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دلج 17 ریدغلا -  10همجرت 

باتک 10تاصخشم 

یفجن یمامح  يوسوم  نیسح  هللا  هیآ  ظیرقت  11همان و 

ردقنارگ يا  12همان 

یلباک رادرس  یلق  ردیح  خیش  ردقیلاع  هدنسیون  اناوت و  دنمشناد  زا  يا  14همان 

همان 15ود 

يدیبز حاود  ناملس  اناوت  داتسا  زا  15یظیرقت 

نرق 09 رد  ریدغ  17ءارعش 

یسرب ظفاح  17هیریدغ 

اه یناوخ  رترب  رد  ییوگ  هفازگ  17شهوکن 

نامثع يرترب  رد  ییوگ  17فازگ 

دزادنایم نوریب  دجسم  زا  تنوشخ  اب  ار  دوعسم  نب  هللا  دبع  17نامثع 

دوعسم نب  هللادبع  ماقم  21تیصخش و 

رسای رامع  اب  نامثع  27راتفر 

27هراشا

ارجام 29حورشم 

نآرق رد  33رامع 

رسای رامع  هرابرد  یمارگ  ربمایپ  ياهشیاتس  35دیجمت و 

رسای رامع  اب  تسیاشان  38راتفر 

دنکیم دیعبت  ماش  هب  ار  هفوک  بلط  حالصا  نمادکاپ و  نادرم  40نامثع 

40هراشا

ارجام 41لیصفت 
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رتشا 47کلام 

همان نیمه  زا  يرگید  47تروص 

ناحوص نب  50دیز 

ناحوص نب  51هعصعص 

يدزا ریه  نب  52بدنج 

هدبع نب  52بعک 

یئاط متاح  رسپ  52يدع 

بیبح نب  53کلام 

یبحرا سیق  نب  53دیزی 

یعازخ قمح  نب  54ورمع 

دعج نب  54هورع 

سیق نب  55رعصا 

یعخن دایز  نب  55لیمک 

ینادمه هللا  دبع  نب  55ثراح 

دنکیم دیعبت  دنزیم و  ار  هدبع  نب  بعک  56نامثع 

یمان ياسراپ  دهاز و  سیق  دبع  نب  رماع  61دیعبت 

یحمج نمحرلا  دبع  67دیعبت 

بلاطیبا نب  یلع  نینموملاریما  69دیعبت 

نامثع هرابرد  يا  71هیآ 

دنادیمن ار  يراگتسر  هار  73نامثع 

دنکیم كرت  زامن  تاکرح  رد  ار  ریبکت  74نامثع 

ثحب نیا  زا  يا  75هجیتن 

نامثع هرابرد  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  77نخس 

رکبوبا رتخد  نینموملا  ما  هشئاع  85نخس 
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فوع نب  نمحرلا  دبع  93نخس 

هحلط 98هیرظن 

ماوع نب  ریبز  106هیرظن 

نامثع اب  ریبز  هحلط و  108هطبار 

ماقمیلاع يردب  یباحص و  دوعسم  نب  هللا  دبع  114نخس 

رسای رامع  هیرظن  115نخس و 

ردب گنج  هراوس  هناگی  دادقم  118نخس 

هفوک روهشم  ياسراپ  يدع  نب  رجح  121رظن 

ناسح نب  نمحرلادبع  124نخس 

لاقرملا مشاه  125نخس 

ناوضر تعیب  ناگدننک  تعیب  زا  يرافغ  هاجهج  126نخس 

ردب نادهاجم  زا  توسک و  شیپ  باحصا  زا  يراصنا  بویا  وبا  128نخس 

يردب دهاجم  جرزخ و  هلیبق  سیئر  يراصنا  دعس  نب  سیق  129نخس 

يردب دهاجم  يراصنا  ورمع  نب  هورف  131نخس 

يراصنا مزح  نب  ورمع  نب  دمحم  131نخس 

ربمایپ باحصا  زا  یعمج  يراصنا و  هللا  دبع  نب  رباج  131نخس 

ردب دهاجم  يراصنا  ورمع  نب  هلبج  132نخس 

ردب دهاجم  يراصنا  هملسم  نب  دمحم  134نخس 

یمارگ ربمایپ  يومع  رسپ  مالسا و  تما  همالع  سابع  نب  هللا  دبع  135نخس 

لاحلا مولعم  یصاع  نب  ورمع  137نخس 

مرتحم هدروخلاس و  یباحص  لیفط ) وبا   ) هلثاو نب  رماع  140نخس 

صاقو یبا  نب  دعس  141نخس 

رتشا کلام  142نخس 

میکع نب  هللا  دبع  143نخس 
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هفیذح یبا  نب  دمحم  144نخس 

ربمایپ رصاعم  هرارز  نب  ورمع  147نخس 

سیقلا دبع  هلیبق  سیئر  ناحوص  نب  هعصعص  147هیرظن 

لمج گنج  دیهش  هلبج  نب  میکح  148نخس 

دیلو نب  دلاخ  ردارب  دیلو  نب  ماشه  149نخس 

يوما نایفسوبا  رسپ  هیواعم  149نخس 

شیوخ هرابرد  نامثع  152نخس 

152هراشا

یسانش 153نتشیوخ 

تشذگ هچنآ  دییات  رد  154يراعشا 

راصنا نارجاهم و  157هیرظن 

دندوب یجراخ  داهج  مرگرس  يزرم  قطانم  رد  هک  یباحصا  هب  هنیدم  مدرم  161همان 

دندوب رصم  رد  هک  ینیعبات  باحصا و  هب  نارجاهم  162همان 

نامثع هب  هنیدم  مدرم  162همان 

عامجا 162نامثع و 

هرصاحم 166نیتسخن 

نامثع هب  نایرصم  168همان 

يرجه لاس 35  رد  نامثع  168دهعت 

168هراشا

نامثع هبوت  زا  يرگید  170فصو 

نامثع هبوت  هرابرد  يرگید  172تیاور 

مازتلا دهعت و  173نیمود 

هرصاحم 176نیمود 

عوضوم نیمه  رد  يرگید  یخیرات  177تیاور 
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هراب نیا  رد  يدقاو  180هتشون 

تسا نکش  هبوت  يراک  هبوت  182نامثع 

یخیرات تایاور  نیا  184یسررب 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  185هرابرد 
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دلج 17 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 

یفجن یمامح  يوسوم  نیسح  هللا  هیآ  ظیرقت  همان و 

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
ینیما  همالع  ترضح 

ادخ  ياهتکرب  تمحر و  امش و  رب  مالس 
منکیم . میدقت  ریدغلا "  ناتفراعملا " - هرئاد  هرابرد  ینخس  هارمه  ار  همان 

هداد ماجناهک  ار  يا  هدنزرا  تمدخ  ات  میامن  مادقا  مدرکیم  ساسحا  ناتلیلج  ماقم  عینم و  هاگـشیپ  رد  هک  يا  هفیظوب  متـساوخیم  دوب  اهتدم 
راچان میآرب . هدـهع  زا  متـساوخیم  ار  هچنآ  متـسناوتن  تشگن و  رـسیم  میارب  هفیظو  نیا  هک  تفگ  ناوتیم  نوچ  اما  مشاـب . هدرب  ساپـس  دـیا 
تسوا مه  دیامنیم و  ینابیتشپ  ریخ  تین  زا  هک  تسادخ  دیآ . هتفریذپ  هک  دیما  نیدب  متـسرفیم  ناتروضحب  ار  مترذعم  رـسارس  همان  نونکا 

دیوم و ار  امش  دراد و  ینازرا  ار  شنارکیب  فاطلا  دیازفیب و  امـشب  شتیانع  رب  هک  مراد  انمت  لج  زع و  يادخ  زا  و  دیامنیم ، تسار  هار  هک 
دنادرگ . قفوم 

یمامح يوسوم  نیسح  دنمتدارا :
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میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
همئا شناـمدود  و  ص ،)  ) دـمحم شناربماـیپ  رورـس  رب  هدـیرفآ و  نیرتدـنمجرا  رب  و  مربـیم ، ساپـس  دزـس  ار  يو  هک  هنوگنادـب  ار  يادـخ 

هتسویپ یتنعل  متسرفیم  ناشنانمشد  همه  رب  تنعل  و  متسرف ، یم  دورد  مالس و  دنیهارمگ - لهج و  ياهبش  نازورف  ياهلعـشم  هک  رگتیاده -
تمایق . هب  ات  هرود  نیسپزاب  ات 

هچ هتـشر  ره  نادنمـشناد  هک  دـننادب  دنـشاب و  هدـش  رظن  بحاص  شراگننف  رد  هتـشاد و  رظن  تقد  نیودـت  فیلات و  راک  رد  هک  یناـسک 
دیجمت و شیاتـس و  هتـسیاش  ریدغ "  باتک "  هک  دنفقاو  یبوخب  دراد  رظن  تعـسو  ویملع  هرهب  رادقم  هچ  فلوم  ره  دنـشکیم و  اهتمحز 
یخیرات و قئاقح  رایـسب  هچ  تسا . هدرکن  یعادبا  نینچسکچیه  هتـشر  نیا  رد  تسا و  ریظن  یب  دوخ  عون  رد  هک  دـنادیم  و  تسا ، ریدـقت 
رد تقیقح  نانمـشد  هنوگـشافخ  لاگنچ  هتـشاد و  شروتـسم  هناهاوخدب  تالیامت  دوب و  هدیـشوپ  نآ  رب  دیدرتو  ههبـش  هدرپ  هک  یمالـسا 

دیسر ارف  ریدغ "  ات "  دربیم  رسب  نازروضرغ  یسایس و  ياهتردق  تراسا  رد  هرسکی و  دوب و  هتشابنا  اهباتک  مکـش  رد  هتـشادهگن و  تملظ 
تقیقح درتس و  دندوب  هدیلام  شاهرهچ  رب  نازابلغد  هک  یگنرین  دیردرب و  دندوب  هدینت  شرودـب  ناراکمتـس  هک  اريدولآدود  ياه  هدرپ  و 

ره هک  میوگیم  یتسارب  دیمدب . ناهوژپ  تقیقح  هدـید  هب  زورمین  نابات  باتفآ  وچ  شناشخر  غورف  ات  دومن  رب  تسه  هک  ناشخرد  نانچ  ار 
هدیدنـسپ یقیقحت  هویـش  ار و  شنایب  ریبعت و  تناتم  دبایرد و  درادرب  هک  ینایاپ  یب  شناد  درگنب و  ار  هیامنارگ  هدنخرف و  باتک  نیا  سک 

رد هک  یتردق  هدرک و  هک  اهیواکجنک  درآ و  رظنب  ار  شا 

هحفص 7 ] ] 
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تفگ دناوت  هچ  دنا  هتفگ  شقح  رد  ناداتسا  یضعب  هک  نخس  نآ  زج  هتشاد ، هک  یعالطا  تعسو  دهد و  ناشن  اهنآیسررب  دانـسا و  عمج 
دمآ دـنناوترب  شا  هدـع  زا  ناـققحم  نادنمـشناد و  زا  يرامـشرپ  هورگ  اـی  یتلم  طـقف  هک  ار  یملع  تدـهاجم  نیا  یقیقحت و  راـکنیا  هک 

يادخ هک "  هتفگ  شوخ  هچ  دیـسر  دهاوخن  شیتسار  تمظعدرگ و  هب  نخـس  چیه  هک  نآرق  تسا . هدـمآرب  هدـهع  زا  هنتکی  يدنمـشناد 
رد هک  نیا   " دشاب . هتفایرد  رایـسب  یتمعن  نامگیب  دـنک  شینازرا  ار  تمکح  يادـخ  هک  ره  و  دراد ، ینازرا  دـهاوخ  هک  ره  هب  ار  تمکح 

دیجمت رد  دیاب  هچنآ  هک  دهدیمن  هزاجا  طیارش  مه  و  بلطم . قح  هدننک  ادا  یتح  هن  تسا و  هزادنا  یب  ینخـس  هن  متفگ  باتک  نآ  فصو 
دیآ . هتفگ  باتک  ریدقت  و 

فقو ار  شیاهبنارگ  یناگدـنز  هک  نآ  تسا . ینیما "   " همالع ناـهیقف  خروم  ناـخروم و  هیقف  نیما ، راـتفگ و  تسرد  داتـسا  اـم  هدنـسیون 
تقیقح هویـش  نیهب  رب  تسار و  هار  رد  تقو  همه  هدرک و  مالـسا  كاـپ  نیئآ  هار  داـهج  نیتسار و  هدـیقع  ندرک  زوریپ  نید و  هب  تمدـخ 

نمض ام  دومن " . میهاوخ  ناشیاب  ار  شیوخ  ياههار  امتح  دننک  داهج  دنشوکب و  ام  هار  رد  هک  یناسک  تسا " و  هتفر  یبای  قح  ویهوژپ 
مالـسا و تما  هب  هک  یتیاـنع  لـضف و  نمیب  هک  میهاوخ  یم  لاـعتم  يادـخ  زا  ریدـغ "  نیما "  فـلوم  يارب  تفرـشیپ  تیقفوـم و  يوزرآ 
ره الـضف  نادنمـشناد و  ناگدنـسیون و  نایم  زا  وا  نوچ  دیازفیب و  ناناملـسم  نایم  رد  ناشیا  رئاظن  رب  دراد  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ناگتفیش 
رپ هیاسب  تتشت  یئادج و  زا  ار  مالـسا  تما  دریذپب و  شتمحرب  درگنب و  فطل  هدیدب  ار  یملع  میظع  تدهاجم  نیا  و  درآرب ، رت  نوزف  هچ 

دروآ . تدحو  هوکش 
دراذگیمن دیوگیم و  تسار  نخـسهک  یباتک  تسار ، وا  ریدغ "  درب "  وزرآ  ار  یئانـشور  دیوجب و  تسار  هار  دشاب و  قح  يایوج  هک  ره 

تسا . ناسر  قیفوت  وا  و  مینک ، راک  شتساوخ  هب  هک  دهد  قیفوت  همه  هب  ادخ  دور . یسک  رب  ینادان  تملظ و  متس  هک 
1370 / 6 نانموم 6 / همه  رب  مالس 

یمامح يوسوم  نیسح  نیرتمک ،

هحفص 8 ] ] 

ردقنارگ يا  همان 

هدیقع "  ءدبم و  مالسالا  باتک "  فلوم  يدنه  يوسوم  نیسح  دیس  دنمشناد ، راوگرزب و  يدیس  زا 
نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 

امش . رب  ادخ  تمحر  مالس و  هتاکرب  تماد  ینیما  نیسحلا  دبع  خیش  ام  ردقیلاع  دشرم  اناوت و  داتسا  عبتتم و  ققحم  ترضح 
همه و  دیآ . هتفریذپ  ناتهاگردب  هک  انمت  تسا و  دیما  مه  دـنکیم و  تیاکح  شا  هدنتـسرف  یناوتان  زا  هک  متـسرف  یم  ناتتمدـخ  هب  يا  همان 

ناتیالاو تمه  نانموم . هانپ  تشپ و  دیـشاب و  نادواج  راختفا  ناناملـسم  يارب  هک  تسا  دیما  تسا  امـش  تامدخ  لئاضف و  دـیجمت  رـسارس 
ملع و ياهنمرخ  ناتمیظع  تیـصخش  نامـسآ  زا  راشرـس  یـضیف  تسا . هتخاس  نیگآ  ریبع  ار  یتیگ  ياضف  هدنکآ و  کین  راک  زا  ار  ناهج 
. دـباتیم ملاع  نارک  اـت  نارک  رد  ار  ناـتتامیلعت  رون  دـشخرد و  یم  ناتراوتـسا  هدارا  دیـشروخ  زا  ینادواـج  تامادـقا  وترپ  دراـبیم . یئاـناد 

یئابیز هشیدـنا و  يدـنلب  هب  دـننز و  یم  کمـشچ  بدا  ملع و  ناگتفیـش  يور  هبدـیا  هدـناشن  رب  فیلات  نامـسآ  فقـس  هب  هک  یناـگراتس 
ار حور  هک  تسا  ریدغ "  شنیرتدنمهوکش "  دیا  هداهن  شیوخ  رـصع  كرات  رب  هتخاس و  اهجات  نخـس  رهوگ  اب  دنزرویم . هراشا  ناتراثآ 
، تسا هتـشگ  ماهلا  هدنریذپ  هداشگ و  هنیـس  هب  فاص  كاپ و  ینادجو  زا  هک  تساه  تیآ  دهدیم ، افـص  لد  هب  دیاریپ و  یم  یگدرـسفا  زا 

نآرق زا  راوتسا  یلئالد 
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هحفص 9 ] ] 

یم تجح  همغن  شوین  تقیقح  شوگ  رد  هک  اه  تیآ  نانموم  ریما  هغالبلا  جهن  زا  اه  هدروآرف  نیما و  ربمایپ  راتفگ  زا  اهیئانـشور  دـیجم و 
ات هدمآرب  تیالو  ژد  درگب  هک  ریذپان  رذگ  ياهمیـس  و  هدیـشک ، نامیا  خاکرودب  تساه  هراب  درب . یم  تسار  هار  هب  ار  ناملـسم  دـناوخ و 

هدوب و خاک  نآ  درگ  هب  هک  اه  هنخر  هچ  دنناوتن . تیالو  نامیا و  دنمهوکش  دنلب و  خاک  رد  هنخر  دنراین و  زواجت  زگره  راکهبت  ياهتـسد 
تسبب . داهن و  نآ  رب  اسآ  هرخص  ياهباتک  نات  نینهآ  ملق 

اب اهـشیاتس  خیرات ، نامگیب  تسا . نآ  رد  هک  ار  یخیرات  ياهمیـس  رباسح  نآ  شیاتـس  حدم و  نارازه  داب و  ریدغ "  راثن "  دیجمت  نارازه 
طسب ار  هنادنمدرخ  تاعبتت  همه  نآ  زا  یلصف  ره  هوژپ  تقیقح  ناققحم  زا  یپایپ  ياهلسن  و  تشاگن ، دهاوخ  دولخ  حول  رب  یگنادواج  ملق 
هدـید دزاـسیم و  هریخ  ار  ناگدـید  شروـن  جوـم  هـک  تـسا  اـسآ  دیـشروخ  یفراـعملا  هرئاد  ریدـغ "  یتـسارب " ، دیـشخب . دـهاوخ  ماودو 

يا هزجعم  شخبتذل . ریذپلد و  ياهرطع  اب  نوگانوگ و  ياه  هزم  اب  تسا  گنراگنر  ياه  هویم  ددـنب . یم  رب  ار  ناریذـپان  قح  هنوگـشافخ 
هب دـیما  اـشوک  یناملـسم  یتـح  هـک  يراـک  هدرک . ردـب  یبدا  یقیقحت و  راـکگنهرف  زا  ار  لاـحم  هژاو  هـک ، يا  هزجعم  عادـبا ، هـنیمز  رد 
ارف یفراعملا  هرئاد  ات  دیدروآ  راک  نیدب  يور  اسآ  هوک  يا  هدارا  دنلب و  یتمه  اب  دـشاب . راکمه  رای و  یب  هک  ینموم  هن  درادـن و  شماجنا 
هراپ هب  دادعتـسا  وصـصخت  بسح  رب  کی  ره  هتـسب و  رمک  هداد و  مه  تسدب  تسد  نادنمـشناد  ناققحم و  زا  یتعامج  يرادنپ  هک  دمآ 
دنلب تمه  رب  ادخ  دورد  دزاسیم . رازگساپس  ار  نابز  لاحنامه  رد  كانمیب و  ار  لد  شتمظع  هک  یفراعملا  هرئاد  دشاب ، هتساخرب  نآ  زا  يا 

راوشد ریطخ و  ياهراک  هک  امش  میمـصت  رب  نیرفآ  و  درواینورباب . مخ  چیه  نیگمهـس  هدیچیپ و  تالکـشمربارب  رد  هک  ناتنیدالوپ  هدارا  و 
و دیهد . همادا  فیلات  قیقحت و  هب  اتداد  قیفوت  دوزفیب و  اهتردق  ناتراکتشپو  هدارا  تردق  رب  ادخ  هگنآ  و  دوزفین . شتبالص  رب  زج 

هحفص 10 ] ] 

دـنرامگیم و تمه  فیلات  قیقحت و  هب  هک  نانآ  همه  يارب  يدـنپ  يراکذـت . هیام  تسا و  يدـنپ  نیا  دـیدرب . نایاپب  ات  هدرک  يرای  نادـنچ 
دیا . هداد  جرخب  نید  يرای  رد  هک  دج  دهج و  زا  هیامنآ  دنرآ و  دایب  ار  امش  عیفر  ماقم  ات  يراکذت 

جیگ هزاوآ  زا  ار  خیراترـس  هک  اهنآ  زا  یهوبنا - رب  هک  شیوخ  زا  ینت  هب  دـنیامن ، تاهابم  شیوخ  دـننام  یب  نامرهق  هب  یتسیاب  ناناملـسم 
تیاده دننک و  اعد  شئاقب  ماود  يارب  دیجمت  ساپس و  هارمهب  دیاب  هک  نانچ  تسا . هتـشگ  هریچ  دنا - هتـشابنا  ترهـش  زا  اراهباتک  هدرک و 

هب ماهلا  هکلم  ادـخ  هکنآ  رادرک ، تسرد  یملاع  دـهاجم و  یققحم  تسا ، ناشیا  مولع  لماح  هک  دـنیوجب  وا  زا  ار  تلاسر  كاپ  نادـناخ 
رابغ دنامهفب و  اهنآ  هب  ار  یخیرات  قئاقح  دـنک و  مهافت  هدرک  لیـصحت  تاقبط  ابات  هدیـشخب  ناوت  هتـشاد و  ینازرا  يو  هب  ار  كاپ  ياهلد 

دنک . ناشهارب  مارآ و  دیادزب و  ناشیاهلد  زا  دیدرت  کش و 
هتـشگ هقرغ  تیئاناد  تلیـضف و  يایرد  رد  هکنآ  مالـس  میوگیم  مالـس  و  زابکاپ ، يدیرم  دورد  متـسرف  یم  دورد  راوگرزب ، دارم  يا  ار  وت 

دشاب . هتسشن  دیا  هدناوخ  ارف  نادب  کیدزن  رود و  زا  ار  همه  هک  یملع  تمعن  ناوخ  رب  هک  نآ  دیجمت  منک  یم  دیجمت  و  دشاب ،
زا بل  تربارب  رد  دراد و  گنگ  نابز  هک  نتشیوخ  نوچ  یسک  يانث  حدم و  هب  دسر  هچ  ات  منادیم ، انث  حدم و  دح  زا  رترب  ارت  خماش  ماقم 

تتمظع زا  ماـهلا  هب  هار  مهنآ  هتفرگ  تتیـصخش  رثا  زا  هک  هدوب  یناوت  هب  هتفر و  تیاـنث  رد  ردـقنیمه  مملق  هک  نیا  دـنابنجب . دـناوتیمن  بل 
تـسا هدنیاشخب  نابرهم  لد  دوش و  هتفریذـپ  ترطاخ  ناتـسآ  رد  ات  هتخاس  راودـیما  ارم  هک  تسا  نیمه  و  تهوکـش . تبیه و  زا  هتـسج و 

ددرگیم . زاب  امش  هب  مه  شراختفا  تسا و  امش  زا  تسه  هک  ریخ  ره  و  دراد . واب  ار  مریصقت  رذع 
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يدنه يوسوم  نیسح 
مرحم 1371  28 " تابانرخ - " 

هحفص 11 ] ] 

یلباک رادرس  یلق  ردیح  خیش  ردقیلاع  هدنسیون  اناوت و  دنمشناد  زا  يا  همان 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
امش  رب  ادخ  تمحر  مالس و 

شهار هدنهد  همادا  شنیشناج و  رب  متسرف و  یم  دورد  شناربمایپ  نیرت  فیرش  ناگداتسرف و  رورـس  رب  منکیم و  شیاتـس  ار  هناگی  يادخ 
يو زا  سپ  دنرگتیاده و  ناماما  هک  شنادنزرف  رب  و  تشاد . اپب  یلعـشم  ناسب  شتـشارفا و  اهناسنا  زارف  رب  یمچرپ  نوچ  ریدـغ "  رد "  هک 

مامتا زا  سپ  دوشیم  هارمگ  هک  ره  اتو  يا ، هناهب  هن  دنامن و  یتجح  ادخ  رب  رگید  نانآ  يایصوا  ناربمایپ و  زا  سپ  ار  مدرم  ات  ربهر ، نایلاو 
ادخ . مالس  دورد و  ناش  همه  رب  دشاب . هدرب  یطیارش  نینچ  رد  دربیم  تقیقح  هب  هار  هک  نآ  دشاب و  هدش  يربهر  لامک  زا  سپ  تجح و 

 " ریدغ باتک "  دشخب ، یم  افش  ار  حور  دنکیم و  هدنز  ار  لدششوخ  يوب  هک  یکـشم  دروآ  يا  هیده  میاربامـش  فرط  زا  یکیپ  يراب ،
يدیـشروخ رارـسا . ساملا  تقیقح و  رهوگهمه  شراب  یی  یتشک  ای  ناطلغ ، دیراورم  رد و  زا  هدنکآ  تسا  ناشورخ  یئایرد  هک  دروآ  ار 

. تسا هدیرد  رب  ار  تملظ  ياه  هدرپ  هدرک و  هریخ  شکانبات  رون  اب  ار  ایند  هدمآرب و  فجن  قفا  زا  هک  دناوخ  شدیاب 

هحفص 12 ] ] 

یم تذل  ار  هدید  هچ  رهنآ  رد ، هک  تشهب  ياهناتـسوب  زا  زیوالد  یناتـسوب  تسا . هدروآ  مهارف  ار  ینابر  مولع  یهلا و  فراعم  هک  یباتک 
وج یلاعت  ياهناور  كاپ و  ياهلد  شیاضفرد . نارپ  نارتوبک  شیاه ، هخاش  رب  ناوخ  هزاوآ  نالبلب  تسه ، دزادنایم  سوهب  ار  لد  دشخب و 

ياههورگ نآ  رد  و  تسا ، هدـناشن  رب  یهلا  تفالخ  وتیـالو  ياـناوت  تسد  هک  یناتـسوب  دـناشک . یم  سنا  لزاـنم  افـص و  تاـماقم  هب  ار 
و نامیکح ، نافراع و  زا  اه  هتسد  دنا و  مه  درگ  هدیزگرب  ياهقف  تریس و  وکین  ياملع  زا  یعمج  تسا و  ناگرزب  ءایلوا و  ناتـسرپادخ و 

ینیما همالع "  دنا و  هداتسیا  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  الوم  نابساپ  رهم  ناتـسآ  رب  یگلمج  و  رنه ، بدا و  غباون  نارعاش و  ناریما و  زا  یهوبنا 
وگتفگ ثحب و  هب  ریدـغ "  هنارک "  رب  هاگنآ  دـناشن و  یم  یهاگیاج  هب  دراد  هک  يا  هبترم  هجرد و  بسح  رب  شیالوم  رما  هب  ارکی  ره  " 

هنادواـج لاـح  ناـمه  ردو  دـنناوخ ، یم  رب  دـنا  هدورـس  ریدـغ "  رد " هـک  ار  يدـئاصق  راعـشا و  دـنزادرپیم و  یمارگ  ربماـیپ  ثیداـحا  رد 
و دنزیر ، یمه  ماج  هب  دراد  رس  رب  کشم  رهم  هک  يا  هزوک  زا  دننادرگیم و  ار  راوگشوخ  كاپ  بارش  زا  رپ  ياهوبس  واهماج  ناراکتمدخ 

چیه هک  دیامن  یم  اهزیچ  شرکف  حطس  یملعهبترم و  نطاب و  يافـص  تین و  نسح  هزادناب  ار  کی  ره  دشخب و  یم  تعلخ  ار  ناشیاسپس 
ار ام  شمرک  لضفب و  ادخ  نانآ . لاح  هب  اشوخ  ینیما " و  يا "  وت  لاح  هب  اشوخ  تسا . هدینش  ياهناتـساد  رد  سکچیه  هن  هدیدن و  هدید 

راگدرورپ هژیو  تسا  یـساپس  منخـس  رخآ  و  تسا . نابرهم  يا  هدنرذگرد  وا  هک  دناشونب ، راوگـشوخ  ریدـغ "  نآ "  زا  يا  هعرج  هب  مه 
نامدود . كاپ  نآ  دمحم و  راثن  يدورد  نایناهج و 

یلباک یلق  ردیح  امش - دنمتدارا 
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همان ود 

نانبل  هیلماع " هدکشناد  رد  یمالسا  مولع  داتسا  یلماع  نیدلا  رهز  بیجن  دمحم  داتسا  یمان  رونخس  زا 
هتفرگ دوخب  ار  هرهچ  نیرتابیز  ریدغ "  رد "  هک  يا  هدنزرا  ابیز و  ياهثحب  یملع و  راثآ  هتخابلد  میامش و  لئاضف  شناد و  هتفیش  نم  " ... 

رثا نیا  هنیئآ  رد  یخیراـت  قئاـقح  تسا . هدـناشن  نایـسن  قاـط  هب  ار  اـهباتک  همه  هـک  یهوکـشب  رثا  هنادواـج و  مـیظع و  باـتک  رد  تـسا ،
نورق رد  ار  ناتمان  هک  نیگمهس  تدهاجم  نیدب  دهد  ازسب  یشاداپ  امشب  ادخ  هنوگ . نیرتافوکش  اب  هتشگ و  نایامن  باجح  یب  هدنـشخر ،
ینیما همالعمگرزب  داتسا  هک  يا  همـشچ  هب  مدید  شیوخ  هفیظو  دنامیم ... دوخ  هک  یگنادواجنادب  تشاد و  دهاوخ  زادنا  نینط  راصعا  و 

ربنم و زارف  زا  هتفرگرب  دیراورم  رد و  اهگنچ  شقامعا  زا  مناشنب و  شیاراوگ  لالز  اب  ار  ملقع  حور و  شطع  میآرد و  هدوشگ  نامیور  ارف 
... مرابب " رکفشوخ  ناوج و  لسن  نماد  رب  ار  ناهرب  تمکح و  نارهوگ  نآ  میامن و  قاتشم  رظتنم و  ياه  هدوت  راثن  یسرد  یسرکدنلب 

تاـیبدا و تمکح و  شناد و  ناوید  یتسار و  هلاـسر  تسا و  قح  باـتک  تسا . هنادواـج  زادرپ و  تقیقح  هیاـمنارگ و  یباـتک  ریدـغ  " ... 
هنیجنگ تساهدمآرد . عبتت  نآ  هنومن  یخیرات و  قیقحت  عبنم  تروصب  ات  هتشگ  هئارا  هتفرراکب و  ینیتم  یـسانشثیدح  هویـش  نآ ، رد  خیرات .
نیرهاط همئا  شنادـنزرف  والئاضف و  نایب  و  دـش ، تعیب  يو  اب  ریدـغ "  رد "  هک  نآ  تماما  رب  عطاق  نیهارب  وتسا  رگنـشور  لئالد  زا  يا 

. اهنیرفآ نیرتریذپلد  داب و  اهدورد  نیرت  كاپ  ناشیا  رب  هک 

هحفص 14 ] ] 

يرگنتقیقح فاصنا و  هدنبوک و  قطنم  تغالب و  یبدا و  یئاناوت  نارکیب و  ملع  نیتم و  هویش  نایب و  تردق  ریبعت و  نسح  رگا  ریدغ "  " 
تسارایم . هولج  یئوکین  نیدب  هن  تشگیمن و  هتسارآ  ابیز  هماج  نیدب  زگره  دوبن  ینیما "  تمه "  غیردیب و  ششوک  و 

شدنمدوس . رثا  رب  يو و  یملع  دهج  رب  نیرفآ  رازه  ینیما " و  همالع "  تمدخ  رب  ساپس  رازه  نیاربانب ،
خـسار و نامیا  اب  درک و  انـشآ  ریدـغ "  فلوم "  تیـصخش  اب  ارم  هک  یـسک  زا  تبـسانم  نیاب  هک  مهاوخیم  هزاـجا  دـنمجرا  داتـسا  نآ  زا 

منک . رکشت  تخاس  زاسمدقح  هار  رد  يو  يراکادف  هیلاع و  ياهفدهو  شوخ  قالخا  هبئاش و  یب  هدیقع 
رد اج  ره  رد  ار  يو  فراـعم  دوب و  مهاوخ  اـشوک  شراـثآ  هعاـشا  رد  نم  هک  منک  ضرع  ینیما "  نامرورـس "  كراـبم  رـضحمب  دـیاب  و 

... " درک مهاوخ  رشن  هباطخ  یسرک  ربنم و  زارف  زا  هعماج و  رد  هسردم و 

هحفص 15 ] ] 

يدیبز حاود  ناملس  اناوت  داتسا  زا  یظیرقت 

يوگناتـساد و  ناشخرد ، نیهارب  نشور و  عطاق و  لئالد  يواح  متفای  میظع  یباتک  ار  نآ  مدرک و  یـسررب  ار  ریدغ "  باتک "  دلج  تشه 
دیا . هدرک  لطاب  يدوبانو  قح  ندرک  راکشآ  هار  رد  هک  اهیراکادف  دیزرویم و  هک  یصالخا  دیراد و  ص )  ) ربمایپ نادناخ  هب  هک  یقشع 

زا ناگدنیآ  هن  دنروآ و  دوجوب  دنا  هتـسناوت  یمن  هتـسناوتن و  زگره  ناگتـشذگ  هک  دـیا  هدروآ  دوجوب  يرثا  میوگیم  هغلابم  یب  نم  رورس 
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یـسررب و عبتت و  هار  رـس  زا  هک  ار  يراوشد  عناوم  هتـشاد و  لوذبم  يدامتم  ياهلاس  لوط  رد  هک  ار  یی  یعـس  دمآ . دـنهاوخرب  شا  هدـهع 
نیا مامتا  اب  دـیراد  نشور  دـینک و  تباث  یمومع  راکفا  يارب  دـیا  هتـساوخ  ارهچنآ  ات  دـیا  هتـشادرب  ثیداحا  یخیرات و  دانـسا  رد  شواـک 

دیا . هدروآ  لئان  فده  هب  هدنزرا  باتک 
اب تخانش و  دید و  ناوتیم  ار  هدرپ  رد  هدیشوپ و  قئاقح  شوترپ  رد  هک  تسا  هدنـشخرد  رهوگ  زا  راشرـس  یباتک  نم  رورـس  يا  ریدغ "  " 

تفرگ و تقیقح  هار  نازورف ، لعـشم  نآ  یئانـشور  رد  هک  هتـشگمگ  اـسب  درپس . لاوز  هر  تخورفیم  هولج  هک  ار  یلطاـب  ره  شیراکـشآ 
تفای . هار  شدرخ  هب  تسرد ، كرد 

هدیسر نیرید  دوصقمب  گرزب  رثا  نیا  روهظ  اب  دندومن  یم  ناجیه  قوش و  وزرآ  نیا  رد  دندربیم و  وزرآ  ار  قح  مچرپ  یگتشارفا  هک  اسب 
دنتشگ . زارفرس 

يدیبز حاود  سابع  ناملس 
ناضمر 1370 ه  10

نئوژ 1951 م  15

هحفص 16 ] ] 

مهدفه  دلج 
رب : تسا  لمتشم 

ص)  ) ربمایپ باحصا  زا  یعمج  لاح  حرش  - 1
. دنا هتشون  ضرغ  لهج و  نالالد  هک  اهباتک  و  دنا ، هدرک  لعج  ناراکتیانج  هک  یخیرات  بلاطم  يا  هراپ  یسررب  - 2

تسا : هدمآ  نامثع "  ندش "  هتشک  يارجام  رد  هچنآ  یبایزرا  - 3

هحفص 17 ] ] 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
تـسار زج  ادـخ  قح  رد  هک  تسیاـب  اـمتح و  هک  میوگیم  یتسردـب  یتـسارب و  میریگب . يرادتـسود  دارم و  وت  زج  میرادـن  قح  وت  یهزنم 

و دنزادرپیم . هلداجمب  رگنشور ، یباتک  ای  یتیادههیام  ای  دنشاب  هتشاد  یملع  هکنیا  نودب  ادخ  هرابرد  هک  دنتـسه  مدرم  زا  یـضعب  میوگن .
نیا تسا . یبرع ) ای   ) نشور اسر و  نابزب  دـیامنیم و  قیدـصت  ار  تقیقح  هک  یباتک  دـناریم ، یتسارب  نخـس  هک  میراد  رایتخا  رد  یباتک  اـم 

ملسم و  تسا . یندش  دوبانلطاب  اریز  تشگ ، دوبان  لطاب  دمآ و  قح  وگب : و  باترب ، نانآ  زا  يور  هاگنآ  ناسرب و  ناشیا  هب  ربب و  ار  مباتک 
هک تسا  یتقیقح  نآ  هک  دننادب  دنا  هتفاپ  یسرتسد  شناد  هب  هک  یناسک  دیاب  و  دنریگ . دنپ  رگم  ات  میتفگ  یپایپ  نادنچ  ار  نخس  هک  تسا 
هک یماگنهب  نانموم  راتفگ  دوش . اریذپ  نتورف و  شربارب  رد  ناشیاهلد  دنروایب و  نامیا  نآ  هب  دیاب  نیاربانب  هدیسر  تراگدرورپ  بناج  زا 
ای  ) نخس هک  نانآ  مینامرفب ، مدینش و  دنیوگب : هک  دوب  دهاوخن  نیا  زج  دنک  يرواد  ناشنایم  رد  ات  دنوشیم  هدناوخ  شربمایپ  ادخ و  يوسب 

دندنمدرخ . اهنیا  هدرک و  ناشتیاده  ادخ  هک  دنیاهنیا  دننکیم ، يوریپ  ار  شنیرتهب  هاگنآ  دنرادیم و  شوگ  ار  ( هدیقع
طقف مدزم  مهاوخیمن ، یلوپ  امش  زا  راک  نیا  يازا  رد  نانطومه 
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هحفص 18 ] ] 

هک میرادن  نیا  زج  يا  هفیظو  ام  و  دـیرادب . تسود  ار  منادـناخ  هک  مهاوخیمن  نیا  زج  يدزم  امـش  زا  راکنیا  ربارب  رد  تسادـخ ، هدـهع  رب 
نانامه دندروآ  نامیا  هک  هک  ار  یناسک  شربمایپ و  تسادخ و  طقف  امش  رادتـسود ) ربهر و  دارم و   ) یلو میناسرب  ینـشورب  ار ) ادخ  نید  )

متسرف . یم  دورد  شنارمایپ  رب  مرب و  یم  ساپس  ار  ادخ  دنزادرپیم . تاکز  عوکر  لاح  رد  دنرازگیم و  زامن  هک 
ینیما

هحفص 19 ] ] 

نرق 09 رد  ریدغ  ءارعش 

یسرب ظفاح  هیریدغ 

اه یناوخ  رترب  رد  ییوگ  هفازگ  شهوکن 

نامثع يرترب  رد  ییوگ  فازگ 

دزادنایم نوریب  دجسم  زا  تنوشخ  اب  ار  دوعسم  نب  هللا  دبع  نامثع 

دیوگیم : یخرات  تایاور  رب  انب  فارشالا "  باسنا  باتک "  رد  يرذالب 
دهد رییغت  ار ) یمالسا  هیور  ای  شیوخ  نید   ) هک ره  تفگ : تخادنا  هبقع  نب  دیلو  شیپ  ار  هنازخ  دیلک  هتـسد  یتقو  دوعـسم  نب  هللا  دبع  " 
رکف هچ  ره  تفرگ . دـهاوخ  مشخ  وا  رب  ادـخ  دـنک  لیدـبت  ار ) یمالـسا  هیور  ای  شیوخ  نید   ) هک رهو  داد . مهاوخ  رییغت  ار  شلاـح  ادـخ 

نب دعس  لثم  یصخش  ایآ  تسا . هدرک  لیدبت  هداد و  رییغت  ار ) ص )  ) ربمایپ تنس  یمالـسا و  هیور  ( ) نامثع ینعی   ) ناتقیفر منیب  یم  منکیم 
باتک نخـس ، نیرت  تسار  تشاد : نابز  رب  نخـس  نیا  هراومه  و  دـنناشنب ؟ يرادناتـسا  هب  ار  دـیلو  شیاجب  ات  دـننکیم  راـنک  رب  ار  صاـقو 
شیپ زا  راک  ره  و  دنزاسب ، دوخ  شیپ  زا  هک  یئاهراک  اهراک  نیرتدب  و  ص )  ) دمحم رگتیاده  نخـس  تیادـه  هیام  نیرتوکین  تسادـخ و 

يا هتخاس  دوخ 

هحفص 20 ] ] 

تسا . خزود )  ) شتآ رد  یی  یهارمگ  ره  و  تسایهارمگ ، هیام  یتعدب  ره  و  تسا ، تعدب 
وا هک  داد  روتـسد  شباوج  رد  نامثع  دنکیم . داقتنا  تدشب  وت  زا  درامـشیم و  ار  تیاهبیع  وا  تشون : داد و  شرازگ  نامثع  هب  ار  اهنیا  دیلو 

یتحاران وت  يارب  یـسک  میراذگیمن  ام  نامب و  اج  نیمه  دـنتفگ : دـندمآ  درگ  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  رود  هب  مدرم  دـهد . قوس  هنیدـم  هب  ار 
. دوشیم یلخاد  شروش  ثعاب  هک  مشاب  یسک  نیلوا  مهاوخیمن  و  منک ، تعاطا  نامثع  تاروتسد  زا  مراد  هفیظو  نم  تفگ : دروآ . دوجوب 

دندرک . تعیاشم  ار  وا  هفوک  مدرم  دش ) هناور  هنیدم  فرطب  نوچ  )
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دارفا هبوت  هک  اریز  دهد . وکین  شاداپ  ارت  ادخ  دنتفگ : باوج  رد  درک . شرافس  نآرق  یمدمه  هب  ادخ و  زا  سرت  يراگزیهرپ و  هب  ار  نانآ 
نیرتهب وت  يدینادرگ . سانش  نید  ار  ام  یتفگ و  نآرق  سرد  ام  يارب  و  یتخاس ، راوتـسا  ار  نامنادنمـشنادماگ  یتخومآ و  ملع  نامداوسیب 

نامثع هک  دیـسر  هنیدم  هب  یماگنه  دوعـسم  نب  هللا  دبع  دنتـشگزاب . هدرک  یظفاحادـخ  وا  اب  هاگنآ  زاسمد . نیرتهب  يدوب و  ناملـسم  ردارب 
رگا هک  هدیـسر  ارف  هار  دـب  یکناویح  نونکا  ناه  تفگ : داتفا  هللا  دـبع  هب  شمـشچ  نوچ  درکیم . ینارنخـس  ص )  ) ادـخ ربمایپ  ربنم  يـالاب 

... دنکیم و یق  درذگ  شکاروخ  رب  یسک 
. ناوضر تعیب  رد  ردب " و  دربن "  رد  شرای  میادخ  ربمایپ  رای  تقیقح  رد  هکلب  متسین ، یتفگ  هک  نانچ  نم  تفگ : دوعسم  نب  هللا  دبع 

هحفص 21 ] ] 

دجسم زا  تنوشخ  اب  ار  وا  ات  داد  روتـسد  نامثع  هاگنآ  ینزیم ؟ ص )  ) ادخ ربمایپ  رای  هب  ار  فرح  نیا  نامثع  ياو  هک  دروآرب  دایرف  هشیاع 
شیوخ هناـش  رب  ار  وا  ناـمثع  رکون  مومحی  هک  هدوب  روـطنیا  تقیقح  ردهک  دـنا  هتفگ  دز . نیمز  رب  ار  وا  هعمزهللا  دـبع  و  دـنتخادنا ، نوریب 

یلع تقو  نیا  رد  تسا . هتـسکش  شا  هدند  ات  هتفوک  نیمز  رب  ار  وا  لاحنیا  رد  هتخیوآ و  يو  ندرگ  فرط  ود  رب  شیاپ  هکیروطب  هتـشادرب 
ینکیم ؟ راتفر  ص )  ) ادخ ربمایپ  رای  اب  نینچ  هبقع  نب  دیلو  شرازگ  ياکتاب  نامثع  يا  دیوگیم : (ع )

نبا مدوب  هداتـسرفهفوک  هب  ار  يدنک  تلـص  نب  دیبز  هک  مدرک  نیا  دانتـساب  هکلب  مدرکن  دیلو  شرازگ  رب  انب  ار  راتفر  نیا  دـیوگیم : نامثع 
تسین . دامتعا  دروم  دیبز  دیوگیم : ع )  ) یلع تسا . لالح  نامثع  نوخ  دوب : هتفگ  وا  هب  دوعسم 

تسا : هدروآ  ترابع  نیدب  يدقاو "  ار "  ارجام  زا  تمسق  نیا 
غارـس هب  یکناویح  بشما  مدرم  يا  تفگ : تفای  ربخ  شندیـسر  زا  نامثع  نوچ  دوب . هعمج  بش  داهن  هنیدـم  هب  مدـق  یتقو  دوعـسم  نبا  " 

تفگ : دوعسم  نبا  دزیر . یم  عوفدم  دنکیم و  یق  درذگ  شکاروخ  رب  سک  ره  هک  هدمآ  امش 
و قدـنخدربن ، رد  شرای  و  ناوضر ، تعیب  رد  شرای  ردـب " و  دربن "  رد  میادـخ  ربمایپ  رای  تقیقح  رد  هکلب  متـسین ، یتفگ  هک  ناـنچ  نم 

نینح . دربن  رد  شرای 
هب ور  سپـس  وش و  تکاس  تفگ : نامثع  ینزیم ؟ ص )  ) ادـخ ربمایپ  رای  هب  ار  فرح  نیا  نامثع  يا  دروآرب : دایرف  هشیاع  هک  دـیازفا  یم  و 
ات دز  نیمز  هب  ار  وا  دیسر  دجسم  رد  هب  ات  درب  تشادرب و  شودب  ار  وا  هعمز  نبا  و  نک . نوریب  تنوشخ  اب  ار  وا  هک  هدرک  هعمز  نب  هللا  دبع 

شیاه هدند  زا  یکی 

هحفص 22 ] ] 

تشگ . نامثع  روتسدب  رفاک  هعمز  نبا  ارم  تسا : هتفگ  دوعسم  نبا  تسکش و 
نامثع دوب و  میقم  هنیدـم  رد  دوعـسم  نبا  دـیناسر . لزنم  هب  ار  وا  ات  تساخرب  دوعـسم  نبا  يراتـسرپ  هب  ع )  ) یلع دـهدیم : همادا  يرذالب  " 

: تفگ وا  هب  ناورم  هدرک و  يریگولج  نامثع  دور ، داهج  هب  تفرگ  میمصت  تفای  افش  هک  یماگنه  دورب . یتلایاو  رهش  چیهب  دادیمن  هزاجا 
ندش هتـشک  زا  شیپ  لاس  ود  ات  دربیم  رـسب  هنیدم  رد  نانچمه  دـناروشب ؟ وت  رب  مه  ار  ماش  یهاوخیم  هدـناروش  وت  رب  ار  قارع  دوعـسم  نبا 

دوب . میقم  ( ارابجا  ) هنیدم رد  لاس  هس  وا  بیترت  نیاب  تشذگرد . نامثع 
شندیدب نامثع  دیماجنا - شگرم  رب  هک  یـضرم  دش - ضیرم  هک  یماگنه  دوب " و  صاقو  یبا  نب  دعـس  رظن  تحت  دنا " : هتـشون  یـضعب 

هب یبیبط  یهاوخ  یمن  دیسرپ : ار . مراگدرورپ  تمحر  تفگ : یهاوخیم ؟ هچ  دیسرپ : مناهانگ . زا  تفگ  يراد ؟ یتحاران  هچ  دیسرپ : هدمآ 
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نآ هب  یتقو  تفگ  دنزادرپب ؟ هنازخ  زا  ار  تقوقح  مهدب  روتـسد  یهاوخ  یمن  دیـسرپ : تسا  هتخاس  رامیب  ارمبیبط  تفگ : مروایب ؟ تنیلاب 
تفگ : دنامیم . تدالوا  يارب  تفگ : يزادرپب ؟ یهاوخ  یم  مرادن  یجایتحا  نآ  هب  هک  کنیا  و  يدرک ، شعطق  متشاد  جایتحا 

وت زا  ار  مقح  هک  مهاوخیم  ادخ  زا  تفگ : دوعسم  نبا  هاوخب . شزرمآ  میارب  ادخ  زا  نک و  اعد  مقح  رد  تفگ : دناسریم . ار  ناشیزور  ادخ 
و دوب ، ربخ  یب  نانچمه  نامثع  دندرک و  نفدعیقب  ناتسروگ  رد  ار  وا  درازگن . زامن  وا  رب  شگرم  زا  سپ  نامثع  هک  درک  تیصو  و  دریگب .

دیدرازگ ؟ زامن  وا  رب  مرازگب  زامن  وا  رب  هدرک  ادیپ  عالطا  هکنآ  زا  شیپ  تفگو : تشگ  نیگمشخ  تفای  ربخ  هک  یماگنه 
. يرازگن زامن  وا  رب  وت  هک  هدرک  تیصو  وا  تفگ : شباوج  رد  رسای  رامع 

هحفص 23 ] ] 

دورس : نینچ  هراب  نیا  رد  ریبز  نبا 
يدرکن . میرای  چیه  یگدنز  ردهکیلاح  رد  درک  یهاوخ  هحون  نم  رب  مگرم  زا  سپ  هک  منادیم 

؟ يراد یتحاران  هچ  دیـسرپ : هدـمآ  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  ندـیدب  نامثع  يراـمیب  عقومرد  تسا " : هدروآ  تراـبع  نیاـب  ار  بلطمریثک  نبا 
دیسرپ : مناهانگ  زا  تفگ :

تـسا هتخاـس  راـمیب  ارم  بیبط ، تفگ : مرواـیب ؟ تنیلاـب  هب  یبیبط  یهاوخ  یمن  دیـسرپ : ار . مراـگدرورپ  تمحر  تفگ : یهاوخ ؟ یم  هچ 
نآ هب  یجایتحا  داد : باوج  دوب - هدرک  عطق  ارنآ  هک  دشیم  لاس  ود  و  -؟ دـنزادرپب هنازخ  زا  ار  تقوقح  مهدـب  روتـسد  یهاوخیمن  دیـسرپ :

دنوش ؟ دنمزاین  ریقف و  منارتخد  هک  ینارگن  نیا  زا  وت  تفگ : دنامیم . تنارتخد  يارب  وت  زا  دعب  تفگ : مرادن .
 " هروس بش  ره  سک  ره  هک  ما  هدینـش  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  زا  دـنناوخب و  ار  هعقاو " هروـس "  بش  ره  هک  ما  هداد  روتـسد  منارتـخد  هب  نم 

دش ". دهاوخن  تسدگنت  زگره  دنهاوخب  هعقاو " 
نامثع اب  دوعـسم  نبا  تافو  زا  سپ  هک  دوب  وا  مه  دوب . ریبز  شنادـنزرف  یئاراد و  دروم  رد  دوعـسم  نبهللا  دـبع  یـصو  دـیوگیم : يرذـالب 

. درازگب زامن  وا  رب  رسای  رامع  هک  دوب  هدرک  تیـصو  دوعـسم  نبا  دنزادرپب . شنادنزرف  هب  داد  روتـسد  ات  درک  تبحـص  شیرمتـسم  هرابرد 
تسا . رت  تباث  ریبز  ندوب  یصو  نکل  تسا ، هدوب  دوعسم  نبا  یصو  رامع  هک  دندقتعم  يا  هدع 

شزرمآ بلط  اعد و  يرگید  يارب  کیره  دمآ . شا  هناخ  هب  دوعسم  نبا  يرامیب  رد  نامثع  هدروآ : نومضم  نیاب  يرگید  تیاور  يرذالب 
نتخیر تفگ : وا  هب  هراشا  راضح  زا  یکی  تفریم  نوریب  رد  زا  نامثع  یتقو  دندرک .

هحفص 24 ] ] 

الط دـحا  هوکهزادـناب  دـنچ  ره  دـنکن  تباصا  وا  هب  رگا  منکیم  باـترپ  ناـمثع  فرطب  هک  يریت  تفگ : دوعـسم  نبا  تسا . لـالح  شنوخ 
دوب ! مهاوخن  لاحشوخ  زاب  دوش  مدیاع 

وا مه  هک  دوشیم  هتفگ  تهج  نیمهب  تخاـس . دوخ  یـصو  ار  ماوع  نب  ریبز  دوعـسم ، نبا  دنـسیونیم : ریثک  نباو  رمع "  وبا  مکاـح " و "  " 
. تسا هدرک  تمالم  ار  ریبز  دروم  نیا  رد  نامثع  دعب  دوش . راد  ربخ  نامثع  هکنیا  نودـب  هدرک  شنفد  عیقب  رد  هنابـش  هدرازگ و  زامن  يورب 

تسا . هدناوخ  زامن  رامع  هک  دنا  هتفگ  زین  و  هدرازگ . زامن  وا  رب  نامثع  هک  دنا  هتفگ 
دوشیم متیصو  راد  هدع  یـسک  هچ  تفگ : یگدنز  تاظحل  نیرخآ  رد  هک "  هدروآ  ار  تیاور  نیا  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

ار شنخس  دنک . تیصو  دهاوخیم  هچ  تسیچ و  شدوصقم  هک  دنتـسناد  دندنام و  شوماخ  همه  دنادب ؟ ار  متیـصو  نومـضم  البق  هکنآیب 
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زاـمن نم  رب  ناـمثع  هک  تسا  نیا  متیـصو  تفگ : دوعـسم  نبا  تقونیا  رد  موشیم . راد  هدـهع  منکیم و  لوبق  نم  تفگ : راـمع  درک . رارکت 
ارنآ ناـمثع  دـندرک  نفد  ار  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  یتـقو  دوـشیم : هتفگ  تهج  نیمهب  نم . هدـهعب  تسا  وـت  قـح  نیا  دـشاب . تفگ : درازگن .

درک . شهوکن 
دوب هتفرگ  لوق  نم  زا  تفگ : یتفرگن ؟ هزاجا  نم  زا  ارچ  هک  درک  شاخرپ  رامع  هب  سپ  تسا . هدوب  راک  نآ  يدـصتم  راـمع  دـنتفگ  وا  هب 

. تسا هدروآ  ار  نآ  زاشیب  میدرک و  لقن  يرذالب  لوق  زا  هک  اریبلاطم  همه  و  مریگن " ... هزاجا  وت  زا  هک 

هحفص 25 ] ] 

وت زا  هک  تسا  یفرح  هچ  نیا  تفگ : هدمآ  شندـیدب  نامثع  دـش . ضیرم  دوعـسم  نبا   " تسا : هدروآ  ترابع  نیاب  ار  بلطم  یبوقعی "  " 
زامن زا  مدش و  شوهیب  هکنادـنچ  دـنا  هتفوک  ار  منت  وت  روتـسدب  ماهدرک . دای  يا  هدرک  نم  اب  هک  ار  يراتفر  تفگ : تسا ؟ هدیـسر  مشوگب 
ماجنا وتب  تبـسن  ار  هچنآ  ات  مهدـیم  هزاجا  وتب  نم  تفگ : يدرک . عطق  یمومع  هنازخ  زا  ار  مقوقح  مدـنام و  زاـب  رـصع  زاـمن  زا  زین  رهظ و 

ریگب . وت ، يرمتسم  قوقح  نیا  تفگ : نامثع  دنک . باب  ار  افلخ  زا  نتفرگ  رفیک  هک  متسین  یسک  نم  تفگ : ینک . صاصق  هدش 
. تفرب يو  دزن  زا  نامثع  سپ  مهاوخ . یمن  ارنآ  یهدـیم . مرادـن  یجایتحا  ناب  هک  الاح  يدرک و  شعطق  متـشاد  جایتحا  ناـب  یتقو  تفگ :

 " تشذگ . رد  ات  دوب  نیگمشخ  نامثع  تسد  زا  نانچمه  دوعسم  نب  هللا  دبع 
. دز هنایزات  لهچ  دوب  هدرک  نفد  ار  رذوبا  هک  نیا  رطاخب  ار  دوعسم  نب  هللا  دبع  نامثع ، دیوگیم " : قاحسا "  نب  دمحم  " 

ار رذوبا  و  درک ، عطقدنتـشاد  یمومع  هنازخ  زا  رذوبا  دوعـسم و  نب  هللا  دبع  هک  ار  یقوقح  نامثع  تسا " : هدمآ  سیمخلا "  خیرات "  رد  " 
زاـمنيو رب  هک  درک  تیـصو  وا  هب  هداد و  رارق  دوخ  یـصو  ار  ریبز  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  درم . اـت  دوب  اـجنآ  رد  درک و  دـیعبت  هذـبر "  هب " 

. دادیم شنادنزرف  هب  ار  وايرمتـسم  نامثع  تشذگرد ، یتقو  درازگب . زامن  وا  رب  نامثع  ادابم  دریگن  هزاجا  درومنیا  رد  نامثع  زا  درازگب و 
هب یکتم  اهراکنیا  رد  ینعی   ) هدوب دهتجم  نامثع  هک  دیوگیم  و 

هحفص 26 ] ] 

تخادرپ رگا  دنادرگ . مورحم  شقوقح  زا  ار  دوعـسم  نب  هللا  دبع  هک  هدوبن  نیا  شروظنم  و  تسا ) هدوب  یعرـش  عبانم  زا  شیوخ  طابنتـسا 
، هداد شنارب  ثاریم  هب  ارنآ  هدیسرن  روظنم  نیاب  نوچ  هتشاد و  یبوخ  روظنمای  هدوب  یقالخا  ظاحلب  هتخادنا  ریخاتب  یتدم  ات  ار  وا  يرمتسم 

تسا "! هدوب  رتدیفم  دوعسم  نبا  لاحب  نیا  دیاشو 
، درک دیعبت  ینادنز و  ار  دوعـسمنب  هللا  دبع  هک  هدوب  نیا  هدشیم  نامثع  هب  هک  یتاداقتنا  هلمج  زا  تساهدمآ " : نینچ  هیبلحلا "  هریـس  رد " 
و دز ، کتک  ار  رـسای  رامع  و  دومن ، دـیعبت  ماـش  زا  هیواـعم  شرازگ  رثا  رب  ار  تماـص  نب  هداـبع  و  درک ، عطق  ار  بعک  یب  نبا  يرمتـسم  و 

یلا یقفاـنم ... وت  هک  تفگ  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  هب  و  درک ، دـیعبت  یناتـسهوک  قطاـنم  زا  یکیب  دز و  هناـیزات  تسیب  ار  هدـبع  نب  بعک 
. " رخآ

هحفص 27 ] ] 
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دوعسم نب  هللادبع  ماقم  تیصخش و 

ار دوعـسمنب  هللا  دـبع  ماقم  دـیاب  هدوب  هناخاتـسگ  دـح  هچ  ات  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  اـب  ناـمثع  راـتفر  هک  درب  یپ  زیزع  هدـنناوخ  هکنیا  يارب 
یگرزب هانگ  هچ  هدـش  يو  اب  هچنآ  تسناد  دـهاوخ  تروصنیا  رد  تسیک . هک  دـنادب  درآ و  رظنب  ار  يو  تیـصخش  دسانـشب و  یتسردـب 

. دهاکب شراتفر  ءوس  زا  ای  دراد  روذعم  ارنآ  بکترم  دناوتیمنزیچ  چیه  هکیروطب  تسا  هدوب 
ناشراگدرورپ ماش  زور و  ره  هک  ار  یناسک  هفیرـش "  هیآ  هک  دنا  هدروآ  صاقو "  یبا  نب  دعـس  لوق "  زا  هجام "  نبا  ملـسم " و "  - " 1

. ناشیا هدـهع  رب  تراک  باسحزا  هن  تسین و  وت  هدـهع  رب  ناشراک  باسح  زا  چـیه  نارم ، دـنیوج  یم  ار  شیاضر  دـنناوخ و  یم  اعدـب  ار 
ناشیا رامش  رد  دوعسم  نب  هللا  دبع  هک  هدش  لزان  رفن  شش  هرابرد  دوب "  یهاوخنارگمتس  زا  ینارب  شیوخ  زا  ارنانآ  رگا  نیاربانب 

هحفص 28 ] ] 

. تسا
هب هک  یناسک  هفیرش "  هیآ  هک  تسا  هدروآ  ار  دوعسم  نب  هللا  دبع  نخـس  يربکلا "  تاقبط  باتک "  رد  فورعم  خروم  دعـس "  نبا  - " 2

يراکزیهرپ دندرک و  وکین  راک  هک  ناشیا  زا  هدعنآ  يارب  دـنداد  قفاوم  باوج  دـندوب  هتـشادرب  مخز  هکنیا  دوجو  اب  ربمایپ  ادـخ و  توعد 
تسا . اهنآ  هلمج  زا  شدوخ  هک  هدش  لزان  رفن  هدجیه  هرابرد  دوب "  دهاوخ  یمیظع  شاداپ  دندومن 

. تسا هدش  لزان  ناش  هرابرد  هیآ  نیا  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  دوعسم  نبا  هک  دنا  هتفگ  دوخ  ریسفت  رد  کی  ره  نزاخ  ریثک و  نبا 
ترخآ زا  تسا و  يرازگ  زامن  هدجـس و  تونق و  لاـح  رد  ار  بش  رـسارس  هک  یـسک  اـیآ   " هکراـبم هیآ  دـنا  هتفگ  نزاـخ  ینیبرـش و  - 3

رامع لاح  حرش  رد  دعب ، یمک  بلطم ، نیا  حرش  تسا . هدش  لزان  یسراف  ناملـس  رـسای و  رامع  دوعـسم و  نبا  هرابرد  تسا " ... كانمیب 
. دمآ دهاوخ  رسای 

ای دوب . دهاوخ  دـحاهوک  زا  رت  نارگ  لامعا ) شجنـس   ) نازیم رد  تمایق  ماگنه  دوعـسم ) نب   ) هللا دـبع  هک  تسا  هدـش  لقن  ع )  ) یلع زا  - 4
( اهیگدنزرا اهشزرا و  شجنـس   ) نازیم رد  ( دوعـسم نبا  قاس  ود  ینعی   ) ودنآ تسوا  تسدب  مناج  هک  نآ  هب  دنگوس  دومرف : رگید  یترابعب 

( دوعسم نب   ) هللا دبع  قاس  ود  تسا  وا  تسدب  مناجهک  نآ  هب  دنگوس  دومرف : رگید  یترابعب  و  تسا . دحا  هوک  زا  رت  نارگ 

هحفص 29 ] ] 

. تسا ارح "  دحا " و "  زا "  رت  میظع  رت و  نیگمهس  تمایق  ماگنه 
ارنآ دیاب  دوشیم  دونـشخ  هتـشگ  لزان  هک  هنوگنادب  نآرق  تئارق  زا  هک  ره  نومـضم : نیاب  دنا  هدرک  لقن  یثیدـح  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  - 5

دناوخب . دوعسم - نب  هللا  دبع  ینعی   " دبع - ما  نبا  تئارق "  ربانب 
، قازرلا دبع  يرابنا ، نبا  دواد ، یبا  نبا  همیزخ ، یبا  نبا  شخیرات ،) رد   ) يراخب یئاسن ، يذـمرت ، لبنح ، دـمحا  دـیبع ، وبا  ار  ثیدـح  نیا 

دنا : هدرک  تیاور  رگید  يا  هدع  و  یلعیوبا ، یناربط ، رازب ، یسدقم ، ءایض  میعن ، وبا  رکاسع ، نبا  ینطق ، راد  نابح ، نبا 
دنرادـب شوخ  دوعـسم ) نب  هللا  دـبع  ینعی  "  ) دـبع ما  نبا  ادـخ و "  ار  هچنآ  شیوخ  تما  يارب  تراـبع : نیاـب  تسه  يرگید  ثیدـح  - 6

. میایم مشخب  دروایم  مشخب  ار  دیع "  ما  نبا  ادخ و "  هچنآ  زا  متما  يارب  و  مرادیم ، شوخ 
تفگ : نم  هب  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  هدش  تیاور  دوعسم  نبهللا  دبع  زا  - 7
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عنم نآ  زا  ارت  هک  هاگنآ  ات  يوش  منیشنمه  ما  هنامرحم  یـصوصخ و  نخـس  ندینـش  يارب  هدز  وسکیب  ار  ما  هناخ  هدرپ  هک  مهدیم  هزاجا  وتب 
دیوگیم : رجح  نبا  منک .

هحفص 30 ] ] 

. دنا هدرک  تیاور  تنس - لها  ثیدح  ربتعم  ياهباتک  ینعی   " حاحص - نافلوم "  ار  نیا 
دیشاب . کسمتم  دوعسم  نب  هللادبع  شور  هب  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  هدرک  تیاور  يذمرت  - 8

تسار و دـنکیم  لقن  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  هکار  یثیداحا  نخـس و  دیـشاب و  کسمتم  رامع  شور  هب  هدروآ : لبنح  لـمحا  هک  یتراـبعب  اـی 
. دینک قیدصت  دیرامشب و  تسرد 

. دوب یفاک  شیارب  ملع  نیمه  دیشک و  نتخومآ  زا  تسد  تخومآ و  تنس  نآرق و  دومرف : دندیسرپ . دوعسم  نبا  هرابرد  ع )  ) یلع زا  - 9
زا رتالاب  میوگیم و  يو  قح  رد  ار  نانخـس  نیمه  نم  دومرف : دندوتـس و  ار  دوعـسم  نب  هللا  دبع  ع )  ) یلع دزن  يا  هدـع  هک  دـنا  هدروآ  - 10

سانشنید تسناد : مارح  هدومن  مارح  ار  هچ  ره  درمش و  اور  هدرمـش  لالح  نآرق  ار  هچ  ره  تخومآنآرق و  وا  هک  ار  شیاتـس  نیا  ار ، نیا 
. سانش تنس  تسا و 

دمحم هب  سک  ره  زا  شیب  راـتفر  زرط  شور و  وهدـیقع  ظاـحل  زا  هک  نآ  مدرم  زا  هک  هدرک  لـقن  ناـمی  نب  هفیذـح  لوـق  زا  يذـمرت  - 11
شور و هدـیقع و  ظاحل  زا  هک  مسانـش  یمن  ار  یـسک  هدروآ : يراخب " هک "  یترابعب  ای  تسا . دوعـسمنب )  ) هللا دـبع  دراد  تهابـش  (ص )

. دشاب کیدزن  ص )  ) ادخ ربمایپ  هب  دوعسم ) نب  هللا  دبع  ینعی   "  ) دبع ما  نبا  زا "  شیب  راتفر  زرط 
هک دنتسنادیم  ص )  ) ادخ ربمایپ  دنبیاپ  نارای  هک  دیازفا  یم  يذمرت "  " 

هحفص 31 ] ] 

ادخلوسر ینعی   ) هطساو عیفش و  هب  زیخاتسر  رد  وا  هدروآ : میعن  وبا  هک  یترابعب  ای  تسا . رت  کیدزن  ادخ  هاگردب  نانآ  همه  زا  دوعـسم  نبا 
تسا . رت  کیدزن  سک  همه  زا  ع )  ) شتیب لها  و  (ص )

زا نتفر  نوریب  ماگنه  زا  هک  مرادن  غارـسار  یـسک  دیوگیم : دروخیم و  دنگوس  ادخب  هفیذح  هک  دنا  هدینـش  هدروآ : رمع  وبا  هک  یترابعب  و 
دنبیاپ نارای  دشاب . هتـشاد  تهابـش  ص )  ) ادخ ربمایپ  هب  دوعـسم  نب  هللا  دبع  زا  شیب  يورتسار  راتفر و  ظاحل  زا  هناخ  هب  ندـمآ  زاب  هناخ و 

. تسا کیدزن  هطساو  عیفش و  هب  رتشیب  ناش  همه  زا  زیخاتسر  رد  يو  هک  دننادیم  ص )  ) دمحم
هللا دبع  هک  میدیدیم  سب  زا  میدمآ  نمی  زا  یتقو  مردارب  نم و  هک  دنا  هدروآ  یـسوم  وبا  لوق  زايذـمرت  يراخب " و  ملـسم " و "  - " 12

. تسا ص )  ) ربمایپ هداوناخ  زا  یکی  وا  میتشادنپ  دنوریم  ص )  ) ربمایپ تمدخ  هب  شردام  دوعسم و  نب 
رسای رامع  دوعسم و  نب  هللا  دبع  هک  تفر  ایند  زا  یلاح  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  دنکیم  لقن  یـصاعلا  نب  ورمع  قیرط  زا  لبنح  دمحا  - 13

تشادیم . تسود  ار 
. دوب یضار  دوعسم ) نب  هللا  دبع  ینعی   ) وا زا  هک  تشذگرد  یلاح  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  تسا : هدروآ  ترابع  نیاب  ار  تیاور  نمیه  یمثیه 

لاجر لبنح  دمحا  لاجر  دیوگیم : دنکیم و  لقن  یناربط  لبنح و  دمحا  قیرط  زا  ار  نیا 

هحفص 32 ] ] 
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. تسا هدرک  لقن  زین  رکاسع  نبا  و  دنا . حیحص 
نب دیززونه  هک  مدوب  مدینش  ص )  ) ادخ ربمایپ  ناهد  زا  نآرق )  ) هروس داتفه  نم  هک  تسا  هدروآ  دوعـسم  نب  هللا  دبع  لوق  زا  يراخب  - 14

دوب . هچب  تباث 
يزاب اه  هچب  اب  وا  هک  ینامز  دوش و  ناملـسم  تباث  نب  دـیز  هکنآ  زا  شیپ  مدوب  هتفایرد  هدرک و  كرد  ار  اه  هروس  نآ  رگید : یترابعب  اـی 

. درک تسناوتیمن  يرسمهنم  اب  اه  هروس  نیا  تفایرد  رد  سکچیه  رگید : یترابعب  و  درکیم .
هللا دبع  زا  شیب  ار  یسک  مدیدن  ما و  هدرک  ترـشاعم  ص )  ) ادخ ربمایپ  نارای  اب  نم  هک  تسا  هدروآ  مارح  نب  میمت  لوق  زا   " يوغب - " 15

مشاب . هتشاد  يو  حالص  نوچ  یحالص  منک  وزرآ  هکنانچ  ای  دشاب  ترخآ  قاتشم  دهاز و  دوعسم  نب 
یـسک مدـیدن  مدـید و  ار  مالـسلا  مهیلع  دـمحم  نارای  رمع و  رکبوبا و  تسا : هدروآ  ترابع  نیاب  شخیراـت  رد  ار  تیاور  نیمه  يراـخب 

... هکار
. دوب ص )  ) ادخ ربمایپ  رادزار  دوعسم ) نب   ) هللا دبع  دیوگیم : هبتع  نبهللا  دبع  نب  هللا  دیبع  - 16

تشادن ؟ ار  ص )  ) ادخ ربمایپ  يراد  زار  راختفا  دوعسم  نب  هللا  دبع  امش  نایم  زا  رگم  دیوگیم : ءادرد  وبا 
. دوب ص )  ) ادخ ربمایپ  ياهشفک  كاوسم و  شلاب و  یصوصخ و  ءایشا  لماح  دوعسم ) نب   ) هللا دبع  دیوگیم : دادش  نب  هللا  دبع 

هحفص 33 ] ] 

تـسین نآرق  رد  يا  هیآ  ای  هروس  چیه  و  ممهف . یم  رتهب  ناش  همه  زا  ار  نآرق  یلو  متـسین  رتهب  ناش  همه  زا  نم  تفگیم : دوعـسم  نبا  - 17
نیا یسک  هک  مدینشن  دیوگیم : هدرک  لقن  دوعـسم  نبا  لوق  زا  ار  نیا  هک  لئاو  وبا  تسا . هدش  لزان  تقو  هچ  هک و  ای  هچ  هرابرد  منادن  هک 

دیامن . بیذکت  دنک و  در  ار  شنخس 
تسا : نینچ 

دوعسم  نب  هللا  دبع  ماقم  تیصخش و  و 
اریز تسا ، هدوب  مالـسا  ناگنهاشیپ  زا  اهنیا ، رب  هوالع  ص .)  ) مرکا ربمایپ  اب  شیکیدزن  شحالـص و  راتفر و  زرط  هدیقع و  ملع و  تسا  نیا 

ياـهدربن همه  ردـب " و  دربن "  رد  تسا ، هنیدـم  نارجاـهم  هشبح و  هب  نارجاـهم  زا  نینچمه  هدـیورگ . مالـسا  هب  هک  تسا  يرفن  نیمـشش 
تـشهب هب  هک  تسا  يرفن  هد  زا  یکی  دـنکیم  تیاور  باـعیتسا "  رد "  رمع  وـباهکیروطب  تسا و  هتـشاد  تکرـش  روـضح و  ص )  ) ربماـیپ

دنا . هدش  هداد  تراشب 
ینآرق مولع  هک  هتشادن  نیا  زج  يراک  يو  هک  دنام  یمن  یکش  چیه  ياج  دش  خیرات  لاح و  حرـش  ياهباتک  ردهک  هاتوک  یـسررب  زا  سپ 

رد ار  نید  لوصا  دزاس و  مکحم  ار  نانموم  ياهلد  دـنادرگ و  هاگآ  ار  نالفاغ  دزومایب و  نارگیدـب  دـهد و  رـشن  ار  ص )  ) ربماـیپ تنـس  و 
مرکا ربمایپ  هیبش  شتاکرح  راتفر و  زرط  تیاده و  رد  هداهنیم و  ص )  ) ربمایپ مدـق  ياج  مدـق  هلمج  نیا  رد  دـشخب و  قنور  طسب و  هعماج 

. دبایب یفعض  هطقن  ای  دریگب  يا  هدرخ  وا  رب  دناوتیمن  سکچیه  و  تسا ، هدوب  (ص )

هحفص 34 ] ] 
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" ردـب دربـن "  رد  هک  یهورگ  زا  دـنا ، ص )  ) دـمحم ناراـی  نیرت  لیـصا  زا  نت  ود  نیا  تشوـن : قارع  مدرم  هب  باـصتنا  ود  نـیا  هراـبرد  و 
رد ار  امش  دوعسم  نب  هللا  دبع  نداتـسرف  اب  نم  دیریگ . شوگب  ودیونـشب  ار  ناشنخـس  دینک و  يوریپ  ناشیا  زا  نیاربانب  دنا . هتـشاد  تکرش 

ما . هدرک  مورحم  نآ  زا  ار  دوخ  هداد و  حیجرت  دوخ  رب  يو  زا  هضافتسا  هدافتسا و 
ماگ یتخومآ و  ملع  نامداوسیب  دارفا  هب  وت  اریز  دهد . وکین  شاداپ  ارت  ادـخ  دـنا : هتفگ  هک  میدـید  البق  يو  هرابرد  ار  هفوک  مدرم  شیاتس 

نیرتهب يدوب و  ناملـسم  ردارب  نیرتهب  وت  يدـینادرگ . سانـشنید  ار  ام  یتفگ و  نآرق  سرد  ام  يارب  و  یتخاـس ، راوتـسا  ار  نامنادنمـشناد 
زاسمد .

: دنتفگ دندمآ و  مه  درگ  ص )  ) ادـخ ربمایپ  نارای  يزور  دـناوخرب . اراکـشآ  گنابب و  ار  نآرق  هکم  رد  هک  دوب  یـسک  نیلوا  دوعـسم  نبا 
نب هللا  دـبع  دـناوخب ؟ ناـشربارب  رد  ارنآ  دوشیم  بلطواد  یـسک  هچ  تسا . هدیـسرن  شیرق  شوگ  هب  نآرق  ياوآ  نوـنک  اـت  دـنگوس  ادـخب 

دنتفگ : مرضاح . نم  تفگدوعسم :
عافدشیرق ربارب  رد  وا  زا  دنناوتب  هک  دـشاب  هتـشاد  يا  هریـشع  هک  میهاوخ  یم  راکنیا  يارب  ار  یـسک  ام  دـننزب . وتب  يا  همدـص  میـسرت  یم 

رد شیرق  هکیلاح  ردداتـسیا  ماقم  رانکب  زورمین  رد  هتـساخرب  سپ  درک . دهاوخ  ظفح  ارم  ادخ  منکب  ارراکنیا  نم  دیراذگب  تفگ : دـننک .
. دادهمادا هروس  نآ  توـالتب  و  نآرقلا ... ملع  نمحرلا ، میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب  دـناوخ : نینچ  اـسر  گـنابب  هاـگنآ  دـندوب ، ناـشاهنمجنا 
: داد خساپ  یکی  دعب  یکدنا  دـیوگیم ؟ هچ  هداز - زینک  نآ  ینعی   " دـبع - ما  نبا  دندیـسرپ " : یم  رگیدـمه  زا  دـندوب و  هشیدـنا  هب  شیرق 

زا یتمسق 

هحفص 35 ] ] 

داد همادا  توالت  هب  نانچمه  وا  و  دندز ، یم  شا  هرهچ  رب  و  دندرب ، هلمح  وا  هب  هتـساخرب  سپ  دناوخیم  هدروآ  ص )  ) دـمحم هک  ار  هچنآ 
ار ادـخ  نانمـشد  تفگ : میدوب . كانمیب  وت  رب  نیا  زا  دـنتفگ  دـندید  شتروص  رب  ار  کتک  راثآ  نوچ  تشگزاب . شناردارب  دزن  سپـس  و 
وت تسا . یفاک  نیمه  هن ، دـنتفگ : منک . رارکت  ادرف  ار  راک  نیمه  مرـضاح  دـیهاوخب  رگا  منیب . یم  تقو  ره  زا  رت  ناوتاـن  رتراوخ و  نونکا 

يدناسر . ناششوگ  هب  دمایم  ناشدب  ار  هچنآ 
هکنانچ دوب ، هدروآ  لئان  یناور  یلاعت  دـنلب  تاجرد  هب  هدرک و  هدـیزرو  ار  وا  اهیراوگان  تارطاخم و  نینچ  لمحت  و  تادـهاجم ، هنوگنیا 

ندروآرب هب  لیامت  ای  یلاع  سدـقم و  ياهفدـه  زا  ندیـشک  تسد  هب  ار  وا  یتخـس  یتحاران و  ای  تفرگیمنمشخ و  یـسک  رب  اوراـنب  زگره 
یتسارب و درکیم  زاغآ  ثیدـح  نوچ  دوب و  تیادـه  هزیگناب  يرادـنید و  رـسزا  دوشگیم  نخـس  هب  بل  رگا  دـیناشکیمن . یـصخش  ضارغا 

یهارمگ رب  دیروشیم و  لطاب  رب  تفـشایم  رب  نوچ  دوب و  قح  نادیم  رد  تشاد  یکرحت  رگا  دومنیم . تیاور  یمارگ  ربمایپ  نابز  زا  تقدـب 
ص)  ) ربمایپ نارای  دزن  هب  تخانـشیم . تافـص  نیدـب  ار  وا  تشاد  یئانـشآ  يو  اب  هک  ره  و  دوب ، وا  يایاجـس  يوخ و  اهنیا  يراکهارمگ . و 
وا اب  تفلاخم  دندوب و  رذح  رب  دنروآ  نابزب  شفالخ  رب  ینخس  ای  دننک  ادیپ  یفالتخا  يواب  هکنیا  زا  همه  تشاد و  ازسب  یهوکش  مارتحا و 

تفگ : وا  هب  دشیم . هدیشک  نیمز  رب  شنماد  هک  دید  ار  يدرم  دوعسم  نبا  دیوگیم " : لئاو  وبا  دندرمشیم . گرزب  یهانگ  ار 
تسا رازن  فیحن و  میاپ  قاس  مراد . قرف  وت  اب  نم  تفگ : ریگب . الاب  ار  تنماد  دوعسم  نبا  يا  مه  وت  و  تفگ : درم  نآ  ریگب . الاب  ار  تنماد 

مدوخ و 

هحفص 36 ] ] 
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یهدیم " ؟ الاب  رس  باوج  دوعسم  نبا  هب  تفگ : یم  دز و  ار  درم  نآ  دیسر . رمع  شوگ  هب  وگتفگ  نیا  منوگمدنگ .
تفگ : هدمآ  رمع  دزن  تافرع  رد  يدرم  هک "  دنکیم  تیاور  رمع "  وبا  " 

؟ تسیک وا  وا . رب  ياو  تفگ : هدش  ینابـصع  تدشب  نخـس  نیا  زا  رمع  دناوخیم . رب  زا  ار  نآرق  هک  دوب  يدرم  اجنآ  رد  ما . هدـمآ  هفوک  زا 
دروـمنیا رد  هک  مرادـن  عارـس  ار  یـسک  مسق ، ادـخب  تفگ : هتفاـی  شمارآ  تسـشن و  ورف  وا  مشخ  سپ  تسا . دوعـسم  نب  هللا  دـبع  تفگ :

دشاب . يو  زا  رت  هتسیاش 
ار وا  هک  دوش  ادیپ  یسک  و  دنامب ؟ مورحم  یمومع  هنازخ  زا  شیوخ  قوقح  زا  لاس  ود  دیاب  یناشلا  میظع  يردب  دهاجم  نینچ  ارچ  سپ  " 
هب رهاظت  دنارذگیم  ار  رمع  رخآياهزور  دوعـسم  نبا  یتقو  راچانب  ات  دوش  نادـجو  شنزرـس  شوختـسد  دـعب  درازایب و  یتروص  نیرتدـبب 

درذـگیم رد  ایند  زا  هکیلاح  رد  سپـس  و  دریگ ، زاب  وا  زا  ار  شقح  هک  دـنک  اعدادـخ  هاگردـب  دریذـپن و  يو  دـیامن و  شـشخب  کـمک و 
درازگن . زامن  وا  رب  هدرزآ  یتخسب  ار  يو  هک  نآ  هک  دنک  تیصو  دراد  تشهب  يونیم  هب  ورو  ددنب  یم  ورف  يویند  ياهتمعن  رب  هدیدو 

؟ دوش يا  هناملاظ  زیمآ و  تنوشخ  راتفر  نینچ  دوعسم  نبا  اب  دیاب  ارچ 
رب دندز و  شکتک  ارچ  دنتخادنا ؟ نوریب  ص )  ) ادـخ ربمایپ  دجـسم  زا  تناها  تنوشخ و  اب  ار  وا  ارچ  درک ؟ تناها  وا  هب  همه  ربارب  رد  ارچ 

دندرک ؟ راتفر  وا  اباهروتاتکید  لثم  ارچ  تسکش ؟ شیاه  هدند  ات  دندنکفا  نیمز 
ار یمومع  لاوما  راب  دنب و  یب  لذر و  تسپ و  درم  نآ  هبقع ، نب  دیلو  دشن  رـضاح  دوب  هفوک  راد  هنازخ  یتقو  هک  دوب  نیا  رطاخب  اهنیا  همه 

قح انب 

هحفص 37 ] ] 

یفراصمب دنک و  شا  هتسد  وراد  نادنواشیوخ و  دوخ و  فرص  ار  یمومع  لاوما  دهاوخیم  رادناتـسا  دید  یتقو  ببـس  نیمهب  دنک . فرص 
شدربتسد نیرخآ  يوما  رادناتسا  لیم  فیحنیلوا و  هک  تسنادیم  درک . ترپ  ار  هنازخ  ياهدیلک  درامشیم  اوران  تنس  نآرق و  هک  دناسرب 

يو نوچ  یـسانش  تنـس  سانـش و  نآرق  هک  تسا  یئاهـششخب  لذب و  اهجرخ و  هلـسلس  کی  همدـقم  نآو  دوب  دـهاوخن  یمومع  هنازخ  هب 
تقو تموکح  یمالـسا  دـض  تسایـس  هانگ  هب  ات  دیـشک  یتلود  راـک  نآزا  تسد  تسا . كاـنمیب  هاـگآ و  شیئاوراـن  زا  نارگید  زا  شیب 
راـنک یتـموکح  ماـقم  نآ  زا  یلئـالد  هچب  ارچ و  هک  دـناسر  همهب  داد و  تدـشار  شرگ  رادـیب  یتاـغیلبت  هزراـبم  دیـشک و  تسد  دـیالاین .

نآ هجیتن  وداد  مکاـح  هب  وا  هیلع  یـشرازگ  اـت  دـماین  شوخ  ار  هاوخ  دوخ  تسرپ  توهـش  رادناتـسا  هبقع  نب  دـیلو  هیور ، نیا  تساهتفرگ .
ملع و شتاراختفا ، شلئاضف ، مالسا ، هب  نامیا  رد  يو  مدقت  دوعسم و  نبا  يرازگتمدخ  هقباس  دش . دوعسم  نبا  اب  يراتفر  نانچ  هک  تشگ 
وا زا  هک  دـشیم  ببـس  همه  تشاد  شرکنم  زا  یهن  یتموکح و  ماقم  زا  يریگ  هرانک  يارب  هک  یلئالد  هرخالاب  و  شینمادـکاپ ، یئاـسراپ و 

ضارتعا جوم  هجیتن  رد  تساخرب . شرازآ  تناها و  هب  ریدـقتياجب  تفرگ و  هدـیدن  ار  اهنیا  همه  مکاح  اما  دـیآ ، لمعب  لـیلجت  ساـپس و 
یئاج هب  ار  راک  و  دـمآ ، دایرفب  نینموملا  ماهشیاع  و  دوشگ ، نابز  وا  حـیبقت  هب  ع )  ) نینموملاریما ـالوم  و  دز ، مکاـح  رب  (ص) ربماـیپ ناراـی 

دوب . راوگان  تخس  دندادیم - قوس  اههاگشزغل  نیا  هب  ار  مکاح  هک  شا - هتسد  راد و  تقو و  مکاح  يارب  هک  دناشک 
ربمایپ هاوخریخ  نارای  هنازوسلد  یئامنهار  تحیـصن و  دادـیم و  جرخب  تنوشخ  رتمک  ناگدـننک  داقتنا  زا  يریگماقتنا  رد  تقو  مکاح  رگا 

هدرکن رانک  رب  یتموکح  تاماقم  زا  ار  هدومزآ  راک  نادرم  هاگ  ره  ای  تفرگیم ، شوگب  ار  (ص )
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رارق روشک  هرادا  لمعلا  روتـسد  ار  نآ  دـنکفا و  یمن  رـس  تشپ  ار  تنـس  نآرق و  ای  دـیناشن ، یمن  نانآ  ياجب  ار  دـساف  وجدوس و  رـصانع 
دـش وا  هب  تبـسن  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  فرط  زا  هک  اهـشنزرس  اهـشهوکن و  نآ  تخیگناـیمن و  رب  ناـبلط  حالـصا  تفلاـخم  جوم  دادـیم 

یهلا لدع  هاگداد  زیخاتـسر  يادرف  دنتـساخرب و  تفلاخم  هزرابم و  هب  نانآ  تفرگ  شیپ  یتشز  هیور  نانچ  یتقو  یلو  تفرگیمن . تروص 
داد . دهاوخ  همتاخ  ناشفالتخا  هب  دوخ  یعطق  مکح  اب 

جح زا  تشگزاب  ردنوچ  دندز ؟ ارچ  دندز . وا  هب  هنایزات  لهچ  هکنیا  نآ  و  تسا ، هدید  مه  يرگید  ملظ  مکاح  هتسد  راد و  زا  دوعسم  نبا 
یگرزب ناسنا  شعن  هب  شمشچ  یلاخ  کشخ و  يارحص  نآ  هذبر "  رد "  تساهدرک ، نفد  ار  وا  هدیـسر  يدیعبت  رذوبا "  هزانج "  نیلابب 

ار وا  ص )  ) ادـخ ربمایپ  هک  هتفای  ار  یناشلا  میظع  یباحـص  تسا . هدرک  نفد  ار  وا  تسا و  هدیـسر  نامیا  ملع و  بتارم  نیرتارف  هب  هک  داتفا 
ار يراگزیهرپ  یکاپ و  همسجم  تسا . هتـشذگرد  هک  هدید  ار  مالـسا  هیاپ  دنلبياملع  زا  نت  کی  شیوخ  هارمه  هتخاسیم و  شیوخ  مدمه 
ار یناسنا  دسج  تسا . هدروخ  ناکت  هدرک و  تریح  تخـس  هدروآ و  رظنب  ص )  ) ربمایپ تایح  ماگنهب  ار  شکانبات  هرهچ  هتفای و  نوگنرس 

تسا هدوب  میرم  نبا  یـسیع  ریظن  هناگی  ناناملـسم ، نایم  رد  هدوتـس  قالخا  دهز و  یئاسراپ و  راتفر و  زرط  ینیبناهج و  ظاحل  زا  هک  هتفای 
زا نانموم  و  ص )  ) ربمایپ ادـخ و  رظن  رد  هک  ار  ص )  ) ربمایپ باحـصا  زا  یکی  تسا . هدرک  دـیعبت  یمالـسا  تختیاپ  زا  ار  وا  تقو  مکاحو 

هتفای هدرم  هجنکـش  تیمولظم و  لاح  رد  یتسدگنت و  يراوخ و  كاخ  رب  هاگدـیعبترد  تسا  هدوب  رت  ینتـشاد  تسود  رتزیزع و  نانآ  همه 
وا رب  نافوت  هنایزات  درابیم و  وا  رب  دیـشروخ  شتآ  هک  هدـیدار  هراوآ  سکیب و  اهنت و  یبیرغ  هزنم  كاپ و  شعن  ینابایب  هار  هرانک  رب  تسا .

اهنت هک  دنک  تمحر  ار  رذوبا  ادخ  هک  هداتفا  ص )  ) ربمایپ نخس  دایب  لاحنآ  رد  و  دیایم ، دورف 
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دوشیم . هتخیگنارب  اهنت  دریمیم و  اهنت  دوریم و 
هدیدن ناملـسم  نفد  بوجو  رد  ار  تعیرـش  روتـسد  دـننیبب و  ار  كاندرد  هرظنم  نآ  شناهارمه  دوعـسم و  نبا  هک  هتـشاذگن  نامیا  ملع و 

گنردـیب سپ  دنباتـشن . دوب  هداد  هدژم  حـلاص  نانموم  هب  ار  شنفد  راـختفا  ص )  ) ربماـیپ هک  ناـشلا  میظع  ناملـسم  نآ  نفد  رد  دـنریگب و 
اروا دیزرلیم  دوب  هتفر  يو  رب  هک  یتیانجزا  ناشلد  دنتـشاد و  ناور  هنوگ  رب  هدید  زا  کشرـس  رهوگ  هکیلاح  رد  دنتخادرپ و  هفیظو  ماجناب 

دوعـسم نب  هللا  دبع  هیلع  دـندوب  هدـیزرو  هنیک  رذوبا  هب  تبـسن  هک  نانامه  اجنآ  رد  دـنتفرگ . هنیدـم  هار  دـندرپس و  شا  يدـبا  هاگمارآ  هب 
. دـندز هنایزات  لهچ  ار  وا  ات  درک  رداصمکح  درمـش و  یندوشخبان  یهاـنگ  ار  دوعـسم  نبا  هفیظو  ماـجنا  مکاـح ، سپ  دـندش . ناتـسادمه 

نآ اب  مهنآ  ار  یناملـسم  هک  یـسک  هب  دـسر  هچ  ات  درک  ناوتیمن  دـشاب  هدرک  نفد  ار  یقیدـنز  رفاک و  هک  یـسک  قح  رد  یتح  هک  یمکح 
نبا اب  مکاح  هک  دوب  يا  هنیرید  توادع  هناشن  مکح  نیا  دشاب . هدرک  نفد  تسا  هتشاد  ص )  ) ربمایپ اب  هک  یتقافر  يوقت و  ملع و  تمظع و 

دوبن . یتفگش  ياج  دوب  هدرک  راتفر  مه  نیا  زارتدب  رگا  ورنیزا  و  تشاد ، ناشنارقا  ورذوبا  دوعسم و 
 " نادـهاجم مارتحا  دسانـشیمن و  ار  ص )  ) ربمایپ ناشلامیظع  باحـصا  گرزب و  نابلط  حالـصا  تلزنمو  ردـق  هک  تسا  يا  هفیلخ  هچ  نیا 
زا یکی  مینادـیم  هکیلاـح  رد  درادـیمن ، هاـگن  هدـناوخ - نیرفآ  ناـنآ  رب  ص )  ) ادـخلوسر هتـشگ و  لزاـن  ناـشقح  ردنآرق  هک  ار - ردـب " 

رـسپ يا  رت  شاوی  دومرف : منزب . ار  شندرگ  هدـب  هزاجا  ادـخ  ربمایپ  يا  تفگ : رمع  دوب و  هدـش  بکترم  یمرج  یتقو  ردـب "  نادـهاجم " 
هاگنآ دشاب . هتـشاد  شتمحر  هیاس  رد  ار  ردب  لها  ادخدیاش  ینادـیم  هچ  و  تسا ، هتـشاد  تکرـش  ردـب " دربن "  رد  وا  هک  ینادـیم  باطخ 

روط ره  دومرف :
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مرذگیم . رد  امش  زا  نم  دینک ، راتفر  دیهاوخیم 
 " ردب نادهاجم "  تلیـضف  رد  مدرم  همه  اریز  دننک ، دادملق  ردب "  نادهاجم "  ءزج  ار  وا  ات  دنا  هتخاسیثیدـح  نامثع  هتـسد  راد و  یتح 

دنراد . دنا و  هتشاد  رظن  قافتا 
رکنم زا  یهن  فورعمب و  رما  دندوب و  هتـسب  رمک  هناهاوخریخ  یتاغیلبت  هزرابم  هبهک  ار  يدـهاجم  نادرم  هتـشاد  دـمعت  نامثع  فصونیا ، اب 
رصانع راک ، نیا  اب  دهد و  رارق  هجنکش  تناها و  دروم  دبوکب و  دندومنیم  هزیتس  یمالسا  هیور  تنـسزا و  فارحنا  هنوگ  ره  اب  دندرکیم و 

یهلا لدع  هاگداد  ناشماجنارـس  تسا و  وا  لاثما  وا و  نیمک  رد  ادخ  اما  دـسر . شیوخ  دارم  هب  دوخ  دزاس و  داشلد  ار  يوما  تسرپ  دوخ 
دوب . دهاوخ 

هک دننکیم  اعدا  دنزیوآ  یم  گنچ  يا  هناهبو  رذع  رهب  دننک و  عافد  رذوبا  دوعسم و  نب  هللا  دبع  نب  تبسن  نامثع  يراتفردب  زا  هک  یناسک 
اهیراکفالخ و هیجوت  يارب  هشیمه  هک  تسا  يا  هناهب  ناـمه  نیا  تسا . هدرک  شیوخ  یهقف  داـهتجارب  اـنب  ار  راـک  نیا  هدوب و  دـهتجم  يو 
دـنراد و لد  رد  هچنآ  اما  دـنروایم ، نابزب  هک  تسا  یفرح  نیا  دـنبیرفب . ار  عالطا  مک  لد و  هداس  هدوت  رگم  دـنروایم  ناـهانگ  تاـیانج و 
رما و تقیقح  رب  زاب  دنیامن  حرط  دنـشارتب و  اهرذع  دنچ  ره  دوخ  تسا و  ربخاب  نآ  زا  ادـخ  هک  تسا  نامه  نآ و  زا  ریغ  دـنمهف  یم  دوخ 

. دنفقاو شیوخ  تایانج  يزاسرذع و  تقیقح  رب 
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رسای رامع  اب  نامثع  راتفر 

هراشا

نامثع دوب . تالآ  رویز  تارهاوج و  زا  هدـنکآ  يا  هسیک  هنیدـم  رد  یمومعهنازخ  رد  دـسیون " : یم  فارـشالا  باـسنا  رد "  يرذـالب  - 1
دنت نانخـس  دنتفرگ و  داقتنا  دابب  درومنیا  رد  ار  وا  مدرم  سپ  دیارایب . نآ  اب  ار  دوخ  شا  هداوناخ  دارفا  زا  یکی  ات  تشادرب  ارنآ  زا  يرادقم 

میرادـیم رب  میـشاب  هتـشاد  جایتحا  ردـق  ره  یمومع ) لاوما  ای   ) مئانغ نیا  زا  تفگ : یقطن  رد  ات  دـندروآ  مشخب  ار  وا  هکیروطب  دـنتفگ  واب 
تـسد میراذگیمن  دش و  دـهاوخ  يریگولج  تراک  نیا  زا  نیاربانب  تفگ : واهب  ع )  ) یلع ماگنه ، نیا  رد  دـیاین . شوخ  ار  يا  هدـع  هچرگ 

ربارب رد  تفگ : نامثع  درادن . شوخ  ار  نآ  هک  مشابیـسک  نیتسخن  نم  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادـخ  تفگ : رـسای  رامع  و  ینک . زارد  اهنآهب 
دندروآ و ار  وا  داد  روتسد  دش  دراو  هفالخلا ) راد  هب   ) نامثع دندرک . ریگتسد  ار  رامع  دیریگب . ار  وا  ینکیم ؟ یخاتسگ  نز ... رسپ  يا  نم 

رصع رهظ و  زامن  زا  دندناسر . ص )  ) ادخ ربمایپ  رـسمه  هملـس "  ما  لزنمب "  ات  دندرب  نوریب  ار  وا  هاگنآ  دش . شوهیب  ات  وا  ندز  هب  درک  انب 
رازآ و ادـخ  هار  رد  هک  تسین  يزور  نیلوا  هکرکـش  ار  ادـخ  تفگ : درازگ و  زاـمن  هتفرگ  وضو  دـمآ  شوه  هب  یتقو  دـنام . زاـب  برغم  و 
: تفگ نامثع  هب  هتـساخرب  دوب - موزخم  ینب  هلیبق ي  نامیپمه  راـمع  هک  تهجنآ  زا  یموزخم - هریغم  نبدـیلو  نب  ماـشه  منیب . یم  هجنکش 

ام دروم  رد  اما  يدرک ) توکس  شضارتعا  ربارب  رد  و   ) يدیسرت شناشیوخ  موق و  هلیبق و  وا و  زا  ع )  ) یلع دروم  رد  نامثع  يا 
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تفلک ندرگ  یلیخ  هکار  هیما  ینب  زا  یکی  دریمب  رگا  ادخب  يدز . کتک  نتـشک  ياپ  ات  ار  ام  هلیبق  وضع  نامیپمه و  يداد و  جرخب  تارج 
. تشک مهاوخ  دشاب 

. تسا هلیجب  هیلبق  ریاشع  زا  هیرـسق  هریـشع  زا  زین  ما  هدج  هکلب  مردام  اهنت  هن  تفگ : هیرـسق ؟ رـسپ  يا  هدیـسر  اجنیاب  تراک  تفگ : نامثع 
رامع اب  هکيراتفر  زا  ص )  ) ربمایپ رـسمه  هک  دـید  تفر و  هملـس ، ما  دزن "  دـنتخادنا . نوریب  ار  وا  ات  درک  مکح  داد و  مانـشدوا  هب  نامثع 

و ص )  ) ادخ ربمایپ  يوم  زا  يرادقم  هتشگ  نیگمشخ  مه  وا  دیسر  هشیاع  هب  دوب  هدش  رامع  اب  هک  يراتفرربخ  نوچ  تسا . نیگمشخ  هدش 
وا شفک  هماج و  يوم و  نیا  هکیلاح  رد  دیدرک  كرت  ار  ناتربمایپ  تنس  دوز  هچ  هک  دروآرب  دایرف  هدروآ  نوریب  ار  وا  زا  یـشفک  هماج و 

يور زا  و  دـیمهف ، یمن  ار  شندز  فرح  هک  دـش  ینابـصع  تحاراـن و  تدـشب  ناـنچ  ناـمثع  هجیتـنرد ، تسا . هدوـسرفن  زوـنه  هک  تـسا 
رفنت و زاربا  هفیلخ  راتفر  هیور و  زا  حـیبست ، نیا  اـب  و   ) هللا ناحبـس  هللا ، ناحبـس  دـنتفگیم : مدرم  تقو  نیا  رد  دـمآرد . دجـسم  هب  یتحاراـن 
زا دوب  هداد  حرس  یبا  نب  هللا  دبع  هب  ار  اجنآ  هدرک و  رانک  رب  يرادناتـسا  زا  ار  وا  نامثع  هک  تهجنآزا  صاع  ورمع  دندومن .) یم  یتحاران 

! تفگیم هللا  ناحبس  درکیم و  بجعت  راهظا  یلیخ  تقو  نیا  رد  ببس  نیمهب  تشاد و  يرپ  لد  نامثع 
نامثع هب  تسا  هدش  نیگمشخ  رامع  لاح  زا  ص )  ) ربمایپ رسمه  هکنیا  هملـس و  ما  دزن  موزخم  ینب  زا  یتعامج  دیلو و  نب  ماشه  نتفر  ربخ 

داتسرف : ماغیپ  هملس  ما  تسا ؟ هدش  عامتجا  اجنیا  ارچ  هک  داتسرف  هملس  ما  دزن  ار  یسک  سپ  دیسر .
هب تسد  دنتـسین  لیام  هک  نکن  یئاهراک  هب  راداو  ار  مدرم  تتموکح  زرط  اب  انمـض  رادرب . تـالاوس  نیا  زا  تسد  تسین و  طوبرم  وتب  نیا 

دننزب . نآ 
نآ نوچ  دندومن و  حیبقت  دوب  هدرک  رامع  اب  نامثع  هک  ار  يراتفر  مدرم 
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تفرگ . تدش  ناشتفلاخم  دش  رشتنم  مدرم  نایمرد  ربخ 
زا رپ  يا  هسیک  یموـمع  هنازخ  رد  تسا " : هدروآ  نینچ  ار  بـلطم  هدرک  تـیاور  فارـشالا "  باـسنا  رد "  يرذـالب  هکناـنچ  يرهز "  " 

دوب . رویز  تارهاوج و 
شـشوگ هب  مدرم  تاداقتنا  ربخ  نوچ  دـنداد . رارق  داقتنا  دروم  ار  وا  ماگنه  نیا  رد  تسارآ . ار  شا  هداوناخ  دارفا  زا  یـضعب  نآ  اب  ناـمثع 

تفگ : یقطن  رد  دیسر 
رامع دنیبب . دناوتیمن  هک  سک  ره  مشچ  دوش  روک  ات  مهدیمن  دهاوخب  ملد  هک  رهب  مهدیم و  دهاوخب  ملد  هک  ره  هب  ارنآ  تسادخ . لام  نیا 

و هیمس ؟ رسپ  يا  ینکیم  یخاتسگ  نم  رباربرد  تفگ : نامثع  سپ  دید . دناوتیمن  ار  يا  هیور  نینچ  هک  متسه  یـسک  نیلوا  نمادخب  تفگ :
و مریگیم . رارق  هجنکـش  رازآ و  دروم  ادـخ  رطاخب  ادـخهار و  رد  هک  تسین  يراب  نیلوا  نیا  تفگ : رامع  دـعب  تشگ . شوهیب  اـت  دز  ار  وا 
و دـیدرک . كرت  ار  ناتربمایپ  تنـس  دوز  هچ  تفگ : هدروآرب  ار  شیاهـشفک  اهـسابل و  زا  یکی  و  ص )  ) ربمایپ ياهوم  زا  يرادـقم  هشیاـع 

رییغت ار ) شتنس   ) امش تسا و  هتفرن  نیب  زا  هدوسرفن و  زونه  هک  شیوم  نیا  شا و  هماج  نیا  تسا و  ناتربمایپ  ربنم  نیا  تفگ : صاعورمع 
. دیمهف یمنار  شندز  فرح  هک  دش  نیگمشخ  نانچ  نامثع  هجیتن ، رد  دیا . هدرک  رایتخا  يرگید  تنس  نآ  ياجب  هداد و 

همان ص )  ) ادخ ربمایپ  نارای  زا  يرگید  هدع  اب  ریبز  هحلط و  رـسای و  رامع  رمع و  نب  دادقم  دـسیونیم " : فارـشالا  باسنا  رد  يرذالب  - 2
نیا زا  تسد  رگا  هک  دنتخاس  ناشن  رطاخ  دـندناسرت و  شراگدرورپ  زا  ار  وا  دـندروآ و  حرـشب  ار  نامثع  ياهتعدـب  نآ  رد  دنتـشون و  يا 

ات درب و  نامثع  شیپ  هتفرگ  ار  همان  رسای  رامع  هاگنآ  تخات . دنهاوخ  وا  رب  درادن  رب  شیاهتعدب  هتخاس و  دوخ  هیور 
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هحفص 44 ] ] 

رتزوسلد وت  يارب  نم  نوچ  تفگ : رامع  يا ؟ هدش  مدقـشیپ  نمب  هلمح  رد  یکی  وت  اهنآ  نیب  زا  تفگ : وا  هب  نامثع  دناوخ . ار  همان  همدـقم 
متسه . نانآ  همه  زا 

اهتـسد و ات  داد  روتـسد  شنارکون  هب  نامثع  تقونیارد  مرـسای . رـسپ  هیمـس و  رـسپ  نم  ادخب  تفگ : هیمـس  رـسپ  يا  یئوگیم  غورد  تفگ :
ناوتان يا  هدروخلاس  هک  رامع  دزیم و  شمکش  ریز  مکـش و  رب  تشاد - اپب  شفک  هکیلاح  رد  دگل - اب  شدوخ  دندرک و  زارد  ار  شیاهاپ 

 " تشگ . شوهیب  دش و  قتفراچد  دوب 
دنک . داریا  نآ  تحص  رد  هکنیا  نودب  هدرک  لقن  یضترم  فیرش  لوق  زا  ار  بلاطم  نیمه  هغالبلا  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

یتقو دوب  هدش  هتسب  رـسای  شردپ  رامع و  موزخم و  ینب  هلیبقنایم  هک  یتیالو  دادرارق  نامیپ و  تلعب  دسیونیم " : باعیتسا "  رد "  رمع  وبا 
عامتجا موزخم  ینب  دنتـسکش  ار  شیاه  هدند  زا  یکی  تفاکـشب و  شمکـش  ات  دندز  ار  وا  دـندرک و  دراو  همدـص  رامع  هب  نامثع  نارکون 

. " تشک میهاوخ  نامثعزا  ریغ  ار  هیما - ینب  زا  یکی - دریمب  رگا  ادخب  دنتفگ : دنتفر و  نامثعشیپ  هدرک 

هحفص 45 ] ] 

ارجام حورشم 

رب نامثع  هک  ار  یئاهراک  نآ  رد  دنتـشون و  يا  همان  هدـمآ  درگ  ص )  ) ادـخ ربمایپ  نارای  زا  یعمج  هک  دـناهدروآ  دـسیونیم : هبیتق "  نبا  " 
ار : اهنیا  هلمج  زا  دندرمشرب ، دوب  هدرک  رمع ) رکبوبا و  ینعی   ) شیباحص ود  هیور  و  ص )  ) ادخ ربمایپ  تنس  فالخ 

هدوب ناگراچیب  نامیتی و  و  ص )  ) ربمایپ نادنواشیوخ  مهس  شربمایپ و  مهس  ادخ و  قح  هک  ار  یمالسا ) ي   ) اقیرفآ تایلام ) ای   ) سمخ - 1
. تسا هدیشخب  ناورم "  هب " 

و شنز )  ) هلئاعيارب يا  هناخ  دوب و  هدرک  هنیدـم  رد  هک  ینامتخاس  تفه  هدرک و  ینامتخاس  ياهراک  رد  هک  يزاـب  داـشگ  فارـسا و  - 2
. دندوب هدرک  رکذ  ار  کیاکی  دوب  هتخاس  شناشیوخ  نارتخد و  ریاس  و  شرتخد )  ) هشیاع يارب  يا  هناخ 

دوش فرـصاهنآ  ياضر  رد  دیاب  و   ) تسا وا  ربمایپ  ادخ و  قح  هک  ار  سمخ  دمآرد  هتخاس و  بشخ "  يذ  رد "  ناورم  هک  یئاهخاک  - 3
. تسا هدرک  نآ  فرص  تسا ) هدرک  دای  نآرق  هک  يدراوم  رد  و 

دندوب لاس  نس و  مک  ناوج و  همه  هک  درپسیم  شیوما  ياهومع  رسپ  نادنواشیوخ و  هب  هشیمه  ار  يرادناتـسا  ماقم  یتلود و  ياهراک  - 4
. دنتشاد یتقایل  هیرجت و  هن  دندوب و  هدرک  كرد  ار  ص )  ) ربمایپ تبحاصم  هن  و 

ار حبص  زامن  یتسم  لاح  رد  هک  هفوک  رادناتسا  هبقع  نب  دیلو  لمع  - 5

هحفص 46 ] ] 

! مناوخ یم  مناوخب  رتدایز  تعکر  کی  دیهاوخب  رگا  هک  مدرم  هب  درک  ور  دعب  دناوخ و  تعکر  راهچ 
. دوب هتخادنا  ریخاتب  ار  مکح  يارجا  هدزن و  دح  ار  وا  ینعی  هدرکن  ارجا  دیلو  دروم  رد  ار  مالسا  نوناق  نامثع  هک  نیا  - 6

هدافتـسا نانآ  ءارآ  زا  هک  نیا  ياجب  درکیمن و  تروشم  نانآ  اب  تشامگ و  یمن  يراک  چـیه  یتلود و  ياهراکب  ار  راصنا  نارجاـهم و  - 7
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(. دادبتسا  ) درکیم لمع  دوخ  يار  هب  دنک 
. دوب هدرک  قرق  ار  هنیدمفارطا  عتارم  - 8

تبحاصم و راختفا  هن  هک  دادـیم  هنیدـم  یلاها  زا  يا  هدـع  هب  یمومع  هنازخ  زا  یئاهیرمتـسم  راـبراوخ و  یتلود و  كـالما  زا  یتاـعطق  - 9
. دندومنیم تکرش  عافد  رد  ای  یجراخ و  داهج  رد  هن  دنتشاد و  ار  ص )  ) ربمایپ يدرگاش 

تـشپ رب  هنایزات  اب  هک  دوب  یـسک  نیلوا  وا  تسب و  یم  راکب  دوب  نهوم ) دـیاش  و   ) رتروآدرد هک  ار  هناـیزات  نارزیخ ، ياـجب  هک  نیا  - 10
دز . یم  نارزیخ "  هرد " و "  اب "  قباس  هفیلخ  هکیلاح  رد  دز . مدرم 

، دوسا نب  دادقم  دوبرسای و  رامع  دنتشاد  روضح  همان  نتشون  رد  هک  یناسک  زا  دنناسرب . نامثع  تسدب  ار  همان  هک  دندش  ناتسادمه  سپس 
بقع کـیاکی  دوب - رـسای  راـمع  تسد  ردهماـن  و  دـنناسرب - ناـمثع  تسدـب  ار  هماـن  اـت  دـندمآ  نوریب  یتقو  دـندشیم . رفن  هد  یگلمج  و 

دـش دراو  یتقو  دوب . یناراب  يزور  و  تفای ، هزاجا  تساوخ و  دورو  هزاجا  نامثع . هناخ  هب  دیـسر  ات  تفر  دـنام و  اـهنت  راـمع  اـت  دندیـشک 
تفگ : يا ؟ هتشون  ار  همان  نیا  وت  دیسرپ : دناوخ . ارنآ  وا  و  هداد ، نامثع  هب  ار  همان  دندوب . هتسشن  نامثع  يوما  ناشیوخ  مکح و  نب  ناورم 

وتبار ناشیاهمسا  تفگ : دندوب ؟ هک  دیسرپ  دندنکارپ . کیاکی  وت  سرت  زا  هک  دندوب  يا  هدع  تفگ : دندوب ؟ وت  اب  یناسک  هچ  دیـسرپ ، هلب 
تفگ مهاوخ 

هحفص 47 ] ] 

رامع ینعی   ) هایـس هدـنب  نیا  نینموملاریما  يا  تفگ : ناورم  تقونیا  رد  يداد ؟ دوخب  ار  راـک  نیا  تارج  وت  ناـیمنآ  زا  ارچ  تفگ : ناـمثع 
وا تفگ : نامثع  يا . هدز  هبرض  دنتسه  وا  رس  تشپ  هک  ار  یناسک  یشکب  ار  وا  رگا  و  تسا . هتخاس  ریلد  وت  اب  تفلاخم  رد  ار  مدرم  رـسای )

نوریب هدیـشک  ار  وا  تشگ . شوهیب  دنتفاکـشبار و  شمکـش  ات  درک  تکرـش  ندز  کتک  رد  اهنآاب  نامثع  و  دندز ، کتک  ار  وا  دـینزب . ار 
نیا رد  دندوب  رامع  نامیپمه  هکهریغم  ینب  دندروآ . شا  هناخ  هب  ار  وا  داد  روتسد  ص )  ) ربمایپ رـسمه  هملـس "  ما  هاگنآ "  دنتخادنا . هناخ 
مسق ادخب  تفگ . هتفرگ  ار  شولج  هریغم  نب  دیلو  نب  ماشه  دمآ  نوریب  رهظ  زامن  يارب  نامثع  یتقو  ببس ، نیمهب  دندش . نیگمشخ  دروم 

دجسم هب  نامثع  سپس  تسین . وت  دح  نیا  تفگ : نامثع  تشک . مهاوخ  ار  هیما  ینب  مهم  نادرم  زا  یکی  دریمب  کتک  نیا  رثا  رب  رامع  رگا 
قاتـشم منادـیمن  نـسحلا  وـبا  يا  ادـخب  تـفگ : تـسا . هتـسب  ار  شرـس  و  يراـمیبلاحب ، هتـسشن  هـک  دـید  ار  ع )  ) یلع اـجنآرد  دـمآرد و 

مبای یمن  ار  یـسک  اریز  منامب ، هدنز  يرگید  يارب  وت  زا  سپ  هک  مرادن  تسود  يریمبرگا  مسق  ادخب  تیگدـنز . قاتـشم  ای  متـسهتگرم 
هتخاسن دوخ  تسدمه  ینامرفان و  هلیسو  نابدرن و  ار  وت  هک  منیب  یمن  ار  یـشکندرگ  چیه  ینامب  هدنز  رگا  و  دریگب ، ار  وت  ياج  دناوتب  هک 

وت هک  یتبسن  ای  دراد  وت  رظن  رد  هک  یماقم  زج  درادیمن  زاب  وا  نداد  رفیک  زا  ارم  زیچ  چیههکیروطب  دشاب  هتشادن  شیوخ  هانپ  تشپ و  ارت  و 
ای سپ  دنکیم . قاع  ار  وا  دنامب  رگا  دوشیم و  كانمغ  دریمب  رگا  هک  دنامیم  شردپ  اب  هدش  قاع  رـسپ  هطبار  هب  وت  اب  نم  هطبار  يراد . وا  اب 

راذگن فیلکت  الب  وقلعم  نیمز  نامـسآ و  طسو  ارم  میزیتسبمه . اب  ات  دشاب  گنج  ای  مینک  یگدنز  افـص  حلـص و  رد  مه  اب  ات  دشاب  یتشآ 
ار هنتف  هک  یـسک  و  تفای . مهاوخندریگب  ار  وت  ياج  هک  یـسک  مشکب  ارت  رگا  تفای و  یهاوخن  نم  زا  رتهب  یـشکب  ارم  رگا  مسق  ادـخب  وت 

زگره دنکزاغآ 

هحفص 48 ] ] 

نیارباـنب مشیوـخ . درد  مرگرـس  نـالا  یلو  دراد  یباوـج  يدروآ  ناـبز  رب  هچنآ  تفگ : ع )  ) یلع دیـسر . دـهاوخن  تما  نیا  يرادـمامز  هب 
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ناـبز رب  هچنآ  ربارب  رد  تسا و  هتـسیاب  يا  هدیدنـسپ  یئابیکـش  تروـصنیا  رد  تفگ : ادـخ  حـلاص  هدـنب  نآ  هک  میوـگیم  وـت  اـب  ار  ینخس 
تفگ : ناورم  تساوخ . کمک  دیاب  ادخ  زا  دیروایم 

ره و  ندش ، دروخ  هب  ار  نامیاهریشمش  میهدیم و  نتسکشب  ار  نامیاه  هزین  يوما ) تموکح  ظفح  رد  هار و  نیا  رد   ) ام مسق  ادخب  نیاربانب 
هدیسرن " ! وت  هب  اهراک  نیا  وش ! تکاس  درک : شاخرپ  وا  هب  نامثع  دید . دهاوخن  نآ  زا  يریخ  دوش  راک  ردصم  ام  زا  سپهک 

تسا : هدروآ  دیرفلا "  دقع  رد "  راصتخا  روطب  ار  بلطم  نیمه  هبر  دبع  نبا 
وا هب  ار  همان  یـسک  هچهک  دندیـشیدنا  دوخ  اب  دنتـشون و  دنتـشاد  وا  هب  مدرم  هک  ار  یتاداقتنا  وا و  بیاـعم  يا  هماـن  رد  ناـمثع  ناتـسود  " 

تفگرامع : دناسریم ؟
ناـمثع سپ  ار . رمع  رکبوـبا و  و  تفگ : راـمع  دـلامب . كاـخ  هب  ار  تا  هزوـپ  ادـخ  تفگ : دـناوخ  ارنآ  یتـقو  درب . ناـمثع  دزن  ارنآ  و  نم .

هـس نیا  زا  یکی  هک  داتـسرف  وا  شیپ  ار  ریبز  هحلط و  دش و  نامیـشپ  نامثع  اهدعب  تفر . شوه  زا  ات  دیبوک  نادنچ  دـگل  اب  ار  وا  هتـساخرب 
. دشخبب ار  وا  درذگ و  رد  نامثع  زا  - 1 دریذپب : ار  داهنشیپ 

. دناتسب تخادرپ ) دیاب  یمسج  همدص  يازا  رد  هک  یلوپ   ) هید - 2
زا کیچیه  مسق  ادخب  تفگ : نامثع  ناگداتـسرف  هب  روکذـم  تاداهنـشیپ  ربارب  رد  رامع  لثم .) هب  هلباقم  ینعی   ) دـنک صاصقار  نامثع  - 3

 ". میآ لئان  راگدرورپ  تمحر  رادیدب  مورب و  ایند  زا  ات  مریذپیمن  ار  تاداهنشیپ  نیا 

هحفص 49 ] ] 

ادخ تفگدیسر : نامثع  هب  هذبر  رد  رذوبا  گرم  ربخ  یتقو  تسا : هدمآ  رگید  یتیاور  رد  دسیونیم : فارـشالا "  باسنا  رد "  يرذالب  - 3
يا هدرک  لایخ  يا ... هک : درکشاخرپ  نامثع  داد . تاجن  ام  تسد  زا  اروا  ادـخ  هلب ، تفگ : تشاد ) روضح  هک  ) رـسای رامع  دزرمایب . ار  وا 

تسبرب و رفـس  راب  رامع  نوچ  هذبر ) ینعی   ) وا ياج  هب  ورب  تفگ : دزیم  رامع  ندرگ  تشپ  رب  هکیلاح  رد  و  ما ؟ هدش  نامیـشپ  وا  دـیعبت  زا 
یلع سپ  دنک . تبحـص  نامثع  اب  هنیمز  نیا  رد  دندرک  شهاوخ  هدـمآ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دزن  موزخم  ینب  دـش  هاگدـیعبت  هب  نتفر  هدامآ 
یکی یهاوخیم  الاحتشذگرد  هاگدیعبت  رد  ات  يدرک  دـیعبت  ار  مالـسا  تلم  حـلاص  نادرم  زا  یکی  سرتب . ادـخ  زا  نامثع  يا  تفگ : (ع )

: تفگ ع )  ) یلع یندش  دیعبت  قحتسم  وا  زا  شیب  وت  تفگ : نامثع  هکنآ  ات  تفرگرد  ناشنایم  یئوگتفگ  و  ینک . دیعبت  ار  وا  دننامه  رگید 
یهار و دـنک  وگتفگ  وت  اب  يدرم  راب  ره  دوشیمن  هک  نیا  دـنتفگ : نامثع  هب  دـندرک و  عامتجا  نارجاهم  نکب  ار  راـک  نیمه  یهاوخیم  رگا 

. " تشادب رسای  رامع  زا  تسد  هجیتن . رد  ینک  شدیعبت 
ام تسد  زا  ار  وا  ادخ  هلب ، تفگ : رامع  دزرمایب  ار  وا  ادخ  تفگ : دیـسر  نامثع  هب  رذوبا  تافوربخ  نوچ  تسا : نینچ  یبوقعی "  ترابع " 

ینب دنک . دـیعبت  زین  ار  وا  ات  تساوخ  سپ  دیـسر ، نامثع  شوگ  هب  رامع  زا  زین  يرگید  نخـس  دـمآ  نارگ  نامثعرب  نخـس  نیا  داد  تاجن 
. دریگب تساوخ  یمیمصت  ره  نامثع  مراذگیمن  تفگ : ع )  ) یلع دندیبلط ، کمک  وا  زا  دندرک و  عامتجا  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  دزن  موزخم 

. تشادب رامع  زا  تسد  هجیتن ، رد  دنا . هتفگ  هچ  موزخم  ینب  هک  دیسر  ربخ  نامثع  هب  و  تسشن . شا  هناخ  رد  رامع  سپ 

هحفص 50 ] ] 

دش ینابـصع  رامع  تسد  زا  دوعـسم  نب  هللا  دبع  رازم  دنتفگ : تسیک ؟ ربق  دیـسرپ  تشذگ ، يون  ربق  رانک  زا  نامثع  دسیونیم : يرذالب  - 4
اب نادـنچ  ار  رامع  ماگنه  نیا  رد  دوب . وا  نفد  دوعـسم و  نبا  هزانج  رب  زامن  راد  هدـهع  رامع  نوچ  هتـشادهگن ، ناـهنپ  ار  وا  گرم  ارچ  هک 
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دش . قتف  راچد  هک  دز  دگل 
دیامن . ياهشدخ  نآ  تحص  رد  هک  نیا  نودب  هدرک  لقن  یضترم  فیرش  لوق  زا  ار  نیمه  دیدحلا  یبا  نبا  " 

راک یتقو  درک . ناهنپ  وا  زا  رامع  دوبن . نامثع  درازگ . زامن  وا  رب  رـسای  رامع  تشذـگرد . دوعـسم  نبا  تسا : روطنیا  یبوقعی "  تراـبع " 
دوعسم . نب  هللا  دبع  رازم  دنتفگ : تسیک ؟ ربق  نیا  دیسرپ : هدید  ار  ربق  نامثع  دش  مامت 

ربخ وت  هب  هک  هدرک  تیـصو  هک  هتفگ  تسا و  رـسای  رامع  وا  یـصو  دنتفگ : دیدرک ؟ شنفد  دیهدب  ربخ  نمب  هک  نیا  زا  لبق  روطچ  تفگ :
دنهدن .

هزاـجا ناـمثع  زا  راـک  نیا  رد  درازگ و  زاـمن  وا  رب  راـمع  دوـب  هدرک  هک  یتیـصو  بجوـمب  تشذـگرد و  دادـقم "  هک "  تشذـگن  يرید 
مسانشیم ؟ بوخ  ار  وا  نم  رسای .) رامع  ینعی   ) هایس زینک  رسپ  لاحب  ادب  تفگ : تشگ و  نیگمشخرامع  زا  تدشب  نامثع  سپ  تفرگن .

ار يو  نافع  نب  نامثع  روتـسدب  هکتسا  وا  مه  دوب و  رماع  نب  هبقع  تشک  ار  رـسای  رامع  هک  یـسک  هدـمآ " : دعـس  نبا  تاـقبط "  رد " 
 " هدز کتک 

هحفص 51 ] ] 

اعد اب  رحسب  ات  بش  هتشادهدوسآ و  نامیا  رب  لد  هک  تسا  هداد  یهاوگ  هتشگ و  لزان  شا  هرابرد  نآرق  هک  يدرماب  هفیلخ  راتفر  تسا  نیا 
هب نآ  رد  تخاس و  دجسم  ار  شیوخ  هناخهک  یناملسم  نیتسخن  تسا . هدوب  كانمیب  زیخاتـسر  هنحـص  زا  هدروآ و  رـسب  زامن  هدجـس و  و 
هب ای  دزرو  ینمشد  وا  اب  یـسک  ادابم  هدرک  دیکات  اهراب  هدوشگ و  شـشیاتس  هب  نابز  رایـسب  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  يدرم  تخادرپ ، تدابع 
وا هب  هک  ار  یسک  دنتشادیم و  یمارگ  گرزب و  ار  وا  هراومه  ص )  ) ربمایپ مدقتم  باحصا  دهد . شنانمـشد  دراد و  اور  ریقحت  تناها و  وا 

یلمعلا سکع  چـیه  نآ  ربارب  رد  وا  هدـش و  يو  اب  یئاوران  راتفر  نانچ  همهنیا ، اب  دندرمـشیم . نمـشد  دروآ  مشخب  ار  وا  ای  دـناسر  يرازآ 
هار نیا  رد  و  اوران ، لـطاب و  رگ  هزیتس  نمـشد  هدوبقح و  عفادـم  هشیمه  هدرکن و  يراـک  شربماـیپ  ادـخ و  ياـضر  هب  زج  هدادـن و  ناـشن 

دنا و هدوب  نینچ  شردام  ردپ و  شدوخ و  یگدنز  ياهزور  نیتسخن  زا  ناشدب . ای  دیایم  ناشـشوخ  نارگید  هک  هدیـشیدنین  چـیه  سدـقم 
هدومرف و اعد  شقح  رد  و  دناوخ ، نیرفآ  وا  رب  اهراب  ص )  ) مرکا ربمایپ  هکنانچ  تسا ، هدوب  هدونـشخ  نانآ  زا  ص )  ) ربمایپ ادـخ و  هراومه 

تسا : هتفگ 
تسا . تشهب  ناتهاگیاج  رسای  هداوناخ  دیشاب  ابیکش 

دوب . دهاوخ  تشهب  ناتهاگیاج  هک  داب  هدژم  ار  امش  رسای  هداوناخ 
. ياهتشذگرد اعطق  و  رذگرد ، رسای  هداوناخ  زا  ایادخ 

هحفص 52 ] ] 

دوب و مرگ  تدشب  اوه  هک  يزور  ره  رهظ  ار  هیمس - رسای و  شردام - ردپ و  رامع و  موزخم  ینب  دوب  مالـسا  تضهن  زاغآ  هک  ماگنهنآ  رد 
ص)  ) ادخ ربمایپ  دندادیم . هجنکش  ار  ناملسم  هداوناخ  نآ  قیرطنیاب  دندناباوخ و  یم  هکم  غاد  ياهنـش  رب  هدروآ  نوریب  دیباتیم  دیـشروخ 

ناتماجنارس اعطق  اریز  رسای  هداوناخيا  دینک  تمواقم  تسا . تشهب  ناتهاگیاج  رسای  هداوناخ  دیشاب  ابیکـش  دومرفیم : تشذگیم و  نانآ  رب 
تسا . تشهب 

نیا و  دـش . هتـشک  یلخاد  راکزواجت  هورگ  تسدـب  ات  دوب  نانچ  یگدـنز  زاغآ  زا  دوب . هدـنارذگ  نینچ  ار  شیوخ  راـگزور  راـمع  يرآ ،
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دوب : هدومرف  هدرک و  یئوگشیپ  شیارب  ص )  ) یمارگ ربمایپ  ار  تشونرس 
دشکیم . یلخاد  راک  زواجت  هورگ  ار  وت  هیمس  رسپ  يا  ناه 

دوب . دهاوخ  خزود )  ) شتآ رد  شلتاق  و  دشکیم ، یلخاد  راک  زواجت  هورگ  ار  رامع  رگید : یترابعب 
دشکیم . یلخاد  راک  زواجت  هورگ  ار  وا  هک  هیمس  رسپ  خوآ  رامع  خوآ  ای :

دشکیم : یلخاد  راک  زواجت  هورگ  ار  رامع  هدرک : لقن  هیواعم  هک  یترابعب  ای 
دوب . دهاوخ  شتآ  رد  رامع  لتاق  دشکیم ، یلخاد  راک  زواجت  هورگ  ارت  هدروآ : نامثع  هک  یترابعب  و 

تسا . ریش  يا  هعرج  دروخیم  ایند  رد  هک  یئادغ  نیرخآ  و  دشکیم ، مالسا )  ) هار زا  فرحنم  راک  زواجت  هورگ  ار  رامع  رگید : یترابعب  و 
هعرج میاذـغ  نیرخآ  و  دـشکیم ، یلخاد  راک  زواجت  هورگ  ارم  هک  هداد  ربخ  نمب  ص )  ) نم تسود  تسا : هدرک  لقن  رامع  هک  یترابعب  و 

تسا . ریش  يا 
ردهک يزیچ  نیرخآ  دـشکب ، ارت  دـشاب  نادرگ  ور  قح  زا  هک  یلخاد  راک  زواجت  هورگ  ات  درم  یهاوخن  وت  هدروآ : هفیذـح  هک  یتراـبعب  و 

. تسا ریش  يا  هعرج  يروخیم  ایند 

هحفص 53 ] ] 

دنناوخیم . خزود  هبار  وا  اهنآ  دناوخیم و  تشهب  هب  ار  اهنآ  وا  دشکیم ، یلخاد  راک  زواجت  هورگ  ار  وا  رامع  خوآ  رگید : یترابعب 
شتآ رد  دریگیم  رب  ار  شا  هماج  هحلـسا و  هک  نآ  لتاق و  دشکیم ، یلخاد  راک  زواجت  هورگ  ار  هیمـس  رـسپ  هدرک : لقن  سنا  هک  یتروصب 

دوب . دنهاوخ 
زیرورف . رامع  رب  شیوخ  تکرب  ایادخ  هدروآ : هشیاع  هک  یتروصب  و 

تسا . ریش  يا  هعرج  يروخیم  ایند  رد  هک  یئاذغ  نیرخآ  و  تشک ، دهاوخ  یلخاد  راک  زواجتهورگ  ارت  هک  هیمس  رسپ  رب  سوسفا 
دشکیم . یلخاد  راک  زواجت  هورگ  ارت  تقیقح  رد  دنشکیم . ار  وت  هک  دنتسین  اهنیا  هیمس  رسپ  رب  هآ  رگید : یترابعب 

نب هیواعم  صاع ، نب  ورمع  نافع ، نب  نامثع  قیرط  زا  هلمجزا  تسا ، هتـشذگ  رد  رتاوت  دـح  زا  هدـشتیاور و  رایـسب  قرط  زا  ثیدـح  نیا 
نب سنا  سابع ، نب  هللا  دبع  يراصنا ، هللا  دبع  نب  رباج  کلام ، نب  بعک  تباث ، نب  همیزخ  رمع ، نب  هللا  دبع  نامی ، نب  هفیذح  نایفـس ، یبا 
یبا نب  هللا  دبع  رـسای ، رامع  یفوا ، یبا  نب  دیز  هداتق ، یبا  عفار ، یبا  همامایبا ، دعـس ، یبا  دوعـسم ، نب  هللا  دـبع  یـسود ، هریره  وبا  کلام ،

. هشیاع و  هملس ، ما  صاع ، ورمع  نب  هللا  دبع  هرمس ، نب  رباج  درف ، نب  دایز  رسیلا ، یبا  لیذه ،

هحفص 54 ] ] 

نآرق رد  رامع 

تسا . هدوتس  دیجم  نآرق  زادنچ  یتایآ  رد  میکح  راگدرورپ  ار  شتایح  راگزور  رامع . تایح  هدنخرف  هاگماش  هاگپ و  دوب  نینچ 
لوا  هیآ 

كانمیب " ... ترخآ  زا  تسا و  زامن  رد  هدجس و  رد  هتشادرب و  اعدب  تسد  بش  رسارس  هک  یسک  ایآ  " 
هدـش لزان  رـسای  رامع  هرابرد  هیآ  نیا  هک  دـنا  هدرک  تیاور  ساـبع  نبا  زا  رکاـسع  نبا  هیودرم و  نبا  يربکلا " و  تاـقبط   " رد دعـس  نبا 
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تسا .
تسا . هدش  لزان  یموزخم  هریغم  نب  هفیذح  وبا  رامع و  قح  رد  هیآ  نیا  هک  دسیونیم  شریسفت  رد  يرشخمز 

تسا . رسای  رامع  هتشادرب ... اعدب  تسد  بش  رسارس  هک  یسک  هک  دنکیم  تیاور  لتاقم "  زا "  شریسفت  رد  یبطرق 
ینیبرـش بیطخ  ار  نیمه  و  تسا . هدـمآ  دورف  یـسراف )  ) ناملـس راـمع و  دوعـسم و  نبا  هراـبرد  هـیآ  نـیا  دـسیونیم : شریـسفت  رد  نزاـخ 

تسا . هدروآ  شریسفترد 
هدرک رکذ  ار  نامه  شریـسفت  رد  یـسولآ  و  دروایم ، دنا  هدروآ  رکاسع  نباو  هیودرم  نبا  دعـس و  نبا  هک  ار  یتیاورشریـسفت  رد  یناکوش 

سابع نبا  زا  ربیوج  هک  دیازفایم 

هحفص 55 ] ] 

هک هدش  تیاور  همرکع  زا  تسا . هتـشگ  لزان  هفیذح  وبا  هدـش  هدازآ  هدرب  ملاس  دوعـسم و  نبا  رامع و  هرابرد  هیآ  نیا  هک  دـنکیم  تیاور 
تسا و رامع  هتـشادرب  اعدـب  تسد  بش  رـسارس  هک  یـسک  زا  دوصقم  هک  هدـش  تیاور  لتاقم "  زا "  و  هدـش ، لزاـن  راـمع  قح  رد  طـقف 

تسا . هتفرگ  روثنملا "  رد  زاهدرک "  رکذ  یسولآ  هچنآ  رتشیب  رذوبا . ودوعسم  نبا  بیهص و 
مود  هیآ 

 " تسین . وت  هدهع  رب  ناشباسح  زا  چیه  نارم ، دنیوج  یمار  شیاضر  دنناوخ و  یم  ار  ناشراگدرورپ  ماش  زور و  هک  ار  یناسک  " 
تسا . هدش  لزان  بابخ  لالب و  بیهص و  رامع و  هرابرد  دیوگیم : هک  هدروآ  یتیاور  هفیرش  هیآ  نیا  ریسفت  رد  هجام  نبا 

موس  هیآ 
 " دشاب . مکحتسم  نئمطم و  نامیا  اب  شلد  لاحنآ  رد  دوشیم و  روبحم  هک  یسک  زج  " ... 

یقیقح نیا  دـسیونیم : باعیتسا "  رد "  رمع  وبا  تسا . هدـش  لزاـن  راـمع  قح  رد  همیرک  هیآ  نیا  هک  دـنا  هتفگ  نآرق  ناـظفاح  زا  یهورگ 
رامع هرابرد  هیآ  نیا  نارسفم  هتفگب  دسیونیم : یبطرق  دنا . هتفای  قافتا  نآ  رب  نارسفم  همه  هک  تسا 

هحفص 56 ] ] 

تسا . هدش  لزان  رامع  هرابرد  هیآ  نیا  هک  دنقفتم  همه  دسیونیم : هباصا "  رد "  رجح  نبا  هرخالاب  تسا . هدش  لزان 
ار هیمس  شردام  رسای و  شردپ  وا و  ناکرشم  هک  تسا  هدوب  رارق  نیا  زا  نایرج  هتـشگلزان و  رامع  هرابرد  هیآ  نیا  دیوگیم " : سابع  نبا 
دـندز و یم  شندـب  ولج  تمـسق  رب  هزین  اب  دـندوب و  هتـسب  روتـس  ود  نایم  ار  هیمـس  دـندوب . هتفرگ  ملاس  بابخ و  لالب و  بیهـص و  هارمه 

يادهش نیتسخن  ودنآ  و  دش ، هتشک  زین  رسای  شرسمه  دیـسر و  لتقب  هجنکـش  نیا  هجیتن  رد  يا . هدش  ناملـسم  اهدرم  رطاخب  وت  دنتفگیم :
. تسا هتفگ  رفک  رامع  هک  دنداد  ربخ  ص )  ) ربمایپ هب  دروآ . نابز  رب  راشف  تحت  رابجاب و  دنتساوخیم  ناکرشم  ار  هچنآ  رامع  اما  دنمالسا .

ربمایپ دزن  نایرگ  رامع  تسا . هتخیمآرد  شنوخ  تشوگ و  اب  ار  نامیا  و  شمدق ، ات  رـس  زا  تسا  نامیا  زا  هدنکآ  رامع  زگره ، هن ، دومرف :
هچنآمه وت  دندرک  رارکت  ار  راک  نیا  هرابود  رگا  دومرف : وا  هب  درتس  یم  شنامـشچ  کشا  هکیلاح  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  دمآ . ص )  ) ادـخ

دینادرگ " . لزان  تیآ  نیا  لاعتم  دنوادخ  سپ  وگزاب . یتفگ  ار 
زین و  سابع . نبالوق  زا  يربط  هیودرم و  نبا  متاح و  یبا  نبا  رذنم و  نبا  دنا : هدروآ  ناثدـحم  نیا  رامع  قح  رد  ار  هیآ  نیا  لوزن  ثیدـح 
نبا یقهیب و  هیودرم و  نبا  و  تسا - هدرمـش  حیحـص  ارنآ  هک  يروباشین - مکاـح  متاـح و  یبا  نبا  ریرج و  نبا  دعـس و  نبا  قازرلا و  دـبع 
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یبا زا  رکاسع  نبا  رذـنم و  نبا  ریرج و  نبا  هبیـش و  یبا  نبا  و  رـسای ،) رامع   ) شردـپ زا  راـمع  نب  دـمحم  نب  هدـیبع  یبا  قیرط  زا  رکاـسع 
. کلام

هحفص 57 ] ] 

مراهچ  هیآ 
میتخاس و دنم  هرهب  ایند  یگدنز  ذئاذل  زا  ار  وا  هک  تسا  یـسک  لثم  دباییم  رد  ار  هدعو  نآ  وا  میداد و  وا  هب  وکین  هدـعو  هک  یـسک  ایآ  " 

!؟ تسا " یهلا ) رفیک  همکحمب   ) ناگدش راضحا  هرمز  رد  تمایق  هرود  رد  سپس 
تسا . هدش  لزان  داضتم ) تیصخش  ود   ) هریغم نب  دیلو  رامع و  هرابرد  هفیرش  هیآ  نیا  هک  هدرک  تیاور  يدس "  نیرط "  زا  يدحا  و 

مجنپ  هیآ 
دیامیپیم ... هار  نامدرم  نایم  رد  نآ  اب  هک  میا  هداد  رارق  یتیاده  لعشم  شیارب  میدینادرگ و  هدنز  ار  وا  سپ  هدوب  هدرم  هک  یسک  ایآ  " 

هبیش و یبا  نبا  رسای ، رامع  قح  رد  ار  هیآ  نیا  لوزن  تسا . رـسای  رامع  هب  هراشا  هکرابم  هیآ  نیا  هک  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  رمع  وبا  " 
دناهدرک . تیاور  خیشلا  وبا  متاح و  یبا  نبا  رذنم و  نبا 

رسای رامع  هرابرد  یمارگ  ربمایپ  ياهشیاتس  دیجمت و 

نمرخ : نآ  زا  دنچ  يرهوگ  کنیا  تسا . ناوارف  هدیسررامع  دیجمت  شیاتس و  رد  ص )  ) ادخلوسر زا  هک  ینانخس 
رامع دومرف : هک  دنکیم  لقن  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  سابع  نب  هللا  دبع  - 1

هحفص 58 ] ] 

. تسا هتخیمآ  شنوخ  تشوگ و  هب  نامیا  و  تسا ، نامیا  زا  هدنکآ  شمدق  ات  رس  زا 
نامیا تسا و  هتخیمآ  نامیا  هب  ار  شمدق  ات  رـس  زا  ادخ  رامع . دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مرکا  ربمایپ  زا  ع )  ) یلع قیرط  زا  رکاسع  نبا  - 2

زا يزیچ  هک  دشابن  اور  شتآ  يارب  و  دیئارگ ، دهاوخ  يوس  نامهب  وا  دیارگب  وس  رهب  مالـسا )  ) قح تسا ، هتخیمآ  شنوخ  تشوگ و  هب  ار 
. دریگ رد  ار  شرکیپ 

زا ریغ  میوگب  يزیچ  مناوت  یممهاوخب  رگا  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  باحـصا  زا  کـی  ره  هراـبرد  هک  تسا  هدروآ  هشیاـع  لوـق  زا  رازب "  - " 3
ات رامع  هدروآ " : رمع  وبا  هک  یترابعب  ای  تسا  نامیا  زا  هدنکآ  شدوجو  رـسارس  دومرفیم : هک  ما  هدینـش  ص )  ) ادـخ ربمایپ  زا  اریز  رامع .

تسا . نامیا  زا  هدنکآ  شیاپ  هنشاپ  ات  ششوگ  هلال  زا  رسای  رامع  رگید "  یترابعب  تسا " و  نامیا  زا  هدنکآ  شیاپ  هنشاپ 
تیاور یلع ع  قیرط  زا  هجام  نبا  دنا . حیحـص  لاجر  تیاور  نیا  دنـس  لاجر  دـیوگیم : هدروآ و  دـئاوزلا  عمجم  رد  یمثیه  ار  تیاور  نیا 

لقن زین  رکاسع  نبا  ریرج و  نبا  یناربط و  قازرلا و  دـبع  دـنا . هدرک  تیاور  لیبحرـش ... نب  ورمع  قیرطزا  یئاسن  لیزید و  نبا  تسا  هدرک 
. تسا هدومن  تیاور  باعیتسا  رد  لکش  هسب  رمع  وبا  دنا و  هدرک 

تفگ : هک  دنا  هدروآ  یناه  نب  یناه  قیرط  زا  میعن  وبا  هجام و  نبا  - 4

هحفص 59 ] ] 
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هک ما  هدینـش  ص )  ) ادـخ ربمایپ  زا  هتـشگ  هزنم  كاپ  يا  يدـمآ  شوخ  تفگ : وا  هب  ع )  ) یلع دـش . دراو  رامع  هک  میدوب  ع )  ) یلع دزن  ام 
. تسا هدنکآ  نامیا  زا  شدوجو  رسارس  رامع  دومرفیم :

رد رامع  لتاق  و  دـیئارگ ، دـهاوخ  وس  نامهب  رامع  دـیارگب  وس  رهب  قح  رامع ، اـب  قح  تسا و  قح  اـب  راـمع  هک  تساهدروآ  دعـس  نبا  - 5
دوب . دهاوخ  خزود )  ) شتآ

رـسپ دـندرک  ادـیپ  فالتخا  مدرم  هاگ  ره  هک  دـنا  هدرک  تیاور  ص )  ) ربمایپ زا  دوعـسم  نبا  قیرط  زا  يروباـشین  مکاـحو  یقهیب  یناربط و 
تسا . هدروآ  شرگید  باتک  ریبکلا و  عماج  رد  یطویس  شخیرات و  رد  ریثک  نبا  ار  تیاور  نیا  دوب . دهاوخ  قح  هارمههیمس 

رظنب داد  خر  یلخاد  بوشآ  رگا  دیسرپ : هدمآ  دوعسمنبا  دزن  يدرم  هک  تسا  هدروآ  ع )  ) یلعلاح حرش  رد  لیزید  نب  نیسح  نب  میهاربا 
منکب ؟ دیاب  هچ  وت 

رد دـندرکیم  توعد  نآرق  هب  شکمـشک "  لاح  رد  هتـسد  ود  ره  هک "  دـندمآ  یمدرم  رگا  دیـسرپ : یئوج  کسمت  نآرق  هب  دـیاب  تفگ :
منک ؟ هچ  تروصنآ 

ینعی دوب " دهاوخ  قح  اب  هیمس  رسپ  دندرک  ادیپ  فالتخا  مه  اب  مدرم  هاگ  ره  دومرفیم : هک  ما  هدینـش  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  نم  داد : باوج 
 " تسا . نآ  رد  رسای  رامع  هک  دیدنویپب  يا  ههبج  هب 

كرت ار  قح  دریمب  ات  اریز  دیـشاب ، هتـشاد  ار  هیمـس  رـسپ  هک "  تسا  هدرک  تیاور  ص )  ) ربماـیپ زا  هفیذـح  قیرط  زا  باـعیتسا  رد  رمع  وبا 
ای درک " . دهاوخن 

هحفص 60 ] ] 

 " دیارگ یم  دیارگب  قح  هک  وس  رهب  وا  دومرف " :
هک ار  نآ  تسا  لاحم  دوش  داهنـشیپ  هضرع و  وا  هب  راک  ود  هاگ  ره  رامع  هک "  هدرک  تیاور  ص )  ) ربمایپ زا  هشیاع  قیرط  زا  هجام  نبا  - 6
هک دشن  زگره  هیمـس  رـسپ  هدرک "  لقن  دوعـسم  نب  هللا  دبع  قیرط  زا  لبنح  دمحا  هکیترابعب  ای  دنکن "  باختنا  تسا  رتکیدزن  تیاده  هب 

یترابعب " و  دـنکنباختنا ، تسا  رتکیدزن  قح  تیادـه و  هب  هکار  نآ  و  دوش ) ریخم  راک  ود  نایم  ای   ) دوش داهنـشیپ  هضرع و  وا  هب  راک  ود 
هک یتروصب  و  دـنکیم " . باختنا  تسارتکیدزن  قح  تیادـه و  هب  هک  ار  نآ  امتح  دوش  ریخم  راک  ود  ناـیم  رگا  هشیاـع " : قیرط  زا  رگید 

 ". دنکن باختنا  تسا  رتکیدزن  قح  تیاده و  هب  هک  ار  نآ  دوش و  ریخم  راک  ود  نایم  هک  دشن  رامع  هدرک " : تیاور  يذمرت 
شوخ دـیروآ . نوردـب  ار  وا  دومرف : تساوخ . دورو  هزاجا  ص )  ) ربمایپ زا  راـمع  دومرف " : هک  دـنکیم  لـقن  ع )  ) یلع لوق  زا  يذـمرت  - 7

دیعس یشاش و  يروباشین و  مکاح  يربطریرج و  نبا  يراخب و  لبنح و  دمحا  هبیش و  نبا  یناربط و  ار  نیمه  هتشگ "  هزنم  كاپ  يا  يدمآ 
رمع وبا  يوغب و  میعن و  وبا  روصنم و  نب 

هحفص 61 ] ] 

. دناهدرک تیاور  یطویس  یقارع و  عبید و  نبا  ریثک و  نبا  هجام و  نبا  و 
یسراف ناملس  رسایرامع ، بلاطیبا ، نب  یلع  تسا : نت  راهچ  قاتشم  تشهب  هک "  تسا  هدش  تیاور  ص )  ) ربمایپ زا  کلام  نب  سنا  زا  - 8

دادقم " . و 
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. " ناملس رامع و  یلع و  تسا : رفن  هس  قاتشم  تشهب  دنا " : هدروآ  رکاسع  نبا  يروباشین و  مکاح  يذمرت و  هک  یترابعب 
 " لالب رامعو و  یلع  قاتشم  تسا : رفن  هس  قاتشم  تشهب  هدروآ " : رکاسع  نبا  هک  یتروصب  ای 

ای دـنازوسب "  هک  تسا  مارح  شتآ  رب  شتـشوگ  راـمع و  نوـخ  هک "  تـسا  هدرک  تـیاور  ص )  ) ربماـیپ زا  ع )  ) یلع قـیرط  زا  زازب ) - ) 9
هدروآ : رکاسع  نبا  هکیروطب 

 " دوش ضرعتم  ای  دروخب  ارنآ  هک  تسا  مارح  شتآ  رب  شتشوگ  رامع و  نوخ  " 
اهنآ دناوخیم و  تشهب  هب  ار  اهنآ  وا  رامع ؟ اب  تسا  یتبسن  هچ  ار  اهنآ  دومرف " : هک  دنکیم  تیاور  ص )  ) یمارگ ربمایپ  زا  ماشه  نبا  - 10

دنا : هدروآ  ترابع  نیاب  ار  تیاور  نیمه  ریثک  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا  خزود " ... هب  ار  وا 
وا اهنآ  دناوخ و  یم  تشهب  هب  ار  اهنآ  وا  رامع : اب  تسا  یتبسن  هچ  ار  شیرق  " 

هحفص 62 ] ] 

 ". دوب دهاوخ  خزود  رد  دریگرب  ار  شا  هماج  هحلسا و  هک  یسک  رامع و  لتاق  خزود ، هب  ار 
رگا درادـن و  هنهک  هماج  ود  زج  یـسابل  هک  ناسنا  اسب  دومرف : ربماـیپ  هک "  دـنا  هدرک  تیاور  هشیاـع  قیرط  زا  رکاـسع  نبا  یناربط و  - 11

 ". تسا رسای  نب  رامع  هلمجنآ  زا  دیشخب و  دهاوخ  وا  هب  امتح  دبلطب  يزیچ  ادخ  زا  مسقب 
دهاوخ ینمشد  وا  اب  ادخ  دنکینمشد  رامع  اب  سک  ره  هک "  هدرک  تیاور  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  دیلو  نب  دلاخ  قیرط  زا  لبنح  دمحا  - 12

حیحـصار ثیدـح  نیا  یمثیه  یبهذ و  يروباشین و  مکاـح  دـیزرو ) دـهاوخ  هنیک  وا  اـب  ادـخ  دزروب  هنیک  راـمع  هب  تبـسن  هک  ره  و  درک ،
دنا . هدرمش 

هنیک وا  اب  ادـخ  دزروب  هنیک  رامع  اب  هک  ره  داد و  دـهاوخ  مانـشد  اروا  ادـخ  دـهد  مانـشد  رامع  هب  سک  ره  هک "  هدـمآ  مه  تروص  نیاـب 
دنا . هدرمش  حیحص  یبهذ  مکاح و  ار  نیا  درمش " و  دهاوخ  نادان  ار  وا  ادخدرامش  نادان  ار  رامع  هک  ره  و  دیزرو ، دهاوخ 

اب ادخ  دزرو  ینمشد  رامع  اب  هک  ره  داد و  دهاوخ  مانـشد  ار  وا  ادخ  دهد  مانـشد  رامع  هب  سک  ره  تسا " : نآ  زا  يرگید  تروص  نیا  و 
دنا . هدرمش  حیحص  یبهذ  مکاح و  ار  نیا  " و  دیزرو دهاوخ  ینمشد  وا 

تبسن هک  رهو  دیزرو ، دهاوخ  ینمـشد  وا  اب  لج  زع و  يادخ  دزرو  ینمـشد  رامع  اب  هک  ره  تسا " : هدرک  لقن  ترابع  نیاب  لبنح  دمحا 
. " داد دهاوخ  مانشد  ار  وا  لج  زع و  يادخ  دهد  مانشد  اروا  هک  ره  و  دزرویم ، هنیک  وا  اب  لج  وزع  يادخ  دزروب  هنیک  يو  هب 

هحفص 63 ] ] 

نف دـیتاسا  نانادـثیدح و  زا  ریثک  یعمج  و  دـنا . هدرک  تیاور  هباـشم  یتاراـبع  اـب  یناربط  رکاـسع و  نبا  راـجن و  نبا  يروباـشین و  مکاـح 
. دنا هدروآ  ار  نآ  ثیدح 

اب داد : باوج  مینک ؟ راکچ  هدش  هتـشک  نامثع  هک  الاح  دندیـسرپ : وا  زا  هک  هدش  تیاور  ص )  ) ربمایپ فورعم  یباحـص  هفیذح "  زا  - 13
دیشاب . رامع 

یکیدزن هک  تسانیا  تقیقح  و  دزاسیم ، دوبان  ار  ناسنا  زیچ  ره  زا  شیب  دسح  تفگ : دوشیمن . ادـج  مالـسلا ) هیلع   ) یلع زا  رامع  دـنتفگ :
هلـصاف كاخ  زا  ربا  هک  دراد  يرترب  رامع  رب  ردقنآ  یلع  مسق  ادخب  هکیلاح  رد  دـینک . يرود  رامع  زا  امـش  هکدوشیم  ببـس  یلع  اب  رامع 

( تسا ناکین  زا  رامع  دراد ،
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کی یتح  هک  دشاب  هتـشادن  تسود  رکب  یبانب  دمحم  رـسای و  رامع  لثم  هک  ما  هدیدن  ار  یـسک  دیوگیم " : رایط )  ) رفعج نبهللا  دبع  - 14
". دنک ادیپ  فارحنا  قح  هار  زا  وم  کی  ردقب  دیامن و  ینامرفان  ادخ  ربارب  رد  هظحل 

هرابرد و   ) دمآ دورف  ص )  ) ربمایپ تمدخب  لیئربج  دـحا  گنج  رد  دـنکیم " : تیاور  ص )  ) ربمایپ زا  فرطتـسم )  ) باتک رد  یهیـشبا  - 15
تسیک ؟ دنکیم  يرادساپ  عافد و  وت  زا  ترباربرد  هک  نیا  لاوس : نیا  هب  دیسر  ات  دیسرپ ،) یم  شنارای 

 " تسا هتشگ  مارح  رامع  رب  شتآ  هدب  هدژم  تشهب  هب  ار  وا  تفگ : تسا . رسای  رامع  دومرف :

هحفص 64 ] ] 

رسای رامع  اب  تسیاشان  راتفر 

و تسا ، هدوب  اوران  تخـس  هدـش  رـسای  رامع  اب  هک  يا  هدـننز  نشخ و  راتفر  هک  دوشیم  ملـسم  تشذـگ  هک  یثیداـحا  تاـیآ و  هعلاـطم  اـب 
بکترم یئاوران  تشز و  راتفر  نینچ  بیدات  دـصقب  هفیلخ  هک  دوش  یعدـم  یـسک  رگا  دـیامن . دـییات  هیجوت و  ارنآ  دـناوت  یمن  سکچیه 

یفرح ای  دروآ ، نابز  رب  یناتهب  لطابب و  ینخس  ای  دشاب  هدز  رس  وا  زا  یبدا  ءوس  هک  دننکیم  بیدات  ار  یـسک  دنک  هجوت  دیاب  تسا  هتـشگ 
هدرک قح  هب  توعد  طقف  وا  تسا و  اهنیا  زا  لجا  رامع  ماقم  هک  مینادیم  دشاب و  هتفگ  مالسا  تعیرـش  ماکحا و  تفلاخم  ای  قح  فالخ  رب 
هدوب شیادا  هب  مزتلم  هدش و  واب  هک  یتیصو  هب  هدومن و  تیاکش  هدیلان و  هتفر  نارگیدرب  هک  یمتس  زا  هدناوخ و  مالسا  میلاعت  هیور و  هب  و 
رکنم زا  یهن  فورعمب و  رما  نآ  رد  هتـشون و  ص )  ) ربمایپ باحـصا  نایاسراپ و  نانموم و  زا  یهورگ  هک  ار  يا  همان  اـی  تسا  هدرک  لـمع 

رطاخب ار  راـمع  هتـساوخ  هفیلخ  هک  تسامرج  عونمم و  مالـسا  تعیرـش  رد  اـهنیا  زا  کیمادـک  اـیآ  تسا . هدـناسر  رادـمامز  هب  دـنا  هدرک 
رایتخا بحاصار  دوخ  هکنانچ  ات  تسا  مدرم  ناج  رایتخا  بحاـص  هفیلخ  رگم  دروآ ؟ زاـب  مالـسا  تسار  هار  هب  دـیامن و  بیداـت  شماـجنا 

رگم دزاس ؟ داش  ار  شنایفارطا  سوهلب  لد  راک  نیا  اب  دـنک و  فرـصت  لخد و  هاوخلدـب  ناـشناج  رد  تشادـنپیم  ناناملـسم  یمومع  لاوما 
دنهد ؟ هجنکش  دننزب و  ار  بلط  حالصا  كاپ و  نادرم  نآ  ياضتقمب  هک  تنطلس  ای  تسا  يروتاتکید  يدادبتسا و  یمالسا  تموکح 

، صاعلا یبا  نبا  مکح  و  رمع ، نب  هللا  دـیبع  لثم  یناسک  ارچ  تسنادـیم  ناراکفالخ  رفیک  بیدات و  راد  هفیظو  ار  دوخ  هفیلخ  رگا  یهگناو 
مکح ، نب  ناورم  و 

هحفص 65 ] ] 

مالـسا يرفیکماکحا  هک  دش  بجاو  اهراب  دندوب و  رفیک  قحتـسم  یگمه  هک  ار  يرگید  ناراکهبت  و  صاع ، نب  دیعـس  و  هبقع ، نب  دیلو  و 
عافد اهنآ  زا  دیـشخب و  یماهنآ  هب  نیملـسم  هنازخ  زا  دروآ و  تسدـب  ار  ناشلد  درکیم  یعـس  یتح  تشاذـگاو و  دوش  ارجا  ناـشدروم  رد 

اه بیدات  اهرفیک و  همه  وا  يرآ  تشامگیم ؟ يرادناتسا  هاپس و  یهدنامرف  ماقم  هب  دومنیم و  طلـسم  مدرم  لام  ناج و  رب  ار  اهنآ  درکیم و 
ناشنارای . دوعسم و  نبا  يرافغ و  رذوبا  رسای و  رامع  لثم  یبلط  حالصا  وهاوخریخ  راکوکین و  حلاص و  نادرم  يارب  دوب  هتشاذگ  ار 

شزرا و یمالـسا  تلم  هاوخریخ  حلاص و  گرزب و  نادرم  زا  کیچیه  يارب  هک  میبای  یم  رد  مینک  تقد  نامثع  راتفر  لامعا و  رد  هاگ  ره 
: دیوگیم نایقتم  يالوم  هب  هک  میدـید  و  تسا ، هتـشاد  اور  تراسج  ع )  ) یلع نینموملاریما  هب  تبـسن  اهرابیتح  تسا ، هدوبن  لئاق  یمارتحا 

شیوخ هانپ  تشپ و  ار  وت  هتخاسن و  تفلاخم  هلیسو  نابدرن و  ار  وت  هک  تسین  یشکندرگ  چیه  دیوگیم : ای  يدیعبت  قحتـسم  وا  زا  شیب  وت 
ناشکندرگ هانپ  تشپ و  وتسدـمه  هلیـسو و  ار  ع )  ) ماما و  تساناشیا ، لاثما  رامع و  رذوبا و  ناـشکندرگزا  شدوصقم  و  دـشاب . هدومنن 
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رامع . ردوبا و  نوچ  یناشلامیظع  باحصا  نانموم و  يالوم  ماما و  قح  رد  تسا  یندوشخبان  میظع و  یناتهب  نیا  و  درامشیم .
، تسا هدینـشن  هدومرف  ع )  ) یلع قح  رد  اـهراب  هک  ار  ترـضح  نآ  نانخـس  زگره  هدوـبن و  ص )  ) مرکا ربماـیپ  بحاـصم  هاـگچیه  یئوـگ 

شکرابم نابز  رب  نوگانوگ  ياهگنج  ثداوح و  رد  نانآ و  عامتجا  نمجنا و  رد  ای  شباحـصا  روضح  رد  هک  ار  اهریدـقت  اهدـیجمتنآ و 
هدیدن و مشچب  مالـسا  ساسح  ياهتیعقوم  نیرتکیرات  نیرتتخـس و  رد  ار  ریلد  نامرهق  نآ  ياهیراکادف  يرادـنپ ، ای  تسا ، هتخاس  يراج 

دنا هتخیرگ  نمشد  ربارب  زا  ص )  ) ربمایپ نارای  همه  یتقو  هک  هدیدن 

هحفص 66 ] ] 

هب وا  دنا  هتـشاذگاو  ار  شربمایپ  مالـسا و  همه  هک  مدنآ  تسا و  هدناشف  ناج  شربهر  مالـسا و  سدـقم  نیئآ  زا  عافد  رد  هداتـسیا و  هنتکی 
تسا . هدیشیدنین  چیهب  شنیئآ  ظفح  ادخ و  هب  زج  هار  نیا  رد  هتسب و  رمک  يرادساپ  نیرت  كانلوه 

تـسار اعدا  نیا  رگا  تسا . هدـناوخ  یم  تعکر  کی  رد  ار  نآرق  همه  بش  زامن  رد  هاگ  هدوب و  نآرق  ظـفاح  هفیلخ  هک  دـنیعدم  یهورگ 
هفیرش هیآ  هک  تسا  نت  جنپنآ  زا  یکی  نایقتم  يالوم  هک  هتسنادن  هدروخن و  رب  ریهطت  هیآ  هب  چیه  اهتئارق  نیا  رد  ایآ  مسرپ  یم  دشاب ، مه 
هنوگچ تسا ؟ ص )  ) ربمایپ دوخ  ناج و  هلزنمب  ع )  ) یلع هک  دراد  نیا  رب  تلالد  هک  هدروخن . رب  هلهاـبم  هیآ  هب  اـی  دزرویم ؟ تراـشا  نادـب 

بقل مالـسا  تما  همالع  هک  سابع - نب  هللا  دـبع  تسا و  یلع  ام  يالوم  قح  رد  هک  يرگید  هفیرـش  تایآ  هب  هدومنن و  هجوت  تاـیآ  نیاـب 
یناعم هب  تافتلا  زا  شلقع  یناوخ  رپ  زا  ای  ؟ تسا هتـشاد  تلفغ  اهنآ  یناعم  هب  هجوت  زا  ای  تسا ؟ هدرمـش  غلاب  هیآ  دصیـس  هب  ار  اـهنآ  هتفاـی 

اما !؟.. دناوخ  یم  هچ  هک  هدیمهف  یم  ای  تسا ؟ هدنامزاب  تایآ  ردقنارگ 
روطنیا رتشا  کلام  دوعـسم و  نبا  رذوبا و  دروم  رد  ار  نامثعياوران  ياهراک  اهفرح و  هک  اهنآ  لاـثما  ریثک و  نبا  رجح و  نبا  منادـیمن  نم 

تشز ياهفرح  دیآ  شیپ  هفیلخ  يارب  یناش  رسک  دورب و  نیب  زا  تفالخ  هوکش  تهبا و  هک  دشیم  ببس  نانآ  نایب  دازآ  هک  دننکیم  هیجوت 
رامع رذوبا و  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  هفیظو  ماجنا  هک  اهنیا  درک ؟ دـنناوت  هیجوت  هنوگچ  نایقتم  يالوم  هب  تبـسن  ار  نامثع  ياوران  و 

نیا ماجنا  هبهتسب  تموکح  هیور  مالـسا و  تیهام  تما و  حالـص  هک  دنریگیم  هدیدن  دنرامـشیم و  هفیلخ  ناش  رـسک  هیام  ار  دوعـسم  نبا  و 
یلهاـج بصعت  هناروـکروک و  یگتـسباو  زین  ع )  ) یلع نینموـملاریما  هب  ناـمثع  ياـهتراسج  دروـم  رد  اـیآ  تسا  یمالـسا  سدـقم  هفیظو 

تاهیجوت نامه  هک  دزاسیم  ناشراداو 

هحفص 67 ] ] 

هتفهن یمالسا  یمومع  تحلـصم  مادک  ماما  دیعبت  رد  دیایمرابب و  يا  هدسفم  هچ  هنیدم  رد  ع )  ) یلعندنام زا  دنیامن ؟ رارکت  ار  هناخاتـسگ 
دادیم و صیخشت  وا  زج  یـسک  ار  يدرف  یمومع و  حلاصم  رگم  تسین ؟ ضحم  تحلـصم  حالـص و  نیع  دوخ  ع )  ) یلع رگم  تسا ؟ هدوب 

حالصا حالص و  شناد و  یکاپ و  تلیضفرهظم و  نآ  ع )  ) یلع نینموملاریما  دوجو  تماقا و  اب  هک  یهوکـش  تهبا و  درکیم ؟ يرادساپ  ای 
ماما سدقم  تحاس  وا  هئربت  يارب  دنتسناوتیم  نامثع  بصعتم  ناعفادم  رگا  مسق  ادخب  تسا  دوجوز  هب  شمدع  لاوز و  دوش  لئاز  نامیا ، و 

دنتسناوتن ... اما  دندولایم ، دنتشاد  اور  دوعسمنبا  رامع و  رذوبا و  قح  رد  هک  اهناتهب  نامهب  ار  (ع )
یهارمگ و هاگترپ  هب  هن  دوب  هدرپس  ع )  ) ماما زیمآ  تحلصم  ياهیئامنهارو  هناهاوخریخ  حیاصن  هب  شوگ  رگا  نامثع  هک  تسا  نیا  تقیقح 

هدیاف !... هچ  یلو  مالسا ، تما  مه  دوبیم و  دنمهوکش  ززعم و  دوخ  مه  و  تساکیم ، تفالخ  هوکش  تهبا و  هن  داتفا و  یم  تیانج  ومتس 
هرهب ذئاذل و  بسک  يارب  دنتـسود و  ایند  دارفا ، يا  هراپ  هک  تسا  ملـسم  و  تسا ، هاگآ  سک  ره  نورب  نوردزا و  ردـتقم  میکح و  يادـخ 
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هاگداد زیخاتـسر و  نیگمهـس  هنحـص  هک  تسناد  دـیاب  یلو  دـنیالایم ، تسد  اورانو  دولآ  ضرغ  هیجوت  هانگ و  تیانج و  رهب  يویند  ياـه 
. تسا راظتنا  رد  یهلالدع 

هحفص 68 ] ] 

دنکیم دیعبت  ماش  هب  ار  هفوک  بلط  حالصا  نمادکاپ و  نادرم  نامثع 

هراشا

واب درپس و  صاع  نب  دیعس  هب  ارنآ  تخاس  رانک  رب  هفوک  يرادناتسا )  ) زا ار  هبقع  نب  دیلو  هنع  هللا  یضر  نامثع  نوچ  دسیونیم " : يرذالب 
نمجنا نانآ  اب  درکیم و  تساخرب  تسـشن و  نآ  فیراعم  اب  هفوک و  نآرق  نایراق  اـب  ببـس  نیمهب  دـیامن . ارادـم  مدرم  اـب  هک  داد  روتـسد 

ریهز نب  بدنج  ریهز ، نب  صوقرح  ناحوص ، نب  هعـصعص  ناحوص ، نب  دیز  رتشا ، کلام  دندرکیم : نمجنا  وا  اب  صاخـشا  نیا  و  تشاد ،
( هیواعم كافـس  رادرـس   ) هاطرا نب  رـسب  تسدب  هک  تسوا  مه  دوب و  دباع  دـهاز و  يدرم  وا  و  هدـبع - نب  بعک  یفوا ، نب  حیرـش  يدزا ،

يا هدع  و  ییحرا ، سیق  نب  دیزی  هفصخ ، نب  دایز  دراطع ، نب  سیق  بیبح ، نب  کلام  يرضح ، نب  مادک  یئاط ، متاح  هب  يدع  دش  هتـشک 
هفوک نایم  زیخلصاح  ياهنیمز  هب  نخس  دنتخادرپ و  وگتفگ  هب  مه  اب  هک  هدناوخ  ار  رصع  زامنو  دندوب  عمج  وا  اب  اهنیا  همه  تقوکی  رگید .

همه اریز  دراد ، يرترب  ناتـسهوک  ياهنیمز  رب  نیرهنلا  نیب  نیمز  هک  دنتفگ  و  ناتـسهوک ، هنماد  ياهنیمز  دیـشک و  نیرهنلا ) نیب   ) هرـصب و 
رد دوب . یلهذ  جودحم  نب  ناسح  دیشک  شیپ  ار  اهنیمز  نیا  فرح  هک  نآ  لخن . هوالعب  دیوریم  نآ  رد  دیوریم  ناتسهوک  عرازم  رد  هچنآ 

رادناتـسا لام  قارع ) ياـهنیمز   ) اـهنیمز نآ  هکتساوخیم  ملد  یلیخ  تفگ : ینابرهـش  سیئر  يدـسا  سینخ  نب  نمحرلا  دـبع  ماـگنه  نیا 
نآ زا  رتهب  یئاهنیمز  امش  ودوبیم  صاع ) نب  دیعس  ینعی  )

هحفص 69 ] ] 

وا لام  ام  ياهنیمز  هک  ینک  وزرآ  يرادـن  قح  اما  نک ، زورآ  نیا  زا  رتهب  یئاهنیمز  يرادناتـسا  يارب  تفگ : وا  هب  رتشا  کـلام  دـیتشادیم .
نآ دریگب  میمـصت  رادناتـسارگا  ادخب  یـشکیم ، مهرد  ار  تیاهمخا  هک  دراد  وت  يارب  يررـض  هچ  نم  يوزرآ  تفگنمحرلا : دبع  دـشاب .
رد وگتفگ  نیا  زا  صاع  نب  دیعـس  دش . دهاوخن  قفوم  زگره  دریگب  مه  میمـصت  رگا  ادخب  تفگ : رتشا  کلام  دـنکیم . بحاصت  ار  اهنیمز 

تسا . شیرق  قح  هرصب  هفوک و  نایم  زیخلصاح  ياهنیمز  تفگ : هدش و  مشخ 
؟ يزاس تا  هلیبق  تدوخ و  کلم  یهاوخیم  هدروآرد  ام  کلمتب  ام  ياه  هزین  تردـقب  ادـخ  ار  هچنآ  اـیآ  هک "  درک  ضارتعا  رتشا  کـلام 

دیرپ سینخ  نب  نمحرلا  دبع  هب  تفگ و  ار  نیا   " ددرگ ، نوگنرـس  هک  دروخ  دهاوخ  يا  هبرـض  نانچ  دیآرب  ددص  نیاب  یـسک  رگا  ادخب 
دندرک . ادج  ار  وا  اما 

دنفورعم نآرق  دیتاسا  نایراق و  هب  هک  شناتـسود  رتشا و  کلام  دوجو  اب  تشون " : درک و  شرازگ  نامثع  هب  ار  ارجام  نیا  صاع  نب  دیعس 
هب و  هدب . قوس  ماش  هب  ار  اهنآ  هک  داد  روتـسد  باوج  رد  نامثع  میایمن " . رب  يراک  نیرتکچوک  هدـهع  زا  هفوک  رد  نم  دـنا  هلبا  یتشم  اما 
ات منکیمن  رکف  دوب . دـهاوخ  زیاـج  تنوخ  نتخیر  ینک  شراکـشآ  رگا  هک  يراد  نورد  رد  یتین  وت  هکمنادـیم  نم  تشون " : رتشا  کـلام 

هفوک یلاها  نوچ  نک  تکرح  ماش  فرطب  دیـسر  وتب  ما  همان  هک  نیا  ضحمب  يرادرب . تیاهراک  زا  تسد  هدیـسرن  وتب  يا  هدنـشک  همدص 
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نب دیز  زا : دندوب  ترابع  دنتشاد و  تکرـش  داقتنا  هلمح و  رد  وا  اب  هک  ار  یناسک  همهو  رتشا  کلام  صاع ، نب  دیعـس  يا ؟ هدرک  دساف  ار 
سیق نب  تباث  ففکم ، نب  دیزی  هللا ، دـبع  نب  ثراح  ریهز ، نب  بدـنج  دایز ، نب  لیمک  هلمح ، نب  دـئاع  ناحوص ، نب  هعـصعص  ناحوص ،

درک . دیعبت  یثراح ، سیق  نبرعصا  و  یعخن ،
دزن قشمد  رد  دندش  دیعبت  ماش  هب  دندوب و  هفوک  لها  هک  نآرق  دیتاسا  نیا 

هحفص 70 ] ] 

تفرگ رد  رتشا  کلام  وا و  نایم  یئوگتفگ  ات  تشاد  یمارگ  ار  اهنآ  دومن و  راتفر  یبوخب  نانآ  اب  هیواعم  دـندرک . تماـقا  هرارز  نب  ورمع 
ادیپ یـسک  ینک  ینادـنز  ار  وا  رگا  تفگ : هتـساخرب  هرارز  نب  ورمع  سپ  درک . ینادـنز  ار  وا  هیواعم  نآ  رثا  رب  و  دیـشک ، تنوشخ  هب  هک 

رد هک  ام  اب  دنتفگ : هیواعم  هب  هدرک  هلخادم  نارگید  دندرک . ینادنز  زین  ار  ورمع  ات  داد  روتسد  هیواعم  دراد . زاب  نآ  زا  ارت  هک  دش  دهاوخ 
زا هک  داد  باوج  ناحوص  نب  دیز  دینکیمن ؟ یتبحـص  رگید  ارچ  دیـسرپ : هیواعم  دنتفگن . چیه  رگید  و  نک . راتفر  یبوخب  میتسه  وت  راوج 

هیواعم مینک . یم  تلئـسم  ینمیا  ادـخ  زا  میا  هدیدمتـس  رگا  و  مینک ، یم  هبوت  ادـخ  هاگردـب  هدز  رـس  ام  زا  یمتـس  رگا  هدـئاف ؟ هچ  نخس 
هزاجا ناحوص  نب  دـیز  هب  نم  تشون " : صاع  نب  دعـس  هب  و  ددرگ ، زاب  هفوک  هب  هک  وا  هب  داد  هزاجا  و  یتسه . یئوگتـسار  درم  وت  تفگ :

نک يراتفرـشوخ  وا  اب  مه  وت  نیاربانب  تسا . نامیا  اب  لدـتعم و  تلیـضف و  اب  يدرم  مدـید  نوچ  ددرگ  زاب  هفوک  رد  شا  هناخ  هب  هک  مداد 
. " دنزن رـس  وا  زا  يدنیاشوخان  راک  چیه  هک  داد  دهعت  نمب  اریز  نک . تبحم  هدـب و  ناشن  شوخ  يور  وا  هب  و  راد ، زاب  شرازآ  زا  تسدو 

دازآ و  دزاـس - دازآ  هدومن  ینادـنز  هک  ار  اـهنآ  درک  اـضاقت  هیواـعم  زا  یظفاحادـخ  عقوم  رد  درک و  رکـشت  هیواـعم  زا  ناـحوص  نب  دـیز 
تخاس .

نامثع هب  سپ  دنزادرپ . یم  هضافتسا  ثحب و  هب  دننیشن و  یم  شناتسود  رتشا و  کلام  اب  قشمد  یلاها  زايا  هدع  هک  دیـسر  ربخ  هیواعم  هب 
هک تسین  نیا  زا  هدوسآ  چیه  مرطاخ  و  دـنا . هدـناروش  هدرک و  دـساف  ار  دوخ  راید  رهـش و  هکيداتـسرف  نم  شیپ  ار  یناسک  وت  تشون " :

يراوهاران هب  ناشیورهار  هجیتن  رد  دنا و  هتفرگن  دای  زونه  هک  دنهدب  دایاهنآ  هب  یئاهزیچ  دنراداو و  تعاطا  مدع  هب  ار  منامرف  تحت  مدرم 
نامثع دهدب " . شروش  هب  ار  دوخ  ياج  دوجوم  تینما  دوشلدب و 

هحفص 71 ] ] 

هریغم نب  دیلو  نب  دلاخ  نب  نمحرلا  دبع  رهش  نآ  رادنامرف  و  داد . قوس  دهد - قوس  صمح "  هب "  ار  نانآ  هک  داتسرف  روتـسد  باوج  رد 
نامثع هجیتن  رد  تسا ، هدرک  یتحاران  راهظا  هرابود  صاع  نب  دیعـس  یلو  دنادرگرب  هفوکب  ار  اهنآ  هک  تسا  هتـشون  نامثع  دـنا  هتفگ  دوب .

دنا ". هدمآرد  هیروس )  ) یلحاس رهش  نآ  هب  و  دنهد - قوس  صمح "  هب "  ار  نانآ  داد  روتسد 

ارجام لیصفت 

لیبقزا دنداد . رارق  شهوکن  داقتنا و  دروم  نآ  تلعب  ار  وا  ص )  ) ربمایپ نارای  دننادیم . همه  تسا و  روهشم  هک  دز  رس  یئاهتعدب  نامثع  زا 
و تشامگیم ، يرادناتـسا  هاپـس و  یهدنامرف  هب  دندوب  نامیا  نید و  یب  هلبا و  راکتـشز و  هک  ار  نایومازا  هدـعنآ  اصوصخم  هیما  ینب  هکنیا 
هک یئاهراک  ریاس  درک و  دوعـسم  نب  هللا  دبع  رذوبا و  رامع و  اب  هک  یئاوران  راتفر  و  دیـشخب ، یم  دادیم و  هلاوح  اهنآ  هب  ار  یمومع  لاوما 
هک دـنداد  تداهـش  دـندید و  ودوب  هفوک  رادناتـسا  هبقع  نب  دـیلو  یتقو  هک  داـتفا  قاـفتا  روطنیا  دـعب  تشگ . بکترم  شتفـالخ  رخاوا  رد 
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زا يا  هدـع  تفر و  هفوک  هب  دیعـس  تخاس . بوصنم  شیاجب  ار  يوما )  ) صاع نب  دیعـس  درک و  رانک  رب  ار  وا  ناـمثع  تساهدروخ  بارش 
تفگ : صاع  نب  دیعس  يزور  دندومنیم . نمجنا  وا  اب  هک  دیزگربتبحاصم  ینیشنمه و  يارب  ار  اجنآ  یلاها 

هک يزیخلـصاح  ياهنیمز  يا  هتـشادنپ  تفگ : شباوج  رد  یعخن  رتشا  کـلام  تساهیما . ینب  شیرق و  ناتـسوب  قارع  زیخلـصاح  ياـهنیمز 
سیئر تسا ؟ وت  هلیبق  وت و  ناتسوب  هدروآرد  ناناملسم  تیکلام  تمینغ و  هب  نامیاهریشمش  تردقب  ادخ 
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دز . نشخ  ياهفرح  و  ینکیم ؟ در  ار  رادناتسا  فرح  تفگ : هفوک  ینابرهش 
؟ تفگ هچ  دیدینـشن  تفگ : دـندوب  شفارطا  رد  هک  هفوک  ناگرزب  فارـشا و  )و  شا هلیبق  دارفا   ) ناـیعخن زا  یتعاـمج  هب  رتشا  کـلام  سپ 

نارگ صاع  نب  دیعـس  رب  لمع  نیا  دندیـشکار . شیاپ  دـنتفوک و  تدـشب  ار  وا  دـندربهلمح و  وا  رب  صاع  نب  دیعـس  روضح  رد  نانآ  سپ 
زا دـنتفگیم و  دـب  واب  دوخ  ياهنمجنا  رد  نانآ  هجیتن ، رد  دادـن . یتبحـصمه  هزاجا  نانآ  هب  رگید  درک و  كرت  ار  نانآ  اـب  نمجنا  و  دـمآ ،

. تشگ كانرطخو  تفرگ  الاب  ناشراک  اـت  دـمایم ، مهارف  ناشرودـب  رایـسب  یمدرم  دـنتخادرپ و  یم  ناـمثع  داـقتنا  هب  وا  هب  هلمح  داـقتنا و 

. دننکن یشروش  دساف و  ار  هفوکیلاها  ات  دهد  قوس  ماشب  هک  تشون  نامثع  داد . شرازگ  نامثع  هب  ار  ناشعـضو  صاع  نب  دیعـس  هکنانچ 
تشون : دوب  ماش  رادناتسا  هک  هیواعم  هب  و 

يراتفرـشوخ اهنآ  اب  دنیایم  هارب  يدید  رگا  ما . هدرک  قوس  وت  ورملق  هب  دننک  اپرب  شروش  دنتـشاد  میمـصت  هک  ار  هفوک  یلاها  زا  يا  هدع  "
نب همقلع  دـیزی . نب  دوسا  یبحرا  بعک  نب  کلام  رتشا ، کلام  زا : دـندوب  ترابع  هک  تعامج  نیا  نادرگ . زاب  ناشراید  رهـش و  هب  نک و 

برع زا  يا  هدـع  امـش  تفگ " : نینچ  درک و  عمج  ار  اهنآ  زورکی  دندیـسر  هیواعم  دزن  قشمدهب  نارگید  ناحوص و  نب  هعـصعص  سیق و 
ار اهنآ  ثاریم  دیتشگ و  هریچ  رگید  ياهتلم  رب  دیدمآ و  لئان  يرتربو  راختفا  هب  مالسا  هلیـسوب  رونخـس . مه  دینز و  ریـشمش  مه  هک  دیتسه 

شیرق رگا  دیا . هدیزرو  توادع  دنـشیرق  هلیبق  زاهک  ینارادمامز  اب  هدرک و  یئوگدب  شیرق  زا  هک  ما  هدرک  ادـیپ  عالطا  دـیدروآ . تسدـب 
متس رگا  امش  نارادمامز  دیرادن . رب  اهنآ  زا  تسد  نیاربانب  دنششوپ  رپس و  امـش  يارب  امـش  نارادمامز  دیدوب . هراچیب  لیلذ و  امـش  دندوبن 

شیوخ رب  ار  زیمآ  باتع  ياهفرح  امش  رطاخب  دنهدیم و  ناشن  لمحت  ربص و  دننیبب 
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امش رب  ار  يراوخ  تلذ و  عاونا  هک  درک  دهاوخ  یناسک  راتفرگ  ار  امـش  ادخ  دیرادن  رب  ناتاهراک  نیا  زا  تسد  رگا  ادخب  دنیامنیم . راومه 
قح رد  هک  یملاظم  تایانج و  مامت  رد  امـش  هوالعب  دوب ، دـنهاوخن  رازگـساپس  امـش  زا  زاب  دـیهد  ناشن  مه  لمحت  رگا  دـننکیم و  لـیمحت 

دوب " . دیهاوخ  کیرش  دنوش  بکترم  امش  گرم  زا  دعبو  تایح  نامز  رد  مدرم 
برع لئابق  ریاس  زا  شیب  شیرق  تیلهاـج  هرود  رد  هک  تسا  نیا  تقیقح  شیرق ، هراـبرد  اـما  تفگ " : باوج  رد  ناـحوص  نب  هعـصعص 

رتدنمتردق " . مه  دنا و  هدوب  نآ  زا  رترامش  رپ  مه  برع  لئابق  زا  یضعب  و  تسا ، هتشادن  تردق  تارفن و 
دیوش رورغم  هک  هدش  ببـس  هچنآ  مدیمهف  متخانـش و  ار  امـش  الاح  يرادن  لقع  منیب  یم  و  یتسه ، هدع  نیا  يوگنخـس  وت  تفگ : هیواعم 

تسا . یلقع  مک 
رد دنک . لیلذ  دندرک  گرزب  ار  امـش  هک  ار  یئاهنآ  ادـخ  دـینکیم . دای  تیلهاج  زا  باوج  رد  امـشو  میوگیم  نخـس  مالـسا  تمظع  زا  نم 

تردق هب  هناگی  يادخ  هلیسوب  طقف  مالـسا  هرود  رد  زین  تیلهاج و  هرود  رد  شیرق  دیمهفب  منک  یمن  رکف  و  دیمهفب ، دینک و  تقد  منخس 
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زا رت و  هیامنارگ  قالخا  رادرک و  ظاحل  زا  رت و  بیجن  رابت  ظاحل  زا  هکلب  دوبن ، برع  لئابق  ریاس  زا  رتردـتقم  رترامـشرپ و  دیـسرتزع . و 
رد نمیا و  یتسرپادخ  هیاس  رد  شیرق  دندیعلب  یم  ار  رگیدکی  مدرم  هک  تیلهاج  هرود  رد  دوب . برع  لئابق  همه  زا  رتالاب  یگنادرم  ظاحل 
زا ایآ  دنتفر . یم  تراسا  هب  دندشیم و  هدوبر  نآ  فارطا  زا  نامدرم  رگید  هکیلاح  رد  دیناشن  نمیا  یمرح  هب  ار  وا  ادـخ  تسیز و  یم  ناما 

هدرکن لزان  یئالب  تبیصم و  وا  رب  شمیرح  رهش و  رد  راگزور  هک  دیسانش  یم  اریـسک  تسوپ  خرـس  هایـس و  مدرم  ای  برع  ریغ  برع و 
ادخ دوش و  شهاوخ  دب  یسک  دشن  هک  شیرق  زج  شیرق ؟ هلیبق  زج  دشاب 
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یتبقاع دب  ایند و  يراوخ  زا  دـنا  هدیـسر  تزع  هب  شنید  يوریپ  اب  هک  ار  یناسک  دومرف  هدارا  لاعتم  يادـخ  هک  هاگنآ  ات  دزاسن . لیلذ  ار  وا 
هاگنآ دندوب . شیرق  نانآ  نیرتوکین  هک  دیزگرب  یباحصا  شیارب  سپـس  دیزگرب و  ار  شا  هدیرفآ  نیرتهب  تهج  نیمهب  و  دناهرب ، ترخآ 

هرود هکادـخ  تسا . ناشیا  اـب  طـقف  تموکح  هکناـنچ  هداد  صاـصتخا  ناـناب  ار  تفـالخ  تخاـس و  راوتـسا  ناـشیا  رکیپ  رب  ار  تلود  نیا 
ناشتیامح ظفح و  دنتـسه  وا  نیدـب  هک  لاح  تسا  نکمم  رگم  دومن  تسارح  ظفح و  ار  اهنآ  دـندوب  رفاک  شیرق  هک  یماگنه  تیلهاج و 

تناوریپو . وت  رب  گرم  دیامنن ؟
، دراد یتسپ  ناگیاسمه  تسا ، دوگ  دراد ، ار  تـالوصحم  نیرتدـنگ  تـالوصحم  ظاـحل  زا  تساهرهـشنیرتدب ، وت  رهـش  هعـصعص  يا  وت 

ابفلتخم ماوقا  دیامن  تماقا  نآ  رد  هک  يا  هیامورف  مدآ  ره  و  تسا ، هدرکن  تماقا  نآ  رد  يا  هداز  بیجن  چیه  دوشیم ، اپبرش  نآ  رد  امیاد 
یماقمب ارت  مالـسا  هکنآ  زا  سپ  ایآ  يرتدب  همه  زا  تموق  نایم  رد  وت  و  دننکیم ، شروش  یناریا  ناگدرب  دـنزیخ و  یم  رب  شکمـشکب  مه 

نیا يور ؟ یهارمگ  هب  يزاس و  هنوگرگد  جـک و  ار  ادـخ  نید  هک  يا  هدـمآرب  ددـصرد  تخاس  رـشاعم  اهتلم  ماوقااب و  دـیناسر و  ناـیامن 
. دننام زاب  دنراد  هدـهعب  هک  یفئاظو  ماجنا  زا  دوشیم  ثعاب  هن  ودرآ  یم  ورف  ناشدـنلب  هبترم  زا  ار  اهنآ  هن  دـنزیم و  ررـض  شیرق  رب  هن  راک ،

يور زا  دز . دهاوخ  نیمز  رب  ار  امش  وا  مه  و  تفیرف ، مدرم  هلیسوب  ار  امـش  تفای و  امـش  رد  ار  ترارـش  هیام  تسین ، لفاغ  امـش  زا  ناطیش 
یم اج  ره  مهدـیم  هزاجا  امـشب  دریگب . ار  ناتنابیرگ  رتروآ  گـنن  رتدـب و  يرـش  هک  دوب  دـهاوخ  نیاشا  هجیتن  دـینکب  يراـک  ره  ترارش 

یـسکب يررـض  ای  عفن  دـیناوتب  هک  دـیتسین  یئاهمدآ  امـش  يررـض . هن  دـناسریم و  یعفن  هن  سکچیهب  امـش  هلیـسوب  ادـخ  دـیورب . دـیهاوخ 
تمعن ترشع و  دیراذگن  دیشاب و  تلود )  ) هعماج اب  دیتسه  يراگتسر  تاجن و  بلاط  رگا  دیناسرب .
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دیهاوـخ یم  اـج  ره  دروآ . دـهاوخن  راببحالـص  ریخ و  زگره  تسا  تمعن  ترثـک  هجیتـن  هک  يرورغ  اریز  دـناشکب ، یـشکرس  هب  ار  اـمش 
هن دنراد و  لقع  هن  هک  دنا  هدمآنم  شیپ  يا  هدع  تشون " : نامثع  هب  تشون ".و  مهاوخ  نامثع )  ) نینموملاریما هب  امش  هرابرد  نم  دیورب .

ناشمه مامت  هکلب  دنیوگ ، یمن  نخـس  ناهرب  لیلد و  يور  زا  و  دنریگیمن ، رظن  رد  ار  ادـخ  هجوچیهب  دـنرطاخ ، هدـیجنر  تلادـع  زا  نید ،
تردـق و و  میـسرتب ، ناـشرطخ  زا  هک  دنتـسین  یئاـهمدآ  و  دزاـسیم ، اوسر  دـیامزآ و  یم  ار  اـهنآ  ادـخ  تسا . بوشآ  ندرک  اـپ  رب  هجوتم 

ربب ". نوریب  ماش  زا  ار  اهنآ  هک  میوگیم  هرخالاب  تسین . ناشرایتخا  رد  دنراد  یتلم  هلیبق و  هک  یناسک  زا  شیب  یتاناکما 
زا هیواعم  و  تسا ، هتـشگ  ماجنا  نآ  رد  اهوگتفگ  اهقطن و  هتـشاد و  یتاسلج  نانآ  اب  ماش  رد  هیواعم  هک  تسا  هدرک  تیاور  ینئادـم  نسح 
وا اریز  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  زجتسا  رت  هداز  بیجن  رتراوگرزب و  شدارفا  همه  زا  نایفـسوبا  هک  تسناد  شیرق  : " تسا هتفگ  اهنآ  هب  هلمج 

دندمآ " ! یم  رد  راک  زا  رابدرب  میلح و  ناش  همه  دوبیم  اهمدآ  همه  ردپ  نایفسوبا  رگا  تخاس و  یمارگ  دیزگرب و  ار 
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زا دیرفایب و  شتردقب  ادخ  هک  يردپ  دنتشاد ، نایفسوبا  زا  رتهب  يردپ  اهناسنا  یتفگ . غورد  دیوگیم " : شباوج  رد  ناحوص  نب  هعـصعص 
، راکدب یـضعب  دندمآرد و  راکوکین  یخربشنادنزرف  نایم  زا  اما  دنرآ . هدجـس  وا  رب  ات  داد  نامرف  ناگتـشرف  هب  دـیمد و  وا  رد  شتایونعم 

دیهد وکین  باوج  تفگ " : ناناب  هیواعم  تاسلج  نیمه  زا  یکی  رد  هک  هدرک  تیاور  زین  درخبان " و  قمحا و  يا  هدـع  دنمـشوه و  یخرب 
و دیهاوخب ، نم  زا  ارنآ  دیراد و  زاربا  دیهدیم  صیخشت  دیفم  ناناملسم  وناتدوخ  يارب  هک  ار  يرظن  دیئامن و  تقد  دیـشیدنیب و  شمارآ  اب 

وتزا هک  يرادن  ار  یگتسیاش  نیا  وت  تفگ : ناحوص  نب  هعصعص  دینک " . تعاطا  نم  زا 
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دروآ . مهارف  تیارب  یتمظع  راختفا و  دناوتیم  ینکیم  رداص  ادخ  مکح  فالخ  رب  هک  یتاروتسد  رد  وت  زا  ام  تعاطا  هن  و  مینک ، تعاطا 
دـیئامن و ظـفح  ار  یلم  تدـحو  دـینک و  تعاـطا  وا  زا  دیـسرتب و  ادـخ  زا  مدرک  شرافــس  هـک  دوـب  نـیا  مدز  هـک  یفرح  نـیلوا  هیواـعم :

دینک . تعاطا  نانآ  زا  مارتحا و  ار  ناتنارادمامز 
نایم رد  اریز  ینک ، يریگ  هرانک  تموکح  زا  هک  مهدـیم  روتـسد  وتب  يا  هدـمآ - زاب  مالـسا  نوناـق  قح و  هب  و  هدرک - هبوت  رگا  هعـصعص :

تسا و هدرک  مالسا  هب  تردپ  زا  شیب  یتامدخ  ناشردپ  هک  یناسک  دنتموکح ، قیدصت  هتسیاش  وت  زا  شیب  هک  دنتـسه  یناسک  ناناملـسم 
دنا . هتشادرب  مالسا  هار  رد  وت  زا  رتهب  یئاهمدق  ناشدوخ 

زورما یلو  دنـشاب ، هتـشادرب  مالـسا  هار  رد  نم  زا  رتهب  یئاهمدـق  هک  دنـشاب  یناسک  رگا  ما . هتـشادرب  یئاهمدـق  مالـسا  هار  رد  نم  هیواـعم :
نب رمع  هدیقع  نیا  یتح  دشاب . هتـشاد  تیافک  تردـق و  نم  زا  شیب  مراد  هدـهعب  نونکا  هک  يراک  هرادا  ماجنا و  رد  هک  تسین  سکچیه 

نیاب وا  باصتنا  زا  يرگید  ای  نم  رطاخ  يارب  رمع  زگره  تشادیم  دوجو  نم  زا  رت  تردـق  اب  رت و  تیافک  اب  یـسک  رگا  اریز  دوب . باطخ 
نینموملاریما رگا  دـشاب . ماـقم  نیا  زا  نم  يراـنک  رب  مزلتـسم  هک  هدزن  رـس  نم  زا  يراـک  چـیه  ماـگنه  نآ  زا  دومن . یمن  يراددوخ  ماـقم 

نینچ وا  هک  دزاس  ردـقم  نینچ  ادـخ  رگا  و  مدرکیم ، افعتـسا  وا  يرادناتـسا  زا  نم  تشونیم و  نمب  دوب  هدـید  نمزا  يراک  نینچ  ناـمثع ) )
تین و اریز  دینزب . فرح  رتمارآ  رت و  هنالقاع  نیاربانب  دشاب . تحلصم  ریخب و  يرگید  باصتنا  رب  رئاد  شمیمصت  هک  مراودیما  دنک  يراک 

امـش شوه  رظن و  يار و  هب  اهراک  رگا  مدوخ  ناجب  تسین . ناطیـش  نامرفب  نم  رظن  راک و  دراد . قرف  یلیخ  امـش  نطابو  تین  اب  نم  نطاب 
راک دوبیم 
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دینزب . فرح  هناهاوخریخ  دیدرگرب و  ریخ  قح و  هار  هب  دوبیمن . هاربور  مه  زور  هنابشکی  یتح  ناناملسم 
یتسین ). یئاورنامرف - يرادناتسا و  تموکح و  هتسیاش - وت  : ) دنتفگ

ناطیـش زا  دینک و  ینامرفان  نامحر  يادخ  ربارب  رد  هک  منارگن  امـش  يارب  نیا  زا  نم  دراد و  یئاهرفیک  اهـشهج و  ادخ  مسق  ادخب  هیواعم :
دیتفیب . تلذب  ترخآ  ایند و  رد  نآ  هجیتن  رد  و  دیئامن ، يوریپ 

یم نینچ  هک  تسین  هفوک  اجنیا  هب  تفگ " : هیواعم  دندیشک . دنتفرگ و  ار  ششیر  ورـس  دندیرپ و  وا  هب  دیـسر  اجنیاب  هیواعم  نخـس  نوچ 
ار امـش  امتح  مریگب و  ار  ناشولج  مناوت  یمن  دینکیم  يراتفر  نینچ  متـسه  ناشرادمامز  ماما و  هک  نم  اب  دننیبب  ماش  مدرم  رگا  ادخب  دینک .

مهاوخن هسلج  امـش  اب  زگره  ما  هدنزات  ادخب  تفگ : هتـساخرب  هاگنآ  تسا " . رگیدـکی  هیبش  ناتاهراک  همه  مدوخ  ناجب  تشک . دـنهاوخ 
يا دورد ، زا  سپ  نایفـسیبا . نب  هیواعم  فرط  زا  نینموملاریما ، نامثع  ادخ  هدنب  هب  میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب  تشون " : نامثع  هب  و  درک .

دلج 17 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 188زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


و دنروایم . نابز  رب  دنک  ریرقت  ناطیـش  ار  هچنآ  دـنیوگیم و  نخـس  ناطیـش  نابز  اب  هک  يا  هداتـسرف  نم  شیپ  ار  يا  هدـع  وت  نینموملا  ریما 
دنیامنیم . هنوگرگد  مدرم  رب  ار  رما  تهج  نیمهب  دنیوگیم . نخس  مدرم  اب  نآرق  فرط  زا  هک  دنیعدم 

نارگ نانآ  رب  مالـسا  دـنرادن . نتخادـنا  فالتخا  بوشآ و  ندرک  اپربزج  يروظنم  و  دـنراد . يروظنم  هچ  اهنیا  هک  دـنناد  یمن  مدرم  همه 
ناش . هدناجنر  هدمآ و 

رد رگا  هک  مرادن  نانیمطا  دناهدرک و  دـساف  دـنا  هتـشاد  سامت  اهنآ  اب  هک  ار  هفوک  مدرم  زا  يرایـسب  تسا . هدرک  ذوفن  ناشاهلد  هب  ناطیش 
، ناش هناخ  رد  ات  نادرگ  زاب  ناشرهش  هب  ار  اهنآ  نیاربانب  دنبیرفن . ار  ناشیا  ناشیراکتشز  اب  نخس و  يوداج  اب  دننک  تماقا  ماش  مدرم  نایم 

رهاظ ناشقافن  هک  دنشاب  اجنامه  ناشرهش و  رد 

هحفص 78 ] ] 

 " مالسلا . و  تسا . هتشگ 
دندـمآ زاب  هفوکب  یتقو  ناشدـینادرگ . زاب  مه  وا  دـنادرگ . زاب  صاع  نب  دیعـس  دزن  هفوک  هب  ار  اهنآ  هک  داتـسرف  روتـسد  باوج  رد  نامثع 

نب نمحرلا  دـبع  دزن  هکتشون  وا  هب  نامثع  و  درب ، تیاکـش  نامثع  هب  نانآ  عضو  زا  دیعـس  سپ  دوب . ایوگو  ناور  شیپ  زا  شیب  ناـشنابز 
ناحوص نب  دیز  دایز ، نب  لیمک  سیق ، نب  تباث  رتشا ، کلام  زا : دندوب  ترابعنانآ  دتـسرفب  دوب  صمح "  رادنامرف "  هک  دیلو  نب  دـلاخ 

یعازخ . قمح  نبورمع  دعج و  نبا  هورع  بعک ، نب  بیبح  ریهز ، نب  بدنج  هعصعص ، شردارب  و 
ما همان  ندیـسر  ضحمب  نیاربانب  ما . هدرک  دـیعبت  صمح "  هب "  ار  امـش  نم  دورد ، زا  سپ  تشون " : شناتـسودو  رتشا  کلام  نب  ناـمثع 

 " مالسلا . و  دیروآ . دراو  ناناملسم  مالسا و  هب  یبیسآ  دیابن  امش  اریز  دیوش ، هناور  رهشنآ  فرطب 
زا شیب  مدرم  اب  راتفر  رد  تسا و  رتدـب  مدرمب  تبـسن  شرظن  هک  ار  ام  زا  مادـک  ره  ایادـخ  تفگ " : دـناوخ  ار  همان  نیا  نوچ  رتشا  کلام 

رتشا و کـلام  داد . شرازگ  ناـمثع  هب  زین  ار  نخـس  نیا  دیعـس  نادرگ "  ـالب  راـتفرگ  يدوزب  هدرک  لـمع  ادـخ  مکح  فـالخ  رب  يرگید 
دومن . ررقم  یبجاوم ) ای   ) يا هریج  ناشیا  يارب  داد و  اج  ایرد  هرانک  رد  ار  نانآ  دلاخ  نب  نمحرلا  دبع  دنتفر . صمح )  ) هب شناتسود 

ارف درکررقم  ناـشیا  يارب  یکاروـخ  هداد و  تماـقا  ار  ناـنآ  يزور  دـنچ  هـکنآ  زا  سپ  دـلاخ  نـب  نـمحرلا  دـبع  دــیوگیم " : يدــقاو ) )
عمج ار  دوخ  يرگهارمگطاسب  زونه  امش  اما  هدش  نامیشپ  شرادرک  زا  ناطیش  کیلع  هن  مالس و  هن  اهداز  ناطیش  يا  تفگ : ناشدناوخ و 

ار یئاـهفرح  ناـمه  مه  نم  هب  مناد  یمن  مجع  اـی  دـیبرع  مناد  یمن  هک  یهورگ  يآ  مـنکن  تـیذا  ار  امـش  رگا  دـنزب  ارمادـخ  دـیا . هدرکن 
رسپ مدیلو  نب  دلاخ  رسپ  نم  دیدز ؟ هیواعم  هب  هک  دینزب  دیهاوخیم 

هحفص 79 ] ] 

رسپ يا  ادخب  دیشک . نوخ  كاخب و  ار  نادترم  هک  متسه  یسک  رسپ  نم  تسا . هدنارذگ  رس  زا  ار  راوشد  نیگمهـس و  براجت  هک  یـسک 
ترـس رب  یئالب  نانچ  يا  هدیـشک  بقع  ار  ترـس  وت  هدـیبوک و  تا  ینیب  رب  تشم  اب  مناـیفارطا  زا  یکی  هک  دـسرب  ربخ  نمب  رگا  ناـهوص 

هب و  درب ، یم  هارمه  ار  اهنآ  تفریم  یئاجب  هراوس  نمحرلا  دبع  هاگ  ره  و  دنتـشاد ، تماقا  اجنآ  رد  هامکی  دوش . هایـستراگزور  هک  مروایب 
هب هک  ار  یئاهفرح  نآ  الاح  ارچ  درک . شمدآ  يراتفر  دب  اب  دیاب  دوشن  حالـصا  يراتفرـشوخ  اب  هک  یـسک  هداز  انز  يا  تفگیم : هعـصعص 
ات دوب  نینچ  ناـنآ  وا و  شور  میا  هتفگوتب  يزیچ  اـم  رگم  میرب . یم  هبوت  ادـخب  دـنتفگیم : یئوگیمن ؟ یتفگیم  هیواـعم  صاـع و  نب  دـیعس 

ناشدروم رد  دومن و  بلج  ناشیا  زا  ار  شتیاضر  نآ  رد  تشون و  يا  هماـن  ناـمثع  هب  سپ  تسا . هتـشذگ  رد  امـش  زا  ادـخ  تفگ : يزور 

دلج 17 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 188زکرم  هحفص 45 

http://www.ghaemiyeh.com


دینادرگ . زاب  هفوکب  ار  نانآ  نامثع  هاگنآ  تساوخ . رظن 
تعفر ماقم و  يدـنلب  هب  دنتـشاد و  رظن  قافتامدرم  نانآ  ياوقت  حالـص و  یکاپ و  رد  هکدـندوب  تمظع  اب  ینادرم  ناشرتشیب  تعاـمج  نیا 
هراوآ ناش  هناشاک  رهـش و  زا  ار  نانآ  هک  تشادـیماو  ار  مکاحیتسیاب  دوبیم و  ناشدـیعبت  رازآ و  عنامدـیاب  نیمه  دـندوب . فرتعم  ناشناش 

هک يا  هناضرغم  ربخ  دانتـساب  هک  نیا  هن  دراپـسن ، یـسوساج  نامیا و  یب  هزره  ره  شرازگب  شوگ  دـنارن و  يرهـش  هب  يرهـش  زا  هدرکن و 
يربخ امـش  يارب  يراکتـشز  مدآ  رگا  دیامرفیم " : لاعتم  يادخ  دـهد . رفیک  ار  نمادـکاپ  گرزب و  نادرم  نآ  دـهدب  اپ  رـس و  یب  یناوج 

دیاب دروآ 

هحفص 80 ] ] 

دیروخ " . ینامیشپ  شیوخ  هدرک  رب  ادعب  دیناسرب و  بیسآ  يا  هدع  هب  ینادان  يور  زا  ادابم  دینک  قیقحت  نآ  رد 
نادرم ارچ  هک  دنک  تازاجم  یتح  تمالم و  تخـس  شا  هناضرغم  ربخ  شرازگ و  رطاخب  ار  هزره  راکتـشز  ناوج  نآ  تشاد  هفیظو  هفیلخ 
ودهز همـسجم  گرتس و  یناهیقف  شیوخ و  هطخ  نادهاز  دنمدرم و  ياوشیپ  هک  ینادرم  تسا ، هدیمان  هلبا  دننآرق  داتـسا  هک  ارتسرپادخ 
توهش رد  دناهدرپسن و  اپ  رس و  یب  کناوج  نآ  ياهشهاوخ  هب  نت  هکنیا  زج  دنا  هتـشادن  یمرج  چیه  قالخا و  هقف و  یلاع  هنومن  يوقت و 

ناوج نآ  اب  ناشیا  نایم  هک  درک  قیقحت  دـنزب  مقر  ار  ناشدـیعبت  مکح  هکنیا  زا  شیپ  هفیلخ  ایآ  دـنا . هتـسجن  تکرـش  شتایانج  یتسرپ و 
نآ زا  عالطا  قیقحت و  ياجب  هکلب  هن ، تسا ؟ هتـشذگ  هچ  تاسلج  نآ  رد  هدوب و  هچ  رـس  رب  نخـس  هتفرگ و  رد  یثحب  وگتفگ و  هچ  هزره 

. تسا هدروآ  دراو  نادرمکین  نآ  رب  ار  تیمورحم  تناها و  همدص و  همهنآ  وجماک  رس  کبـس - کناوج  نآ  شهاوخ  هب  انب  طقف  ارجام و 
تسا . هدومن  دای  نامثع  ياهیراکهایس  فیدر  رد  نآ  زا  خیرات  دنا و  هدرک  حیبقت  ار  شراک  يرادنید  نید و  اما 

هکلب دوبن  یقالخا  نیزاوم  رب  انب  ملح و  يور  زا  داد  ناشن  تعامج  نیاب  تبـسن  دـیلو - نب  دـلاخ  رـسپ  اب  هسیاقم  رد  هیواعم - هک  یتمیالم 
شنافلاخم اب  دیوگب  دشاب و  یـضار  وا  زا  هفیلخ  هک  دوب  نیا  يارب  درکیم  شاخرپ  رگا  دوب . هدش  باسح  هنابلط و  عفن  یـسایس و  یتمیالم 

تشرد یعبط  دنراد و  رایسب  یناوریپ  نارادفرط و  تسنادیم  هک  دوب  تهج  نآ  زا  درکیم  راتفر  تمیالمب  نانآ  اب  رگا  تسا . هدومن  یتشرد 
باوخ هیواعم  دنیامنیم . هلباقم  ماقتنا  اب  ار  تنوشخ  هک  تبالصرپ  و 

هحفص 81 ] ] 

بادرگ رد  ات  دماجنا  يو  طوقـس  هب  دهن و  تدشب  ورنامثع  اب  باحـصا  هماع و  تفلاخم  هک  دوب  رـس  نآ  رب  دیدیم و  ار  نامثع  ینیـشناج 
دروایم و تسدب  ار  ناذفنتم  لد  درکیم و  ینیچ  هنیمز  تقو  نامه  زا  دروآ . مادب  ار  هنارـس  دوخ  تموکح  یهام  هدـنیآ  ثداوح  دولآ  لگ 

تخاسیم . دونشخ  تکاس و  یعونب  ار  سک  ره 
ماگنهب ار  نامثع  اهدعب  هشقن ، نیمه  وریپ  و  درکدازآ ، دنتشاد  ازسب  یمارتحا  وربآ و  قلخ  نایم  رد  هک  ار  ذفنتم  تعامج  نیا  تهج  نیمهب 

دیایب .) هکنانچ   ) دش هتشک  ات  تشاذگاو  هرصاحم 
نیا نیاربانب ، درک . راتفر  تنوشخ  یتخـسبنانآ و  اب  هیواعم  سکعب  دوب  وخدنت  نشخ و  شردـپ  لثم  هک  دـیلو  نب  دـلاخ  نب  نمحرلا  دـبع 

یـسایس و تیانج  کیيارب  يا  هلیـسو  نآ  دوب و  اجیب  اوران و  يرادرک  نیا  دـندوب . دنـسپان  یقالخا و  ریغ  ود  ره  تمیالم  نآ  تنوشخ و 
یمدرم . دض  یبلط  هاج 

زا رود  دـح  هچ  ات  دـنا  هتفگ  ناشقح  رد  نانمـشد  هچنآ  دوش  مولعم  ات  میروایم  ار  ردـقیلاع  لاجر  نیا  لاح  حرـش  زا  يرـصتخم  اـجنیا  رد 
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راـکهبت و دـنکیم  نید  زا  فارحناهب  مهتم  ار  رتشا  کـلام  یتقو  رجح "  نبا  هک "  ددرگ  نشور  و  تسا ، هدوب  ناـمیا  یمدرم و  فاـصنا و 
زا هک  یئاهراک  رد  دـهتجم  هب  دـیوگیم : هک  اجنآ  هلمج  زا  دـیالایم  تسد  یقالخا  تیانج  رهب  ناـمثع  زا  اوراـن  عاـفد  رد  تسا و  زاـسناتهب 

لقع . هن  دنراد و  مهف  هن  دننکیم  ضارتعا  وا  هب  هک  اه  نوعلم  نیا  درک و  ضارتعا  ناوتیمن  دنکیم  یملع  داهتجا  يور 

رتشا کلام 

وا زا  هک  ره  و  هدروآ ، تسدب  ار  ص )  ) مرکا مایپ  تبحاصم  راختفا 

هحفص 82 ] ] 

تسا . هدرواین  دراو  وا  رب  يداریا  سکچیه  و  تسا ، هدوتس  ار  وا  هدرک  دای 
هدرکن تیاور  يو  زا  ناثدحم  یـضعب  رگا  تسا . هدرک  دای  هنوگنیمه  وا  زا  نابح "  نبا  و "  هدرمـش ، دامتعا  دروم  هقث و  ار  وا  یلجع "  " 

زا هـک  تـسا  هـتفگ  اـنهم  دـیوگیم " : بیذـهتلا  بیذـهت  رد  رجح "  نـبا  دـنا " . هدوـمن  فیعـضت  ار  يو  هـک  تـسین  نـیا  ربلـیلد  دنـشاب 
نخـس نیا  زا  لبنح  دـمحا  دـصق  هک  دـیازفا  یم  و  هن . تفگ : دـنکیم ؟ تیاور  وا  زا  اـیآ  هک  مدیـسرپ  رتشا  کـلام  هراـبرد  لـبنح ) ) دـمحا

 " تسا . هدشن  تیاور  وا  قیرط  زا  یثیدح  هک  دوب  نیا  شدوصقم  هکلب  دوبن ، وا  فیعضت 
کلام باصتنا  زا  سپ  يا  همان  رد  دنکیم . تیافک  شماقم  تمظع  يارب  يو  لیلجت  رد  مالـسلا  هیلع  نانمومریما  نایقتم  يالوم  تاشیامرف 

ما هداتسرف  امش  دزن  ار  ادخ ) ناگدنب  ای   ) ناتـسرپادخ زا  نتکی  دورد ، زا  سپ  دسیونیم " : ناتـسا  نآ  مدرم  يارب  رـصم  يرادناتـسا  هب  رتشا 
هلعـش زا  ناراک  تیانج  رب  دنبات ، یمن  رب  سرت  زا  يور  نمـشد  هلمح  ياههماگنه  رد  و  دیاسآ ، یمن  دـباوخ و  یمن  تارطاخم  ماگنهب  هک 

هک یتروص  رد  ار  شنامرف  دیریگ و  شوگب  ار  شنخس  نیاربانب  تسا . جحذم  هلیبق  زا  ثراح  نب  کلام  يو  تسا . رت  ناسر  بیسآ  شتآ 
رب شدورف  رد  هن  دریذپیمن و  يدنک  هک  تسادخ  ياهریشمش  زایکی  وا  اریز  دینک . تعاطا  دشاب  هتـشاد  تقباطم  مالـسا ) نوناق  ای   ) قح اب 
هک یمدق  ره  وا  هچ ، دینک . تماقا  داد  فقوت  نامرف  نوچ  دیئآ و  درگ  مچرپ  ریزب  درک  رداص  حیسب  روتـسد  هاگ  ره  دیامنیم . يژک  فده 

مدید متفای و  هاوخریخ  زوسلد و  امـش  يارب  ار  وا  نوچ  نم  و  دنکیم . نم  نامرفب  دشاب  مدقـشیپای  دیامن  ریخات  ای  دراذگ  سپاو  ای  دهنشیپ 
هدینادرگ دنم  هرهبنآ  زا  ار  امـش  ات  متخاس  مورحم  شتدعاسمو  تبحاصم  زا  ار  دوخ  تسا  رادـیاپ  زیتس و  تخـس  نانمـشد  هب  تبـسن  هک 

... " مشاب

هحفص 83 ] ] 

همان نیمه  زا  يرگید  تروص 

تسا : هدرک  لقن  تروص  نیابناحوص  نب  هعصعص  قیرط  زا  ار  همان  نیمه  یبعش "  " 
زا نانمشد  ربارب  رد  و  دیاسآ ، یمن  دباوخ و  یمن  تارطاخم  ماگنهب  هک  ما  هداتسرف  امـش  دزن  ار  ادخ  ناگدنب  زا  یکی  نم  دورد ، زا  سپ  " 

نیگمهس ریلد و  ناگدنب  زا  دهدیمنهار . شا  هدارا  هب  ار  یتسـس  و  دریگیمن ، سپاو  یلهاک  زا  ماگ  دباتیمن . رب  يور  راوگان  ياهدماشیپ  میب 
گنن و زا  سک  ره  زا  شیب  و  تسا ، رت  ناسر  بیـسآ  شتآ  هلعـشزا  ناراکتیانج  رب  دـنراد . هناراوگرزب  يراتفر  هک  اـهنآ  زا  تسا و  ادـخ 
هن دـیامنیمن و  يژک  فدـه  رب  دورف  رد  هک  عطاق  يریـشمش  تسا ، رتشا  ثراح  نب  کلام  يو  يوج . يرود  تسا و  رود  روآ  گـنن  راـک 
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هدیدنـسپ و يربص  دراد و  نیتم  قیمع و  یتایرظن  هدومزآ . راک  ربدـم و  گـنج  رد  تسا و  دـنمدرخ  میکح و  حلـص  رد  دریذـپیم . يدـنک 
نامرف نوچ  دیئآ و  درگ  مچرپ  ریزب  درک  رداص  جیسب  روتسد  هاگ  ره  دینک . تعاطا  ار  شنامرف  دیریگ و  شوگب  ار  شنخس  نیاربانب  وکین .

زا امـش و  يزوسلد  یهاوخریخ و  يارب  نم  دنکیم . نم  نامرفب  دراذـگ  سپاو  ای  دـهن  شیپ  هک  یمدـق  ره  وا  هچ  دـینک . تماقا  داد  فقوت 
دنم هرهبنآ  زا  ار  امـش  ات  متخاس  مورحم  شتدـعاسم  تبحاصم و  زا  ار  دوخ  تسا  رادـیاپ  زیتس و  تخـس  نانمـشد  هب  تبـسن  هک  تهجنآ 

مشاب " ... هدینادرگ 
دیامنیم : دیجمت  رتشا  کلام  زا  دسیونیم  شهاپس  ناهدنامرف  زا  نت  ود  هب  هک  يرگید  همان  رد 

نامرف و ریز  هک  یناسک  همه  رب  نت و  ودامش  رب  ار  رتشا  ثراح  نب  کلام 

هحفص 84 ] ] 

شیوخ ظفاح  رپس و  ار  وا  دیرب و  نامرف  وا  زا  دیریگ و  شوگب  ار  شیاهیئامنهار  یتسیاب  نیاربانب  ما . هداد  یهدنامرف  دنتسه  امش  ورملق  رد 
رد ای  دنور  اطخب  دنزغلب و  ای  دنیامن  یلهاک  یتسـس و  هک  تسین  ناشدروم  رد  اه  ینارگن  نیا  هک  تسا  نادرم  هنوگنآ  زا  وا  اریز  دینادرگ ،
هب نتـشادرب  مدق  هدرمـش  يدنک و  هک  يدراوم  رد  ای  دنیامن  يدنک  دشاب  رتکیدزن  طایتحا  تحلـصم و  هب  نداد  جرخب  تعرـس  هک  یعقوم 

دنزرو . باتش  دشاب  رتکیدزن  باوص 
چیه اب  هک  تسااسر  ایوگ و  نانچ  راصتخا  همه  اـب  هدروآ  لـمعب  ع )  ) نینموملاریما هک  يدـیجمت  دـیوگیم " : اـجنیا  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  "

ریلد و تخـساریز  تسه ، مه  یـشیاتس  دـیجمت و  نینچ  هتـسیاش  رتشا  کلام  مدوخ ، ناـجب  شدـناسر . تفگ و  ناوتیمن  یحورـشم  نخس 
نیمهب و  تسا ، هتشادیم  هتخیمآ  مهب  ار  یمرن  یتشرد و  رعاش . رونخس و  و  رابدرب ، شنم ، اوشیپ  دنمتواخس ، رایـسب  تسا و  هدوب  نیگمهس 

اب زج  یمالسا )  ) تموکح راک  هک  تسا  رمع  ياه  هتفگ  زا  و  وخمرن . شمرن ، تقو  رد  دوبیم و  رگـشاخرپ  شاخرپ  شرپ و  عقوم  رد  يور 
ددرگن . هارب  تسار و  دیامنن  یناوتان  یمرن  نیع  رد  دشابن و  نشخ  يدنمتردق  نیع  رد  هک  يدرم 

بوصنم رـصم  يرادناتـساب  هک  ار  يدرم  دناتـسیم " : ار  رتشا  کلام  دـسیونیم  رکب  یبا  نب  دـمحم  هب  نینموملاریما  الوم  هک  يا  هماـن  رد  " 
دونشخ وا  زا  هکیلاح  رد  و  دروآ ، نایاپب  ار  شا  هرود  دوب . رگ  هزیتس  تشرد و  ام  نمشد  هب  تبسن  دوب و  ام  زوسلد  هاوخریخ و  مدوب  هدرک 

 " دیامرف ررقم  شیارب  وکین  یتشونرس  دنادرگ و  ربارب  دنچ  ار  ششاداپ  دشاب و  دونشخ  یضار و  وا  زا  ادخ  تشذگرد ، میدوب 
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ساپـس ار  نایناهج  راگدرورپ  نوعجار . هیلا  انا  انا هللا و  دومرف : دیـسر  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  هب  رتشا  کلام  تشذـگرد  ربخ  یتقو 
میوگیم .

: دومرف هاگنآ  میوجب . ار  تیاضر  هک  مزاسیم  راومه  نت  رب  نیا  دـیماب  تسا  راـگزور  راوگاـن  ياهدـماشیپ  زا  هک  ار  وا  تشذـگرد  ایادـخ 
رـضاح و ار  نامدوخ  ام  هک  نیا  اب  تشگ  لئان  راگدرورپ  تمحر  رادید  هب  تشذگرد و  و  درکیم ، افو  شدهعب  هکدزرمایب  ار  کلام  ادخ ،

زاب میشاب  رابدرب  ابیکش و  یتبیـصم  ره  رب  دوب  بئاصم  نیرتگرزب  زا  هک  ص )  ) ادخ ربمایپ  تشذگرد  تبیـصم  زا  سپ  هک  میا  هدرک  هدامآ 
دیایم . نارگ  تخس  کلام  تشذگرد  تبیصم 

وا دزن  ام  دیـسر  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  هب  رتشا  کـلام  گرم  ربخ  یتقو  دـنیوگیم : رتشا - کـلام  هلیبق   " عخن - هلیبق "  نارـس  زا  يا  هدـع 
بوخ هچ  و  دوب ، یبوخ  درم  هچ  کـلام  هک  ایادـخ  تفگ  هاـگنآ  دروخیم . سوسفا  يو  گرم  رب  هتـسویپ  تسا و  باـتیب  میدـید  و  میتفر ،
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ار یملاع  گرم  ادخب  هآ ، دوبیم . تخس  یگنس  اعطق  دوبیم  گنس  زاهاگ  ره  و  دوبیم ، يا  هرخـص  امتح  دوبیم  ناتـسهوک  زا  رگا  دوب  يدرم 
دراد ؟ دوجو  کلام  نوچ  رگید  یسک  ایآ  تسیرگ . دیاب  یئوت  نوچ  گرم  رد  دنادرگیم . داش  ار  رگید  یملاع  دنازرلیم و 

، تسا هدش  راوگوس  رادغاد و  ام  همه  ياجب  وا  هک  متـشادنپ  ات  دوب  كانمغ  باتیب و  نانچمه  ع )  ) یلع دیوگیم " : یعخن  سیق  نب  همقلع 
دوب " . هتسب  شقن  شا  هرهچرب  اهزور  ات  شیرادغاد  هودنا  راثآ  و 

چیه هک  دوبیم  يا  هرخـص  امتح  دوبیم  ناتـسهوک  زا  رگا  دنا " : هدروآ  ترابع  نیدب  يو  قح  رد  ار  الوم  شیاتـس  يدیبزو  یـضر  فیرش 
. " ندیرپ تسناوتیم  شغیتس  زارف  هب  هدنرپ  چیه  هن  و  نتسسگ ، تسرایمن  شرکیپ  زا  يا  هرذ  شارتگنس 
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نب یلع  تیالو  هب  هک  هعیش  ماقیملاع  ياه  تیصخش  ناگرزب و  هرمز  زا  دوب  شنم  اوشیپ  عاجش و  يراک  راوس  دسیونیم " : دیدحلا  یبانبا 
دومرف : شتشذگرد  زا  سپ  و  دیشوکیم ، شیرای  رد  دوب و  دنبیاپ  هتسبلد و  تخس  ع )  ) بلاطیبا

مدوب " . ص )  ) ادخ ربمایپ  يارب  نم  هک  دوبنانچ  نم  يارب  هک  دزرمایب  ار  کلام  ادخ 
شگرم ربخ  نوچ  تشذگرد . نآ  رثا  زا  ات  داد  وا  هب  دولآ  رهز  یتبرـش  هتفر  رتشا  کلام  دزن  ات  درک  راداو  ار  رمع  هدش  هدازآ  هدرب  هیواعم 

یکی هک  تشاد  تسار  تسد  ود  بلاطیبانب  یلع  تفگ " : ادخ  شیاتس  ورکـش  زا  سپو  داتـسیا ، قطن  هب  مدرم  نایم  رد  دیـسر  هیواعم  هب 
دش "  عطق  زورما  هک  دوب  رتشا  کلام  يرگید  نآ  و  دوب ، رسای  رامع  نآ  دش و  عطق  نیفص  گنج  رد 

زا سپ  دشکیم و  هنانئاخ  هنادرمناوجان و  ار  ماقمیلاع  كاپ و  نادرم  دنا  هکم  حتف  هدش  دازآ  هدرب  شردپ  دوخ و  هک  نامرفان  روتاتکید  نیا 
ناراکزواجت هتسد  راد و  هک  شا  هتـسد  راد و  هب  دنکیم و  راختفا  یلاحـشوخ و  راهظا  تخاس  مورحم  ناشدوجو  ضیف  زا  ار  مدرم  هک  نیا 

ناشراظتنا رد  اهباذع  نیرتدـب  هکدنتـسه  اهنیا  دـنیوگب . ازـسان  نادرمدارناب  هک  دـهاوخیم  اهنآ  زا  دـهدیم و  يربخ  شوخ  دنتـسه  یلخاد 
هچ دارفا  نیرت  تخبدـب  هارمگ و  هک  دـیمهف  دـنهاوخ  داـتفا  خزود  باذـع  هب  ناشمـشچ  یتـقو  و  دـنرتراکنایز ، همه  زا  ترخآ  ردو  تسا 

دنتسه ! یناسک 
تروص نیاب  رمع  وبا  میعن و  وبا  يروباـشین و  مکاـح  هک  تسا  يراـفغ  رذوبا  نفد  هراـبرد  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  نخـس  اـهنیا  همه  زا  رتـالاب 

دنا : هدرک  تیاور 
نانموم زا  یتعامج  هک  دریمیم  ناتسبرع ) ای   ) نیمز زا  یئارحص  رد  امش  زا  یکی  " 
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هک تسا  ملـسم  و  دـنوشیم " . شنفد  رادهدـهع  حـلاص  نادرم  زا  یتعامج  هدروآيرذالب " : هک  یتراـبعب  اـی  دـنباییم "  روضح  شنیلاـب  رب 
دیوگیم : تیاور  نیا  لقن  زا  سپ  دیدحلا  یبا  نبا  دنا . هدرک  نفد  ار  رذوبا  وا  هفوک  لها  ناتسود  رتشا و  کلام 

کلام هک  نیا  رب  ص )  ) ربمایپ زا  تسا  یعطاق  تداهـش  دـیامنیم و  تباث  هیلع  هللا  همحر  رتشا  کـلام  يارب  ار  یگرزب  لـئاضف  ثیدـح  نیا 
تسا . هدوب  نموم  رتشا 

كاپ و نارای  وا و  دنکیم و  نید  زا  جورخ  یلقع و  یب  یمهفن و  هب  مهتم  ار  رتشا  کلام  هکاجک  رجح "  نبا  فرح "  اجک و  تداهش  نیا 
شباسحب دیامرفیم و  طبـض  تبث و  دونـشیم و  دروایب  نابزب  هک  ار  یفرح  ره  ادـخ  هک  دـنکیم  شومارف  و  دتـسرفیم ، تنعل  ار  شراکزیهرپ 

. دسریم
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مجح رپ  یباتک  تروصنیا  رد  هچ  میروآ ، حرـشب  ار  شا  هدوتـس  رادرک  هناراوگرزب و  هیحور  ورتشا  کلام  لـئاضف  اـجنیا  رد  میهاوخ  یمن 
میروایم . مهارف 

رتشا کلام  هرابرد  باتکود  میکح  یقت  دـمحم  دیـس  ياقآ  شیومع  رـسپو  میکح  اضر  دـمحم  دیـس  ياقآ  مرتحم  لضاف  ود  هناتخبـشوخ 
نیاـب هتـشذگ  رد  ینادنمـشناد  نـینچمه  دـنا . هدروآ  ناـشلا  مـیظع  یباحـص  نـیا  لـئاضف  زا  يرحب  نآ  رد  هدـناسر و  پاـچ  هـب  هتـشون و 

عوضوم . نیمه  رد  تسه  ناسارخ  رد  يوضر  سدقم  ناتسآ  هناخباتک  رد  یطخ  یباتک  نونکا  دنا و  هتخادرپمهم 

ناحوص نب  دیز 

. تسا هتفایرد  ار  ص )  ) مرکا ربماـیپ  تبحاـصم  تسا . فورعم  بوخ - راـکوکین و  دـیز  " ریخلا - دـیز  هب "  هک  يدـبع  ناـحوص  نب  دـیز 
تهج نیمهب 
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رادـنید یلـضاف  دـسیونیم " : رمع "  وبا  دـنا . هدرک  دای  يو  زا  ص )  ) ربمایپ نارای  گـنهرف  رد  رجح "  نبا  ریثا " و "  نبا  رمع " و "  وبا  " 
تشاد " . تسایر  شا  هلیبق  نایم  رد  دوب و 

لاحـشوخ سک  ره  دومرف " : (ص ) ربماـیپ هک  هدرک  تیاور  ع )  ) یلع قیرط  زا  رکاـسع "  نبا  بیطخ " و "  هدـنم "و "  نبا  یلعیوـبا و " 
 " درگنب . ناحوص  نب  دیز  هب  دیاب  دیایم  رد  تشهب  هب  شدوخ  زا  شیپ  شندب  يازجا  یضعب  هک  دنیبب  ار  یسک  هک  دوشیم 

دیایم رد  تشهب  هب  شنت  زا  شیپ  شتـسد  هک  تسا  نم  تما  زا  يدرم  دیز  تسا . دیز  هدیرب  تسد  دنمدرخ  هک "  تسه  رگید  ثیدح  رد 
دش . عطق  یناساس - یهاشنهاش  شترا  اب  ناناملسم  فورعم  گنج  هیسداق - گنج  رد  شتسد  اهدعب  " . 

هچ دـیز  تسا " : هدـمآ  نـینچ  دـنا  هدرک  لـقن  ص )  ) یمارگ ربماـیپ  زا  رکاـسع "  نـبا  رمع " و "  وـبا  هدـنمنبا " و "  هـک "  یثیدـح  رد 
 " دیایم . رد  تشهب  هب  شندب  ياهتمسق  ریاس  هاگنآ  و  دیایم ، رد  تشهب  هب  شدوخ  زا  شیپ  شندب  زا  یتمسق  دیز  تسبوخ 

ات تفرگ  شیارب  ار  بسا  باکر  رمع  دوش  شبـسا  راوس  تساوخ  ناـحوص  نب  دـیز  تقوکی  هک "  تسا  هدروآ  نینچمه  رکاـسع "  نبا  "
 " دینک . راتفر  روطنیا  دیاب  شناتسود  ناردارب و  دیز و  اب  تفگ : هدرک  نارضاح  هب  ور  هاگنآ  دوش و  راوس  یتحارب 

 ". تسا راکوکین  نادرم  نیرتهب  زا  دوب - دهاوخ  هدیرب  شتسد  هک  درمکین - دیز  دیوگیم " : ص )  ) مرکا ربمایپ  لوق  زا  يرشخمز 
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بدنج و  دوب - دهاوخ  هدیرب  شتسد  هک  درمکین - دیز  هک : هدمآ  ص )  ) ربمایپ ثیدح  رد  تسا و  نامدرم  نیرتهب  زا  دسیونیم " : هبیتق  نبا 
شتـسد ود ، نآ  زا  یکی  دومرف : ینکیم ؟ دای  مه  اب  ار  درم  ود  ادـخ  ربمایپ  يا  دـنتفگ : تسا  يدرم  بوخ  هچ  يرافغ ) رذوبا  یلـصا  مسا  )

یکی دزاسیم . زیامتم  ادج و  لطاب  زا  ار  قح  هبرـض  کی  ندز  اب  هک  تسا  یـسک  يرگید  و  دیایم ، رد  تشهب  هب  شدوخ  زا  شیپ  لاس  یس 
هارمه لمج  گنج  رد  دـش و  عطق  گنج  نآ  رد  شتـسد  تشاد و  تکرـش  ءالولج  گـنج  رد  هک  تسا  ناـحوص  نب  دـیز  درم  ود  نآ  زا 
مدـید تفگ  يدـیمهف ؟ ار  نیا  اجک  زا  نامیلـس  ابا  يا  دومرف : تفاـی . یهاوخ  هتـشک  ارم  نینموملاریما  يا  تفگ : درک و  تکرـش  ع)  ) یلع

تشک " . ار  وا  یبرثی  نب  ورمع  هک  تشذگن  يرید  دشکیم . ارف  ارم  هدمآ  دورف  نامسآ  زا  هک  ار  متسد 
زامن و هب  حبـص  هب  ات  ار  هعمج  بش  ره  و  دروایم ، رـسب  هزور  هب  ار  اـهزور  تساـخیم و  رب  زاـمنب  اهبـش  دـیز  دـسیونیم " : يدادـغب  بیطخ 
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تشادیم . هدنز  شیاتس 
: تفگ رگید  یتیاورب  ای  مزیخیم . رب  يوعد  هماقا  هب  نم  اریز  دـینک  نفد  ما  هماج  اـبارم  هک  درک  تیـصو  و  دـش ، هتـشک  لـمج  گـنج  رد  و 

مـصخ رب  روآ  تجح  يدرم  نم  اریز  دیهن ، كاخ  يور  رب  ارم  و  ار . منیلعن  زج  دینکن  رب  ار  میاه  هماج  زا  کی  چیه  دیئوشن و  منت  زا  نوخ 
. مروایم تجح  هدرک  يوعد  هماقا  نید ) نمـشد  ای   ) شیوخ مصخ  هیلع  زیخاتـسر  رد  هک  درک ، تیاور  مه  ار  هدوزفا  نیا  میعن  وبا  مشیوخ .

" 
بشو راد  هزور  تسا ، گرزب  ناعبات  زا  دیز  دسیونیم " : یعفای "  " 
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دوب . ناوخ  بش  زامن  راد و  هدنز 
تسا . هدوب  ناراکزیهرپ  ناحلاص و  زا  و  ع )  ) یلع کیدزن  ناتسود  زا  هک "  دنا  هتفگ  " 

یمنآ رد  نتـشیوخ  ناگتـسخ ، هک  دـنناور  رهن  ود  هللا  دـبع  شردارب  دـیز و  درک " : فصو  نینچ  هیواعم  يارب  ار  وا  بلاطیبا  نب  لـیقع  " 
دنسانشیمن " یخوش  هک  يدج  درم  ود  دنرب . یم  هانپ  نآ  هب  ناگنشت  دننکفا و 

ادخب دیز ، درک " : فصو  نینچ  ار  شیوخ  ردارب  ود  هعصعص  دیسرپ . هللا  دبع  شرگید  ردارب  وا و  هرابرد  هعـصعص  شردارب  زا  سابع  نبا 
راـثآ هک  تسا  يدرم  تسا . بلق  شوـخ  زاـسمد و  هوکـش و  رپ  تسافیرـش ، يردارب  رد  هبترم و  دـنلب  یگنادرم  رد  ساـبع  نبا  يا  مـسق 

زا یتاعاس  زور و  مامت  رد  دراذگیم ، رثا  وا  رد  رتمک  راگزور  ياه  هسوسو  درادیم . هگن  مکحم  شیوخ  نامیپ  و  دراذگیم ، اج  رب  هنادواج 
تباقر و هب  زگره  سکچیه و  اب  ایند  هاج  لام و  رـس  رب  دـنناسکی . شیارب  يریـس  یگنـسرگ و  دـیوگیم ، رکذ  دروایم و  دایب  ار  ادـخ  بش 

رسب یشوماخ  هب  رتشیب  دزیخرب . تباقرب  ایند  لانم  لام و  رس  رب  هک  دوشیم  ادیپ  یسکرتمک  زین  شناتسود  نایم  رد  دزیخ . یمن  رب  یمشچمه 
دازآ دنازرلب و  ار  ناراکهبت  هک  یماگنه  رد  دیوگیم و  اجب  دـیوگب  نخـس  رگا  درادـیم . هگن  دایب  دـنکیمظفح و  بوخ  ار  نخـس  و  دربیم ،

درادب " . شتمحر  نیرق  دزرمایب و  ار  وا  ادخ  تسا ، یتشهب  يدرم  وا  تفگ " : سابع  نبا  دیآ " . شوخ  ار  راکوکین  نادرم 

ناحوص نب  هعصعص 

ربمایپ باحصا  گنهرف  رد  شمان  زین  ناحوصنب  دیز  ردارب  هعصعص 
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. ار وا  ص )  ) ربمایپ هن  دید و  ار  ص )  ) ربمایپ وا  هن  اما  دوب  ناملـسم  ص )  ) ادخ ربمایپ  هرود  رد  دسیونیم " : رمع "  وبا  تسا " . هدـمآ  (ص )
نب لـیقع  متخوماـیم " . وا  دزنار  يرونخـس  نف  نم  دـیوگیم " : یبعـش "   " دوب " . رادـنید  ناـیب و  شوخ  نارنخـس و  يدرم  هلیبق و  سیئر 
همه تسا ، هدـنامرف  ماظن  هراوس  گنج  رد  تسا ، نایب  شوخ  ناشلا و  میظع  يدرم  هعـصعص  دـیوگیم " : هیواعم  هب  وا  فصو  رد  بلاطیبا 
یب يدرم  دـنزیم . مه  رب  ار  ناراکهبت  مظنم  طاسب  و  دروایم ، ناماسب  ار  ناـماسیب  ياـهراک  دزادـنا . یم  كاـخب  نتب  نت  دربن  رد  ار  شنارقا 

تسا " . ریظن 
دوب . سیقلا - دبع  شیوخ - هلیبق  نارس  زا  یکی  دسیونیم " : ریثا "  نبا  " 

هنع " . هللا  یضر  یلع  نارای  رامش  رد  تلیضف  رپ  رادنید و  ایوگ و  ونایب  شوخ  رونخس و  يدرم 
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تسا . هدمآ  خیرات  رد  هک  هتشاد  اهثحب  اهشکمشک و  هیواعم  اب  دروآ . میهاوخ  ار  نآ  زا  یتمسق  هک  هتشاد  یئوگتفگ  نامثع  اب 
هدرمـش نانیمطا  دروم  هقث و  نایوار  زا  ار  يو  رجح "  نبا  "و "  ریثا ، نبا   " رکاسع " ، نبا   " ناـیح " ، نبا   " یئاـسن " ،  " دعـس " ، نبا  " 

دنا .
هنیدـمب يرعـشا )  ) یـسوم وبا  فرط  زا  مهرد  نویلیم  کـی  غـلبمب  یلاوـما  باـطخ ، نب  رمع  تفـالخ  رد  هک "  هدرک  تیاور  هبـش "  نبا  " 
دنناسرب یفرصم  هچ  هب  دننک و  هچ  ار  هدایز  نآ  هک  نیا  رـس  رب  دمآ . دایز  يرادقم  درک و  میـسقت  ناناملـسمنایم  ارنآ  رمع  دش و  هداتـسرف 

امش يارب  يرادقم  مداد  ار  مدرم  قح  هک  نیا  زا  سپ  مدرم  تفگ : ادخ  شیاتس  ساپـسزا و  دعب  داتـسیا و  قطن  نب  رمع  سپ  دوب . فالتخا 
رد طقف  وت  نینموملاریما  يا  تفگ : دوب  یناوجون  هک  ناحوص  نب  هعـصعص  ماـگنه  نیا  رد  دـیئوگیم ؟ هچ  نآ  دروم  رد  تسا  هدـمآ  داـیز 

تروشم مدرم  اب  یناوتیم  يدراوم 
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ار شفرـصم  دراوم  هتـشگ و  لزان  نآرق  تاـیآهک  يدراوم  رد  نکل  دـشاب . هدرکن  مولعم  ار  شفیلکت  نآرق  تاـیآ  هک  یهاوخب  رظن  هدرک 
همه ینعی  وـت - زا  نم  یتـسه و  نم  زا  وـت  یتـفگ . تـسار  تـفگ : رمع  ینک . فرـص  هدـش  نـیعم  دراوـم  ناـمه  رد  دـیاب  هدرک  صخـشم 

درک . میسقت  ناناملسم  نایم  ار  هدنامیقاب  هاگنآ  دنناسمه و  هرادا  تیلووسمرد و  تما و  کی  ءازجا  ناناملسم 

يدزا ریه  نب  بدنج 

ریز نیفـص  لمج و  گـنج  ود  رد  تسا . هدـمآ  هباـصا "  هباـغلا " و "  دـسا  " و "  باـعیتسا رد "  شلاـح  حرـش  تسا و  (ص ) ربماـیپ راـی 
تسا . هتشاد  هناریلد  ياهدربن  ع )  ) یلع نینموملاریمامچرپ 

هدبع نب  بعک 

تسا . هدرک  دای  دهاز "  اسراپ و  ناونعب "  وا  زا  هک  میدناوخ  میدرک  لقن  يرذالب "  زا "  هک  یبلاطم  رد 

یئاط متاح  رسپ  يدع 

هدوب ناـنیمطا  درومو  هقث  هک  نیا  رد  سکچیه  تسا . هدـمآ  ص )  ) ادـخلوسر تمدـخ  هب  يرجه  متفه  لاـس  رد  هک  یماـقمیلاع  یباـحص 
: دیـسرپ باطخ  نب  رمع  زا  یتقو  دنا . هدرک  تیاور  وا  زا  حیحـص "  شـش "  ره  رد  تنـس  لها  ثیدح  همئا  همه  و  تسا ، هدومنن  يدیدرت 
یسانشنید و نیرتهبراختفا  هب  ارت  ادخ  مسانشیم . بوخ  ارتادخب  يرآ ، تفگ : درک و  ناوارف  لیلجت  وا  زا  یسانشیم ؟ ارم  ایآ  نانمومریما  يا 

ربمایپ توبن  و   ) قح هک  یماگنه  و  يدروآ ، نامیا  وت  دـندوب  رفاک  همه  یتقو  هک  منادـیم  مسانـشیم و  بوخ  ارت  ادـخب  دروآ . لئان  تفرعم 
راکنا ار  ص )
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رب ور  همه  هک  هگنآ  و  يدوب ، رادافو  وت  دـندرکیم  ینکـش  نامیپ  تناـیخ و  همه  هک  یناـمز  و  یتشاد ، رواـب  یتخانـش و  ارنآ  وت  دـندومنیم 
و ص )  ) ادـخ ربمایپ  هرهچ  رب  هدـنخ  هک  یمالـسا ) تاـیلام  و   ) هقدـص نیلوا  هک  تسین  کـش  زاـب  يدروآ  يور  وت  دـنتخیرگیم  دـنتفاتیم و 
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متاح نب  يدع  هاگنآ  يدروآ . ص )  ) ادخ ربمایپ  تمدخ  هب  یط  هلیبق  تا  هلیبقزا  وت  هک  دوب  يا  یمالـسا ) تایلام  (و  هقدـص دروآ  شنارای 
تشاذگ . ار  شزوپ  يانب  هدرک  یلاوس  نینچ  هک  نیا  زا  یئاط 

دبع نب  ریرج  و  یئاط ، متاح  رـسپ  يدع  هک "  هریغم  لوق  زا  تسا  یتیاور  رد  ما  هدید  يدادغب  بیطخ  خیرات  رد  هک  یفیرحت  نیرت  بیجع 
 " مینام یمن  دنیوگب  دب  نامثع  هب  هک  يرهـش  رد  ام  دنتفگ  دـندیزگ و  تماقا  ءاسیقرق  رد  هدـمآنوریب  هفوک  زا  بتاک ، هلظنح  و  یلجب ، هللا 
ار نامثع  هتـشادرب  ار  یلع  هملک  نارگفیرحت  تقونآ   " مینام . یمن  دـنیوگب  دـب  یلع  هب  هک  يرهـش  رد  هک "  تسا  نیا  تسرد  هکیلاح  رد 

تسا . هدروآ  بیذهتلا "  بیذهت  باتک "  رد  تروص  نیمهب  زین  رجح  نبا  دنا . هتشاذگ  شیاجب 
زین بیذهتلا "  بیذهت  " و "  هباصا ،  " ، " هباغلا دعسا   " دادغب " ، خیرات   " ، " باعیتسا باتک "  رد  یئاط "  متاح  رـسپ  يدع  لاح "  حرش 

تسا . هدمآ 

بیبح نب  کلام 

. تسا هدش  رکذ  باحصا  فیدر  رد  هدمآ و  لئان  ص )  ) مرکا ربمایپ  تبحاصم  هب 
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یبحرا سیق  نب  دیزی 

هتـشاد رفاو  یمارتحا  تزع و  مدرم  دزن  هدمایمرامـشب و  شیوخ  هلیبق  ربتعم  گرزب و  ياسور  زا  هدوب و  ص )  ) ربماـیپ ناـبحاصم  زا  زین  يو 
رادناتسا ات  دنا  هداد  يار  يو  تسایر  هب  نآ  رد  دندومن و  نمجنا  هفوک  نآرق  ناداتـسا  دندیروش  نامثع  رب  هفوک  مدرم  هک  یماگنه  تسا .

سپـس دومرف و  بوصنم  هفوک  ینابرهـش  تسایرب  ار  وا  ترـضح  نآ  و  تشاد ، تکرـش  ع )  ) یلع ياهگنج  رد  تشگ . هطخنآ  هدـنامرف  و 
تسا : روظنم  يو  ریز ، تیب  رد  درپس . وا  هب  ار  نادمه  ير و  ناهفصا و  يرادناتسا 

یباتشیمن  ام  يوسب  رگا  هیواعم 
ینک تعیب  ینمی  دیزی  ای  یلع  اب  دیاب 

اب ار  شا  هرطاخ  درکیم و  ناتساد  شا  هلـضاف  تاکلم  یلاع و  هیحور  زا  هک  تشاد  یناشخرد  ياه  قطنو  تامادقا  نیفـص  گنج  هرود  رد 
لماکلا خـیرات  رد  ریثا  نبا  شخیرات و  رد  يربط  نیفـص " و  باتک "  رد  ار  نآ  زا  یتمـسق  محازم "  نبا  تسا " . هتخاس  نورقم  یمانکین 

ام اب  هیواعم - هتسد  راد و  تعامج - نیا  دنامب . ملاس  شئارآ  نید و  هک  تسا  یسک  میلس  ناملـسم  ار " : نانخـس  نیا  هلمج  زا  دنا . هدروآ 
هک نیا  رس  رب  هن  و  دننادرگ ، اپرب  رارقرب و  ارنآ  دنهاوخیم  اهنآ  میا و  هدرک  عیاض  ار  نید  ام  دنا  هدید  هک  دنا  هتـساخنرب  گنجب  نیا  رـس  رب 

اپرب شیوخ  يایند  هک  دنا  هتـساخرب  ام  گنجب  نیا  رـس  رب  اهنت  دننادرگ . ایحا  ارنآات  دـنا  هدـمآ  میا و  هدرب  نیب  زا  ام  ار  تلادـع  دـنا  هدـید 
رد دـنوش - ناـمداش  هریچ و  هـک  دـنکن  ادـخ  و  دـنوش - هریچ  امـش  رب  رگا  نیارباـنب  دنـشاب . هاـشداپ  روتاـتکید و  یعمج  اـیند  رد  دـنراد و 
يا هسلج  رد  اهنآ  زا  یکی  هک  درک  دنهاوخ  لیمحت  امـش  رب  ار  هلبا  رماع  نب  هللادـیبع  دـیلو و  و  صاعلا ) نب   ) دیعـس لثم  يدارفا  تروصنآ 

تسانم و لام  نیا  دیوگیم : تقونآ  دناتسیم و  ار  یمومع - ياهتایلام  لاوما و  ینعی  ادخ - لام  و  دناریم ، هوایب  نخس 
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تسا و ادخ  لام  نآ  هکیلاح  رد  تسا ، هدروآ  تسدـب  ار  شردـپ  ثاریم  يرادـنپ  دوب ، دـهاوخن  نم  رب  یهانگ  منک  فرـص  ارنآ  هنوگ  ره 
ماهلا ادـخ  هچنآ  زج  ینیناوق  اب  هک  يراکمتـس  تعامج  نیا  اب  ناتـسرپادخ  تساهدروآ . رد  ام  تمینغب  ناـم  هزین  ریـشمش و  تردـقب  ادـخ 

رب اهنآ  رگا  هک  دینادب  دیوشن . روآ  لزلزت  غیلبت  شنزرس و  هنوگچیه  شوختـسد  اهنآ  دض  رب  داهج  رد  و  دیگنجب ، دننکیم  تموکح  هدرک 
مـسق ادخب  دیا . هدومزآ  هتخانـش  امـش  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  اهنآ  و  درک ، دنهاوخ  بارخ  ار  ناتایند  نید و  دـنوش  طلـسم  هریچ و  امش 

مهاوخ . یم  شزرمآ  امش  يارب  دوخ و  يارب  گرزب  يادخ  زا  دنراد . هناراکهبت  یمیمصت  تین و 

یعازخ قمح  نب  ورمع 

شقح رد  درک  میدـقت  ریـش  ترـضح  نآ  هب  نوچ  هک  هتـشگ  لئان  راختفا  نیاب  و  دوب ، هدرک  ظفح  یثیداحا  دوب و  ص )  ) یمارگ ربمایپ  رای 
دومرف : اعد  نینچ 

 " قیلاعت رد "  يراخب  ار  ثیدح  نیا  تشادن . دیپس  يوم  راتکی  یگلاس  داتـشه  ات  اعد  نیا  رثا  رب  نادرگ . رادروخرب  یناوج  زا  ار  وا  ایادخ 
دنا . هدروآ  تنس  لها  روهشم  ناثدحم  رگید  یئاسن و  هجام و  نبا  و 

 " رد رجح  نبا  هباغلا " و  دسا  رد "  ریثا  نبا  باعیتسا " و  رد "  رمع  وبا  ار  شلاح  حرـش  دوب . هیلع  هللا  مالـس  يدـع  نبرجح  نارای  زا  يو 
نب نامثع  فرطب  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  دنا : هتفگ  هکیلاح  رد  تسا  هدومنن  داریا  يو  رب  يا  هملک  یتح  کیچیه  و  دـنا ، هتـشون  هباصا " 

هب هک  هدوب  يرفن  راهچ  زا  یکی  دنیوگیم  هکنانچ  دناهدرک و  تکرح  تنس ) زا  شتافارحنا  هیور و  هب  ضارتعا  يارب   ) هنع هللا  یـضر  نافع 
ای تسا . هدش  ع )  ) یلع نایعیش  زا  ادعب  و  دنا ، هدمآرد  نامثع  هناخ 
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درکیم . کیرحت  نامثع  اب  هزرابم  تفلاخم و  هب  هک  دوب  یناسک  زا  یکی  ای : دندرک . مایق  نامثع  هیلع  هک  تسا  یناسک  زا  وا  دنا : هتفگ 
كاپ و حور  صلاخ و  نامیا  ياـیوگ  تسا  هدرک  داریا  ینادواـج  یخیراـت و  ياـهقطن  هدومن و  یناـشخرد  تاـیلمع  نیفـص  ياـهدربن  رد 

شهزنم .
. دـنا هتخاـس  میظع  یمرچ  حیرـض  نآ  ربو  تسا ، یمومع  هاـگترایز  فورعم و  لـصوم  رهـش  نوریب  رد  شهاـگمارآ  دـسیونیم " : ریثا  نبا 

هلودـلا رـصان  هلودـلا و  فیـس  يومع  رـسپ  نادـمح - نب  دیعـس  هللا  دـبع  وبا  تخادرپ  شرازم  ینادابآ  نامتخاس و  هب  هک  یـسک  نیتسخن 
تفرگرد یبوشآ  شکمشک و  هعیش  تنس و  لها  نایم  نآ  رثا  رب  و  يرجه . شش  یس و  دصیـس و  لاس  نابعـش  رد  دوب  نادمح - نادنزرف 

" . 

دعج نب  هورع 

گنهرف رد  شلاح  حرـش  تسا . هدوب  يو  تیاضر  دروم  ناراـی  زا  و  ص )  ) ربماـیپ راـی  دـنا . هدـناوخ  زین  يدزا  یقراـب  دـعج  وبا  ماـنب  ار  وا 
 " هباصا . " و "  هباغلا ، دعسا   " باعیتسا " ، رد "  الثم  تسا  هدمآ  باحصا 

بیـش تسا " . هتخیوآ  تمینغ  ترخآ و  شاداپ  تمایق  ات  نابـسا  كرابم  یناشیپ  رب  تسا " : هدرک  تیاور  (ص ) ربماـیپ زا  ار  ثیدـح  نیا 
( رب رئاد  نآرق  رد  ادـخ  قـیوشت  روتـسد و   ) هب هک  یقوـش  يور  زا  هـک  مدـید  بـسا  داـتفه  دـعج  نـب  هورع  هناـخ  رد  دـیوگیم : هدـفرغ  نـب 
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. دوب هدرک  كرادت  تشاد  بسا  يرادهگن 
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دنا . هدروآ  شیوخ  حیحص "  رد "  کی  ره  ار  ثیدح  نیا   " حیحص ، شش "  نافلوم 

سیق نب  رعصا 

وا زا  هباصا "  رد "  رجح  نبا  دـنا . هدرک  كرد  ار  ص )  ) ربمایپ تبحاصم  هرود و  هک  تسا  یناسک  زا  یثراـح  ثراـح  نب  سیق  نب  رعـصا 
تسا . هدرک  دای 

یعخن دایز  نب  لیمک 

نبا یلجع " و "   " نیعم " ، نبا   " دعس " ، نبا  دش " . هتـشک  فسوی  نب  جاجح  تسدب  يرجه  لاس 42  رد  دوب  عخن "  هلیبق "  فارشا  زا 
تسا .! هدرک  رکذ  هقث  نایوار  فیدر  رد  ار  شمان  نایح "  نبا  و "  دنا ، هدرمش  نانیمطا  دروم  نایوار  زا  هقث و  ار  وا  رامع " 

ینادمه هللا  دبع  نب  ثراح 

. " دنا هدروآ  تسار  حیحص و  تایاور  ناونعب  ار  شتایاور  تنس  لها  هناگشش  حاحص  زا  حیحـص "  راهچ "  نافلوم  هک  تسا  ینایوار  زا 
و ناـسنا ، نیرترادرک  وـکین  و  دوـب ، هیقف  نیرت  هتـسجرب  دـیوگیم :  " دواد یبا  نبا  تسا " . ناـنیمطا  دروـم  هقث و  وا  دـیوگیم : نیعم "  نـبا 

دوب . هتخومآ  ع)  ) یلع زا  ار  ینید  فئاظو  تابجاو و  ملع  تابحتسم . تابجاو و  يادا  هب  درف  نیرتدیقم 
ملع دـیتاسا  دادـباوج : درک ؟ یهقف  لالدتـسا  ناوـتیم  ثراـح  تیاور  هتفگ و  اـب  اـیآ  هک  دندیـسرپ  ییحی  زا  دـیوگیم : همثیخ "  یبا  نبا  " 

هظفاح شوخ  ردقچ  تسا و  نانیمطا  دروم  هقث و  دیوگیم : يرـصم  حلاص  نب  دمحا  دنراد . لوبق  ار  وا  ثیدح  نانچمه  ناثدحم  ثیدح و 
تیاور ع )  ) یلع زا  بوخ  هچ  تسا و 
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دیامنیم . دیجمت  وا  زا  سپس  و  دنکیم .
درامشیم . نانیمطا  دروم  هقث و  ار  ینادمه  هللا  دبع  نب  ثراح  زین  دعس "  نبا  " 

هک یبعش  نم  رظنب  دسیونیم " : ربلا "  دبع  نبا  تسا " . یبعش "  ناش "  هتسد  رس  دناهدرمش ، تیاور ) رد   ) زاسغورد ار  وا  مه  یناسک  هتبلا 
هتفگ و یغورد  ثراح  هک  نیا  رب  هدرواین  یلیلد  چـیه  اریز  تفرگ ، دـهاوخ  رارق  هذـخاوم  دروم  تسا ، زاسغورد  دـیوگیم  ثراح  هرابرد 

ثراح دیوگیم : يرصم  حلاص  نب  دمحا  تسا . هتفرگ  هدرخ  وا  رب  هدرک  طارفا  (ع ) یلع قشع  رد  هک  تهجنیا  زا  هکلب  دشاب ، هدرک  تیاور 
هدرخ و نایوار  رتشیب  رب  هک  نیا  دوجو  اب  یئاسن  دـیوگیم :  " یبهذ تشاد " . یتسردان  تایرظن  هکلب  تفگیمن  غورد  ثیدـح  تیاور و  رد 
رد ار  ثراـح  ثیداـحا  دوـخ  هکنیا  اـب  ناثدـحم  هماـع  نکل  تسا . هتـسناد  تجح  ارنآ  هدرک و  لالدتـسا  ثراـح  تاـیاور  هب  هتفرگ  بیع 

دنا . هدرمش  تیاور  تسس  نایوار  زا  ار  وا  دنا  هدرک  تیاور  ناشاهباتک 
یلع هتفیـش  رادتـسود و  هک  نیا  زج  دنریگب  دنا  هتـسناوتن  يا  هدرخ  بیع و  چیه  ینادمههللا  دبع  نب  ثراح  رب  هک  تسا  نیا  مالک  هصالخ 
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. دنا هدوتس  شربمایپ  ادخ و  هک  یگتفیش  یتسود و  نآتسا  هدوب  ع )  ) بلاطیبا نب 
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دنکیم دیعبت  دنزیم و  ار  هدبع  نب  بعک  نامثع 

نومضم : نیاب  دنتشون  نامثع  هب  يا  همان  نآرق  دیتاسا  زا  يا  هدع 
هتشاداو ارت  هدومن و  يور  هدایز  نمادکاپ  تلیضف و  اب  اسراپ و  نادرم  زا  یتعامج  هرابرد  تیاعـس  رد  هفوک ) رادناتـساصاع  نب   ) دیعـس " 

تما دروم  رد  ام  دزاسیم . راد  هکل  ار  ترهـش  تیثیح و  انمـض  تسین و  اور  نید  رد  هک  ینزب  یلاـمعا  هب  تسد  ناـشیا  هب  تبـسن  اـت  تسا 
وت تسدـب  هک  میکانمیب  نیا  زا  يا  هدرک  راوس  مدرم  ندرگ  رب  ار  تناـشیوخ  موق و  وت  نوچ  اریز  میرواـیم . تداـیب  ار  ادـخ  ص )  ) دـمحم

تیامح وت  زا  نارگمتـس  هکیماگنه  و  ناگدیدمتـس . تنافلاخم  و  دننارگمتـس ، وت  نانابیتشپ  هک  نادب  دـیارگ  داسف  هب  یمالـسا  تما  عضو 
میریگیم و تداهـشب  وت  هیلع  ار  ادخ  ام  دیایم . دوجوب  نخـس  وهدیقع  فالتخا  یگتـسد و  ود  دننک  تفلاخم  وت  اب  ناگدیدمتـس  دـنیامن و 
هانپ و تشپ و  ادخ  زج  و  دوب ، یهاوخام  هدنامرف  یـشاب  مالـسا  تسار  هار  رب  ادـخ و  عیطم  یتقو  ات  وت  دـننکیم . تیافک  دـهاش  کی  نامه 

تفای " . یهاوخن  یشخبتاجن 
اب تشون  يا  همان  زین  هدبع  نب  بعک  دـناسرب . نامثع  هب  ات  دـنداد  یمان  هعیبر "  وبا  هب "  ارهمان  دنتـشونن و  همان  لیذ  رد  ار  ناشمان  کیچیه 
زا وا  و  تساوخ ، ار  همان  ناگدنـسیون  مان  وا  زا  ناـمثع  دیـسر  ناـمثع  دزن  یتقو  هعیبر  وبا  داد . هعیبر "  وبا  ناـمه "  تسدـب  ناـشن و  ماـن و 

ار هچ  ره  تسا و  روآ  ماغیپ  وا  تفگ : تشادزاب و  نآ  زا  ار  يو  ع )  ) یلع دنک  ینادنز  دنزب و  ار  وا  تساوخ  درک . يراددوخ  نآ  نتفگ 
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دیعـس و  دتـسرفب . ير  هب  ار  وا  دـنزب و  هنایزات  تسیب  ار  هدـبع  نب  بعک  هک  تشون  صاـع  نب  دیعـس  هب  ناـمثع  درب . یم  دـنهدب  شتـسدب 
وا هب  دیـسريو  روضح  هب  نوچ  دنداتـسرف . هنیدمب  ار  وا  ات  تشون  و  دش ، نامیـشپ  شیوخ  هدرکزا  نامثع  اهدـعب  درک . ارجا  ار  شروتـسد 
نب بعک  ریگب . نم  زا  ار  دوخ  صاصق  تفگ : هتخادنا  وا  شیپ  ار  هنایزات  درک و  ردب  شیوخ  هماج  و  دز . رس  نم  زا  يدنـسپان  راک  تفگ :

متشذگرد ! نینموملا  ریما  يا  وت  زا  تفگ : هدبع 
هلیبق زا  ینابایب  برع  کی  اب  وا  دهد . قوس  هنیدم  هب  ار  وا  تشون  دیعـس  هب  دناوخ  ار  هدـبع  هب  بعک  همان  یتقو  نامثع  دـنا : هتفگ  نینچمه 
دروخ . ینامیشپ  تخس  هدش  يو  دیعبت  رومام  هکنیا  زا  دید  ار  شیئاسراپ  دهز و  زامن و  ینابایب  برع  بآ  نوچ  داد . شقوس  دسا ، ینب 

نوناق میلاعت و  ینعی   ) قح یهاوخیم  هک  یئوت  تفگ " : وا  هب  دـندرب  ناـمثع  دزن  دوب - رغـال  لاـس و  نس و  مک  یناوج  هک  ار - وا  هک  یتقو 
( تسا مالـسا  نیناوق  میلاـعت و  يواـح  هک  ار   ) نآرق نم  يدوب  كرـشم  يدرم  رمک  رد  وـت  یتـقو  هکیلاـح  رد  يزوماـیب ، نم  هب  ار  مالـسا )

دهع ادخ  اب  اروش  ربارب  رد  هک  دش  هتـشاذگ  تا  هدهع  رب  قیرطنیاب  طقف  ناناملـسم  رب  یهدنامرف  تفگ " : شباوج  رد  بعک  مدـناوخیم " 
وت هرابرد  ام  اب  مدرم  رگا  یئامنن . یهاـتوک  ص )  ) ربماـیپ تنـس  يارجا  زا  چـیه  ینک و  لـمع  شربماـیپ  تنـسب  هک  يدومن  دـهعت  یتسب و 
وت طقف  هن   ) يارب نآرق )  ) ادـخ باتک  نامثعيا  میئوگیم . زاب  اـهنآ  يارب  مینیب  یم  وت  زا  ار  هچنآ  اـم  دـنهاوخب  رظن  اـم  زا  دـننک و  تروشم 

میناسمه . کیرش و  نآرق  ندناوخ  رد  وت  اب  ام  و  دنناوخ . یم  ارنآ  دننکیم و  ادیپ  یسرتسد  ناب  هک  تسا  یناسک  همه  هکلب )
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.! " دوب دهاوخ  يو  هیلع  یتجح  دوخ  نآرق ، مه  دنکن  لمع  نآرق  نومضمب  دناوخیم  نآرق  هک  یسک  رگا  اما 

هحفص 101 ] ] 

تساجک !؟ تراگدرورپ  ینادب  منک  یمن  رکف  ادخب  تفگ " : نامثع 
" تسا ! ناراکهانگو ) نارگمتس   ) نیمک رد  وا  داد " : باوج  بعک 

دنتفیب ". وت  ربارب  رد  یخاتسگ  وتاب و  تفلاخم  رکفب  نیا  لاثما  هک  هدش  ببس  وت  يرابدرب  تفگ " : نامثع  هب  باطخ  تقونیا  رد  ناورم 
وا هک  یناقهد  دندرک . شدیعبت  دنوامد  هب  و  دندز ، زا  رب  هنایزات  تسیب  دـندنکرب و  هدـبع  نب  بعک  نت  زا  هماج  ات  داد  روتـسد  نامثع  سپ 

يریرـشو دـب  مدآ  نوچ  تفگ : تسا ؟ هدـش  يراتفر  نینچ  درم  نیا  اب  ارچ  دیـسرپ : دوب  هدروآ  ار  وا  هک  يرومام  زا  دـش  دراو  شا  هناخ  هب 
تسا ! وکین  یتلم  اعطق  دشاب  شرارشا  نادب و  رامش  رد  نیا  هک  یتلم  تفگ : ناقهد  تسا .

ات داد  روتـسد  هجیتن  رد  تساهدرک  نارگید  هدـبع و  نب  بعک  اب  يراتفر  نینچ  هک  دـندوشگ  نامثع  تمالع  هب  نابز  ریبز ، هحلط و  اهدـعب 
زا شیوخ  صاصق  بعک  يا  تفگ : هدـنکرب  شیوخ  هماـج  ناـمثع  دیـسر  وا  دزن  نوچ  دـندنادرگ . زاـب  ار  هنع  هللا  یـضر  هدـبع  نب  بعک 

دشاب . یضار  ناش  همه  زا  ادخ  تشذگ . رد  يو  زا  وا  یلو  ریگبنم .
تسیب ار  هدبع  نب  بعک  وا  هک  تسا  هدروآ  ار  نیا  هدشیم  نامثع  هب  تبسن  هک  یتاداقتنا  حرش  رد  ص ،)  ) مرکا ربمایپ  هریـس  رد  یبلح "  " 

تسا . هدرک  دیعبت  دنوامد )  ) یناتسهوک قطانم  زا  یکیب  هدز و  هنایزات 
يداقتعا و هزرابم  تفلاخم و  وا  اب  اهناتـسرهش  تختیاپ و  رد  هک  یناـسک  همه  اریز  تسا . زیگنا  تفگـش  بلاـج و  یلیخ  هفیلخ  نیا  عضو 

دنا هتشاد  یسایس 
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نادرم هیلع  ار  وا  وهدش  عمج  شرب  رود و  هک  یناسک  همه  رگید  فرط  زا  و  دنا ، هدوب  یمالسا  نادرم  نیرت  حلاص  اه و  تیـصخش  نیرتهب 
بلط و هاج  تیـسرپلوپ ، دنمزآ  مان ، دب  نید ، تاماظن  لوصا و  هب  دـنبیاپان  دـنا  هدوب  يرـصانع  دـنا  هدومنیم  کیرحت  هاوخریخ  راکوکین و 
بلط و حالـصا  ياه  تیـصخش  حـلاص و  مدرم  هدرگ  رب  درکدـنلبار  شا  هنایزات  تقو  ره  اهنآ . ناکلـسمه  ناـیوما و  دـناب  زا  یناهاوخدـب 

نیشناج ار  دوخ  هک  نیا  يرادنپ  تسا . هدوب  لذر  ناگیامورف  بیـصن  هدرب  تسد  یـششخب  مارتحا و  هب  نوچ  و  تسا ، هدروآ  دورف  رادنید 
تسا . هدوب  نانموم "  همه  تمحز  تلذ و  هداد "  بقل  نایناهج "  همه  تمحر  شیادخ "  هک  هتسنادیم  یسک 

دنا هتـشون  ص )  ) ربمایپ تنـس  زا  يوریپ  هب  شتوعد  داشرا و  رب  رئاد  نامز  ياسراپ  نآرق و  داتـسا  هورگ  هکیا  همان  زا  ارچ  هک  تسین  مولعم 
يریگولج ع )  ) یلع نینموملاریما  رگا  و  ددـنبب ؟ دـنزب و  ار  همان  نآ  لماح  هدـمآرب  ددـص  رد  هکیروطب  تسا  هتفـشآرب  هتـشگ و  تحاراـن 
نومـضم زا  یتح  دیاش  تسا ؟ هدناسر  دنا  هداد  وا  هب  هک  اريا  همان  هدوب و  همان  لماح  زج  رگم  درم  نآ  تسب . یم  دزیم و  ار  وا  دوب  هدرکن 

شمارآ ندروخ  مه  رب  یگتـسد و  ود  داجیاو  فالتخا  زا  زیهرپ  ادـخ و  دای  زج  يزیچ  رگم  هماـن  رد  یهگناو  تسا . هتـشادن  مه  ربخ  هماـن 
و شنیناوق ، ماکحا و  يرجم  یشاب و  ادخ  عیطم  هک  تسا  نیا  هب  طورشم  وت  زا  ام  تعاطا  دنا  هتفگ  هکنیا  زج  و  تسا ، تسا . هدوب  یمومع 
هک دـنا  هدرک  يروآدای  وا  هب  هک  تسا  مرج  نیا  اـیآ  دـنزاس ؟ یم  حرطم  مکاـح  باـختنا  ماـگنه  اروش و  رد  هک  تسا  یطرـش  ناـمه  نیا 

ماجنارـس هکنانچ  دـناتلغ ، یم  هانگ  تیانج و  بالجنم  هب  دـناشک و  یم  هاگترپ  هب  ار  وا  هناضرغم  ياهـشرازگ  اب  يوما  کناوج  نآ  دـیعس 
تداهـش ناشیهانگیب  رب  وهتـسناد  كاپ  هدز  نانآ  هب  يوما  دیعـس  هک  یتاماهتا  زا  ار  ناگدش  دیعبت  تحاس  هک  نیا  ای  شدیناتلغ ؟ دناشک و 
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دنتلیضفاب و نمادکاپ و  اسراپ و  هک  دنا  هتفگ  هداد و 

هحفص 103 ] ] 

دوشیم ؟ نامثع  یمان  دب  هیام  مه  تسا و  هانگ  اوران و  ینید  ظاحل  زا  ناشدیعبت 
ار وا  هدرک  مکح  هک  دوب  هتـشون  دندوب  هتـشون  نآرق  ناداتـسا  هک  اهنامه  زج  يزیچ  رگم  دروآ ؟ مشخب  ار  نامثع  ارچ  هدبع  نب  بعک  همان 

دننزب ؟ کتک  دنهد و  قوس  هنیدمب 
لالدتـسا و اب  ای  تخاس و  یم  عناق  ارنانآ  ای  تخادرپ . یم  ناشیا  اب  ثحب  هرکاذـم و  هب  ناـنآ  ياـه  یـشیدنا  حالـص  هراـبرد  دـیاب  ناـمثع 

سانـش نید  ياملع  باحـصا و  اب  وا  نایم  هک  یگرزب  فالتخا  دـشیم و  عناق  دنتـشاد  تنـس  نآرق و  زا  هک  یلئالد  ناشیا و  ياه  یئامنهار 
تشگیم . لصف  لح و  دمآ  رابب  شزیمآ  تنوشخ  هنامصخ و  شور  زا  هک  یمیخو  بقاوع  نودب  زیمآ و  تملاسم  زرطب  دوب  هدمآ  دوجوب 

دیورگ و تنوشخ  هب  دندوب  هتخاس  تاوهش  عماطم و  نابدرن  ار  وا  هک  یناتـسرپلوپ  نابلط و  هاج  کیرحت  هیـصوتب و  نیا  فالخ  رب  وا  نکل 
... " يزومایب . نمب  ار  مالسا ) نوناقو  میلاعت  ینعی   ) قح یهاوخیم  وت  ایآ  هک " درک  شاخرپ  هدبع  نب  بعک  هب 

نامیا شربمایپ  هناگی و  يادـخ  هب  هک  یناسنا  يارب  هچ  داـشرا  فـالتخا و  نآ  هب  ار  نیا  و  دوب ، وجه  هدوهیب و  نخـس  نیا  ياـج  هچ  اـجنآ 
دشاب تلزنم  ردق و  طاطحنا  هیام  ناسنا  ردام  ردپ و  نودب  كرشم  رگا  دشابهدوب . كرشم  شردپ  هک  تسین  یناش  رسک  چیه  دشاب  هدروآ 
هرود رد  هک  یباحص  اسب  و  دوب ، دهاوخ  دراو  دنا  هدمآ  ایندب  كرشم  یناردام  زا  دنناکرشمهداز و  هک  یباحـصا  همه  رب  صقن  بیع و  نیا 

رب هوالع  دنیاریپ . یم  شیوخ  رفکهقباس  كرش و  شیالآ  زا  ندش  ناملـسم  رثا  رب  هک  مینادیم  اما  تسا . هدوب  كرـشم  رفاک و  شرمع  لوا 
هکنانچ هکیلاح  رد  درامشیم . شلاثما  هدبع و  نب  بعک  رب  دوخ  يرترب  هیام  ارنآ  هدرک  دانتسا  نآرق  تئارق  رد  شیوخ  مدقت  هب  نامثع  نیا .

. دشخب یمن  يراختفا  تلیضف و  چیه  دنکن  لمع  نآ  هب  هک  یسک  يارب  نآرق  تئارق  دش  رکذتم  هدبع  نب  بعک 

هحفص 104 ] ] 

 " تساجک تراگدرورپ  ینادب  منک  یمن  رکف  مسق  ادخب  دیوگیم "  هک  نامثع 
هتشاد یهاگیاج  هک  تسا  نآ  زا  هزنم  ادخ  هک  دسرپ ، یم  ادخ  ياج  لحم و  زا  ایآ  دیوگب . هچدهاوخیم  دراد و  يروظنم  هچ  تسین  مولعم 

وا هک "  بعک  داد  یباوج  بوخ  هچ  دجنگ و  یمن  دوش و  یمن  دودحم  یناکم  اج و  چیه  رد  ادخ  دنادن  هک  تسا  ناملسم  مادک  و  دشاب ،
یحول و هداـس  زاـب  تسا ، هاـگآ  تقیقح  نیا  زا  بعک  دـمهفب  هک  دوب  نیا  شدوصقم  رگا  تسا " . ناراـکهانگ ) نارگمتـس و   ) نیمک رد 
هک دنهدیمن  لامتحا  دنـسرپ و  یمن  ار  يا  هداس  زیچ  نینچ  هدـبع  نب  بعک  لثم  دنمـشناد  یقتم و  يدرم  زا  اریز  دـناسریم ، ار  وا  یلقعمک 

یفرعم یمالسا  داقتعا  تایهیدب  زا  ربخ  یب  نادان و  ار  وا  دنک و  تناها  وا  هب  لاوس  نیا  اب  هتساوخیم  هک  تسه  یلامتحا  نیا  زج  ایآ  دنادن .
دیامن ؟

راک درمش و  یطارفا  يرابدرب  یعون  ار  نامثع  توکـس  ات  تفـشآرب  تخیگنارب و  ار  مکح  نب  ناورم  هک  دوب  هچ  وگتفگ  نیا  رد  یهگناو 
مکح رـسپ  ناورم  کیرحت  اوغا و  میلـست  نامثع  ارچ  و  درک ؟ کیرحت  يو  هیلع  ار  هفیلخ  دروآ و  باـسحب  یئوررپ  یخاتـسگ و  ار  بعک 

ار يرگتحیصن  هاوخریخ  ایآ  دندرک ؟ شدیعبت  دندز و  دندیرد و  بلط  حالصا  دنمتریغ  رادنید  ناوج  نآ  نت  رب  هماج  ات  درک  مکح  دش و 
دنهدیم ؟ شاداپ  نینچ  دهاوخیم  ار  یمالسا  تما  حالصا  حالص و  هک 

هدرک لعجو  هتخاس  یئاهزیچ  هدومن و  یـشالت  کی  ره  تهج  نیمهب  دنزاس . كاپ  هئربت و  هدرک  هچنآ  زا  ار  نامثع  دـنا  هتـساوخ  یهورگ 
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هکنیا زا  سپ  نامثع - ینعی  هفیلخ - هک  تسا  هدـمآ  میدـناوخ  هک  یخیرات  تیاور  نیمه  رخآ  رد  الثم  روظنم . کیب  وسکی و  رد  همه  دـنا 
وا تساوخ و  ترذـعم  هدـبع - نب  بعک  ینعی  درم - نآ  زا  و  درک ، هبوت  دـش و  نامیـشپ  دوخ  راـک  زا  دـندومن  تمـالم  ار  وا  ریبز  هحلط و 

ای دنا  هدروآ  رد  هتخاس و  ار  فرح  نیا  هک  یناسک  تشذگرد . وا  زا  تفریذپ و  ار  شرذع 

هحفص 105 ] ] 

هک دننادیمن  و  تسا . هدرک  هبوت  هدش و  نامیشپ  ادعب  هک  هدز  رـس  یئاوران  ياهراک  نامثع  زا  هک  دنراد  ینمـض  فارتعا  دننکیم  شجیورت 
زا ار  شیوخ  تسد  دریگب و  ار  دوخ  ياوران  لـیلد و  یب  اـجیب و  مشخ  ولج  دـناوتن  هک  یمکاـح  اریز  تساناـمثع . تیموکحم  مکح  نیا ،

رگا نوچ  تخاس  يدصتم  نیما و  يویند  روماو  هعماج  هرادا  ای  ینید  روما  رد  ار  واناوتیمن  دریگ  زاب  اوران  تایلمع  ماجناو  ماکحا  رودـص 
ار و دوخ  هک  دهدیم  همادا  يراکفالخ  هب  نادنچ  دنیامن  يریگولج  شفالخ  ياهراک  زا  هدرک  تمالم  یپ  رد  یپ  ار  وا  هک  دنـشابن  یناسک 

هدرک هبوت  هدش و  نامیشپ  دنیوگیم  و  دنهدیم -، تبسن  نامثع  هب  هچنآ  هک  دننادیمن  زاب  دزادنا . ورف  متس  یهارمگ و  بالجنم  هب  ار  هعماج 
و میسانش ، یم  بوخ  ارنامثع  اریز  دبسچ . یمن  نامثع  هب  تسا و  یعیبط  ریغ  الماک  دنک - صاصق  ار  واهدبع  نب  بعک  هک  هدش  رـضاح  و 

صاصق هب  نت  درکیم  شدیدهت  تدشب  گرم  رطخ  تفرگ و  رارق  نیفلاخم  ونویبالقنا  هرـصاحم  رد  یتقو  هک  تسا  یـسک  نامه  مینادـیم 
داد هدرک  صاصق  ار  وا  قیرط  نیاب  دنهد و  ماجنا  شدروم  رد  هداد  ماجنا  نارگیدب  تبـسن  قحانب  اوران و  هب  ار  هچنآ  دـشن  رـضاح  درپسن و 

ار مالسا  ماکحا  و  ص )  ) ربمایپ تنس  يارجا  هدرک و  هرصاحم  ار  شا  هناخ  هک  نیفلاخم  ینعی  اهنیا - تفگیم " : و  دنناتسب ، يو  زا  شیوخ 
همدـص ناشیابیتسردـب  ای  اطخ  هب  هک  یناسک  همه  رطاخب  - 1 منیزگرب : ار  یکی  ات  دـنراذگیم  مربارب  رد  داهنـشیپ  هس  دنتـساوخ - یموا  زا 

صاصق نودـب  ار  اهنآ  زا  کیچیه  و  دـنهد - ماـجنا  شدروم  ردهتـشاد  اور  ناـنآ  هب  تبـسن  ار  هچناـمه  و  دـننک - صاـصق  ارم  ما  هدـناسر 
شیپ هک  مهد  رکذت  دیاب  دوخ ، زا  صاصق  دروم  رد  هک  میوگیم  ما و  هتفگ  اهنآ  هب  داهنـشیپ  نیا  ربارب  رد  نم  دنهدن . فیفخت  دـنراذگن و 

رطاخب ار  افلخ  نآ  زگره  اما  نآ ، فالخ  رب  اطخب  یهاگ  دنا و  هدرکیم  يرفیک )  ) لمع ادخ  مکح  قباطم  هاگ  هک  دـنا  هدوب  یئافلخ  نم  زا 
ياهنامرف رودص  رد  هک  یئاطخ 

هحفص 106 ] ] 

نینچ شتموکح  ياهزور  نیرتکیرات  طیارـش و  نیرت  تخـس  رد  هک  يو  دندومنن " ... صاصق  دندوب  هدـش  بکترم  نآ  يارجا  ای  يرفیک 
عاضوارب هک  یماگنه  تردق و  ياهزور  رد  هنوگچ  دیامنیم  تجاجل  گرم  مد  ات  دنریگ و  صاصق  وا  زا  دوش  یمن  رـضاح  دنزیم و  یفرح 

صاصق مدز  وت  رب  قحانب  هک  يا  هنایزات  تسیب  مرجب  ارم  ایب  دیوگب  هتخادنا  هدبع  نب  بعک  شیپ  ار  هنایزات  تسا  هدـش  رـضاح  دوب  طلـسم 
نک !

اب شلوـعجم  فرح  هک  هدـیمهفن  رگم  هداد  شرییغت  اوـسر  یـضرغب  شیوـخ و  لـیمب  هدز و  دربتـسد  یخیراـت  تیاور  نیا  رخآ  هب  هک  نآ 
دیآ ؟ یمنوا  هب  يراک  نانچ  تسین و  راگزاس  نامثع  هیحور 

، هتخانشان لوهجم و   " بیعـش لوق "  زا  ناسیون ، خیرات  دورطم  زاسغورد  يرـس "  قیرط "  زا  هدروآ  يربط  هک  تسه  مه  يرگید  تیاور 
هحلط دمحم " و "  زا "  شتایاورو ، وا  فعض  رب  دنقفتم  لاجر  ياملع  همه  تسا و  داحلا  هقدنز و  هب  مهتم  هک  هدننک  لعج  فیـس "  زا " 

هراب نآ  رد  بعک  زا  هک  تشون  قارع ) رادناتسا   ) هبقع نب  دیلو  هب  سپ  دیسر ، نامثع  هب  نآ  ربخ  و  دوب ، هتخادرپ  جنرین  هب  بعک "  هک " " 
بلاج دنمدوس و  يراک  نآ  دادباوج : دیـسرپ . هرابنآ  رد  وا  زا  تساوخ و  ار  وا  دیلو  دـهد . رفیک  دـنزب و  ار  وا  درک  فارتعا  رگا  ات  دـسرپب 
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هیلع مدرم  دناوخ . مدرم  عامتجا  رد  ار  نامثع  همان  دیناسر و  مدرم  عالطاب  ار  شعـضو  و  دـنداد ، رفیک  هدز  ار  وا  ات  داد  روتـسد  سپ  تسا .
ار رگید  يا  هدـع  بعک و  دـیلو ، دوشیم . رادربخ  بعک  راک  اهراک و  هنوگنیا  زا  نامثعهنوگچ  هک  دـندوب  تریح  رد  دنتـشاد و  رظن  بعک 

دبع نب  کلام  هکبحلا و  يذ  نب  بعک  دـنداد  قوس  هدرک  دـیعبت  ماشهب  ار  يا  هدـع  یتقو  داد . شرازگ  نامثع  هب  اهنآ  هرابرد  دز و  کتک 
مارم لثم  یمارم  ونید  هک  ار  هللا 

هحفص 107 ] ] 

هب باطخ  هکبحلا  يذ  نب  بعک  هک  تسا  دروم  نیمه  رد  دوب . نارگوداج  نیمزرـس  دنوامد  اریز  دـندرک  دـیعبت  دـنوامد  هب  دنتـشاد  بعک 
تسا : هدورس  ار  تایبا  نیا  دیلو 

 " يورا ! رسپ "  يا  دیسر  یهاوخن  شیوخ  دارمب  زگره  يزاس  تمحز  رد  طقاس و  ارم  ات  يدرک  دیعبت  ارم  رگا  دنگوس  مدوخ  ناجب 
يزاس بیرغ  هراوآ و  مراید  رهـش و  زا  ارم  رگا  موریم  قح  هار  رب  تسا  يراگزور  هک  نادب  یلو  مدرگ . زاب  شیوخ  هار  زا  یهاوخیم  نمزا 

هتـسویپ و ینیرفن  منکیم  نیرفن  ارت  دنوامد  رد  زور  ره  بش و  ره  و  تسا . زیچان  كدنا و  ادـخ  هار  رد  همهنیا  یهد ، ممانـشد  يرازایب و  و 
. هراومه

وا نکل  دمآرب ، شحالصا  یپزا  دومن و  يراتفرـشوخ  وا  اب  دینادرگ و  زاب  ار  بعک  تشگ  قارع  رادناتـسا  صاع ) نب   ) دیعـس هک  یماگنه 
تشگ " . رتدساف  درواین و  حالص  هب  يور  درک و  ریفکت  ار  يو 

هدولآ و ار  شخیرات  تاحفـص  تسا - یلعج  یگتخاس و  شا  همه  میدرک  تباث  متـشه  دـلج  رد  هک  يرـس "  تاـیاور " ندروآ  اـب  يربط 
نیا تسادـیپ . نآ  زا  غورد  راثآ  اه و  هناشن  مامت  هک  درک  لعج  یتیاور  تسا  هدـش  نامثع  هب  هک  یتاداـقتنا  در  يارب  وا  تسا . هدرک  هاـیس 

زراـب ياـه  هناـشن  زا  تسا . هدز  ناـتهب  شلاـثما  رذوـبا و  هب  ناـتهب  غورد و  هاـنگ  هب  یئاـنتعا  یبو  یتـالابم  یب  اـب  هـک  تـسا  یـسک  ناـمه 
نادهاز نآرق و  ناداتـسا  دیعبت  دیوگیم  تیاور  نیا  رد  زاسغورد  نیا  هچنآ  فالخ  رب  هک  تسا  نیا  یکی  تیاور  نیا  رد  يو  یئوگغورد 

. تسا هدوب  صاع  نب  دیعس  هرود  رد  هکلب  هدوبن  هبقع  نب  دیلو  يرادناتساهرود  رد  هدبع  نب  بعک  ندروخ  کتک  ماشهب و  هفوک 

هحفص 108 ] ] 

دنا هدـش  نآ  دوجو  یعدـم  هک  یناسک  دوب و  يزیچ  نینچ  رگااریز  تسا . غورد  هدیـسر  دـیلو  نب  نامثع  زا  يا  هماـن  دـیوگیم  هک  مه  نیا 
شا هرابرد  رعاش  هک  تسا  یتایاور  لیبق  زا  روکذـم  تیاور  دـمایم . لاجر  لاح  حرـش  خـیرات و  بتک  رد  دـندوبیم  ناخروم  دامتعا  فرط 

دیوگیم :
هلـسلس هدرک و  شریرقت  یـسود "  هک "  نایح "  نبا  زا "  باذک "  هملیـسم  زا "  حاجـس "  زا " تسا  یتایاور  اهنآ  حیحـص "  ثیداحا " 

! دسریم لیزازع "  هب "  یگمه  شلطاب  دانسا 
یلیلد رذع و  تسا  هدش  بعک  اب  هک  يراتفر  يارب  دهاوخیم  هک  تسادـیپ   " دـناوخ . مدرم  عامتجا  رد  ار  نامثع  همان  دـیوگیم " : نینچمه 

فلتخم و قرط  زا  دوب  هدـش  هدـناوخ  مدرم  رب  دوب و  يا  همان  نینچ  اـعقاو  رگا  تسا . هدـش  مدرم  تقفاوم  تیاـضر و  اـب  دـیوگب  دـشارتب و 
دنسانشیم و همه  ار  هدبع  نب  بعک  یهگناو  تسا . هدرکن  لقن  هدینشن و  ارنآ  سکچیه  هک  یلاح  رد  دوب  هدش  لقن  رایسب  صاخـشا  طسوت 

دزادرپب . نآ  لاثما  جنرین " و  هب "  هک  یناسک  زا  هن  تسا  هفوک  نادهاز  نآرق و  دیتاسا  زا  هک  دننادیم 
 " جـنرین هب "  نتخادرپ  رطاخبیـسک  هک  تفگـش  يارجام  نیا  زا  دـهاکیمن ، ارجاـم  تبارغ  زا  زاـب  میرادـنپب  مه  تسار  ار  تمهت  نیا  رگا 
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نامثع هب  ص )  ) ربمایپ باحـصا  هک  هاگنآ  اتدـنامب  نوصم  يراوخبارـش  رفیک  زا  دـیلو "  لثم "  يراوخبارـش  لاح  ناـمه  رد  دـنیب و  رفیک 
هکلب نامثع  تسدب  هن  دنیب  یم  رفیک  دیلو "  یتقو "  هزات  و  هتشاذگ ، ارجا  الب  ار  مالسا  يرفیک  نوناق  ارچ  هک  دننک  یعمج  هتسد  ضارتعا 

. دشاب ع )  ) نایقتم يالوم  تسدب 
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ود هکلب  هتـشادن ، دوجو  هللا "  دبع  نب  کلام  مانب "  یـسک  ناگدش  دیعبت  نایم  رد  هک  نیا  تسایباتفآ  تیاور ، نیا  رد  هک  يرگید  غورد 
دنفورعم . یباحص  ود  هک  بیبح ، نب  کلام  و  رتشا ، ثراح  نب  کلام  ياهمانب  دنا  هدوب  کلام 

نامثع هکلب  تسین  دیلو  يورا "  رـسپ "  اریز  هبقع ، نب  دیلو  هن  دشاب  نامثع  هب  باطخ  هک  دـیایم  رب  هدورـس  بعک  هک  يرعـش  زا  نینچمه 
تسا . هدوب  زیرک "  رتخد "  يورا "  رسپ "  وا  تسا و 

و تسا . هدینـش  شحف  هدروـخ و  کـتک  هدـش و  دـیعبت  ادـخ  هار  رد  دـیوگیم  دـنلب  گـنابب  تحارـصب و  بعک "  تاـیبا " ، نـیا  رد  زین  و 
تسا . هدوب  يزاب  گنرین  يارب  هکلب  هدوبن  ادخ  هار  رد  هک  هتفگن  هدومنن و  بیذکت  ار  شفرح  سکچیه 

. دنربیم نیغورد  تایاور  نتخادرپ  خیرات و  لعج  هب  تسد  تردق  زکارم  هب  ندشکیدزن  يارب  ناتـسرپلوپ  نازابـسوه و  هک  تسا  هنوگنیدب 
دنرگنب . ار  دوعوم  باذع  زیخاتسر و  هدرک  زاب  مشچ  هک  هاگنآ  ات  دنلولب  شیوخ  يزادرپ  اوران  یئوگ و  غورد  رد  راذگب 

یمان ياسراپ  دهاز و  سیق  دبع  نب  رماع  دیعبت 

ار شا  هیور  نامثع و  ياهراک  دندرک و  هسلج  ناناملـسم  زا  يریثک  هدـع  دـیوگیم " : يربنع "  دـیز  نب  هللا  دـبع  نب  ءالع  لوق "  زا  يربط 
. دهد حرـش  شیارب  ار  شیاهتعدب  هدرک  وگتفگ  وا  اب  ات  دنتـسرفب  وا  دزن  يا  هدـنیامن  هک  دـنتفرگ  میمـصت  هرخالاب  دـنداد  رارق  ثحب  دروم 
: تفگ وا  هب  تفر  نامثع  دزن  نوچ  دنداتـسرف . یگدـنیامن  هب  تسا  سیق  نب  رماع  هب  موسوم  هک  ار  يربنع  ای  یمیمت  هللا  دـبع  نب  رماع  سپ 

يادخ زا  نیاربانب  يا ، هداد  ماجنا  یمهم  ياوران  ياهراک  دندید  دندومن و  یـسررب  ار  تیاهراک  هدرک  عامتجا  ناناملـسم  زا  يریثک  هدـع 
اهراک نیا  زا  سرتب و  لج  زع و 
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هرابرد نم  اب  هدـمآ  الاح  تسا ، نآرق  داتـسا  دـننکیم  لاـیخ  مدرم  نیبب  ار  نیا  تفگ : ناـمثع  رادربتسد . اـهنآ  زا  نک و  هبوت  شهاگردـب 
، هلب تفگ : تساجک ؟ ادخ  منادیمن  نم  تفگسیق : دبع  نب  رماع  تساجک ؟ ادخ  دنادیمن  مسق  ادخب  دنزیم . فرح  هداتفا  اپ  شیپ  ياهزیچ 

نامثع لاوحا ، نیا  هجیتن  رد  تسا  وت  نیمک  رد  ادـخ  هک  منادـیم  منادـیم و  مسق  ادـخب  يرآ ، تفگ : رماع  تساجک  ادـخ  ینادـیمن  ادـخب 
قطانم ناهدنامرف  نارادناتـسا و   ) رماع نب  هللا  دبعو  صاع ، نب  ورمع  صاع ، نب  دیعـس  دعـس ، نب  هللا  دـبع  نایفـس ، یبا  نب  هیواعم  لابندـب 

( شنارادناتـسا ینعی   ) ناـنآ هراـبرد  هچنآ  دـنا و  هتـساوخ  وا  زا  هچنآ  شراـک و  هراـبرد  تروشم  يارب  دـنوش  عـمج  اـت  داتـسرف  فـلتخم )
نارواـشم و ناریزو و  امـش  و  دراد ، ینارواـشم  ناریزو و  سک  ره  تفگ : نینچ  اـهنآ  اـب  دـندمآ  درگ  شروضح  هب  همه  یتقو  دـنیوگیم .
زا ار  مدوـخ  ناهدـنامرف  نارادناتـسا و  دـنا  هتـساوخ  نم  زا  دـنا و  هدرک  هچ  مدرم  هک  دـیراد  عـالطا  دـیتسه . نم  داـمتعا  فرط  صاخـشا 
الاح دندنـسپ . یم  هک  مزادرپب  يا  هیور  اهراک و  هب  مرادرب و  دندنـسپ  یمن  هک  يا  هیور  اهراک و  مامت  زا  تسدو  مزاس  رانک  رب  ناشتاماقم 
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دیئوگب . ار  ناتدوخ  رظن  دینک و  رکف 
مرگرـس داهج  هب  ات  دـنورب  داهج  هب  یهد  نامرف  هک  تسا  نیا  منادـیم  وت  تحلـصمب  نینموملاریما  هک  يا  هیرظن  تفگ ، رماـع  نب  هللا  دـبع 

مه مامت  تروصنآ  رد  دنوش ، وت  میلـست  میالم و  ات  نک  ورف  اهدربن  رد  نادنچ  ار  اهنآ  و  دنزادرپب ، وتب  هک  دنباین  ناکما  تصرف و  دـنوش و 
دوب . دهاوخ  ناشنیتسوپ  شپش  ناشروتس و  ناشدوخ و  هجوتم  ناشرکفو 

ار تدرد  نم  یهاوخیم  ار  ام  رظن  هک  لاح  نینموملاریما  يا  تفگ : تسیچ ؟ وت  رظن  هک  دـنادرگ  صاع "  نب  دیعـس  هب "  ور  نامثع  هاگنآ 
ترظن دیسرپ : دش . یهاوخ  قفوم  ینک  لمع  نم  هیرظن  هب  رگا  منکیم . عفر  ار  تینارگن  نامرد و 
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ار تردـق  تدـحو و  يور  رگیدو  دـنوشیم  قرفتم  دـنتفر  نیب  زا  یتـقو  هـک  دـنراد  ربـهر  سیئر و  هدـعکی  یتـیعمج  ره  تـفگ : تـسیچ ؟
دراد . یتالاکشا  یلو  تسا ، يا  هیرظن  تفگ : نامثع  دید . دنهاوخن 

هب ار  تنارادناتـسا  هک  منیب  یم  تحلـصم  تیارب  روطنیا  نم  نینموملاریما ! يا  تفگ : هیواعم  دیـسرپ . ار  شرظن  درک و  هیواـعم  هب  ور  دـعب 
نافلاخم هدـهع  زا  هک  مهدـیم  لوق  دوخ  هبونب  نم  و  دنـشاب . شیوخ  هقطنم  نافلاخم  فیرحهک  طرـش  نیاب  ینادرگرب  ناـشتیرومام  لـحم 

میآرب . شیوخ  هقطنم 
لاوما ینعی  لاوما - نیا  زا  نیارباـنب  دـنراک . عـمط  مدرم  نم  رظنب  نینموـملاریما  يا  تفگ : وا  و  تساوـخ ، ار  دعـس  نب  هللا  دـبع  رظن  سپس 

روآ . تسدب  ار  ناشلد  هدب و  اهنآ  هب  هنازخ - یمومع و 
نآ زا  دندنسپ و  یمن  هک  يا  هدرک  مدرمب  تبـسن  یئاهراک  وت  نم ، رظنب  تفگ : يراد ؟ رظن  هچ  وت  هک  درک  صاع  نب  ورمع  هب  ور  هرخالاب 

راکنیا رگا  و  ینک ، يریگ  هرانک  تفالخ  زا  دیاب  یهد  رییغت  ار  تا  هیور  یهاوخیمن  رگا  و  یهد ، رییغت  ار  تاهیور  دیاب  نیاربانب  دـنتحاران .
يورب . شیپ  تیدج  اب  يریگب و  میمصت  دیاب  ینکیمن  مه  ار 

ماگنه نیا  رد  دـنتفر ، اهنآ  ات  دـنام  تکاس  یتدـم  صاع  ورمع  ینزیم ؟ يدـج  ار  فرح  نیا  ایآ  يا ؟ هدـیرب  امزا  رگم  تفگ : وا  هب  نامثع 
تفگ :

نیا تقیقح  منکب . یتاداهنـشیپ  نینچ  هکنیا  زا  رتزیزع  یتـسه و  اـهنیا  زا  رتزیزع  میارب  وت  اریز  متفگن .) يدـج   ) نینموـملاریما يا  ادـخب  هن 
زا ارم   ) دسرب و ناششوگب  مفرح  نیا  متـساوخ  تهج  نیمهب  دیـسر . دهاوخ  مدرم  شوگ  هب  مینزیم  هک  یئاهفرح  مامت  متـسنادیم  هک  تسا 

. منادرگرب وت  زا  ار  يرش  منکب و  وتب  یتمدخ  دنراد  نمب  هک  ینانیمطا  زا  هدافتسا  اب  تقونآ  و  دننک ، دامتعا  نمب  هتسناد ) ناشدوخ 
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هتسد هتسد  ار  مدرم  دنریگب و  تخس  شیوخ  ورملق  نافلاخم  رب  ات  داد  روتسد  اهنآ  هب  داتسرف و  زاب  ناشراک  رس  هب  ار  شنارادناتـسا  نامثع 
وا هبات  دزاس  مورحم  دنتشادیم  تفایرد  یمومع  هنازخ  زا  هک  یی  يرمتسم  قوقح و  زا  ار  شنافلاخم  تفرگ  میمصت  و  دنتـسرفب ، گنج  هب 

دنوش . شرادربنامرف  عیطم و  هتشگ  جاتحم 
، درکیم داقتنا  تسنادـیم و  دنـسپان  ار  نامثع  هیور  تموکح و  زرط  سیق  نب  رماـع  دـنیوگیم : نارگید  فنخم و  وبا  دـسیونیم " : يرذـالب 
- ار وا  ات  تشون  زیرک  رماع  نب  هللا  دـبع  هب  نامثع  هجیتن ، رد  داد ، شرازگ  نامثع  هب  ار  وا  تاداقتنا  نامثع  هدـش  دازآ  هدرب  نابا  نب  نارمح 
دـهز و تدابع و  هظحالمب  هب  ار  وا  یگراوآ  دـیعبت و  مدرم  دـید  نامثع  دـش ، دراو  هنیدـم  هب  سیق  نب  رماع  یتقو  دـهد ، قوس  هنیدـم - هب 

دلج 17 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 188زکرم  هحفص 62 

http://www.ghaemiyeh.com


دینادرگ " . زاب  هرصب  هب  تشاد و  مرتحم  ززعم و  درک و  راتفر  ینابرهمب  وا  اب  تهج  نیمهب  دنرامش ، یم  گرزب  یتیانج  شیئاسراپ 
تیاعـس و نامثع  دزن  سیقدبع  نب  رماع  هرابرد  هک  دـنکیم  لقن  دعـسنب  لالب  لوق  زا  یئاسراپ  دـهز و  زا  ثحب  رد  كرابم  نب  هللا  دـبع  " 

يزینک داد و  لزنم  زبس  خاـک  رد  ار  وا  هیواـعم  دـننک . دـیعبت  ماـشب  هدـناشن  نـالاپ  یب  رتـش  يور  رب  ار  وا  داد  روتـسد  اـت  دـندرک  یئوگدـب 
دروآ یم  رسب  تدابع  هب  ار  بش  همه  رماع  دنک . شرازگ  يو  هب  هنایفخم  ار  شعـضو  لاوحا و  هک  داد  روتـسد  وا  هب  تشامگ و  شتمدخب 

ارنآ دناسیخ و  یم  بآ  رد  هدروآ  یکشخ  نان  و  دروخ ، یمن  هیواعم  ماعط  زا  چیه  تشگیم و  زاب  بش  لئاوا  تفریم و  نوریب  هاگرحس  و 
رد دـنادرگ . کیدزن  دوخ  هب  دـنک و  یبوخ  وا  هبداد  روتـسد  نامثع  و  درک ، شرازگ  نامثع  هب  ار  شعـضو  هیواعم  دروخیم . بآ  نامه  اـب 

يدیما تسین و  هتخاس  نم  زا  راک  نیا  هک  تشون  هیواعم  شباوج 
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مرادن " . تیقفوم  هب 
دبع نب  رماع  دیعبت  یکی  دنا  هدرمـش  شیاوران  ياهراک  فیدر  رد  دشیم و  نامثع  هب  تبـسن  هک  یتاداقتنا  هلمج  زا  دنا " : هتـشون  ناخروم 

تسا " . هدوب  تلیضف  اب  يراکوکین  دیوگیم " : شا  هرابرد  هبیتق  نبا  تسا " . ماش  هب  هرصب  زا  سیق 
هجنکـش و ریز  رازآ و  تناـها و  راـتفرگ  یگمه  بلط  حالـصا  كاـپ و  راـکوکین و  مدرم  تساـم . ربارب  رد  راـگزور  نآ  زا  یبیجع  هرظنم 

يرمتـسم زا  مورحم  یمراهچ  دـیعبت ، هراوآ و  یموس  تسا ، ینادـنز  ینیمزریز  لولـس  کی  رد  يرگید  دـنیب ، یم  هجنکـش  یکی  دـنراشف .
ياملع ربارب  رد  ار  يرگید  نآ  و  دنکش ، یم  شا  هدند  ات  دننز  یم  کتک  ردقنآ  ار  کی  نآ  همکاح ، هاگتـسد  مشخ  دروم  یمجنپ  هنازخ ،

هدش نیگمشخ  گنتلد و  مالسا  نیناوق  يارجا  مدع  زا  نوچ  چیه ، دننکیم ؟ نینچ  اهنآ  ابارچ  دنهدیم  مانـشد  ص )  ) ربمایپ باحـصا  نید و 
ایآ دنا . هداد  رارق  یهن  داقتنادروم و  ار  دنسپان  یمالسا و  ریغ  تسایس  وهیور  اهراک و  رکنم " و  دنا " ، هدوشگداشرا  ضارتعا و  هب  نابز  و 
داد ناشن  يا  هنایـشحو  لمعلا  سکع  تنوشخ و  نینچ  ناـهاوخریخ  ناـبلط و  حالـصا  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  ربارب  رد  هک  یمکاـح 

تاثحابم و زا  زگره  خیرات  و  درکن ؟ ارچ  تسناوتیم  رگا  تسین ؟ یمالـسا  ریغ  و  رکنم )  ) شا هیور  راک و  هکدـنک  عناق  ار  نانآ  تسناوتیمن 
رکنم ار "  یئاهراک  دنیوگیم و  قح  رب  نخسنانآ  هک  هتسنادیم  مکاح  سپ  دیوگ . یمن  يزیچ  شنافلاخم  اب  نامثع  ياهلالدتساو  تاسلج 

دنیامنیم یهن  نآ  زا  دنرامشیم و  " 
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ندروآ زاب  تما و  حالصا  يارب  ششوکو  رکنم ، زا  یهن  فورعمب و  رما  نانآ ، راک  دنا . هدرک  یهن  هتسناد و  رکنم "   " شربمایپ ادخ و  هک 
تـسود هدیدنـسپ و  ارنآ  یمالـسا ، تما  شربمایپ و  ادـخ  و  تسا ، هدوب  ص )  ) ربمایپ تنـس  مالـسا و  رادـم  رب  تقو  تموکح  زرط  هیور و 

. تسا هدرکیم  يریگولج  دمآ  شیپ  یمالسا  تما  نامثع و  يارب  هک  یمیخو  بقاوع  زا  هک  هتشاد  مه  ار  ینمض  هجیتن  نیا  و  دنا ، هتـشادیم 
مانـشد دـنزب و  هک  نیا  هن  دـیآ ، هار  هب  ودراپـسب  شوگ  گرزب  نادرم  نآ  هناهاوخریخ  داشرا  هب  هک  دوب  ناـمثع  تحلـصمب  تهج ، نیمهب 

درازایب . دنک و  دیعبت  دهد و 
يا هسلج  دیابتسین  یمالـسا  ریغ  رکنم " و  دنیامنیم "  یهن  ار  هچنآ  دـننکیم و  اطخ  شا  هیور  اهراک و  حـیبقت  رد  درکیم  رکف  رگا  نامثع 

میلست اهنآ  زا  یخرب  هب  وا  ای  دنتشادیم  رب  ناشیعامتجا  ياه  هتساوخ  یضعب  زا  تسد  نانآ  ای  دادیم ، لیکشت  مهافت  ثحب و  هرکاذم و  يارب 
فالتخا و دـنتفاییم و  قاـفتا  دـشیم  هداد  صیخـشت  ص )  ) ربماـیپ تنـس  رب  قبطنم  یمالـسا و  هک  يا  هرادا  زرط  هیور و  رب  یگمه  دـشیم و 
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تساخیم . رب  نایم  زا  شکمشک 
يرترب اهنآ  لاثما  صاع و  رمع و  صاع و  نب  دیعس  هیواعم و  زا  يا  هسلج  لیکشت  رب  درک و  وا  هچنآ  رب  يا  هرگنک  نمجنا و  نینچ  لیکشت 
هرجـش ياه "  هخاش  زا  دـشاب  هدـش  لیکـشت  دـسافو  قفانم  راکمتـس و  دارفا  رـصانع و  نیرت  لذر  نیرت و  تسپ  زا  هک  يا  هسلج  رب  تشاد 

یتایرظن اعبط  يا  هسلج  نینچ  رد  دـنا ، هداتـسرف  تنعل  نآ  رب  شیمارگ  ربماـیپ  یلاـعت و  كراـبت و  يادـخ  هک  یفیثک  هداوناـخ  هنوعلم " و 
هک يرصنع  هسیـسد  ای  نئاخ  کی  داهنـشیپ  ای  تسا  یلم  دض  زاب و  هقح  رادمتـسایس  کی  هیرظن  هک  دوشیم  یتاداهنـشیپ  ددرگیم و  حرطم 

صاخشا نارواشم و  ناریزو و  نامثع  ار  يرصانع  نینچ  تسا . هدرک  شتنعل  همه  ربارب  رد  ص )  ) ادخلوسر

هحفص 115 ] ] 

نامثع رگم  تسین ؟ تفگـش  بیجع و  دنـشاب  شدامتعا  فرط  امنهار و  رواشم و  ریزو و  اهنیا  هک  یتفالخ  ایآ  درامـشیم  شداـمتعا  فرط 
تسا يربمایپ  نامه  نیشناجو  هفیلخ  هک  دنک  اعدا  دناوتیم  هدیزگرب  شدامتعا  فرط  رواشم و  ریزو و  تمسبار  ادخ  ربمایپ  هدش  تنعل  هک 

تسا ؟ هدرک  تنعل  ار  شرواشم  ریزو و  هک 
يوقت و هب  ار  وا  ناناملـسم  هدنیامن  تسا . هنوگچدینیبب  دینک و  هجوت  ناناملـسم  هداتـسرف  هدنیامن و  اب  نامثع  مهافت  زرط  ثحب و  هب  هاگنآ 

ناهانگ زا  دـیوگیم  دـنکیم و  توعد  تسادـخ  ياضر  هیام  هچنآ  هب  تشگزاب  هبوت و  هب  دـهدیم و  شدایبار  ادـخ  دـناوخیم و  یتسرپادـخ 
تـسد دنا  هدرک  شهوکن  دـهعتم  نارادمتـسایس  نایاسراپ و  نآرق و  ناداتـسا  دـنمدرخ و  ياملع  ناناملـسم و  هک  یئاوران  هیور  گرزب و 

یم هداـتفا "  اـپ  شیپ  ياـهزیچ  دنرامـشیم "  گرزب  ناـهانگ  یمالـسا  تما  ناـگرزب  ناناملـسم و  ار  هچنآ  باوـج ، رد  ناـمثع  و  درادرب .
بعک اقباس  هک  هنوگنامه  دزاسیم  دنتسم  دنگوس  اب  ار  شماهتا  دیامنیم و  یعالطا  یب  هب  مهتم  ار  وا  دنکیم و  هرخسمار  هدنیوگ  و  دراگنا ،

در رد  عطاق  یناهرب  دینـش و  نکـشنادند  یباوج  ناـنآ  همه  زا  درک و  یمهفن  هب  مهتم  دـنگوس  دـیقب  ار  ناـحوص  نب  هعـصعص  هدـبع و  نب 
دندوب . نآرق  سرد  نارادمچرپ  نید و  ملع  ناداتسا  اریز  دوب  یهیدب  یعیبط و  نیا  و  ناشیئاناد ، تابثا  رد  شماهتا و 

باکترا يراکهانگ و  دهاش  اصخـش  هک  دراپـسیم  نابا "  نب  نارمح   " مانب یـسوساج  شرازگ  هب  شوگ  هفیلخ  هک  نیا  همه  زا  رت  تفگش 
دز و ار  وا  ببـس  نیمهب  ناـمثع  درک و  جاودزا  دوب  هدربـن  ناـیاپب  ار  شا  هدـعهرود  هک  ینز  اـب  هک  تسا  نینچ  نآ  تسا . هدوب  شیاـشحف 

هدمآ مشخب  نامثع  ات  تخاس  شاف  فوع  نب  نمحرلا  دبع  ارنآ  هک  تشاذگ  نایم  رد  وا  اب  يزار  رگید  راب  درک . دیعبت  هرصبهب 

هحفص 116 ] ] 

ار نایرج  ات  داتـسرف  هفوک  هب  ار  نارمح  دـندرک  تیاکـش  هبقعنب  دـیلو  زا  مدرم  هک  یماگنه  نامثع  دـسیونیم " : يرذـالب  درک . شدـیعبت 
دهد . ربخ  وا  هب  دنک و  قیقحت 

زاو داد  غورد  شرازگ  دیلو  هرابرد  تشگزاب  نامثع  دزن  نوچ  سپ  دیامن . هنوگرگد  ناهنپ و  ار  تقیقح  ات  داد  هوشر  وا  هب  هبقع  نب  دـیلو 
كانرطخ يراک  تفگ : دیـسرپ  دـیلو  هرابرد  وا  زا  دروخرب و  مکح  نب  ناورم  هب  تفر و  نوریب  نامثع  دزن  زا  یتقو  نکل  دومن . دـیجمت  وا 

رطاـخب ار  وا  تفـشآرب و  تسا  هداد  غورد  شرازگ  نارمح  تـسناد  هـک  ناـمثع  داد و  ربـخ  ناـمثع  هـب  ار  نارمحفرح  ناورم  دوـب  هدرک 
دیشخب " . وا  هب  یمومعكالما  زا  يا  هناخ  و  درک ، دیعبت  هرصبهب  شغورد  شرازگ 

هنوگنیا رد  یلاعت  كرابت و  يادخ  هکیلاح  رد  تسا ، راکتشز  خاتـسگ و  هیاپ  نیدب  ات  هک  دنکیم  دامتعا  یـسک  شرازگ  هب  هنوگچ  نامثع 
ینادان يور  زا  ادابم  دینک  یسررب  قیقحت و  نآ  رد  دیاب  دروآ  يربخ  امـش  يارب  يراکتـشز  رگا  تسا : هدومرف  فیلکت  نییعت  نینچ  دراوم 
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دناسرب ؟... بیسآ  یتعامج  هب 
ناماسب يارب  لاحنامه  رد  دـنکیم و  شدـیعبت  يراکتـشز  رطاخب  هک  تسا  نیا   " نارمح نوچ "  یقـساف  شرازگ  هب  داـمتعا  زا  رت  تفگش 

نآ رذوبا  لثم  يراک  وکین  كاپ و  ناسنا  هک  تسا  يا  هفیلخ  نامه  نیا  دشخب و  یم  يو  هبیمومع  كالما  زا  يا  هناخ  شیگدنز  ندروآ 
نآ لیلد  نیا  دراذگیماوهانپ . رـس  یب  ار  وا  و  هایگ ، بآ و  یب  کشخ و  یئارحـص  هب  دنکیم  دیعبت  هذبر "  هب "  ار  دامتعا  دروم  يوگتـسار 

دنباییم . تسد  ناب  اه ، نارمح "  دننامیم و "  مورحم  نآ  زا  اهرذوبا  هک  تسا  زیچانو  راوخ  سب  یهلا  نیزاوم  اب  ایند  یگدنز  هک  تسا 
تما نایم  رد  هک  تسنادیم  تخانشیم و  ار  سیق  دبع  نب  رماع  هفیلخ ، ایآ 
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نخـس هب  شوگ  اهنیا  هب  ملع  اب  و  دـباع ، نمادـکاپ و  ردـقچ  تسا و  یماقمیلاع  ياسراپ  دـهاز و  هچ  دراد و  يدـنلب  هاـگیاج  هچ  یمالـسا 
نانچ دـمآ  شروضح  هب  یتقو  و  ماش ، هب  نالاپ  یب  رتش  رب  رگید  راب  درک و  شدـیعبت  هنیدـم  هب  رابکی  اهنآ  شرازگب  انب  درپس و  ناـسوساج 

دامتعا نانیچ  نخـس  شرازگ  هب  تشادـن و  شلئاضف  زا  ربخ  تخانـشیمنار و  شتلزنم  ماقم و  هن ، اـی  تشاد ؟ اور  وا  هب  اـهریقحت  اـهتناها و 
درک ؟

نینچ هدمآ و  وا  دزن  یتلیـضف  يوقت و  اب  ياهتیـصخش  هرـصب و  سانـشرس  نادنمـشناد  ناگرزب و  یگدنیامنب  دید  یتقو  نامثع  هکیلاح  رد 
دوب نیا  شا  هفیظو  دنشاب  هتـشاد  نامیا  شیاوقت  درخ و  ملع و  دنلب و  ماقم  هب  هک  دنتـسرفیم  یگدنیامن  هب  ار  یـسک  الومعم  یگرزب  نادرم 
نابز رب  ینخس  ایآ  دیوگیم ؟ هچ  دیدیم  دومنیم و  تقد  شنخـس  رد  دیاب  هاگنآ  دسانـشب . تسه  هکنانچ  ار  وا  ات  دنک  قیقحت  وا  هرابرد  هک 

؟ تلم رادمامز  ریخ  تحلصمب و  دناریم و  تلم  تحلصم  حالص و  رد  نخس  ای  دیآ  مشخب  دجنرب و  دیاب  هک  دروایم 
اب شیئاناد  دهز و  دنلب و  هبترم  دای  اریز  تسا . هدوب  ربخیب  شیئاسراپ  لضف و  زا  هتخانشیمن و  ار  رماع  نامثع ، هک  تفگ  ناوتیم  يراوشدب 

ناگرزب لاح  حرـش  بتک  هک  زورما  و  تسا ، هدرب  یم  يراید  ره  هب  میـسنار  شلئاضف  رطع  هتفریم و  يرهـش  هب  يرهـشزا  نارفاسم  ناوراک 
رب تقوکی  هک  يدرم  ماقم  زا  دنا ، هدوب  هاگآ  يو  خماش  زراب و  ماقم  زا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  دراد  رب  رد  ریگناهج  ترهش  نآ  زا  اه  هنومن 

ءایلوا زا  ار  يو  هک  یئاجب  دومن  بلج  ار  ناگمه  هجوت  ریگیپ  تدابع  نیا  اب  ودروآ  ياـجب  زاـمن  تعکر  رازهکی  زور  هنابـش  رد  هک  دـشنآ 
ار وا  هفیلخ  تسا  نکمم  رگم  فصونیا  اب  دندش ، لئاق  شیارب  یتاماقم  تامارک و  و  هناگتـشه ، نادـهاز  دمآرـس  دندرمـش و  ادـخ  برقم 

دسانشن ؟
هچنآ دوش . مکاح  مشخ  ثعاب  هک  هدوبن  يزیچ   " رماع ، نخس "  یهگناو 
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رد دـنموسوم  دـقع "  لـح و  لـها  هب "  هکاـهنآ  رظنبحاـص و  سانـشرس و  دارفا  اـهراب  هک  تـسا  هدوـب  ینانخـس  رارکت  هدروآ  ناـبز  رب  وا 
شوگ هب  رماع "  نخس "  لثم  هک  ینانخس  تسا . هدوب  تلم  هیلاع  حلاصم  هرابرد  همه  دنا و  هدروآ  نابزب  ماع  ءالم  رد  گرزب و  ياهرهش 

زا یهن  تفلاخم و "  هب  نانآ  هدیزرو و  رارـصا  شیاوران  هیور  همادا  رب  هفیلخ  تسا . هداهنن  رثا  ناشگنـس  لد  رد  وهتفرن  ماکح  ریذـپان  دـنپ 
تسا . هدناشک  ماجنارس  نآ  هب  ار  نامثع  و  هدش ، هچنآ  هدش  ات  دنا  هداد  همدا  رکنم " 

مانمگ درف  زا  ربتعمان  زاسغورد  کی  هک  ار  یتایاور  دـنا ، هدروآ  هراب  نیا  رد  هک  مینک  یـسررب  ار  یتسردان  وتسـس  تایاور  میئایب  کـنیا 
يو و یتسـس  رب  یـسانشلاجر  ياـملع  همه  تسا و  داـحلا  رفک و  هب  مـهتم  هـک  زاـستیاور  لـعاج و  کـی  زا  وا  هدرک و  لـقن  يا  هتخانـشان 
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هک نیا  رطاخب  ار  نابا  نب  نارمح  نامثع ، هک "  دنکیم  لقن  هحلطو  دمحم  زا  رمع  نب  فیس  زا  بیعش  زا  يرس  دنراد : رظن  قافتا  شتایاور 
هاگنآ دومندیعبت . هرـصب  هب  دز و  هنایزات  ار  نارمح  درک و  ادج  مه  زا  ار  ودنآ  دومن و  دیعبت  دوب  هدرک  جاودزا  شا  هدع  ماگنه  رد  ینز  اب 

يو دزن  هنیدـم  هب  ات  داد  هزاجا  وا  هب  ناـمثع ، دـنیاشوخ ، ياهـشرازگ  زین  دیـسر و  ناـمثع  هب  نارمح  هیلع  رایـسب  تاـشرازگ  هکنیا  زا  سپ 
رد دروخیمن و  تشوگ  درادـن و  جاودزا  هب  هدـیقع  وا  هک  دـندرک  شرازگ  نینچ  رماع  هرابرددـمآ  زاب  هنیدـم  هب  یعمج  اب  نوچ  ددرگزاب .

دوب مهارف  یتشوگبآ  تفر  هیواعم  دزن  ماش  هب  رماع  یتقو  داد . رارق  هیواعم  رظن  تحت  ار  وا  نامثع  هجیتن ، رد  دـنکیمن . تکرـش  هعمج  زامن 
داد . حرش  وا  يارب  ار  شدیعبتتلع  و  تسا ، هدش  هداد  غورد  یشرازگ  يو  هیلع  هک  تسناد  هیواعم  دروخب . نآ  زا  و 

نوریب دجـسم  زا  هک  متـسه  یناسک  نیلوا  ءزج  زامن  ناـیاپ  زا  سپ  متـسیا و  یم  دجـسم  ياـهتنا  رد  نم  هعمج ، زاـمن  هراـبرد  تفگ  رماـع 
تشوگ ، ندروخ  هرابرد  مدوب . هدرک  دزمان  هکمدشیم  جراخ  هرصب  زا  یلاح  رد  هک  میوگب  دیاب  جاودزا  صوصخ  رد  دنوریم .

هحفص 119 ] ] 

يدرک "  هظحالم  تدوخ 
 " ندرک دـیعبت  رد  وا  ندرمـش  قحیذ  نامثع و  هئربت  يارب  دـنا  هداد  رارق  كردـم  دنـس و  ار  یتیاور  نینچ  يا  هدـع  هک  تسا  روآ  تفگش 

هکیدوجو اب  اجنیا  اما  دنرامـشیم ، لطاب  دودرم و  دـشاب  هدربمان  رفن  هس  زا  یکی  شدنـس  رد  هک  ار  یتیاور  ره  اهنیمه  هکیلاـح  رد   " رماـع .
تسا . هدش  نامثع  هب  تبسن  هک  یتاداقتنا  عفر  يارب  دنریگیم  دنس  هتخانش و  ربتعم  ارنآ  دنهدیم  لیکشت  ار  تیاور  لاجر  رفن  هس  نیمه 

، دشاب لاحلا  مولعم  نارمح "  نامه "  هک  رگشرازگ  تیحالـص  یقالخاعضو و  زا  رظنفرـص  روکذم ، تیاور  رد  رگید  روآ  بجعت  بلطم 
هکنیا هب  دسر  هچ  ات  تسین  شنزرس  شهوکن و  هیام  دنا  هداد  تبسن  يو  هب  هچنآ  زا  کیچیه  هچ ، دنا . هدز  رماع "  هب "  هک  تسایتاماهتا 
ناونعب رگا  جاودزا  زا  يراددوخ  دروآ ؟ نیئاپ  ار  یـسک  ماقم  ردـق و  هک  دوشیم  هدرمـش  یناهانگ  اهنیا  ایآ  دـشاب . دـیعبت  بیدات و  بجوم 

يارب اهراب  رماع " هوالعب " ، تسا . بحتـسم  هدرتس و  روما  زا  جاودزا  هکلب  تسین ، ملـسم  شتمرح  دـشابن  نیئآ  نوناق و  راـبتعاب  عیرـشت و 
میعن وبا  تسا . هتفاین  دـیایب  روج  وا  اب  یجرخ  مک  دـهز و  رد  دـناوتب  هکنآ  شیوخ و  يرـسمه  هتـسیاش  ار  کیچیه  اما  هتخاس  دزماـن  دوخ 

جاودزا ارچ  مسرپب  وت  زا  داد  روتـسد  نمب  نامثع - - نینموملاریما هک  داتـسرف  سیق  دبع  نب  رماع  دزن  ار  یـسک  هرـصب  رادنامرف  دسیونیم " :
هک ینیمزرس  رد  تفگ : يروخیمن ؟ رینپ  ارچ  دیـسرپ : مریگیم . دزمانهتـسویپ  ما و  هدرکن  يراددوخ  جاودزا  زانم  دهدیم : باوج  ینکیمن ؟

. دروخ مهاوخ  تسین  مارح  هتیم و  زا  يرینپ  هک  دـنهدب  تداهـش  ناملـسم  ود  رگا  تهج  نیمهب  دنتـسه ، اـه  یتشدرز  منکیم  یگدـنز  نم 
ار ناشتجاح  دیناوخب و  دوخ  دزن  اراهنآ  دنرایسب . نایضاقتم  نادنمزاین و  امش  هاگرد  رب  تفگ : ینکیمندمآ ؟ تفر و  ماکح  اب  ارچ  دیـسرپ ،

یناسک زا  تسد  و  دیروآرب ،

هحفص 120 ] ] 

دیراد "! زاب  دنرادن  جایتحا  امشب  هک 
سیق دـبع  نب  رماع  هرابرد  هک  داد  ماغیپ  رماع  نب  هللا  دـبع  هب  هیواعم  هک "  تسا  هدرک  تیاور  لـبنح  نب  دـمحا  قیرط  زا  نینچمه  میعن  وبا 
هنازخ زا  ار  شا  هیرهم  ات  دنیزگرب  يرـسمه  هب  دـهاوخیم  ار  ینز  ره  هک  دـهد  روتـسد  دـیامن و  مارتحا  هتـشاد  یمارگ  ار  وا  دـنک و  قیقحت 

وتب هک  هداد  روتسد  هتشون و  نم  هب  هیواعم ) ینعی   ) نینموملاریما هک  داد  ماغیپ  سیق  دبع  نب  رماع  نب  رماع  نب  هللا  دبع  سپ  دزادرپب  یمومع 
هتــسویپ نـم  تـفگ : باوـج  رد  مزادرپـب . هـنازخ  زا  ار  شا  هـیرهم  نـم  ینک و  دـقع  يراگتــساوخ و  یهاوـخیم  ار  ینز  رهمـهد  روتــسد 
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درب "! رسب  یئامرخ  اب  هک  یسک  تفگ : یسک ؟ هچ  زا  دیسرپ : منکیم  دزمان  يراگتساوخ و 
تـسرد هدرک  لقن  وا  هچنآ  هاگ  ره  اریز  دـیامنیم . در  بیذـکت و  هدرک  لـقن  يرـس "  ار "  هچنآ  تسا  هدروآ  میعن  وبا  هک  تیاور  ود  نیا 

دشیمن . حرطم  رماع "  جاودزا "  هلاسم  هیواعم  نامز  رد  دوبیم 
. تسین بجاو  اما  تسا  لالح  تشوگ  ندروخ  ص )  ) ربمایپ تنـس  بجومب  تسین . مارح  زین  راـک  نیا  تشوگ ، ندروخ  زا  يراددوخ  اـما 

مکح هباـثمب  نیئآ و  شور و  کـی  ناونعب  تشوگ  كرت  رگا  هتبلا  تسا ، هورکم  هشیمه  يارب  یلک و  روطب  تشوـگ  ندروـخ  كرت  يرآ 
اب دشیدنین . یتذل  چیه  هب  دـشوپب و  مشچ  یمـسج  يویند و  نوئـش  زا  ناسنا  هک  دوشیم  بجوم  یئاسراپ  دـهز و  رد  يورـشیپ  هاگ  دـشابن .

دوب نیا  رماعندش  دیعبت  تلع  دسیونیم " : هبیتق  نبا  تسا . هتشاد  لیلذ  رذع و  تشوگ ، ندروخ  زا  شیوخ  يراددوخ  رد  رماع "  همهنیا " 
. دـنکیمن لوبق  ار  یتلود  لغاشم  و  دـیامنیمن ، شزیمآ  ناـنز  اـب  دروخیمن و  تشوگ  هک  دوب  هدرک  شرازگ  وا  هراـبرد  ناـبا  نب  نارمح  هک 

جراوخ زا  وا  نیاربانب 

هحفص 121 ] ] 

رگا ات  ناوخب  ار  سیق  دبع  نب  رماع  هک  تشون  رماع  نب  هللا  دبعهب  نامثع  هجیتن ، رد  تسا . دنزیخیم ) رب  مکاح  ماظن  هیلع  هک  یناسک  زا  ای  )
. دیـسرپ صوـصخ  نیا  رد  وا  زا  تساوـخب و  ار  يو  هللا  دـبع  ماـش .) هب  اـی  هنیدـم  هب   ) نک نوریب  ار  وا  دراد  ار  تایـصوصخنیا  هک  يدـید 

تـساوخ ملد  هاـگ  ره  تهج  نیمهب  تشکیم ، هللا  مسب  رکذ  نودـب  ار  دنفـسوگ  هک  مدـید  ار  یباـصق  نم  تشوگ . دروـم  رد  داد : باوـج 
یتلود لغاشم  دروم  رد  مسریمن . ناب  هک  مراد  یگتسبلد  یمرگرـس و  نادنچ  نم  نز ، دروم  رد  مربیم . رـس  ارنآ  مدوخ  مرخیم و  دنفـسوگ 

تفگ : وا  هب  نارمح  تسین . نم  هب  جایتحاو  دینک  ادیپ  دیناوتیم  لغاشم  نیا  ياربار  دارفا  یلیخ 
دنک "! دایز  ار  وت  لثم  یئاهریگنوخو  اهشکوراج  ادخ  هن ، تفگ : رماع  دنکن  دایز  ام  نایم  رد  ار  وت  لاثما  ادخ 

هعمج و مامارگا  تسا  هتفگ  هیواعم  هب  هدومن و  نایب  ار  تقیقح  راکتسرد  يوگتـسار  نآ  رماع "  هعمج "  زامن  رد  ندرکن  تکرـش  هرابرد 
تسین . اوران  يراک  نامزنآ  يوما  ماکح  هرابرد  نیا  و  دنکیمن . تکرش  شزامن  رد  دنیبن  طیارش  دجاو  هتسیاش و  ار  تعامج 

طـسوت درومنآ  رد  تشاد  ناکما  هفیلخ  يارب  دوش ، هدرمـش  هانگ  دناهدز  واب  هک  یتاماهتا  همه  دـشاب و  حیحـص  تیاور  هکنیا  ضرفب  هزات 
منادیمن تسا . هدش  ماجنا  ماکح  اب  دمآ  تفر و  رینپ و  ندروخ  جاودزا و  دروم  رد  میعن  وبا  تیاور  رد  هکنانچ  دنک  قیقحت  هرصب  رادنامرف 

تبقارم و تحت  دیاب  دروخن  هک  ره  هکیروطب  تسا  هدـش  هدرمـش  تابجاو  زا  رینپ  ندروخ  مالـسا  یلادـتعا  تشذـگ و  رپ  تعیرـش  رد  ایآ 
ماش هب  نالاپ  یب  يرتش  رب  هدـنار و  شراید  هناخ و  زا  ار  گرزب  درم  نآ  یلیلد  هچ  رب  اـنب  زوجم و  هچ  هب  لاـح  رهب  دریگ ؟ رارق  یـسوساج 

همه هاگدیعبت 

هحفص 122 ] ] 

دننک ؟ هجنکش  دیعبت و  يزیچان  ياهراک  نانچ  رطاخب  ار  وا  هک  دوشیم  یضار  لقاع  مدآ  مادک  تسا ؟ هدرک  دیعبت  نامثعنافلاخم -

یحمج نمحرلا  دبع  دیعبت 

ادخ ربمایپ  رای  نمحرلا  دبع  دسیونیم " : یبوقعی  دنا . هدش  دیعبت  نامثع  طسوت  هک  تسا  یناسک  رامـش  رد  یحمج  لبنح  نب  نمحرلا  دـبع 
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شیئاد رـسپ و  دنـسپان  ياهراک  تفای  عالطا  هک  دوب  نیا  درک  دیعبت  ار  وا  نامثع )  ) هک نیا  تلع  دش . دیعبت  ربیخ  عباوت  زا  سومق  هب  (ص )
تسا " . هدرک  وجه  ار  شدوخ  هدومن و  حیبقت  ار 

یمالـسا ياقیرفآ  سمخ  هک  ار  مهرد  رازه  دصناپ  نامثع  یتقو  هک  دنا  هدروآ  باعیتسا "  باتک "  رد  رمع  وبا  و  بعـصم ، لوق  زا  یئالع 
دورس : نینچ  یحمج ) لبنح  نب   ) نمحرلا دبع  دیشخب  ناورم  هب  دوب 

هیاـم ار  وت  یتح )  ) هکلب تسا ، هتـشاذگن  رمث  یب  هدوهیب و  ار  يراـک  چـیه  ادـخ  هک  دـیکات  دـجب و  يدـنگوس  هناـگی ، يادـخ  هب  دـنگوس 
برقم يدناوخب و  ار  ص )  ) ربمایپ هدـش ي  دـیعبت  نآ  وت  دروآرد  شیامزآ  زا  ارت  ای  دـیامزایب  وت  هلیـسوب  ار  ام  ات  تسا  هتخاس  ام  شیامزآ 

رب نیا  یتشامگ و  ناتـسرپادخ  رب  تموکح  هب  ار  تنادـنواشیوخ  تسا . ص )  ) یفطـصم رارق  هیور و  فالخ  رب  نیا  يدـینادرگ و  شیوخ 
يداهن و تلیضف  نارگید  رب  ار  وا  ناسنیدب  يدیـشخب و  ناورم  هب  ار  تمینغ  مجنپ  کی  و  تسا . رمع ) رکبوبا و   ) ناگتـشذگ هیور  فالخ 

. يداد تناکیدزن  هب  دوب  هدروآ  یمومع  لاوما  زا  يرعشا  یسوم ) وبا   ) هک ار  يدمآرد  يدرک و  قرق  ار  هنیدم  فارطا  عتارم 
نآ رثا  رب  دندومن و  زاب  تسا  دزیا  ياضر  هب  تیاده  هیام  هک  ار  یمالـسا ) تموکح  زرط   ) نشور هار  یتسارب  رمع ) رکبوبا و   ) نیما ود  نآ 

( مالسانوناق قفو  رب  هن  و   ) لد ياوهب  مهردکی  هن  دندناتسن و  یسک  زا  بصغب  اورانب و  مهردکی  یتح 

هحفص 123 ] ] 

دنداد . یسک  هب 
تسا : هدورس  نینچ  نادنز  رد  وا  لوق  زا  ءارعشلا  مجعم  رد  ینابزرم  دندرک . ینادنز  ربیخ  رد  ار  وا  ات  داد  روتسد  سپ 

نب یلع   ) نسحلا وـبا  يانثتـساب  هتبلا  مدرم - رب  هن  مرب و  یم  تیاکـش  ادـخ  هب  تـسه  ممادـنا  رب  ربـیخ  رد  هـک  یگنت  نارگ و  ياـهریجنززا 
. تساهدوگ نیرت  فرژ  يرادنپ  هک  صومغ "  قامعا "  رد  ربیخ و  رد  بلاطیبا ع )

هچ دریمب  یناوخ  قح  ره  هاگ  ره  تروصنآ و  رد  موش ؟ هتـشک  دـیاب  مشاب  هدـناوخ  یقح  تیاـعرب  اـی  هدروآ  ناـبزب  یقح  نخـس  رگا  اـیآ 
دنامیم ؟ اجرب  قح  يارب  یسک 

تشون : نینچ  رسای  رامع  ع)و   ) یلع يارب  نادنز  زا 
وگب : دنباتشب  اجنادب  دیاب  همهو  دنا  یسانشنید  لزنم  رس  رد  هک  رامع - یلع و  هب 

لئان یـسانشنید  راختفا  هب  ات  شدیزومایب  نادـنچ  دـیراذگماو و  شزومآ  یب  دـشاب  یحورو  يداقتعا  رامیب  تخـس  هچرگا  ار  ینادان  چـیه 
دیآ .

هناهب لئالد و  رد  یلع ع ) نافلاخم  نامثع و   ) تعامج نآ  نمجنا  رد  رگا  راـکوکین  ورتسار  نآ  و  تسا . هدـنامن  میارب  يزیچ  ریـشمش  زج 
ممولظم . هانگیب و  نم  هک  دنادیم  دنیامن  دادیب  متیموکحم  ياه 

یگدـنز هنیدـم  رد  هک  درک  تقفاوم  طرـش  نیا  اب  هرخالاب  ات  درکیم  تبحـص  نمحرلا  دـبع  يدازآ  دروم  رد  نامثع  اب  ناـنچمه  ع )  ) یلع
روشک يوس  ره  زا  هدیروش و  نامثع  رب  ناناملـسم  هکنآ  ات  تسیز  یم  صومق "  مانب "  يا  هعلق  رد  درک و  دیعبت  ربیخ  هب  ار  وا  سپ  دنکب .

دورس : نینچ  نمحرلا  دبع  تقونیا  رد  دندش . ریزارس  شفرطب 

هحفص 124 ] ] 

یـسک زا  دروایم  راشف  ممادـنا  رب  ریجنز  لـغ و  هک  یماـگنهب  زگره  دـیناهر  ریجنز  دـنب و  زا  شتـسدب  ارم  ادـخ  هک  یلع  دوبیمن ، یلع  رگا 
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. مدشیمن میئاهر  يارب  کمک  راتساوخ 
دیناهر . دوب  هتفرگ  هدیدن  ار  ادخ  هک  يرفاک  گنچ  زا  ارم  هک  داب  یلع  يادف  مناج 

دیوگیم : يربط  دوب . ع )  ) یلع هارمه  نیفص  گنج  رد  نمحرلا  دبع 
دناوخ : یم  ار  یمزر  دورس  نیا  لبنح  نب  نمحرلا  دبع  نیفص  ياهدربن  رد 

متسه لبنح  نبا  نم  دیشکبارم  رگا 
. مدرک وجه  ار  نامثع . زا  هیانک  لثعن "  امش "  نایمرد  هک  منآ  نم 

هدش هدیشک  ریجنز  دنب و  هبنادنز  لاچ  هایس  رد  دنا و  هدمآرد  هجنکـش  راشف و  رازآ و  ضرعمب  نامزنآ  رد  هک  تسا  یناسک  زا  نتکی  نیا 
ار مالـسا  فالخ  ياهراک  تارکنم " و   " هک دوب  نیا  شناتـسدمه - مکاـح و  معزب  ناـشمرج - اـهنت  دـندوب و  هدرکن  یهاـنگ  چـیه  دـنا .
رد ار  نانخـس  نآ  میا و  هتفگ  نخـس  اهراب  ناشنابز  مه  ناتـسود و  هرابرد  دـنا . هدوب  مالـسا  نیناوق  هیور و  هتفیـش  هدومنیم و  اه  شهوکن 

شتیدض یمالسا و  هیور  هب  ار  وا  یگتفیش  شراشرس و  نامیا  هک  تسا  یفاک  ردقیلاع  یباحص  نیا  راعـشا  هب  يرظن  مینکیمن . رارکت  اجنیا 
دیامنب . یشنم  رفاک  فارحنا و  اب  ار 

بلاطیبا نب  یلع  نینموملاریما  دیعبت 

ار یتعامج  فطاوع  دیاش  میرازگرب  راصتخاب  رگا  هداتفا  قافتا  ع )  ) یلع نینموملاریما  وا و  نایم  نامثع  تفالخ  مایا  رد  هچنآ  زا  ثحب  رد 
دزاس رادهحیرج 

هحفص 125 ] ] 

ندـنامهف ندـناسر و  يارب  كدـنا  نامه  زاب  هتفرگن  رب  رد  ار  اهارجام  نآ  زا  یکدـنا  زج  خـیرات  هچرگ  دـشاب . هتـشادن  یـشوخ  تبقاـع  و 
نامثع ناهد  زا  هک  یتشز  تاملک  رـس  رب  زگره  میرذـگیم و  رد  نآ  زا  هناراوگرزب  ام  و  دـنکیمتیافک ، نامثع  تیهام  مایا و  نآ  تایعقاو 

دنیشن . یمن  ع )  ) یلعیئایربک نماد  رب  شرابغ  هک  اهفرح  نآ  میتسیا ، یمن  هدمآ  نوریب 
رد و  ص )  ) ربمایپ هرابرد  هچنآ  نآرق و  هب  دـشاب و  راکوکین  و  هدـینادرگ ، ادـخ  میلـست  نتـشیوخ  هدروآ و  نامیا  هنامیمـص  هک  یـسک  ایآ 

هیلاع لئاضف  هناراوگرزبهیحور و  زا  هتشاد و  یئانشآ  وا  اب  کیدزنزا  هدوب و  نیشنمه  وا  اب  اهلاس  دشاب و  هتشاد  رواب  هدمآ  ع )  ) یلع لئاضف 
نآ يراوتـسا  رد  هدرک و  تیامح  عافد و  مالـسا  زا  یقـشع  يراکادف و  هچ  اب  ساسح  ياه  تیعقوم  رد  دنادب  دشاب و  هتـشاد  یهاگآ  شا 
وا نآرق  رد  ادخ  هک  یسک  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  ردارب  هب  هک  دهدیم  يرای  شلد  نابز و  درادناکما و  یناملسم  نینچ  ایآ  تسا ، هدیـشوک 

؟"  يرادن يرترب  وا  رب  نم  رظن  رد  وت  مسق  ادخب  دهد . مانشد  وت  هب  دیابن  يداد  مانـشد  ناورم  هب  رگا  ارچ  دیوگب " : تسا  هدرمـش  كاپ  ار 
ار شردپ  شدوخ و  تسا و  هدرک  درط  مه  ار  شردپ  هدرک و  درط  دیعبت و  ار  وا  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  یـسک  مکح  نب  ناورم  مینادـیم  و 

يریمب رگا  ادخب  تیگدنز . همادا  دنموزرآ  ای  ماوت  گرم  راتساوخ  منادیمن  نسحلا  وبا  يا  مسق  ادخب  دیوگب " : وا  هب  ای  تسا . هدرک  تنعل 
شکندرگ چـیه  یناـمب  هدــنز  رگا  و  مباـییمن ، وـت  زا  رتـهب  ار  یــسک  اریز  مناـمب  هدــنز  نارگید  يارب  تـگرم  زا  دــعب  مرادــیمن  شوـخ 

رظن رد  هک  یماقم  طقف  هکیروطب  دشاب  هدرمـشن  شیوخ  هانپ  تشپ و  ارت  هتخاسن و  دوخ  نابدرن  نابیتشپ و  ارت  هک  مباییمن  ار  يرادربنامرفان 
هطبار وت  اب  نم  هطبار  نیاربانب  درادیم . زاب  شرفیک  زا  ارم  يراد  شرظن  رد  وت  هک  یماقم  ودراد  وت 
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: دیوگب ای  ... " دیامنیم ؟ شرط  دنامب  هدنز  رگا  دروخ و  یم  مغ  دریمب  رگا  هک  دشاب  هدش  هدنار ) و   ) قاع شردپ  طسوت  هک  تسا  يدنزرف 
هک ینشخ  فرح  ای   " یندش ؟ دیعبت  قحتسم  رامع  زا  شیب  وت  دیوگب " : ای  يدیعبت "  قحتسم  وا  زا  رتمک  هن  و  یتسین ، رامع  زا  رتالاب  وت  " 

میتشذگرد . شرکذ  زا  ام  و  دننک ، دای  نآ  زا  دنرادیمن  تسود  ناخروم 
طسوت دتسرفیم و  عبنی "  هب "  راب  نیدنچ  و  دزاسیم . هراوآ  شا  هناشاک  هناخ و  زا  دناریم و  نوریب  ص )  ) ربمایپ رهش  زا  ار  وا  اهنیا ، رب  هوالع 

هیام نم  هن  دزاس و  مهارف  ارم  هودـنا  هیام  وا  هن  اـت  دورب  عبنی  رد  شا  هعرزم  هب  هک  وگب  وا  هب  دـیوگیم " : دـهدیم ، دـیعبت  ماـغیپ  ساـبع  نبا 
" مروآ . مهارف  ار  وا  هودنا 

هدش دیعبت  هک  یماقمیلاع  حلاص و  نادرم  زا  شیب  تسا  شزغل  زا  هتساریپ  موصعم و  هک  یهزنم  كاپ و  ماما  ارچ  دسرپب  وا  زا  تسین  یسک 
تسیلایـسوس و تسینومک و  هدـش ، هدرمـش  تسار  يوگتـسار  نآ  رذوبا  لثم  مه  ع )  ) یلع وا  معزب  ایآ  تسا ؟ ندـش  دـیعبت  قحتـسم  دـنا 

ادـخ ربمایپ  هب  درف  نیرت  هیبش  شنم  راتفر و  تیادـه و  ظاحل  زا  هکنآ  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  لثم  وا  رظنب  ای  تسا ؟ هدوب  زاسغورد "  يریپ  "

وگغورد رایـسب  دنادیم  یـشکندرگ  دوبیم ، (ص ) ربمایپ هدید  ود  هنایم  هکنآ  رـسای  رامع  لثم  ار  وا  ای  تسا ؟ هدوب  یکناویح "  دوب "  (ص )
زاـبگنرین " و دـهاز "  اـسراپ و  راـکوکین  نآ  هدـبع  نب  بعک  لـثم  ار  وا  اـی  دـناروشیم ؟ وا  رب  ار  مدرمو  دزرویم  یخاتـسگ  شربارب  رد  هک 

تشوگ رینپ و  ندروخ  زا  دباع ، دهاز  نآ  نآرق و  داتسا  نآ  سیق  نب  رماع  لثم  هک  یمدآ  ای  درامشیم ؟ زاب  هدبعش 
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درخب " و ات  درک " ، ناشدـیعبت  هک  هفوک  ناشلا  میظع  كاپ و  نادرم  لثم  ای  دـیامنیم ؟ يراددوخ  جاودزا  زا  هعمج و  زامن  رد  روضح  زا  و 
 " نخس ؟ ناطیش  نیدتم " و "  ریغ  " 

هنوـگ ره  زا  ار  وا  اـناد  راـگدرورپ  هک  نآ  زا  سپ  مهنآ  دور ، شا  هراـبرد  شزغل  ناـمگ  هک  تسا  نآ  زا  رترب  هزنم  سدـقم و  ربماـیپ  نیرق 
تحاس هکنانچ  وا . یـصو  ار  يرگید  تسا و  هدـینادرگ  شیوخ  یبن  ار  یکی  هدرمـش و  ص )  ) ربمایپ دوخ  هباـثمب  هتـسناد و  يرب  یـشیالآ 

اوران و ياه  تمهت  نآ  زا  دـندوب  ورتسار  یناوریپ  هک  نانآ  و  (ص ) ربمایپ ماقیملاع  شور و  وکین  باحـصا  نآ  نامثع  تموکح  نایدـیعبت 
تسا . هدرتس  كاپ و  دنسپان 

مالسا نیئآ  ننـس و  زا  تیعبت  هب  دندرکیم و  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  هک  ار  نمادکاپ  زاتمم و  ياه  تیـصخش  نیا  همه  درم  نآ  يرآ ،
هب لوـصو  ناـبدرن  ار  ع )  ) یلع هـک  یناـشکندرگ  دـناوخ  یم  شکندرگ "  دنتـشادیم "  زاـب  شماـکحا  زا  فـلخت  فارحنا و  زا  هدـناوخ ،

تنس زا  شتافارحنا  حیبقتمرجب  ار  نانآ  تساوخیم  رگا  هکیروطب  دنا  هداد  رارق  دوخ  هاگ  هیکت  هانپ و  تشپ و  ار  وا  هتخاس  شیوخ  ضارغا 
تـسناوتیم دوبیمن  وا  رگا  اریز  تسنادیم ، دیعب  قحتـسم  نایدیعبت  زا  شیب  ار  وا  تعنامم  نیمه  لیلدب  دشیم  شعنام  دـنک  تازاجم  نآرق  و 

هک ینافلاخمب  تبـسن  ارشا  هنیک  شتآ  رایـسب و  دنمتریغ  نایوگقح  نآ  زا  شیوخ  ماقتنا  دروآرد و  نانآ  رـس  رب  تساوخیم  هک  یئالب  ره 
هک یناسک  زا  ادخ  هدومرف " : تسا و  هداد  تیامح  عافد و  هدعو  نانآ  هب  اناوت  يادـخ  یلو  دناتـسب ، دنتـساوخیمن  تما  حالـص  ریخ و  زج 

 " دناسر . يزوریپ  هب  دهد و  يرای  ار  نانآ  هک  دراد  ار  تردق  نیا  اعطق  وا  دنکیم و  عافد  دنا  هدروآ  نامیا 
تیاـمح رپس  ار  وا  دـنروآ و  هاـنپ  نینموملاریما  ـالوم  هب  ناـشکندرگ  هک  دـهدیمن  هار  شیوخ  نهذ  هب  ار  رادـنپ  نیا  یلقاـع  چـیه  هوـالعب ،

ملسم اریز  دنزاس ، شیوخ 
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بیسآ زا  هک  یناگدیدمتـس  دنـشاب و  ورتسار  رادنید و  حلاص و  شدوخ  لثم  هک  دنرب  یم  هانپ  شتیامح  شوغآ  هب  یناسک  طقف  هک  تسا 
ششیامرف دیامرفیم و  وگتسار  یمارگ و  ربمایپ  هکنانچ  وا  نوچ  دهدیمن ، هانپ  ورتسار  ناگدیدمتس  هنوگنیدب  زج  وا  زین  دنکانمیب و  رگمتس 

ناگتـسجخ " و"  هدـنامرف  ناکین " و "  ياورنامرف  تسا و "  ناشیا  رادـساپ  رادتـسود و  یماح و  ینعی  ناـنمومیلو "  تسا "  تسد  رد 
 " ناملسم . رورس  ناراکزیهرپ " و "  ماما 

هیاـم ع )  ) یلعدوجو مینادـیم  هکنآ  لاـح  دوشیم ، هودـنا  مغ و  راـچد  هنیدـم  رد  ع )  ) یلع دوجو  زا  يور  هچ  زا  ناـمثع  میتسنادـیم  شاـک 
مامز رب  نارگهابت  هک  یطیارش  رد  هژیوب  هتشاد  ینازرا  مالـسا  تما  همه  رب  هک  تسا  وا  تمحر  فطل و  نیع  راگدرورپ و  فطل  تمحر و 

ددنب و یمناشماک  رد  نابز  هک  تسا  اهنآ  اب  هزیتس  نامرهق  وا  و  دنـشاب ، هدوشگ  غیلبت  هبنابز  نافرحنم  نازابـسوه و  هتـشگ و  طلـسم  روما 
هک تسا  یناسک  هودـنا  هیام  شدوجو  يرآ ، درادـیم . ناور  درایم و  زاب  نید  تسار  هار  رب  ار  مدرم  دـچیپ و  یم  رد  ناشناهد  رب  ناـشمامز 

هرادا رد  دنرب و  تراغب  ناشناتـسدمه  دوخ و  یئوجماک  شیع و  هار  رد  ار  مدرم  لاوما  دنهد و  همادا  تموکح  هب  هنارـس  دوخ  دنهاوخ  یم 
دوب نیا  زورنآ  رد  مدرم  یمومع  راعش  هکنانچ  دنیوج . فارحنا  نآ  زا  دنشابن و  ص )  ) ربمایپ تنس  یمالسا و  تاروتسد  دنبیاپ  هعماج  روما 

هک دوب  یساسا  راعشا  نیمه  و  دیآ . نید  تسار  هار  ربو  دیامن  تقباطم  یمالـسا  هیور  اب  هرادا  هیور  دوش و  هدودز  تموکح  تافارحنا  هک 
رامـشب گرزب  يا  هعماج  قح  رد  یتیانج  هک  یمغ  دروایم ، هودنا  ومغ  هب  تشادیم و  هجنر  ار  ناشکانـسوه  لدو  درزایم  ار  ناگماک  دوخ 

تسا . زیتس  رد  یمالسا  تما  یمومع  حلاصم  اب  هک  يراکتیانج  شرادمغ  دمایم و 
يالوم هب  هک  یئاهشاخرپ  دروآ و  نابز  هب  نامثع  هک  یتشز  تاملک 
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اب هک  دوب  نامثع  تخاس . راومه  دـندوب  نمـشد  ماما  مالـسا و  اب  هک  ینانیدـیبو  ناراکهبت  يورب  ار  ترـضح  نآ  هب  تناها  هار  درک  نایقتم 
رد دنیامن و  رارکت  ار  وا  یخاتسگ  ات  داد  تارج  اهنآ  شامق  زا  یگنهرف  یب  تسپ و  رصانع  نایوما و  هب  مدرم ، روضح  رد  شیاهیئوگتـشز 

صخش ص )  ) ربمایپ ردارب  رازآ  اب  دنرازایب و  ناشدیلپ  ياهفرح  نابز و  مخز  اب  اردنمتریغ  نامرهق  نآ  دنرامشب و  وا  وریپ  ار  دوخ  راک  نیا 
راوخ یباذـع  دـنکیم و  تنعل  ترخآ  ایند و  رد  ار  اهنآ  ادـخ  دـنرازایم  ار  شربمایپ  ادـخ و  هک  یناسک  کشیب  دـنرازایب " . ار  ص )  ) ربمایپ

تشاد . دنهاوخ  كاندرد  یباذع  دنرازایم  ار  ادخ  ربمایپ  هک  یناسک  و  دزاسیم . مهارف  اهنآ  يارب  هدننک 
 " دنا . هداهن  شیوخ  شود  رب  يراکشآ  هانگ  تمهت و  راب  دنرازایم  دنشاب  هدرک  يراک  هکنیا  نودب  ار  نموم  نانز  نادرم و  هک  یناسک  و 

نامثع هرابرد  يا  هیآ 

مجن هروس "  تایآ 33 و 34 و 35  هک  دنا  هدرک  تیاور  کیرش  نب  بیـسم  یبلک و  يدس و  سابع و  نب  هللا  دبع  لوق  زا  یبلعث  يدحاو و 
 ": يری وهف  بیغلا  ملع  هدنعا  يدکا ، الیلق و  یطعا  و  یلوت ، يذلا  تیارفا  تایآ " : نیا  تسا ، هدـش  لزان  هنع  هللا  یـضر  نامثع  هرابرد  " 

بقاوع هدـنیآ و   ) هکیروطب دراد  بیغ  ملع  ایآ  يدـید ؟ تفرگ  زاب  ضیف  زا  تسد  و  دیـشخب ، یکدـنا  و  دـنادرگرب ، ور  هک  ار  یـسک  اـیآ 
وا هب  حرسیبا  نب  هللا  دبع  شیریـش  ردارب  درکیم . نیمات  ار  ریخ  ياهراک  جراخم  دادیم و  هقدص  نامثع  نوچ  دنیب ؟ یم  ار ) شراک  يورخا 

تفگ :
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مهاوخیم اهراکنیا  ماجنا  اب  مراد و  یئاهاطخ  ناهانگ و  نم  تفگ : نامثع  يوش . رادـن  هک  هدـنامن  يزیچ  ینکیم  هک  تسا  يراـک  هچ  نیا 
همه نم  ضوع  رد  ات  هدـب  نم  هب  شا  هواـجک  نـالاپاب و  ار  ترتش  نیا  تفگ : وا  هب  هللا  دـبع  مروآ . تسدـب  ار  وا  شزرمآ  ادـخ و  ياـضر 

تفریذپ نامثع  تدرگ . مهاوخ  هدعب  ار  تناهانگ 

هحفص 130 ] ] 

ار یسک  ایآ  داتسرف : ورف  لاعتم  يادخ  ماگنه  نیا  رد  تفرگ . زاب  قافنا  هقدص و  زا  تسد  دنارذگ و  شدهعت  رب  دیشخب و  واب  ار  شرتش  و 
درک . قافنا  شیپ  زا  رتوکین  رتهب و  دمآزاب و  نیتسخن  هویش  هب  نامثع  هجیتن ، رد  دینادرگرب و ... ور  هک 

 " دـحا دربـن "  رد  هک  تسا  نیا  دـینادرگرب  ور  ینعم  هک  هدـمآ  يروباـشین  ریـسفت  رد  و  دـنا ، هدروآ  نارـسفم  زا  يا  هدـع  ار  بـلطم  نـیا 
درک . اهر  دوب  هدش  نییعت  شیارب  هک  ار  یعضوم 

ماگنهنآ شرفک و  هب  تعجر  هرود  رد  شیناملـسم و  زا  دعب  رفک و  هرود  رد  شرادرک  رکفت و  زرط  هک  یـسک  حرـس - یبا  نب  هللا  دـبع  زا 
دیعب دزاسیمن  فاصنا  لدع و  لوصا  نیناوق و  زا  کیچیه  اب  هک  هرخـسم  فیخـس و  فرح  نیا  دوبناسکی - دـش  نامثع  یـشاوح  ءزج  هک 

دشخب یم  وا  هب  ار  شنالاپ  ورتش  دریذپیم و  ار  وا  جوپ  یفارخ و  فرحنامثع  هک  تسا  نیا  روآ  بجعت  دروایمن ، یتفگـش  نادنچ  تسین و 
دهعت رب  و  دـشکیمن - شودـب  ار  يرگید  هانگ  راـب  سکچیه  دـیامرفیم  ادـخ  هکنیا  اـب  دـشک - شودـب  ار  شناـهانگ  راـب  واضوع  رد  اـت 

تسایندش و دیوگیم  ءازهتـسا  يور  زا  شنم  رفاک  نآ  هچنآ  درادـنپ  یم  دـشکیم و  زاب  هقدـص  قافنا و  زا  تسد  دـنراذگیم و  تداهـشوا 
هچنآ زا  وا  تسا و  هدرپس  حرس  یبا  رسپ  تسدب  زیخاتسریسرداد  باسح و  هاگتـسد  يرادنپ  دوشیم ، هتفریذپ  ترخآ  رد  شدهعت  یتسارب 
هلدابم نیا  اب  شناهانگ  هک  دهدیم  ربخ  نامثع  هب  عالطا  نیمه  ساسا  رب  دراد و  ربخ  شیپ  زا  درذگیم  یهلا  لدـع  هاگداد  رد  ترخآ و  رد 

نالطب ملق  هتفر و  نیب  زا  هلماعم  و 
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هک دنادیم  دنیب و  یم  ارهلماعم  هلدابم و  نآ  ققحت  راک و  تبقاع  دراد و  بیغ  ملع  شدوخ  نامثع  يرادنپ ، ای  دش ، دـهاوخ  هدیـشک  نآ  رب 
تسا : هدرک  شومارف  ار  میکح  يادخ  تاشیامرف  یئوگ  تسا ، ینتفای  ققحت  قح و  دیوگیم  شیریش  ردارب  هچنآ 

زا يا  هرذ  اـهنآ  یلو  میریگیم ، شودـب  ار  ناتیاهـشزغل  ناـهانگ و  ضوع  رد  اـم  دـینک و  يوریپ  ار  اـم  هقیرطدـنتفگ  ناـنموم  هب  نارفاـک  " 
( هاـنگ  ) ياـهراب ناـش و  هاـنگ )  ) ياـهراب تـقیقح  رد  و  دـنیوگغورد ، اـعطق  اـهنآ  تـفرگ و  هدـهعب  شودـب و  دـنناوتیمنار  اـهنآ  ناـهانگ 

دنک دب  راک  هک  ره  دوب " "  دنهاوخ  ناشتائارتفا  همه  لووسم  زیخاتسر  رد  دیشک و  دنهاوخشود  رب  ار  ناش  هانگ )  ) ياهراب هارمهيرگید 
ره دنیب و  یم  ارنآ  هجیتن )  ) دنکیکین يا  هرذ  هک  ره   " تفای " ، دهاوخن  يروای  یماح و  ادخ  زج  شیوخ  يارب  دـید و  دـهاوخ  ارنآ  رفیک 

شیوخ و هیلع  طقف  دهد  ماجنا  یهانگ  هک  ره  "و  دشابیم " . هداد  ماجنا  هچنآ  ورگ  رد  سک  ره   " دنیب " . یم  ارنآ  دنک  يدـب  يا  هرذ  هک 
و  ) درادن دوجو  متـس  زورما  دوشیم ، هداد  شاداپ  رفیک و  هداد  ماجنا  هچنآ  بسح  رب  سک  ره  زورما   " تسا " ، هداد  ماجنا  شیوخ  هدـهعب 

دش دنهاوخن  عقاو  ملظ  دروم  ناشیا  و  دوش ، هداد  شاداپ  رفیک و  هداد  ماجنا  هچنآ  بسح  رب  سک  ره  یتسیاب  و  تفر " ،) دهاوخن  یسک  رب 
بکترم يرگید  هک  یمرج  رطاـخب  یـسک  نداد  رفیک  هک  تسا  یلقع  مکح  نیا  نیبـم  یگلمج  هک  اـهنیا  ریظن  يرگید  رایـسب  تاـیآ  "و  . 

. تسا اوران  هتشگ ،
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هحفص 132 ] ] 

لمحتم يا  هرخسم  تادهعت  نینچ  بجومب  دشاب  رارق  رگا  وا  لاثما  یلذر  هیام و  ورف  دارفا  حرس و  یبا  رسپ  هک  دنکیم  مکح  نینچ  تلادع 
هدومن یخاتـسگ  ادخ  ربارب  رد  دوخ  فرح  اب  هک  دش  دـنهاوخ  هانگ  نیا  تیلووسم  لمحتم  دـنوش  یفاضا  رفیک  قحتـسم  دـیدج و  ناهانگ 

هک نیا  هن  دنا ، هتشاد  زاب  نادنمزاین  هب  کمک  هقدص و  تخادرپ  زا  ار  راکوکین  مدرم  هدرمش و  ریقح  زیچان و  ار  شرفیک  هلعش  ینیگمهسو 
دنوش . نامثع  هتشذگ  ناهانگ  لمحتم 

هدرمش و تسار  ار  يروابان  نید  ءازهتسا  هتشاد و  رواب  ار  يا  هرخـسم  فرح  نانچ  هک  میرگنب  یـسک  ینادان  يدرخ و  مک  هب  میئایب  کنیا 
هک نیا  رب  رئاد  هدننک  تیاور  فرح  میتفرگ  تسا . هدمآ  دورف  شدر  رد  میکح  يادـخ  تایآ  ات  تسا ، هتـشادنپ  بترتم  یلمع  راثآ  نآ  رب 

دناشوپب و ار  وا  يدرخبان  دناوتیمن  يو  تشگزاب  زین  تروصنآ  رد  یتح  دشاب ، تسار  هتشگزاب  نیـشیپشور  هب  تایآ  لوزن  زا  سپ  نامثع 
هاگ ره  يرآ  تسا . هتـشگ  یمالـسا  دض  رادنپ  هفارخ و  نآ  میلـست  هتفریذـپ و  ار  شنم  رفاک  نآ  فرح  هک  ار  يدرخبان  نیا  دراگنا ، هدوبن 

یهلا شهوکن  شنزرـس و  اب  هن  رکفت و  تردـقب  دوخ  دوب و  هتفر  ای  هتفرن  ههاریب  هب  و  دومنن ، هناقمحا  زیمآ و  رفک  داهنـشیپ  نآ  هب  یئاـنتعا 
یئاراد زا  هن  دمآ  زاب  نوچ  اریز  دوب ، هدماین  زاب  قافنا  یهد و  هقدص  هار  هب  شاک  دوب  هدش  هئربت  يدرخبان  یئار و  تسـس  زا  دوب  هتـشگزاب 

يـالومهتفگب تسا و  تبث  خـیرات  رد  هک  دـیئارگ  يا  هیور  ناـنچ  هب  درک و  شاـپ  تخیر و  قلخ  ادـخ و  لاـم  زا  هکلب  یـصخش  دـمآرد  و 
 " دیعلب . یم  دیرچ و  یم  درچب و  ار  يراهب  هتسر  ون  هایگ  رتش ، هکنانچ  ار  ادخ  لام  نایقتم " 

دنادیمن ار  يراگتسر  هار  نامثع 

هتفر قیدصرکبوبا  دزن  دینشن ، یباوج  درک ، مالس  وا  هب  دروخرب ، نافع  نب  نامثع  هب  رمع  دنکیم " : تیاور  نینچ  شخیرات  رد  رکاسع  نبا 
نیشناج يا  تفگ :

هحفص 133 ] ] 

، مدروخرب نامثع  هب  تفگ : تسیچ ؟ دیـسرپ : میوگب ؟ تیارب  میا  هدش  شراتفرگ  ادخ  ربمایپ  زا  سپ  هک  ار  یتبیـصم  یهاوخیم  ادـخ  ربمایپ 
تفگ : داتفا ؟ قافتا  نینچ  یتسار  دیسرپ : یتفگش  اب  رکبوبا  دادن . ار  ممالس  باوج  مدرک  مالس  وا  هب 

رمع هک  تسا  تسار  ایآ  تفگ : رکبوبا  هاگنآ  داد . ار  ناشمالس  باوج  دندرک و  مالس  دندمآ و  نامثع  دزن  هتفرگ  ار  وا  تسد  سپ  يرآ ،
؟ دوب لوغـشم  هچ  هب  ترکف  دیـسرپ : مدیدن ، ار  وانم  ادخ ، ربمایپ  هفیلخ  يا  مسق  ادخب  تفگ : يدادن ؟ شباوج  درک  تمالـس  هدمآ  وتدزن 
، تسر خزود  شتآ  زا  دش و  راگتسر  ناوتیم  هنوگچ  میدیسرپن : وا  زا  تفر و  ایند  زا  هک  مدیشیدنا  یم  ص )  ) ادخ ربمایپ  هب  متـشاد  تفگ :
وگب و اه  تفگ : نامثع  ما . هدینش  باوج  هدیـسرپ و  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  نم  مسق  ادخب  تفگ : رکبوبا  تسیچ ؟ تاجن  يراگتـسر و  هار  و 

گنچ تسا  هللا  الا  هلا  نتفگ ال  داقتعا و  زا  ترابع  هک  راوتـسا  دـنویپ  هب  تفگ : ص )  ) ادـخ ربمایپ  تفگ : رکبوبا  هدـب . تاجن  مغ  زا  ار  ام 
 " دیزیوآ .

هدیدن هتـسبرب و  دیحوت  يورشناوارف  دیکات  هژیوب  شراد  هنماد  داشراو  ریگیپ  تاغیلبت  زا  شوگ  ص )  ) ربمایپ تایح  هرود  رد  درم  نیا  ایآ 
هک تسا  نیا  تاجن  يراگتـسر و  هار  هناگی  دیامرفیم  دـشوکیم و  قلخ  ياهلد  رد  دـیحوت  یـساسا  لصا  میکحت  رد  هزادـنا  هچ  ات  هک  دوب 

اهنت و  دزاـس ، هتـساریپ  یلاـخ و  نآ  يارب  دـیاشگب و  هدـیقع  نیا  يورب  شیوـخ  لد  دـنک و  ادـیپ  ناـمیا  دـیحوت  هب  بلق  میمـص  زا  ناـسنا 
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هدینشنار : ادخ  تاشیامرف  نیا  دهرب ؟ خزود  شتآ  زا  دناوتیم  هنوگنیدب 
تب و هب  هک  ره  تسا و  هتخیوآ  گنچ  راوتـسا  دـنویپ  هب  ناـمگیب  دـشاب  مه  راـکوکین  دـیامن و  ادـخ  میلـست  شیوخ  ناـج  لد و  هک  ره  " 

و تسا . هتخیوآگنچ  راوتسا  دنویپ  هب  اعطق  دروآ  نامیا  هناگی  يادخ  هب  دوش و  رفاک  اوران  یسایس  ياهتردق 

هحفص 134 ] ] 

ار تشهب  ادخ  دوش  لئاق  کیرش  ادخ  يارب  سک  ره  نامگیب  و  دنتـشهب . نیرق  نانآ  دندرک  هدیدنـسپ  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک 
 " دوب . دهاوخ  خزود )  ) شتآ شا  هنایشآ  تخاس و  دهاوخ  مارح  وا  رب 

تسا : هدینشن  ار  ص )  ) مرکا ربمایپ  يادن  نیا  ایآ 
دش . دیهاوخ  راگتسر  هللا ، الا  هلا  دیئوگب ال  صالخا ) هدیقع و  يور  زا  )

دزاسیم . مارح  وا  رب  ار  خزود )  ) شتآ ادخ  تسا  هناگی  يادخ  ربمایپ  دمحم  تسین و  هناگی  يادخ  زج  یئادخ  هک  دهد  یهاوگ  هک  ره 
دیآرد . تشهب  هب  تسین  هناگی  يادخ  زج  یئادخ  دیوگب  كاپ  لد  صالخا و  اب  هک  ره 

ادخ تسا و  هناگی  ادخ  ربمایپ  دمحم  درادن و  دوجو  هناگی  يادخ  زج  یئادـخ  هک  دـهد  تداهـش  لد  میمـص  زا  یتسارب و  یـسک  دوشیمن 
دنادرگن . مارح  وا  رب  ار  خزود )  ) شتآ

وا رب  ار  خزود  شتآ  امتح  ادخ  دریمب ، هدیقع  نخـس و  نآ  رب  دیوگب و  لد  هت  زا  یتسارب و  ارنآ  يا  هدـنب  رگا  هک  مسانـشیم  ار  ینخـس  نم 
درادن . دوجو  هناگی  يادخ  زج  یئادخ  تسا : نیا  نخس  نآ  و  دینادرگ ، دهاوخ  مارح 

تسا . هدروآ  مهارف  بیهرت "  بیغرت و  باتک "  رد  يرذنم "  ظفاح  ار "  یخرب  هک  يرگید  رایسب  ثیداحا  و 
لد شوگ  نوچ  دینشیم و  ار  اهبنارگ  نیرز و  نانخس  نآ  درم ، نیا  ایآ 

هحفص 135 ] ] 

كرد ار  زیچ  هچ  دشاب  هدیمهفن  هتفاین و  رد  تسا  مالسا  بتکم  هدولاش  ساسا و  هک  ار  اهنیا  رگا  تروصنیا و  رد  دربب ؟ دای  زا  درپسن  نادب 
هتخوماـین ار  يراگتـسر  هار  هتـشذگرد و  هدـمآ و  درادـنپیم  هک  دراد  یمارگ  ربماـیپ  زا  هک  تسا  یکرد  هچ  نیاو  تسا ؟ هدـیمهف  هدرک و 

شتـسد رد  هک  یباتک  و  دـنادرگ ، راگتـسر  ار  تیرـشب  شتلم و  هک  هدوب  نیا  شتلاسر  هتـشگ و  ثوعبم  نیا  يارب  طقف  هکنآ  لاح  تسا ؟
راوتـسا هـچ  رب  ار  مالـسا  ناـینب  و  هدرکیم ، روـصت  هنوـگچ  ار  مرکا  ربماـیپ  تـسا . زیچ  همهشزوـمآ  رگنـشور و  هدادـیم  شمیلعت  هدوـب و 
ماگنهب ات  ادتبا  زا  ار  شغیلبت  ابماوت  رمع  رسارس  هتفایرد و  ار  شربمایپتلاسر  هرود  هک  تسا  یناملسم  هچ  هراچیب  نیا  و  تسا ؟ هتـشادنپیم 

دنادرگیم ؟ راگتسر  دناهریم و  خزود  شتآ  زا  ار  وا  زیچ  هچ  هک  هدیمهفن  زونه  همهنیا  اب  هدوب و  دهاش  شتشذگرد 
. تسا هدینادرگ  نازورف  ار  يراگتسر  قیرط  نآرق  لعشم  اب  هدوساین و  شزومآ  يرگنـشور و  هار  رد  یمد  یمارگ  ربمایپ  دیدرت ، یب  يرآ ،

دنشاب . هدرپسن  یگدنزورف  نادب  شیوخ  غامد  لد و  هتخاسن و  شوین  دنپ  شوه  شوگ  هک  ار  یناسک  دوس  هچ  نکل 

دنکیم كرت  زامن  تاکرح  رد  ار  ریبکت  نامثع 

ادخ ربمایپ  اب  هک  تخادنا  یئاهزامن  دایب  ارم  مدناوخ ، زامن  ع )  ) یلع رس  تشپ  هک "  دنکیم  لقن  نیصح  نب  نارمع  لوق  زا  لبنح  نب  دمحا 
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هب هاگ  ره  مدـید  مدـناوخزامن و  مالـسلا ) هیلع  یلع  ینعی   ) وا اب  مدـش و  هناور  سپ  مدوب . هدـناوخ  رمع ) رکبوبا و   ) شنیـشناج ود  و  (ص )
هللا یضرنامثع  تفگ : درک ؟ كرت  ار  نتفگ  ریبکت  راب  نیلوا  یـسک  هچ  مدیـسرپ  دیوگیم . ریبکت  دروایم  رب  عوکر  زا  رـس  ای  دوریم  هدجس 

 ". درک كرت  ارنآ  تشگ  فیعض  شیادص  دش و  ریپ  هک  ماگنهنآ  هنع 

هحفص 136 ] ] 

دوجس و عوکر و  هب  نتفر  ماگنهب  زامن  رد  ریبکت  نتفگ  هک  دید  میهاوخ  و  دش ، دهاوخ  ثحب  لیصفتب  هراب  نیا  رد  هللا  ءاشنا  مهد  دلج  رد 
لمع ناب  باحـصا  دنراد و  رظن  قافتا  نآ  رـس  رب  ناناملـسم  همه  هک  یعطق  وتباث  یتنـس  تسا ، ص )  ) ادخ ربمایپ  تنـسنآ  زا  نتـساخرب 

، تسا هدوب  نامثع  درک  كرت  ارنآ  هک  یسک  نیلوا  دزاسیم  نشور  ثحب  نیا  دنا . هدومن  عامجا  نآ  رب  یمالسا  بهاذم  همئا  دنا و  هدرکیم 
هیور تنس و  هک  دنا  هدومن  تداع  هتفرگ و  وخ  ناب  نانچ  دنوریم و  هویـش  نیا  رب  مدرم  زونه  و  دنا ، هدرک  يوریپ  وا  زا  هیما  ینب  هیواعم و  و 

يرادنپ دیامنیم  بیرغ  هماع  رظن  رد  دشاب  کسمتم  تنـس  نیدب  هک  ره  هکیروطب  تسا ، هتـشگ  شومارفو  هتفر  نیب  زا  هراب  نیا  رد  حیحص 
هداهن و تعدب  ارنآ  هک  تسا  یـسک  هدهعب  اعبط  فارحنا  نیا  رارکت  هانگ و  نیا  همادا  تیلووسم  تسا ، هدـش  بکترم  یعرـش  فالخ  راک 
هک دراد  یتیاور  نارمع  لوق  زا  لبنح  دمحا  دسیونیم : اطوم )  ) باتک حرـش  رد  یناقرز  تسا . هدرک  كرت  ار  یمالـسا  ریذپان  فلخت  تنس 
هک دراد  یتـیاور  هریرهوبا  لوق  زا  يربـط  و  تشگ . هدروخلاـس  هک  یماـگنهب  دوب  ناـمثع  درک  كرت  ار  ریبـکت  هک  یـسک  نیلوا  دـیوگیم :

و دوب . دایز  درک  كرتارن  هک آ  یسک  نیلوا  هک  دراد  نومـضم  نیدب  یتیاور  دیبع  وبا  و  دوب . هیواعم  درک  كرت  هک  یـسک  نیلوا  دیوگیم :
نامثع ندرک  كرتساسا  رب  زین  وا  هکنانچ  درک  كرت  هیواعم  ندرک  كرت  ساسا  رب  دایز  اریز  درادـن ، تافانم  یلبق  تایاور  اب  تیاور  نیا 

دنا . هدرک  لمح  نآ  نتفگ  هتسهآ  ینعی  ریبکت  ءافخا  رب  ارنآ  ءاملع  زا  ياهدع  و  تسا . هدرک  كرت 
روج دراد  هدرکكرت  ظفل  هک  یحیرصت  اب  تسا : هدناوخیم  هتسهآ  وا  هک  دنیامن  هیجوت  نینچ  ار  نامثع  راک  دنا  هتـساوخ  يا  هدع  هک  نیا 

ریبکت زامن  رد  ندش  تسار  مخ و  ماگنهب  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  هک  دیوگیم  نیا  زانخس  نیصح  نبا  دیایمن .

هحفص 137 ] ] 

؟ تفگ هتـسهآ  هک  نیا  هن  ودرک  كرت  ارنآ  راب  نیتسخن  هک  دسرپیم : یـسک  زا  هاگنآ  و  تفگیم ، ریبکت  دنلب  يادـصب  دـیوگیمن  تفگیم و 
ندرک كرت  ساسا  رب  ارنآ  هیواعم  هک "  مدینش  یناقرز  زا  هک  نومـضم  نیاب  هدمآ  نارگید  یناکوش و  رجح و  نبا  لوق  زا  یتایاور  هوالعب 

ءافخا " و ظفل "  چـیه  اهنآ  رد  و  تسا ، ندرک  مک  صقان و  وندرک  كرت  ظفلب  هدـش  لقن  هیواعم  هرابرد  هچ  ره  " و  درک . كرت  ناـمثع 
تسا . هدوب  وا  راک  رارکت  شراک  هدرک و  تیعبت  نامثع  زا  هیواعم  هک  تسا  یهیدب  و  تسا . هدماین  نتفگ  هتسهآ 

ثحب نیا  زا  يا  هجیتن 

هک یئاهخیرات  تسا . هدـنام  ياج  رب  هایـس  راگزور  نآ  زا  هتـشون و  دوجوم  دولآ  ضرغ  ياـهخیرات  رد  هک  دوب  يرـصتخم  تشذـگ  هچنآ 
اه خـیرات  هنوگنیا  شراگن  هب  هک  يراکهبت  ياهتـسد  دـنا . هتـشذگرد  دـعب  تیمها  رپ  تایعقاو  زا  هتـشاذگاوار و  یـساسا  قیاقح  لئاسم و 

ردلق و ماکح  ای  هارمگ  ياه  هدوت  تابصعت  تالیامت و  اب  شا  هتشون  ات  هدناشوپ  هتشادهگن و  هدرپ  رد  ار  مهم  قئاقح  هتسناوتات  هتشگ  زارد 
او يریگبناج  هب  دربن و  ردـب  هارزا  ارنآ  یلماع  چـیه  دوش و  هتـشون  فاصنا  اب  هنادازآ و  دـیاب  خـیرات  هکیلاحرد  دـیآ ، راـگزاس  بلط  هاـج 
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فیرحت و ار  یناعم  قئاقح و  هکلب  دنا  هتـشون  تسا  هتـسیاب  هکنانچ  هن  ار  خیرات  ناسیون  خیرات  شامق  نیا  هک  درک  دـیاب  هچ  نکیل  درادـن .
انتعا یب  ار  نارگید  هتـشاگن و  دـناهدید  ناشبابرا  دوخ و  ضرغ  لیم و  قباـطم  هچنآ  یخیراـت  تاـیاور  دانـسا و  زا  دـنا و  هدومن  هنوگرگد 

تسا . هدوب  راگزاسان  ناشضارغا  اب  هک  ار  هچنآ  هژیوب  دنا . هتشاذگاو 
 " بشخ وذ  رد "  دـندرک و  تکرح  نامثعفرط  هب  رـصم  مدرم  هک  نیا  تلع  رد  يدـقاو  تسا " : هتـشون  نینچ  شخیرات  رد  يربط  ـالثم 

هدننز هک  تهجنادب  مدومن  يراددوخ  شرکذ  زا  هچنآ  زین  دش و  دای  البق  هچنآ  هلمجنآ  زا  تساهدرک  رکذ  ار  يرایسب  ياهراک  دندز  ودرا 
وا نیلتاق  هک  ار  یلئالد  زايرایسب  و "  دوب " .

هحفص 138 ] ] 

دروایم مزال  ار  اـهنآ  رکذ  زا  يراددوخ  هک  یللعب  رگید  يرایـسب  زا  میدرک و  رکذ  دـنا  هتخاـس  شلتق  دنتـسم  هدرک و  رکذ  ناـمثع ) ینعی  )
هدمآ خـیرات  رد  ودـنآ  تابتاکمو  تشون ، همان  هیواعم  هب  دـش  رـصم ) ردع  یلع   ) رادناتـسا یتقو  رکبوبا  نب  دـمحم  میدرک " و "  رظنفرص 

 " دنرادن . ار  شندینش  تقاط  هماع  هک  تسه  یبلاطم  اهنآ  رد  اریز  مروایب  ار  اهنآ  دماین  مشوخ  نم  نکل  تسا 
نشخ و فرح  نامثع  دیوگیم : هک  میدروآ  ار  يدوعـسم  نخـس  هداتفا  قافتا  نامثعو  ع )  ) یلع نایم  هچنآ  زا  ثحب  رد  زین  متـشه  دلج  رد 

 " دنادرگرب . وا  هب  نآ  هیبش  یفرح  ع )  ) یلع و  میتسین ، نآ  لقنهب  لیام  هک  دز  ع )  ) یلع هب  يا  هدننز 
هداد رارق  نامثع ) ینعی   ) وا نتـشک  دنـس  هلیـسو و  مدرم  هک  ار  یلئالد  زا  يرایـسب  دیوگیم " : ناخروم  هنوگنیا  زا  رگید  یکی  ریثا "  نبا  " 

 " دیامنیم . باجیا  ار  شرکذ  زا  يراددوخ  هک  یلئالدب  مدرک  اهر  دندوب 
درک دـیعبت  رـصم  ماش و  هب  اجنآ  زا  ار  هرـصب  یلاها  زا  يا  هدـع  ناـمثع  يرجه ) لاـس 33  ینعی   ) لاـس نیا  رد  دـسیونیم " : ریثـک "  نبا  " 
هیلع غیلبت  رد  شنانمـشد  اب  دنتخیگنا و  یم  رب  وا  هیلع  ار  مدرم  هک  دندوب  یناسک  زا  ناگدشدیعبت  دومنیم . باجیا  ار  دیعبت  نیا  هکیلئالدب 

رد " و  دوب . نید  قیرط  رب  يراکوکین  هنع  هللایـضر  وا  دـندشیم و  هدرمـش  راکمتـس  لمعنیا  اب  اهنآ  و  دـندوب . زاسمه  شراـبتعا  ندرب  وا و 
شعبط باب  هچنآ  ثداوح  روما و  نآ  زا  سپس  مینکیم "  دای  نآ  زا  ناکما  ردقب  هک  تفای  نایرج  یثداوح  اهراک و  دسیونیم : رگید  ياج 

شاهقیلس اب  هدوب و 

هحفص 139 ] ] 

لقن هچنآ  همه  هجیتنرد  و  تنـس ، هدولآ و  ضرغ  اـه  هتفگ  اـه و  هتـشون  يور  زا  نکل  تسا  هدرک  رکذ  هدوب  شدـنیاشوخ  هدـمایم و  روج 
یلعج . تسس و  تایاور  غورد و  هلسلس  کی  زج  تسین  يزیچ  هدرک 

ار نامرظن  دهاوخیمن  ام  زا  یـسک  و  میراد ، يرگید  عضو  ام  نکل  دسیونیم " : نینچ  نومام "  رـصع  باتک " رد  یعافر  دیرف  دـمحا  رتکد 
و تسا ، هتـشاد  ینادواـج  رثا  نآرق  ریغ  نآرق و  عـمج  رد  هدوـب و  یگرزب  یباحـص  وا  هک  تسا  ملـسم  اریز  میراد ، راـهظا  ناـمثع  هراـبرد 
دـهز و هچیرد  زا  ایند  یگدـنز  هب  ناـش  همه  هک  دـنکیمن  فظوم  ار  مدرم  زگره  نید  تسا و  هدوب  يریگناـسآ  تشذـگ و  رپ  نید  شنید 

. دننارذگب یئاسراپ  دهز و  اب  ار  ایند  یگدنز  دنرگنب و  ینارذگ  تخس 
ار ثداوح  هکتسا  نیا  دـنهاوخیم  ام  زا  هک  يزیچ  اهنت  هکلب  مینک ، تابثا  ار  ناـمثع  تموکح  فعـض  هک  هدـشن  هتـساوخ  اـم  زا  نینچمه 

نیا هب  دـهدیم  ناـکما  هک  میروخ  یم  رب  يدراوم  هب  اـهنآ  راـثآ  نییعت  یـسررب و  ثداوـح و  نیا  رکذ  بیترت  رد  اـم  میرازگرب . راـصتخاب 
هب نآ  هراـبرد  ثحب  زا  سپ  هدرک و  لـقن  هدـشیم  ناـمثع  هب  هک  ار  یتاداـقتنا  یبوقعی  خـیرات  زا  هاـگنآ  مینکب " ... يا  هراـشا  مه  عوـضوم 
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زا سانشان  لوهجم و  بیعش "  زا "  باذک  يرـس "  لوق "  زا  يربط  هک  یتیاور  تسا ، هدروآ  يربط  خیرات  زا  ریثا  نبا  هک  هدیـسر  یتیاور 
اهنآ . هیبش  یتادوجوم  لوق  زا  یتیاور  اب  تسا  هدروآ  هقدنز ، هب  مهتم  ناسانشلاجر و  دودرم  دورطم و  فیس " " 

نید رب  چیه  هک  دنا  هتشون  یناراکتیانج  ار  همه  ام و  رصع  رد  ای  هدش  هتـشون  میدق  رد  هک  تسه  رگید  ياهخیرات  يرایـسب  اهنیا ، رب  هوالع 
. دنا هتشاد  اور  نآ  رب  هتسناوت  دادیب  ملظ و  زا  هچ  ره  هدومنن و  محرت  شناد  و 

هحفص 140 ] ] 

زا شا  هرهب  نامثع و  هیحور  نوگانوگ  ياه  هبنج  ندناسانش  يارب  تسین  رایـسبزا  یکدنا  زج  هچرگ  میا  هتـشون  باتک  نیا  رد  هچنآ  دیاش 
هرابرد هدرک و  فصو  هدید و  شنارشاعم  نارصاعم و  هک  تسا  یئاهزیچ  اهنیا  و  دنک . تیافک  شقالخا  ءارآ و  یگنوگچ  يوقت و  ملع و 
یناسک عضوم  راتفر و  رظن و  راهظا  زا  یئاه  هنومن  اجنیا  رد  دنا . هتشاد  وا  هب  تبـسن  يدحاو  يریگ  عضوم  راتفر و  یتح  دنناتـسادمه ، شا 

میروایم : دنا  هدوب  نامثع  دهاش  رشاعم و  رصاعم و  هک  ار 

نامثع هرابرد  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  نخس 

عنم وا  نتـشک  زا  رگا  اـی  مدوب ، وا  لـتاق  اـعطق  مدوب  هداد  ار  وا  لـتق  روتـسد  رگا  ناـمثع " : لـتق  هراـبرد  ترـضح  نآ  نانخـس  زا  یکی  - 1
یسک زین  و  مرترب . هدرکن  يرای  ار  وا  هک  یسک  زا  نم  دیوگب  دناوتیمن  هدرک  شیرای  سک  ره  هک  انعم  نیابهجوت  اب  مدوب . شروای  مدومنیم 
نخس نامثع  تشونرس  راک و  هرابرد  نم  تسا . نم  زا  رترب  رتهب و  درک  شیرای  هک  نآ  دیوگب  دناوتیمن  تشاذگاو  درکن و  يرای  ار  وا  هک 

حیجرت یمومع  هیمهـس  دمآرد و  ذخا  یتموکح و  تاماقم  ندرپس  ردنارگید  رب  ار  یـضعب  و   ) دـش لئاق  ضیعبت  میوگیم : یلماک  عماج و 
يداقتعا و ظاحلب  اهنت  هن  هک  تشادـیم  مدـقم  دادـیم و  حـیجرت  ار  یناسک  ینعی   ) داهن تیزم  دـش و  لـئاق  ضیعبت  مه  يدـب  زرطب  و  هداد )
ار یباتیب  یتحاران و  راهظا  نیا  دـیدرک و  یتحاران  راهظا  امـش  و  دـندمایم ) رامـشب  دارفا  نیرتطحنم  سکعب  هکلب  دنتـشادن  يرترب  یقـالخا 

قیقحتب هک  دراد  یناـمرف  نوناـق و  دـیامن  یباـتیب  هک  یـسک  دوش و  لـئاقضیعبت  هک  یـسک  دروـم  رد  ادـخ  و  دـیدادنماجنا . حیحـص  زرطب 
 " دناسریم .

زا رتهب  دنتـشاذگ  راوخ  هدادـن و  يرای  ار  ناـمثع  هک  یناـسک  هک  تسا  نیا  ماـما  دوصقم  دـیوگیم : نخـس  نیا  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
ار وا  هک  دنتسه  یناسک 

هحفص 141 ] ] 

راصنا نیرجاهم و  و  دندوب . راکتـشز  قساف و  شلاثما  مکح و  نب  ناورم  لیبق  زا  دندومن  تیامح  وا  زا  هک  یناسک  رتشیب  اریز  دنداد . يرای 
. دندادن يرای  دنتشاذگاو و  ار  وا  هک  دندوب  یناسک 

. تسا هدروآ  عـبنی "  رد "  شا  هعرزم  هب  شدـیعبت  رب  رئاد  ار  ناـمثع  روتـسد  ماـیپ و  هک  هاـگنآ  ساـبع ، نب  هللا  دـبع  هـب  تـسا  ینخـس  - 2
نمب دـعب  ورب ، هک  دـهدیم  ماغیپ  رابکی  میایب . مورب و  یه  ات  دروآرد  شکبآ  رتش  تروصب  ارم  دـهاوخیم  نامثع  ساـبع  نبا  يا  دـیامرفیم :

رود وا  زا  ار  نارگید  بیـسآ  ینعی   ) مدرک عافد  وا  زا  ردـقنآ  مسق  ادـخب  نوریب . ورب  هک  هداد  ماغیپ  هراـبود  ـالاح  اـیب ، هک  دتـسرفیم  ماـغیپ 
 ". موش راکهانگ  میدیسرت  هک  متشاد )
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درک دای  نامثع  زا  نوچ  مدینش . یم  نمو  دناریم  نخس  ربنم  يالاب  رب  هنع  هللا  یضر  یلع  هک "  دنکیم  لقن  هداح "  وبا   " لوق زا  يرذالب  - 3
 ". مدش تحاران  نآ  زا  هن  و  مدرک ، کمک  شنتشک  هب  هن  متشکن و  ار  وا  نم  تسین  یئادخ  وا  زج  هک  یئادخ  هب  مسق  تفگ : نینچ 

: تفگیم هک  مدـید  ص )  ) ادـخ ربمایپ  ربنم  رب  نامثع  ندـش  هتـشک  ماگنهب  ار  ع )  ) یلع دـیوگیم " : رـسای  رامع  ناـبز  زا  دعـس "  نبا  - " 4
 " مدومن . عنم  نآ  زا  هن  مداد و  ار  شلتق  روتسد  هن  و  دمآ ، مدب  هن  دمآ و  مشوخ  هن  شندش  هتشکزا 

دراد : ماما  شیامرف  هیرظن و  نیمهب  هراشا  ریز  تایبا  رد  ماش  ههبج  رادفرط  رعاش  لیعج  نب  بعک 
نیا زج  یفرح  دهد  رارق  تساوخزاب  دروم  ار  یلع  دهاوخب  هک  یسک 

هحفص 142 ] ] 

ار ناراکهانگ  نآ  زورما  هتـسویپ و  شیوخ  فوفـصب  هتفرگ و  رب  رد  ار  نامثع ) لتق  هثداح   ) نانیرفآهثداح نارگ و  هنتف  وا  هک  دز  دناوتیمن 
. تسا هتشاذگ  ورف  دنا  هتشک  ار  ام ) هلیبق  وضع  ام و  نامثع   ) ام هک  ار  یناسک  رفیک  هدیشخب و  يرترب 

و داد ، دهاوخ  ناگدننک  لاوس  هب  گنگ  مهبم و  یباوج  دروآ و  دـهاوخ  نابزب  یکان  ههبـش  فرح  نامثع ) لتق  هرابرد   ) دنـسرپب وا  زا  رگا 
هداد ار  شروتسد  هن  هتشاد و  رذح  رب  نآ  زا  هن  و  شناگدنشک ) نامثع و  نتشک  زا   ) تسا نیگمشخ  هن  تسا و  یضار  هن  هک  تفگدهاوخ 

کیچیه هک  تسین  یندش  نیا  و   ) دشابن اهنآ  زا  یکی  ءزج  وا  دناوتیمن  تقیقح  رد  نکل  تسا ، هدمآ  شـشوخ  هن  هدمآ و  شدب  هن  تسا و 
دشابن !) اهنآ  زا 

هب نامثع  هرابرد  نینموملاریما  زا  يرایـسب  نانخـس  هک  دورـس  یماگنه  ار  راعـشا  نیا  دیوگیم " : قوف  تایبا  رکذ  زا  سپ  دـیدحلا  یبا  نبا 
شنتشک زا  دندیسرپ : وا  زا  تحاران . هن  ودرک  لاحشوخ  ارم  هن  نامثع  لتق  اهنیا : دننام  انعم ، نومـضم و  نیمهب  همه  دوب  هدیـسر  ماش  مدرم 

وا ادخ  دومرف : نینچمه  مدشن . نیگمشخ  هن ، دومرف : يدش ؟ نیگمشخ  شندش  هتشک  زا  دندیسرپ : مدوبن . یضار  دادباوج : يدوب ؟ یضار 
دومرف : و  مدوب . وا  اب  نم  وتشک  ار 

، مزادرپ یمنادب  دنتخادرپ  يراک  هب  همه  هک  یماگنه  مناناملسم ، زا  نتکی  نم  دومرفو : مدرک . کمک  شنتـشک  رب  هن  متـشکن و  ار  نامثع 
نادنمدرخ هک  دراد  یهیجوت  ریسفت و  دشاب  ترضحنآ  شیامرف  اعقاو  رگا  نانخس  نیا  زا  کی  ره  و  مریگیم . زاب  دنتفرگ  زاب  تسد  نوچ  و 

(. دنهاگآ نآ  زا 
هیواعم دیوگیم " : دیبع  نب  نمحرلا  دبع  هک  تسا  هدروآ  فنخم  وبا  - 5

هحفص 143 ] ] 

هک یماگنه  سنخا . نب  دیزی  نب  نعم  و  طمس ، نب  لیبحرش  يرهف ، هملـسم  نب  بیبح  زا  دشیم  لیکـشت  هک  داتـسرف  ع )  ) یلع دزن  ار  یتئیه 
هللا یضر  نامثع  هک  یهدیم  تداهش  ایآ  دندیسرپ : ع )  ) یلع زا  لیبحرش  بیبح و  ماجنارـس  مدوب ... اجنآ  نم  دندیـسر  ع )  ) یلعتمدخ هب 

میوگیمن . يزیچ  نینچ  نم  دومرف : دش ؟ هتشک  مولظم  هنع 
رد دنتفر . نوریب  هتساخرب  هاگنآ  میرانک . رب  میرازیب و  هدش  هتـشک  قحانب ) و   ) هنامولظم نامثع  هک  دنکیمن  قیدصت  هک  یـسک  زا  ام  دنتفگ :

تفگ : ع )  ) یلع لاحنیا 
زا روک  هدـنروآ  رگتیادـه و  وت  و  یناونـشب ، یناوتیمن  دـنوریم  هدـنادرگرب  يور  هک  یماگنهب  نارک  هب  ناگدرم و  هب  ار  غیلبت  وت  هک  یتسار 
ای  ) دـنروایب ناـمیا  اـم  تاـیآ  هب  هک  دـناوخ  یناوتیم  یناـسک  شوگب  ار ) نید   ) طـقف وت  یـشاب ،) یناوتیمن  و   ) یتـسین قـح  هار  هب  یهارمگ 
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 ". دنتسه ناناملسم  ناشیا  و  دنروایم )
لمحت و   ) کبـس قحان  و  تسا ، شخب  افـش  نیگنـس و  قح ، نامثع  يا  تسا " : هدروآ  ار  نامثع  هرابرد  ع )  ) یلع نخـس  نیا  يرذالب  - 6

 ". يوشیم دونشخ  دنیوگب  غورد  هاگ  رهو  یئایم  مشخب  دنیوگب  تسار  وتب  رگا  هک  ینانچ  وت  تسا . الب  جنر و  هیام  یلو  ریذپ )
دایز راک  نیا  نوچ  داتـسرفیم . نامثع  دزن  ار  (ع) نسح شدـنزرف  دـندرب  یم  تیاکـش  ع )  ) یلعهب ناـمثع  تموکح  زا  مدرم  تقو  ره  - " 7

هچ هک  میمهف  یم  وا  زا  رتـهب  اـم  هکنآ  لاـح  دـنادب ، دـنادیم  وا  ار  هچنآ  هک  تسین  سکچیه  درادـنپ  یم  تردـپ  تفگ : وا  هـب  دـش  رارکت 
نامثع دنا  هتفگ  نینچمه  داتسرفن . وا  دزن  ار  شرسپ  ع )  ) یلع رگید  درادرب . ام  زا  تسد  دیاب  نیاربانب  مینکیم .
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ادخب تفگ : ع )  ) یلع هب  تسا . نیگنس  وا  اب  دید  دوب . شهارمهناورم  تفر و  تدایعب  دوب  رامیب  هک  ع )  ) یلع هناخ  هب  رـصع  زامن  زا  سپ 
ادـخب هک  ار  نیا  مدروایمن . نابزب  مروآ  نابزب  مهاوخیم  نونکا  ار  هچنآ  مدـید  یمن  وت  رد  ار  یئاـنتعا ) یب  ینیگنـس و   ) عضو نیا  رگا  مسق 

چیه ینامب  هدنز  رگا  مسق  ادخب  تگرم ؟ زور  ای  تیگدـنز  زور  تسا ، رت  هدـننک  تحاران  ای  رتدـنیاشوخ  مرظن  رد  وت  زور  مادـک  منادـیمن 
مهاوخ راوگوس  يریمب  رگا  و  دـشاب ، هدومنن  شیوخ  راکددـم  ارت  هتخاسن و  شیوخ  هاگهانپ  ارت  هک  منیب  یمن  ار  يرگـشنزرس  فلاـخم و 

تحاران دنازوسیم و  ار  وا  تسا  هدنز  ات  هک  درادشا  هدش  قاع  رـسپ  زا  زوسلد  قفـشم و  يردپ  هک  تسا  يا  هرهب  لثم  وت  زا  نم  هرهب  دش .
دزاسیم . شرادمغ  دریمب  رگا  دنکیم و 

نمـشد ای  يدوبیم  تسیزمه  وج و  تملاـسم  تسود  اـی  میتسنادـیم ، ار  ناـمدوخ  فیلکت  اـت  يدرکیم  نشور  اـم  اـب  ار  تعـضو  وت  شاـک 
دشاب وت  زا  رتهب  هک  یسک  مشکب  ارت  رگا  ادخب  میایب . نیئاپ  هن  مورب و  الاب  مناوتب  هن  هک  رادن  هاگن  قلعم  نیمز  نامـسآ و  طسو  ارم  هاوخدب .

و دریگب ، وت  اب  هطبار  رد  ارم  ياج  هک  تفای  یهاوخن  نم  زا  رتهب  یـسک  یـشکب  ارم  وت  هاگ  ره  تفاـی و  مهاوخن  دریگب  ارت  ياـج  دـناوتب  و 
تفگ : ناورم  تقونیا  رد  منک . یگدنز  وت  گرم  زا  سپ  هک  مرادیمن  تسود 

( تموـکح ماـقم  هلمج  زا  تسا و  اـم  گـنچ  رد  هچنآ  ینعی   ) تسا اـم  رـس  تشپ  ار  هچنآ  هک  نـیا  رگید  و  تـسا ، روـطنیمه  ادـخب  يرآ ،
یشوخ یگدنز  هچ  يراک  نینچ  زا  سپ  و  دزاس ، هعطق  هعطق  ار  ام  ياهریشمش  دنکـشب و  ار  ام  ياه  هزین  هکنیا  رگم  دروآ  دهاوخن  تسدب 

ناـنچ مسق  ادـخب  نم  تفگ : ع )  ) یلع يوـشیم ؟ اـم  تبحـص  دراو  هک  هچ  ارت  تفگ : هدز  ناورم  هنیـس  رب  ناـمثع  تشاد ؟ دـهاوخ  دوـجو 
درک ربص  یئوکینب  دیاب  نیاربانب  تفگ : فسوی  ردپ  هک  میوگیم  ار  ینخس  ناتباوج  رد  یلو  تخادرپمناوتیمن ، امش  باوج  هب  هک  ملوغـشم 

دیئوگیم هچنآ  در  يارب  و 
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 "! دیبلط کمک  ادخ  زا  طقف  دیاب 
هدرب و دـسح  اهنآ  هب  هدرک و  يراددوخ  افلخ  اب  تعیب  زا  نم  هک  يا  هتفگنیا  زا  نخـس  تا ) همان  رد  : ) دـسیونیم هیواعم  هب  يا  همان  رد  - 8
زا هک  نیا  دروم  رد  دوبیم . يزیچ  نینچ  رگا  مربیم  هانپ  ادخب  هک  میوگب  دیاب  هناحلسم )  ) زواجت هرابرد  ما . هدرک  هناحلـسم )  ) زواجت اهنآ  رب 

تشگ . مهاوخن  زاب  تساوخ و  مهاوخن  ترذعم  مدرم  ربارب  رد  مراک  نیا  زا  زگره  هک  دنگوس  ادخب  تسا  هدمایمن  مششوخ  اهنآ 
و ینادـیم ، وت  هک  درک  یئاهراک  نامثع  ما . هتـشادن  مرتحم  وا  ابار  مدـنواشیوخ  دـنویپ  هدرک و  هناحلـسم )  ) زواـجت ناـمثع  هب  هک  يا  هتفگ 

رگم مدوب ، رانک  رب  دش  وا  اب  هک  يراک  وا و  راک  زا  نم  هک  ینادیم  نینچمه  تسا . هدیـسر  وت  هب  شربخ  هک  دـندرک  يراک  وا  اب  مه  مدرم 
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ار اهنآ  هک  نیا  نامثع و  ناگدنشک  دروم  رد  راد . اور  یهاوخیم  یتیانج  ره  تروصنآ  رد  يراد ، اور  تیانج  نم  قح  رد  یهاوخب  هک  نیا 
رگا و  منک . يرگید  ایوت  میلست  ار  اهنآ  متـسناوتن  هرخالاب  ومدومن  ور  ریز و  ارنآ  مدرک و  رکف  یلیخ  عوضوم  نیا  رد  نم  مهدب ، وت  لیوحت 

تـشد رد  ار  اهنآ  هک  داد  دنهاوخن  وتب  ار  نیا  تمحز  دـمآ و  دـنهاوخ  وت  غارـسباهنآ  هک  دـید  میهاوخ  يرادـن  رب  تیهارمگ  زا  تسد  وت 
 ". یهد رارق  درگیپ  تحت  وینک  بیقعت  ایرد  یکشخ و  رد  ای  ناتسهوکو 

: تفگوا هب  باطخ  هتساخرب  يدرم  لاحنیا  رد  تخادرپ . ادخ  شیاتـس  دمح و  هب  هتفر  ربنم  يالاب  هعمج  زور  نامثع  دسیونیم " : يربط  - 9
درمنآ راب  هس  ات  تسشنب ، درمنآ  نیشنب ، تفگ  نامثع  نک  رارقرب  ارجا و  ار  نآرق )  ) ادخ باتک 
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زا نامثع  دشیمن و  هدید  نامـسآ  هکنادنچ  دش  زاغآ  رگیدـکی  يوسب  گیر  نش و  باترپ  هاگنآ  تسـشن . یم  نامثع  روتـسدب  هتـساخرب و 
نامثع نانابرد  ناراد و  هدرپ  زا  یکی  سپ  دوب . شوهیب  دـش  هناخ  دراو  هک  یتقو  و  دـندرب ، يا  هناخ  فرطب  شود  رب  ار  وا  داتفا و  ورف  ربنم 

ناشراک دندش  هتـسد  هتـسد  هدرک و  كرت  ار  ناشنید  هک  یناسک  تفگ : نینچ  دنلب  گنابب  هدمآ  نوریب  تشاد  تسدـب  ینآرق  هکیلاح  رد 
هب دـندوب  هتفرگ  ار  شرودهیما  ینب  دوب و  شوهیب  نامثع  هیلاح  رد  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  دوشیم . لوحم  ادـخ  هب  طـقف  تسین و  طوبرم  وتب 

رـسب ار  ـالب  نـیا  یتـشک و  ار  اـم  یلع  يا  دـنتفگ : وا  هـب  ادـصکی  هـیما  ینب  نینموـملاریما ؟ يا  يا  هدـش  روـطچ  تـفگ : هدـمآرد  وا  هناـخ 
ع)  ) یلع تقوـنیا  رد  دـش  دـهاوخ  راـت  هریت و  ترـس  رب  اینددـیآرد  وا  رـسب  يراد  وزرآ  هـچنآ  رگا  مـسق  ادـخب  يدروآرد . نینموـملاریما 

 ". تفرب هتساخرب  ياج  زا  نیگمشخ 
ربخ ؟ هچ  دیسرپ  يا  هراوس  زا  صاع  ورمع  دسیونیم " : هبیتق "  نبا  - " 10

دیلو تفگ : درک ؟ هچ  نامثع  نیلتاق  اب  یلع  دیـسرپ : دـندرک  تعیب  یلع  اـب  تفگ : دـندرک ؟ هچ  مدرم  دیـسرپ : دـش . هتـشک  ناـمثع  تفگ :
. دـمآ مدـب  هن  مدـش و  لاحـشوخ  هن  مدرک ، عنم  هن  مداد و  روتـسد  هن  تفگ : دـش ، ایوج  نامثع  لتق  هراـبرد  ار  شرظن  هتفر  وا  دزن  هریغمنب 
( شلتق ) روتسد رگا  تفگ : وا  هب  ناورم  و  دنک . میلست  ای  دهد  رفیک  دشن  رضاح  داد و  هانپ  ار  اهنآ  تفگ : درک ؟ هچ  نامثع  نیلتاق  اب  دیسرپ 

وبا تفگ : صاع  ورمع  يا . هتفرگ  شیوخ  هانپ  رد  ار  وا  نیلتاق  ياهتـشکن  رگا  و  يا ، هدـش  تموکح ) ای  لتق   ) راک راد  هدـهع  يا  هدادـن  ار 
ینانخس مسق  ادخب  بلاطیبا ع ) نبیلع   ) نسحلا
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!" تسا هتفگ  هتفشآ  طوبرمان و 
يا تفگیم : نینچ  هک  مدینش  دوب و  هفوک  ربنم  رب  ع )  ) یلع دیوگیم " : مزاح  یبا  نب  سیق  لوق  زا  وا  هبیتع و  نب  مکح  لوق  زا  شمعا  - 11

گنج يارب  یناسک  فرطب  ناطیـش ، نارادفرط  وجگنج و  كرـشم  لئابق  هدنامیقاب  فرطب  دیزات  شیپ  رفک  همئا  فرطب  نارجاهم  نادنزرف 
وا دیرفایب ، ار  یمدآ  تفاکـش و  ار  هناد  هک  یئادـخبمسق  دـنگنج . یم  تشاد  شودـب  ناهانگ  راب  هک  یـسک  نوخ  رـس  رب  هک  دـیزات  شیپ 
هانگ راب  ینیگنـس  زا  چیه  وا  تیلووسم  لاح  نیع  رد  تشاد و  دهاوخ  هدهع  رب  شود و  رب  دنوشیم  بکترم  تمایقبات  اهنیا  هک  ار  یناهانگ 

 " تساک . دهاوخن  اهنیا 
دیوگ : ینیما 

یـسک نامه  وا  دیوگیم "  تسا و  هدرمـش  ربتعمان  نآ  تاور  هلـسلس  رد  مزاح  یبا  نب  سیق  دوجو  لیلدب  ار  ثیدـح  نیا  دـیدحلا  یبا  نبا 
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دینیب یم  مهدراهچ  بش  رد  ار  هام  هک  دید  دیهاوخ  نانچ  ار  ناتراگدرورپ  تمایق  رد  امش  هدرک : تیاور  ار  فورعم  ثیدح  نیا  هک  تسا 
تسا راکتـشز  قساف و  وا  دنا : هتفگ  شا  هرابرد  هتفرگ و  داریا  وا  رب  دنمالک  ياملع  هلمج  زا  هک  ام  خیاشم  دیرادن . يدیدرت  شندید  رد  و 

هک مدینـش  درکیم  قـطن  هفوـک  ربـنم  زارف  رب  هک  یلع  زا  تسا  هتفگ  وا  اریز  تـسین  لوـبق  لـباق  ینتفریذـپ و  دـنکیم  لـقنوا  هـک  یتاـیاور  و 
و متفرگ . لدب  ار  شاهنیک  هدرک  ترفن  وا  زا  شنخس  نیا  ندینش  رثا  رب  و  دیزات ... شیپ  وجگنجو  كرشم  لئابق  هدنامیقاب  فرطب  تفگیم :

درورپب لد  هب  ار  ع )  ) یلع هنیک  هک  ره 
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دشاب هدروآ  نابزب  ینخـس  نینچ  ع )  ) یلع اعقاو  دشاب و  حیحـص  تیاور  نیا  هک  ضرفب  دیوگیم  هاگنآ   " دوب . دهاوخن  لوبق  لباق  شتیاور 
نوخ زا  هک  ره  و  دندرکیم . عافدهیواعم  نوخ  ناج و  زا  اهنآ  اریز  تسا ، هیواعم  دراد "  شود  رب  ار  ناهانگ  راب  هک  یـسک  زا  شدوصقم " 

تسا ... هدیگنج  وا  رس  رب  دنک  عافد  یسک 
ملسم يراخب و  ار  تیاور  نیا  هک  مینادیم  و  دراد ، یلاکشا  بیع و  هچ  تیور "  ثیدح "  ندرک  تیاور  دیـسرپ : دیدحلا  یبا  نبا  زا  دیاب 
دنتسه تنـس  لها  ثیدح  ملع  نایاوشیپ  همئا و  هک  اهنیا  هب  یـسک  رگم  دنا ؟ هدرک  تبث  شدنـسم  رد  لبنح  دمحا  دوخ و  حیحـص "  رد " 

تسا ؟ هدرک  لاکشا  اهنآ  تیحالص  رد  هتفرگ و  داریا  دنا  هدرمش  ربتعم  حیحص " و  یثیدح "  ارنآ  هدروآ و  ار  تیاور  نیا  هک  نیا  رطاخب 
و دوش - هدرمـش  ربتعمان  لوبق و  لباق  ریغ  دنکیم  تیاور  هچنآ  دشاب و  راکتـشزو  قساف  درورپب  لدب  ار  ع )  ) یلع هنیک  سک  ره  رگا  هوالعب 
رپ هک  یثیدحياهباتک  تشاد ، دهاوخ  يرابتعا  شزرا و  هچ  تنس - لها  ربتعم  ثیدح  ياهباتک  ینعی  حاحص "  تسا " - تسرد  هتبلا  نیا 

 " حاحـص نیفلوم "  هدرک و  تیاورو  لقن  مزاح "  یبا  نب  سیق  نیمه "  هلمج  زا  و  ع )  ) یلع نینموملاریما  نانمـشد  هک  تسا  یتایاور  زا 
نیا اب  تعامجنآ  لاجر  ثیدـح و  ياملع  لاحنیا ، اـب  تسا ؟ ناـشیا  ثیدـح  لاـجرزا  وا  هدروآ و  صخـش  نیمه  قیرط  زا  ثیدـح  رایـسب 

تسد و اب  دنا : هتفگ  هدرمـش و  ثیدح  لقن  رد  دامتعادروم  هقث " و  ار "  وا  لاح  نیع  رد  تسا  ع)  ) یلع نانمـشد  زا  درم  نآ  دنا  هتفگهک 
شا هرابرد  شارخ "  نبا  دوب " . دـهاوخ  یئاور  دانـسا  نیرتهبرامـش  رد  شدنـس  دوش  لـقن  وا  زا  هک  یثیدـح  و  دـنکیم ، تیاور  يراوتـسا 

تاـقث و فیدر  رد  ار  وا  ناـیح "  نبا  تسا " . داـمتعا  دروم  هقث و  دـیوگیم : نیعم "  نبا  تسا " . راوگرزب  رایـسب  هفوک و  لـها  دـیوگیم :
درک یهقف  دانتسا  ناوتیم  شتایاورهب  هک  نیا  رد  دیوگیم : رجح "  نبا  دنکیم " . رکذ  دامتعا  فرط  نایوار 
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تسا . هتخادنا  تمحز  هب  ار  شدوخ  دنک  لاکشا  داریا و  شا  هرابرد  هک  ره  هدش و  لصاح  رظن  قافتا 
تسـس و یلیواـت  تسا  هیواـعم  دراد "  شود  رب  ار  ناـهانگ  راـب  هک  یـسک  زاماـما "  دوـصقم  هک  نیا  رب  رئاد  مه  دـیدحلایبا  نـبا  لـیوات 

. تسا رسای  رامع  هرابرد  ص )  ) ربمایپ ثیدح  دروم  رد  هیواعم  لیوات  ریظن  دراد و  تریاغم  یبرع  نایب  قایس  اب  تسا و  طوبرمان 
يراـگنا لهـس  هداد  جرخب  یتسـس  هیواـعم  هاپـس  اـب  داـهج  يارب  یگداـمآ  رد  هـک  درکیم  شنزرـس  ار  مدرم  یقطن  رد  نینموـملاریما  - 12

هک يراـک  دومرف : ینکیمن ؟ درک  ناـمثع  هکار  يراـک  ارچ  تفگ : وا  هب  سیق  نب  ثعـشا  درکیم . جیـسب  گـنج  يارب  ار  ناـنآ  دـنیامنیم و 
يراوخ گنن و  تسین  شرایتخا  رد  یمکحم  نانیمطا و  دروم  نیئآ  روتسد و  درادن و  نید  هک  یـسک  يارب  تسا و  گنن  هیام  درک  نامثع 

رگا وت  لقع . هدیدنگ  يارتسس و  تسا  یمدآ  دنکرب  ار  شتسوپ  دبوکب و  ار  وا  دهد  هزاجا  شنمـشد  هب  هک  یـسک  تسین  کش  دروایم .
. درک مهاوخ  لصف  لح و  ریشمش  برضاب  وا  اب  ار  مداضت  دش و  مهاوخن  منمشد  هتساوخ  میلست  نم  اما  شاب . نانچ  یهاوخیم 
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یلع ادـخ  هدـنب  زا  دـیامرفیم " : هتـشون  ناـماس  نآ  مدرم  هـب  رــصم  يرادناتــسا  هـب  رتـشا  کـلام  باـصتنا  ماـگنهب  هـک  يا  هماـن  رد  - 13
مـشخب دوب  هتـشگ  نامیاپ  واقح  دشیمن و  لمع  شنوناق  هب  نامرف و  هب  نیمز  يور  رد  هک  یماگنهب  ادخ و  يارب  هک  یتلم  هب  نینموملاریما ،

رد دوب و  هتفای  الیتسا  رفاسم  هچ  میقم و  هچ  قلخ  همه  رب  دب و  کین و  مدرم  ربیمالسا  ریغ  تیمکاح  ماظن و  هک  یماگنهب  دندمآ 

هحفص 150 ] ] 

نآ زا  ار  رگیدکی  هک  دوبن  یمالسا  ریغ  تشز و  راک  هیور و  چیه  دشیمن و  هدرب  هانپ  یمالـسا  هیور  نوناقو و  روتـسد  چیه  هب  هک  یطیارش 
 " دنراد . رذح  رب 

دیوگیم : دسریم  همان  نیا  هب  یتقو  هغالبلاجهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
یتـقو نیارباـنب  دنتـشک . ار  ناـمثع  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـمه  رـصم  مدرم  هک  تسین  کـش  اریز  تساراوـشد . مـیارب  تمـسق  نـیا  لـیوات 
دشیمن لمع  شنوناق  هب  نامرف و  هب  نیمز  يور  رد  هک  یماگنهب  ادخ و  يارب  اهنآ  هک  دیامنیم  حیرصت  دهدیم و  تداهش  ع )  ) نینموملاریما
نایـصع ادخ  ربارب  رد  هدرکیمن و  لمع  ادخ  نوناق  هب  نامثع  هک  تسا  هدرک  حیرـصت  قیدصت و  ار  بلطم  نیا  تقیقح  رد  دنا  هدمآ  مشخب 

تسا . هدومنیم  لمع  یمالسا  ریغ  هیور  تارکنم و  هب  هدیزرویم و 
هدـننک نایب  هن  یتـالیوات  نینچ  هک  تسا  یهیدـب  یلو  فلکت ، رپ  تـالیوات  هدرک  لـیوات  هتـساوخ  شلد  هک  روطنآ  ار  ماـما  نخـس  هاـگنآ 

دانتساو . لالدتسا  لباق  هن  تسا و  تقیقح 
اب درک و  دهاوخ  هچ  شرگید  تاشیامرف  اب  اما  دزادرپب ، ع )  ) ماما شیامرف  نیا  لیوات  هب  رایـسب  تمحز  فلکت و  اب  دیدحلا  یبا  نبا  راذگب 

اهنآ همه  هک  دراد  ناکما  ایآ  دسریم ؟ اهدـص  هب  شدادـعت  تسا و  نینموملاریما  تاشیامرف  هیبش  هک  ص )  ) ربمایپ باحـصا  تایرظن  راهظا 
؟ دنک طوبرمان  انعم و  یب  ریسفت  لیوات و  نایقتم  يالوم  شیامرف  نیا  لثم  ار 

یپ رد  مدرم  تفگ : نینچ  هتفر  نامثع  دزن  دنتشاد  نایب  ار  دوخ  تاداقتنا  هدرب و  ترضح  نآ  هب  ار  نامثع  تیاکـشمدرم  هک  یماگنه  - 14
هچنآ زا   ) منادیمن يزیچ  میوگب . هچ  وتب  منادـیمن  ادـخب  دـناهتخاس . وت  دزن  شیوخ  ریفـس  ارم  هک  یمدرم  میایم ، ناشدزن  زا  نونکا  دـننم و 

( تسا هعماج  یمالسا  هرادا  هب  طوبرم 

هحفص 151 ] ] 

هک  ) زیچ چیه  دروم  رد  ام  ینادـیم . مینادـیم  ام  ار  هچنآ  وت  نامگیب ، ینادـن . ارنآ  وت  هک  منکیم  یئامنهار  يراک  هب  ارت  هن  و  ینادـن ، وت  هک 
رد يزیچ  هن  و  میهد ، عالطا  وتب  ارنآ  ات  میا  هتـسجن  یـشیپوت  رب  دشاب ) هدیـسر  شربمایپ  ادخ و  زا  دـشاب و  هعماج  یمالـسا  هرادا  هب  طوبرم 

و نیملـسم ) هرادا  رد  ص )  ) ربمایپ تنـس  زا   ) يا هدـید  میا  هدـید  ار  هچنآ  و  مینک ، غـالبا  وت  هب  ارنآ  اـت  میا  هدرک  تفاـیرد  دارفنا  تولخ و 
و رکبوبا ) ینعی   ) هفاحق یبا  رسپ  انمض  يا . هدوب  بحاصم  میا  هتشاد  تبحاصم  ام  هک  روطنامه  ادخ  ربمایپ  اب  و  يا ، هدینش  میا  هدینش  هچنآ 

ودنآ زا  هجردکی  ص )  ) ادخ ربمایپ  اب  يدنواشیوخ  طاحل  زا  وت  یتح  دنا . هدوبن  فظوموت  زا  شیب  مالسا  نوناق  يارجا  هب  باطخ  نب  رمع 
، نیاربانب دـنا . هدیـسرن  ودـنآ  هک  يا  هدیـسر  یئاج  هب  ص )  ) ربماـیپ يداـماد  هبترم  رد  وت  زین  یببـس  يدـنواشیوخ  ظاـحل  زا  و  يرتکیدزن ،

نک ! تاعارم  تراتفر  لمع و  رد  وروآ  دابب  تدوخ  هرابرد  اریادخ  اریادخ 
هار و  ینادیم .) يا و  هدـیدینادب  ینیب و  هب  دـیاب  ار  هچنآ  اریز   ) یئاناد هب  ینادان  زا  هن  یئایمن و  رد  یئانیب  هب  یئانیبان  زا  وت  مسق  ادـخب  اریز 
رد ناگدنب  نیرترب  هکنادب  سپ  تسا . هتشارفارب  نید  ياهمچرپ  دنراکشآ و  ود ) ره  اور  اوران و  هرادا  ياههار  ای  هعماج  حیحص  هرادا   ) اه
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ار ص )  ) ربمایپ ملسم  راکشآ و  تنس  شیئاناد ) وترپ  رد  و   ) دناسانـشب نارگیدب  دشاب و  هتخانـش  ار  نید  هک  تسا  یلداع  ياوشیپ  ادخ  رظن 
اـه و هناـشن  تسا و  نازورف  ناـشخرد و  کـش  نودـب  ربماـیپ ص )  ) ننـس دربـب . نیب  زا  ار  سانـشان  هیور  تعدـب و  دزاـس و  رارقرب  ارجا و 

نآ تسا  ادخ  نامرف  نید و  زا  فرحنمياوشیپ  ادخ  رظن  رد  مدرم  نیرتدب  زین  و  دنراد . هناشن  دنراکـشآ و  اهتعدـب  زین  دراد و  نارادـمچرپ 
و دیامن . دیدجت  ایحا و  ار  كورتم  تعدب  دربب و  نیب  زا  ار  لومعم  تنـس  دـنوش و  هارمگ  شیهارمگ  زا  نارگید  دـشاب و  هدـش  هارمگ  هک 

تفگیم : هک  مدینش  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  نم 

هحفص 152 ] ] 

لیلد و رذع و  هن  تسین و  شهارمه  يروای  چـیه  هک  دـنروایم  یهلا ) یـسر  داد  هب   ) یلاح رد  ار  نید  زا  فرحنم  ياوشیپ  تمایق  هرود  رد 
شا هت  هب  هاگنآ  ددرگب و  دـخرچب و  دـخرچیم  بایـسآ  گنـس  هک  ناـنچ  نآ  رد  اـت  دوشیم  هدـنکفا  خزود  شتآ  هب  دراد و  یهاوخـشزوپ 
تما نیا  نایم  رد  هک  تسا  هدشیم  هتفگ  اریز  یشاب ، تلم  نیا  لوتقمياوشیپ  هک  نیا  زا  مرادیم  رذح  رب  هداد  دنگوس  ادخب  ارت  نم  دبسچب .

نآ يارب  قئاقح  اهراک و  تشاد و  دهاوخ  همادا  تمایق  ات  هک  دتفا  یم  هارب  يراتشک  تشک و  شندش  هتـشک  اب  هک  دوشیم  هتـشک  یئاوشیپ 
رد داد و  صیخشت  دنناوتیمن  لطاب  زا  ار  قح  هکیروطب  دنامیم  تباث  نآ  رد  رفک  هب  شیارگ  شزغل و  طیارش  ددرگیم و  هبتشم  مهبم و  تلم 

رمع زا  هیاپ  نیدب  هتشگ و  هدروخلاس  هک  ارت  ات  هدم  ناورم  تسدب  ار  تا  هدارا  مامز  نیاربانب ، دنرچیم . دنلولیم و  روآ  فارحنا  طیارش  نآ 
ناشیا رب  ملظ  هیام  هچنآ  هدهع  زاات  دنهدب  تلهم  نم  هب  هک  نک  تبحـص  مدرم  ای  تفگ : نامثع  دشکب . تساوخ  شلد  اج  رهب  يا  هدیـسر 

رب تلهم  تساهنیدـم  رد  هک  یئاـهراک  دوـمرف : میاـمن . عـفر  ار  اـهنآ  میآرب و  تسا ) مالـسانوناق  زا  فارحنا  لاـح  نیع  رد  اـعبط  و   ) تسا
 ". دسرب اجنآ  هب  وت  روتسد  هک  تسا  ياهزادناب  شتلهم  دشابیم  هنیدم  زا  نوریب  هچنآ  یلو  درادیمن ،

اب تلم  نیا  یهاوخب  وت  رگا  نسحلا  وبا  يا  تفگ : وا  هب  هتساوخ  ار  ع )  ) یلع  " نامثع ، هک "  دیوگیم  اطع "  لوق "  زا  نامس "  نبا  - " 15
تفگ : ع )  ) یلع درک . دهاوخن  تفلاخم  نم  اب  سکچیه  هکیروطب  دش  دهاوخ  هاربور  نم 

منکیم یئامنهار  يراک  ماجنا  هب  ارت  نم  یلو  مزاس . رود  وت  زا  ار  مدرم  تسد  متـسناوتیمن  دوبیم  نم  لام  ایند  تارهاوج  اهتورث و  همه  رگا 
نم زا  وت  هچنآ  زا  هک 

هحفص 153 ] ] 

سکچیه هک  دوب  مهاوخ  مدرم  راد  هدهع  نم  نک ، راتفر  رمع  ورکبوبا  تردارب  ود  هیور  هب  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  رتهب  تیارب  یتساوخ 
 ". دیامنن تفلاخم  وت  اب 

هاگباوخ و نایم  هک  لاح  نیدـب  تساخرب  تموکح ) هب   ) ناـشرفن نیموس  هک  هاـگنآ  اـت  دـیامرفیم : هیقـشقش "  هب "  فورعم  قطن  رد  - 16
، دعلبب درچب و  ار  هراهب  سرون  فلع  رتش  هک  ناسنادب  دنتخادرپ  یمومع ) هنازخ   ) ادخ لام  ندیعلب  هب  هیما  ینب  شهارمه  دیلولیم و  شعترم 

 ". دندروخ نیمزب  وا  اب  شا  هتسد  راد و  یشاوح و  تخادنا و  رد  اپ  زا  ار  وا  شرادرک  دیشک و  یتسس  هب  شراک  هک  ماگنهنآ  ات 
تفگ : ع )  ) یلع هب  تباث  نب  ناسح  دسیونیم " : هبر "  دبع  نبا  - " 17

یسک نیاربانب  مدرکن . مه  یهن  نآ  زا  یلو  مدادن  ار  شلتق  روتـسد  و  ما ، هتـشاذگ  راوخ  ار  وا  یلو  ما  هتـشکن  ار  نامثع  نم  هک  یئوگیم  وت 
 ". تسا هدوب  لتاق  کیرش  هدومن  توکس  هک  یسک  و  تسا ، وا  لتاق  لثم  هتشاذگ  راوخ  ار  وا  هک 

یئاد يا  تفگیم : هدرکیم  تیاکـش  ع )  ) یلع زا  بلطملا ) دـبع  نب   ) سابع هب  نامثع  دـسیونیم " : سابع  نب  هللا  دـبع  لوق  زا  يرذالب  - 18
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دالوا امش  ادخب  تسا . هتخیگنا  رب  نم  هیلع  ار  مدرم  سابع ) نب  هللا  دبع   ) ترسپ تسا و  هتـشادن  مرتحم  نم  اب  ار  شیدنواشیوخ  دنویپ  یلع 
اب هک  تسا  مزال  یلیخ  دشاب  رمع ) هلیبق   ) يدع هلیبق  و  رکبوبا ) هلیبق   ) میت ینب  هلیبق  تسد  رد  تموکح  دـیتشاذگ  هک  بلطملا  دـبع  هلیبق  و 
دیزرون . تداسح  اهنآ  هب  دینکن و  ینمشد  هزرابم و  تموکح  رس  رب  دنراد  تسدرد  ار  تموکح  کنیا  هک  نامثع ) هلیبق   ) فانم دبع  هلیبق 

تفگ : هدرک  تبحص  فرط  ره  زا  هک  نیا  زا  دعب  مردپ  دیوگیم : سابع  نب  هللا  دبع 

هحفص 154 ] ] 

يراد ؟ وا  زا  یبوخ  راظتنا  هچ  ینکن  یبوخ  ع )  ) یلع هب  وت  رگا  هدازرهاوخ  يا 
هدرکن راکنا  ارنآ  ام  تسین و  راکنالباق  هک  تسا  یقح  وت  یئارجا ) يرادا و   ) تسایر قح  و  مرـسپ ) نم و  یلع و  اب   ) وت يدـنواشیوخ  قح 

نیا و  دش ، دیهاوخ  کیدزن  مهب  دـنک  رتشیب  ار  وت  هظحالم  زین  وا  یهد و  تقباطم  وا  ياه  يریگ  عضوم  اب  ار  تدوخ  وت  رگا  نیاربانب  میا .
وت ات  منکیم  راذگاو  وتب  ار  راک  نیا  تفگ : تفریذپ و  نامثع  دوب . دـهاوخ  رتکیدزن  يدـنواشیوخ  قوقح  تاظحالم و  هب  رت و  هدیدنـسپ 
هک تشذـگن  يزیچ  داد . رییغت  ار  شیار  هتفر  وا  شیپ  مکح  نـب  ناورم  میتـفر  نوریب  ناـمثع  دزن  زا  یتـقو  يزاـس . رت  کـیدزن  مـهب  ار  اـم 

هراـبرد میمـصت  ذاـختا  هک  مراد  لـیم  یئاد  يا  تفگ : تـفر  وا  دزن  نوـچ  ددرگ . زاـب  ناـمثع  دزن  هـک  دـمآ  مردـپ  شیپ  ناـمثع  هداتـسرف 
چیه درم  نیا  مرسپ : تفگ : درک  نم  هب  ور  دمآ و  زاب  نامثع  هناخ  زا  مردپ  مریگب . میمصت  منک و  هعلاطم  ات  مزادنا  ریخات  هب  ار  تداهنـشیپ 

ایادخ ! درک : اعد  نینچ  هاگنآ  درادن . شتموکح  رد  یتردق  تلاخد و 
زونه دشابنریخ . هیام  نآ  رد  یگدنز  هک  مسرب  یعاضوا  طیارـش و  هب  هک  هدـن  رمع  نادـنچ  ارم  و  مسرن ، یلخاد  بوشآ  هب  هک  نک  يراک 

 ". تفر ایند  زا  مردپ  هک  دوب  هدیسرن  ارف  هعمج 
رـسپ تیومع و  رـسپ  هرابرد  ار  ادخ  نم  تفگ : نامثع  نب  سابع  دیوگیم : بلطملا  دبع  نب  سابع  هدش  دازآ  بیهـص  لوقزا  يرذالب  - 19

یهاوخیم وت  هک  هدیـسر  ربخ  نمب  اریز  مروایم ، تدایب  تسا  هدوب  بحاصم  ص )  ) ادـخ ربمایپ  اـب  تهارمه  هک  یـسک  تداـماد و  تیئاد و 
دهاوخب رگا  ع )  ) یلع نوچ  مهدیم . رارق  هطـساو  دروم  نیا  رد  ار  وت  هک  میوگب  دیاب  ادتبا  تفگ : نامثع  ینک . مادـقا  شناتـسود  وا و  هیلع 

رت نیئاپ  يا  هبترم  رد  همه  دشاب و  رترب  همه  زا  مدزن  رد  وا  هک  دش  دهاوخ  يروط 

هحفص 155 ] ] 

: تفگ وا  درک و  ع )  ) یلع اب  ار  تبحـص  نامه  ادعب  سابع  دـنک . لمع  شدوخ  رظن  هب  هشیمه  دـهاوخیمن  وا  یلو  دنـشاب  هتـشاد  رارق  وا  زا 
 ". تفر مهاوخ  نوریب  مور ، نوریب  ما  هناخ  زا  هک  دهد  روتسد  نمب  نامثع  رگا 

نم و  دشن ، شلتق  ببـس  ینعی   ) تشکن ار  نامثع )  ) تیومع رـسپ  یـسک  وت  زج  مسق  ادخب  : " دسیونیم ... هیواعم  هب  ع )  ) نینموملاریما - 20
مزاس "! قحلم  وا  هب  نآ  زا  رتگرزب  ای  شهانگ  دننامه  یهانگ  رطاخب  ار  وت  هک  مراودیما 

میروآ : رطاخب  دیاب  ار  تباث  نب  ناسح  تیب  دنچ  نیا  همتاخ ، رد 
. دیزرو یئابیکش  ربص و  یئوکینب  دیوشن و  لد  تسس  نادرم  دازآ  يا 

. دتفا یم  دیفم  ربص  راوگان  ياهدماشیپ  رد  هاگ 
. هک دروایم  ربخ  میارب  يا  هدنرپ  شاک  متسنادیم و  شاک 

؟ دوب هنوگچ  نامثع  دروم  رد  یلع  يریگ  عضوم 
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دینش : دیهاوخ  ار  راعش  نیا  ناتروشک  رد  هک  يدوزب 
! دیزیخ اپب  نامثع  نوخ  ماقتنا  يارب  ربکا ! هللا 

هحفص 156 ] ] 

شگرم زا  هک  هتـسنادیمن  یلداـع  ياوشیپ  ار  ناـمثع  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  ماـما  هک  میـسریم  هجیتـن  نیاـب  هدـش  داـی  ثیداـحا  رد  تقد  زا 
زا هکلب  ددرگ ، شمـشخ  ثعاـب  وا  هیلع  مدرم  شروش  عاـمتجا و  اـی  دـشاب  هتـشاد  تیمها  شیارب  دـیایم  وا  رـس  رب  هچنآ  اـی  دوش  تحاراـن 

. دوش راـکهانگ  دور  رتـشیپ  وا  زا  رطخ  عفر  عاـفد و  رد  رگا  هک  هدوب  كاـنمیب  نیا  زا  تسا و  هتفرگ  هراـنک  هتـسجیم و  يرود  وا  تموکح 
توکـس ناشمایق  ربارب  رد  هکنیا  لاـح  دومنیم  شهوکن  ار  ناـشمایق  هنرگو  هتـسنادیمن  راـکهانگ  دـنا  هتـساخرب  وا  هیلع  هک  مه  ار  یناـسک 

زا رتهب  دنا  هتـشاذگ  راوخ  ار  وا  هک  ار  یناسک  تسا . هدرک  ناشنیـسحت  دهدیم و  یهاوگ  رـصم  مدرم  هب  شا  همان  هکنانچ  اهدعب - هدومن و 
: تفگیم لقادح  شدرمشیم  لداع  مکاح  رگا  اریز  تسا ، هتـسنادیمن  لداع  مکاح  ار  وا  هک  نیا  رب  تسا  لیلد  نیمه  هتـسنادیم و  شناروای 
هچ ات  تفگیم  يداع  لداع  دارفا  هرابرد  یتح  ار  نخس  نیا  تسا . هدومنن  يرای  هتشاذگاو و  ار  وا  هک  تسا  یسک  زا  رتهب  شا  هدنهد  يرای 

لداع .  " هفیلخ مکاح " و  هب  دسر 
فالتخا و درادـیم  مولعم  هک  تسا  يدنـس  دراد  رب  رد  يرجه  لاس 32  يافوتم  بلطملا  دـبع  نب  سابع  هب  ار  نامثع  تیاکـش  هک  یتیاور 

هرود طساوا  رد  ینعی  تسا  هدوب  نامثع  هناخ  هرـصاحم  یمومع و  بالقنا  زا  شیپ  اهلاس  هتـشاد و  دـتمم  هقباسنامثع  اـب  ماـما  شکمـشک 
يارب تفر "  مهاوـخ  نوریب  مور  نوریب  ما  هناـخ  زا  دـهد  روتـسد  نمب  ناـمثع  رگا  هک "  وا  شیاـمرف  شگرم . زا  شیپ  اـهلاسو  تموـکح 

اب دراد  یتفلاخم  نامثع  اب  رگا  تسین و  یـصخش  قوقح  كـالما و  تموکح و  رـس  رب  هجوچیهب  فـالتخا  هک  تسا  بلطم  نیا  ندـنامهف 
ناوـتیمن تشذـگرد و  ناوـتیمن  ینید  هفیظو  نیا  زا  تسین و  رکنمزا  یهن  فورعمب و  رما  زج  يزیچ  شتفلاـخم  تـسا و  وا  راـتفر  هـیور و 

شدادن . ماجنا 
ار شرظن  دینک  تقد  ماما  يایوگ  ناشخرد و  تاملک  تارابع و  رد  هاگ  ره 
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هعطق ره  ناه  دیوگیم " : هدرک  داریا  شتموکح  زور  نیمود  ینعی  تعیب  زا  دـعب  زور  هک  یقطن  رد  دـید . دـیهاوخ  ینـشورب  نامثع  هرابرد 
زاب یمومع  هنازخ  هب  هدیـشخب  یـسک  هب  ادخ  لام  زا  هک  یلوپ  ره  هداد و  یـسک  بحاصت  هب  یمومع  كالما  زا  شنامرفب  نامثعهک  یکلم 

دروم رد  ار  شراک  هنرگو  تسا  هتخانـشیمن  هدوب  یهلا  نوناق  يرجم  هک  یمکاح  لداع و  مکاح  اروا  هک  تسادیپ  شنخـس  زا  ددرگیم " .
درکیمن . لاطبا  لاوما  ياطعا  كالما و  يراذگاو 

رکبوبا رتخد  نینموملا  ما  هشئاع  نخس 

میمـصت هشئاع  دیگنج  یم  تدشب  وا  زا  عافد  يارب  مکح  نب  ناورم  دوب و  هرـصاحم  رد  نامثع  هک  یماگنه  دسیونیم " : دعـس "  نبا  - " 1
اریز يدـنامیم ، رگا  دـشیم  هچ  نینموـملا  ما  دـنتفگ : هدـمآوا  دزن  باـتع  نب  نمحرلا  دـبع  تباـث و  نبدـیز  ناورم و  دورب . جـح  هب  تفرگ 

هـشئاع ینک . عافد  وا  زا  یناوتیم  هک  يراد  مدرم  نایم  رد  يذوفن  ماقم و  وت  تسا و  هرـصاحم  رد  ینیب  یم  هک  نانچ  نامثع )  ) نینموملاریما
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تفگ :
لثمت تیب  نیا  هب  ناورم  تقونیا  رد  تفگ . زاب  ار  باوج  نامه  وا  دـندرک . رارکت  ار  دوخ  فرح  مناـمب . مناوتیمن  ما و  هتـسب  رفـس  راـب  نم 

تسیج :
تفرگ  شیوخ  هار  تشگ  رو  هلعش  نوچ  دیشک و  شتآ  هب  نم  هیلع  ار  روشک 

هب یلیخ  هک  نامثع ) ینعی   ) تقیفر وت و  دهاوخیم  ملد  ادخب  هک  نادـب  يروایم ، لثم  رعـش و  میارب  هک  وت  ياهآ  درک : شاخرپ  وا  هب  هشئاع 
 " داتفا . هارب  هکم  فرطب  سپس  و  دیداتفایم . ایردب  دوبیم و  هتسب  یگنس  ناتمادک  ره  ياپب  يدنمقالع  شتشونرس 

روتسد دیسا  نب  باتع  نب  نمحرلا  دبع  مکح و  نب  ناورم  هب  دش  تخـس  نامثع  راک  هک  یماگنه  هدروآ " : تروصنیاب  ار  نایرج  يرذالب 
درم نیا  وت  هلیسوب  ادخ  دیاش  يدنامیم ، رگا  دشیم  هچ  دنتفگ : هتفر  دوب  جح  مزاع  هک  هشئاع  دزنات  داد 
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هتساخرب و شقیفر  ناورم و  منکیمن . عافد  منامیمن و  مسق  ادخب  و  ما ، هتسب  جح  دهع  دوخ  اب  ما و  هتسب  رفس  راب  تفگ : درکیم . تیامح  ار 
دنداتفا : هارب  دناوخیم  ار  تیب  نیا  ناورم  هکیلاح  رد 

تفرگ  ار  شیوخ  هار  تشگ  روهلعش  نوچ  و  دیشک - شتآ  هب  نم  هیلع  ار  روشک 
لمح ار  وا  هک  متـشادیم  ار  توق  نیا  نم  دوبیم و  میاـهلاوج  زا  یکی  رد  ناـمثعینعی )  ) وا تساوـخیم  ملد  ادـخب  ناورم  يا  تفگ : هشئاـع 

. " متخادنا یم  ایرد  هب  هدرک 
هب هار  طسو  ياهلزنم  زا  یکی  رد  دوب  جـح  ناوراک  یتسرپرـس  يدـصتم  نامثع  فرط  زا  هک  ساـبع  نب  هللا  دـبع  دـسیونیم " : يرذـالب  - 2

نیا هب  ضرعت  زا  ار  مدرم  ادابم  نیاربانب  تسا ، هداد  نایب  تردـق  مهف و  لقع و  وت  هب  ادـخ  سابع  نبا  تفگ : وا  هب  هشئاـع  دروخرب ، هشئاـع 
يراد " . زاب  روتاتکید 

هک ار  وت  سابع : نبا  تفگ : وا  هبهشئاع  دروخرب . هشئاـع  هب  لصلـص  لـحم  ردساـبع  نبا  تسا " : هدرک  لـقن  تروص  نیدـب  ار  نآ  يربط 
راچد دیدرت  هب  وا  هرابرد  ار  مدرم  یبوکب و  ار  نامثع ) ینعی   ) درم نیا  نافلاخم  ادابم  هک  مهدـیم  دـنگوس  ادـخب  يراد  ذـفان  ایوگ و  ینابز 

زا یقافتا  دروم  مهم و  رما  يارب  دنا و  هدروآ  تسدب  شا  هرابرد  نازورف  نشور و  لئالد  هتـشگ و  انیب  وا  هب  بسن  ناشلقع  هدید  اریز  ینک ،
، تسا هتـشادهگن  دوخ  دزن  ار  شدیلک  هدرک و  لفق  ار  یمومع  ياه  هنازخ  هحلط  هک  يدید  تدوخ  دنا . هدـمآ  درگ  تالایا  اهناتـسرهش و 

رددیوگیم سابع  نب  هللا  دبع  تفرگ . دهاوخ  شیپ  ار  هنع  هللا  یـضر  رکبوبا  شیومع  رـسپ  هیور  دـیآ  لئان  تموکح  هب  هحلطرگا  نیاربانب 
دروآ دنهاوخ  ور  یلع ع )  ) نامقیفر هب  طقف  مدرم  دهد  خر  نامثع ) ینعی   ) درم نآ  ياربيدماشیپ  رگا  ردام  يا  متفگ : شباوج 
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يربط خیرات  زا  ار  بلطم  نیمه  دـیدحلا  یبا  نبا  منک " . یئوج  يرترب  هلداجم و  وت  اب  مهاوخیمن  نم  وت  زا  هآ  تفگ : هشئاع  يرگیدـب . هن 
. دوشیم هدید  فالتخا  یکدنا  يربط  خیرات  نتم  اب  هدرک  لقن  هچنآ  رد  یلو  هدرک  لقن 

یم رب  نامثع  هیلع  ار  مدرمهشئاع  دنتفر . جـح  هب  هملـس  ما  هشئاع و  نامثع ) ندـش  هتـشک  لاس  ینعی   ) لاس نآ  رد  دـسیونیم " : يرذالب  - 3
نینچ اجنآ  دندز و  رداچ  شیارب  مارحلا  دجـسم  رد  داد  روتـسد  دیـسر  دوب  هکم  رد  هک  هشئاع  هب  نامثع  ندش  هتـشک  ربخ  نوچ  تخیگنا .

دهاوخ رابب  تیـصم  شا  هلیبق  يارب  دروآ  رابب  تبیـصم  شا  هفئاط  يارب  ردـب  گنج  رد  نایفـسوبا  هک  روطنامه  ناـمثع  نم  هدـیقعب  تفگ :
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." دروآ
هشئاع دیسر . ارف  رضخا "  مانب "  يدرم  هکم  رد  تفر . نوریب  هنیدم  زا  دوب  هرـصاحم  رد  نامثع  هک  یمایا  رد  هشئاع  دسیونیم " : يربط  - 4

دیسرپ : وا  زا 
قح تساوخرد  دـنا  هدـمآ  هک  ار  یمدرم  ایآ  نوعجار . هیلا  انا  انا هللا و  تفگ : هشئاع  تشک . ار  اهیرـصم  ناـمثع  تفگ : دـندرک ؟ هچ  مدرم 
وا زا  هشئاع  دیـسر . رد  يرگید  درم  سپـس  داد . میهاوخن  تیاضر  راک  نیاب  زگره  مسق  ادخب  دنـشکیم  دـنیامنیم  حـیبقت  ار  ملظ  دـننکیم و 

درامشیم و لتاق  ار  لوتقم  هک  تسا  یمدآ  بجع  رضخا "  تفگ " : هشئاع  دنتشک . ار  نامثع  رصم  مدرم  تفگ : دندرک ؟ هچ  مدرم  دیسرپ :
!" رضخا زا  رتوگغورد  دنیوگیم : هکیروطب  تشگ  لثملا  برض  تخس  نیا 

زا ناهاگحبـص  نامثع  دندش . هدنهانپ  هشئاع  هب  دندوب  هداد  تداهـش  هبقع  نب  دیلو  يراوخبارـش  رب  هک  یناسک  میتفگ : متـشه  دلج  رد  - 5
لها ناراکتـشز  هدش و  ردب  نید  زا  نایقارع  ایآ  تفگ : دوب . تشرد  زیمآ و  تنوشخ  كدـناهک  ینانخـس  دینـش و  یئاهادـص  هشئاع  قاطا 

تنس هک  دز  دایز  هتشارفارب  ار  ص )  ) ادخ ربمایپ  شفک  دینش  ار  نامثع  فرح  نوچ  هشئاع  دنتفاین ؟ هشئاع  هناخ  زج  یهاگهانپ  قارع 
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!... يا هدرک  كرتار  شفک - نیا  بحاص  ادخ - ربمایپ  هیور  و 
يا و هماج  و  ص )  ) ربمایپ يوم  زايرادـقم  هتـشگ  نیگمـشخ  دـید  رـسای  رامع  اب  ار  نامثع  راتفر  یتقو  هشئاع  میتشون : دـلج  نیمه  رد  - 6

شـشفک وهماـج  يوـم و  زوـنه  هکیلاـح  رد  دـیدرک  كرت  ار  ناربماـیپ  تنـس  دوز  هچ  هک  دروآرب  داـیرف  هدروآ  ردـب  ار  وا  نآ  زا  یـشفک 
... دیمهف یمن  ار  شندز  فرح  هک  دش  ینابصع  يردقب  شنخس  زا  نامثع  تسا  هدوسرفن 

شهوکن داقتنا و  وا  زا  دندرکیم  شهوکن  ار  شیاهراک  داقتنا و  نامثع  زا  هک  یناسک  هارمه  هشئاع  دسیونیم : شخیرات  رد  ءادـفلا "  وبا  " 
كورتـم شنیئآ  یلو  هدوـسرفن  زوـنه  هک  تسا  وا  يوـم  نهاریپ و  نیا  تفگیم : هدروآرب  ار  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  يوـم  نهاریپ و  و  درکیم ،

. تسا هتشگ 
هب هرـصب  یکیدزن  رد  لمج  گنج  زا  شیپهک  يا  همان  نامثع ، هرابرد  هشئاـع  نخـس  زا  یکاـح  تسا  يرگید  دنـس  نینموملاریما  هماـن  - 7
هک يراک  لابندب  يدمآ  نوریب  تا  هناخ  زا  شربمایپ  ادخ و  روتـسد  زا  یچیپرـس  اب  وت  هشئاع  يا  وت  تسا " : هتـشون  هشئاع  ریبز و  هحلط و 

ینک ! حالصا  ار  نیملسم  هعماج  یهاوخیم  هک  ینکیم  اعدا  هاگنآ  تسا . هدشن  راذگاو  تا  هدهعب  یتسین و  شماجناب  فظوم  وت 
نوخ نتخیر  و  ناناملسم )  ) هلبق لهانایم  نتخادنا  گنج  اب  راکچ ؟ نادرم  اب  يروآ  مزر  هاپـس و  یهدنامرف  اب  ار  نانز  هک  هدب  باوج  نمب 

. یمیت هلیبق  زا  وت  تسا و  هیما  ینب  هلیبق  زا  نامثع  دراد ؟ یطبر  هچ  وت  هب  نیا  يراد ، ار  نامثع  یهاوخنوخ  ياعدا  نیا  رب  هوالع  وت  قحاـنب ؟
نونکا و  تسا ، هدش  رفاک  وا  دشکب ، ار  وا  ادخ  دیشکب  ار  لثعن  یتفگیم : ص )  ) ربمایپ باحصا  هوبنا  نایم  رد  زورید  هک  ینامه  وت  یهگناو 

 ". مالسلا و  زیوآ ، ورف  نتشیوخ  رب  باجح  و  درگرب ، تا  هناخب  سرتب و  ادخ  زا  نیاربانب  يا ؟ هتساخربوا  یهاوخنوخب 
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: دیـسرپ دوب  دـباع  يدرم  هک  هحلط  نب  دـمحم  زا  لـمج ) گـنج  رد   ) هنیهج هلیبق  زا  یناوجون  هک "  دـننکیم  تیاور  هبیتق  نبا  يربط و  - 8
تسا هتسشن  هواجک  رب  هک  تسا  ینز  نآ  هدهع  رب  تمـسق  کی  دوشیم : تمیق  هس  نامثع  نوخ  تفگ : دنتـسه ؟ یناسک  هچ  نامثع  نیلتاق 

تسا . بلاطیبا  نب  یلع  هدهع  رب  شموس  کی  و  هحلط ، ینعی  تسا  وم  خرس  رتش  نآ  بحاص  ندرگب  شرگید  موسکی  هشئاع ، ینعی 
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رد و  تسویپ ، ع )  ) یلع هاپـس  هب  سپـس  و  مراد .) رارق  لـمج  ناراـکزواجت  ههبج  رد  نوچ   ) میهارمگ رد  نم  سپ  تفگ : هدـنخب  ناوـجون 
دورس : نینچ  هرابنیا 

مدیسرپ يدرم  هرابرد  هحلط  رسپ  زا 
. تشگن نوفدم  دش و  هتشک  هنیدم  لخاد  رد  هک 

ار نامثع  هک  دنهورگ  هس  داد : باوج 
دنتسه یناسک  هچ  هک  رگنب  کین  وت  دنتشک و 

تسا نز  نآ  ندرگب  شنوخ  موسکی 
تسا خرس  رتش  راوس  هک  نآ  شود  رب  شرگید  موسکی  و 

بلاطیبا نب  یلع  هدهع  رب  رخآ  ثلث  و 
مینمادکاپ نامثع  لتق  زا  ام  و 

یتفگ تسار  یلوا  رفن  ود  هرابرد  متفگ :
. یتفر اطخ  رب  كانبات  درم  نآ  ینعی  یموس  هرابرد  اما 

- هکم یلیم  شـش  فرـس - هب  هنیدـم  هب  هکم  زا  تشگزاب  رد  نوچ  هنع  هللا  یـضر  هشئاـع  هک "  تسا  هدرک  تیاور  قیرط  ود  زا  يربط  - 9
. دیسرپ ار  هنیدم  رابخا  وا  زا  دروخرب و  تسا - هملس  یبا  نب  دبع  نامه  هک  بالک  ما  نب  دبع  هب  دیسر 

دیسرپ تشذگ . روطنامه  نآ  زا  سپ  زور  تشه  ات  دنتشک و  ار  هنع  هللا  یضر  نامثع  تفگ :

هحفص 162 ] ] 

رب نوچ  تشگ ، یهتنم  هجیتن  نیرتهب  هب  ناشراک  دـندروآ و  تسدـب  ار  تفالخ  ءارآ  قاـفتا  اـب  هنیدـم  مدرم  تفگ : دـندرک ؟ راـکچ  دـعب 
رب نامـسآ  تسا  رتهب  دشاب ، هدش  مامت  وت  تسود  عفنب  تفالخ  راک  رگا  ادـخب  تفگ : هشئاع  دـندش . يارمه  بلاطیبا  نب  یلع  يرادـمامز 

ادخب دش ، هتـشک  مولظم  قحانب و  نامثع  مسق  ادـخب  تفگیم : هکیلاح  رد  دـینادرگرب و  دوز  دـینادرگرب ، هکم  هب  ارم  دوز  دـیآ . دورف  نیمز 
یـسک نیلوا  مسق  ادـخب  ؟ روطنیا ارچ  تفگ : وا  هب  بالک  ما  نب  دـبع  تشگ . هناور  هکم  فرط  هب  مزیخ ، یم  رب  وا  یهاوخنوخب  اـمتح  مسق 
سپو دنداد  هبوت  ار  وا  اهنآ  تفگ : هشئاع  تسا  هتشگ  رفاک  نوچ  دیـشکب  ار  لثعن  یتفگیم : هک  يدوب  وت  تساخرب  شالتب  نامثع  هیلع  هک 

هک تسا  یفرح  زا  رتهب  مرخآ  فرح  یلو  دنا ، هدز  یئاهفرح  مه  اهنآ  و  ما ، هدز  ار  فرح  نآ  نم  هتبلا  دنتشک . ار  وا  هدرک  هبوت  هک  نیا  زا 
تفگ : نینچ  هشئاع  هب  بالک  ما  نب  دبع  ما . هدز  لوا 

دز رس  وت  زا  ینوگرگد  دش و  عورش  وت  زا  راک 
دیراب وت  زا  ناراب  مه  تساخرب و  وت  يوس  زا  داب 
يداد ار  مکاح  نتشک  روتسد  هک  يدوب  وت  مه 

تسا هتشگ  رفاک  وا  یتفگ : امب  و 
میتشک ار  وا  تنامرف  يارجا  رد  هتساخرب  ام 

تسا هداد  نامرف  هک  تسا  یسک  شلتاق  ام  هدیقعب  و 
هن دمآ و  دورف  نامسآ  فقس  هن 

تفرگب تشگ و  هریت  هامو  دیشروخ 
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دنتسب تموکح  نامیپ  درمربا  نآ  ابمدرم  هک  نیا  زا 
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دیادزیم ار  يژک  ار و  یگریت  هک  نآ  اب 
دزیخیم رب  دربن  هب  دیارایم و  نت  هب  گنج  هماج  و 

تسین ناسکی  راکتنایخ  رادافونیما و  هک  تسین  کش  و 
شرود هب  هس  ره  زا  مدرم  ات  دز  همیخ  اجنآرد  هدرک و  دوسـالا  رجح  گـنهآ  هدـمآ  دورف  مارحلا  دجـسم  رد  رب  اـت  تفرگ  هکم  هار  هشئاـع 

تفگ : اهنآ  هب  سپ  دندمآ . درگ 
. مزیخ یم  رب  وا  یهاوخنوخ  هب  مسق  ادخب  تسا و  هدش  هتشک  مولظم  قحانب و  هنع  هللا  یضر  نامثع 

رونخـس و دنمـشوه و  رادـنید و  هلـصوح و  رپ  دـنمدرخ و  يدرم  سیق  نب  فـنحا  دـیوگیم " : باـعیتسا "  هدنـسیون "  رمع "  وـبا  - " 10
فنحا و  داتسرف ، ار  یسک  هرابود  تفریذپن . وا  دیآ . يو  تاقالمب  ات  داتسرف  وا  دزن  ار  یسک  دیـسر  هرـصب  هب  هشئاع  یتقو  دوبرادمتـسایس .

ناگدنـشک دـض  رب  داـهج  هک  يراد  ادـخ  ربارب  رد  یلیلد  رذـع و  هچ  فـنحا  يا  وـت  رب  ياو  تفگ : يو  هب  هشئاـع  تفر . وا  دزن  سیق  نـب 
نینموملا ما  يا  تفگ : دننکیمن ؟ تعاطا  وت  زا  تا  هلیبق  ای  دنتسه ، مک  تدارفا  ایآ  يا ؟ هدرک  كرت  ار  هنع  هللا  یـضر  نامثع  نینموملاریما 

دب وا  هب  يدرکیم و  داقتنا  نامثع  زا  مدید  ار  وت  هک  درذگیمن  لاسکی  هکلب  تسا ، هتشگ  يرپس  يزارد  نامز  هن  هتـشذگ و  دح  زا  مرمع  هن 
! میامنیم در  ینیگمشخ  نآ  زا  هکیلاح  رد  ار  تروتسدو  منکیم  لوبق  يدوب  یضار  نامثع ) نتشک  زا   ) هکیلاح رد  ارت  روتسد  نم  یتفگیم 
دب نامثع  هب  تبـسن  شراتفگ  راتفر و  رطاخ  هب  هشئاع  هب  هک  دـید  ار  ماش  مدرم  نوچ  يو  هک  دـیوگیم : ملـسم  وبا  نابز  زا  رکاسع  نبا  - 11
هب وا  دیامنیم . قدص  هشئاع ) نینموملا  ما   ) ناتردام نیا  ابامـش  دروم  رد  هک  منزیم  یلاثم  امـش  يارب  ماش  مدرم  يا  تفگ  اهنآ  هب  دـنیوگیم 
اب روآدرد  مشچ  نآ  اب  هک  درادـننیا  زج  يا  هراچ  شبحاص  یلو  درازایم  ار  شبحاص  تسا و  ناسنا  رـس  رد  هک  دـنامیم  یکاـندرد  مشچ 

تفطالم
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. دنک لمع 
هلمج زا  هشئاع  هک  نیا  رب  دنناتـسادمه  دنا  هدرک  فیلات  یـسیون  لاح  حرـش  خیرات و  رد  هک  یناسک  مامت  دـیوگیم : دـیدحلا  یبا  نبا  - 12
شا هناخ  هب  هک  ره  هب  دوب و  هتخیوآ  شا  هناخ  رد  هدروآرد  ار  ص )  ) ادـخ ربمایپ  هماج  هک  یئاجب  تسا ، هدوب  نامثع  نافلاخم  نیرتوردـنت 

هک یسک  نیتسخن  دنا : هتفگ  تسا . هدوسرف  ار  وا  تنس  نامثع  هدوسرفن و  زونه  هک  تسا  ص )  ) ادخ ربمایپ  هماج  نیا  تفگیم : دشیم  دراو 
. دشکب ار  وا  ادخدیشکب  ار  لثعن  تفگیم : و  دوب ، هشئاع  هداد  بقل  لثعن "  ار "  نامثع 

وا هب  فارـش "  رد "  ار  وا  لتق  ربخ  و  دوب ، هکم  رد  هشئاع  دـش  هتـشک  نامثع  هک  یماگنه  دـسیونیم " : لمج "  باـتک "  رد  ینئادـم  - 13
هحلط لاحباشوخ  لثعن . داب  دوبان  لثعن ، رب  گرم  تفگیم : دیـسر و  دـهاوخ  تموکح  هب  هحلط  هک  نیا  رد  تشادـن  کـش  چـیه  و  دیـسر ،

! دیروآ تکرح  هب  دینزب و  یه  ار  نارتش  دننکیم . تعیب  وا  اب  دنراد  هک  منکیم  هاگن  شتشگنا  هب  مراد  نالا  یئوگ  میومع  رسپ  لاحب  اشوخ 
نامثع هناخ  رد  هک  ار  یئاهبنارگ  یلصا و  ياهبسا  تشادهگن و  دوخ  دزن  هتفرگ  ار  یمومع  هنازخ  ياهدیلک  دش  هتـشک  نامثع  یتقو  هحلط 

." داد لیوحت  بلاطیبا  نب  یلع  هب  ار  اهنآ  دیسرن  یئاج  هب  شراک  هک  دعب  تفرگرب ، زین  دوب 
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يا تلاـحب  اـشوخ  تفگیم : دـش و  ناود  یلاحـشوخ  زا  تفاـیرد  ار  ناـمثع  گرم  ربخ  هکم  رد  نوچ  هشئاـع  دـسیونیمفنخم " : وبا  - 14
هچ دیسرپ : هشئاع  دمآ . وا  لابقتسا  هب  یثیل  هملس  یبا  نب  دیبع  دیسر  فارش  هب  یتقو  دنباییمن . تموکح  هتسیاش  ار  یسک  وا  زج  اهنآ  هحلط 

دیسرپ : دش . هتشک  نامثع  تفگ : ربخ ؟

هحفص 165 ] ] 

يراک نینچرگا  تساوخیم  ملد  تفگ : هشئاع  دـندرک . تعیب  ع )  ) یلع اب  و  تفاـی ، همتاـخ  یتروص  نیرتهب  هب  راـک  تفگ : دـش ؟ هچ  دـعب 
ماگنه نیا  رد  متفگ . تیارب  هک  دوب  نامه  تیعقاو  تفگ : یئوگیم . هچ  هک  نک  رکف  تسرد  وت  رب  ياو  دیآ . دورف  نیمز  رب  نامسآ  دوشیم 

یسک ایند  رد  نم  مسق  ادخب  داد ؟ تسد  وت  هب  لاحنیا  ارچ  دوشیم و  هچ  ارت  نینموملاما  يا  تفگ : هشئاع  هب  درک  ياو  ياو  هب  عورش  هشئاع 
. دشاب هتشاد  وا  هب  یتهابش  تافص  تالاح و  ظاحل  زا  هک  مبای  یم  ار  یسک  هن  دشاب و  تفالخ  هتـسیاش  ع)  ) یلع زا  شیب  هک  مسانـشیمن  ار 

دادن "! یباوج  چیه  یتحاران ؟ وا  تفالخ  زا  ارچ  وت  نیاربانب ،
نیا دزاس ، دوبان  اروا  ادـخ  تفگ : تفایرد  هکم  رد  ار  نامثع  ندـش  هتـشک  ربخ  یتقو  هشئاع  دـیوگیم : هک  تسه  يرگید  ددـعتم  تاـیاور 

." دنکیمن ملظ  شناگدنب  هب  ادخو  دروآ ، مهارف  شیوخ  يارب  شیاهراک  اب  شدوخ  ار  تشونرس 
. مدوب وا  دزن  دیـسر  هشئاع  هب  نامثع  لتق  ربخ  هک  یماگنه  متفر  جـح  هب  دـش  هتـشک  ناـمثع  هک  یلاـس  دـیوگیم : مزاـح  یبا  نب  سیق  - 15
: تفگیم درکیم  دای  نامثع  زا  نوچ  هحلط و  لاحب  اشوخ  تفگیم : هک  مدینش  هنیدم  هار  رد  تسبرب . هنیدم  هب  رفس  راب  ربخ  ندینـش  ضحمب 
. دـمایم دورف  نیمز  رب  نامـسآ  تساوخیم  ملد  تفگتقونیا : رد  دیـسر . وا  هب  ع )  ) یلع اـب  تعیب  ربخ  هک  یتقو  اـت  دربـب . نیب  زا  ار  وا  ادـخ 
اب يرادنپ  هکنانچ  دزیم  فرح  دوخاب  تشگزاب  رد  هک  مدید  متـشگرب و  وا  اب  نم  دـننادرگرب ، هکم  يوسب  ار  شناوراک  داد  روتـسد  هاگنآ 

نینموملا ! ما  يا  متفگ : وا  هب  دنتشک . مولظم  قحانب و  ار  نافع  نب  نامثع  تفگیم : دیوگیم و  نخسيرگید 
يدرکیم و تفلاـخم  وا  اـب  رتـشیبمدرم  هـمه  زا  وـت  مدـیدیم  ـالبق  و  دربـب ؟ نـیب  زا  ار  وا  ادـخ  یتـفگیم  هـک  مدینــش  وـت  زا  یگزاـت  نـیمه 

تفگ : يدزیم . وا  هب  وت  ار  اهفرحنیرتتشز 
هبوت ار  وا  اهنآ  مدید  مدرک  هعلاطم  وا  هرابرد  ادعب  یلو  دوب . روطنیمه  يرآ ،

هحفص 166 ] ] 

ندیگنج و هک  هاگنآ  و  سدقم ، هام  رد  دوب و  راد  هزور  هکیلاحرد  تشگ و  كاپ  دیپس و  هرقن  لثم  هدرک و  هبوت  هک  نیا  زا  دـعب  دـنداد و 
. دنتشک ار  وا  هتخات  شرس  رب  تسا  مارح  نتشک 

شناهانگار وا  دربب ، نیب  زا  ار  وا  ادـخ  تفگ : دینـش  ار  نامثع  لتق  ربخ  یتقو  هشئاـع  هک  هدـش  تیاور  نارگید  لوق  زا  رگید و  قرطب  - 16
مغ هب  ار  موق  نآ  دومث  موق  راکهبت  گرم  هکنانچ  نامثع  لتق  اداـبم  شیرق  هلیبق  يا  تفرگ . وا  زا  ار  شیاـهراک  ماـقتنا  ادـخ  داد ، نتـشکب 

دنک . تحاران  درآ و  هودنا  مغ و  هب  ار  امش  دروآ 
رب كاخ  تفگ : تسا  هدش  تعیب  ع )  ) یلع اب  هک  دمآ  ربخ  یپایپ  هک  یماگنه  اما  تسا . هحلط  تموکح ، يدـصت  يارب  درف  نیرت  هتـسیاش 
اه همان  دوب  هکم  رد  هک  هشئاع  هب  ریبز  هحلط و  دننادرگ . زاب  هشئاع - رکبوبا و  هلیبق  میتهلیبق - هب  ار  تموکح  دنهاوخیمن  هجوچیهب  ناشرس 

دبع ینعی  شرهاوخ  رـسپ  هارمه  ار  اه  همان  نیا  دنک . دنلب  ار  نامثع  یهاوخنوخ  راعـش  نک و  يریگولج  یلع  اب  مدرم  تعیب  زا  هک  دنتـشون 
یتقو دوب  هکم  رد  لاسنآ  اهنع  هللا  یضر  هملس  ما  درک  دنلب  ار  نامثعیهاوخنوخ  راعش  دناوخ  ار  اه  همان  یتقو  هشئاع  دنداتسرف  ریبز  نب  هللا 
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. تسب رمک  وا  يرایب  تشاد و  مالعا  ع )  ) یلع زا  ار  دوخ  يرادفرط  یتسود و  تساخرب و  نآ  اب  هلباقم  هب  دید  ار  هشئاع  ياهراک 
زا شیپ  وت  تفگ : وا  هب  دراد . او  نامثع  یهاوخنوخ  يارب  مایق  هب  دـبیرفب و  ار  وا  ات  تفر  هملـس  مادزن  هشئاـع  دـسیونیم " : فنخم  وبا  - 17

ربمایپ نارـسمه  همه  زا  وت  یتسه . رجاهم  نیتسخن  اهنآ  نایم  رد  هک  يراد  ار  راـختفا  نیا  يدرک و  ترجاـهم  ص )  ) ربماـیپ نارـسمه  ریاـس 
ياج ره  زا  شیب  وت  هناخ  رد  یحو  هتـشرف  درکیم . عیزوت  میـسقت و  وت  هناخ  زا  ار  ام  هیمهـس  ص )  ) ربمایپ يرتگرزب . رت و  هدروخلاس  (ص )

هچ يارب  روطنم و  هچ  هب  ار  اهفرح  نیا  تفگ : هملس  ما  تسا . هدوب  رگید 

هحفص 167 ] ] 

رد ار  وا  هدرک  هبوت  هک  نیا  زا  دعب  دنداد و  هبوت  ار  نامثع  مدرم  هک  هتفگ  نمب  هشئاع ) رهاوخ  رسپ  ریبز  نب   ) هللا دبع  تفگ : ینزیم ؟ يراک 
دیاش ایب ، ام  اب  مه  وت  نیاربانب  دننم . هارمه  ریبز  هحلط و  مورب . هرصب  هب  ما  هتفرگ  میمـصت  نم  دنتـشک . مارح  هام  رد  تشاد و  هزور  هکیلاح 

نیرتدب يدناروشیم و  نامثع  هیلع  ار  مدرم  زورید  وت  متسه  هملس  ما  نم  تفگ : دنک . حالصا  ام  هلیسوب  ام و  تسدب  ار  تموکح  راک  ادخ 
دنلب ماقم  هچ  ص )  ) ربمایپ رظن  رد  بلاطیبا  نب  یلع  هک  ینادیم  نیقیب  وت  و  يدـناوخیم ، لثعن  مسا  هب  ار  وا  هشیمه  و  يدزیم ، وا  هب  اراهفرح 

. تشاد یتلزنم  و 
: تفگ یلاح ؟ هچ  رد  مدیـسرپ : وا  زا  دمایم . هنیدم ) زا   ) هک مدید  ار  ریبز  دیوگیم : ثیل  ینب  هلیبق  زا  يدرم  دـسیونیم " : هبر  دـبع  نبا  - 18
زا مدید . ار  صاقو  یبا  نب  دعـس  هدمآرد  هنیدم  هب  هاگنآ  دـنکیم . بیقعت  ارم  مهانگ  تسا و  هریچ  نم  رب  مدـنزرف  بولغم . بیقعت و  تحت 
هچ ریبز  مدیـسرپ : شدوـلآرهز . هب  یلع  درک و  شزیت  هحلط  دروآرب و  هشئاـع  هک  يریمـشمش  تـفگ  تـشک ؟ هـک  ار  ناـمثع  مدیـسرپ : وا 

دزن " . مد  چیه  یلو  درک  هراشا  شتسد  اب  تفگ : تشاد ؟ یعضو 
شنیلتاق نامثع و  ندش  هتـشک  هرابرد  صاقو  دعـس  زا  يا  همان  رد  صاع  ورمع  دسیونیم " : تسایـس "  تماما و  باتک "  رد  هبیتق "  نبا  " 

زا هشئاع  هک  دشهتشک  يریـشمش  اب  وا  هک  مهدیم  عالطا  وت  هب  تشک . ار  نامثع  یـسک  هچ  يا  هدیـسرپ  نم  زا  تشون : وا  هب  دعـس  دیـسرپ .
ام و  درک ، ناـمثع ) لـتق  هب   ) هراـشا تسد  اـب  هدومن  توکـس  ریبز  شدوـلآ و  رهز  هب  بلاـطیبا  نب  یلع  درک و  شزیت  هحلط  دروآرب و  ماـین 

( ار یمالـسا  هیور   ) نامثع یلو  میوش ، شلتق  عنام  هدرک  عافد  وا  زا  میتسناوتیم  میتساوخیم  رگا  هکیتروص  رد  میتشاذـگ  تسد  يور  تسد 
یبوخ راک  هک  میا  هدرک  یبوخ  راک  رگا  ام  نیارباـنب ، درک . مه  اوراـن  راـک  درک و  بوخ  راـک  تفرگ و  شیپ  رگید  يا  هیور  هداد و  رییغت 

میهاوخیم شزرمآ  ادخ  زا  میا  هدرک  يدب  راک  رگا  و  میا ، هدرک 

هحفص 168 ] ] 

تموکح ماقم  هدرم  نانچ  هحلط  و  تسا ، شیوخ  هانگ  راشف  رد  دوخ و  هداوناخ  هضبق  رد  بولغم و  ریبز  هک  مهدـیم  عالطا  وت  هب  نینچمه 
 " دنک هراپ  مه  ار  شدوخ  مکش  تسا  نکممتموکح  قشع  زا  هک  تسا 

هراوید زا  اهریت  يدـیدیم ، لـمج  گـنج  رد  ارم  رگا  تفگوا : هب  هشئاـع  دـمآ . هشئاـع  دزن  هبعـش  نب  هریغم  دـسیونیم " : هبر  دـبع  نبا  - 19
. تشکیم ارت  هدرک  تباصا  وت  هب  اهنآ  زا  یکی  تساوخیم  ملد  ادخب  تفگ : مدوب . هتـسشن  مندـب  تسوپ  هب  یـضعب  هدرک و  روبع  ما  هواجک 

تفگ : هشئاع  يدرک . نامثع  هیلع  هک  ییاهراک  يازسب  تفگ : ینزیم ؟ ار  فرح  نیا  ارچ  دهدب ، تریخ  ادخ  تفگ : هشئاع 
نیمهب دنگنجب و  نامثع  اب  متـساوخیم  نم  هک  تسنادیم  ادخ  دوش . هتـشک  هک  دوبن  نیا  مدزیم  وا  هب  هک  یئاهفرح  زا  مروظنم  دنگوس  ادخب 

وا زا  متـساوخیم  دـش ، يزادـناریت  مدوخ  فرطب  دوش  يزادـناریت  نامثع  هب  هک  متـساوخ  دـنگنجب ، نم  اب  هکدروآ  شیپ  ناـنچ  ادـخ  ببس 
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." دناسریم لتق  هب  ارم  دسر  لتق  هب  نامثع  هک  دوب  نیا  مدوصقم  هک  تسنادیم  ادخ  رگا  متفرگ . رارق  ینامرفان  دروم  نم  دوخ  دننکنتعاطا 
در اجنآ  زا  نامثع  نم ، هلمج  زادندوب  هشئاع  همیخ  رودب  يا  هدع  هکم  رد  دـنکیم " : تیاور  نینچ  يردـخ  دیعـس  وبازا  هبر  دـبع  نبا  - 20

اهرهـش ریاس  مدرم  زا  رتریلد  رتدـنت و  هفوک  مدرم  اب  نامثع  و  دوب ، هفوک  مدرم  زا  اهنآ  زا  یکی  نم . زج  دـنتفگ  ازـسان  وا  هب  اهنآ  همه  دـش .
هب دنتفگ  یفوک  درم  نآ  هب  وا . دـیدهت  هب  درک  عورـش  نامثع  دیـسر ، هنیدـم  هب  یتقو  یئوگیم ؟ دـب  نم  هب  وت  یفوک  يآ  تفگ : وا  هب  دوب .

ادـخب تفگ : هحلط  دز . مهاوخ  هنایزات  دـص  ارت  مسق  ادـخب  هک  درک  شاخرپ  نامثع  دـنتفر . نامثع  دزن  درمنآ  اب  هحلط  وش . لـسوتم  هحلط 
شا هیمهس  زا  ار  وا  ادخب  تفگ : دشاب . هدرک  انز  هک  نیا  رگم  ینزب  هنایزاتدص  ار  وا  یناوتیمن 

هحفص 169 ] ] 

." دناسریم ار  شیزور  ادخ  تفگ : هحلط  مزاسیم . مورحم 
. تسا هدوب  هنیدـم  نکاـس  یی  يدوهی  لـثعن  و  قـمحا . درمریپ  ینعی  لـثعن  دـنیوگیم : يدـیبز  روـظنم و  نبا  يداـبآزوریف و  ریثا و  نبا  - 21

دیبع وبا  و  تسا ، هدوب  رـصم  مدرم  زا  يزارد  شیر  درم  لثعن  دنا . هدرک  هیبشت  واب  ار  نامثع  دـنا  هتفگ  هدـمآ   " ریـصبت باتک "  رد  هکنانچ 
قطن وا  يزورهک  هدـمآ  نامثع  هب  طوبرم  ثحب  رد  دـناهدناوخیم . وا  مانب  شهوکن  تتامـش و  يارب  ار  نامثع  هدوب و  نامثع  هیبش  دـیوگیم 
ماقم هظحالمب  رگا  دنتفگ  يو  هب  تشگ . شوماخ  وا  و  درک ، شاخرپ  درمنآ  هب  مالـس  نب  هللا  دبع  تفگ . دـب  وا  هب  هتـساخرب  يدرم  درکیم 
لثعن ار  وا  نامثع  نانمشد  تسا . نامثع  هعیش  مالس  نب  هللا  دبع  نوچ  یهدب  شحف  لثعن  هب  یتساوخیم  یتفگن  چیه  وا  هب  مالس  نب  هللا  دبع 
هـشئاع ار  نخـس  نیا  و  تسا . نامثع  لثعنزا  شدوصقم  و  دشکب ، ار  وا  ادخ  دیـشکب ، ار  لثعن  هک  هدـمآ  هشئاع  ثیدـح  رد  و  دـندناوخیم ،

، دنیوگیمرن ناگدنرد  هب  لثعن  هک  هدمآ  ظحاج  رثا  ناویحلا "  هایح  رد "  تفرگ  شیپ  رد  هکم  هار  هدـمآ  مشخب  نامثع  زا  هک  تفگ  یتقو 
. دندناوخیم لثعن  ار  وا  نامثع  نانمشد  و 

دـش هتـشک  نامثع  تفگیم  هکیلاح  رد  دش  ردب  هناخ  زا  نایرگ  اهنع  هللا  یـضر  هشئاع  دـسیونیم " : فارـشالا "  باسنا  رد "  يرذالب  - 22
ینکیم " ؟ هیرگ  شیازع  رد  زورما  يدناروشیم و  وا  هیلع  ار  مدرم  زورید  وت  تفگ : وا  هب  رسای  رامع  دزرمایب  ار  وا  ادخ 

نامثع ، هرابرد  هشئاعنانخس  يواح  تسا  یتایاور  اهنیا  دیوگ : ینیما 
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نامثع يو  هک  دوشیم  مولعم  تایاور  نیا  وترپ  رد  دش  لقن  یخیرات  عبانم  زا  همه  و  تسا ، هتشاد  ربارب  رد  هک  یعـضوم  هیور و  زا  یکاح  و 
هتساوخیم شلد  تسا  هدربیم  نیب  زا  ار  وا  هدیسریم  شتسد  رگا  هک  هدرمشیم  يراکتیانج  ار  وا  یتح  هتسنادیمن و  تفالخ  دنسم  هتـسیاش  ار 

ایرد هب  هتـسبیم و  مکحم  ار  شرـس  هداهنیم و  شیاهلاوج  زا  یکی  رد  ای  تسا  هتخادـنایم  ایرد  رعق  هب  ار  وا  هتـسب و  یم  ناـمثع  ياـپبیگنس 
نیمه ساسا  رب  دیآرد . ياپ  زا  دـندوب  هدرک  شا  هرـصاحم  هدـیروش و  وا  رب  هک  یناسک  هزین  هب  ای  دراپـسب ، ناج  شقامعا  رد  ات  هتخادـنایم 

رد رفـس و  رد  تسا . هدـشیم  لسوتم  ص )  ) ربمایپ شفک  هماج و  يوم و  هب  قیوشت  کیرحت و  نیا  رد  و  هدـناروشیم ، وا  هیلع  ار  مدرم  رظن ،
لتق اب  هدید  یتقو  اما  هدوب . یقاب  هیرظن  نامه  رب  ندش  هتشک  زا  سپ  تسا و  هدیسر  لتق  هب  ات  هتـسشنن  هدوسآ  وا  هیلع  غیلبت  زا  مدکی  تماقا 
رفس دیاش  تسا . هدش  تحاران  هداتفین  میت  هلیبق  گنچ  هب  تموکح  هک  نیا  زا  هتفـشآ  رب  هدماین  رد  هحلط "  فرـصتهب "  تموکح  نامثع 

هدینـش و وا  زا  اهراب  رفـس  نیمه  رد  اریز  تسا ، هدوب  هحلط "  تموکح "  هنیمز  نتخاس  راومه  يارب  تاـغیلبت و  نیمه  روظنمب  زین  شجح 
. " دننکیم تعیب  وا  اب  دنراد  هک  مرگنیم  شتـشگنا  هب  نالا  نیمه  يرادـنپ  ومع  رـسپ  يا  وتب  اشوخ  هحلط  لاحب  اشوخ  هک "  دـنا  هدرک  لقن 
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 "! دنباییمن تفالخ  هتسیاش  ار  یسک  هحلط  زا  ریغ  اهنآ  هحلط  لاحباشوخ 

هحفص 171 ] ] 

راذگاو ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هدهع  هب  و  ص )  ) ربمایپ نادناخ  يدـصت  هب  هکلب  داتفین  میت - شا - هلیبق  گنچ  هب  تفالخ  دـنیب  یم  یتقو  اما 
فسات و راهظا  نامثع  نتـشک  زا  و  دـیآ ، دورف  نیمز  رب  نامـسآ  دـنکیم  وزرآو  دـبوشایم  رب  تسین  ع )  ) یلع رادتـسودهک  اـجنآ  زا  تشگ 
هب ار  هحلط  دـناوتب  قیرطنیا  زا  دـیاش  درادـیم  رب  ار  نامثع  یهاوخنوخ  مچرپ  ددرگیم و  رب  هکم  هبهنیدـم  هار  همین  زا  دـیامنیم و  يراوگوس 

یشکرکشل هاپس و  یهدنامرف  قح  نآ  رب  هوالع  و  درادن ، ار  نامثع  یهاوخنوخ  قح  تسا  يرگید  هلیبق  زا  هک  وا  هنرگو  دناسرب . تموکح 
ربمایپ تسا . هدومرف  عنم  ندیمارخ  شدرگ و  زا  شکمـشک و  نادیم  رد  روهظ  زا  ار  ص )  ) ربمایپ نارـسمه  همه  وا و  ادـخ  و  درادـن ، مهار 

هیلع هناحلـسم  مایقب  اهنیا  مامت  دوجو  اب  وا  اما  تسا . هتـشاد  رذـح  رب  لمج  هناراـکزواجت  ماـیق  رد  تکرـش  زا  اـصوصخمار  وا  ص )  ) ادـخ
دونشیم ار  اهگس  يادص  هرصب  هارب  باوح "  رد "  هک  یماگنه  دریگیم  هدینشن  ار  شربمایپ  ادخهدومرف و  دزیخ و  یم  رب  ع )  ) یلع تفالخ 

يزاب هقح  ریثات  تحت  دوشیم و  لد  هسوسو  میلست  هرابود  یلو  دریگیم ، تشگرب  هب  میمصت  دتفایم و  ص )  ) ربمایپ زیمآ  یهن  یئوگشیپ  دایب 
شدـیما دـسریم و  لتق  هب  تموکح  يارب  شدزمان  هحلط "  اـت "  دوریم  یلخاد  هناراـکزواجت  گـنج  هار  هبو  دریگیم  رارق  نارگید  یـسایس 

دوشیم . راوتسا  ع )  ) یلع تفالخ  ددنویپ و  یم  ققحتب  وا  يانمت  فالخ  رب  ادخ  هدارا  ددرگیم و  سایب  لدبم 

فوع نب  نمحرلا  دبع  نخس 

. دنا هتفایرد  تشهب  هدژم  دنیوگیم - هک - يرفن  هد  زا  یکی  و  مکاح ، باختنا  ياروش  سیئر  يردب ، دهاجم 
. دندروآ دایب  ار  نامثع  راک  فوع  نب  نمحرلا  دبع  و  ع )  ) یلع تشذگرد  هذبر  رد  رذوبا  نوچ  هک "  دنکیم  لقن  دعس "  زا "  يرذالب  - 1

تفگ : وا  هب  ع )  ) یلع

هحفص 172 ] ] 

رگا تفگنمحرلا : دـبع  يدرک . تعیب  وا  اـب  يداد و  تموکح  داهنـشیپ  وا  هب  هرفن  شـش  ياروش  رد  هک   ) تسا وت  راـک  هجیتـن  اـهنیا  همه 
اپ ریز  .. ) تنس و نآرق و  زاتیعبت  رب  رئاد   ) هدرپس هک  ار  یتادهعت  وا  اریز  ار ، مریشمش  نم  يرادرب و  ار  تریشمش  وت  مرـضاح  نم  یهاوخب 

." تساهداهن
هب ار  اهناتـسرهش  اهرهـش و  رب  تموـکح  هک  نیا  لـثم  دز  رـس  یئاـهراک  هـنع  هللا  یـضر  ناـمثع  زا  نوـچ  دـسیونیم " : ءادـفلا "  وـبا  - " 2

تسا . وت  راک  هجیتن  اهنیا  همه  دنا : هتفگ  فوع  نب  نمحرلا  دبع  هب  دنیوگیم  درپس ، شناشیوخ  هلیبق و  زا  یناناوجون 
رد فوع  نب  نمحرلا  دبع  میوگن . نخـس  وا  ابزگره  هک  مدنب  یم  دهع  ادـخ  اب  الاح  اما  دـنکب . یئاهراک  نینچ  مدرکیمن  رکف  دـیوگیم : وا 
وا اما  تفر  شندید  نب  نامثع  شگرمب  یهتنم  يرامیب  رد  دوب . هتفگ  نخس  كرت  دوب و  رهق  هنع  هللایضر  نامثع  اب  هک  تفر  ایند  زا  یلاح 

." تفگن نخس  نامثع  اب  هملک  کی  دینادرگ و  راوید  فرط  هب  ار  شیور 
زا شیپ  تفگ : دـندروآ ، ار  نامثع  مسا  شگرم - هب  یهتنم  يرامیب  دوب - رامیب  هک  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  شیپ  : " دـسیونیم يرذـالب  - 3
زا فوع  نب  نمحرلا  دبع  هلگ  دنراذگن  داد  روتـسد  دیـسر . نامثع  شوگ  هب  نخـس  نیا  دیزاسب . ار  شراک  دـهد  همادا  شتنطلـس  هب  هکنیا 
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و دکـشخب ، هاچ  نآ  بآهک  درک  اعد  الباقتم  نمحرلا  دـبع  دـنک . هدافتـسا  دوب ) مومع  کلم  و   ) درکیم هدافتـسا  تقونآ  ات  هک  یهاچ  بآ 
." دیکشخ

." دیوگن نخس  نامثع  اب  هجوچیهب  هک  دوب  هدروخ  مسق  فوع  نب  نمحرلادبع  دسیونیم " : يرگید  لوق  زا  يرذالب  - 4
فوع نب  نمحرلا  دبع  دنکیم " : لقن  نینچ  صاقو  یبا  نب  دعس  لوق  زا  - 5

هحفص 173 ] ] 

تافو ود  یـس و  لاسبوا  درازگ  زامن  وا  رب  صاقو  یبا  نب  دعـس  ای  ریبز  تیـصو  نیمه  رب  انب  درازگن . زاـمن  وا  رب  ناـمثع  هک  هدرک  تیـصو 
." تسا هتفای 

یهدنامرف يرادناتسا و  هب  شناشیوخ  هلیبق و  زا  یناناوجون  باصتنا  لیبق  زا  دز  رس  یئاهراک  ینامثع  زا  نوچ  دسیونیم " : هبر  دبع  نبا  - 6
و مدرکیمن . رکف  ار  اهنیا  تفگ : تسا . وتراک  هجیتن  نیا  دـنتفگ : فوع  نب  نمحرلا  دـبع  هب  ص ،)  ) دـمحم ماقیملاع  گرزب و  باحـصا  رب 
رکبوبا و شور  هب  ام  اب  ات  متخادنا  شیپ  متشاد و  مدقم  نارگید  رب  ارت  تفگ : وا  هب  زیمآ  خیبوت  نحل  اب  تفر و  نامثع  دزن  هتـساخرب  سپس 
. يا هدرک  راوس  ناناملـسم  ندرگ  رب  ار  اهنآ  هتفرگ و  مرگ  تنادـنواشیوخ  اب  هتفرگ و  شیپ  اـهنآ  ریاـغم  یـشور  وت  یلو  ینک ، راـتفر  رمع 

تفگ :
: تفگ نمحرلا  دبع  مرادیم . هگن  ار  منادنواشیوخ  تمرح  ادخهارب  نم  تشادیمن و  هگن  ار  شیدنواشیوخ  دنویپ  تمرح  ادـخ  هار  رد  رمع 

شیرامیب رد  تفگن . نخـس  نامثع  اب  رمع  رخآ  ات  تسب  ادـخ  اـب  هک  يدـهع  رثا  رب  میوگن . نخـس  وت  اـب  زگره  هک  منکیم  داـی  مسق  ادـخب 
." دزن فرح  وا  اب  يا  هملک  دینادرگ و  راوید  هب  وا  زا  يور  تفر ، شندیدب  نامثع 

هب ار  اهنآ  دش . هدروآ  نامثع  دزن  هنیدم  هب  یمالسا ) ياهتایلام  زا  یکی   ) هقدص تباب  يا  همر  دسیونیم : همرخم  نب  روسم  لوق  زا  يربط  - 7
ار دوسا  نب  نمحرلا  دـبع  همرخم و  نب  روسم  نمحرلا ، دـبع  دیـسر . فوع  نب  نمحرلا  دـبع  نب  ربـخ  دیـشخب . مکح "  هداوناـخ "  زایکی 

میسقت مدرم  نایم  دندروآ و  ار  همر  نآ  هتفر  ات  درک  رومام 

هحفص 174 ] ] 

 ". دوب شیوخ  هناخ  رد  نامثع  هکیلاح  رد  درک 
ودنآ تشگ و  باجتسم  فوع  نب  نمحرلا  دبع  نامثع و  قح  رد  ع )  ) یلع ياعد  دسیونیم " : لئاوا "  باتک "  رد  يرکـسع  لاله  وبا  - 8

زا یکی  نامتخاس  نامثع  هک  یماگنه  داد ... نامثع  هب  زیمآ  شهوکن  یماغیپ  نمحرلا  دبع  دندوب  رهق  نمـشد و  مه  اب  هک  دـندرم  یلاح  رد 
دوب نایمنآرد  هک  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  دـنتفای  روضح  مدرم  داد و  بیترت  تبـسانمناب  یلـصفم  تفایـض  دـیناسر و  مامتاب  ار  شیاهخاک 

زورما میدرکیمن  لوبق  دـنتفگیم و  وت  هرابرد  هچنآ  نافع  رـسپ  يا  هک  درک  ناـمثع  هب  ور  داـتفا  اذـغ  همهنآ  ناـمتخاس و  هب  شمـشچ  یتقو 
مربیم هاـنپ  ادـخ  هب  ما ) هتخاـس  مهارف  ار  نارگید  تعیب  هلیـسو  و   ) ما هدرک  تعیب  وت  اـب  هک  نیا  زا  نم  تسا ، تسرد  تسار و  هک  مدـیمهف 

رد دنیامنن . ترشاعم  وا  اب  درک  رما  مدرم  هب  و  دندرک . نوریب  ینامهمزا  ار  وا  ات  داد  روتسد  شرکون  هب  هتشگ  نیگمشخ  شنخـس  زا  نامثع 
دبع دزوماـیب . یملع ) هقف  اـی   "  ) ضئارف مـلع "  نآرق و  مـلع  وا  زا  تـفریم  هـک  ساـبع  نـب  هللا  دـبع  زج  تـفریمن  وا  دزن  سکچیه  هجیتـن ،

درم " . ات  دادن ، شباوجیلو  تفگ  نخس  وا  اب  هتفر  شندیدب  نامثع  تشگ . رامیب  نمحرلا 
هک یئاروش  هسلج  رد  تسا  هدمآ  فوع  نب  نمحرلا  دبع  هب  ع )  ) یلع نینموملاریما  نخس  رد  هک  تسا  یئاعد  هب  يرکسع  لاله  وبا  هراشا 
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تفگدرک : باختنا  تفالخ  هب  ار  نامثع  هک  نیا  زا  سپ  وا  هب  دوب . هدش  لیکشت  مکاحباختنا  يارب  رمع  تیصوب  انب 
قیفر هک  يرادار  يدیما  نآ  وا  هب  هک  يدرک  رطاخ  نیاب  طقف  ار  راک  نیا  مسق  ادخب  " 

هحفص 175 ] ] 

دناشکب "! ینمشد  هب  ار  رفن  ود  امش  هنایم  ادخ  تشاد . شقیفر  زا  رفن  ود  امش 
هب هراشا  تسا "  تسرد  تسار و  هک  میدیمهف  زورما  میدرکیمن  لوبق  دنتفگیم و  وت  هرابرد  هچنآ  هک "  فوع  نب  نمحرلا  دبع  فرح  نیا 

- دوب هدرک  بوصنم  رمع  هک  یناـسک  اروش و  ياـضعا  ینعی  اـهنآ - هک  منادـیم  نم  تسا " : اروش  هسلج  رد  ع )  ) یلع نینموـملاریما  هتفگ 
مهاوخ تدایب  دشاب  یقاب  يرمع  رگا  و  دروآ ، دهاوخ  دیدپ  دوخ  رس  ياهراک  اهتعدب و  وا  درک و  دنهاوخ  بوصنم  تموکح  هب  ار  نامثع 

هب ارم  یـشاب  هدـنز  رگا  و  دـینادرگ ، دـنهاوخ  تسدـب  تسد  دوخ  ناـیم  ار  تموکح  هیما  ینب  دریمب . اـی  دوش  هتـشک  ناـمثع  رگا  و  دروآ ،
 " يرادیمن . شوخ  هک  دید  یهاوخ  یعضو 

نادنواشیوخ هک  نیا  لیبق  زا  داد  خر  اهدماشیپ  نآ  نامثع  تموکحهرود  رد  نوچ  دسیونیم " : هغالبلا  جهن  حرـش  رد  هدـبع  دـمحم  خـیش 
هتفگ فوع  نب  نمحرلا  دبع  هب  نامزنآ  رد  دنیوگیم  دندش ، وا  فلاخم  ص )  ) ربمایپ گرزب  باحصا  و  دندیـسر ، يرادناتـساهب  وا  ناوجون 
نخس وا  اب  زگره  هک  مینکیم  دهع  ادخاب  الاح  یلو  دنزب . رس  وا  زا  مدرکیمن  رکف  ار  اهراک  نیا  تسا : هتفگ  تسا  وت  راک  هجیتن  نیا  هک  دنا 

تـسدب اهراکو  درک  دهاوخ  تازاجم  تواضق و  وا  تسا و  رت  هاگآ  ادـخ  دزیمن . فرح  دوب و  رهق  نامثع  اب  هک  مدرم  یلاح  رد  و  میوگن .
 " تسا . وا 

دندرم "  ات  دندوب  رهق  فوع  نب  نمحرلا  دبع  نافع و  نب  نامثع  دسیونیم " : هبیتق  نبا 
اهنآ زا  و  تخاس ، حرطم  اهنیا  يارب  یتالاوس  دیاب  اجنیا  رد  دیوگ : ینیما 

هحفص 176 ] ] 

فلاخم ای  تسا  هدوب  ص )  ) ربمایپ تنـس  قباطم  دنتفرگ  ار  نآ  زا  تیعبت  دهعت  تعیب  ماگنهب  نامثع  زا  هک  رمع  رکبوبا و  شور  ایآ  دیـسرپ 
نیا تفالخ  طرـش  اهنت  تسا  هدوب  هدوهیب  دـئاز و  تنـس ، نآرق و  رانک  رد  شندروآ  و  تعیب ، دـهعت  رد  شرکذ  هدوبنآ  قباـطم  رگا  نآ ؟

نآرق و زا  شفلخت . دانتـساب  دـننک  راـنک  رب  دـنهاوخب  ار  يا  هفیلخ  رگا  و  دـنک . يوریپ  هعماـج  هرادا  رد  تنـس  نآرق و  زا  هفیلخ  هک  تسا 
تسا . هدومنن  يوریپ  رمع  رکبوبا و  شور  زا  هک  نیا  دانتساب  هن  دنزاسیم  رانک  رب  تنس 

فلاخم رمع ، رکبوبا و  شور  هکیتروص  رد  اما  تسا  يا  هدوهیب  وغل و  راک  تنـس  نآرق و  رانک  رد  رمع  رکبوبا و  شور  ندروآ  نیارباـنب ،
رب نامثع  اب  تفلاخم  یتسیاب  نیاربانب ، دیامنن . تیعبت  دنک و  فلخت  نآ  زا  هک  دوب  دهاوخ  بجاو  ناملـسم  ره  رب  دشاب ، ص )  ) ربمایپ تنس 

. دندیزرویم تفلاخم  وا  اب  رمع  رکبوبا و  شور  زا  فلخت  هن  تنس و  زا  شفلخت  دانساب  تفرگیم و  ماجنا  تنـس  نآرق و  زا  شفلخت  ساسا 
لوبق لباق  ار  طرـش  کی  طـقف  تفرن و  رمع  ورکبوبا  شور  زا  تیعبت  هب  دـهعت  راـب  ریز  اروش  نآ  رد  ع )  ) یلع نینموملاریما  لـیلد ، نیمهب 

دوب . شیوخ  داهتجا  وترپ  رد  تنس  نآرق و  زا  شا  هرادا  تموکح و  تقباطم  نآ  هک  تسناد 
ای تسنادیم ، میتفگ  ار  هچنآ  دنک  لمع  رمع  رکبوبا و  شور  هب  هک  درکیم  طرـش  نامثع  اب  یتقو  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  میتسنادـیم  شاک 

میتفگ نکمم  ضرف  ود  دروم  رد  ار  هچنآ  تسنادیم ، هکیتروص  رد  تسا ؟ نآ  فلاخم  ای  تنس  قباطم  رمع  رکبوبا و  شور  هک  تسنادیمن 
يوریپ يارب  نتفرگ  دهعت  نآ و  ندرک  طرش  تسنادیم  نآ  زا  یئزج  تنس و  قباطم  ارنآ  رگا  هک  حرش  نیاب  دوب . دهاوخ  بترتم  شراک  رب 

دلج 17 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 188زکرم  هحفص 95 

http://www.ghaemiyeh.com


رگا و  دوب . يا  هدوهیب  دئاز و  زیچ  تسا ، نآرق  هب  ندرک  لمع  هب  دهعت  رانک  رد  هک  نآ  زا 

هحفص 177 ] ] 

ارنآ هن  دـهاوخیم و  ار  يدـهعت  نینچ  هن  دـشاب  هتـشاد  نامیا  نآرق  و  ص )  ) ربماـیپ ادـخ و  هب  سک  ره  هک  تسنادـیم  تنـس  فلاـخم  ارنآ 
تفلاخم ای  دراد  تقباطم  تنـساب  رمع  رکبوبا و  شور  هک  تسنادیمن  فوع  نب  نمحرلا  دبع  هک  نیا  ضرفب  و  مود ، تروص  رد  دریذپیم ،
دنادیمن تسا و  ربخ  یب  نآ  زا  دوخ  هک  دهدیم  رارق  تفالخب  یسک  باصتنا  طرش  ار  يزیچ  هنوگچ  میسرپ  یم  تسا . يدیعب  ضرف  نیا  و 

طرـش نیا  دراد  يا  هدـئاف  هچ  یهگناو  دوشیم ؟ یلوهجم  بلطم  هب  لوـکوم  طوـنم و  یمالـسا  هعماـج  هرادا  میظع  رما  هنوـگچ  و  تسیچ ؟
دیامن ؟ تبقارم  ار  نآ  هب  مازتلا  دربب و  یپ  نآ  زا  يوریپ  ای  فلخت  هب  دناوتیم  هنوگچ  لوهجم ؟

نآ هرابرد  ثحب  ندرک و  حرطم  زا  ار  يا  هدناوخ  سرد  ره  ناش  هک  تسا  هدروآ  طرـش ، نیا  يارب  یهیجوت  دیهمت "  باتک " رد  ینالقاب 
وا ! لثم  يدنمشناد  يارب  ار  ناب  داقتعا  هب  دسر  هچ  ات  مینادیم  رتالاب 

ار هچنآ  تفریذـپ  ار  رمع - رکبوبا و  شور  زا  يوریپ  هب  ندوب  مزلم  طرـش  طرـش - نیا  یتقو  میـسرپب  وا  زا  ات  دـسریم  ناـمثع  تبون  هاـگنآ 
اب هک  تفریذپ  نیا  هب  ملع  اب  ارنآ  ایآ  و  هنای ؟ دراد  ص )  ) ربمایپ تنـس  اب  یطابترا  هچ  رمع  رکبوبا و  شور  هک  تسنادیم  تسنادیم ، میتفگ 

رگا یهگناو  تفریذپ ؟ تسیچ  تسنادیمن  هک  ار  یطرش  هنوگچ  تسنادیمن  هکیتروص  رد  هن ؟ ای  تسین  نآ  فلاخم  دراد و  تقباطم  تنس 
دهعت اريراک  ارچ  ریخا ، ضرفب  دیایمن ؟ رب  نآهدهع  زا  هک  تسنادیم  ای  هن ؟ ای  دیایم  رب  نآ  هدهع  زا  هک  تسنادـیم  ایآ  تسیچ  تسنادـیم 

رب نآ  هدهع  زا  تسنادیمن  هکیتروص  رد  و  رگید ، ضرفب  تسا  غورد  اوران و  يدهعت  نیا  و  دیایمن ؟ رب  شا  هدـهع  زا  تسنادـیم  هک  هدرک 
هک ار  یمهم  تیلووسم  نینچ  دریذپب  دهاوخیم  هک  یتیلووسم  رد  تقد  یـصخشتاناکما و  تردـق و  یبایزرا  نودـب  هنوگچ  هن ، ای  دـیایم 

فالخ رب  ارچ  دوب  ربخاب  شدهعت  طرش و  تقیقح  زا  هک  ضرف  نیاب  زاب  تفریذپ ؟ تسا  هتسباو  نادب  یمالسا  گرزب  تما  تشونرس 

هحفص 178 ] ] 

ارچ هوالعب  نآ ؟ هبندرک  لمع  هب  دوب  طورـشم  شتیمکاح  دوب و  هدش  هداد  رارق  تعیب  طرـش  هچنآ  فالخرب  درک  لمع  شدـهعت  طرش و 
نینچ هدرک  راتفر  رمع  رکبوبا و  شور  فالخ  رب  هداهن و  اپ  ریز  ار  تعیب  طرش  دیوگیم  وا  هب  فوع  نب  نمحرلا  دبع  هک  یماگنه  اهدعب و 

ار کحـضم  هناهب  ورذع  نیا  و  مریگ ؟ شیپ  ار  رمع  رکبوبا و  شور  مناوتیمن  نم  میایمن و  رب  نآ  هدهع  زا  نم  هک  دشارت  یم  هناهب  رذـع و 
هدرک كرت  ار  رمع  شور  ارچ  دـیوگیم  هک  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  باوج  تفگ : نامثع  تسا ، هدرک  تبث  شدنـسم  رد  لبنح  نب  دـمحا 

ار رمع  شور  قبط  تموکح  یئاناوت  رگا  میسرپیم : نامثع  زا  وا  دوخ  هن  مراد و  ار  شور  نآ  نتـسب  راکب  یئاناوت  نم  هن  هک  تسا  نیا  ما ؟
رمع شور  يرادنپیم  رگا  و  یتفریذپ ؟ دندرک  طرش  وت  اب  یتقوارچ  يدرک و  لوبق  ارنآ  ارچ  يدمایمن  رب  تیلووسم  نیا  هدهع  زا  یتشادن و 

تموکح یئاناوت  هک  تسا  نیا  تنخـس  راک و  ینعم  یتفریذـپ - ار  نآ  ودـنآ  تقباطم  هب  ملع  اب  و  تسا - مرکا  ربمایپ  هیور  تنـس و  نامه 
يا ! هداهن  اپ  ریز  ار  اهنآ  يا و  هدرک  فلخت  نآرق  تنس و  زا  هعماج  هرادا  تموکح و  رد  يرادن و  مه  ار  مرکا  ربمایپ  تنس  قبط 

تربع رگنـشور و  يا  هیرظن  دراد ، رارق  شتموکح  هیور  نامثع و  هراـبرد  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  هیرظن  نیرخآ  تـالاوس ، نیا  باوج  رد 
رگا (ع " :) نینموملاریما هب  شنخـس  زا  " و  مربیم ، هانپ  ادخ  هب  ما  هدرک  وت  اب  هک  یتعیب  زا  نم  دـشخردیم " : نامثع  هب  شنخـس  زا  هک  روآ 
یتح و  دنادیم ، اور  ار  نامثع  اب  ندیگنج  تسادیپ  هک  مرادیم " ... رب  ار  مریمـشمش  مهنم  يرادرب و  ار  تریـشمش  وت  مرـضاح  نم  یهاوخب 

دیوگیم : دنکیم و  قیوشت  ناب  ار  نارگید  هتسناد  زیاج  ار  شلتق 
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یئاوران رد  نادنچ  و  . " دیزاسب ار  شراک  دهد  همادا  شتنطلس  هب  هک  نیا  زا  شیپ  " 

هحفص 179 ] ] 

وا ربنامثع  دنکیم  تیصو  و  دنادیمن ، هتسیاش  حلاص و  تیم  زامن  هماقا  يارب  اروا  هک  دوریم  شیپ  نامثع  صخـش  یگتـسیاشان  تموکح و 
دوخ يور  دیایم  شندیدب  یتقو  هکیروطب  دیوگن  نخس  نامثع  ابدروخیم  دنگوس  و  درازگیم . زامن  وا  رب  ریبز  ببـس  نیمهب  درازگن و  زامن 

زا نامثع  هک  ار  يا  همر  دـهدیم  روتـسد  رظن  نیمه  رب  انب  و  دـنادیمن ، ارجا  لباق  نآرق و  قباطم  ار  ناـمثع  ياـهراک  دـنادرگیم . راوید  هب  ار 
یعـضوم هیرظن و  نیمه  رطاخب  دنکیم . عیزوت  مدرم  نایم  ارنآ  دـنروایب و  دـنریگب و  هدیـشخب  مکح "  هداوناخ "  زا  یکی  هب  یمومع  لاوما 

ماهتا لقن  زا  سپرجح  نبا  درکیم . ناهنپ  رفک  هب  مهتم  دـیمانیم و  قفانم  ار  وا  دـیوگیم  رجح  نبا  هکنانچ  نامثع  تشاد  ناـمثع  ربارب  ردهک 
وا هرابرد  ینخـس  نینچ  دوب و  ناساره  وا  زا  دـمایم  نامثع  شیپ  داـیز  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  نوچ  هک  دـنکیم  هیجوتروطنیا  ارنآ  ناـمثع ،

یلیخ هتسنادیمنوچ  اما  هدرک  هراشا  رجح  نبا  هیجوت  هب  مرکا "  ربمایپ  هریـس  رد "  یبلح "  تسا " . يروآ  هدنخ  هیجوت  نیا  تسا و  هتفگ 
دنتفرگ و نامثع  زا  هک  یتادهعت  میسرپ : یم  تعامج  نیا  زا  میتخاس ، حرطم  میتفگ و  هچنآ  زا  هتشذگ  تسا . هدرکن  لقن  تسا  کحـضم 

الثم دنهدن و  ماجنا  ار  تادـهعت  نیا  هک  دوب  زاجم  نامثعایآ  هن ؟ ای  دوب  بجاو  شیافیا  ماجنا و  ایآ  دـندرپس  وا  هب  ار  تفالخ  نآ  ساسا  رب 
افو ناب  ارچ  دوب  بجاو  شتادهعت  يافیا  رگا  دنامن ؟ دـهعتم  دـنبیاپ و  رمع  رکبوبا و  شور  هب  تنـس و  نآرق و  تاروتـسد  هب  تموکح  رد 
رت هاگآ  تما  حلاصم  هبو  وا  تنـس  هب  دوب و  ص )  ) ربمایپ مولع  رب  ثاریم  هک  ع )  ) یلع نینموملاریما  ارچ  تشاذـگ ؟ اپ  ریز  ار  اهنآ  دومنن و 

يزیچ تادهعت  طیارش و  نیا  ایآ  دوشدهعتم ؟ دریذپب و  ار  طیارش  نآ  دشن  رضاح  دوب  سک  ره  زا 

هحفص 180 ] ] 

يافیا مدـع  لیلدـب  ار  وا  دنتـساوخ  ص )  ) ربمایپ باحـصایتقو  ارچ  سپ  دـش ؟ دـهاوخ  رانک  رب  دچیپرـس  شماجنا  زا  هفیلخ  رگا  هک  تسا 
نآ دانتـساب  ارچ  سپ  دنزاس ، شرانک  رب  دادن  ماجنا  رگا  هک  تسین  يزیچ  تادهعت  نآ  هن ، رگا  درک ؟ تمواقم  دـنزاس  رانک  رب  شتادـهعت 
لتق رد  هک  اهنآ  همه  تعامج ، نآ  رظن  رد  مینادیم  هکیلاح  رد  دنتشک ؟ تفریمن  رانک  رب  تفالخ  زا  نوچ  ار  وا  دندش و  ناتسادمه  وا  هیلع 
یلع یتقو  ارچ  سپ  تسین  بجاو  طیارش ، نیا  رگا  یهگناو  دنراکتسرد  ولداع  دندرـشفیم  ياپ  وا  علخ  لزع و  رب  هدرک و  تکرـش  نامثع 

وا هب  ار  تفالخ  دیامن ، لمع  رمع  رکبوبا و  شور  هب  هک  دنک  دهعت  دشن  رـضاح  تفریذپن و  ار  طیارـش  نآ  مکاح  باختنا  ياروش  رد  (ع )
مدع دانتسا  وا و  هب  تفالخ  ندرکن  راذگاو  سپ  تسین  بجاو  شیافیا  هک  دوب  هدشن  یتادهعت  لوبقب  رـضاح  وا  ضرف ، نیاربانب  دندرپسن ؟

طیارـش نیا  لوبقب  رـضاح  ع )  ) یلع نوچ  هک  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  رذـع  تساهدوـب ، تسرداـن  ادـخ و  وا ، فرط  زا  طیارـش  نیا  لوـبق 
ارنآ ارچ  دوبن  بجاوطیارـش  نیا  رگا  زاب  دوب  دهاوخن  هتفریذپ  تشاد  دیاب  مدقم  یلع  رب  ار  نامثع  تسا  نآ  لوبق  هب  رـضاح  نامثع  وتسین 

ار وا  درک و  تعیب  وا  اب  دهعت  طیارـش و  نیمه  ساسا  رب  مدآ  همهنآ  ارچ  و  دش ؟ دهعتم  تفریذپ و  نامثع  ارچ  و  دـندرک ؟ هضرع  نامثع  هب 
شعلخ لزع و  رب  هدـیروش  وا  رب  دـندید  تادـهعت  طیارـش و  نآ  زا  ار  وا  فلخت  یتقو  ارچ  هرخالاب  و  تخانـش ؟ تیمـسرب  تفالخ  ناونعب 

دندش !؟ ناتسادمه 
يارب یـشارت  هناهب  يروآرذـع و  ماگنهنآ  رد  دـش  دـهاوخ  تساوخزاب  لاوس و  امتح  ناـشاوران  ياـهفرح  هراـبرد  اـهنآ  زا  زیخاتـسر  رد  " 

!" دش دهاوخ  هدنادرگ  ناشفرطب  نخس  يور  هن  داد و  دهاوخن  يدوس  ناراکمتس 
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هحفص 181 ] ] 

هحلط هیرظن 

دنا هتفای  تشهب  هدژم  دنیوگیم - هک - يرفن  هد  زا  یکی  و  هرفن ، شش  ياروش  وضع 
هب ناباتـش  ببـس  نیاب  طـقف  ادـخب  تسا " : هدرک  صخـشم  نکمم ، ضرف  هس  حرط  اـب  ناـمثع  ربارب  رد  ار  هحلط  عضو  ناـیقتم  يـالوم  - 1
زا هوالعب  تسا . نآ  هب  ماهتا  ناظم  رد  وا  اریز  دـنهد ، رارق  بیقعت  دروم  ناـمثع  لـتق  مرجب  ار  وا  هدیـسرتهک  هتـساخرب  ناـمثع  یهاوخنوخ 

هطلغم هتـساوخ  نامثع  یهاوخنوخ  هب  رهاظت  اب  نیاربانب  تسا . هدیـشوکن  مدرم  ندناروش  رد  وا  تدشب  سکچیه  نامثع  نافلاخم  تعامج 
عـضو هس  نیا  زا  یکی  نامثع  دروم  رد  ادخب  دزاس . راچد  دـیدرت  کش و  هب  شیوخ  هرابرد  ار  نارگید  دـناشوپب و  ار  دوخ  عضو  دـیامن و 

دشاب : جراخ  تروص  هس  نیا  زا  هتسناوتیمن  شعضو  هتشاد و  ار  یعرش ) )
. دومنیم هلمج  شنارادفرط  هب  ای  درکیم  کمک  ار  شنیلتاق  یتسیاب  تسا - یعدم  وا  هکنانچ  تسا - هدوب  ملاظ  نامثع  هکیتروص  رد  فلا -
رد ج - دـنیامن . رظنفرـص  شلتق  زا  هک  دـنامهفیم  اهناب  هدرک  عاـفد  شناـفلاخم  ربارب  ردوا  زا  یتسیاـب  تسا  هدوب  مولظم  هکیتروص  رد  ب -
اب ار  مدرم  تفرگیمن و  ار  فرط  چیه  هتـسج  هرانک  یتسیاب  مولظم ، ای  تسا  ملاظ  تسنادیمن  تشادـیم و  کش  نامثع  عضو  رد  هکیتروص 

دـیامنیمن و قیبـطت  یهقف  هجو  چـیه  اـب  هک  تسا  هتفرگ  یعـضوم  هدرکن و  ار  راـک  هس  نیا  زا  کـیچیه  هـحلط  اـما  تشاذـگیم . او  ناـمثع 
 " تسین ینتفریذپ  نآ  ذاختا  هیجوت  رد  شلئالد 

اهدعب و یلو  تخیر  ناوتیم  ار  نامثع  نوخ  دوب  دـقتعم  تسخن  هحلط  دوش  هتفگ  رگا  دـیوگیم " : شیامرف  نیا  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
نامثع لتق  زا  سپ 

هحفص 182 ] ] 

دنوش . تازاجم  دیاب  شنیلتاق  هدوب و  مارح  شلتق  دش  دقتعم  تشگب و  هدیقع  نیا  زا 
هرابرد ار  ضرف  هس  نیا  و  تخاس ، یمن  حرطم  ار  ضرف  هس  نیا  ع )  ) یلع تسا  هداد  هدیقع  رییغت  دوب  هتفگ  هحلطرگا  میئوگیم : باوج  رد 
هدادن هدیقعرییغت  هاگ  ره  هحلط  هرابرد  ضرف  هس  نیا  حرط  تسا . هدنام  تباث  داقتعا  کی  رب  وا  هک  هتخاس  حرطم  تیعقاو  نیا  ياکتاب  شا 

هچنآ زا  دشاب  هتفگ  هک  هدـشن  تیاور  زگره  هحلط  هرابرد  تسا و  تقیقح  نیمه  هاوگ  خـیرات  یفرط  زا  دوب . دـهاوخ  حیحـص  اعبط  دـشاب 
ما ! هدش  نامیشپ  ما  هدرک  نامثع  هرابرد 

رد نامثع  یتقو  هحلط  مینادـیم  هکیلاح  رد  تسا . هدرکن  ار  هدربمان  راک  هس  زا  کـیچیه  ع )  ) نینموملاریما روطچ  دوش  هتفگ  رگا  نینچمه 
وا لتق  زا  سپ  هتشاد  هفیظو  هحلط  هدوب  ملاظ  نامثع  رگا  هک  تسا  نیا  ماما  دوصقم  میئوگیم : تسا  هدرککمک  ار  شنیلتاق  هدوب  هرصاحم 

تـسا هدرکن  نینچ  هحلط  هک  تسا  یهیدـب  و  دزیرب ، ار  ناشنوخ  یـسک  دراذـگن  دریگب و  شیوخ  تیامح  تحت  هدرک  کمکار  شنیلتاق 
 ". تسین حرطم  هدربمان  ضرف  هس  رد  نیا  و  تسا ، هدرکیم  کمک  اهنآ  هب  نامثع  تایح  نامز  رد  طقف  هکلب 

نامثع زاار  مدرم  هک  مهدـیم  مسق  ادـخب  ارت  تفگهحلط : هب  دوب  هرـصاحم  ناـمثع  هک  یئاـهزور  رد  ع )  ) یلع دـنکیم " : تیاور  يربط  - 2
نک . رود 

. " دنهد زاب  ار  دوخ  رفیک  هیما  ینب  ات  درک  مهاوخن  ار  راکنیا  ادخب  هن ، تفگ :
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هحفص 183 ] ] 

تفگیم : تهج  نیمهب  ع )  ) یلع دیوگیم : تیاور  نیا  لقن  زا  سپ  دیدحلا  یبا  نبا 
! درک نینچ  يو  اب  وا  دیشخب و  وا  هب  زیچ  همهنآ  نامثع  هک  دهد  ازس  ار  هحلط  ادخ 

وا و اب  یتعاس  مدمآرد . هنع  هللا  یـضر  نامثع  هناخ  هب  دیوگیم : هعیبر  یبا  نب  سابع  نب  هللا  دبع  دـیوگیم " : يرگید  تیاور  رد  يربط  - 3
هچ رظتنم  تفگیم : یکی  میدینـش . دـندوب  شا  هناخرد  رب  هک  ار  یناـسک  نخـس  اـت  دربب  هتفرگار  متـسد  هاـگنآ  میتفگ . نخـس  شا  هراـبرد 

میدرکیم شوگ  ار  اهنآ  فرح  هداتـسیا و  يرفن  ود  هک  روطنیمه  ددرگ . زاب  شفالخ  هیور  زا  دـیاش  دـینکلمات  تفگیم : يرگید  دـیتسه ؟
هحلط دمآ  سیدع  رـسپ  یتقو  دنداد . شناشن  ار  وا  تساجک ؟ سیدع  رـسپ  دیـسرپ  دندوب  اجنآ  هک  یمدرم  زا  دیـسر و  هللا  دیبع  نب  هحلط 

شا هناخزا  ای  دوش  درم  نیا  هناخ  دراو  دـیراذگن  ار  سکچیه  تفگ : شیاقفر  هب  هتـشگرب  سیدـع  رـسپ  هاـگنآ  تفگ . وا  شوگ  هبيزیچ 
هک تسوا  نوچ  نک  هراچار  هحلط  تدوخ  ایادخ  دوزفا : و  هدادوا . هب  هحلط  نالا  هک  تسا  يروتـسد  نیا  تفگ : نم  هب  نامثع  دیآ . نوریب 

تاسدقم هک  تسوا  نوچ  دور ، نتـشک  هب  دسرن و  تفالخب  شتـسد  هک  مراودیما  ادخب  تسا . هدناروش  نم  هیلع  هدرک و  کیرحت  ار  اهنیا 
رد زج  ار  یناملسم  چیه  نوخ  تفگیم : هک  مدینش  ادخربمایپ  زا  هکیلاح  رد  تسا . هدرمش  اورارم  نوخ  نتخیر  درک و  لامیاپ  ارم  قوقح  و 
دنک انز  رسمه  نتشاد  اب  هک  يدرم  دش ، دهاوخ  هتشک  دوش  رفاک  ندش  ناملـسم  زا  سپ  هک  يدرم  تخیر : درمـش و  اور  ناوتیمن  دروم  هس 

دنهاوخیم دراوم  نیا  زا  کیمادک  دانتساب  ارم  نیاربانب  دشکب . دشاب  لتاق  هکنآ  یب  ار  یناسنا  هک  يدرم  هرخالاب  دش ، دهاوخ  راسگنـس  هک 
دمحم ات  مدوب  هداتسیا  اجنآ  دنتـشاذگن و  میایب  نوریب  شا  هناخ  زا  متـساوخ  نم  و  تشگرب ، دوخ  هاگیاج  هب  نامثع  ماگنهنیا  رد  دنـشکب ؟

 ". دنداد روبع  هزاجا  نمب  مورب . دنراذگب  داد  روتسد  اهنآ  هب  دیسر و  رس  رکبوبا  نب 

هحفص 184 ] ] 

لیوحت ار  اهلوپ  یتقو  تخورف . مهرد )  ) رازه دـصتفه  غلبمب  نامثع  هب  هک  تشاد  ینیمز  هحلط  دـنکیم " : لقن  يرـصب  نسح  زا  يربط  - 4
تفگ : تفرگ 

رورغم لج  زع و  يادـخ  ربارب  رد  دـمآ  دـهاوخ  شرـس  رب  ادـخ  راک  زا  هچ  دـنادیمن  هک  نیا  اـب  درادـهگن  هناـخ  رد  یلوپ  نینچ  هک  یمدآ 
هنیدم و ياه  هچوک  رد  شدرگ  هب  دندرک  عورـش  دوب ) هدروآ  هحلط  يارب  ار  لوپ  هک  نامثع  هدنیامن  ای   ) شا هدنیامن  اب  هاگنآ  دوب . دهاوخ 
ای رانید - مهرد و  یپ  زا  وا  مه  اهدعب  دیوگیم : يرصب  نسح  دنامن . ششیپ  مهردکی  حبـص  ادرف  ات  هکیروطب  نآ ، نیا و  هب  لوپ  ندیـشخب 

(! " شماقم بحاصت  يارب  نامثع و  هیلع  ینعی   ) دزیخیم رب  رز - میس و 
هار رد  يو  هب  هحلط  يزور  دوب . راـکبلط  مهرد )  ) رازه هاـجنپ  هحلط  زا  ناـمثع  دـنکیم " : لـقن  نینچ  يربـط  لوـق  زا  دـیدحلا  یبا  نبا  - 5

تفگ : دجسم 
هرصاحم رد  یتقو  نامثع  یهد . همادا  تا  يدرمناوج  ششخب و  هب  یناوتب  ات  دشاب  تدوخ  لام  تفگ : نامثع  ریگب . ایب  تسا  رـضاح  تلوپ 

!" دهدیم سوکعم  يازس  تفگیم : هحلط - اب  شیاهیبوخ  هنوگنیا  هب  هراشا  دوب -
رارقوا زا  دعب  هبترم  رد  ریبز  و  دیـشوکیم ، نامثع  هیلع  مدرم  ندناروش  کیرحت و  رد  سک  ره  زا  شیب  هحلط  دـیوگیم " : دـیدحلا  یبا  نبا 

نم نتشکب  ار  مدرمو  دشکب  ارم  دهاوخیم  الاح  مدیشخب و  وا  هب  میـس  رز و  همهنیا  هک  هحلط  رب  گرم  تسا : هتفگ  نامثع  دنیوگیم  تشاد .
هرابرد هک  یناسک  دشچب . ار  شیراک  زواجت  بقاوع  راذگب  و  دبای ، تسد  تفالخ  هب  دربب و  هرهب  شیاهراک  زا  راذگن  ایادخ  دزیگنایم . رب 
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هحلط هک  دنا  هتفگ  دنا  هتشون  باتک  نامثع  هرصاحم 

هحفص 185 ] ] 

هرصاحم یتقو  دنا  هتفگ  و  درکیم . يزادناریت  نامثع  هناخ  فرط  هب  و  دنسانشن ، ار  وا  مدرم  ات  دوب  هدیشوپ  ار  دوخ  تروص  نامثع  لتق  زور 
هتفر هناخ  نورد  هب  ات  درک  یئامنهار  اجنآ  هب  راصنا  زا  یکی  هناخ  ماب  زاار  اهنآ  هحلط  دـنیآرد  نامثع  هناـخ  نورد  هب  دنتـسناوتن  ناگدـننک 

 ". دنتشک ار  نامثع 
هتشک زا  زور  جنپ  ات  ع )  ) یلع دنراپسب . كاخب  ار  وا  تشاذگن  زور  هس  ات  هحلط  : " دسیونیم نامثع "  ندش  هتـشک  باتک "  رد  ینئادم  - 6

ع)  ) یلع زا  ناـمثع  نفد  يارب  معطم  نب  ریبـج  و  دـسا - ینب  هلیبـق  زا  یکی  مازح - هب  میکح  درکن . تعیب  مدرم  اـب  تشذـگن  ناـمثع  ندـش 
شا هداوناخ  زا  دـنچ  ینت  زج  دننکنارابگنـس . ارنآ  دننیـشنب و  ناـمثع  هزاـنج  نیمک  رد  درک  روماـم  ار  يا  هدـع  هحلط  دنتـساوخ . کـمک 

نایدوهیو دوب  فورعم  بکوک "  شح  هب "  هک  هنیدـم  رد  يراوید  رانک  رد  ار  وا  دنتـساوخیم  تشادـن و  تکرـش  هزاـنج  عیـشت  ردیـسک 
. دنزاس نوگنرـس  ارنآ  دنتـساوخ  هدرک  نارابگنـس  ار  شتوبات  دیـسر  اجنآ  هب  هزانج  نوچ  دـننک . نفد  دـندرکیم  نفد  اجنآ  ار  ناشاه  هدرم 
و دـندرپس " . كاخب  بکوک "  شح  رد "  هدرب  ار  هزانج  دنتـشادرب و  تسد  و  دـنرادب ، نآ  زا  تسد  هک  هداد  مایپ  مدرم  هب  ع )  ) یلع سپ 

روضح سکچیهشنارکون  زا  نت  هس  ناـمثع و  رتـخد  مکحنب و  ناورم  زج  وا  عییـشت  رد  دـندرک . نفدبش  لـئاوا  ار  ناـمثع  دـسیونیم " :
: دـندزیم داـیرف  دـندرک و  نارابگنـس  ارنآ  اـت  دوب  هدـناشن  هزاـنج  نیمک  هب  ار  يا  هدـع  هحلط  تسیرگیمدـنلب . يادـصب  شرتـخد  تشادـن .

نفد دوب ) هنیدـم  نایدوهی  ناتـسربق  هک   ) راوید راـنک  رد  اـجنامه  ار  وا  هجیتن ، رد  راوید  فرطب  راوید  فرطب  دـندز : داد  دـعب  لـثعنلثعن و 
 ". دندرک

. دش ثحب  شنفد  هب  عجار  دش  هتشک  نامثع  یتقو  دسیون : یم  يدقاو  - 7

هحفص 186 ] ] 

دسیونیم هحلط  ياجب  اما  هدرک  لقن  شخیرات  رد  ار  نیمه  يربط   " دوهی . ناتسربق  رد  ینعی  دوش  نفد  علـس "  رید  رد "  دیاب  تفگ : هحلط 
... تفگ رفنکی "  " 

ار وا  نامثع  دمآ  زاب  هنیدم  هب  نوچ  شا .) هعرزم  رد   ) دوب ربیخ  رد  ع )  ) یلع دمآرد  هرصاحم  هب  نامثع  هک  یماگنه  دسیونیم " : يربط  - 8
ادتبا دنیوگیم : هچ  منیبب  مورب  مدرک  رکف  دوخ  اب  دـش  نامثع  هناخ  هناور  ع )  ) یلع نوچ  دـیوگیم  هدرک  لقن  ار  ارجام  هک  یـسک  تساوخ ،
ندرگ رب  ناملـسم  هک  یقوقح   ) یناملـسم قح  زاتسترابع  هک  مراد  یقوقح  وت  ندرگب  نم  تفگ : هدرب  شیاتـس  ساپـس و  ار  ادـخ  نامثع 

وت نم و  نایم  تسب  يردارب  نامیپ  ود ) هب  ود   ) شباحـصا نایم  ص )  ) ادخ ربمایپ  یتقو  ینادـیم  اریز  يردارب ، قح  و  دراد ) ناناملـسم  همه 
رگا ادـخب  هوالعب  دـیایم . دوجوب  نامیپ  دـهع و  رثا  ربهک  یقوقح  زین  و  درک ، ناـیب  ار  يداـماد  يدـنواشیوخ و  قح  و  تسب ، يرداربناـمیپ 

هک دوب  دـب  یلیخ  دـنیایم ) رامـشب  نآ  زا  نامثع  و  ع )  ) یلع هک   ) فانم دـبع  هلیبق  يارب  میتسیز  یم  تیلهاج  رد  ام  دوبن و  اهنیا  زا  کیچیه 
تفگ : هدرب  شیاتس  ساپس و  ار  ادخ  ع )  ) یلع هاگنآ  دیابرب . ناشتسد  زا  ار  تموکح  هحلط ) هشیاع و  رکبوبا و  هلیبق   ) میت هلیبق  زا  یکی 
یکی هک  دوب  ردـب  یلیخ  فاـنم  دـبع  ینبهلیبق  يارب  میدوب  تیلهاـج  رد  رگا  یتـفگ  هکنیا  اـما  تسا . نم  هدـهع  رب  يدرمـشرب  هک  یقوقح 

دراو هدـمآ  نوریب  نامثع  هناـخ  زا  دـعب ، دیـسر . دـهاوخ  وتب  شربخ  يدوزب  یتفگ و  تسرد  دریگب ... ناشتـسد  زا  ار  تموکح  میت  هلیبقزا 
اب تفر . نوریب  شنایفارطا  هحلط و  فرط  هب  دجسم  زا  دوب  هداد  هیکت  شتـسدب  هکیلاح  رد  هدز  ادص  ار  وا  دید  اجنآ  ار  هماسا  دش . دجـسم 
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نیا هحلط  يا  تفگ : وا  هب  ع )  ) یلع دمآ . وا  دزن  هتـساخرب  مارتحاب  هحلط  میدـش . دوب  تیعمج  زا  رپ  هک  هللا  دـیبع  نب  هحلط  هناخ  دراو  مه 
تدوخ ياربهک  تسا  يراک  هچ 

هحفص 187 ] ] 

تعرـسب هدـمآ  نوریب  اـجنآ  زا  ع )  ) یلع دوب . هدیـسر  ناوختـسا  هب  دراـک  هک  مدرک  یتقو  ار  نیا  نسحلا  وبا  يا  تفگ : يا ؟ هدرک  تسرد 
یمومع لاوما  دنتسکش و  ار  هنازخ  رد  ات  داد  روتسد  دنتفاین . ار  اهدیلک  دننک . زاب  ار  نآ  رد  داد : روتـسد  هدناسر  یمومع  هنازخ  هب  ار  دوخ 

هتـسد هتـسد  دندوب  عمج  هحلط  هناخ  رد  هک  دیـسر  یناسک  هب  ربخ  نوچ  مدرمنایم ، اهنآ  میـسقت  هب  درک  عورـش  هاگنآ  دـندروآ ، نوریب  ار 
دنام . اهنت  هحلط  ات  دندمآ  ع )  ) یلع دزن  هدش  ردب  اجنآ  زا  هتسهآ 

مورب نیا  هارمه  دیاب  ادخب  متفگ  دوخ  اب  وا . ندـید  ناونعب  داتفا  هارب  نامثع  هناخ  فرطب  هحلط  تقونیا  رد  دـش . داش  دیـسر ، نامثع  هب  ربخ 
دیوگیم . هچ  منیبب 

مهاوـخیم شزرمآ  ادــخ  زا  نینموـملاریما  يا  تـفگ : هدــش  شا  هناـخ  دراو  تساوـخ و  تاـقالم  هزاـجا  ناـمثع  زا  مداـتفا . هارب  شلاــبند 
مربیم . هبوت  شهاگردبو 

. يدمآ يدروخ  تسکـش  نوچ  هکلب  ینک  هبوت  يدماین  وت  ادخب  تفگ : نامثع  دش . نآ  هب  نم  لوصو  عنام  ادخ  یلو  مدوب  يزیچ  لابندـب 
دیسر "! دهاوخ  هحلط  يا  وت  باسح  هب  ادخ 

دیوگ : ینیما 
تسد وا  هتشون  رد  ناراکهبت  دراد  قرف  هتشون  دوخ  يربط  هچنآ  اب  اما  تسه ، دوجوم  هدش و  پاچ  يربط  خیرات  رد  هک  تسا  یترابع  نیا 

دنا . هدوزفا  دنقفتم  نآ  یتسردان  رد  ناناملسم  همه  هک  ار  ع )  ) یلع اب  نامثع  يردارب  بلطم  هدرب و 
. دننادرگب یلـصا  تروص  زا  ار  نآو  دننک  فیرحت  دنتفای  ار  یخیرات  تیاور  ثیدح و  ره  هک  دنا  هدرک  دـهع  دوخ  اب  تعامج  نیا  یئوگ 

نآ رد  و  تسا . هدروآ  هغالبلا  جهن  حرش  رد  هدرک و  لقن  يربط  خیرات  زا  ار  تیاور  نیمه  دیدحلا  یبا  نبا 

هحفص 188 ] ] 

تـسد يربط  خـیرات  تیاور  نیا  رد  زونه  دـیدحلا  یبا  نبا  نامز  ات  هک  دوشیم  مولعم  تسین و  ع )  ) یلع اـب  ناـمثع  يردارب  هلاـسمزا  يرثا 
دیدحلا : یبا  نبا  حرش  رد  يربط  تیاور  کنیا  دندوب . هدربن 

اروا ناـمثع  دـمآ  زاـب  هنیدـم  هب  نوچ  دوب . ربیخ  رد  ع )  ) یلع دـمآرد  هرـصاحم  هب  ناـمثع  هک  یماـگنه  دـسیونیم : شخیراـت  رد  يربـط  " 
يدـنواشیوخ و قح  یناملـسم و  قح  زا  تسترابع  هک  مراد  یقوقح  وت  ندرگ  هب  نم  تفگ : وا  هب  دـش  ناـمثع  هناـخ  دراو  یتقو  تساوخ .

فانم دبع  هلیبق  يارب  میتسیز  یم  تیلهاج  رد  ام  دوبن و  اهنیا  زا  کیچیه  رگا  ادـخ  هوالعب  دـیایم . دوجوب  نامیپ  دـهع و  رثا  رب  هک  یقوقح 
دیسر " ... دهاوخ  وتب  شربخ  تفگ : وا  هب  ع )  ) یلع هحلط ) ینعی   ) دیابرب ناشتسدزا  ار  تموکح  میت  هلیبق  زا  یکی  هک  دوب  گنن 

یلع دوخ و  نایم  ار  يردارب  نامیپ  ص )  ) یمارگ ربمایپ  هک  میدومن  تباث  هدروآ و  احورـشمار  يردارب  ثیدـح  ریدـغلا "  موس "  دـلج  رد 
. يرگید و  ع )  ) یلع نایم  هن  تسب  (ع )

ناـمثع دـیامنیم . بیرغ  هناـگیب و  مدرم  يارب  هک  يا  هدرک  يزیمآ  تعدـب  ياـهراک  وت  تفگ : ناـمثع  هب  هحلط  دـسیونیم " : يرذـالب  - 9
 ". دیناروشیم نم  رب  ار  اهنآ  هدرک  بارخ  ارم  اب  مدرم  هطبار  هک  دیتسه  امش  نیا  ما . هدرکن  زیمآ  تعدب  ياهراک  نم  تفگ :
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نب دعـس  دیآرد . شا  هناخ  هب  یـسک  هتـشاذگیمن  هتفرگ  رظن  تحت  ار  نامثع  مدرم  دـیوگیم " : نارگید  فنخم و  وبا  لوق  زا  يرذالب  - 10
ناگدـننک هرـصاحم  هب  ربخ  درک . دـهاوخن  ار  وا  ضرعت  تارج  یـسک  دـیآ ، نوریب  جـح  دـصقب  دـشوپب و  مارحا  درک  هیـصوت  وا  هب  صاع 

ار وا  دیآ  نوریب  رگا  ادخب  دنتفگ : دیسر ،

هحفص 189 ] ] 

عونمم ار  شا  هناخ  هب  نآ  ندناسر  وتخاس  رتدیدش  رت و  گنت  ار  هرصاحم  هحلط  و  دهد . هلصیف  ار  وا  ام و  راک  ادخ  ات  درک  میهاوخن  اهر 
 " دندناسر بآ  وا  هب  هجیتن  رد  دمآمشخب و  نآ  زا  بلاطیبا  نب  یلع  هکیروطب  درک ،

ینعی دنناسرب  یندیماشآ  بآ  نامثع  هب  تشاذگن  هحلط  دندش . طلـسم  عاضوا  رب  هحلط  ریبز و  دـیوگیم " : رگید  تیاور  رد  يرذالب  - 11
ینعی شیوخ  هاچ  بآ  زا  شیوخ و  بآ  زا  درم  نیا  راذگب  هک  داد  ماغیپ  دوب - هنیدـم  یلیم  کی  رد  شا  هعرزم  ردهک  هحلط - هب  ع )  ) یلع

متاشرافـس هب  ات  هک  مدوب  هدرکن  دهع  زورنآ  رگا  ادـخب  تفگ : ع )  ) یلع تفریذـپن . هحلط  دیـشکن . یگنـشت  زا  ار  وا  و  دـشونب ، همور  هاچ 
 " مدناسریم . بآ  واب  مرادن  زاب  وا  زا  ار  سکچیه  دنکن  لمع 

ره هحلط  دندادیم و  ساپ  نامثع  هناخ  رد  رب  فارطا و  رد  زور  هنابـش  رـصم  هفوک و  مدرم  هدمآ " : نینچ  هسایـسلا "  همامالا و  باتک "  رد 
امـش هرـصاحم  عامتجا و  زا  دسریم  وا  هب  بآ  اذـغ و  یتقو  ات  نامثع  تفگ : اهنآ  هب  هحلط  هرخالاب  درکیم . قیوشت  نامثع  هیلع  ار  هتـسد  ود 

 ". دسرب وا  هب  بآ  دیراذگن  دیدنبب و  وا  رب  ار  بآ  نیاربانب  دهدیمن ، هار  دوخب  یمیب 
دهاوخ هچ  ناـمثع ) ینعی   ) تقیفر دیـسرپ : وا  زا  هحلط  دروخرب . هحلط  هب  دوب  راـصنا  زا  هک  عـمجم  دـنا : هتفگ  دـسیونیم " : يرذـالب  - 12

دشاب و هتشاد  یتیمها  هک  تسا  یبرقم  هتـشرف  هن  دوشب  هتـشک  رگا  تفگ : هحلط  تشک . دیهاوخ  ار  وا  امـش  منکیم  رکف  ادخب  تفگ : ؟ درک
 ". تسا یلسرم  ربمایپ  هن 

هحلط هک  يا  هدع  هب  نامثع  هدروآ " : يرذالب  هک  یتیاور  بجومب  - 13

هحفص 190 ] ] 

منک مالس  وتب  هک  منیبب  مرمع  رد  ار  يزور  مدرکیمن  رکف  هحلط ! يا  دیوگیم : هحلط  هب  دنهدیمن . ار  شباوج  دنکیم . مالس  دوب  ناشنایم  رد 
یهدن "  ار  مباوج  و 

يزور تسا " : هدروآ  سیمخلا  خـیرات  رد  ارنآ  يرکب  راید  هداد و  خر  نامثع  هرـصاحم  نیمود  رد  هکتسا  یهباـشم  يارجاـم  زا  ریغ  نیا 
دنتفگ "! مالس  دوخ  هب  وا  هب  مالس  ياجب  همه  دادن  ار  شباوج  سکچیه  درک . مالس  هدومن  مدرم  هب  ور  شا  هناخ  هرجنپ  زا  نامثع 

. دمآ دهاوخ  ادعب  دنهدن  ار  شباوج  درک  مالس  اهنآ  هب  نامثع  رگا  دوب  هداد  روتسد  مدرم  هب  هک  نیا  يراصنا و  ورمع  نب  هلبج  نایرج 
زا  ) ثراح نب  هللا  دـبع  نامثع ، تقونیا  رد  تفرگ . تسدـب  ار  مدرم  شبنج  هرادا  هحلط  هرـصاحم ، ياهزور  رد  : " دـسیونیم يرذـالب  - 14

داتسرف : ع )  ) یلع دزن  رعش  تیب  نیا  اب  ار  بلطملادبع ) هداوناخ 
روخب  ارم  وت  موش  هدروخ  تسا  رارق  رگا 

بایرد  موش  هعطق  هعطق  هکنآ  زا  شیپ  ارم  تسین ، رارق  رگ  و 
ثراح نب  هللا  دـبع  طسوت  ماغیپ  ناونعب  ار  تیب  نآ  ناـمثع  تفرگ . هدـهعب  زاـمن  رد  ار  مدرم  تماـما  ع )  ) یلع زورنآ  دـیوگیم : فنخم  وبا 

داتسرف . وا  يارب 
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وا هب  ناـمثع  تساوخ . شزوپ  هتفر  ناـمثع  دزن  دـید  ناـنچ  ارعـضو  نوـچ  هحلط  دـنکارپ . هحلط  رب  رود و  زا  ار  مدرم  ع )  ) یلع نآ ، رثا  رب 
يا هدـمآ  هتفر  تتـسد  زا  ناکما  تصرف و  هک  الاح  اما  يدـناوخ ، نم  لتق  هب  يدـناروش و  نم  هیلع  ار  مدرم  یمرـضحنز  رـسپ  يا  تفگ :

!" دریذپب ارت  رذع  هک  دریذپن  ار  نآ  رذع  ادخ  ینکیم ؟ یهاوخ  رذع 

هحفص 191 ] ] 

درکیمن " و يوردـنت  نامثع  هیلع  هحلط  زا  شیب  سکچیه  ص )  ) ربمایپ باحـصا  زا  هک " : دـنکیم  لـقن  نیریـس "  نبا  زا "  يرذـالب  - 15
. تسا هتشون  دیرفلا "  دقع  رد "  هبر  دبع  نبا  ار  تیاور  نیمه 

تفگیم : هحلط  لمج ، گنج  رد  دنسیونیم " : رکاسع  نبا  دعس و  نبا  - 16
صاصقزورما ایادـخ  مینک . راثن  شیوخ  نوخ  واهار  رد  هک  تسین  نیا  زا  رتهب  يا  هلیـسو  چـیه  نیاربانب  میدـش ، هدولآ  ناـمثع  راـک  رد  اـم 

 ". دوش دونشخ  نم  زا  ات  ریگب  نم  زا  ار  نامثع 
یهاوخنوخ لابندب  زورما  زا  سپ  تفگ : دوب . هشئاع ) هحلط و   ) رکـشل رد  مکح  نب  ناورم  لمج ، گنج  رد  دـسیونیم " : رکاسع  نبا  - 17

تفگ : نامثع  رسپ  نابا  هب  و  تشک ، هدز  ریت  هب  ار  هحلط  هک  دوب  وا  اریز  دوب . مهاوخن  نامثع 
لاحب ریت و  نآ  ندیشک  نوریب  دوب . هدرک  تباصا  هحلط  يوناز  هب  دز  ناورم  هک  يریت  مدناسر . رفیکب  ار  تردپ  نیلتاق  زا  یـضعب  وت  ياجب 

 " تسا . هداتسرف  ادخ  هک  تسا  يریت  نآ  اریز  دیراذگاو ، دوخ  لاحب  ارنآ  تفگ : شدوخ  دوب . وا  تمحز  هیام  ود  ره  شنتشاذگ  دوخ 
هکیلاح رد  لمج و  گنج  رد  ناورم  ار  هحلط  هک  دنرادن  یفالتخا  نیا  رد  دامتعا  دروم  نادنمـشناد  دـسیونیم " : باعیتسا "  رد "  رمع  وبا 

تفگیم : درکیم و  ینامیشپ  راهظا  لمج  گنج  رد  هحلط  هک  دنا  هدروآ  تسا . هتشک  هدوب  وا  هاپس  بزح و  رد 
هحلط هب  لـمج  گـنج  رد  ناورم  دـسیونیم " : هریـس  یبا  نبا  لوق  زا  وا  مه   " دوش . دونـشخنم  زا  اـت  ریگب  نم  زا  ار  ناـمثع  ماـقتنا  ایادـخ 

زا سپ  تفگ : هتسیرگن 

هحفص 192 ] ] 

 " تشک . دز و  ریت  هب  ار  هحلط  سپسو  دوب . مهاوخن  مماقتنا  لابندب  زورما 
تردپ نیلتاق  زا  یـضعب  ماقتنا  زا  ار  وت  تفگ : هدنادرگ  نامثعرـسپ  نابا  هب  ور  هدز  ریت  هب  ار  هحلط  ناورم ، دسیونیم " : رگید  یتیاورب  انب  و 

 ". میدرک هدوسآ 
تسا . هدرک  لقن  نومضم  نیمهب  رگید  یخیرات  تیاور  نیدنچ  سپس 

ار تیاور  نیا  دوب . مکح  نب  ناورم  تشک  ودز  ریت  هب  ار  هحلط  هک  یسک  هدرک  تیاور  قیرط  نیدنچ  زا  رکاسع  نبا  دسیونیم " : رجح  نبا 
مماقتنا تفگ : هتخادنا  رظن  هحلط  هب  ناورم  لمج  گنج  رد  دیوگیم : هدرک و  لقن  هربس  یبا  نب  دوراج  زا  حیحص  دنس  اب  يوغب  مساقلا  وبا 

: دیوگیم دنکیم و  تیاکح  ار  نیمه  يرگید  تایاور  تشک . هداد  رارق  فده  ار  وا  هتفرگرب  يریت  هاگنآ  تفرگ . مهاوخن  زورما  زا  دـعب  ار 
تفگ : هتفای  ماظن  هراوس  نایم  رد  ار  هحلط  مکح ، نب  ناورم 

ات تخیریم  نآ  زا  نانچمه  نوخ  تسـشن و  شیوناز  رب  هک  دز  ریت  هب  ار  وا  هاگنآ  تسا . هدرک  کمک  ناـمثع  لـتق  هب  هک  تسا  ناـمه  نیا 
رد هک  دـنا  هدـید  ار  مکح  نب  ناورم  هک  تسا  یکاـح  تاـیاور  نیا  تسا . هدرک  تبث  كردتـسم "  رد "  يروباـشین  مکاـح  ار  نـیا  درم .

 ". تسا هدرم  ات  هتفر  وا  زا  نوخ  نادنچ  هتسشن و  شیوناز  رب  ریت  هدز و  ریت  هبار  هحلط  زورنآ 
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هحفص 193 ] ] 

سپـس دوب . ام  هارمه  ناورم  میدـیگنج و  یم  یلع  اب  هحلط  هارمه  تسا " : هدرک  تبث  ار  تیاور  نیا  كردتـسم " رد "  يروباـشین  مکاـح 
و مریگب . وا  زا  ار  مماقتنا  ات  تفای  مهاوخن  تسد  هحلط  هب  درذـگب  رگا  زورما  تفگ : ناورم  ماگنه  نیا  رد  میدـش . يرارف  هدروخ  تسکش 

تشک " . ار  وا  هک  درک  باترپ  شفرطب  يریت 
زورما زا  سپ  هتفگ : هدز و  ریت  هب  ار  وا  تسا ، هتـشک  مکح  نب  ناورم  ار  هحلط  هک  تسا  فورعم  نینچ  دـسیونیم " : يربـط  نیدـلا  بـحم 

هتفرگ تخـس  وا  رب  ار  راک  هدوب و  نامثع  ناگدننک  هرـصاحم  زا  هحلط  دنا  هتـشادنپ  هدرک و  اعدا  هکنانچ  اریز  دوب . مهاوخن  مماقتنا  لابندب 
 " تسا .

 " دناتسب . وا  زا  ار  نامثع  نوخ  ماقتنا  ات  دز  ریت  هب  ناورم  ار  هحلط   " هک تسا  هتفگ  عابنز  نب  حور  يرذالب ، هتشون  هب  انب 
. تسا هدمآ  ثیدح  لاح و  حرش  خیرات و  بتک  رد  تسا  هتشک  نامثع  نوخ  ماقتناب  ار  هحلط  مکح ، نب  ناورم  هک  بلطم  نیا 

نمب ناورم  نینموملاریما  رگا  تفگیم : هک  مدینش  ناورمنب  کلملا  دبع  زا  دیوگیم  بلک  هلیبق  زايدرمریپ  هک  دسیونیم  دعس "  نبا  - " 18
. متشکیم نامثع  نوخ  صاصقب  متفای  یم  هحلط  دالوا  زا  هک  ره  تسا  هتشک  ار  هحلط  هک  دوب  هدادن  عالطا 

هحفص 194 ] ] 

ره تفگ : وا  هب  دیلو  دمآ ، دیلو  دزن  هحلط  رسپ  یـسوم  هک "  دنکیم  لقن  ناورم  نب  کلملا  دبع  لوق  زا  رداون "  باتک " رد  يدیمح  - 19
 ". تسا هتشک  ار  هحلط  هک  هتفگ  نمب  ناورم  هک  تسا  نیا  درادیم  زاب  شماجنا  زا  ارم  هچنآو  مریگیم  تلتق  هب  میمصت  یئایم  نم  دزن  تقو 

دنتفگ : هداتسیا  قطنب  هرصب - رد  ریبز - هحلط و  دسیونیم " : يربط  - 20
اما میـشکب ، ار  وا  هک  نیا  هن  مینک  هذـخاوم  ار  نامثع  نینموملاریما  میتساوخ  یم  طقف  ام  درک . هبوت  دـیاب  گرزب  یهانگ  يارب  هرـصب  مدرم 
زیچ يداتسرفیم  ام  يارب  هک  یئاه  همان  رد  یلو  دنتفگ : هحلط  هب  مدرم  دنتشک . ار  وا  هتـشگ  هریچ  ابیکـش  هلـصوح و  رپ  دارفا  رب  نادان  مدرم 

 ". يا هتشون  يرگید 
هک نیا  تلع  دیـسرپ : هدز  ادـص  ار  هحلط  ریبز ، تشگزاب  زا  سپ  هنع  هللا  یـضر  یلع  دـسیونیم " : لمج  گنج  نایرج  رد  يدوعـسم  - 21

 ". دشکب تسا  والتق  لوسم  هک  ار  رفن  ود  ام  زا  مادک  ره  ادخ  تفگ : یلع  نامثع . یهاوخنوخ  تفگ : تسیچ ؟ يا  هدرک  مایق 
دندوب هتشون  وا  هب  اهنآ  البق  هک  ار  یئاه  همان  یمیمت  میکح  نب  هللا  دبع  دندیسر  هرصب - رد  یلحم   " هخبـس - هب "  نوچ  ریبز  هحلط و  - 22

لتق علخ و  هب  توعد  ار  ام  ویتشون  ار  همان  نیا  زورید  تفگ : يرآ . تفگ : تسین ؟ وت  ياه  همان  اهنیا  ایآ  دیسرپ : هحلط  زا  دروآ . ناشـشیپ 
تسین . وت  هیرظن  نیا  هک  منادیم  مسق  ادخب  ما . هدرک  مایق  شنوخ  ماقتنا  نتفرگ  ياربهک  يا  هدمآ  یتشک  ار  وا  یتقو  و  يدرک ، نامثع 

تسد اهنآ - لاثما  ماقم و  تورث و  ایند - هب  یهاوخیم  اهرظن  راهظا  نیا  اب  هکلب 

هحفص 195 ] ] 

يدازآ اب  ینتفریذپ و  درک  تعیب  داهنـشیپ  وت  هب  ع )  ) یلع یتقو  ارچ  سپ  تسا  وت  هیرظن  نیا ، یتسارب  رگا  دشاب  شوهب  یکدنا  ینک . ادـیپ 
رد ترفک و  هب  فارحنا  رد  ارم  یهاوـخیم  يا  هدـمآ  دـعب  و  یتسـسگ ، ار  شتعیب  ناـمیپ  سپـس  و  يدرک ، تعیب  وا  اـب  يداـش  اـب  لـماک و 

دلج 17 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 188زکرم  هحفص 104 

http://www.ghaemiyeh.com


..؟ " یهد تکرش  تبوشآ 
یم دنتـسب و  تفـص  هارفرط  ود  رد  مدرم  دـندش  هرـصب  دراو  هشئاع  ریبز و  هحلط و  یتقو  هک  دـنا  هدروآ  دـسیونیم " : هبیتق "  نبا  - " 23
دوب رونخس  دارفا  زا  هک  وا  دندرک  رارکت  دایزار  داریا  لاوس و  نیا  نوچ  يدرک ؟ مایق  هدمآ  ردب  تا  هناخ  زا  ارچ  نینموملا  ما  يا  دندیسرپ :

وا دزاس و  بجاو  ار  شلتق  هک  دوب  هدیـسرن  هزادنا  نآ  هب  نامثع  هانگ  ادـخب  مدرم  تفگ : هتخادرپ  ادـخ  شیاتـس  ساپـس و  هب  اسر  ینایب  اب 
(، نامثع تموکح  رد   ) میتفـشآرب دـندزیم  یتسدـبوچ  هنایزات و  اب  قحانب )  ) ار امـش  هکنیا  رطاخب  ام  تسا . هدـش  هتـشک  قحانب  هنامولظم و 

میبوشاین ؟ رب  دنا  هتشک  ار  نامثع  هک  نیا  رطاخب  هنوگچ 
رمع هک  هنوگنادب  یئاروش  هب  مکاح  باختنا  راک  دعب  و  دیـشکب ، شنوخ  صاصقب  هدرک  ادیپ  ار  نامثع  نیلتاق  هک  تسا  نیا  تسرد  هیرظن 

تفگیم : يرگید  و  دیوگیم : تسار  تفگیم : یکی  مدرم  زا  دوش . راذگاو  درک  نییعت  باطخ  نب 
زا يا  همان  هرـصب  فارـشا  زا  یکی  انثا  نیا  رد  دندزیم . مه  هرهچب  هک  دیـسر  یئاجب  راک  ات  دوب  لاجنج  راج و  روطنیمه  دیوگیم . تسردان 

تسین !؟ وت  همان  نیا ، تفگ : هحلط  هب  و  دوب . هتخیگنارب  نامثع  نتشکب  نآ  رد  هک  دروآ  ار  هحلط  ياه  همان 
يدرکیم قیوشت  ار  ام  زورید  هک  نیا  هرابرد  تسیچ ؟ تا  یلبق  عضو  اهفرح و  رظن و  هرابرد  وت  هیجوت  باوج و  ـالاح  تفگ : يرآ . تفگ :

دینکیم اعدا  یهگناو  میزیخرب ؟ وا  نوخ  ماقتنا  هب  ینکیم  توعد  ار  ام  زورما  میشکب و  ار  نامثع  هک 

هحفص 196 ] ] 

ار وا  هتفریذپنامـش و  یلو  دوش  هتفرگ  تعیب  امـش  يارب  دوـخزا  شیپ  دـیتسه  وا  زا  رت  لاـسنهک  نوـچ  هک  هدرک  توـعد  امـش  زا  ع )  ) یلع
هک نیا  زا  سپ  هنوگچ  نیارباـنب  دـیا . هتـسناد  مدـقم  ناـمیا ) رد  شتقبـسو   ) شا هقباـس  ادـخ و  ربماـیپ  اـب  شکیدزن  يدـنواشیوخ  رطاـخب 
هک درک  امهب  تعیب  داهنـشیپ  یماگنه  وا  دادـباوج : هحلط  دـینکیم ؟ ضقن  دـیا  هتـسب  وا  اب  هک  ار  یتعیب  ناـمیپ  هدرک  امـش  اـب  تعیبداهنـشیپ 

لوبق رگا  میدیمهف  دریگبتعیب  ام  يارب  درک  داهنـشیپ  ام  هب  یتقو  دـندوب . هدومن  تعیب  وا  اب  زین  مدرم  وهدرک  بحاصت  بصغ و  ار  تفالخ 
ابتعیب زا  رگا  میدیسرت  و  تفر ، دنهاوخنراب  ریز  راصنا  نارجاهم و  دنک  یلمع  مه  رگا  درک و  دهاوخن  یلمع  ار  شداهنـشیپ  وا  مینکب  مه 

؟ تسیچ نامثع  هرابرد  ناترظن  دیسرپ : اهنآ  زا  میدرک . تعیب  وا  اب  میشاب  لیام  هکنیا  نودب  تهج  نیاب  دنـشکب ، ار  ام  میئامن  يراددوخ  وا 
زا یئاهر  يارب  هجیتن  رد  میتشاذـگ ، راوخ  شنافلاخم  ربارب  رد  ار  وا  میدرکیم و  هلمح  میتشاد و  یتاداقتنا  وا  هب  ام  هک  میتفگ  تفگ : هحلط 

دیسرپ : میزیخرب . وا  یهاوخنوخب  هک  نیا  نآ  میدیدن و  هار  کی  زج  میدوب  هدرکوا  هب  تبسن  هچنآ 
: دیسرپ دیئامن . وغل  ارشتعیب  نامیپ  دیگنجب و  یلع  اب  هک  دینک  تعیب  نومضم  نیاب  ام  اب  تفگ : هحلط  دیهدیم ؟ امب  يراک  هچ  روتسد  الاح 

هنافـصنم نخـس  تفگ : نکن . تعیب  وا  اب  دـنتفگ : ریبز  هحلط و  مینک ؟ هچ  هداد  روتـسد  راـک  نیمهب  ار  اـم  هدـمآ  یـسک  امـش  زا  دـعب  رگا 
هک یـسک  اب  دیئوگیم  و  منک . ضقن  تسا  امـش  هدـهعبو  ندرگ  رب  هک  یتعیب  ار  شتعیب  مگنجبیلع و  اب  هک  دـیهدیم  روتـسد  نمب  دـیتفگن .
اب پچ  تسد  اب  میرـضاح  دیهاوخیم  امـش  رگا  میا و  هدرک  تعیب  ع )  ) یلع اب  ام  هک  دـینادب  منکن . تعیب  دـیا  هتـسبن  وا  اب  تعیب  نامیپ  امش 
اب يا  هتـسد  دندش و  ( هرـصب رد  ع )  ) یلع رادناتـسا   ) فینح نب  نامثع  اب  یتعامج  دندش ، هدنکارپوگتفگ  نیا  رثا  رب  مدرم  مینک  تعیب  امش 

. ریبز هحلط و 

هحفص 197 ] ] 

رتراوگان ام  يارب  يدش  یتنعل  رتش  نیا  راوس  هدمآرد و  تا  هناخ  زا  هک  نیا  نینموملا  ما  يا  تفگ : هشئاع  هب  هدمآ  همادق  نب  هیراج  هاگنآ 
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ندیگنج هک  ره  و  يدولآ . ار  تتمرح  يدیرد و  ارنآ  وت  هک  دوب  هتـشاد  ررقم  یظافح  مارتحا و  وت  يارب  ادخ  تسا . نامثع  ندش  هتـشک  زا 
نآ هب  ار  وت  رگا  و  درگ ، زاب  تا  هناـخ  هب  يا  هدـمآ  تدوخ  هداراـب  رگا  دـشاب . هدرمـش  اور  ارت  لـتق  هک  تسا  ناـنچ  درامـشب  اور  ار  وت  اـب 

 ". نک هذخاوم  دنا  هدرک  راداو  ناب  ار  وت  هک  ار  اهنآ  دنا  هتشاداو 
، هتـسسگ ار  نم  اب  شتعیب  نامیپ  هحلط  ایادخ  دیامرفیم " : یقطن  رد  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نینموملاریما   " فنخم . وبا  تیاور "  رب  انب  - 24

دنوـیپ ریبزایادـخ  هدــن . لاـجم  تـلهم و  وا  هـب  ایادــخ  تخاـس . مـهتم  ارم  دــعب  تـشک و  ار  وا  اـتدرک  کـیرحت  ناـمثع  هـیلع  ردــقنآ  و 
هک هنوگنادـب  هلیـسونادب و  زورما  نیارباـنب  دوـمن ، یناـبیتشپ  منمــشد  زا  درک و  ضقن  ار  شتعیب  ناـمیپو  تســسگ  ارم  اـب  شیدـنواشیوخ 

!" امرف عفد  نم  زا  ار  شرش  یهاوخیم 
تاـقالم هحلط  اـب  دـندرک  ماـیق  مهنع  هللا  یـضر  هشئاـع  ریبز و  هحلط و  یتقو  تسا : هتفگ  یثیل  صاـقو  نب  همقلع  دـسیونیم " : يربط  - 25

متفگ : وا  هب  دوب . هتخیوآ  شا  هنیس  هب  ششیر  اهنت . هنامرحم و  تسا  يا  هسلج  وا  اب  هسلج  نیرتهب  مدرک و 
نمب تسا . هتخیوآ  تا  هنیـس  هب  تشیر  وت  یـشاب و  اهنت  وت  هک  تسا  يا  هسلج  داد  لیکـشت  ناوتیم  وت  اب  هک  يا  هسلج  نیرتهب  نم  هدـیقعب 

یپ رد  هتسد  ره  هک  میدش  میسقت  نینهآ  هوک  ود  هب  میدوب  دحتم  هناگی و  یتردق  رایغا  ربارب  رد  هک  نیا  زا  سپ  ام  تفگ :

هحفص 198 ] ] 

نیا رگم  منک  هبوت  نآ  زا  ناربج و  ار  نآ  مناوتیمن  هجوچیهب  هک  تسا  هدزرـس  یئاهراک  نامثع  قح  رد  نم  زا  تسا . رگید  يا  هتـسد  ناج 
 " دوش . هتخیر  وایهاوخنوخ  هار  رد  منوخ  هک 

هتفرگ ماقتنا  وا  زا  ات  دـنک  تقو  ماما  ای  لوتقم  ياـیلوا  میلـست  ار  دوخ  هک  دوب  نیا  شحیحـص  هار  دـنک  هبوت  تساوخیم  یتسارب  رگا  هحلط 
رد یتلاخد  هک  یناملسم  رازه  اههد  نوخ  دوش  ثعاب  دنک و  هناحلسم  مایق  هدش  تعیب  ماما  هیلع  هدرک  اپب  یگرزب  شروش  هک  نیا  هن  دوش ،

دماجنایب . نینوخ  تافالتخا  وراتشک  تشک و  هلسلس  کی  هب  دزیرب و  كاخ  هب  دنا  هتشادن  نامثع  لتق 

ماوع نب  ریبز  هیرظن 

دنا هتفای  تشهب  هدژم  دنیوگیم - هک - يرفن  هد  زا  یکی  و  هرفن ، شش  ياروش  وضع 
شربارب رد  هدمآ  وا  و  دـناوخ ، ارف  ار  ریبز  هدـمآ  شیپ  هاپـس  نایم  زا  بسا  ربراوس  ع )  ) یلع دـسیونیم " : لمج  گنج  حرـش  رد  يربط  - 1

داتسیا .
ع)  ) یلع ام . زا  رت  قحیذ  هن  منادیم و  تموکح  هتسیاش  ارت  هن  يدش ، ثعاب  وت  تفگ : يدمآ ؟ هک  دش  ثعاب  هچ  دیـسرپ : ریبز  زا  ع )  ) یلع
، ترسپ هک  تقونآ  ات  میدرمشیم  بلطملا  دبع  هلیبق ) و   ) دالوا زا  ارت  ام  متسین ؟ هتسیاش  هنع  هللا  یضر  نامثع  زا  دعب  تموکح ، يارب  تفگ :
هک هدروآ  شدایب  هاگنآ  هدرمـشرب  دوب  هدرک  هک  ار  یئاوران  ياهراک  یخرب  سپـس  درک . ادـج  ام  زا  ارت  دـش و  گرزب  تدـب  رـسپ  ناـمه 

دهاوخ وت  اب  قحانب  هناراکمتس و  هک  دیوگیم  هچ  ریبز )  ) تا همع  رـسپ  تسا : هتفگ  یلع ع ) ینعی   ) وا هب  هدروخرب  ریبز  وا و  هب  (ص ) ربمایپ
؟ دیگنج
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نیا رد  دوخ  تکرـش  تفگ : وا  هب  هللا و  دـبع  شرـسپ  دزن  تشگزاـب  مگنج  یمن  وت  اـب  نیارباـنب  تفگیم  هکیلاـح  رد  ریبز  ماـگنه ، نیا  رد 
تمشچ هک  الاح  یلو  یتسنادیم  اور  ینـشورب  ارنآ  هک  يدرک  مایق  یلاح  رد  وت  تفگ : وا  هب  شرـسپ  منیب . یمن  اور  هنادنمدرخ و  ار  گنج 

نم وت  رب  ياو  تفگ : هدمآ  مشخب  نخس  نیازا  ریبز  يدیـسرت . هدرک  نیمک  گرم  اهنآ  اریز  يدیمهف  داتفا و  بلاط  یبا  رـسپ  ياهمچرپ  هب 
تفگ : مگنجن . وا  اب  هک  مدروخ  دنگوس  وا  ربارب  رد 

دربن فص  رد  اـهنآ  راـنک  ردهتفر  درک و  دازآ  مسق  هراـفک  ناونعب  ار  هدرب  نآ  ریبز  نک . دازآ  ار  سیجرـس "  تمـالغ " هدـب ، مسق  هراـفک 
ناممادکره يارب  زورما  ادخ  یتشک ؟ ار  وا  تدوخ  هکیلاح  رد  یهاوخیم  نم  زا  ار  نامثعنوخ  صاصق  وت  تفگ : ریبز  هب  ع )  ) یلع داتسیا .

 " دروآ . شیپ  يراوگان  دوب  رتدنت  نامثع  اب  هک 
رد زین  یمـصاعلا  ظـفاح  یتـشک " ... ار  وا  تدوخ  هکیلاـح  رد  یهاوخیم  نم  زا  ار  ناـمثع  نوخ  صاـصق  وت  ریبز " : هب  ار  ع )  ) یلع نخس 

ریبز : يا  وت  رب  ياو  هدروآ " : ترابع  نیاب  ارنآ  يدوعسم  تسا . هدرک  تبث  یتفلا "  نیز  باتک " 
 " دشکب . هتشاد  تسد  نامثع  لتق  رد  هک  ار  ناممادک  ره  ادخ  تفگ : ع )  ) یلع نامثع . نوخ  تفگ : ینک ؟ مایق  هدش  ثعاب  هچ 

مامت وا  رب  تجح  ثیدح  نیا  يروآدای  اب  دروآ و  شدایب  ار  یمارگ  ربمایپ  ثیدح  هک  دـگنجن  ع )  ) یلع اب  دروخ  دـنگوس  تهجنآزا  ریبز 
گنج دشاب  هدرک  نیقی  یلقع  لیلد  اب  هکیـسک  تسا  قحانو  هناملاظ  نینموملاریما و  اب  شندیگنجهک  دش  ینیقی  ملـسم و  شیارب  تشگ و 
تسد یتیانج  هانگ و  نانچب  درامـشب و  اور  ارنآ  دناوتیمن  رگید  راک  چیه  ای  هدرب  ندرک  دازآ  اب  زگره  تسا  هناملاظ  واوران  نینموملاریما  اب 

نتخاس اب  ریبز  رسپ  هللا  دبع  هک  درک  ناوتیم  هچ  یلو  دیالایب .
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شیامرف دـگنجب و  شیوخ  ماما  اب  هک  دـش  ثعاب  تخاس و  مهارف  بلطملا  دـبع  لآ  زا  ارریبز  یئادـج  ببـس  يرعـش  هالک  حالطـصاب  نآ 
! دناسر قیقحتب  ار  مرکا  ربمایپ 

تفگ : لمج - گنج  رد  مکح - نب  ناورم  دسیونیم " : يدوعسم  - 2
دز ریت  هب  ار  هحلط  هاگنآ  فرط . نآ  هب  ای  منک  يزادناریت  فرط  نیا  هب  منادیمن  دباتیم . رب  ور  دراد  زین  هحلط  دینادرگ ، گنج  زا  يور  ریبز 

 ". تشک و 
هک دنا  هدروآ  تشاد . رارق  وا  زا  سپ  هبترم  رد  ریبز  و  درکیم ، تیلاعف  سک  ره  زا  شیب  هحلط  نامثع ، هیلع  دسیونیم " : دیدحلا  یبانبا  - 3

دنتفگ : وا  هب  تسا . هدرک  نوگرگد  ار  ناتنید  نوچ  دیشکب ، ار  وا  هتفگیم : ریبز 
زاغآ مرسپ  نتشک  اب  شنتشک  راک  هچرگ  دوش  هتشک  نامثع  هک  دیایمن  مدب  تفگ : دنکیم . تیامح  وا  زا  هداتسیا و  شاهناخ  رد  رب  ترـسپ 

 ". دوب دهاوخ  طارص  رب  يا  هشال  زیخاتسر ) ي   ) ادرف نامثع  اریز  ددرگ .
وت متـس  زا  هکدنتـسه  يا  هدـع  ص )  ) ربمایپ دجـسم  رد  تفگ : هدـمآ  نامثع  دزن  ریبز  دـسیونیم " : فنخم  وبا  تیاور  دانتـساب  يرذالب  - 4

. ربب ص )  ) ناربمایپ نارـسمه  دزناهنآ  اب  شیوخ  يرواد  ایب و  نیارباـنب  يراذـگ ، ارجاـب  ار  مالـسا  نوناـق  دـنهاوخیم  دـنیامنیم و  يریگولج 
قح و راتـساوخ  هک  مبای  یمن  ار  یـسک  نم  ریبز  يا  تفگ : ریبز  هب  دنتخات . وا  رب  هحلـسا  اب  مدرم  دـمآرد . هناخ  زا  وا  اب  هدرک  لوبق  نامثع 

تفر شیوخ  هناخ  هب  ریبز  دمآرد و  شا  هناخ  نورد  هب  هاگنآ  دنک . يریگولج  ملظ  زا  دهاوخب  هک  یـسک  هن  دـشاب و  مالـسا  نوناق  يارجا 
".
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هب ریبز  درک . اوـعد  ریبز  اـب  ناـمثع  تسا : هدـمآ  نینچ  مدـید  یلجع  حـلاص  نب  هللا  دـبع  هب  قـلعتم  يا  هتـشون  رد  دـسیونیم "  يرذـالب  - 5
 " نامک . ریت و  ریشمش و  اب  تفگ : هنوگچ ؟ دیسرپ  منک . دربن  وت  اب  مرضاح  یهاوخب  رگا  تفگوا :

نامثع اب  ریبز  هحلط و  هطبار 

اب شیوخ  هطبار  رد  هن  و  دـنا ، هدرکن  یهن  نآ  زا  هتفاین و  نم  يارب  یئاوران  راک  چـیه  ادـخب  دـیامرفیم " : ود  نیا  هرابرد  نایقتم  يالوم  - 1
نتخیر رد  رگا  دنا . هتخیر  دوخ  هک  دنهاوخیم  ار  ینوخ  صاصق  دنا و  هدرک  اهر  دوخ  هک  دـنیامنیم  هبلاطم  ار  یقح  دـنا . هداد  فاصنا  نم 
نتشیوخ زا  دیاب  ار  صاصق  دنا  هتخیر  نم  تکرـش  نودب  ناشدوخ  هکیتروص  رد  و  دوب ، دنهاوخ  مهـسیذ  مه  اهنآ  ما  هدوب  ناشکیرـش  نآ 

و میار ، نشور  نم  تسا . ناشدوخ  ندرک  موکحم  دـنزب  رـس  تسا  نکمم  نانآ  زا  هک  یقح  رب  هنالداع و  راک  نیتسخن  نیارباـنب ، دـنریگب .
هورگ اهنآ  اعطق  و  دیامن . هنوگرگد  درادب و  هدیـشوپ  نم  رب  ار  یعـضو  ای  راک  هتـسناوت  یـسک  هن  ما و  هتـشادن  کیرات  مهبم و  يار  زگره 

 " تسا . عمج  نآ  رد  ترارش  داسف و  هیام  هک  دنتسه  یلخاد  راک  زواجت 
تروص : نیاب  تسا . هدروآ  ظفل  رد  یفالتخا  كدنا  اب  ار  نخس  نیا  رمع  وبا 

و تساریبز ، هک  درف  نیرت  عاجـش  و  دـشاب ، هحلط  هک  درف  نیرتزابلد  تسد و  نیرت و  كریز  ما : هدـش  راتفرگ  وربور و  رفن  راهچ  اـب  نم  " 
شروش ندرک  اپب  يارب  دارفا  همه  زا  شیب  هک  یـسک  هرخالابو  تسا ، هشئاـع  وا  دـنعیطم و  یـسک  ره  زا  شیب  شربارب  رد  مدرم  هک  یـسک 
هدرکن یهن  نآ  زا  هتخانشن و  اوران  رکنمناونعب و  ارم  ياهراک  زا  کیچیه  مسق  ادخب  تسا . هینم  نب  یلعی  وا  تسا و  هدز  باتـش  زیمآ  رفک 

سوه يور  زا  هن  و  ما ، هداد  صاصتخا  اورانب  يرگید  ای  دوخب  ار  یلوپ  هن  و  دنا ،
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دوخ هک  دـنهاوخیم  ار  ینوخ  صاصق  ودـنا  هدرک  اهر  دوخ  هک  دـنیامنیم  هبلاطمار  یقح  اهنآ  هک  تسا  تقیقح  ما . هدروآ  يور  يراـک  هب 
تیلووسم دندومنیمن . حیبقت  ارنآ  اهنآ  متـسج  یم  تکرـش  نامثع  لتق  حیبقت  رد  مهنم  هاگ  ره  دنا  هتخیر  نم  تکرـش  نودب  و  دـنا ، هتخیر 

هحلط مسق  ادخب  دیامرفیم ) : هک  اجنآ  ات  ... ) دنتـسه یلخاد  راک  زواجت  هورگ  اهنآ  اعطق  تسین . اهنآ  زا  ریغ  سکچیه  هدهع  رب  نامثع  لتق 
 ". دنا قحان  لطاب و  رب  ناشدوخ  متسه و  قح  رب  نم  هک  دننادیم  نیقی  روطب  هشئاع  ریبز و  و 

دشاب نیا  لثم  نآ  ندینـش  اب  هک  مهدیم  امـشب  یتاعالطا  نامثع  هیـضق  هرابرد  نم  دیامرفیم " : هفوک  مدرم  هب  يا  همان  رد  نینموملاریما  - 2
هذـخاوم دایز  شیاهراک  هرابرد  ار  وا  هک  مدوب  نارجاهم  زا  یکی  نم  دنتـشاد . یتاداقتنا  وا  هب  مدرم  دـیا . هدوب  شیارجاـم  دـهاش  امـش  هک 

نیرت میـالم  دوب و  تنوشخ  يوردـنت و  دـندرکیم  وا  هب  تبـسن  هک  یئاـهراک  نیرتهداـس  ریبز ، هحلط و  مدـیبوکیم . ار  وا  رتـمک  مدرکیم و 
راشف تحت  ای  یضاران  هکنیا  نودب  مدرم  و  دنتشک . ار  وا  هدیسر  ارف  یتعامج  دیرابیم . وا  رب  مشخ  رارـش  هشئاع  و  راب . تنوشخ  ناشتالمح 

 ". دندرک تعیب  نم  اب  رایتخا  يدازآ و  لامک  رد  دنشاب و 
هناخ نآ  نارتخد  هک  دینش  ار  يا  هریاد  يادص  تشذگیم  نایفـسوبا  هداوناخ  دارفا  زا  یکی  هناخ  رانک  زا  ع )  ) یلع دسیونیم " : يرذالب  - 3

دندناوخ : یم  زاواب  نومضم  نیدب  يا  هنارت  دندزیم و 
ندرگ هب  هدش  نامثع  هب  هک  یملظ  تیلووسم  )
تسا هحلط  ام  رظن  ردوا  زا  رتملاظ  تسا و  ریبز 
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رو هلعش  ار  شروش  شتآ  هک  دندوب  ودنیا 
دندیشوک وا  یئاوسر  رد  دنتخاس و 
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!" دنناتسب هک  زا  دیاب  ار  ناشماقتنا  دنمهفیم  بوخ  هچ  دشکب  ار  اهرتخد  نآ  ادخ  تفگ : ع)  ) یلع
. متفر ع )  ) یلع هناخ  هب  هدمآ  هنیدمهب  هکم  زا  هنع  هللا  یضر  نامثع  لتق  زا  دعب  زور  جنپ  دیوگیم : سابع  نب  هللا  دبع  دسیونیم " : يربط  - 4
؟ يدمآ یک  دیـسرپ : درک و  مالـس  نمب  هدمآ  نوریب  هریغم  ات  متـسشن  هناخ  رد  رب  یتعاس  تسا . وا  روضح  رد  هبعـش  نب  هریغم  دنتفگ  نمب 
هچ دیـسرپ : دـندوب . فصاون "  رد "  يرآ ، متفگ : يا ؟ هدـید  ار  هحلط  ریبز و  دیـسرپ : نم  زا  مدرک . مالـس  هتفر  ع )  ) یلعدزن نالا . متفگ :

راعش اب  و  دش ، دنهاوخن  فرصنم  مایق  زا  اهنآ  تفگ : شیرق . زا  يا  هدع  اب  ماشه  نب  ثراح  نب  دیعـس  وبا  متفگ " : دندوب ؟ اهنآ  اب  یناسک 
 ". دنتسه نامثع  لتاق  ناشدوخ  اهنآ  مینادیم  مسق  ادخب  هکیلاح  رد  درک . دنهاوخ  مایق  مه  نامثع  یهاوخنوخ 

؟ دـیوریم اـجک  تفگ : اـهنآ  هب  هدـید  قرع " تاذ  رد "  ار  شا  هتـسد  راد و  مـکح و  نـب  ناورم  صاـع ، نـب  دیعـس  دـسیونیميربط " : - 5
دیاش میوریم  هن ، دنتفگ : دیهدن . نتـشکب  ار  ناتدوخ  دیدرگرب و  نات  هناخ  هب  دـعب  دیـشکب و  ار  اهنآ  دـننارتش ، نیا  راوس  امـش  نارادـناوخ 

هک هب  ار  تموکح  يزوریپ ، تروص  رد  دیسرپ : اهنآ  زا  درک  تاقالم  ریبز  هحلطاب و  سپـس  صاع  نب  دیعـس  میـشکب . ار  نامثعنیلتاق  همه 
نیا هن  رگم  دیراپسب ، نامثعنادنزرف  هب  ارنآ  تفگ : دننک . باختنا  مدرم  هک  رفن  ود  ام  زا  کی  ره  هب  دنتفگ : دیئوگب . تسار  دیراذگیماو ؟

. میراذـگیماو اهنآ  نادـنزرف  هب  ار  تفـالخ  هدرک  توعد  ار  هدروخلاـس  نارجاـهم  دـنتفگ : دـیا ؟ هدرک  ماـیق  وا  یهاوخنوخ  يارب  هک  تسا 
نیا نم  ششوک  هن ، تفگ :
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هبعـش نب  هریغم  تشگرب . زین  دیـسا  نب  دـلاخ  نب  هللا  دـبع  تشگرب و  صاع  نب  دیعـس  دـیآ . نوریب  فاـنم  دـبع  هلیبق  زا  تفـالخ  هک  تسا 
دریگ . هرانک  دیاب  تسا  اجنیا  رد  فیقث  هلیبق  زا  هک  ره  نیاربانب  تفگ . صاع  نب  دیعس  هک  تسا  نامه  حیحص  هیرظن  تفگ :

... دنتشگرب شروتسدب  اهنآ  و 
. دنتـشاذگراشف رد  تخـس  ار  وا  هدرک  اپب  رـش  نامثعيارب  اهنآ  هک  میوگب  دـیاب  ریبز  هحلط و  هرابرد  دـسیونیم " : هیواعم  هب  سابع  نبا  - 6
اب هکنانچ  میدیگنج ، ناشتعیب  ضقن  لیلدب  اهنآ  اب  دندرک . مایق  تنطلس  تموکح و  هب  ندیسر  يارب  هتسکش  ع )  ) یلع اب  ار  دوخ  تعیب  دعب 

 ". میگنج یم  يا  هدز  تسد  یلخاد  هناحلسم  زواجت  هب  هک  نیا  دانتساب  وت 
اجنآ زا  هدوب و  نامثع  لتق  یگنوگچ  دهاش  هرونمهنیدم  رد  هک  دروایم  ربخ  وا  يارب  یط - هلیبق  سیئر  دعس - نب  سباح  يومع  رـسپ  - "7

يومع رسپ  نیا  تفگ : هدرب  هیواعم  دزن  ار  وا  دعس  نب  سباح  دوب  روآ  نابز  هوکـش و  اب  يدرم  نوچ  تسا . هدمآ  هفوک  هب  ع )  ) یلع هارمه 
تسا . وگتسار  دامتعا و  دروم  يدرم  هدیدار و  نامثع  ندش  هتشک  هنیدم  رد  هدوب و  ع )  ) یلع هارمه  هدمآ و  هفوک  زا  هک  تسا  نم 

مه مامت  رفن  هس  دـندوب و  نآ  راد  هدـهع  رـسای  رامع  و  رکب ، یبا  نب  دـمحم  تفگ : دـنک . فیرعت  ار  نامثع  نایرج  تساوخ  وا  زا  هیواـعم 
راک رد  رفن  ود  و  قمح . نب  ورمع  و  یعخن ، رتشا  متاح ، نب  يدع  زا  دـنترابع  هکدـندرکیم  نامثع  لتق ) ینوگنرـس و   ) راک فرـص  ار  دوخ 

رت هانگیب  رت و  نمادکاپ  نامثع  لتق  رد  مدرم  همه  زا  هک  نآ  ریبز  هحلط و  زا  دنترابع  هک  دندومنیم  شالت  تخس  نامثع  لتق ) ینوگنرس و  )
هناقاتـشم موجه  رد  هکیروطب  دندروآ  موجه  یلع  تعیب  يارب  راو  هناورپ  قایتشا و  اب  مدرم  نامثع ، لتق  زا  دعب  تسا . بلاطیبا  نب  یلع  دوب 
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-8 " درکن . دای  وا  زا  سکچیه  دـشنهدرب و  چـیه  نامثع  مان  دـندش و  لامدـگل  اهدرمریپ  داتفا و  شود  زا  اهابع  دـش و  مگ  اه  شفک  اهنآ 
؟ دیدمآ ارچ  دندیسرپ : اهنآ  زا  مدرم  دندمآ . هرصب  هب  ریبز  هحلط و  دیوگیم " : يرـصب  نسح  لوق  زا  كردتـسم "  رد "  يروباشین  مکاح 
ار نامثع  مسق  ادخب  دنیوگب : اهنآ  هب  هک  دنتشادن  لقع  ردقنیا  مدرم  هللا  ناحبس  دیوگیم : يرصب ) نسح  . ) نامثع یهاوخنوخ  يارب  دنتفگ :
رد (ع ) یلع رادـنامرف  فینح - نب  ناـمثع  دندیـسر  هرـصب  کـیدزن  ریبز  هحلط و  هشئاـع و  نوچ  تسا " 9 " -. هتشکن  امـش  زا  ریغیـسک 

: تفگ نامثع . یهاوخنوخ  يارب  دادباوج : تسا ؟ هدمآ  هرصب  هب  ارچ  دیسرپ  هشئاع  زا  وا  داتـسرف . اهنآ  دزن  ار  یلئود "  دوسا  وبا  هرـصب " -
ما هدمآ  نم  و  دنتـسه ، بلاطیبا  نب  یلع  هارمه  هنیدم  رد  یلو  یئوگیم . تسار  تفگ : هشئاع  دنتـسین . هرـصب  رد  نامثع  نیلتاق  زا  کیچیه 

ياهریشمش هیلع  نامثع  رطاخب  یلو  میئآ  مشخب  نامثع  هنایزات  هیلع  امش  رطاخب  دوشیم  ایآ  مینک . جیسب  یلع  اب  گنج  يارب  ار  هرصب  یلاها 
وت شمکح  قباطم  ینیـشنب و  تا  هناخ  رد  دـیاب  ص )  ) مرکا ربمایپ  روتـسدب  وت  راکچ ؟ ریـشمش  هنایزات و  هب  ارت  تفگ : میبوشاـین ؟ رب  اـمش 

. دـنرادیهاوخنوخ قح  هن  دنتـسین و  گنج  هب  فظوم  نانز  و  ینک ، هعلاـطم  یناوخب و  نآرق  تا  هناـخ  رد  یتسیاـب  يا و  هدـش  نیـشنهناخ 
ياپ رگا  نیاربانب  دنتـسه ، فانم  دـبع  دالوا  زا  نامثع  وا و  اریز  تسا  نامثع  هب  وت  زا  رت  کیدزن  يدـنواشیوخ  ظاحل  زا  ع )  ) یلع یهگناو 

. متسین ینتشگرب  مناسرن  ماجناب  رگا  ما  هتفرگ  هک  ار  یمیمصت  تفگ : هشئاع  تسا . وت  زا  رت  قحیذ  وا  دیایب  نایمب  یهاوخنوخ 
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"< درکن دای  وا  زا  سکچیه  دشن و  هدرب  چیه  نامثع  مان  دندش و  لامدگل  اهدرم  ریپ  هداتفا و  شود  زا 
دیوگ :  یم  يرصب  نسح  لوق  زا  كردتسم "  رد "  يروباشین  مکاح  - 8

دنتفگ : دیدمآ ؟ ارچ  دندیسرپ :  اهنآ  زا  مدرم  دندمآ . هرصب  هب  ریبز  هحلط و  "

ار نامثع  مسق  ادخب  دـنیوگب :  اهنآ  هب  هک  دنتـشادن  لقع  ردـقنیا  مدرم  هللا ! ناحبـس  دـیوگ : یم  يرـصب ) نسح  . ) نامثع یهاوخنوخ  يارب 
". تسا هتشکن  امش  زا  ریغ  یسک 

اهنآ دزن  ار  یلئود "  دوسا  وبا  هرصب " - رد  ع )  ) یلع رادنامرف  فینح - نب  نامثع  دندیسر  هرصب  کیدزن  ریبز  هحلط و  هشئاع و  نوچ  - "9
هرـصب رد  نامثع  نیلئاق  زا  کیچیه  تفگ : ناـمثع . یهاوخنوخ  يارب  دادـباوج : تسا ؟ هدـمآ  هرـصب  هب  ارچ  دیـسرپ  هشئاـع  زا  وا  داتـسرف .

یلع اب  گنج  يارب  ار  هرصب  یلاها  ما  هدمآ  نم  و  دنتسه ، بلاطیبا  نب  یلع  هارمه  هنیدم  رد  یلو  یئوگ . یم  تسار  تفگ :  هشئاع  دنتسین .
ارت تفگ :  میبوشاینرب ؟ امش  ياهریشمش  هیلع  نامثع  رطاخب  یلو  میئآ  مشخب  نامثع  هنایزات ي  هیلع  امـش  رطاخب  دوش  یم  ایآ  منک . جیـسب 
رد یتسیاب  يا و  هدش  نیشن  هناخ  وت  شمکح  قباطم  ینیشنب و  تا  هناخ  رد  دیاب  ص )  ) مرکا ربمایپ  روتسدب  وت  راکچ ؟ ریشمش  هنایزات و  هب 

ظاـحل زا  ع )  ) یلع یهگناو  دـنراد . یهاوـخنوخ  قـح  هـن  دنتـسین و  گـنج  هـب  فـظوم  ناـنز  و  ینک ، هعلاـطم  یناوـخب و  نآرق  تا  هناـخ 
قحیذ وا  دیایب  نیمب  یهاوخنوخ  ياپ  رگا  نیاربانب  دنتسه ، فانم  دبع  دالوا  زا  نامثع  وا و  اریز  تسا  نامثع  هب  وت  زا  کیدزن  يدنواشیوخ 

. متسین ینتشگرب  مناسرن  ماجناب  رگا  ما  هتفرگ  هک  ار  یمیمصت  تفگ :  هشئاع  تسا . وت  زا  رت 
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هاگنآ تخـس . یگنج  دیگنج ، دنهاوخ  تدشب  وت  اب  مسق  ادخب  تفگ : دیایب ؟ مگنج  هب  دـنکیم  تارج  یـسک  ینکیم  رکف  دوسا  وبا  يا  وت 
: یتـفگیم يدوب و  هتفرگ  ریـشمش  هضبقب  تسد  هک  دـنا  هدـید  ارت  دـشیم  هتفرگ  تعیب  رکبوبا  يارب  هک  يزور  مدرم  تفگ : هتفر و  ریبز  دزن 

اجک ؟ عضو  نآ  واجک  يا  هتفرگ  دوخب  نونکا  هک  یعضو  نیا  تسین . بلاطیبا  نب  یلع  زا  رت  قحیذو  رت  قیال  تفالخ  يارب  سکچیه 
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لووسم دـیا و  هتخیر  ار  نآ  هحلط )  ) تقیفر وت و  هدیـسر  اـم  عـالطاب  هکیروطب  تفگ : دوسا  وبا  دروآ . ناـیمب  ناـمثع  نوخ  زا  نخـس  ریبز 
... " دراد يراشفاپ  بوشآ  گنج و  رب  تسارو و  هطوغ  شیوخ  یهارمگ  رد  هک  دید  ار  وا  دش و  هناور  هحلط  فرط  هب  سپس  دیتسهنآ .

اب ار  ناشتعیب  و  دنیامن ، ظفح  ار  مالـسا  حلاصم  ات  داد  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  اهنآ  هتفر  ریبز  هحلط و  دزن  شناتـسود  اب  فینح  نب  نامثع  - 10
شنادـنزرف دراد ؟ یطبر  هچ  امـش  هب  نامثع  نوخ  ماقتنا  تفگ : میریگب . ار  ناـمثع  نوخ  ماـقتنا  میهاوخیم  دـنتفگ : داد . ناـشدایب  (ع ) یلع

دنیاجک . شیاهومع  رسپ  دنیاجک ؟
هدید ارمدرم  نوچ  هک  تسا  نیا  تقیقح  دیئوگیم . هک  تسین  نانچ  ادخب  هن ، دنا ؟ مدقم  امـش و  زا  رت  قحیذ  وا  یهاوخنوخ  يارب  هک  اهنآ 

هب ندیـسر  ناتلامآ  وزرآ و  همه  دیدرکیم و  شالت  تموکح  هب  ندیـسر  يارب  دیا . هدرب  دسح  وا  رب  دـنا  هدرکتعیب  ع )  ) یلع اب  اقفتم  دـیا 
ياهمانشد هداد  مانشد  وا  هب  ریبز  هحلط و  دنک ؟ شاخرپ  نامثع  هب  امش  زا  شیب  هکدوب  یسک  ایآ  تفر . ناتتـسد  زا  مهنآ  هک  دوب  تموکح 

... ردام شحف  و  تشز ،
تکرح هناحلسم و  مایق  زا  سپ  هشئاع - ریبز و  هحلط و  یتقو  - " 11
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رد دـش و  هداـیپ  تیعمج  ربارب  رد  تفر و  اـهنآ  فرطب  هراوـس  هبعـش  نب  هریغم  هارمه  یـصاع  نب  دیعـس  دندیـسر  ربـیخ  هب  هرـصب - فرطب 
هرصب . هب  تفگ : يوریم ؟ اجک  هب  نینموملا  ما  يا  دیسرپ : هتفر  هشئاع  دزن  درک  یم  هیکت  شیوخ  هاپس  نامک  هب  هکیلاح 

تفگ : نامثع . یهاوخنوخ  يارب  تفگ : يراد ؟ راکچ  هرصب  رد  دیسرپ :
يوریم ؟ اجک  وت  هک  درک  ناورم  هب  ور  دعب  دناوت . اب  هک  دنتسه  اهنیا  نامثع  نیلتاق 

منامثع . نیلتاق  بیقعت  رد  تفگ : ینک ؟ هچ  يوریم  هرصب  دیسرپ : هرصب . تفگ :
و دنـسرب ، تموکح  هب  ناشدوخ  ات  دنتـشک  دنتـشک ، ار  نامثع  ریبز  هحلط و  ات : ود  نیا  دناوت ، هارمه  هک  دنتـسه  اهنیا  نامثع  نیلتاق  تفگ :

دودز ! هبوت  اب  ار  هانگ  و  تسش ، نوخ  اب  دیاب  ار  نوخ  هک  دنا  هداد  رس  ار  راعش  نیا  دندیسرن  نوچ 
هناخ هب  ار  وا  رگا  دنا  هدرک  مایق  هدمآ و  نوریب  ناتردام  اب  هک  الاح  مدرم  تفگ : نینچ  ریبز  هحلط و  هشئاع و  هاپس  اب  هبعش  نب  هریغم  هاگنآ 

اـسور و دـیا  هدـیروش  هدـمآ و  مـشخب  ناـمثع  ندـش  هتـشک  يارب  هکیتروـص  رد  دوـب . دـهاوخ  امـش  تحلـصم  ریخ و  هـب  دـینادرگرب  شا 
دیاب دینادیم ) یمالسا  هیور  فالخ  رکنم و  ارنآ  و   ) دیتسه یـضاران  یملع  ياهراک  زا  یکی  زا  هن ، رگا  دنا . هتـشک  ار  نامثع  ناتناهدنامرف 

و دنتفریذپن ، دوش ؟ اپب  بوشآ  ود  لاسکی  رد  هک  تسازس  ایآ  دیروآ ، دایب  ار  ادخ  دیرببمان . ارنآ  دیاب  تسا و  يراک  هچ  هک  دیهد  حیضوت 
 ". دنربب شروش  هار  هب  ار  مدرم  هک  دندیزرو  رارصا 

روظنم نیمهب  میتسرف . یم  تجح  مامتا  يارب  ار  رفن  ود  تفگ : شنارای  هب  فینح  نبناـمثع  دـندز  ودرا  هرـصب  رد  ریبز  هحلط و  نوچ  - 12
گنابب ار  هحلط  ود ، نآ  و  داتسرف . اهنآ  دزن  هدناوخ  ارف  ار  یلئود  دوسا  وبا  دوب و  ص )  ) مرکا لوسر  باحـصا  زا  هک  ار  نیـصح  نب  نارمع 

دمآ ، ارف  نوچ  دندناوخ . شیپ  دنلب 
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ع)  ) یلع اب  بیترت  نیمهب  و  دـیتشک ، ار  نامثع  دـینک  بلج  ار  اـم  تقفاوم  هدرک  تروشم  اـم  اـب  هکنیا  نودـب  امـش  تفگ : یلئود  دوساوبا 
یپ زا  هداد  يار  رییغت  امـش  هاگنآ  دـش . تعیب  ع )  ) یلع اب  هک  نیازا  هن  میدـمآ و  مشخب  دـش  هتـشک  نامثع  هک  نیا  زا  هن  ام  دـیدرک . تیعب 
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میشیوخ . نیرید  هدیقع  رب  ام  هکیلاح  رد  دیدمآرب  ع )  ) یلع علخ 
نخس هب  عورش  نارمع  دعب ، تسین . طوبرم  ام  هب  نیا  و  دینک ، ادیپ  یهار  هدمآ  شیپ  ناتیارب  هک  یعضو  زا  یئاهر  يارب  دیاب  امش  نیاربانب ،

تفگ : هدرک 
هک نآ  اب  زین  ام  دیدرک و  تعیب  یلع  اب  دعب  دیدشن . زین  امـش  هکنانچ  میدـشن  نیگمـشخ  راک  نیا  زا  ام  دـیتشک و  ار  نامثع  امـش  هحلط  يا 

دیا ؟ هداتفا  هارب  ارچ  هدوب  یتسرد  راک  نامثع  نتشک  رگا  نونکا  میدرک . تعیب  دیدوب  هدرک  تعیب  امش 
ياهآ تفگ : هحلط  دش . دهاوخ  امش  بیصن  نآ  رفیک  رتشیب  دیتسه و  میهس  سک  ره  زا  شیب  اطخ  راک  نیا  رد  امـش  هدوب  تسردان  رگا  و 

. تسیرگید زیچ  ام  تعیب  نامیپ  و  دهدن ، تکرش  شتموکح  رد  ار  سکچیه  هک  دراد  هدیقع  یلع ع ) ینعی   ) امش ربهر  متسه  ات  ود  امش  اب 
میناسرب . لتقب  ار  وا  دیاب  امتح  مسق  ادخب 

هتفر ریبز  دزن  هاگنآ  تسا . هتفشآرب  تنطلس  هب  لوصو  يارب  هک  درک  فارتعا  درم  نیا  نارمع  تفگ : هدرک  شقیفر  هب  ور  یلئود  دوسا  وبا 
ندب . ود  رد  میتسه  حور  کی  هلزنمب  هحلط  نم و  تفگ  ریبز  میتفر . هحلط  دزن  البق  ام  دنتفگ :

ناب هنامز  خرچ  رگا  و  مینیبب ، ازس  میهاوخب و  رذع  نآ  زا  دیاب  هک  هدز  رس  یئاهراک  نامثع  هب  تبـسن  ام  زا  هک  دینادب  متـسه  ات  ود  امـش  اب 
... میتساخ یم  رب  نامثع  يرای  هب  تشگیم  زاب  ماگنه 

امتح شربخ  دـیا  هدـیدن  مشچب  ار  اـم  ياـهراک  ثداوح و  رگا  هفوک  مدرم  دـیوگیم : هدرک  داریا  هفوک  رد  هک  یقطن  رد  رـسای  راـمع  - 13
. تسا هدیسر  امشب 
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هتخاس شیوخ  رواد  ار  نآرق  نانآ  دننکیم . یهاوخرذع  هبوت و  وا  لتق  زا  مدرم  ربارب  رد  هجوچیهب  هنو  دنتسه  وا  لتق  رکنم  هن  نامثع  نیلتاق 
نآرق و هک  ار  سکنآ  درادب  هدنز  ادـخ  دـنراذگ . نایم  رد  دـنراد  اهنآ  هیلع  نامثع  لتق  دروم  رد  یئاعدا  هکیناسک  اب  ارنآ  دنرـضاح  دـنا و 
دندرک و یتاغیلبت  هلمح  نامثع  هب  هک  دندوب  یناسک  نیلوا  ریبز  هحلط و  دـناریم . یم  ارنآ  هک  ار  سکنآدـشکب  دـنکیم و  ایحا  ار  شمیلاعت 

دوخ يوزرآ  هب  دـندید  یتقو  اما  دـندرک . تعیب  ع )  ) یلع اب  هک  دـندوب  یناسک  نیلوا  و  دـنداد . ار  نامثع  لتق  روتـسد  هک  یناـسک  نیرخآ 
. دنتسسگ دشاب  هدز  رس  یتعدب  ع )  ) یلع هک  نیا  نودب  ار  ناشتعیب  نامیپ  دندیسرن  ماقم ) راهظا  لواپچ و  روظنمب  تموکح  رد  تکرش  )
ربنم زارف  زا  هکم  رد  وا  و  درک ، بوصنم  هکم  يرادناتـسا  هب  ار  ناوفـص  نب  همقلع  کلملا ، دبع  دیوگیم " : ینئادـم  زا  لقنب  يرذالب  - 14

ناـمثع نینموـملاریما  لـتق  رد  هـک  ار  یناـسک  هـک  نـیا  زا  دیـسرپ : ناـمثع  رـسپ  ناـبا  زا  دـمآ  دورف  نوـچ  تـفگ . مانـشد  ار  ریبز  هـحلط و 
تفگ : يدش ؟ لاحشوخ  متفگ  مانشد  دنتشادتسد 

 ". منادیم کیرش  وا  لتق  رد  ارت  نوچ  دمآ ، مدب  هکلب  ادخب ، هن 
امـش ار  نیا  و  دندرک ، تعیب  نم  اب  هک  دندوب  یناسک  نیتسخن  ءزج  رفن  ود  نیا  دـیامرفیم " : ع )  ) یلع نینموملاریما  یتیاور ، بجومب  - 15

امش هدز  مه  رب  ار  امش  داحتا  ات  دنداتفا  هاربهرصب  فرطب  هتشادرب  ار  هشئاع  هدیزرو و  تنایخ  هتسسگ و  ار  دوخ  تعیب  سپس  دیراد . عالطا 
ایادخ ! دنزادنیب . مهب  ار 

ناشدوخ هک  دـنیامنیم  هبلاطم  ار  یقح  اریز  هدـن ، ترـشع  یگدـنز و  تلهم  چـیه  روآرد و  تماقتنا  گنچب  ناشیاهراک  رطاـخب  ار  ود  نآ 
دنا و هدرک  اهر  ارنآ 
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يدومرف هک  تسار  هدعو  نیا  ینک ، افو  تا  هدعوب  هک  مهاوخیم  وت  زا  ایادـخ  دـنا . هتخیر  ارنآ  دوخ  هک  دـنا  هتـساخرب  ینوخ  ماقتنا  یپ  زا 
ققحتب ار  تا  هدعو  ادخ  يا  نیاربانب ، درک . دهاوخ  ینابیتشپ  وا  زا  اعطق  ادخ  دشاب و  هدش  هناراکزواجت  مایق  وا  هیلع  هک  تسا  یسک  اب  قح 

 ". یئاناوت يراک  ره  رب  وت  اریز  راذگماو ، نتشیوخ  هب  ارم  ناسر و 
تفرگ و دنناوتیمن  متموکح  هبيداریا  چیه  اهنآ  دنیوگیم ؟ هچ  ریبز  وهحلط  دیامرفیم " : هدرک  تیاور  یبلک "  هک "  يرگید  قطن  رد  - 16
زا رـس  تعرـسب  و  درذـگب ، متموـکح  زا  هاـم  دـنچ  اـی  لاـسکی  هـک  دـندرکن  ربـص  ردـقنیا  یتـح  دـنرادن . نآ  رد  تکرـش  هـب  یقح  چـیه 

چیه نم  اـب  يراـیتخا  هنادازآ و  تـعیب  زا  سپ  هکیلاـح  رد  دنتـساخرب  شکمـشکب  نـم  اـب  تموـکح  رـس  رب  دنتفـشآرب و  هدـیچیپمنامرف و 
ياج زاب  هرابود  هدش  هدرب  نیب  زا  هک  ار  یتعدب  دنهاوخیم  و  دنا ، هتـساخرب  لاحم  یپ  زا  دنرادن . تعیب  ضقن  یچیپرـس و  يارب  یعرـشقح 

یلئالد نیرت  مهم  و  يرگید ، هن  تسا  اهنآ  دوخ  ندرگب  طقف  وا  نوخ  تیلووسم  مسق  ادخب  دنتـسه ؟ نامثع  یهاوخنوخیعدم  ایآ  دنروآ .
... " تسا هتخانش  مرجم  هدرک و  موکحم  ار  اهنآ  ادخ  هک  مدونشوخ  ردقنیمه  نم  دشخب . یم  هجیتن  ناشدوخ  هیلع  دنروایم  هک 

مهوت و هب  ار  ام  زگره  تسا و  نشور  ملـسم و  اـم  يارب  هشئاـع  وریبز  هحلط و  راـک  ادـخب ، نینموملاریما  يا  دـیوگیم " : رتشا  کـلام  - 17
هدرک یمتـس  ای  دشاب  هدز  رـس  وت  زايراک  هک  نیا  نودـب  دـندمآرد و  وت  نامرف  تحت  تعیب  اب  ود  نآ  تخادـنا . دـهاوخن  باوصان  روصت 

دنا ، هدیچیپ  رس  تنامرف  زایشاب 
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اریز دنریگب ، نتـشیوخ  زا  ماقتنا  دنناسرب و  رفیک  هب  اردوخ  دـیاب  تسا  نینچ  رگا  دـنا . هتـساخرب  نامثع  یهاوخنوخ  هب  هک  دـنیامنیم  اعداو 
تنامرف تحت  رگا  هک  مریگیم  دهاش  ار  ادخ  دنتـشاداو . شنوخ  نتخیر  هب  ار  مدرم  هدرک  غیلبت  نامثع  هیلع  هک  دندوب  یناسک  نیتسخن  اهنآ 

دراد و رارق  نامـشود  رب  ناماهریـشمش  نوچ  داتـسرف . میهاوخ  نامثعلابندب  ار  اهنآ  دندرگن  مزتلم  ما  هدرک  هک  یتعیب  دـهعت  هب  هدـماین  رد 
 " میدوب . زورید  هک  میتریس  لاح و  نامهب  زورما  و  نام ، هنیس  رد  نامباتیب  ياهلد 

دیوگ : ینیما 
ار مدرم  هک  دنتـشاد  رارق  یناسک  سار  رد  ریبز  هحلط و  هک  درادـیم  نشور  دـسریم  هاجنپ  هب  شدادـعت  هک  یخیرات  تایاور  نیا  رد  هعلاطم 

هرابرد هک  دنا  هتسنادیم  زیاج  نامثع  قح  رد  ار  يزیچ  ینعی  تساهدوب ، اور  وا  نوخ  نتخیر  اهنآ  هدیقعب  دنا . هدرکیم  کیرحت  نامثع  هیلع 
يارجام رد  هحلط  عضو  دنا . هدناشک  وا  لتق  هب  ار  راک  هدیقع ، نیمه  ربانب  صاخ . دروم  دنچ  رد  رگم  تسناد  زیاج  ناوتیمن  یناملـسم  چیه 

باوج هتسب و  وا  رب  دراد  ار  شندروخ  قح  یناملـسم  ره  هکار  بآ  الثم  تسا ، هتـشاد  حیرـص  تامادقا  تسا و  راکـشآ  الماک  نامثع  لتق 
مالـسا هکیلاح  رد  هدش ، ناناملـسم  ناتـسروگ  رد  شنفد  عنام  تسا . بجاو  ناملـسم  مالـس  باوج  مینادیم  هکیلاح  رد  هدادـن  ار  شمالس 

ار یقوقح  مارتحا و  نامه  مالسا  هکیلاح  رد  دننک  نارابگنـس  ار  نامثع  هزانج  هداد  روتـسد  تسا . هتخاس  بجاو  ار  ناملـسم  نفد  هب  مادقا 
 " بکوک شح  رد "  ار  نامثع  هک  هدش  ناب  یضار  ماجنارس  هحلط  تسا . هدرک  ضرف  زین  وا  هدرم  يارب  هدش  لئاق  هدنز  ناملسم  يارب  هک 

یباحص ریبز  هحلط و  هک  نیاب  هجوت  اب  ایآ  دننک . نفد  نایدوهی  ناتسربقینعی 
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يرفن هد  فیدر  رد  ار  ودنآ  مرکا  ربمایپ  دنراد  هدیقع  و  دـنورتسار ، لداع و  یگمه  باحـصا  دـندقتعم  یتعامج  دـنا و  هدوب  ص )  ) ربمایپ
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درک ؟ هیجوت  ناوتیم  هنوگچ  ار  ریبز  هحلط و  راک  اهنیا - هب  هجوت  اب  تسا - هدرک  دای  هداد  تشهب  هدژم  هک 
دنا . هتسنادیم  ناملسم "  ریغ  ار "  هفیلخ  ریبز  هحلط و  دوش  هتفگ  هک  هنوگ  نیدب  زج  ایآ 

اهراک نیا  باکترا  زا  عنام  اهنآ  نتشاد  تشهب  هدژم  ندوب و  لداع  ندوب " و  یباحص  دندرمشیم "  ناملـسم  ار  وا  هکیتروص  رد  و  هنرگو ،
دشیم . يو  قح  رد 

تایرظن میهاوخ  یم  طقفو  میئامن ، موکحم  يرگید  باسحب  ار  یکی  هک  میتسین  نیا  ددصرد  چیه  مینک و  یم  رایتخا  یفرطیب  ام  اجنیا ، رد 
هدوب و حیرـص  نشور و  الماک  نامز  نامه  رد  وا  هرابرد  ریبز  هحلط و  تایرظن  مینک . یـسررب  تبث و  نامثع  هرابرد  ار  لوا  زارط  باحـصا 

تسا . حضاو  دیامن  شهوژپ  هناضرغیب  یساسا و  ذخام  نئمطم و  عبانم  زا  ار  اهنآ  هک  یسک  ياربزین  نونکا  هدوب و  نینچ  دعب  ياهنرق  رد 
ار هانگ  هک  میتفگ  هحلط  هرابرد  میدومن ، یبایزرا  یسررب و  البق  دنا  هدرک  ماما ، اب  شیوخ  تعیب  ضقن  زا  سپ  ودنیا  هک  ار  يا  هبوت  راهظا 
هک یهانگ  تسا . قداص  زینریبز  شکیرش  هرابرد  میتفگ  هحلط  هرابرد  هچنآ  و  دیوشب . هتساوخ  هانگ  اب  هکلب  هبوت  اب  هن  شیاعدا  فالخ  رب 
هک تـسا  يراـک  اـهنآ و  قباـس  ناـهانگ  زا  رت  نیگمهـس  دـنوادخ  رظن  رد  دـنا  هدـش  بـکترم  شیوـخ  هاـنگ  ندودز  هبوـتناونعب و  اـهنآ 

هدیگنجلمج رد  مصاختم  هاپس  ود  رد  هک  یناملسم  نارازه  نوخ  نتخیر  زا  تسا  هدوب  ترابع  ناشیراک  هبوت  دنا . هدش  نآ  زا  هبوتیعدم 
هک یلاح  مارتحا و  تلاح  زا  ار  ادـخ  ربمایپ  رـسمه  هک  نیا  زا  هدوب  ترابع  زین  و  دـنا ، هدوب  يرب  نمادـکاپ و  نامثع  نوخ  زا  یگمه  دـنا و 

هیلع هک  نیا  و  دنا ، هدناشکنایهاپس  نایم  گنج و  نادیم  هب  هدروآ و  ردب  هدومرف  نییعت  شیارب  (ص ) ربمایپ
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یتهابش چیه  ناشراکاریز  دنا ، هدومنیم  هبوت  راهظا  غوردب  اهنآ  تسا  یهیدب  دنا . هتـساخرب  گنجب  عاطم  قح و  رب  ياوشیپ  شیوخ و  ماما 
و دنروایم . نابزب  دنرادن  ار  شدصق  دنرورپ و  یمن  لد  رد  هک  يزیچ  تسا " . هدوب  زرحم  ملسم و  یتیانج  تسا  لهس  دنتشادن  هبوت  هب  هک 

 " تسا . طلسم  اهنآ  رب  ادخ 

ماقمیلاع يردب  یباحص و  دوعسم  نب  هللا  دبع  نخس 

نیفلاخم زا  هک  میدـید  و  نامثع . هرابرد  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  هیرظن  زا  یکاح  میدروآ  ار  یی  یخیراـت  تاـیاور  ثیداـحا و  دـلج ، نیا  رد 
قارع مدرم  يارب  نامثع  زیمآ  تعدب  هنارسدوخ و  ياهراک  حرش  اب  تسا و  هتخات  وا  رب  اهراب  هتشاد و  تخس  تاداقتنا  وا  هب  هدوب و  نامثع 

تسا . هدناروش  وا  تموکح  هیلع  ارنانآ 
روتسد هدرک و  عطق  اهلاس  ياربهتشاد  یمومع  هنازخ  زا  هک  ار  یبجاوم  هدومن و  ینادنز  دیعبت و  هذخاوم و  تدشبار  وا  ببس  نیمهب  نامثع 

دوخ و  دـنا ، هتـسکش  ار  شا  هدـند  هدز و  نیمز  رب  ار  وا  شنارومام  هکیروطب  دـنزادنا  نوریب  ص )  ) ربمایپ دجـسم  زا  تنوشخ  اـب  اروا  هداد 
تسا . هدز  هنایزات  لهچ  وا  هب  نامثع 

هک هدرک  تیـصو  هدوب و  نیگمـشخ  وا  زا  یگدـنز  هظحل  نیرخآ  ات  هتـسنادیم  یفرحنم  راکتـشز و  دـب و  مدآ  ار  نامثع  نوچ  دوعـسم  نبا 
دنا هدروآ  : " دسیونیم نیسح  هط  تسا . هتـسنادیمن  تیم  زامن  هماقا  روخ  رد  لداع و  ار  وا  اریز  درازگن ، زامن  وا  رب  نامثع  تشذگرد  یتقو 

تفگیم : هدرک  قطن  مدرم  يارب  و  تسنادیم ، رودهم  لالح و  ار  نامثع  نوخ  دوب  هفوک  رد  هک  ینامز  دوعسم  نب  هللا  دبع  هک 
يا هدروآرد  ون  هیورره  و  تسا ، هتخاس  هدروآرد و  ون  ياهراک  اهراک ، نیرتدب 
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تـشاد هراشا  دیلو  شرادناتـسا  نامثع و  هب  نخـس  نیا  اب  و  خزود .)  ) شتآ رد  یهارمگ  ره  و  تسا ، یهارمگ  یتعدب  ره  و  تسا ، تعدب 
" . 

داقتعا ظاحل  زا  هک "  يدرم  دوعسم ، نب  هللا  دبع  لثم  یتیصخش  هکنیا  زا  دعب  تسا . نامثع  هرابرد  ناشلا  میظع  یباحـص  کی  هیرظن  نیا ،
هزاجا دوخ  هب  یـضعب  هنوگچ  هدرک  ناـمثع  هراـبرد  يرظن  راـهظا  نینچ  تسا "  ص )  ) مرکا ربماـیپ  هب  درف  نیرت  هیبش  تاـکرح  شور و  و 

دنراد ؟ تمرح  هدومن و  سیدقت  ار  نامثع  هک  دنهدیم 

رسای رامع  هیرظن  نخس و 

دنا : هدوتس  ار  وا  ص )  ) ربمایپ نآرق و  هک  یناسنا  و  ناشلا ، میظع  يردب 
یهاوخنوخ هب  دـننکیم  اعدا  هک  دـیزیخرب  یناسک  اب  گنجب  نم  اب  ناتـسرپادخ ، دـیوگیم " : یقطن  رد  نیفـص  گـنج  ياـنثا  رد  راـمع  - 1

و متـس ، زواجت و  نافلاخم  راکوکین و  حـلاص و  مدرم  ار  وا  هک  تسا  نیا  تقیقح  دـنا . هتـساخرب  هدـش  هتـشک  قحانب  هناـملاظ و  هک  يدرم 
ینعی  ) نید نیا  دـشاب و  ناشماک  هب  ایندرگا  هک  یئاهمدآ  نیا  تقونآ  دـنا . هتـشک  دـنهدیم  روتـسد  دـنناوخیم و  يراـکوکینهب  هک  یناـسک 

دیتشک ؟ ار  وا  ارچ  دنیوگیم : هدمآ  دزگیمن  مه  ناشکک  ددرگ  كورتم  مالسا )
هک دنیوگیم  تهجنآ  زا  ار  نیا  تسا . هدزن  رـس  زیمآ  تعدب  ياهراکوا  زا  دنیوگیم : شزیمآ . تعدـب  ياهراک  رطاخب  میئوگیم : باوج  رد 
رس رب   ) اههوک رگا  لاح  نآ  رد  دندیرچو و  دندرک  سیل  تفل و  ات  تشاذگ  زاب  ایند  تذل  تورث و  رد  ار  ناشتـسد  شتموکح ) هرود  رد  )
ریز ماقم  تورث و  تذـل  نوچ  هکلب  دنـشاب ، نامثع  نوخ  صاـصق  یپرد  اـهنیا  منکیمن  رکف  ادـخب  دـندادیمن . یتیمها  تخیریم  ورف  مدرم )

زین و  دنا ، هتساخرب  نآ  رب  نتخادنا  گنج  یپ  زا  هتخادنا  هزم  ناشنادند 
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اهنآ رب  دشابیم ) شماظن  يرارقرب  نوناق و  يارجا  مالـسا و  هب  دقتعم  هک  یـسک  ای  ع )  ) یلع  ) قح بحاص  رگا  دنا  هتفایرد  هک  ببـس  نادـب 
هک دنتـشاد  مالـسا  رد  یمدقت  هقباس و  هن  نوچ  اهنیا  دننک . سیل  تفل و  دنرچب و  دنروخب و  هک  دش  دهاوخ  نیا  عنام  دـنک  ادـیپ  تموکح 
ام ماما  هک  دنا  هدروآرب  ار  راعـش  نیا  هدمآرب  ناشعابتا  مدرم و  بیرف  ددص  رد  دننک  ادـیپ  یئاورنامرف  تموکح و  یگتـسیاش  نآ  بجومب 

هلیسوب هک  تسا  یـسایس  هلیح ي  نیا  دنوش . هاشداپ  روتاتکید و  دنناوتب  هلیـسونیدب  ات  تسا ، هدش  هتـشک  قحانب  هنامولظم و  نامثع ) ینعی  )
... " دومنیمن تعاطا  يوریپ و  اهنآ  زا  تعامجنیا  زا  نتکی  یتح  دوبن  یسایس  هلیح  نیارگا  و  دنا ، هدیسر  ناکما  تردق و  نیاب  نآ 
یهاوخنوخ هب  دـننکیماعدا  هک  دـیزیخرب  یناسک  اب  گنجب  نم  اب  ناتـسرپادخ  تسا " : هدروآ  ترابع  نیاب  محازم  نب  رـصن  ار  راـمع  قطن 

ار وا  هک  تسا  نیا  تقیقح  درکیم . تموکح  مدرم  رب  نآرق  ریغ  يزیچ  قباطم  هکنآ  دنا  هتساخرب  هتـشاد  اور  متـس  نتـشیوخ  رب  هک  يدرم 
دمآ . دهاوخ  هک  تسا  هدرک  تیاور  زین  يرگید  ترابعب  وا  مه  دنا " ... هتشک  متس ... زواجت و  نافلاخم  راکوکین و  حلاص و  مدرم 

هنامولظم وا  دننکیم  اعدا  دـننامثع و  نوخ  صاصق  لابندـب  هک  میوش  هناور  یتعامج  نیا  يوسب  مدرم  تسا " : هدروآ  ترابع  نیدـب  يربط 
... " تسا هدش  هتشک  قحانبو 

هیواعم اب  ع )  ) یلع نینموملاریما  یمازعا  تئیه  نایم  هک  یئوگتفگ  رد  - 2
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تسا . هدش  هداد  حیضوت  نامثع  هب  تبسن  رسای  رامع  راتفر  هیرظن و  هتفرگ  ماجنا 
ناتربهر زا  تعاطا  میراد . دوخ  ام  دینکیم ، توعد  ناب  هک  يداحتا  دـینکیم . توعد  داحتا  ظفح  تعاطا و  هبارم  امـش  دـیوگیم " : هیواعم 

اعدا امـش  ربهر  تسا . هداد  هانپ  ار  ام  دارفا  نیلتاـق  تسا و  هدز  مه  رب  ار  اـم  داـحتا  وهتـشک  ار  اـم  هفیلخ  ناـتربهر  نوچ  میریذـپیمن  زین  ار 
اهنآ هک  دینادیمن  ایآ  دیا ؟ هدیدن  ار  نامثع ) ینعی   ) ام تسود  نیلتاق  امش  ایآ  مینکیمن . در  ار  شفرح  ام  تسا . هتشکن  ار  نامثع  هک  دنکیم 

رب رئاد  ار  امـش  توعد  تقونآ  و  میـشکب ، نامثع  لتق  صاصقب  ات  دـهدب  ام  لیوحت  ار  اهنآ  دـیاب  نیارباـنب  دنیامـش ؟ ربهر  هارمه  تسود و 
میریذپب " . داحتا  و  یلع ع ) زا   ) تعاطا

دیوگیم : هیواعم  باوج  رد  یمازعا  تئیه  ياضعا  زا  یکی  یعبر  ثبش 
هک دراد  یلیلد  هچ  دیوگیم " : هیواعم  دش " ؟ یهاوخ  لاحشوخ  یـشکب  ار  واهدرک  ادیپ  تسد  رـسای  رامع  هب  هکنیا  زا  هیواعم  يا  وت  ایآ  " 

مهاوخ نامثع  لتق  يازا  رد  ار  وا  اهنت  هن  دـتفیب  مگنچ  هب  رـسای ) راـمع  ینعی   ) هیمـس رـسپ  رگا  ادـخب  مشکن ؟ ناـمثع  نوخ  صاـصقب  ار  وا 
نیمز و يادـخ  هب  دـنگوس  : " دـیوگیم یعبر  نب  ثبـش  مشکب "  نامثع  هدـش  دازآ  هدرب  لتان "  لتق "  يازا  رد  مرـضاح  یتح  هکلب  تشک 

هتشپ تیاه  هتـشک  زا  دزیرن و  نیمز  رب  اهنوخ  ات  هک  مسق  هناگی  يادخب  هن ، یتفگن . نخـس  قح  رب  هنالداع و  هک  نامـسآ  يادخ  هب  دنگوس 
... " دیسر دهاوخن  رسای  رامع  هب  تتسد  ددرگن  گنت  وت  رب  نامسآ  نیمز و  دوشن و  هتخاس  اه 

دـش دراو  نانآ  رب  هک  سک  نیلوا  دندش  هفوک  دراو  هک  یماگنه  داتـسرف  هفوک  يوسب  رـسای  رامع  اب  ار  نسح  ماما  شدـنزرف  ع )  ) یلع - 3
عدجا رسپ  قورسم 

هحفص 217 ] ] 

نیدب ار  وا  تفگ : رامع  دیتشکار  نامثع  ببس  هچ  هب  ناظقی  ابا  يا  تفگ  درک و  رامعب  ور  سپس  تفگ  مالـس  ناشیا  رب  دورو  زا  سپ  دوب 
دیدوب راوازـس  هک  يرفیک  ناـب  هک  دـنگوس  ادـخب  تفگ  قورـسم  تفوـکیم . اـم  رـس  رب  تفگیم و  ازـسان  اـم  ضارعا  هب  هک  میتـشک  ببس 

هنیسب ار  وا  درک و  دروخرب  ع )  ) نسح هب  دش و  دراو  یـسوم  وبا  سپ  نارباص ) يارب  دوب  یلمع  وکین  دیدرکیم  هشیپ  ربص  رگا  و   ) دیدیـسرن
رد ار  دوخ  يدوب و  دـندرک  زواجت  نامثع )  ) نینموملاریما رب  هکیناسک  هارمه  هب  ناـظقی  اـبا  يا  تفگ  درک و  راـمعب  ور  سپـس  دینابـسج و 

تفگ : رامع  يداد ؟ رارق  ناراکدب  نایم 
وبا يا  تفگ : دومن و  یـسوموباب  ور  سپـس  دـیرب  ار  ود  نیا  نخـس  ع )  ) نسح نیب  نیا  رد  دـماین ، مدـب  مهنآ  زا  یلو  مدرکن  راـک  نیا  نم 

زا نامثع )  ) نینموملاریما نوچ  یـصخش  میرادن و  يدصق  حالـصا  زج  ام  هک  دنگوس  ادخب  يدـنکارپ ، یم  ام  رود  زا  ار  مدرم  ارچ  یـسوم 
تروشم دروم  هک  یـسک  تسه  عوضوم  کـی  یلو  داـب ، تیادـف  مرداـم  ردـپ و  یئوـگیم  تسار  تفگ  یـسوم  وـبا  تشادـن  سرت  يزیچ 

تسنآ زا  رتهب  هتسشن  هکنآ  هنتف  نیا  رد  هک  دش  دهاوخ  اپرب  يا  هنتف  يدوزب  دومرفیم : هک  مدینـش  ادخ  لوسر  زا  دشاب ، نیما  دیاب  دریگرارق 
ار ام  زیزع  دنوادخ  تسا و  هراوس  هکنآ  زاتسا  رتهب  دوریم  هار  هکنآ  دوریم و  هارهکنآ  زا  تسا  رتهب  هداتـسیا  اپ  رب  هکنآ  هتـساوخ و  رب  هک 

لطاـب هب  شیوخ  نیب  ردار  ناـتلاوما  دـیا  هدروآ  ناـمیا  هکیناـسک  يا  دومرف : درک و  مارح  ار  ناـماهنوخ  لاوـما و  هب  يدـعت  دوـمن و  ردارب 
دمع يور  زا  ار  ینموم  هک  ره  دیامرفیم : دنوادخ  نینچمه  تسا و  میحر  امش  هبدنوادخ  هنیآ  ره  هک  دیشکن  ارناتیاهدرخ  دینکن و  فرسم 

يا تفگ  تساوخرب و  دـمآ  شدـب  نخـس  نیا  زا  دـش و  كانبـضغ  رامع  ماگنه  نیا  رد  هیآ ) رخآ  ات   ) دوب دـهاوخ  منهج  شیازج  دـشکب 
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یشاب هداتسیا  ات  تسا  رتهب  یشاب  هتسشن  هنتف  نیا  رد  رگا  هک  یئوت  تسا ، صخش  نیا  لاح  لماش  ادخ  لوسر  نخس  نیا  هک  دینادب  مدرم 

هحفص 218 ] ] 

درخیب ار  ام  ریما  زورما  يدوب و  ناگدـنروش  عمج  رد  زورید  وت  هدـنب  يا  شاب  تکاس  تفگ : رامع  هب  تساوخرب و  میمت  هفئاـط  زا  يدرم 
(. ثیدحرخآ ات  . ) دیرپ دوخ  ياج  زا  ناحوص  نب  دیز  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  يرمشیم 

هتفگیم : رسای  رامع  هک  تسا  هدش  تیاور  دیوگیم " : ینالقاب  - 4
یکانرطخ يور  هدایزنیا  دوب . رفاک  میتشک  ار  وا  هک  زورنآ  میتشک و  ار  نامثع  هتفگیم : نامثع  ندـش  هتـشک  زا  سپ  و  تسا . رفاک  ناـمثع 

دایز هک  نیا  رطاخب  ار  وا  نامثع . دـیاش  دـنک . بدا  ار  وا  تقو  مکاـح  هک  تسا  نآ  قحتـسم  دوش  نآ  زا  رتمک  بکترم  سک  ره  هک  تسا 
هب بیداـت  نیا  هداد و  رارق  شاـخرپ  دروـم  هدرک و  بدا  ما ، هتـسج  يرازیب  وا  زا  هدرک و  عـلخ  شتعیب  تفـالخ و  زا  ار  ناـمثع  نم  هتفگیم 

. دوبیم يرانک  رب  علخ و  بجوتسم  هن  دوب و  هدرک  هانگ  هن  نامثع  دشیم  مه  فلت  بیدات ، رد  وا  هاگ  ره  تسا . هدیماجنا  شمکـش  نتفاکش 
بیدات یعون  وا  ندز  کتک  ریخا ، تروصرد  تسا . نآ  قباطم  ای  تسا ، عرـش  فالخ  ای  راـمع  ندز  کـتک  تسین : شیب  تروص  ود  اریز 

 " تسا . هدمایم  رامشب  اجیب  رامع  راک  سکعب  هدوب و  اجب  حیحص و  نامثع  راک  نیاربانب  تسا  يوردنت  يور و  هدایز  زا  نتشاد  رذحربو 
دیوگ : ینیما 

ناشدوخ هک  یثیداحا  تسا ، هدیسر  رسای  رامع  قح  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  هک  تسا  یثیداحا  فلاخم  ینالقاب "  نانخـس "  تاهیجوت و 
نیما و ربماـیپ  ثیداـحا  شیاـهاطخ  هیجوت  یـسک و  هئربـت  يارب  میرادـن  قح  اـم  تسا  یهیدـب  دناهدرمـش . ملـسم  تباـث و  حیحـص " و  " 

ات میریگب ، هدینشن  هدومن  بیذکت  ار  مالسا  يوگتسار 

هحفص 219 ] ] 

هدوتسان نوعلم و  هداتسرف و  تنعل  نآرق  رد  ادخ  هک  دشاب  يا  هداوناخ  لسن  زا  مینک  شا  هئربت  میهاوخیم  هک  سک  نآ  هک  نیا  هب  دسر  هچ 
. تسا هدرمش 

نسح و اجنآ  میدیسر . هیـسداق  هب  ات  میداتفا  هارب  راق  يذ  زا  رـسای  رامع  و  یلع ع ) نب   ) نسح اب  هک "  دنکیم  لقن  یـسک  زا  فنخم  وبا  - 5
: مدینـش وا  زا  ار  نخـس  نیا  سپـس  ناشلاوحا  هفوک و  مدرم  زا  وج  سرپ و  هبدرک  عورـش  رامع  میدـش . هدایپ  زین  اـم  دـندش و  هداـیپ  راـمع 

!" میدنازوسن شتآ  هب  هدیشکن  نوریب  شربق  زا  ار  نامثع  دسج  ارچ  هک  مباییمن  لد  رد  نیا  زا  رت  هاکناج  یغیرد 
: دیسرپ رامع  زا  صاع  ورمع  تسا " : هدرک  لقن  هتفرگ  تروص  صاع  نب  ورمع  رسای و  رامع  نایم  هک  ار  وگتفگ  نیا  محازم  نب  رـصن  - 6

تخاس ! راومه  ناتیورب  ار  دب  راک  هنوگ  ره  هار  تفگرامع : تسیچ ؟ نامثع  لتق  هرابرد  ترظن 
وا اب  یلع  تشک و  ار  وا  تسا  یلع  راگدرورپ  هک  هناگی  يادخ  هن ، تفگ : رامع  تسا . هتـشک  ار  وا  ع )  ) یلع نیاربانب  تفگ : صاع  ورمع 

: دیسرپ مگنج . یم  ناشهارمه  زورما  دنتشک و  ار  وا  هک  مدوب  یناسک  هارمه  نم  تفگ : يدوب ؟ شنیلتاق  وزج  وت  دیسرپ : صاع  ورمع  دوب .
تفگ : دیتشک ؟ ار  وا  ارچ 

نیا تفگ : رامع  درک  فارتعا  نامثع  لتق  هب  دیدینـشن ؟ هک  درک  نایفارطا  هب  ور  صاع  ورمع  میتشک . ار  وا  دـهد  رییغت  ار  نامنید  تساوخ 
...؟ " دیدینشن تفگ : هدرک  شنانطومههب  ور  هک  ماگنهنآ  تسا  هدز  نوعرف  البق  ار  تفرح 

دنیاجک هک  درک  توعد  دنلب  گناب  هب  نیفص  گنج  رد  رسای  رامع  - 7
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دنا ؟ هدنکرب  دنزرف  تورث و  زا  لد  دنراگدرورپ و  يدونشخ  یپ  رد  هک  یناسک 
قحانب هنامولظم و  دننکیم  اعدا  دننامثع و  یهاوخنوخ  یپ  رد  هک  دـیزیخرب  یناسک  اب  گنجب  نم  اب  مدرم  تفگ : نانآ  هب  دـندمآ . یتعامج 

درکیم . تموکح  هدرک  ماهلا  ادخ  هچنآ  زا  ریغ  يزیچ  قباطم  هدرک و  متس  دوخ  رب  وا  مسق  ادخب  تسا . هدش  هتشک 
 " دناوخ . یم  لثعن  ار  وا  تسنادیم و  زیاج  ار  شنوخ  نتخیر  هدرمش  رفاک  ار  نامثع  رسای ، رامع  هک  دنا  هدروآ  دسیونیم " : نیسح  هط 

دیوگ : ینیما 
حدـم و رد  نآرق  هیآ  نیدـنچ  هک  ینموـم  ناـمرهق و  میدرب ، یپ  شتمظع  هب  میتخانـش و  ـالبق  هک  یماـقمیلاع  یباحـص  هدـیقع  تسا  نـیا 

هدیقع ای   ) قح اب  تسا " و "  نامیا  اپ  ات  رس  وا  هدومرف " : يو  هب  هراشا  هلمج  زا  و  تسا ، هدوتـس  ار  وا  مرکا  ربمایپ  و  هدمآدورف ، شدیجمت 
تیاده هب  هک  ار  نآ  دوش  ریخم  راک  ود  نایم  هاگ  ره  ددرگیم " "  وسنامهب  ددرگرب  وس  رهب  قح  تسا و  وا  اب  قحو  تسا  مالـسا ) نوناق  و 

ربمایپ هدـید  ود  هنایم  وا  تسا " و "  اهنآ  قاتـشم  تشهب  هک  تسا  یناـسک  هلمج  زا  دـنیزگیم " و "  رب  دـشاب  رتکیدزن  مالـسا ) نیزاوم  (و 
ادخ و زا  هک  اهدیجمت  لئاضف و  تمظع و  نیا  اب  رسای ، رامع   " تشک . دنهاوخ  یلخاد  ناراکزواجت  هتـسد  راد و  ار  وا  تسا " و "  (ص )

تموکح نآرق - ینعی  هدـش - ماهلا  هچنآ  زا  ریغ  يزیچ  قباطم  هدوب و  راکمتـس  دوخ  رب  نامثع  هک  دراد  هدـیقع  تسه  وا  قح  رد  شربمایپ 
نوناق هیور و  نآ  ياجب  دهد و  رییغت  ار  ادخ  نید  هتساوخیم  نوچ  و  هدرکیم ،

هحفص 221 ] ] 

هب دنا و  متـس  زواجت و  فلاخم  هک  یناسکو  راکوکین  حلاص و  يدرم  ار  وا  و  تسا ، هتـشگ  اور  شنتـشک  دـیامن  ارجا  هدـیزگرب و  يرگید 
لاحشوخ و هدرک  لمع  شا  هدیقع  ياضتقمب  هک  نیا  زا  تسا و  مدق  تباث  شا  هدیقع  رب  دراد و  هدیقع  دنا ... هتـشک  دنناوخیم  يراکوکین 
و تسا ، هدنازوسن  هدرواین و  نوریب  روگ  زا  ار  وا  شعن  ارچ  هک  تسا  فساتم  هدوب و  نامثع  نیلتاق  اب  هک  دیامنیم  فارتعا  تسا و  زارفارس 
لطاب و رب  ار  شناهاوخنوخ  دـگنج و  یم  شناهاوخنوخ  دـض  رب  ناـمثع  ناـفلاخم  ناگدنـشک و  هارمه  هک  دوریم  اـجنآ  اـت  شا  هدـیقع  رب 
 " مرکا ربمایپ  هدومرفب  هک  اهنآ  هحلـسا  اب  اهنآ و  اب  گنج  رد  دنادیم و  بجاو  ار  ناشدض  رب  ندیگنج  هدرمـش  مالـسا  نیناوق  هدننک  ضقن 

رامع نیلتاق  هک  تسا  ملـسم  یمارگ  ربمایپ  شیامرفب  انب  و  هیواعم . هتـسد  راد و  تسدب  دوشیم ، دیهـش  دنیلخاد "  ناراکزواجت  هتـسدو  راد 
دوب . دنهاوخ  خزود  شتآ  رد  یگمه  هدیگنج  وا  اب  هدوب و  شنمشد  هک  ره  هتشادرب و  تیمنغب  ار  شا  هماجو  هحلسا  هک  ره  رسای و 

ردب گنج  هراوس  هناگی  دادقم  نخس 

یتاـغیلبت تـالمح  ناـمثع  هب  دـندوب و  ع )  ) بلاـطیبا نـب  یلع  رادـفرط  یتعاـمج  دـسیونیم " : ناـمثع  تفـالخ  تعیبلـصف و  رد  یبوـقعی 
همه يرادنپ  دشکیم  هآ  دروخ و  یم  غیرد  تسا و  هتـسشن  وناز  ود  يدرم  مدید  مدمآرد ، ادخربمایپ  دجـسم  هب  دـیوگیم : یکی  دـندرکیم .

دیوگیم : و  تسا ، هداد  تسد  زا  هدوب و  وا  زا  ایند 
ربمایپ يومع  رـسپ  دروآ و  نامیا  هک  یـسک  نیلوا  هکیلاح  رد  دـنتخاس ، رود  ناشربمایپ  نادـناخ  زا  ار  تموکح  هک  متفگـش  رد  شیرق  زا 

زا رتهب  ار  نید  هار  هدیشک و  تمحز  مالسا  هار  ردهمه  زا  شیب  هک  یسک  درف ، نیرت  سانشنید  نیرتاناد و  تسا ، (ص )
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یـسک زا  ار  تموکح  مسق  ادـخب  تسا . هداوناـخ  نیمه  ناـیم  رد  تسا  ناور  نید  تسار  هار  رب  رتهب  سک  ره  زا  دوخ  دـنادیم و  سک  ره 
تموکح شور  بهذم و  هن  دیآ و  حالـص  هب  تمادنا  هتـساوخن  راک  نیا  اب  تسا . هزنم  ونمادکاپ  هتفای و  هار  امنهار و  هک  دنا  هتخاس  رود 

عفن دـنا و  هتفرگ  رظن  رد  ار  يویند  یـصخش  يدام  ياهکالم  راـکنیا  رد  و   ) دـنا هداد  حـیجرت  ترخآ  ربار  اـیند  هکلب  دوش  تسرد  هرادا  و 
دروخیم .) ترخآ  دردب  رتشیب  هک  ار  یمالسا  ياهکالم  هن  ار و  شیوخ 

نم تفگ : تسیک ؟ درم  نیا  یتسیک و  وت  دـنک ، تمحر  ارت  ادـخ  متفگ : هتفر  وا  کیدزن  راکمتـس  تعاـمجرب  يدوباـن  گرم و  نیارباـنب ،
کمک وت  هب  مه  نم  ات  يزیخ  یمن  اپب  شتموکح  يرارقرب  يارب  ایآ  متفگ : تسا . ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  درم  نآ  متـسه و  ورمع  نب  دادـقم 

دسریمن . ماجنا  هب  رفن  ود  رفنکی  اب  راک  نیا  ناج  ردارب  تفگ : منک ؟
تفگ : متفگ . ار  نایرج  شیارب  مدید و  ار  رذوبا  هتفر  اجنآ  زا  هاگنآ 

ربمایپ طسوت   ) میا هتفای  ربخ  تفگ : مداد ، حرـش  شیارب  ار  نایرج  هدـمآ  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  دزن  دـعب  تسا . هتفگ  تسرد  دادـقم  مردارب 
 " میسریمن . فده  نیاب  هک  مرکا ص )

اب دتفین  فالتخا  ناناملـسم  نیب  یهاوخیم  رگا  تفگ : فوع ) نب  نمحرلا  دبع  هب   ) رـسای رامع  دیوگیم : نامثعتعیب  لصف  رد  هبر  دبع  نبا 
نک . تعیب  ع )  ) یلع

. دوب میهاوخ  رادربنامرف  هدرک و  تعاطا  همه  ینک  تعیب  ع )  ) یلع ابرگا  راـمع ، دـیوگیم  تسار  تفگ : نمحرلا  دـبع  نب  دوسا  نب  دادـقم 
تفگ : حرس  یبا  نب  هللا  دبع 

رـسپ رامع ، دوب . میهاوخ  رادربنامرف  عیطم و  ینک  تعیب  نامثع  اب  رگا  نک . تعیب  نامثع  اـب  دوشن  ادـیپ  فـالتخا  شیرق  نیب  یهاوخیم  رگا 
هداد مانشد  ار  حرس  یبا 

هحفص 223 ] ] 

رـسای رامع  دندنار . اهنخـس  هدرک  اهقطن  هیما  ینب  مشاه و  ینب  يا ! هدـش  ناناملـسم  هاوخریخ  زوسلد و  تقو  هچ  زا  هک  درک  شاخرپ  وا  رب 
نادـناخ زا  ار  تموکح  نیاربانب ، دـیناسر . تردـق  هب  شنید  اـب  دروآ و  لـئان  راـختفا  هب  ار  اـم  ناـمربمایپ  هلیـسوب  ادـخ  مدرم  تفگ : نینچ 

دیراپسب ؟ یسک  هچ  هب  هک  دیزاسیم  رود  ناتربمایپ 
شیرق ؟ يارب  مکاح  باختنا  هب  هچ  ارت  يا ، هدرک  زواجت  تدوخ  دح  زا  وت  هیمس  رسپ  يا  تفگ : وا  هب  موزخم  ینب  هلیبق  زا  یکی 

و نک . هلجع  مکاـح  نییعت  يارب  دوش  اـپرب  مدرم  ناـیم  یبوشآ  هک  نیازا  شیپ  تفگ : فوـع ) نب  نمحرلا  دـبع  هب   ) صاـقو یبا  نب  دـعس 
دوش ! مزال  امش  هیلع  مادقا  هک  دینکن  يراک  تعامج  يا  تفگ : یلع ع ) نارادفرط  هب  باطخ  )

لمع وا  زا  دعب  هفیلخ  ودشور  و  ص )  ) ربمایپ تنـس  نآرق و  هب  هک  دنبب  نامیپ  ادخ  اب  تفگ : هدناوخ  ار  ع)  ) یلع فوع ) نب  نمحرلا  دبع  )
تنـس نآرق و  هب  هک  دـنبب  نامیپ  ادـخ  اب  تفگوا : هب  هدـناوخ  ار  نامثع  هاگنآ  منکیم . لمع  میئاـناوت  ملع و  رادـقمب  تفگ  ع )  ) یلع ینک .

ینک . لمع  وا  زا  دعب  هفیلخ  ود  شور  و  ص )  ) ربمایپ
تفگ : ع )  ) یلع ماگنهنیا  رد  درک . تعیب  وا  اب  سپ  منکیم . لوبق  تفگ :

نیاب طقف  ادـخب  دـیا . هدـش  دـحتم  ناتـسادمه و  ام  هیلع  هک  تسین  يراب  نیلوا  نیا  دـنک . تعیب  نامثع  اب  دـش  ثعاب  يزاب  قیفر  یتسود و 
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دبع دروآدهاوخ . شیپ  یعـضو  تلاح و  زور  ره  دنوادخ  یلو  دراذـگاو . وت  هب  ار  تموکح  ادـعبهک  يدرپس  نامثع  هب  ار  تموکح  ببس 
مدـید مدوـمن و  تروـشم  مدرم  اـب  هدرک و  هعلاـطم  نم  اریز  دـشاب . اور  وـت  هیلع  مادـقا  هک  نکن  راـک  یلع  يا  تفگ : فوـع  نب  نـمحرلا 

زا دیـسر ، دـهاوخ  قـقحت  هـب  شریدـقت  ادـخ و  مـکح  تـفگیم : هکیلاـح  رد  (ع ) یلع دـنناد  یمن  ناـمثع  دـننامه  زارطمه و  ار  سکچیه 
تفر . نوریباجنآ 

یسک زا  ار  تموکح  ادخب  تفگ : فوع ) نب  نمحرلا  دبع  هب  باطخ   ) دادقم

هحفص 224 ] ] 

: تفگ فوع  نب  نمحرلا  دبع  دنارتسگیم . ار  تلادع  نآ  هلیـسوب  دنکیم و  يرواد  تموکح و  مالـسا  نوناق  قح و  قباطم  هک  یتخاس  رود 
شاداپ ادخ  يدوب  هتفرگ  رظن  رد  ار  ادخ  هتـشاد و  تین  نسح  رگا  تفگ : مدرک . ار  مدوخ  شالت  ناناملـسم  يارب  نم  مسق  ادخب  دادقم  يا 

هک ما ، هدیدن  هدیدن و  نادناخ ، نیا  ياتمه  ار  سکچیه  میرذگب  هک  ناشربمایپزا  نم  دوزفا : نینچ  و  داد . دهاوخ  وت  هب  ار  راکوکین  ناسنا 
ناشیا زا  رتهب  ار  یمالـسا  دـیاقع  نوناق و  ای  دـنک و  لمع  اهنآ  زا  رت  هنالداع  يرواد ، رد  هک  یـسک  اـی  دـشاب  هتـشاد  یملع  لـضف و  نینچ 

دهدب . صیخشت 
نب نمحرلا  دبع  درک . مهاوخ  مادقا  ص )  ) ربمایپ نادناخ  تموکح  يرارقرب  يارب  گنردیب  منک  ادـیپ  ینامزرمه  ناراکددـم و  رگا  ادـخب 

مکانمیب " . وت  رب  بوشآ  بقاوع  زا  نم  سرتب ، ادخ  زا  دادقم ! تفگ : فوع 
زا ار  یمالـسا  تموکح  هکلاـح  شیرق  هلیبق  يا  تفگ : هتـساخرب  قطن  هب  دجـسم  رد  رـسای  راـمع  هدروآ : نینچ  ار  ناـیرج  نیا  يدوعـسم 
زا ار  تموکح  ادـخ  هک  مکانمیب  نیا  زا  نم  کی ، نآ  هب  رگید  راب  دیراپـسیم و  هلیبق ) ای   ) درف نیا  هب  رابکی  هتـشاد  رود  ناـتربمایپ  نادـناخ 
ریغ هب  هدرک  بلـس  شقیال  بحاص و  زا  ارنآ  امـش  هک  هنوگنامه  دزاس  لقتنم  رافک )! و  ناملـسم ، ریغ  ینعی   ) نارگید هب  هدرک  بلـس  امش 
رازآ ناشربمایپ  زا  سپ  نادـناخ  نیا  هک  نانچ  يا  هداوناخ  ای  یـسک  ما  هدـیدن  تفگ : هداتـسیا  قطنب  دادـقم  دـیداد و  شقیـالانو  بحاـص 

دشاب . هدید  رازآ  دندید 
تفگ : وا  هب  فوع  نب  نمحرلا  دبع 

اب مالـسا ) نوناق  دیاقع و   ) قح و  مرادیم ، ناشتـسود  مراد  ادخ  ربمایپ  هب  هک  یقـشع  رطاخب  مسق  ادـخب  نم  تفگ : دادـقم  تسینطوبرم  وتب 
! نمحرلا دبع  يا  تسا  ناشیا  هب  قلعتم  ناشیا و 

هحفص 225 ] ] 

تـسد زا  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  تیمکاـح  ندوـبر  يارب  هک  متفگـش  رد  يا - هدرک  طلـسم  نادـناخ  نـیا  رب  ار  اـهنآ  وـت  هـک  شیرق - زا  نـم 
دنا . هدش  دحتم  تسدمه و  شنادناخ 

میهاوخ اهنآ  اب  گنردیب  امتح و  دنهد  يرای  شیرق  دض  رب  ارم  هک  منک  ادـیپ  ار  یناسک  رگا  هک  نمحرلا  دـبع  يا  مروخیم  دـنگوس  ادـخب 
رابخا باتک "  رد  هک  تفر  اهنخـس  دش و  لصفم  ياهقطنو  مدرک . اهنآ  هیلع  ردـب )  ) رد (ص ) ادـخ ربمایپ  هارمه  هک  یگنج  نانچ  دـیگنج 

ما " . هتشون  رادلا "  يروشلا و  رابخا  یف  نامزلا 
ادخ زا  ار  وا  هدرمـشرب و  ار  شیاهتعدـب  اهیراکفالخ و  نآ  رد  هتـشون  نامثع  هب  يا  همان  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  دادـقم  هک  میتشون  البق 

تخات . دنهاوخ  وا  رب  دشکن  اهنآ  زا  تسد  رگا  هک  دنتخاس  ناشن  رطاخ  دندناسرت و 
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دیوگ : ینیما 
رادنید . تخس  ناشلا و  میظع  تلیضف و  اب  تسا  یگرزب  یباحص  دادقم 

هتسج و تکرـش  ترجه  ودره  رد  تسا . رادرک  وکین  ناگرزب  یلاع و  ياه  تیـصخش  نالـضاف و  زا  دسیونیم " : یلاح  حرـش  رد  رمع  وبا 
رد اریز  تسا ، هدیگنج  هراوس  هکتسا  یناملسم  نیتسخن  تسا . هتفای  روضحیمالـسا  ياهدربن  همه  رد  دشاب و  ردب  هک  داهج  نیتسخن  رد 

مالـسا راهظا  هک  دـننادیم  ینت  تفه  زا  یکی  ار  وا  تنـس ، لها   " تسا . هدوب  يرگید  زا  شبـسا  هک  هدـشن  تباث  دوب و  هراوس  ردـب  گنج 
باعیتسا رد "  رمع  وبا  هک  یتیاور  رب  انب  ص .)  ) ادخ ربمایپ  هارمه  مزرمه و  نواعم و  هدراهچ  زا  یکی  دـنا و  هدرک  تیامح  نآ  زا  هدومن و 

. تسا هداد  وا  هب  راد "  هدنز  بش  بقل "  ص )  ) مرکا ربمایپ  هدروآ  " 

هحفص 226 ] ] 

نیا اب  تسا  هداهن  تیرـشب  زارف  رب  هداد و  اقترا  دنلب  يا  هبترم  هب  ار  يو  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  يدرم  تالامک  لئاضف و  هب  یپ  ناوتیم  اجک 
رذوبا و دادـقم ، یلع ، درادـیم : تسودار  اهنآ  هک  هداد  عالطا  نمب  و  مرادـب ، تسود  ار  رفن  راـهچ  هداد  روتـسد  نمب  ادـخ  هک "  شیاـمرف 

 " دادقم . ناملس و  رامع ، یلع ، تسا : رفن  راهچ  قاتشم  تشهب  ناملس " و " 
شتموکح زور  نیتسخن  رد  هدوب و  نامثع  فلاخم  دیامنیم  هیـصوت  ار  وا  یتسود  شربمایپ  هبو  درادـیم  شتـسود  ادـخ  هک  یماقمیلاع  درم 

ینابیتشپ زا  هدـنکارپ و  یم  نامثع  رود  زاار  مدرم  و  تسا ، هداد  تسد  زا  هتـشاد و  ار  ایند  همه  یئوگ  هک  هدومنیم  یباتیب  یتحاران و  ناـنچ 
دقتعم هتسنادیم و  تکالف  یتخبدب و  هیام  ماجرف و  دب  یتموکح  ار  نامثع  تموکح  تسا و  هدیـشوکیم  وا  فیعـضت  رد  هتـشادیم و  زاب  وا 

رای و هک  دوب  نیا  یپ  رد  و  دوشیم ، هدرمـش  ص )  ) ربمایپ كاپ  نادناخ  هب  یملظ  قحان و  لمع  کی  نامثع  هب  تموکح  يراذگاو  هک  هدوب 
هدرک نانآ  اب  ردـب "  رد "  هک  یگنج  نانچ  دـگنجب  دـنا  هدرک  رارقرب  ار  نامثع  تموکح  هک  یناسک  اب  ناشددـمب  اـت  دـنک  ادـیپ  ینارواـی 

لاحنیا اب  تسا . وا  ياهیراکفالخ  واهتعدـب  باکترا  زا  شیپ  نامثع و  باـصتنا  اروش و  لیکـشت  زور  ناـمثع  هراـبرد  وا  هدـیقع  نیا  تسا .
تسا . هتشاد  نامثع  اب  يرظن  هدیقع و  هچ  نآ  زا  سپ  هک  تسادیپ 

هفوک روهشم  ياسراپ  يدع  نب  رجح  رظن 

هتساوخ روضحب  ار  وا  تشامگ  هفوک  يرادناتـسا  هب  يرجه  لاس 41  يامج  ردار  هبعـش  نب  هریغم  هک  یماگنه  هیواعم  دـنیوگیم : ناخروم 
تفگ :

هحفص 227 ] ] 

هیام هک  ار  هچنآ  منادیم  هتشاد  نانیمطا  تیرایشوه  درخ و  هب  نوچ  مدرک  رظنفرص  یلو  منک  شرافس  وت  هب  اهزیچ  یلیخ  متـساوخ  یم  " ... 
زا مناوـتیمن  هک  تسه  زیچ  کـی  لاـحنیا  اـب  ینادـیم . تـسا  دـیفم  نـم  ياـیاعر  لاـح  هـب  دـیازفا و  یم  متردـق  رب  دوـشیم و  نميدنـسرخ 

ياربنتـساوخ شزرمآ  تمحر و  زا  زین  یئامننراذـگ و  ورف  وا  هب  هلمح  یلع و  یئوگدـب  زایناوـتیم  اـت  هک  تسنیا  نآ  منک و  رظنفرـصنآ 
زا دیجمت  فیرعت و  و  اهنآ ، تداهـش ) و   ) نخـس ندینـشنو  اهنآ  تبحاصم  زا  يراددوخ  اهنآ و  درطو  یلع  نارادـفرط  شهوکن  و  نامثع ،
يا هدید  هبرجت  هب  ارم  راک  زرط  وت  تفگ : هریغم  نانآ . نخـس  ندینـش  دوخ و  هباهنآ  ندرک  کیدزن  و  هیلع ، هللا  ناوضر  نامثع  نارادـفرط 
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. دنا هتفرگن  هدرخ  میاهراک  زا  کیچیه  رب  ما و  هدرک  یتلود  راک  يرادناتسا و  نارگید  يارب  وت  زا  شیپ  ما و  هتفرگ  رارق  هبرجت  دروم  نمو 
. درک مهاوخ  شیاتس  هللا  ءاشنا  هن ، تفگ : هیواعم  ینکیم . تمذم  ای  یئاتسیم  ارنآ  ای  دید ، یهاوخ  هبرجت  هب  ار  مراک  وت  مه  الاح 

تنعل نامثع و  نیلتاق  شهوکن  و  وا ، هب  هلمح  یلع و  مانـشد  زا  مدـکی  تدـم  نیا  مامت  رد  دوب . هفوک  رادناتـسا  هام  دـنچ  لاستفه و  هریغم 
امـش ادخ  تفگیم : دینـشیم  ار  هریغم  ياهفرح  يدع  نب  رجح  تقو  ره  هدرکن . راذگ  ورف  شنارادـفرط  نامثع و  يانث  اعد و  و  اهنآ ، ندرک 

تسا ! هدرک  تنعل  شهوکن و  ار 
. دیروآ نابز  رب  ادخ  يارب  تداهش  دیشاب و  ادخ  هار  یلمع  هنومن  تلادع و  هدننک  رارقرب  دیامرفیم : لج  زع و  يادخ  تفگیم : هتـساخرب  و 

هدرمش كاپ  ار  اهنآ  امش  هک  یناسک  دنریگ و  رارق  لیلجت  دروم  یتسیاب  دیئامنیم  شهوکن  ار  اهنآ  امش  هک  یناسک  مهدیم  تداهـش  نم  و 
. مناسریم تیازـسب  ارت  مشاب  رادناتـسا  نم  رگا  درکیم : شاخرپ  وا  هب  هریغم  دنریگ . رارق  تمذم  شهوکن و  دروم  یتسیاب  دـیئامنیم  دـیجمت 

شاب ، رذحربشا  هلمح  مشخ و  زا  و  سرتب ، هاشداپ  زا  وت  رب  ياو 
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ياهزور ات  عضو  نیا  و  دومنیم . یشوپ  مشچ  هتشادرب  وا  زا  تسد  سپس  دربیم و  نیب  زا  ار  وت  لثم  يرایسب  یهاگ  هاشداپ  مشخ  شتآ  اریز 
نابز رب  نامثع  حدم  رد  یلع و  هیلع  ار  قباس  ياهفرح  نامه  لومعم  قبط  هتساخرب  هریغم  تقو  نیارد  تشاد . همادا  هریغم  يرادناتـسا  رخآ 

ایادخ ! تفگ : نینچ  دروآ و 
ربمایپ تنس  زا  و  دومن . لمع  نآرق  هب  وا  اریز  نک ، اطع  شیاهراک  نیرتهب  قباطم  یئازج  ار  وا  رذگرد و  وا  زا  زرمایب و  ار  نافع  نب  نامثع 

ایادخ ! دش . هتشک  قحانب  درک و  يریگولج  يزیرنوخ  زا  تخاس و  دحتم  ار  ام  درک و  يوریپ  (ص )
نب رجح  تقو . نیا  رد  درک  نیرفن  ار  نامثع  نیلتاق  دعب  و  نادرگ . شیوخ  تمحر  نیرق  ار  شناهاوخنوخ  نارادتـسود و  نامثع و  ناوریپ 

مدآ ! يآ  تفگ : و  دینش ، دوب  نآ  نوریب  دجسم و  رد  سک  ره  هک  دیشک  هریغم  رس  رب  يدایرف  نانچ  هتساخرب  يدع 
یئوگیم ! دب  هک  هب  یئوگیم و  هچ  یمهفیمن  هک  يا  هدش  فرخ  نانچ  يریپ  زا  وت 

ار يراک  نینچ  قح  هکیلاح  رد  يا  هدرک  مورحم  نآ  زا  ار  ام  هتـشادهگن و  ار  اهنآ  وت  هدـب . ام  هب  یمومع  لاوما  رابراوخ و  زا  ار  ام  هیمهس 
یهدـیم و مانـشد  نینموملاریما  هب  هک  يا  هدـناسر  یئاجب  ار  راک  و  دنتـسبن . اـم  لاـم  رد  عمط  کـیچیه  وت  زا  شیپ  نارادناتـسا  و  يرادـن ،

هتـساخرب شنخـس  دییات  ردو  وا  يادنب  هفوک ) نادرم  موس  ود  ینعی   ) دندوب دجـسم  رد  هک  یمدرم  موس  ود  زا  شیب  یئاتـسیم . ار  ناراکهبت 
اود ار  ام  درد  وت  ياهفرح  هدـب . ار  ام  بجاوم  راـبراوخ و  هیمهـس  دـنکیم . يراـک  بوخ  دـیوگیم و  تسار  رجح  ادـخب  دـندروآرب : داـیرف 

دنداد . همادا  هتفگ  هب  دنتفگ و  رایسب  اهنخس  هنوگنیا  زا  و  دنکیمن .
و دش ، هفوک  يرادناتسا  خاک  دراو  دایز  دش . هرصب  رادناتسا  نایفـس  یبا  نب  دایز  يرادناتـسا  ورملق  همیمـض  هفوک  درم . لاس 51  رد  هریغم 

نیلتاق دوتس و  ار  اهنآ  شناوریپ ، نامثع و  هب  دیسر  ات  درک  قطن  هتفر  ربنم  هب  دعب 
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درکیم . هریغم  اب  هک  درک ، ار  يراک  نامه  هتساخرب  يدع  نب  رجح  ماگنهنیا ، رد  داتسرف . تنعل  ار  نامثع 
قطن هب  دایز  زامن  دز : دایرف  يدع  نب  رجح  تخادنا . ریخات  هب  ار  زامن  داد و  لوط  ار  هبطخ  دایز  يا  هعمج  زور  دیوگیم : نیریس  نب  دمحم 

داد . همادا 
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هدز و گـیر  یتشم  رب  مکحم  ار  شتـسد  دوش  اـضقزامن  دیـسرت  رجح  نوچ  داد . همادا  زاـمنهبطخ  هب  داـیز  زاـمن  دز : داـیرف  هراـبود  رجح 
شزامن نوچ  داتـسیا . زامن  هب  هدمآ  دورف  ربنم  زا  دید  نینچ  ار  عضو  یتقو  دایز  دنتـساخرب . زامن  هب  وا  ابمدرم  و  تساخرب ، زامن  هب  باتـشب 

دنبب ریجنز  هبار  وا  هک  داتسرف  روتـسد  هیواعم  دومن . یئاسرفملق  يدع  نب  رجح  هیلع  تسناوت  ات  تشون و  هیواعم  هب  ار  نایرج  درک  مامت  ار 
هب شدوخ  یلو  دنریگب ، ار  وا  دنراذگن  هدرک  عافد  وا  زا  دنتساوخ  رجح  هلیبق  دیسر  هفوک  هب  هیواعم  یبتک  روتـسدیتقو  تسرفب . نم  دزن  و 

دندوب ترابع  هک  ار  شناتسود  ار و  وا  دنداتـسرف ، هیواعم  فرطب  هراوس  هتـسب  ریجنز  دنب و  هب  ار  يو  سپ  مینکیم . تعاطا  هن ، تفگ : اهنآ 
زا

. يدنک هللا  دبع  نب  مقرا  - 1
. دادشنب کیرش  - 2

. ینابیش لیسف  نب  یفیص  - 3
. هعیبض نب  هصیبق  - 4
. فیفع نب  میرک  - 5
. فوع نب  مصاع  - 6

. یلجب یمس  نب  ءاقرو  - 7
. نایح نب  مادک  - 8

. ناسح نب  نمحرلا  دبع  - 9
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. باهش نب  زرحم  - 10
يدعس . هیوح  نب  هللا  دبع  - 11

، قشمد یلیم  هدزاود  ءارذع ، جرم  اتدـندرب  ار  اهنآ  داتـسرف . زین  ار  نارمن  نب  دیعـس  و  سنخا ، نب  هبتع  ینعی  رگیدرفن  ود  اهنآ  لابندـب  دایز 
ار روتسد  نیا  هک  يا  هداتسرف  دیسر . رگید  رفن  شش  يدازآ  اهنآ و  زا  رفن  تشه  مادعا  رب  رئاد  هیواعم  روتسد  ات  دندرک  ینادنز  اجنآ  ردو 

ماجنا ار  راک  نیا  هاگ  ره  دـینک . تنعل  ار  وا  دـیئوجب و  يرازیب  یلع  زا  مینک  داهنـشیپ  امـشهب  میراد  روتـسد  اـم  تفگ : اـهنآ  هب  دوب  هدروآ 
دنکیم اعدا  هیواعم ) ینعی   ) نینموملاریماو تشک . میهاوخ  ار  امـش  دـیئامن  عانتما  نآ  زا  هکیتروص  رد  و  درک ، میهاوخ  دازآ  ار  امـش  دـیهد 

زا نیاربانب  تسا . هداد  رارقوفع  دروم  ار  امش  وا  یلو  دیمادعا ، هب  موکحم  امش  دنا  هداد  امش  هیلع  ناترهـش  یلاها  هک  یتداهـش  دانتـساب  هک 
ایادخ ! دنتفگ : مینک . دازآ  ار  امش  ات  دینک  يرازیب  راهظا  بلاطیبا ع ) نب  یلع  نینموملاریما  ینعی  ) درم نیا 

رـسب اعد  زامن و  هب  رـسارس  ار  بشنآ  تشگ . هدامآ  ناشاهنفک  دـش و  هدـنک  ناـشربق  ناروماـم  روتـسدب  مینکیمن . يراـک  نینچ  زگره  اـم 
اعد بوخ  یلیخ  دیـشک و  لوط  یلیخ  ناـتزامن  هک  مدـید  بشید  ار  امـش  ياـهآ  دـنتفگ : هیواـعم  ناروماـم  دـمآرب  حبـص  یتقو  دـندروآ .

تسیچ ؟ نامثع  هرابرد  ناترظن  دیئوگب  امب  دیدناوخ .
ناوریپ درک . لمع  مالـسا ) نوناـق  ینعی   ) قح زج  يزیچب  هتـشگ  فرحنم  یمالـسا  هیور  زا  تموکح  رد  هک  تسا  یـسک  نیلوا  وا  دـنتفگ :
يرازیب راهظا  یلع ع ) ینعی   ) درمنآ زا  دندیسرپ : هدمآ  اهنآ  کیدزن  و  تسا . هتخانشیم  رتهب  ار  امش  هیواعم )  ) نینموملاریما دنتفگ : هیواعم 

نادرم نآ  زا  نتکی  يرومام  ره  هاگنآ  دنرازیب . وا  زا  هک  میئوج  یم  يرازیب  یناسک  زا  مینکیم و  قشع  راهظا  سکعب  هن ، دـنتفگ : دـینکیم ؟
رفن : شش  ات  دندیرب  رس  کیب  کی  ار  نانآ  و  دشکب ، ات  تفرگرب  ار 
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مادک  زرحم 6 - هضیبق 5 - یفیص 4 - کیرش 3 - رجح 2 - - 1
دیوگ : ینیما 

تـسا یـسک  نیلوا  نامثع  نانآ  هدیقعب  تسا . نامثع  هرابرد  وا  حلاص  كاپ و  راوگرزب و  نارای  ماقمیلاع و  یباحـص  رجح "  هیرظن "  نیا ،
زا هکنانچ  تسا - ناراکهبت  رامـش  رد  و  تسا ، هدرک  لمع  مالـسا  نوناـق  زج  يزیچب  هتـشگ و  فرحنم  یمالـسا  هیور  زا  تموکح  رد  هک 
دنا هدشن  رضاح  وهداهن  نآ  رس  رب  ناج  هک  دنا  هداد  ناشن  يدرمیاپ  هدوب و  راوتسا  هدیقع  نیا  رب  نادنچ  و  دوشیم - مولعم  هریغم  هب  شنخس 

دنا . هتشگ  دیهش  هتفر  مادعا  لحم  هب  هنازارفرس  هدیقع  نیا  اب  و  دنرادرب ، نآ  زا  تسد 

ناسح نب  نمحرلادبع  نخس 

هک  ) فیفع نب  میرک  یفوکيزنع و  ناسح  نب  نمحرلا  دبع  دندش  هتشک  مهیلع - هللا  مالس  شناتـسود - زا  نت  جنپ  يدع و  نب  رجح  یتقو 
هک مینک  راهظاار  يا  هدیقع  نامه  یلع ع ) ینعی   ) درم نآ  هرابرد  ات  دـیربب  هیواعم  دزن  ار  ام  دـنتفگ : نارومام  هب  دـندوب ) رجح  ناتـسود  زا 

، دندومن رجح  دسج  هب  ور  ودنآ  دنراد . مازعا  قشمد  هب  ار  ودنآ  داد  روتـسد  وا  و  دندرک ، فیلکت  بسک  هیواعم  زا  درادیم . راهظا  وا  دوخ 
ینخـس زین  میرک  يدوب و  یبوخ  ناملـسم  ردارب  هچ  دنامرانک ، رب  ام  زا  تهاگمارآ  هن  و  یـشابنام ، زا  رود  رجح  يا  تفگ : نمحرلا  دبع  و 

دش دراو  هکنیمه  فیفع  نب  میرک  هیواعم . دزن  دندرب  ار  اهنآ  دعب  تفگ . نآ  هباشم 
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یتشک و ار  ام  ارچ  دیسرپ  دنهاوخ  وت  زا  اجنآ  تفر و  یهاوخ  ینادواج  يارـس  هب  ینتفر  يایند  نیا  زا  وت  هیواعم  يا  اریادخ  اریادخ  تفگ :
رگم یئوگیم . وت  هک  میوگیم  ینخـس  وا  هراـبرد  تفگ : یئوگیم ؟ هچ  یلع  هراـبرد  دیـسرپ : هیواـعم  یتـخیر ؟ ار  اـم  نوخ  يزوـجم  هچ  هب 

هیواـعم زا  دوب  فیفع  نب  میرک  هلیبـقمه  هکهللا  دـبع  نب  رمـش  یئوجب ؟ يرازیب  تشاد  یتسرپادـخ  رد  هک  یـشور  یلع و  نید  زا  یناوـتیم 
نیاب ار  وا  هامکی  زا  سپ  درک . مهاوخ  شینادـنز  هامکی  ـالبق  یلو  مشخب  یم  وت  هب  ار  وا  تفگ : هیواـعم  دـشخبب . يو  هب  ار  وا  هک  تساوخ 

دیآرد هفوک  هب  ات  دیـشکیم  ار  هیواعم  گرم  راظتنا  درک و  تماقا  لصوم  رد  دورن . هفوک  هب  هیواعم  تموکح  نایاپ  اـت  هک  درک  دازآ  طرش 
تشذگرد . هیواعم ، گرم  زا  شیپ  هامکی  یلو 

ناوارف ار  ادـخ  هک  دوب  یناسک  زا  وا  مهدـیم  تداهـش  تفگ : دیـسرپ . ع )  ) یلع هرابرد  ار  شرظن  ناسح  نبنمحرلا  دـبع  زا  هاگنآ  هیواعم 
یـسک نیلوا  وا  تفگ : یئوگیم ؟ هچ  نامثع  هرابرد  دیـسرپ : دنرذگیم . رد  مدرم  زا  دننکیم و  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  دـنروایم و  دایب 

تفگ : يداد . نتشکب  ار  تدوخ  تفگ : هیواعم  تسبب  ار  مالسا ) نوناق  و   ) قح رد  دوشگب و  وا  متس  رد  هک  تسا 
هک یناسک  همه  زا  وا  هک  روتـسد  نیا  اب  داتـسرف  دایز  دزن  ار  وا  هیواـعم  تسین . اـجنیا  رد  ما  هلیبق  زایـسک  هک  موریم  نتـشک  هب  تهجنآ  زا 

سیق هب  دندرب  دایز  دزن  ار  وا  یتقو  شکب . یلکـش  نیرتدب  هب  ناسرب و  تسا  نآ  يازـسهک  يرفیکب  ار  وا  نیاربانب  تسا ، رتدب  يا  هداتـسرف 
درک . روگب  هدنز  ار  وا  ات  داد  روتسد  فطان 

دیوگ : ینیما 
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ع)  ) یلع نینموملاریما  هرابرد  شا  هدیقع  رد  دح  هچ  ات  دینک  هظحالم 
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ناج و  دیامن ، راهظا  شفالخ  رب  ای  درادرب  تسد  نآ  زا  هظحل  کی  تسین  رضاح  هک  درامشیم  بجاو  ار  شراهظا  تسا و  راوتسا  نامثع  و 
دزابیم . نآ  رس  رب  شیوخ 

لاقرملا مشاه  نخس 

دناوخیم : ار  یمزر  رعش  نیا  هک  تخات  نوریب  یلاح  رد  هیواعم  هاپس  زا  وجگنج  یناوج  نیفص ، گنج  رد 

مناسغ  ناهاشداپ  بابرا  رسپ  نم 
منامثع نیئآ  نید و  ربزورما  و 

هداد و  ربخ  ارجام  زا  ام  هب  ام  ناشیوخ 
تسا هتشک  ار  نامثع  یلع ، هک  دنا  هتفگ 

یفرح تفگ : وا  هب  لاقرملا )  ) هبتع نب  مشاه  ع .)  ) یلع هب  یئوگ  ازسان  هب  درک ، عورش  سپـس  و  دزیم ، ریـشمش  وس  رهب  هدروآ  هلمح  هاگنآ 
وا دزن  هب  ار  وت  هک  نادب  سرتب و  ادخ  زا  نیاربانب  دراد . لابندـب  باتک  باسح و  وت  گنج  نیا  دراد و  همکاحم  تساوخزاب و  ینزیم  وت  هک 
امش ربهر  هک  مگنج  یم  امش  اب  لیلد  نیاب  نم  تفگ : وجگنج  ناوج  درک . دهاوخ  تساوخزاب  ترادرک  لاح و  نیا  هرابرد  وت  زا  دنربیم و 

هتـشک ار  ام  هفیلخ  امـش  ربهر  هک  مگنج  یم  امـش  اب  لیلد  نیاب  زاب  و  دیناوخیمن ، زامن  مه  امـش  دـناوخیمن و  زامن  دـنا  هتفگ  نم  هب  هکنانچ 
یتقو دنتشک  نآرق  دیاتسا  دمحم و  باحـصا  ار  وا  نامثع  رد  هچ  ارت  تفگ : لاقرملا  مشاه  دیا . هدرک  کمک  شلتق  رد  وا  هب  امـش  تسا و 
سک ره  زا  دننارادنید و  نید و  باحـصا  نامه  دمحم  باحـصا  و  تسا . هدرکلمع  نآرق  مکح  فالخ  رب  هدز و  رـس  وا  زااهتعدب  دندید 

انتعا و مالـسا  ای  مالـسا  تما  تشونرـس  هب  هظحل  کی  یتح  منکیمن  رکف  و  دـنرت . قحیذ  رت و  هتـسیاش  ناناملـسم  راـک  رد  نداد  رظن  يارب 
. یشاب هدرک  مامتها 
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یتخبدـب هیام  تسین  یتخبـشوخ  هیام  غورد  اریز  میوگیمن ، غورد  نم  ما . هتـشاد  مامتها  انتعا و  مسق  ادـخب  هلب ، هلب ، تفگ : وجگنج  ناوج 
ادخب تفگ : يراذگاو . نادنمـشناد  هب  يرذگرد و  نآ  زا  تسا  رتهب  يرادن  هراب  نیا  رد  یعالطا  ملع و  نوچ  تفگ : لاقرملامشاه  تسا .

یشاب . نم  هاوخریخ  وت  منکیم  رکف 
قلخ همه  زا  و  هدـناوخ ، زامن  ادـخ  ربمایپ  هارمه  هک  دوب  یـسک  نیلوا  وا  هک  نادـب  دـناوخیمن . زاـمن  اـم  ربهر  یتفگ  هک  نیا  تفگ : مشاـه 

و ناوخنآرق ، دـننآرق و  داتـسا  ناش  همه  دنتـسه ، وا  هارمه  هک  اهنیا  هرابرد  اـما  رت . کـیدزن  ص )  ) ربمغیپ هب  همه  زا  تسا و  رت  سانـشنید 
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تسرپادخ ! يا  تفگ : وجگنج  ناوج  دنرب . ردب  نید  زا  ارتلد  دب  تخبدب و  رسکبس و  دارفا  ادابم  دنمرایمن . اعد  زامن و  زا  بش 
یهارمگ . راکهانگ  مدآ  نم  یتسه و  یحلاص  بوخ و  مدآ  وت  منکیم  رکف  نم 

هبوت وا  اریز  دـنادرگ ، وت  هب  ور  دریذـپب و  ار  تا  هبوت  اـت  درگ  زاـب  ادـخ  هب  نک و  هبوت  يرآ . تفگ : تسه ؟ ما  هبوت  يارب  یهار  منیبـب  وگب 
دزرویم . رهم  نایارگ  یکاپ  هب  درادیم و  تسود  ار  ناراک  هبوت  درذگیم و  رد  ناشدبياهراک  زا  دریذپیم و  ار  شناگدنب 

دیوگ : ینیما 
رد ارنآ  هک  نامثع  هرابرد  شا  هدـیقع  مه  نیا  و  تسا ، مالـسا  ردـقیلاع  نامرهق  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  سدـقم  یباحـص  لاقرملا  مشاه  نیا ،

رادـنید و یمدرمو  ص )  ) دـمحم باحـصا  نانآ  دـنا و  هتـشاد  قح  شنیلتاق  دـیوگیم  تسا و  هدرک  راهظاهداد  خر  شلتق  رثا  رب  هک  یگنج 
. دنا هتشک  ار  وا  هتسب و  رمک  شلتق  هب  دنا  هدید  نآرق  مکح  زا  ار  شفارحنا  نامثع و  ياهتعدب  یتقو  هک  دنا  هدوب  نآرق  نابهگن  ظفاح و 

هحفص 235 ] ] 

ناوضر تعیب  ناگدننک  تعیب  زا  يرافغ  هاجهج  نخس 

يروتـسنیا نامثع  يآ  دز  دایرف  تفریم  وا  فرطب  هکیلاح  رد  هتـساخرب  يرافغ  هاجهج  درکیم . قطن  مدرم  يارب  نامثع  دیوگیم : هبیبح  وبا 
( دنوامد  ) ناخد هوک  هب  ارت  هدناشنروتـس  رب  میراذگ و  وت  رب  دـنب  میچیپب و  ابع  رد  ار  وت  ات  نیئاپ  ایب  میاهدروآ . هک  يدنبتـسد  ابع و  اب  تسا 

تفگ : نامثع  میزادنیب .
هتـساخرب ناـمثع  يوـما  نارادـفرط  اـهیربو و  رود  داد . خر  مدرم  همه  مشچ  ربارب  رد  نـیا ، دروآ  لاوزب  يا  هدروآ  ار  هـچنآ  ار و  وـت  ادـخ 

دندناسر . هناخ  هب  ات  هدرب  ار  وا  هتفرگ و  ار  شفارطا 
رکبوبا و هک  یئاصع  دـناریم ، نخـس  هدرک  هیکت  ص )  ) ربمایپ ياصع  ربهک  مدرکیم  هاگن  نامثع  هب  نم  دـیوگیم : بطاح  نب  نمحرلا  دـبع 

اصع نیئاپ و  ایب  ربنم  نیا  زا  لثعن و  يا  زیخرب  تفگنامثع : هب  يرافغ  هاجهج  دندادیم . هیکت  نآ  رب  قطن  عقوم  رد  زین  امهنع  هللا  یضر  رمع 
لیدبت هک  دنام  یقاب  نادنچ  هدرک و  مخز  ارنآ  تفر و  ورف  وا  يوناز  هب  اصع  نآ  زا  يا  هزرپ  تسکش . هداهن  شتـساريوناز  رب  هتفرگ و  ار 
میمرت هتسب  ار  هتسکشياصع  نآ  ات  داد  روتسد  و  دندرب . هناخ  هب  ار  وا  دمآ و  نیئاپ  ربنم  زا  نامثع  دوب . هدز  مرک  هک  مدید  و  دش ، هروخ  هب 

دش . هتشک  هرصاحم و  هک  دوب  هدماین  نوریب  هناخ  زا  رابود  یکی  زا  شیب  زور  نآ  زا  دندرک .
ایب نامثع  يآ  تفگ : وا  هب  يرافغ  دیعس  نب  هاجهج  هک  درکیم  قطن  مدرم  يارب  نامثع  يزور  تسا : هدروآ  ترابع  نیاب  ار  ارجام  يرذالب 

ابع ات  نیئاپ 

هحفص 236 ] ] 

وا هب  نامثع  يدرک . دیعبت  اجنآ  هبار  نمادکاپ  نادرم  هک  روطنامه  میتسرفب  دنوامد )  ) ناخد هوک  هب  هدناشن  يروتـس  رب  ارت  هدیچیپ  تنت  رب 
دیـسر ارف  نامثع  هناخ  ریخـست  زور  نوچ  دوب . ینابـصع  نامثع  تسد  زا  الوصا  هاجهج  دروآ . لاوزب  يا  هدروآ  ار  هچنآ  ارت و  ادخ  تفگ :

هروخراچد شیوناز  نآ  رثا  رب  و  تسکش ، شیوخ  يوناز  رب  هتفرگ  وا  زا  دادیم  هیکت  نآ  هب  هک  ار  ص )  ) ربمایپ ياصع  هدمآرد  وا  هناخ  هب 
تشگ .
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دیوگ : ینیما 
دنتـسب و تعیب  ناـمیپ  ص )  ) مرکا ربماـیپ  اـب  تخرد  ریز  هک  تسا  یناـسک  زا  هاـجهج  هک  دوشیم  نشور  قوف  یخیراـت  تاـیاور  وـترپ  رد 
رد ار  وا  دـیاب  دـیوگیم  درامـشیم و  اور  ار  وا  تناها  دـیعبت و  نامثع و  علخ  تسا  هتـشگ  دونـشخ  ناـنآ  زا  ادـخ  نآرق  همیرک  هیآ  بجومب 

درک . دیعبت  دنوامد  هوک  هب  هداهن  وا  رب  دنب  هدیچیپ  یئابع 
قح هتشادن  ص )  ) ربمایپ هب  یطبر  نامثع  هک  دهدیم  ناشن  لمعنیا  اب  دنکشیم و  دریگیم و  وا  زا  هدوب  وا  ياصع  هک  ار  ص )  ) ربمایپ ياصع 

شراک زاسکچیه  دهدیم و  ماجنا  هعماج  نارظنبحاص  همه  راصنا و  نارجاهم و  روضح  رد  ار  اهراک  نیا  درادن . ار  ترضحنآ  هب  باستنا 
دنکیم . لمع  ناش  هدارا  ياضتقمب  دیوگیم و  نخس  ناشلد  هت  زا  یئوگ  دیامنیمن  ضارتعا  هدرکن  يریگولج 

، دوشیم بیذکت  یکشزپ  ملع  طسوت  دش  هروخ  هب  لیدبت  هتفر  هاجهج  يوناز  هب  نتسکش  عقوم  رد  اصع  بوچ  زا  يا  هزرپ  دیوگیم  هک  نیا 
دشاب هدرک  داجیا  يداح  مخز  یتسارب  رگا  و  دنکیمن . هروخ  دیلوت  زگره  بوچ  هزرپ  اریز 

هحفص 237 ] ] 

نیا رثا  رب  شگرم  نمی و  رد  نامثع  رادناتـسا  یموزخم  هللا  دـبعنداتفا  بسا  زا  هکنانچ  ناـمثع . تاـمارک  زا  هن  تسا  هدوب  یفداـصت  يرما 
یـضعبو رمع  وبا  تسا . هدمآ  ناگدـننک  هرـصاحم  تسد  زا  شتاجن  نامثع و  هب  کمک  يارب  هک  دشابهتـشاد  نیاب  یطبر  دـناوتیمن  هثداح 

رب دیطلغ و  ریزب  شبـسا  زا  هکم  یکیدزن  یلو  دوب  هرـصاحم  رد  هک  یماگنهب  دمآ  نامثع  کمک  هب  یموزخم  هللا  دبع  دنا " : هتـشون  رگید 
هلخن نطب  هب  نوچ  یلو  دـمآ ، نامثع  هب  کـمک  يارب  دوب  ناـمثع  رادناتـسا  هک  یموزخم  هللا  دـبع  دـسیونیم " : زین  يرذـالب  درم "  نآ  رثا 

" تشگرب . شا  هداوناخ  دزن  راچان  و  تسکش ، شیاپ  داتفا و  ریزب  شبسا  زا  دیسر 
يراصنا  هیزغ  نب  جاجحو  يردب ، يراصنا  عفار  نب  هعافر  يردب ، يراصنا  فینح  نب  لهس  هیرظن :

، دیدومن يرای  ار  شربمایپ  ادخ و  امش  راصنا  تعامج  يا  تفگ : يراصنا  تباث  نب  دیز  هک  هدرک  تیاور  فنخم  وبا  دسیونیم " : يرذالب 
اب ارت  مکـش  ناـمثع  دـیز  يا  تفگ : فـینح  نب  لهـس  دـنداد . خـساپ  وا  هب  راـصنا  زا  يا  هدـع  دـیهد . يراـی  ار  شربماـیپ  هـفیلخ  نیارباـنب 

شرمع رخآ  هب  يزیچ  هک  ار  وا  دیـشکن و  ار  نامثع ) ینعی   ) درمریپ نیا  تفگ : دیز  تسا  هدرک  رپ  هنیدم  هتـسشن  رمث  هب  هزات  ياهناتـسلخن 
تفگ : يراصنا  هیزغ  نب  جاجح  دریمب . شدوخ  دیراذگب  هدنامن 

يراصنا کلام  نب  هعافر  میئوج . برقت  ادـخ  هب  شلتق  اب  اـت  میـشکیم  ار  وا  دـشاب  هدـنامن  شیب  شرمع  زا  مه  زور  فصن  رگا  مسق  ادـخب 
هدروآ مزیه  هارمه  یشتآ 

هحفص 238 ] ] 

 " دندمآرد . هناخ  هب  هدوشگ  ار  رگید  برد  مدرم  و  دیطلغ ، ورفات  دز  شتآ  هتخورفا  نامثع  هناخ  برد  ود  زا  یکی  رب  ارنآ 
تفگ : راصنا  هب  دیز  : " تسا هدروآ  يرذالب  هک  يرگید  تیاور  هب  انب 

دیهد يرای  ار  وا  نیشناج )  ) هفیلخ نیاربانب  دیتفرگ ، بقل  ادخ  ناگدنهد  يرای  ینعی  راصنا "  دیا و "  هداد  يرای  ار  ص )  ) ادخ ربمایپ  امش 
. دیشاب راصنا "  هرابود "  ات 

ار وا  دشاب  هدـنامن  شیب  شرمع  زا  مه  زور  فصن  رگا  مسق  ادـخب  دـیوگیم . هچ  دـنادیمن  ادـص  رپ  واگ  نیا  ادـخب  تفگ : هیزغ  نب  جاجح 
 " میئوج . برقت  ادخ  هب  شلتق  اب  ات  میشکیم 
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هدرک لقن  تنـس  ثیدح و  نافلوم  يارب  هدینـش  جـح  هرابرد  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  هک  ار  یثیدـح  هیزغ ، نب  جاجح  دـسیونیم " : رجح  نبا 
تسا هداتفا  نیمز  رب  هک  هدز  ردقنآ  ار  مکح  نب  ناورم  نامثع ، هناخ  ریخست  زور  هک  تسا  یـصخش  نامه  وا  دیوگیم : ینیدملا  نبا  تسا .

" . 

ردب نادهاجم  زا  توسک و  شیپ  باحصا  زا  يراصنا  بویا  وبا  نخس 

شوین و دنپ  یشوگ  هک  دونشیم  نخس  یسک  درادب - یمارگ  شیادخ  هک  بلاطیبا -) نب  یلع   ) نینموملاریما زا  دیوگیم " : نینچ  یقطن  رد 
نیا دیاهدشن ، نآ  ياریذپ  تسا  هتسیاب  هکنانچ  هک  هدروآ  لئان  گرزب  يراختفا  هب  وا  دوجو  اب  ار  امش  ادخ  دشاب . هتـشاد  رادهگن  قح  یلد 

تسا ناناملسم  ياقآ  ص )  ) ربمایپ زا  سپ  هک  یسک  ناناملسم و  دمآرس  نیرتهب و  و  (ص ) ربمایپ يومع  رسپ  هک  راختفا 

هحفص 239 ] ] 

هتشاذگ ورف  نید  دهع  هک  یناسک  دض  رب  داهج  هب  دنادرگیم و  سانشنید  دهدیم و  نید  سرد  ار  امش  هک  هدرک  ادیپ  روضح  امش  نایم  رد 
. دیهدیمن تبثم  خساپ  هک  تلاهج  رهم  و  تسا . باجح  ناتاهلد  رب  دیونـشیمن و  دیرک و  امـش  مرادنپیم  ادـخب  هکنانچ  دـنکیم . توعد  دـنا 

هیاس ادـخ  ناگدـنب  همه  رب  فارحنا  زواجت و  نآ  هکیروطب  دـیدوبن ، مالـسا  زا  فارحنا  زواـجت و  دـهاش  زورید  نیمه  رگم  ادـخ  ناگدـنب 
شدوخ هتفرگ و  رارق  تناـها  دروم  شتاسدـقم  هتـشگ  مورحم  شقح  زا  رادـقح  دوب و  هدرک  ادـیپ  عویـش  یمالـسا  هعماـج  رد  هدرتـسگ و 

نینموملاریما یتقو  دندوب . هدنکفا  كاخ  رب  ار  وا  ای  هدرک  بوکدـگل  ار  شمکـش  ای  دـندوب  هدز  شتروص  رب  یلیـس  ای  دوب  هدروخ  هنایزات 
ینازرا امـش  هب  ادـخ  هک  ار  یتمعن  نیاربانب ، درک . راک  نآرق  قبط  دـینارتسگب و  داد  لدـع و  تخاس و  رارقرب  ار  مالـسا  نوناـق  قح و  دـمآ 

میریگیم و شوگب  ار  نامرف  دـنتفگ  هک  دیـشابن  یناسک  لثم  و  دـینادرگن ، شـساپس  ادـخ و  زا  يور  ناراکهبت  نوچ  دـینک و  رکـش  هتـشاد 
ار دربن  دیدش  توعد  هکنیمه  ات  دیوش ، هدامآ  داهج  يارب  دیزاس و  ون  ار  گنج  رازبا  دینک و  زیت  ار  ناتیاهریـشمش  دـندوب . هتفرگن  شوگب 

 " دیشاب . نایوگتسار  زا  هنوگنیدب  ات  دیئامن  تعاطا  دش  هداد  نامرف  امشب  نوچ  دیئآ و  مهارف 
دیوگ : ینیما 

وا هب  ار  گرزب  راختفا  نیا  دـیزگرب و  شربمایپ  تماقا  يارب  ار  وا  هناخ  راصنا  نایم  زا  ادـخ  تسا و  یباحـص  نیرتگرزب  يراصنا  بویا  وبا 
شقح رد  (ص ) ربمایپ و  هتشاد ، تکرش  یمالسا  ياهگنج  همه  رد  تسا و  ردب  نادهاجم  زا  و  تسا ، یفاک  شیارب  راختفا  نیمه  دیشخب و 

تراـسا و تلذـب و  گرم  زا  دوشیم  لـماش  ار  یلقع  یمـسج و  بئاـصم  همه  اـعد  نیا  ینیبن " و  دـب  بویا  وبايا  تسا : هدرک  اـعد  نینچ 
ماذج نوچ  يروآ  تفخ  ضارما  ات  هتفرگراو  لیلذ  ندش  ینادنز 

هحفص 240 ] ] 

وبا یمارگ ، ربمایپ  باجتسم  ياعد  ربانب  نید . زا  فارحنا  هدیقعیتسـس و  نامیا و  لزلزت  لثم  يونعم  يرامیب  و  ساوح ، لالتخا  یـسیپ و  و 
زواجت و راـگزور  ار  ناـمثع  تموکح  هرود  سفن ، تمالـس  نیا  اـب  وا  مه  تسا . هدوبيرب  بیاـعم  بئاـصم و  نیا  همه  زا  يراـصنا  بویا 

هدرمـشرب هتفر  دوعـسم  نبا  راـمع و  رذوبا و  نوچ  یماـقیملاع  نادرمکین  رب  نآ  رد  هک  ار  یتاـیانج  ملاـظم و  دـنادیم و  مالـسا  زا  فارحنا 
یتجح دومنیم و  یفاـک  ناـمثع  تیموکحم  يارب  دوبیمن  اـم  راـیتخا  رد  تشادـیمن و  دوجو  ناـمثع  هیلع  بویا  وبا  تداهـش  زج  رگا  تسا .
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تسا . هدش  میکحت  دییات و  ص )  ) ربمایپ راصنا  نارجاهم و  هوبنا  هدوت  طسوت  شتداهش  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  تفریم ، رامشب  عطاق 

يردب دهاجم  جرزخ و  هلیبق  سیئر  يراصنا  دعس  نب  سیق  نخس 

ار لطاب  دروآ و  ار  قح  هک  اریادـخ  ساپـس  تفگ " : هدرک  داریا  یقطن  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  اـب  تعیب  هب  مدرم  توعد  يارب  رـصم  رد  - 1
. میدرک تعیب  تسا  صخـش  نیرتهب  (ص ) دمحم نامربمایپ  زا  سپ  مینادیم  هک  یـسکاب  ام  مدرم  دـیبوک . مهرد  ار  ناراکمتـس  و  دـناریمب ،

". دیدنبب تعیب  نامیپ  دنک  تموکح  شربمغیپتنس  ادخ و  باتک  قباطم  هک  ساسا  نیا  ربوا  اب  دیئایب و  مدرم  يا  امش  نیاربانب 
یضر نافع - نب  نامثع  هب  ار  ضارتعا  نیا  رگا  امش  : " درادیم ... تفایرد  هیواعم  زا  ار  همان  نیا  نیفـص  گنج  زا  شیپ  دعـس  نب  سیق  - 2

هتفگ ازسان  یسک  هب  ای  هدز  هنایزات  قحانب  ار  یسکای  هدش  لئاق  يداصتقا  ضیعبت  هک  دیتشاد  هنع - هللا 

هحفص 241 ] ] 

نیا دانتساب  هک  دیشاب - هتـشاد  كرد  رکف و  رگا  دینادیم - تسا  هتـشامگ  یتلود  مهم  تاماقم  هب  ار  ناناوجون  ای  هدرک  دیعبت  ار  يرگید  ای 
ءزج وت  نوچ  دعـس  نب  سیق  يا  سپ  دـیا . هدـش  یگرزب  بکترم  وا  لتق  اـب  امـش  نیارباـنب  دوشیمن . اور  امـش  يارب  شنوخ  نتخیر  اـهراک 

رب رد  يا  هدـیاف  نموم  لتق  زا  هبوت  هکیتروص  رد  هزات  ینک ، هبوت  دـیابدندرک  راچد  تشونرـس  نیا  هب  ار  نافع  نب  ناـمثع  هک  دوب  یناـسک 
هتشک ار  وا  ات  هتشاد  او  شنتشک  هب  هدومن و  کیرحت  نامثع  هیلع  ار  مدرم  وا  هک  هدش  لصاح  نیقی  ام  يارب  تربهر ، دروم  رد  دشاب  هتشاد 

دنا .
تسا . هدنامن  كاپ  نامثع  نوخ  زا  جرزخ ) هلیبق  راصنا و  ینعی   ) وت موق  نماد  و 

قارع ود  رب  تیمکاح  نآ  يازا  رد  وشب و  ام  تموکح  عیطم  وت  نک ، مادـقا  يزیخرب  ناـمثع  یهاوخنوخ  هب  یناوتیم  رگا  سیق  يا  نیارباـنب 
زیچ رهزین  يدنـسپب و  وت  هک  تا  هداوناخ  زا  سکره  يارب  زاـجح  تیمکاـح  دـشاب و  وت  نآ  زا  مرمع  رخآ  اـت  متـشگ  زوریپ  هکیتروص  رد 

 " مالسلا . و  سیونب . ما  هتشون  تیارب  هچنآ  دروم  رد  ار  ترظن  داد . مهاوخ  وت  هب  ارچ  نوچ و  یب  یهاوخب  وت  هک  رگید 
مدش . هاگآ  شنومضم  زا  دیسر . تا  همان  : " دسیونیم ... وا  باوج  رد 

هدرک کیرحت  نامثع  هیلعار  مدرم  وا  هک  يا  هتشون  مربهر  هرابرد  ما . هتشادن  تکرش  نآ  رد  هک  تسا  يراک  نیا  يا . هتشون  نامثع  لتق  زا 
دنشکب . ار  وا  ات  هتشاداو  و 

یناسک نیلوا  میوگب  دیاب  هراب  نیارد  تسا . هدنامن  كاپ  نامثع  نوخ  زا  نم  هلیبق  نماد  يا  هتـشون  مرادـن . عالطا  نم  هک  تسا  يزیچ  نیا 
رد هچنآ  هب  مادقا  ياربمدوخ  ناجب  تروص " ، نیاب  هدش ، تیاور  مه  يرگید  ظفل  هب  دنا " ... هدوب  نم  هلیبق  دنا  هدرک  مایق  راک  نیا  هب  هک 

هلیبق دندرک  مایق  راک  نیا  هب  هک  یناسک  نیلوا  ببس ، نیمهب  دندوب . مدرم  همه  زا  رت  فظوم  رت و  قحیذ  نم  هلیبق  هدش  نامثع  دروم 

هحفص 242 ] ] 

 ". دنتشگ مدرم  يارب  یلمع  هنومن  امنهار و  لمع  نیا  اب  و  دندوب ، نم 
هب ار  امش  هک  یسک  ایآ  دیوگیم : وا  هب  نامعن  حرش " : نیاب  دنکیم  یئوگتفگ  ریشب  نب  نامعن  اب  نیفـص  گنج  يانثا  رد  دعـس  نب  سیق  - 3

راصنا ! تعامج  يا  امش  تسا ؟ هدرکن  فاصناب  یتوعد  هداد  ماجنا  دوخ  هک  دنک  توعد  يراک 
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گنج رد  ار  شنارادـفرط  هک  نیا  رد  زین  دـیا و  هدرک  اطخ  دـیدومنن  يراـی  دـیتشاذگ و  راوخ  ار  وا  ناـمثع  هناـخ  ریخـست  زور  هک  نیا  رد 
هدرک اهر  ار  یلع  دـیتشاذگ  راوخ  ار  نامثع  هک  روطنامه  رگا  ـالاح  دـیا . هداد  رارق  هلمح  دروم  نیفـص  رد  ار  ماـش  مدرم  دـیتشک و  لـمج 
مدرم لثم  دیدشن  رـضاح  دعب  و  دیدناسر ، ددم  ار  لطاب  دیتخاس و  راوخ  ار  قح  امـش  اما  دنکیم . ار  کی  نآ  یفالت  کی  نیا  دیزاس  راوخ 

دینکیم . نتب  نت  گنج  هب  توعد  دیتخورفارب و  ار  گنج  شتآ  هدمآ  و  دیشاب ،
تفگ دیدنخ و  دعـس  نب  سیق  دنباتیمن ... رب  ناتیدروامه  زا  يور  دنباتـشیم و  ناتدربن  هب  گنردیب  ماش  يوجگنج  نادرم  هک  دیدید  ادخب 

یهدب . دوخب  ار  فرح  راک و  نیا  تارج  يوش و  خاتسگ  دح  نیا  ات  هک  نامعن  يا  مدرکیمن  رکف  چیه  ادخب 
شردارب زگره  دنک  یلغد  شدوخ  اب  هک  یسک  میوگب  دیاب  يدز  فاصنا  اب  قح و  رب  مدآ  هنافـصنم و  توعد  زا  مد  هک  نیا  باوج  رد  اما 

دروم رد  دـنزیم  تفم  فرح  نارگید  یئامنهار  ناونعب  هک  یتسه  يزابلغد  دوخ  اب  نامه  ادـخب  وت  و  درک ، دـهاوخنهناهاوخریخ  داـشرا  ار 
وت زا  هکدنتـشاذگاو  يراوخب  یناسک  یتسین و  رترب  اهنآ  زا  وت  هک  دنتـشک  یناسک  ار  نامثع  هک  ونـشب  يا ، هدنـسب  رـصتخم  هب  رگا  نامثع ،
هک نادب  هیواعم ، دروم  رد  میدیگنج . اهنآ  اب  دـنا  هتـسسگ  قحانب  ار  تعیب  نامیپ  هک  نیا  دانتـساب  ام  لمج ، هاپـس  دروم  رد  دـنرترب . رتهب و 

اقفتم بارعا  همه  رگا 

هحفص 243 ] ] 

یمن دنا  هدرک  اهنآ  هک  ار  يراک  میتسین و  مدرم  لثم  ام  یتفگ  هک  نیا  دروم  رد  دیگنج . دنهاوخ  نانآ  اب  امتح  راصنا  زاب  دـننک  تعیب  وا  اب 
میدومن و لابقتسا  مصخ  ریـشمش  زا  هرهچ  اب  دوب ، ادخ  ربمایپ  هارمه  گنج  رد  هک  تسا  هنوگنامه  گنج  نیا  رد  ام  عضو  هک  نادب  مینک ،
رد هارمه و  هک  نیبب  نامعن و  يا  ایب  کنیا  تشگ . زوریپدـندوب  رفنتم  نآ  زا  هکیلاح  رد  ادـخ  مکح  دـمآ و  ارف  قح  ات  شا  هزین  زا  هنیـس  اـب 
هب و  ینیب ؟ یم  یـسک  تسا  هدـش  هدـناشک  یعونب  هک  یی  ینمی  ای  تسا  روعـشیب  نادرگنابایب  زا  هک  يا  هدـش  دازآ  هدرب  زج  هیواـعم  هاـپس 

هارمه نیبب  هاگنآ  ادـخ . زا  نانآ  هتـشگ و  دونـشخ  ناشیا  زا  ادـخ  دـنا و  هدرک  يوریپ  یئوکینب  هک  ینادرم  نک و  هاگن  راـصنا  نارجاـهم و 
تعیب زا  هن  دیتسه و  ردب  نادهاجم  زا  هنادخب  مه  ات  ود  امـش  و  تسه ؟ یـسک  تقیفر  تدوخ و  زج  یـسک  راصنا ) نارجاهم و  زا   ) هیواعم

 ". تسه امش  شیاتس  رد  نآرقزا  يا  هیآ  هن  دیراد و  مالسا  رد  يزیمآراختفا  هقباس  هن  هبقع و  ناگدننک 
تفیرفبارت بلاطیبا  نب  یلع  هتفگ " : هتفر  وا  دزن  شنزرـس  يارب  دوب  نامثع  رادفرط  هک  تباث  نب  ناسح  دمآ . هنیدم  هب  دعـس  نب  سیق  - 4

دنام . تندرگ  رب  تراک  هانگ  هدرکن و  وتب  یبوخ  چیه  تراکنیا  ساپس  يارب  یتشک ، ار  نامثع  ات 
! " وشمگ ورب  مدزیم . ار  تندرگ  هنرگو  تسین  گنج  تلاح  وت  تعامجاب  نم  تعامج  نایم  ادخب  انیبان  لد  روک  يا  تفگ : سیق 

هحفص 244 ] ] 

لئاضف و هک  دعس  نب  سیق  تسا ، نآ  سیئر  دنزرف  و  مالسا - نامیا و  هار  زاتـشیپ  مدرم  نآ  - جرزخ هلیبق  سیئر  هک  يراصنا  درمناوج  نیا 
دنا هدوب  یناسک  نیتسخنراصنا  ینعی  شا  هلیبق  هک  درادیم  مالعا  تحارـصب  هیواعم  هب  شا  همان  رد  میداد  حرـش  مود  دـلج  رد  ار  شمراکم 

دنا . هتساوخ  اپب  نامثع  نوخ  نتخیر  يارب  هک 
هک یلطاب  و  تسا . هدرک  رارقرب  هرابود  ایحا و  ار  مالـسا  ماظن  نوناق و  هک  تسا  وا  تسا و  نینموملاریما  الوم  اب  قح  دـیوگیم  شقطن  رد  و 

راکمتس هتفر  نتشکب  شا  هناخ  ریخـست  زور  هک  ره  نامثع و  تسا و  هتفرنایم  زا  شگرم  اب  هدوب و  رارقرب  نامثع  هرود  رد  دش  هدرب  نیب  زا 
یـشنیب هک  شنیب  کی  تساورنامرف و  قطنم  کی  اهنآ  همه  رد  دیامنیم و  دیکات  ار  قیاقح  نیمه  ریـشب  نب  نامعن  اب  وگتفگ  رد  تسا . هدوب 
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تسا . یمالسا  هعماج  ياهدادیور  یگدنز و  نید و  زا  یمالسا 

يردب دهاجم  يراصنا  ورمع  نب  هورف  نخس 

نبا شمان . رکذ  نودب  و  یـضایبلا - شبقلرکذ - اب  دنکیم  لقن  یباحـص  نیا  زا  یثیدح  تئارق "  شور  لصف "  اطوم "  باتک "  رد  کلام 
رمع وبا  دـناهدرک . نامثع  لتق  هب  کمک  هک  هدوب  یناسکزا  وا  هک  هدرکن  رکذ  ار  شمان  تهجنآ  زا  کـلام  دـنیوگیم : نیزم  نبا  حاـضو و 

رد راصنا  عضوم  شقن و  زا  دوشیم  مولعم  دـنزب  یفرح  نینچ  هک  یـسک  تسا و  ینعمیب  اهنآ  فرح  هک  دـهدیم  حیـضوت  باـعیتسا "  رد " 
. تسا ربخ  یب  شنتشک  نامثع و  هناخ  ریخست  هیضق 

هحفص 245 ] ] 

شکترم زا  ناوتیمن  دزاس  جراخ  تلادع  زا  ار  شبکترم  دـشاب و  هانگ  هاگ  ره  دـنا  هدرمـش  مرجيراصنا  ورمع  نب  هورف  يارب  هک  ار  يراک 
لومـشم يراصنا  ورمع  نب  هورف  دـشابن  تلادـع  بلـس  هیام  مرج و  هکیتروص  رد  نآ . نودـب  هچ  شمان و  رکذ  اـب  هچ  درک ، لـقن  ثیدـح 

تعامج نآ  يارب  دـنکیم  لقن  وا  هک  یثیدـح  دوب و  دـهاوخ  دـنلئاق  ص )  ) ربمایپ باحـصا  همه  يارب  تعاـمج  نآ  هک  یتلادـع  لـئاضف و 
دیآ رامـشب  تیانج  مرج و  راک ، نیا  رگا  یهگناو  درادن . نآ  تلاصا  تحـص و  رد  يرثا  شمان  رکذ  مدع  دوب و  دهاوخ  تجح  حیحص و 

یـسک دیوگیم " : هدرک  هراشا  ناب  رمع  وبا  هک  تسا  یبلطم  نیا  و  یئاهنتب . يراصنا  ورمع  نب  هورف  لماش  هن  دش  دهاوخ  راصنا  همه  لماش 
 " تسا . ربخ  یب  شنتشک  نامثع و  هناخ  ریخست  هیضق  رد  راصنا  عضوم  شقن و  زا  دوشیم  مولعم  هدز  یفرح  نینچ  هک 

. دومنن رکذ  ناشتیاور  لقن  رد  ار  نانآزا  کیچیه  مان  ای  تسنادن  حیحص  هدش  لقن  راصنا  طسوت  هک  ار  یتایاور  زا  کیچیه  دیاب  ای  سپ 
اب یفالتخا  نامثع  لابق  رد  شراتفر  يریگ و  عضومرد  و  دـنا ، هدرک  کمک  نامثع  لـتق  هب  هک  یناـسک  زا  يردـب  يراـصنا  نیا  لاـح ، رهب 

تسا . هدوب  ناتسادمه  ناشیا  اب  هتشادن و  ص )  ) یمارگ ربمایپ  باحصا  ریاس  ای  راصنا 

يراصنا مزح  نب  ورمع  نب  دمحم  نخس 

زا دنیوگیم : دسیونیم " : رمع  وبا  دیایم . رامـشبتاراختفا  زا  نیا  تسا و  هدـیمان  دـمحم "  ار "  يو  ص )  ) ادـخ ربمایپ  هک  تسا  یناسک  زا 
، هفیذح وبا  رسپ  دمحم  رکبوبا ، رسپدمحم  دنتـشاد : دمحم "  مان "  هک  دندوب  دنچ  ینت  نامثع  نافلاخم  نیرتریگتخـس  نیرتوردنت و  هلمج 

 ". مزح نب  ورمع  رسپ  دمحمو 

هحفص 246 ] ] 

ربمایپ باحصا  زا  یعمج  يراصنا و  هللا  دبع  نب  رباج  نخس 

هکم و يرادناتـسا  نامرف  و  درک ، كاپ  نوخ  گنـس و  زا  ار  مارحلا  دجـسم  تخادرپب  ریبز  نب  هللا  دـبع  گنج  زا  نوچ  فسوی  نب  جاـجح 
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دیسر . رد  شیارب  هنیدم 
یگریچ زا  سپ  یلو  تشون ، وا  يارب  ار  هکم  يرادناتسا  نامرف  داتسرفیم  ریبز  نب  هللا  دبع  گنج  هب  ار  جاجح  یتقو  ناورم  نب  کلملا  دبع 

ار عفان  نب  نمحرلا  دبع  هکم  رد  دـش و  هنیدـم  یهار  جاجح  ماگنه  نیا  رد  دـیامن . دـیدجت  ار  شیرادناتـسا  نامرف  تساوخ  ریبز  نبا  رب  وا 
اور تناها  ریقحت و  دومن و  يراتفردب  تخس  شمدرم  اب  درک و  تماقا  نآ  ردهام  ود  یکی  دیسر  هنیدم  هب  نوچ  تخاس . شیوخ  نیـشناج 

هلمج زا  درک . رهم  دننکیم  همذ  لها  اب  هکنانچ  ار  يا  هدع  هللا و  دبع  نب  رباج  تسد  و  دننامثع . نینموملاریما  نیلتاق  اهنیا  تفگیم  تشاد و 
؟ يدادـن يراـی  ار  ناـفع  نب  ناـمثع  نینموملاریما  ارچ  تفگ : وا  هب  هدـناوخ  ار  دعـس  نب  لهـس  و  دز . رهم  ار  شندرگ  هک  کـلام  نب  سنا 

مدرک . يرای  ار  وا  هلب ، تفگ :
 " دندز . رهم  برس  اب  ار  يو  ندرگ  ات  داد  روتسد  سپس  و  یئوگیم . غورد  تفگ :

دیوگ : ینیما 
دبع نب  رباـج  هلمج  زا  دـندوب  هدـنز  زوـنه  هک  ار  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  زادـنچ  ینت  جاـجح  هک  دوـشیم  هدـیمهف  یخیراـت  تیاور  نیا  زا 

لیلد نیاب  تسا - هتشاد  نید  سرد  هقلح  ص )  ) ربمایپ دجسم  رد  رجح  نبا  هتفگب  هک  ار - يراصناهللا 

هحفص 247 ] ] 

وا فرح  هن  ام  هتبلا  دنا . هتشاد  زاب  وا  يرای  زا  تسد  ای  هتشاد  تسد  امیقتسم  نامثع  لتق  ینوگنرـس و  رد  نانآ  هک  هدرکیم  رازآ  هذخاوم و 
هک هتشاد  ترهش  روطنیا  مدرم  هماع  نایم  رد  هکدیایم  رب  نینچ  نامزنآ  طیارـش  عضو و  زا  یلو  ار ، شراک  هیرظن و  هن  مینادیم و  تسرد  ار 
هب تسد  هماع  تیلوبقم  ترهش و  نیمه  دانتـسا  هب  جاجح  و  دنا ، هدوب  میهـس  شلتق  وا و  يرای  مدع  ای  نامثع  اب  هزرابم  رد  اقفتم  باحـصا 

نابزب ماهتا  تبسن و  نآ  یفن  رد  ینخس  کیچیهدنا  هتفرگیم  رارق  شتناها  رازآ و  دروم  هک  یباحـصا  انمـض  تسا . هدز  ناشرازآ  تناها و 
نامثع دروم  رد  هچنآ  بقاوع  لمحت  رد  هدـنام و  ابیکـش  تبیـصم  والب  رب  هکلب  دـنهرب ، تناها  رازآ و  زاات  دـنا  هدـشن  نآ  رکنم  هدرواین و 

دنا . هدومن  يرادیاپ  دنا  هداد  ماجنا 

ردب دهاجم  يراصنا  ورمع  نب  هلبج  نخس 

هلبج تشذگیم . اجنآ  زا  نامثع  تشاد . تسد  رد  يروتـس  دنب  دوب و  هتـسشن  شاهناخ  رانک  رد  يدعاس  ورمع  نب  هلبج  دـسیونیم " : يربط 
تفگ : وا  هب 

نامثع هک  یماگنه  رگید  راب  داتسرف . مهاوخ  دنوامد ) ینعی   ) ناشفشتآ هقطنم  هب  هدناشن  یکانمخز  روتـس  رب  مشکیم و  ارت  ادخب  لثعن  يآ 
نب هلبج  داد  جرخب  تارج  وا  هیلع  دوشگ و  نامثع  مانـشد  هبنابز  هک  یـسک  نیلوا  دـسیونیم " : "و  دروآ . ریزب  ار  وا  هدـمآ  دوب  ربنم  يالاب 

شمالس باوج  درک . مالـس  اهنآ  هب  تشذگیم . اجنآ  زا  نامثع  تشاد . تسد  رد  يدنب  هتـسشن و  شا  هلیبق  نمجنا  رد  دوب . يدعاس  ورمع 
رگا ادخب  تفگ : هدرک  نامثع  هب  ور  و  دیداد ؟ هدرکنانچ  نینچ و  هک  ار  یسک  مالس  باوج  ارچ  هک  درک  ضارتعا  اهنآ  هب  هلبج  دنداد . ار 

تفگ : نامثع  مدنب . یم  تندرگ  رب  ار  دنب  نیا  ینکندرط  ار  تیاهیرب  رود و  نیا 
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تفگ : منکیمن . رایتخا  يرب  رود و  ناونعب  ار  یسک  نم  ادخب  اهیرب  رود و  مادک 
و يا ، هدرک  رایتخا  ار  دعـس  نب  هللا  دبع  و  يا ، هدرک  رایتخا  ار  رماع  نب  هللا  دـبع  و  يا ، هدرکرایتخا  ار  هیواعم  و  يا ، هدرک  رایتخا  ار  ناورم 
هب ات  زورنآ  زا  تفرگ . شیوخ  هار  نامثع  تسا  هتخاس  ردـه  ار  شنوخ  (ص ) ربمایپ هدرک و  شتمذـم  نآرق  هک  تسه  یـسکاهنیا  نایم  رد 

 " تسا . هدش  زارد  نامثع  هیلع  مدرم  نابز  لاح 
نامثع هکیلاح  رد  دعب ، تسا " : هدروآ  نینچ  ار  بلطم  هلابند  هدرک و  تیاور  ظفل  نامه  اب  يرذالبار  لوا  بلطم  يربط ، بلطم  ود  نیا  زا 
هدـنب يزور  و  تفگ ، دـنت  وا  هب  هداد و  ار  نامثع  هب  شاخرپ  تارج  دوخ  هب  هک  دوب  یـسک  نیلوا  و  دروآ . ریزب  ار  وا  هدـمآ  دوب  ربنم  يالاب 

دنکفا . مهاوخ  تندرگ  رب  ار  دنب  نیا  ای  نک  درط  ار  تیاهیرب  رود و  نیاای  ادخب  تفگ : وا  هب  هدروآ 
يا . هدرک  نانچ  نینچ و  ويا  هدروآرد  مکح  نب  ثراح  راصحنا  هب  اررازاب 

لحم زا  و  تخورفیم ، نارگ  هدیرخ  نازرا  دمایم  جراخ  زا  هک  ار  یـسانجا  وا  دوب و  هتـشامگ  هنیدم )  ) رازاب رب  ار  مکح  نب  ثراح  نامثع ،
گنچ زا  ار  رازاب  دـنتفگنامثع  هب  تهج  نیمهب  درکیم . يراتفردـب  یلیخ  تفرگیم و  ضراوع  دـندرکیم  دتـس  داد و  رازاب  رد  هک  یناـسک 

تفریذپن . دروایب ، نوریب  مکح  نب  ثراح 
نامناگرزب اسور و  زا  ام  میوگب : زیخاتـسر  يادرف  مهاوخ  یمن  و  دوشیمن ، ادـخب  تفگ : درادرب  ناـمثع  زا  تسد  دـندرک  شهاوخ  هلبج  زا 

 ". دندرب ردب  نید  هار  زا  ار  ام  ات  میدرک  تعاطا 
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هلبج یلو  دنتفر . عیقب  فرط  هب  دننک  نفد  ار  نامثع  دنتساوخ  یتقو  دسیونیم " : رهزا  نب  نمحرلا  دبع  لوق  زا  هنیدم "  رابخا  رد "  هبش  نبا 
 " دندرپس . كاخ  هب  اجنآ  رد  ار  وا  هتفر  دوهی - ناتسربق   " بکوک - شح  هب "  راچان  دننک . نفد  اجنآ  رد  ار  وا  تشاذگن  ورمع  نب 

دیوگ : ینیما 
لداـع باحـصا  زا  یکی  و  دوب ، سانـشنید  هیقف و  باحـصا  زا  تلیـضف  اـب  گرزب و  يدرم  دـسیونیم " : رمع  وبا  گرزب ، درم  نیا  هراـبرد 
نامثع هب  يرظن  نینچ  يردب  دهاجم  ردقیلاع و  یباحص  نیمه   " تسا . دانتسا  دروم  هقف  ردشتادهاشم  تایاور و  هک  تسا  یتریس  وکینو 

تسا . هتشاد  وا  اب  يراتفر  نینچ  دراد و 
ار شناتسود  دزاتیم و  نامثع  ربو  درامشیم ، یگدش  ردب  نید  زا  یهارمگ و  ار  یـسایس  یفرطیب  و  نامثع ، ياهراک  ربارب  رد  توکـس  یتح 

ربنم زا  راصنا  نارجاهم و  باحصا و  مدرم و  ربارب  ردار  وا  و  تسا ، بجاو  ناملسم  مالس  باوج  هکیلاح  رد  درادیم  زاب  شمالس  باوج  زا 
رد ات  دزاسیم  مورحم  ناناملـسم  ناتـسروگ  رد  ندش  نفد  زا  ار  وا  شگرم  زا  سپ  ات  دهدیم  همادا  نادنچ  وا  ندـیبوک  هب  و  دـشکیم ، نیئاپ 

تسا ! هتشاد  نامثع  هب  يرظن  هچ  يو  هک  دناسریم  اهنیا  دننکیم . شکاخ  دوهی  ناتسروگ 
دـض ربای  اهنیا  دـهدیم و  ماـجنا  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  ناناملـسم و  مشچ  شیپ  روضحرد و  ار  اـهراک  نیا  ماـمت  يراـصنا  ورمع  نب  هلبج 

، دنلاحـشوخ درذگیم  وا  هیلع  هچنآ  زا  ای  هدیـشوک  وا  يراوخ  رد  ای  دـنا  هدیـشک  نماد  هب  وا  يرای  زا  اپای  دنـشالت  رد  ناتـسادمه و  نامثع 
هدرک ناشیفرعم  بوخ  يو  هک  يوما  یتشم  يانثتساب 
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ردـق و هعماج  رد  اهنآهک  تسا ، هدرمـش  ردـه  اور و  ار  ناشیـضعب  نوخ  ص )  ) ربمایپ هدـمآ و  دورف  اـهنآ  تمذـم  رد  نآرق  تاـیآ  هتفگ  و 
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دنا . هدوب  دورطم  روفنم و  هتشادن و  يرابتعا 

ردب دهاجم  يراصنا  هملسم  نب  دمحم  نخس 

نب نمحرلا  دبع  دندوب : رفن  راهچ  اهنآ  ياسور  متفر . نایرـصم  دزن  ما  هلیبق  زا  دنچ  ینت  اب  نم  دسیونیم " : هملـسم  نب  دـمحم  لوقزا  يربط 
وریپ و نایرصم )  ) مدرم مدید  دنتشاد . لزنم  يا  همیخ  رد  رفن  راهچ  ره  و  عابن . نبا  و  یعازخ ، قمح  نب  ورمع  نارمح ، نب  نادوس  سیدع ،

دنناشیا . رادربنامرف 
دنا هدرک  وا  اب  هک  ار  یتعیب  درادناشندرگ و  هب  هدـش ) تعیب  مکاـح  ناونعب   ) ناـمثع هک  ار  یگرزب  قح  مدرک و  نخـس  هب  عورـش  ناـنآ  اـب 

نیگمهـس ياهـشکمشک  تافالتخا و  ثعاب  نامثع  ندـش  هتـشک  هک  مدرک  ناشهاگآ  و  ناشمدـناسرت ، یلخاد  بوشآ  زا  مداد و  ناـشدایب 
. دیوشن نآ  ثعاب  دینکن و  عورش  ار  راکنیا  امش  نیاربانب  دوب . دهاوخ 

نآ زا  تسد  رگا  دـنتفگ : دوـب . مهاوـخ  شنماـض  منکیم و  نیمـضت  مه  نم  تشاد و  دـهاوخرب  دیرامـشیم  اوراـن  امـش  هچنآ  زا  تـسد  وا 
هچ ؟ تشادن  رب  اهیراکفالخ 

نامثع شیپ  متفر  نم  و  دندش . ادج  نم  زا  لاحشوخ  دندش و  رـضاح  دینکب . دیتساوخ  يراک  ره  تسامـش ، اب  رایتخا  تروصنآ  رد  متفگ :
نامثع ! يا  اریادخ ! اریادخ  متفگ : میدش . اهنت  درک و  لوبق  منزب . فرح  وت  اب  یصوصخ  مهاوخیم  متفگ  و 

ینیب یم  و  تنتشک . يارب  دنا  هدمآ  ینیب  یم  هک  ار  اهنیا  نک . محر  تدوخ  ناج  رب 

هحفص 251 ] ] 

زا درک . اعد  یلیخ  ارم  و  دش ، یضار  نامثع  دننکیم . تیوقت  وت  هیلع  ار  تنمشد  هکلب  دنا  هتشاذگ  راوخ  هدادن  يرای  ارت  اهنت  هن  تناتـسود 
یتقو اما  دندوب  هدمآ  يراک  يارب  اهنآ  تفگ  درک و  ار  نایرـصم  تشگزاب  تبحـص  نامثع  تقوکی  مدنام . یتدم  هدـمآ  نوریب  شروضح 

ار وا  فرح  نیا  رطاخب  نامثع و  شیپ  مورب  متساوخ  دنتشگرب . هدیسر ، اهنآهب  هک  تسا  نآ  فالخ  رب  نایرج  هک  دندرک  ادیپ  عالطا  اجنیا 
ود هلـصافب  ءادـیوس - رد  نونکا  و  دـنا ، هتـشگرب  نایرـصم  هک  دروآ  ربخ  یکی  هاگان  میوگن . يزیچ  متفگ  زاـب  منک ، شهوکن  شنزرس و 

ناـمثع هب  ربخ  دـش  مولعم  متفر  یتـقو  ما . یپ  داتـسرف  ناـمثع  هلب . تفگ : یئوگیم ؟ تسار  متفگ : دـنا . ماـش - يوس  زا  هنیدـم  اـت  هار  بش 
دیاب هچ  اهنآ  اب  دنا . هتـشگرب  نایرـصم  تفگ : نم  هب  دنا . هدیـسر  هنیدم - ات  هار  بشکی  هلـصافب  بشخ - وذ  هب  نالا  نایرـصم  هک  هدیـسر 

ناشرب اهنآ و  شیپ  ورب  تفگ : دنا . هتـشگنرب  يدـنیاشوخ  راک  يارب  هک  منادـیم  ردـقنیمه  اما  درک . دـیاب  هچ  منادـیمن  ادـخب  متفگ : درک ؟
ارچ ؟ دیسرپ : منکیمن . ار  راک  نیا  نم  ادخب ، هن  متفگ : نادرگ 

دیاـب ادـخ  زا  تفگ : یتشادـنرب . مه  یکی  یتح  زا  تسد  وت  یلو  يراد ، اـهراک  نآ  زا  تسد  وت  هک  مدرک  نیمـضت  اـهنآ  يارب  نم  متفگ :
نب نمحرلا  دبع  دندرک . هرـصاحم  ار  نامثع  دندز و  ودرا  فاوسا  رد  هدـمآ  نایرـصم  و  مدـش ، نوریب  نامثع  هناخ  زا  نم  تساوخ  کمک 

يدنادرگرب و هتـشادزاب  ار  ام  يدرک و  تبحـص  اماب  وت  هک  ینادیم  دنتفگ : نمب  دندمآ و  ناشقیفر  ود  نارمح و  نب  نادوس  هارمه  سیدع 
یبرس یملق  اب  یکچوک  هقرو  هاگانب  يرآ . متفگ : درادرب ؟ میا  هتشاد  راوگان  هدرمـش و  اوران  هک  یئاهراک  زا  تسد  نامثع  هک  يداد  لوق 

دوب ، هتسشن  نآ  رب  نامثع  رکون  هک  میدید  ار  یتلود  نارتش  زا  يرتش  هک  دنداد  مناشن  هدروآرد 
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میتفای " ... اهنآ  رد  ار  همان  نیا  میدرک و  یسرزاب  ار  شیاهبابسا 
دیوگ : ینیما 

هدرکیم هذخاوم  شرطاخب  ار  نامثع  هداد و  رارق  داقتنا  دروم  نایرصم  هچنآ  هک  درادن  کش  نیا  رد  هملـسم  نب  دمحم  هک  دوشیم  هظحالم 
بوشآ و دـشکب و  يزیرنوخ  گنج و  هب  راک  دـهاوخیمن  نوچ  یلو  لتق . یتح  دـیدش و  رفیک  بجوتـسم  تسا  یناـهانگ  تاـیانج و  دـنا 

ياـهراک نآ  زا  تسد  دـنکیم  یـضار  ار  ناـمثع  دزیخ و  یم  رب  زیمآ  تملاـسم  حالـصا  یپ  زا  ددـنویپ  عوـقوب  یلخاد  نینوـخ  شکمـشک 
نامثع دیسرن و  یئاج  هب  ششالت  دنیب  یم  یتقو  اما  دهدیم . نیمضت  نایرـصم  يارب  دوشیم و  وا  نماض  دوخ  دنک و  هبوت  درادربشیاوران و 

شیمالـسا ریغ  هیور  همادا  رب  دـهنیم و  اـپ  ریز  هنامرـشیب  ار  شدـهعت  ولوـق  و  درادرب ، يراـکفالخ  زا  تسد  هدرک  هبوـت  هـک  تـسین  یمدآ 
دیامنیمن و یئانتعا  دهاوخیم  يرای  وا  زا  نوچ  و  دننکب ، يو  اب  دنهاوخیم  هچنآ  ات  دراذگیم  اهنت  شنافلاخم  اب  ار  وا  دـهدیم  جرخب  تجاجل 

دادمتـسا باوج  رد  ظاـحل  نیمهب  و  دریگ ، ولج  شنتخیر  زا  دـنک و  عاـفد  نآ  زا  اـت  یتمرح  شنوخ  يارب  هن  دـنیبیمن و  یمارتـحا  وا  يارب 
دیایم . شیپ  ثداوح  نآ  و  دنکیم ، شاخرپ  وا  هب  نامثع 

یمارگ ربمایپ  يومع  رسپ  مالسا و  تما  همالع  سابع  نب  هللا  دبع  نخس 

دسیونیم : ع )  ) یلع نانمومریما  نایقتم  يالوم  لاح  حرش  رد  رمع  وبا  - 1
. میزاس حرطم  یلئاسم  میا  هدمآ  دنتفگ : هدمآ  سابع  نبا  تمدخ  يا  هدع  " 
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تفگ : دوب ؟ یمدآ  هنوگچ  رکبوبا  دنتفگ : دیسرپب . دیهاوخیم  هچ  ره  تفگ :
دوب .) دنت  هک  نیا  زج  دوب  یبوخ  یمامتب  شدوجو  تفگ : ای  . ) دوب بوخ  اپارس 

روطچ نامثع  دنتفگ : تسا . هداهن  یماد  یهار  رس  رب  درادنپیم  هک  تسنامیم  ار  یکانمیب  هدنرپ  تفگ : دوب ؟ یمدآ  هنوگچ  رمع  دندیـسرپ :
دوب ؟ یمدآ 

هنامیکحيار و زا  راشرس  شدوجو  تفگ : دوب ؟ يدرم  هنوگچ  یلع  دندیسرپ : دوب . هتشادب  يرادیب  زا  ار  وا  شیکانباوخ  هک  یمدآ  تفگ :
يارب دوشیمن  درکیم  رکفهک  دوب  ناـنچ  و  ص ،)  ) ادـخ ربماـیپ  اـبشکیدزن  يدـنواشیوخ  هوـالعب  دوب  يریگتـسد  يریلد و  شناد و  نیتم و 

. درواین ققحت  هب  درب و  راک  هب  تسد  دشن  هک  دوب  روطنیا  اعقاو  و  دسرن ، نادب  درآ و  شیپ  تسد  يزیچ  ندروآ  تسدب 
راک هتفرگ و  رارق  ادـخ  ياضاقت  دروم  مراودـیما  مشکب  نامثع  نوخ  صاصقب  ارت  رگا  مدوخ  ناجب  دـسیونیم " : ساـبع  نبا  هب  هیواـعم  - 2

دشاب . یتسرد 
وت نم و  نایم  یحلص  دادرارق  انمـض  دنتخیر . ار  شنوخ  دنتـشاذگ و  راوخ  ار  وا  دندرکیم و  شالت  يو  هیلع  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  اریز 

شالت نامثع  هیلع  هک  متـسه  یناسک  زا  نم  يا  هتـشون  هک  نیا  دـیوگیم " : شباوج  رد  وا  " و  دـشاب . مراک  عنام  هک  يا  هماـنناما  اـیتسین 
دوش ... تراک  عنام  هک  تسین  وت  نم و  نایم  یحلص  دادرارق  انمض  و  دنتخیر . ار  شنوخ  دنتشاذگ و  راوخ  ار  وا  دندرکیم و 

هب ناماسنآ  مدرم  یتشاذـگن  دـمعتو  ملع  اب  يدوب و  شگرم  قاتـشم  يدربیم و  رـسب  نامثع  ندـش  هتـشک  راـظتنا  رد  وت  هک  دـنگوس  ادـخب 
يدادن ناب  شوگ  وت  دوب و  هدیسر  وت  هب  شدادمتسا  دایرف  هلانو و  نامثع  همان  هکیلاح  رد  دنیایب  نامثع  کمک 
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زا تسد  دنشکن  ار  وا  ات  ناگدننک  هرصاحم  هک  یتشاد  نیقی  لاح  نامه  رد  يدیشارت و  هناهب  رذع و  شیارب  شکمک  هب  ندماین  روظنمب  و 
هب يدرک  انب  دننادیمن  ام  زارطمه  ناشمه و  ارت  مدرم  يدید  نوچ  هاگنآ  دیـسر . لتقب  یتشاد  وزرآ  هک  روطنامه  ات  تشاد ، دـنهاوخن  رب  وا 

قحانب و اعقاو  رگا  دش . هتشک  هنامولظم  قحانب و  نامثع  هک  ندز  داد  و  دیا ، هتشک  ار  وا  هک  ام  هب  ندز  تمهت  نامثع و  يارب  نویـش  وهحون 
نداد بیرف  رد  هتسویپ  هتسشنن و  غراف  یبیرفماوع  يزاب و  قح  زا  مدکی  هاگنآ  يرت . لوسم  رت و  ملاظ  همه  زا  وت  دشابهدش  هتشک  هنامولظم 

ار هچنآ  هرخالاب  و  يریگب ، نامتسد  زا  ار  ام  قح  ات  یتساخرب  ام  شکمـشک  هب  درخبان  هدوت  کمکب  يدیـشوک و  لهاج  عالطا و  یب  مدرم 
 " یتقوم . يرادروخرب  دشاب و  امش  شیامزآ  هیام  نیا  دیاش  منادیمن ، يدروآ " . تسدب  یتفرگ و  یتساوخیم 

دیوگ : ینیما 
باحصا ریاس  اب  هدوب  جاحلا  ریما  لاس  نآ  رد  هتـشادن و  شنتـشک  نامثع و  هناخریخـست  رد  یتلاخد  هنوگچیه  هچرگ  یمالـسا  تما  همالع 

وا زا  هک  یناـسک  باوج  رد  هدوبن و  لـئاق  شیارب  یمارتـحا  شزرا و  چـیه  تسا . هتـشاد  رظن  قاـفتا  ناـمثع  دروم  رد  ص )  ) مالـسا ربماـیپ 
حلاصم زا  لفاغ  كانباوخ و  هک  ار  وا  هبنج  نیا  هکلب  عماج  روطب  هن  هتبلا  تسا  هدرک  یفرعم  هدوب  هکنانچ  ار  وا  دـنا  هدیـسرپ  نامثع  هرابرد 

رد مهنآ  درواـیم  ناـیجاح  زا  دادمتـسا  رب  رئاد  ار  ناـمثع  هماـنفیرط  نب  عفاـن  یتقو  هدـیقع ، نیمه  ساـسا  رب  تسا . هدوب  نید  هار  مدرم و 
قطن هب  دربیم  نایاپب  نوچ  دناوخب و  ار  همانتوعد  نآ  دهدیم  هزاجا  وا  هب  هدوب  قطن  لوغشم  هک  سابع  نب  هللا  دبع  شا  هناخ  هرصاحم  ماگنه 

هرصاحم هب  يا  هراشا  هکنآ  یب  دهدیم  همادا  شیوخ 

هحفص 255 ] ] 

شقطن رد  ای  درکن  تباجا  ار  نامثع  توعد  ارچ  دزیگنا . رب  کمک  هب  ار  نایجاح  ای  هداد  تبثم  باوج  وا  یهاوخددـم  هب  ای  دـنکب  ناـمثع 
؟ تخیگناین رب  دزیگنارب  يو  يرای  هبار  نایجاح  تسناوتیم  هکنیا  اب  دومنن و  دوب  ناـمثع  هرـصاحم  هک  زور  هثداـح  نیرت  مهم  هب  يا  هراـشا 

نیب شوخ  نویبالقنا  ناگدننک  هرـصاحم  هب  ای  تشادـن ؟ شتـشونرس  راک و  هب  یئانتعا  ای  تشادـن ؟ نامثع  اب  یبوخ  رظن  هک  لیلد  نیاب  ایآ 
هس . ره  دیاش  تسا و  هدوب  اهنیا  زایکی  لاح  رهب  دوب ؟

نایب تردق  مهف و  لقع و  وت  هب  ادخ  سابع  نبا  يا  تفگ : وا  هب  دروخرب  يو  هب  هکم  هار  رد  نوچ  هک  دوب  تقیقح  نیمهب  تافتلا  اب  هشئاع 
يراد ! زاب  روتاتکید  نیا  زا  ار  مدرم  ادابم  تسا . هداد 

شماقتنا هنیک و  زاو  دومنیم  بانتجا  هیواعم  زا  نامثع  ندش  هتشک  زا  سپ  دوب  مولعم  فورعم و  نامثع  هرابرد  سابع  نب  هللا  دبع  رظن  نوچ 
منارگن هیواعم  زانم  تفگ : ماش . هب  ورب  مدرک ، راذگاو  وت  هب  ار  ماش  يرادناتسا  دومرف : وا  هب  ع )  ) یلع نینموملاریما  یتقو  و  دوب ، كانمیب 

یهدب دیما  مه  ار  وا  یتسرفب و  نم  هارمه  يا  همان  تسا  رتهب  دنک . ینادنز  وت  اب  يدنواشیوخ  هناهبب  ای  دـشکب  نامثع  لتق  صاصقب  ارم  هک 
ینک ... دیدهت  مه  و 

دجـسم هب  تشون : وا  هب  هیواعم  یتقو  و  دومنیم ، يراددوخ  نامثع  نیلتاق  شهوکن  نداتـسرف و  تنعل  زا  هک  دوب  هدیقع  نیمه  ساسا  رب  زاب 
نیاربانب دنرتراوازـس ، راک  نیا  هب  نم  زاهک  دراد  یناشیوخ  ناکیدزن و  نادـنزرف و  نامثع  داد : باوج  تسرف  تنعل  ارناـمثع  نـالتاق  هتفر 

. درک دنهاوخ  نینچ  دندنب  ورف  تنعل  زا  نابز  دنتساوخ  رگا  ودننکیم  تنعل  دندوب  لیام  رگا 
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لاحلا مولعم  یصاع  نب  ورمع  نخس 

دوب . رصم  رادناتسا  نامثع  فرط  زا  یصاع  نب  ورمع  دسیونیم " : يربط 
یلام و روما  يدـصتم  ار  دعـس  نب  هللا  دـبع  تشامگ و  تعامج  زامن  تماما  هب  هدرکراـنک  رب  یلاـم  یتاـیلام و  روما  يدـصت  زا  ار  وا  دـعب 

داقتنا هب  عورش  دمآ  زابهنیدم  هب  یصاع  نب  ورمع  نوچ  تشاذگاو . دعس  نب  هللا  دبع  هب  زین  ار  زامنتماما  یتدم  زا  سپ  و  تخاس . یتایلام 
يدش هناگیب  ام  اب  دوز  هچ  هغبان  رـسپ  يا  تفگ : وا  هب  یـصوصخ  يا  هسلج  رد  هتـساوخ  ار  وا  يزور  نامثع  سپ  درک . نامثع  یئوجبیع  و 

روخلوپ رگـسالتخا و  رگا  ادـخب  ؟ یهدـیم ناشن  یئورود  ینکیم و  یئوجبیع  داقتنا و  نم  زا  الاح  هتـشذگن ، وت  يرادناتـسا  زا  يزیچ  زونه 
. تسا ساسا  یب  دـنهدیم  شرازگ  ناشنارادـمامز  هب  ای  دـنیوگیم  مدرم  هک  یئاـهزیچ  زا  یلیخ  تفگ : ورمع  مدرکیمن . راـنک  رب  ارت  يدوبن 

ینک ! هظحالم  ار  ادخ  یسرتب و  ادخ  زا  تنامرف  ریز  مدرم  اب  تراتفر  رد  دیابنینموملاریما  يا  نیاربانب 
رد نم  تفگ : مراـمگب ؟ يرادناتـسا  هب  تسه  وـت  هراـبرد  هک  يدـب  تاـعیاش  يورجک و  اـبارت  هک  تسا  حیحـص  نیا  اـیآ  تـفگ : ناـمثع 

يریگتخـس رمع  لثم  وت  اـب  مه  نم  رگا  ادـخب  تفگ : ناـمثع  دوب . یـضار  نم  زا  درم  یتقو  ومدوب  شرادناتـسا  باـطخ  نب  رمع  تموکح 
خاتسگ نم  اب  وت  هجیتن  ردو  مدومن  یشوپ  مشچ  مداد و  جرخب  تمیالم  نم  اما  دشیم  هاربور  تعضو  مدیـشکیم  تسام  زا  ار  وم  مدرکیم و 

ماقم راد  هدهع  هک  نیا  زا  شیپ  زین  متشاد و  تمظع  تردق و  وت  زا  شیب  هلیبق  دارفا  دادعت  ظاحل  زا  تیلهاج  هرود  رد  نم  هک  نادب  يدش .
. مدوب وت  زارت  مرتحم  رتدنمورین و  موش  تفالخ 
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وا هلیسوب  دروآ و  لئان  راختفا  هب  (ص ) دمحم دوجوب  ار  ام  هک  درک  رکش  دیاب  ار  ادخ  رانک . راذگب  ار  اهفرح  نیا  تفگ : یـصاع  نب  ورمع 
درک . تیاده 

تفر و او  نامثع  دوب . تردپ  زا  رتالاب  رترب و  یـصاع  ادـخب  مدوب . هدـید  مه  ار  نافع  تردـپ  مدوب و  هدـید  ار  لئاو  نب  یـصاع  مردـپ  نم 
هب نینموملاریما  يا  ار  راک  تفگ : هدش  نامثع  هناخ  دراو  مکح  نب  ناورم  تفر و  نوریب  ورمع  مینزب و  ار  تیلهاج  هرود  فرحارچ  تفگ :

دیوگب دـب  نارگید  ردـپ  هب  هکره  نک ، لو  ار  اهفرح  نیا  تفگ : نامثع  دـنکیم  ریقحت  ار  تردـپ  یـصاع  نب  ورمع  هک  يا  هدـناسر  یئاـج 
هیلع ار  وا  هتفر  ع )  ) یلع دزن  هاگ  دوب . ریگلد  تدشب  وا  زا  هک  تفریم  نوریب  نامثع  هناخ  زا  یلاح  رد  ورمع  تفگ . دنهاوخ  دـب  ار  شردـپ 

واهیراکفالخ زا  هداتـسیا  نایجاح  هار  رـس  رب  و  دومنیم ، کیرحت  نامثع  هیلع  ار  اهنآ  هتفر  هحلط  ای  ریبز  دزن  هاگ  و  تخیگنا ، یم  رب  نامثع 
تفر تشاد  نیطسلف  رد  هک  يا  هعرزم  هب  هدش  نوریب  هنیدم  زا  داد  خر  نامثع  هناخ  هرصاحم  نیلوا  نوچ  درکیم . ناتـساد  نامثع  ياهتعدب 
خاک نامه  رد  هک  زورکی  متریح  رد  دـسریم  نافع  رـسپ  زا  هک  یئاهربخ  زا  تفگیم : یه  و  دومن ، تماقا  دوب  هتخاس  اجنآ  هک  یخاک  رد  و 

یصاع نب  ورمع  تشذگ . اجنآ  زا  يراوس  دنتشاد  روضح  یماذج  حور  نب  همالس  زینو  هللا  دبع  دمحم و  شرسپ  ود  هتسشن و  نالجع "  " 
ار وا  مدمایم  نوریب  هنیدم  زا  یتقو  تفگ : نامثع ؟) ینعی   ) درک هچ  درمنآ  دیـسرپ : هنیدم . زا  تفگ : یئایم  اجک  زا  دیـسرپ  هدز  ادـص  ار  وا 

هتساخن رب  اج  زا  زونه  تسا  هداتفا  زیط  هب  هدشن  يراک  زونه  تفگ : یلاحشوخ  اب  یصاع  نب  ورمع  دندوب . هتشاذگ  هرصاحم  رد  تخس 
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ورمع ارم  هک  دز  دایرف  يداش  اب  دش . هتـشک  تفگ : نامثع ؟) ینعی   ) درک هچ  درمنآ  دیـسرپ : وا  زا  ورمعو  تشذگ ، يرگید  هراوس  هک  دوب 
دنیوگیم . یصاع 

رـس رب  شا  همر  اب  ار  یناپوچ  رگا  مناروشب  وا  هیلع  ار  مدرم  متفرگ  میمـصت  یتقو  منکیم . شمامت  تیدـج  اب  مریگب  يراـک  هب  میمـصت  رگا 
شمدناروشیم . وا  هیلع  متفاییم  هوک 

ناـیم زا  دوب  امـش  تمرح  باـجح  تشاد و  دوـجو  بارعا  امـش و  ناـیم  رد  هک  ار  یعناـم  شیرق  هلیبـق  امـش  تفگ : وا  هب  حور  نب  همـالس 
دیدرک !؟ نینچ  ارچ  دیتشادرب .

. دنشاب يواسم  قوقح  رد  ربارب و  نوناق  ربارب  رد  مدرم  ات  میروآ ، نوریب  لطاب  مکش  زا  ار  قح  میتساوخ  تفگ :
زا ار  وا  ناـمثع  یتـقو  دوب . یـصاع  ورمع  رـسمه  تشاد - طـیعم  یبا  نب  هبقع  رتـخد  موـثلک  ما  شرداـم  زا  هک  يرهاوـخ  ناـمثع - رهاوـخ 

 ". داد قالط  ار  شرسمه  نیا  درک  رانک  رب  يرادناتسا 
اهنآ دزن  هراوس  راصنا  نارجاهم و  زا  نت  یـس  هارمه  ع )  ) یلع دـندمآ  هنیدـم  هب  نامثع  زا  یئاضران  تلعب  نایرـصم  هک  يراـب  نیتسخن  - 2

زورنآيادرف دنتشگرب . نایرصم  هک  داد  عالطا  وا  هب  هتفر  نامثع  دزن  ع )  ) یلع دنتشگرب ، یتقو  دندرک . تشگزاب  هبیـضار  ار  اهنآ  دنتفر و 
دوب هدیسر  ناشعالطاب  ناشرادمامز  ماما و  هرابرد  هچنآ  دنتشگرب و  رصم  مدرم  وگب  مدرم  هب  نک و  قطن  هک  درک  هیـصوت  نامثع  هب  ناورم 

هب رداق  هک  دیآ  درگ  وت  هیلع  اجنیا  رد  یتیعمج  دـنتفیب و  هارب  هنیدـم  فرطب  هتـساخرب  اهناتـسرهش  زا  مدرم  هک  نیا  زا  شیپ  دوب . ساسا  یب 
ناورم یلو  تفرن . راب  ریز  نامثع  دوشیم . شخپاهناتسرهش  رد  وت  قطن  یشابن  اهنآ  عفد 

هحفص 259 ] ] 

ماـما و هرابردرـصم  مدرم  زا  هدـع  نـیا  تـفگ : ادـخ  شیاتـس  دـمح و  زا  سپ  هـتفر  ربـنم  هـب  ناـمثع  يزور  اـت  داد  جرخب  رارـصا  نادـنچ 
دنتشگزاب . شیوخ  راید  رهش و  هب  هدوب  ساسا  یب  هک  دندیمهف  یتقو  یلو  دوب  هدیسر  ناششوگب  يزیچ  ناشرادمامز 

. يا هدناشک  ناب  دوخ  اب  ار  امو  يا  هدش  یگرزب  ناهانگ  بکترم  وت  سرتب  ادخ  زا  نامثع  يآ  دز : دایرف  دجسم  هشوگ  زا  یصاع  نب  ورمع 
میئوشب . تسد  هدرک  هبوت  نآ  زا  مه  ام  ات  یئوشب  تسد  ینک و  هبوت  اهنآ  زا  دیاب  الاح 

هغبان ؟ رسپ  يا  هدیسر  وت  هب  اهفرح  نیا  هک  دز  داد  وا  رس  رب  فرطنیا  زا  نامثع 
زا تسد  مدرم  ات  نک  هبوت  درگ و  زاب  ادخ  هب  هک  دمآرب  دایرف  رگید  يوس  زا  يا  هدش  نم  فلاخم  ما  هدرک  لزع  يرادناتسا  زا  ارت  یتقو  زا 

دنرادرب . ترس 
ور منکیم و  هبوت  تهاگرد  هب  هک  متسه  یسک  نیلوا  نم  ایادخ ! تفگ : هدینادرگ  هلبق  هب  ور  دروآرب و  ار  شیاهتسد  نامثع  ماگنه  نیا  رد 

یتحادخب تفگیم : و  تشاد ، اجنآ  رد  هک  يا  هناخ  هب  تفر و  نیطسلف  هب  هدمآ  نوریب  یـصاع  نب  ورمع  تشگ . هناخ  هناور  و  مرایم . وت  هب 
! مناروشیم نامثع  هیلع  ار  وا  منیبب  یناپوچ  رگا 

: تفگ وا  هب  دیوگیم : ازـسان  ع )  ) یلع هب  یـصاع  ورمع  دید  تفر  هیواعم  دزن  درب "  مانب "  نادمه  هلیبق  زا  يدرم  دـسیونیم " : هبیتق  نبا  - 3
الوم و نم  هک  تسا  یـسک  ره  ربهر  الوم و  یلع  هالوم "  یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرفیم " : هک  دنا  هدینـش  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  ام  ناگرزب 

تسا تسار  نیا  ایآ  متسه . واربهر 
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هحفص 260 ] ] 

کیچیه ص )  ) ادـخ ربماـیپ  باحـصا  ناـیم  ردهک  میازفا  یم  نم  و  تسا ، تسرد  تسار و  تفگ : یـصاع  ورمع  تـسا ؟ تسرداـن  هـن  اـی 
زا ار  اهنآ  همه  درک  نامثعهرابرد  هک  يراک  اب  وا  اما  تفگ : یـصاع  ورمع  درک . تریح  ناوج  نآ  درادـن . شیاتـس  بقانم و  یلع  هزادـناب 

تیامح تحتو  داد  هانپ  ار  نامثع  نالتاق  یلو  هن ، تفگ : تشک ؟ ار  وا  ای  داد  ار  ناـمثع  نتـشک  روتـسد  رگم  وا  دیـسرپ : درب "  درب " . نیب 
وا اب  هک  ار  یتعیب  نامیپ  لیلد  هچ  هب  سپ  دیـسرپ : يرآ . تفگ  دـندرک ؟ تعیب  وا  اـب  شراـک  نیا  هب  ملع  اـب  مدرم  دیـسرپ : تفرگ . شیوخ 

هبنم و  تسا ، تسرد  تفگ : یمهتم  مه  تدوخ  وت  تفگ : درب "  ما " . هدرک  ناـمثعلتق  هب  مهتم  ار  وا  نوـچ  تفگ : یتسـسگ ؟ يا  هتـسب 
. میتخاس موکحم  ناشدوخ  ياهفرح  اب  ار  اـهنآ  هک  میتفر  يا  هدـعدزن  اـم  تفگ : هتفر  شا  هلیبق  ناتـسود و  دزن  ناوج  نآ  ما . هتفر  نیطـسلف 

". دینک تعاطا  يوریپ و  وا  زا  نیاربانب  تسا ، قح  رب  یلع 
وا دنیوگیم  هللا  دبع  وبا  ارم  تفگ : دیسر  صاع  ورمع  هب  هنع  هللا  یـضر  نامثع  ندش  هتـشک  ربخ  نوچ  دسیونیم : يدقاو  زا  لقنب  يربط  - 4

تسد درمناوج  وا  دیایب  هحلط  رگا  دسرب ؟ تفالخ  هب  نامثع  زا  سپ  تسا  نکمم  یسک  هچ  متـشک . مدوب  عابـس "  هردرد "  هکیلاح  رد  ار 
تفالخ هب  هزادـناب  سکچیه  تفالخ  تخاس و  دـهاوخ  رارقرب  ار  مالـسا  نوناق  امتح  دـیایب  بلاـطیبا  نب  یلع  رگا  و  تسا ، برع  زاـبلد  و 

 ". تسین راوگان  میارب  وا  ندیسر 
هرابرد تسا " : نآ  زا  یتمسق  نیا  هک  یصاع ، ورمع  هب  ع )  ) یبتجم نسحماما  نخـس  زا  یکاح  میدروآ  یلـصفم  تیاور  مود  دلج  رد  - 5

یتفر نیطسلف  هب  دعب  يدیشک و  شتآ  هب  وا  هیلع  ار  ایند  هک  يدوب  وت  نامثعهیضق ،

هحفص 261 ] ] 

ار تدوخ  هاگنآ  منکیمنشلو  مزادنین  شنوخ  ات  مناراخب  ار  یمخزرگا  دنیوگیم  هللا  دبع  وبا  ارم  یتفگ : دیـسر  وت  هب  شگرم  ربخ  یتقو  و 
نیا و اب  تیتسود  رطاخب  هن  مینکیم و  تمالم  تا  هنیک  رطاخب  ار  وت  هن  ام  یتخورف . وا  يویند  ترشع  يارب  ار  تنید  يدرک و  هیواعم  فقو 

يدماین "! مشخ  هب  شگرم  زا  درم  نوچو  ندرکن  يرای  دوب  هدنز  یتقو  ار  نامثعمسق  ادخب  میئامنیم . هذخاوم  نآ 
شالت شتموکح  طاـسب  ندزمه  رب  رد  تخیگناـیم و  رب  وا  هیلع  ار  مدرم  درکیم و  داـقتنا  ناـمثع  زا  یـصاع  نب  ورمع  دـسیونیم " : رمعوبا 

تفگ : دیسر  دوب - هدیزگ  تماقا  نیطسلف  رد  هتفرگ و  هشوگ  هک  وا - هب  نامثع  لتق  ربخ  یتقو  دومنیم .
 " نیا . هیبش  يزیچ  ای  منکیمن  شلو  مزادنین  شنوخ  ات  مناراخب  ار  یمخز  رگا 

نامثع هیلع  مدرم  نتخیگنارب  يارب  تخیریم  هشقن  امئاد  تخاس  رانک  رب  رصم  يرادناتسا  زا  ار  وا  نامثع  یتقو  زا  یصاع  ورمع  دسیونیم : و 
" وا . یئوجبیع  و 

درک انب  هدمآ  هنیدم  هب  تخاس  رانک  رب  رصم  یتلود  ياهراک  زا  ار  یـصاع  ورمع  نامثع ، نوچ  دنکیم " : دیکات  ار  بلاطم  نیمه  رجح  نبا 
تماـقا هتفر  تشاد  نیطـسلف  رد  هک  يا  هعرزم  هب  سپ  درک . خـیبوت  هتـساوخ  ار  وا  دیـسر ، ناـمثع  هب  ربخ  ناـمثع . زا  داـقتنا  یئوجبیع و  هب 

 " دیزگ .
دیوگ : ینیما 

لاحشوخ شلتق  زا  هدیشوکیم و  شطوقـس  رد  و  هدناروش ، یم  وا  هیلع  ار  مدرم  تسا . هتـشاد  نامثع  هرابرد  يرظن  نینچ  یـصاعنب  ورمع 
رگا و  متشک . ار  وا  مدوب  عابس "  هرد "  رد  هک  نیا  اب  دنیوگیم  هللا  دبع  وبا  ارم  هک  هدیشک  دایرف  هتشگ و 
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هحفص 262 ] ] 

هدرک رانک  رب  یتلود  ياهراک  ورصم  يرادناتـسا  زا  ار  وا  نامثع  هک  نیا  رثا  رب  ایآ  الاح  منکیمن  شلو  مزادنینشنوخ  ات  مناراخب  ار  یمخز 
تاماقم زا  تیمورحم  يرانک و  رب  ریثات  تحت  هک  نیا  نودـب  هن ، ای  هتفر  اطخ  هب  نامثع  هرابرد  شیوخ  یملع  داهتجا  رد  هدـش و  ینابـصع 

تسا و ملسم  زیچ  کی  تروص  ود  ره  رد  تسا ؟ هدیسر  نامثع  هرابرديا  هیرظن  نینچ  هب  هناضرغیب  هنافـصنم و  رکفت  اب  دریگب  رارق  یتلود 
يرظننینچ يو  میئوگیم  ناشرظن  نیمه  دانتـساب  ام  و  دنرامـشیم ، گرزب  ورتسار و  لداـع و  باحـصا  زا  ار  يو  تعاـمجنآ ، هک  نیا  نآ 

تسا ! هتشاد  نامثع  هرابرد 

مرتحم هدروخلاس و  یباحص  لیفط ) وبا   ) هلثاو نب  رماع  نخس 

دنیبب . دوب  هیواعم  هاپس  رد  هک  ار  شا  هدازردارب  ات  دمآ  ماش  هب  لیفط  وبا 
تفر . هیواعم  دزن  مرتحم  درمریپ  نآ  داتسرف . وا  لابندب  دش . رادربخ  هیواعم 

: تفگ دنتـشک ؟ ار  نامثع  نینموملاریما  هک  يدوبیناسک  وزج  مه  وت  دیـسرپ : هلب . تفگ : یتسه ؟ هلثاو  نب  رماع  لیفط  وبا  وت  تفگ : وا  هب 
دیسرپ : دنتساخنرب . شیرای  هب  دندوب و  شلتق  هناخ و  ریخست  دهاش  هک  متسه  یناسک  زا  یلو  هن ،

تفگ : هیواعم  دنتساخن . رب  شیرای  هب  راصنا  نارجاهم و  نوچ  تفگ : ارچ ؟
ار امـش  ادـخ  دـیدرک  یلاخ  هفیظو  نیا  راب  ریز  زا  هناش  نوچ  ینید . هفیظو  کی  وت ، هفیظو  مه  دوب و  اهنآ  هفیظو  مه  نامثع  هب  کمک  اـما 

ماش مدرم  هک  نیا  اب  تسا  ندش  هتـشک  ناتـسآ  رد  يدـید  یتقو  ارچ  وت  تفگ : دروآرد . دـیراد  الاحهک  یعـضو  هب  دـیناسر و  نآ  يازـسب 
یتساخنرب ؟ وا  کمکهب  دندوب  تنامرف  تحت 

دیایمن ؟ رامشب  وا  هب  کمک  ما  هتساخرب  وا  یهاوخنوخب  الاحهک  نیمه  رگم  تفگ :
تسا وت  نم و  لاح  بسانم  صربا  نب  دیبع  تیب  نیا  یلو  هلب ، تفگ : دیدنخ و  لیفط  وبا 

هحفص 263 ] ] 

يدرکن ! نم  هب  یکمک  چیه  یگدنز  رد  هکیلاح  رد  داد - یهاوخ  رس  هحون  میارب  مندرم  زا  سپ  منادیم 
ار درمریپ  نیا  دیـسرپ : اهنآ  زا  هیواعم  دنتـسشن  یتقو  دـندش . دراو  مکح  نب  نمحرلا  دـبع  صاع و  نب  دیعـس  مکحنب و  ناورم  تقونیا  رد 

دیسانشیم ؟
دیعس تسا . لیفط  وبا  نیا  قارع ، مدرم  رعاش  و  نیفص ، يوجگنج  راوس  و  تسا ، بلاطیبا  نب  یلع  یمیمص  تسود  نیا  تفگ : هن . دنتفگ :

تخات و اهنآ  هب  هیواعم  دنداد . مانشد  لیفط  وبا  هب  یگمه  و  ینکیمن ؟ شتازاجم  ارچ  شمیتخانش . الاح  نینموملاریما  يا  تفگ : صاع  نب 
یسانشیم ؟ ار  اهنیا  دیسرپ : لیفط  وبا  زا  دوشامش و  تمحز  بابسا  عاضوا ، ندش  دعاسم  اب  هک  تسا  نکمم  اسب  تفگ :

دیسرپ : هیواعم  ما ... هدید  اهنآ  زا  يریخ  هن  میوگیم و  ار  ناشدب  هن  تفگ :
نیا زا  و  تشاد ، شدنزرفهب  یـسوم  ردام  هک  تسا  یقـشع  مراد  (ع ) یلع هب  زورما  هک  یقـشع  تفگ : يرادـیم ؟ تسود  ار  یلع  مه  زونه 

دنـسرپب نم  هرابرد  دنتـسه  اجنیا  هک  اهنیا  زارگا  ادخب  یلو  تفگ : دیدنخ و  هیواعم  ملانیم ، ادخ  هاگرد  هب  ما  هدرک  یهاتوک  وا  قح  رد  هک 
دز . میهاوخن  ساسا  یب  فرح  ادخب  تفگ . میهاوخن  هک  هلب  تفگ : ناورم  تفگ . دنهاوخن  یتفگ  یلع  هرابرد  وت  هک  ینخس  نینچ 
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دیوگ : ینیما 
ار شناج  دـصق  هک  یناسک  نافلاخم و  ربارب  رد  هدومنن و  يراـی  ار  ناـمثع  هک  دـنکیم  فارتعا  نمادـکاپ  هدروخلاـس و  گرزب و  درم  نیا 
. دنا هدوب  ناتسادمه  هیور  يریگ و  عضوم  نیا  رد  يو  اب  ورتسار  لداع و  باحـصا  راصنا و  نارجاهم و  و  تسا ، هتـشاذگ  راوخ  دنا  هتـشاد 

و تسین ، مه  نامیشپ  هدرک  هچنآ  زا 

هحفص 264 ] ] 

نآ زا  کیچیه  اریز  دنا . هدرکن  اطخ  نامثع  هب  تبـسن  شیوخ  يریگ  عضوم  هیور و  رد  ص )  ) ربمایپ باحـصا  هن  وا و  هن  هک  تسا  دـقتعم 
رب یگدـنز  هظحل  نیرخآ  ات  هدرک و  ذاختا  يا  هیور  نینچ  هیـضق  یعرـش  تاهج  یـسررب  هعلاطم و  زا  سپ  هکلب  دـناهدومنن ، تمادـن  زاربا 

دنا . هدنام  اج  رب  اپ  شیوخ  یهقف  كرد  طابنتسا و  وتریصب 

صاقو یبا  نب  دعس  نخس 

دنا هتفای  تشهب  هدژم  دنیوگیم - هک - يرفن  هد  زا  یکی  و  هرفن ، شش  ياروش  وضع 
. دیـسرپ شلتق  نالووسم  نالتاق و  نامثع و  لتق  هرابرد  وا  زا  هتـشون  صاقو  یبا  نب  دعـس  هب  ياهمان  صاع  ورمع  دـسیونیم " : هبیتق  نبا  - 1

تشون : شباوج  رد  دعس 
نب یلع  درک و  شزیت  هحلط  دروآرب و  هشئاع  هک  دـش  هتـشک  يریـشمش  اب  وا  هک  مناسریم  تعالطا  هب  يا . هدیـسرپ  نامثع  لـتق  هراـبرد  وت 

میتساوخیم رگا  یلو  میتشاذـگ  تسد  يور  تسد  ام  و  درک ، وا ) لتق  هب   ) هراشا تسد  اب  هدـنام  شوماـخ  ریبز  و  شدولآ ، رهز  هب  بلاـطیبا 
درک و تسرد  راک  مه  تشگ و  هنوگرگد  دوخ  داد و  رییغت  ار ) تموکح  یمالـسا  هیور   ) نامثع اما  مینک . عاـفد  وا  ناـج  زا  میتسناوت  یم 

شزرمآ ادـخ  زاهدوـب  تسرداـن  هکیتروـص  رد  و  مـیا ، هدرکیتـسرد  راـک  هـک  هدوـب  تـسرد  بوـخ و  ناـمراک  رگا  تسرداـن . راـک  مـه 
... " میهاوخیم

رد مد  عضو  هدهاشم  اب  یلو  دمآ ، نوریب  دعب  دش و  نامثع  هناخ  دراو  صاقو  یبا  نب  دعس  مدید  نامثع ، لتق  زور  دیوگیم " : هبیبح  وبا  - 2
رکف نم  مبلطیم . شزرمآ  ادخ  زا  دیوگیم : صاقو  یبا  نب  دعس  مدید  يدش ؟ نامیـشپ  تفگ : وا  هب  ناورم  تفر . سپاو  دروخ و  هکی  هناخ 

تارج هزادنا  نیا  ات  مدرم  مدرکیمن 

هحفص 265 ] ] 

همه زا  تسدنامثع  و  دـیدوبن ، اجنآ  تا  هتـسد  رادو و  وت  مدرک و  تبحـص  ناـمثع  اـب  نـالا  نم  دـنوش . شنتـشک  هداـمآ  دـنهدب و  جرخب 
مالسا زا  فارحنا  هب  هک  ره  اریز  مهدیمن  همادا  یهارمگ  هب  نیا  زا  شیب  تفگ : درک و  هبوت  دیـشک و  هتفرگ  رارق  داقتنا  دروم  هک  یئاهراک 

زا یهاوخیم  وت  رگا  تفگ : ناورم  مشکیم . اهراکنیا  زا  تسد  منکیم و  هبوت  نم  نیارباـنب  تشگ ، دـهاوخ  رترود  تسار  هار  زا  دـهدهمادا 
رازم نایم  هک  ع )  ) یلع دزن  دعس  دریذپیمن . ار  نامثع  توعد  هدیشک و  نمادب  اپ  وا  اریز  يورب ، بلاطیبا  نب  یلع  غارـسب  دیاب  ینک  عافد  وا 
يارب سکچیه  هک  يریخ  ما ، هدمآ  يریخ  راک  يارب  ادـخب  تادـف  مردامو  ردـپ  زیخرب  نسحلا  وبا  يا  تفگ : هتفر  دوب  ص )  ) ربمایپ ربنم  و 

، یشاب هداهن  تنم  وا  رب  هتـشاد و  شندرگ  هب  یگرزبقح  ات  نک ، کمک  نامثع ) ینعی   ) تشیوخ موق و  نیا  هب  ایب و  تسا . هدرواین  يرگید 
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هدش رضاح  نامثع ) ینعی  ) تا هفیلخ  نوچ  دیآ . زاب  میرادیم  تسود  هک  هنوگ  نامه  هب  تموکح  راک  ات  نک  يریگولج  شنوخ  نتخیر  زا 
ناورم و یلو  مزیخرب . شعافدب  مراد  مرـش  رگید  هک  ما  هدرک  عافد  وا  زا  ردقنآ  دنگوسادخب  دنک . لوبق  وا  زا  ادخ  تفگ : ع )  ) یلع تسا .
هک مدرک  یئامنهار  تحیصن و  هناقفشم  ار  وا  هک  راب  ره  دنا . هدروآرد  وا  رس  هب  ار  عضو  نیا  صاع  نب  دیعـسو  رماع  نب  هللا  دبع  هیواعم و 

شوگ هب  يزیچ  دیـسر و  رد  رکبوبا  نب  دـمحم  ماگنه  نیا  رد  دـمآرد . شرـس  هب  عضو  نیا  ات  درک  يزاب  هقح  نم  اب  دـنک  رانک  رب  ار  اهنآ 
ما هناخ  هب  زونه  مسق  ادـخب  دراد ؟ يا  هدـیاف  هچ  شا  هبوت  نیا  تفگیم : هکیلاـح  رد  تساـخرب  هتفرگ  ار  متـسد  ع )  ) یلع تفگ . ع )  ) یلع

میبوشآ "! رش و  رد  نانچمه  زورما  هب  ات  زورنآ  زا  ادخب  دش  هتشک  نامثع  هک  دمآرب  یئادص  هک  مدوب  هدیسرن 
دیوگ : ینیما 

انگنت هرصاحم و  رد  نامثع  دنیب  یم  هک  نیا  اب  صاقو  دعس  مینیب  یم 
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ره هفیظو  مینادیم  هکیلاح  رد  دـنکیمن ، عافد  وا  زا  دزیخ و  یمن  رب  وا  يرایب  تشک  دـنهاوخ  امتح  ودنـشکب  ار  وا  دـنهاوخیم  هتفرگ و  رارق 
بجاو ار  نامثع  ناج  زا  عافد  يو  سپ  دشاب . اور  شلتق  هک  یسک  رگم  دنک  يریگولج  یناملسم  ره  ندش  هتشک  زا  هک  تسا  نیا  ناملسم 
شدوخ هداد و  رییغت  ار ) تموکح  یمالـسا  هیور   ) نامثعهتفگ تسا و  هداد  باوج  شدوخ  هدـیدیمن ؟ بجاو  لیلد  هچ  هب  تسا  هدـیدیمن 
یتقیقح نیا  و  تسا ، هدوب  مهارف  ص )  ) ربمایپ باحـصا  همه  يارب  يو و  يارب  نامثع  ناج  زا  عافد  ناـکما  انمـض  تسا . هتـشگ  نوگرگد 

رد نامثع  لتق  زا  سپ  اهتدم  يو  یتح  مینک . عافدوا  ناج  زا  میتسناوت  یم  میتساوخیم  رگا  دیوگیم : دروایم و  نابزب  صاقو  دعـس  هک  تسا 
و میا ، هدرک  یتسرد  راک  هکهدوب  تسرد  بوخ و  نامراک  رگا  دیوگیم : دراد و  دیدرت  دـشاب  هانگ  وا  ناجزا  عافد  زا  شیراددوخ  هک  نیا 

دـشاب مه  هانگ  نامثع  ناج  زا  عافد  زا  يراددوخ  رگا  تسا  دـقتعم  يو  نیاربانب  میهاوخیم . شزرمآ  ادـخ  زا  هدوب  تسرداـن  هکیتروص  رد 
هک ضرف  نیا  حرطو  شنخـس  ریخا  تمـسق  دـیاش  دوشیم . هدودز  ادـخ  زا  شزرمآ  بلط  رافغتـسا و  اب  هک  تسا  یلهـس  کـچوک و  هاـنگ 

صاع ورمع  تسدـب  يا  هناهب  هک  روظنم  نیاب  هدوب و  صاع  ورمع  اب  هلماـجم  يارب  دـشاب  یکچوک  هاـنگ  ناـمثع  هب  کـمک  زا  يراددوخ 
راوخ ندش و  هتـشک  تیلووسم  هک  تسا  روطنم  نیمهب  زاب  دزاس . نامثع  نتـشاذگ  راوخ  ای  لتق  رد  تکرـش  هب  مهتم  ار  وا  هک  دشاب  هدادـن 

هک تسا  نیا  صاقو  یبا  نب  دعس  یعطق  حیرص و  رظن  لاح ، رهب  دراذگیم . باحصا  همه  راصنا و  ونارجاهم  شود  رب  ار  نامثع  نتـشاذگ 
تسا . هدوب  قح  رب  باوص و  يراک  رطخ ، تدش  ماگنه  تایح و  مد  نیسپاو  رد  نامثع  ناج  زا  عافد  زا  يراددوخ  نتشاذگ و  راوخ 

رتشا کلام  نخس 

هتشون شناتسود  رتشا و  کلام  يارب  يا  همان  نامثع  دسیونیم " : يرذالب 
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اهنآ هک  دومن  يروآداـی  درک و  يرادربناـمرف  هب  توعد  ار  اـهنآ  داتـسرف و  وا  يارب  همرخم  نب  روسم  رکب و  یبا  نب  نمحرلا  دـبع  تسدـب 
( مالسا نوناق  هدیقع و  ینعی   ) قح هب  دنسرتب و  ادخ  زا  هک  درک  شرافس  دنا و  هتفرگ  شیپ  هقرفت  فالتخا و  هار  هک  دنا  هدوب  یناسک  نیلوا 

دنسیونب . وا  يارب  ار  ناشیاهاضاقت  دنرادیم و  تسود  ار  هچنآ  و  دنیآ ، زاب 
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تشون : نینچ  شباوج  رد  رتشا  کلام 
ثراح . رسپ  کلام  زا 

! تسا هدنکفا  رس  تشپ  ار  نآرق  روتسد  نوناق و  هتشگ و  فرحنم  شربمایپ  تنس  زا  هتفر و  اطخ  هب  هداتفا و  رد  الب  هب  هک  يا  هفیلخ  هب 
تعاطا وت  زا  میوشرضاح  ات  دیرادرب  نمادکاپ  نادرم  دیعبت  زواجت و  ملظ و  زا  تسد  تنارادناتسا  ناریزو و  وت و  میدناوخ . ار  تا  همان  ... 

تسا هتخادنا  رد  یهارمگ  هطرو  هب  ارت  هک  يرادنپ  نامه  تسا ، وت  رادنپ  نیا  میا . هتشاد  اور  متس  نتـشیوخ  رب  ام  هک  يا  هدرک  اعدا  مینک .
زا تسد  وـت  هک  تسانیا  هب  طورـشم  میرادـب ، تسود  ار  وـت  هک  نیا  اـما  قـح  ار  لـطاب  تسا و  هداد  هولجتلادـع  تیارب  ار  يرگمتـس  و 

و يا ، هتـشاد  اور  تیاـنج  اـم  ورکین  نادرم  رب  هک  نیا  زا  هبوت  یهاوخب ، شزرمآ  ینک و  هبوـت  ادـخ  هاـگرد  هب  هتـشادرب و  تیاـهیراکفالخ 
هتـشامگ یتلود  تاماقم  ويرادناتـسا  هب  ار  ناناوج  و  يا ، هدنار  نوریب  نامراید  رهـش و  زا  ار  ام  يا ، هدرک  دـیعبت  ار  حـلاص  كاپ و  نادرم 

وبا ینعی  میرادـیم  تسود  هدرک و  باـختنا  اـم  هک  رفن  ود  هب  ار  قارع ) هفوک و  ینعی   ) اـم راـید  یتلود  تاـماقم  هک  نیا  هب  طورـشم  و  يا .
يزاس رود  ام  زا  دنناوخیم  يرسدوخ  سوه و  هب  ارت  هک  ار  تاهداوناخ  دارفا  همه  ار و  تدیعس  دیلو و  و  يراپسب ، هفیذح  يرعشا و  یسوم 

مالسلا . و  هللا ، ءاشنا 
ار همان  یتقو  دندناسر . نامثع  هب  ار  همان  نیا  هفوک ، فیراعم  زا  يا  هدع 
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تشون : هفیذح  يرعشایسوم و  وبا  هب  و  منکیم . هبوت  نم  ایادخ  تفگ : دناوخ 
تمه نآ  ماجنا  هب  ات  دوشیم  راذـگاو  امـشهدهعب  هفوک  یتلود  روما  نیاربانب  دـیتسه . نم  دامتعا  دروم  هفوک و  مدرم  يدونـشخ  هیاـم  اـمش 

. تخاس مارآ  ار  مدرم  یـسوم  وبا  و  دندش ، روما  راد  هدهع  هفیذحو  یـسوم  وبا  دزرمایب . ار  امـش  ار و  امادـخ  مالـسا . نوناق  قبط  دـیرامگ 
دورس : ار  تیب  نیا  لغ  نب و  هبتع 

يراکوکین یکین و  هر  زا  نامثع !
زاس . ام  رادناتسا  ار  يرعشا "  يزور "  دنچ 

اههام "! هکلب  زور  دنچ  هن  بوخ . رایسب  تفگ : شباوج  رد  نامثع 
دیوگ : ینیما 

نامثع زا  تسا  رـضاح  درادیم  راهظا  درادـنجایتحا . لیلحت  ریـسفت و  هب  تسا و  راکـشآ  حیرـص و  الماک  نامثع  هرابرد  رتشا  کلام  هیرظن 
رب دنزیم و  زابرس  طیارـش  نآ  ماجنا  زا  دنیب  یم  یتقو  یلو  دیامن . هبوت  هتـشادرب  شیاهیراکفالخ  زاتسد  هک  نیا  هب  طورـشم  دنک  تعاطا 
هب ات  دیامنیم  تدهاجم  نادنچ  دنکیم و  حیـسب  وا  هیلع  ار  مدرم  دیازفا و  یمشتفلاخم  رب  دزرویم  تجاجل  شمالـسا  فالخياهراک  همادا 

ددرگیم . لئان  دوصقم 
درب . میهاوخ  یپ  نامثع  ررکم  ياه  هبوت  یگنوگچ  تیهام و  هب  هدنیآ ، رد 

میکع نب  هللا  دبع  نخس 

رد زگره  نامثع  زا  سپ  هک "  هتفگ  تسا - ص )  ) مرکا ربمایپ  باحـصا  زا  هک  ینهج - میکع  نب  هللا  دـبع  دـنیوگیم : يرذـالب  دعـس و  نبا 
نامثع نوخ  نتخیر  رد  رگم  دنسرپیم : وا  زا  درک . مهاوخن  تکرش  يا  هفیلخ  چیه  نوخ  نتخیر 
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منکیم " . باسح  شلتق  رد  تکرش  ار  شیاهیراکفالخ  حرش  نم  دهدیم : باوج  يا ؟ هتشاد  تکرش 
دیوگ : ینیما 

هدوب ملـسم  وا  يارب  نوچ  و  هتـشاد ، مالـسا  فالخ  تشز و  ياهراک  نامثع  هدوب  دقتعم  یباحـص  نیا  هک  دیایم  رب  یخیرات  تیاور  نیا  زا 
لتق هب  راک  نیا  ابو  هتخادرپ  نآ  حرـش  هب  سلاجم  اهنمجنارد و  هک  هدید  بجاو  دوخ  رب  هدز  رـس  نامثع  زا  اوران  تشز و  ياهراک  نیا  هک 
هدرک فارتعا  نآ  هب  کمک  ونآ  رد  تکرـش  هب  لتق ، زا  سپ  یتح  تسا . هدـش  مه  وا  لتق  ثعاـب  رکذ  حرـش و  نیمه  و  دـنک ، کـمک  وا 

تسا .

هفیذح یبا  نب  دمحم  نخس 

: " دسیونیم يرذالب  دـنا . هدیـشوکیم  تخـس  نامثع  هیلع  مدرم  نتخیگنارب  رد  هک  تسا  هدوب  یناسک  زا  هفیذـح  یبا  نبدـمحم  مساقلا  وبا 
هفیذح یبا  نب  دمحم  دنتفر . رصم  هب  هنیدم  زا  تفر  رصم  هب  حرس  یبا  نب  هللا  دبع  هک  لاسنآ  هفیذح  یبا  نب  دمحم  و  رکبوبا ، رـسپ  دمحم 

تفگ : درکیم و  داقتنا  وا  زا  درمشیمرب و  ار  نامثع  بیاعم 
دورف شرفک  تابثا  يارب  نآرق  تایآ  هدرمش و  رده  ار  شنوخ  هکم  حتف  زور  رد  ص )  ) ربمایپ هک  هتشامگ  يرادناتـسا  هب  ار  يدرم  نامثع 

دوب : هتفگ  هک  ماگنهنآ  هدمآ 
متسرفیمورف . دتسرفیم  ورف  ادخ  هچنآ  لثم  مهنم 

تعامج زامنب  یتقو  وا  دوب . حرسیبا  نب  دعس  نب  هللا  دبع  اب  شیهدنامرف  هک  داد  خر  يرجه  لاس 34  مرحم  رد  يراوصلا "  تاذ  هلمح " 
ياهراک زا  هتسویپ  و  درک . شهوکن  دیدهت و  ار  وا  هتشگ  برطضم  دیسرت و  هللا  دبع  هک  تفگ  دنلب  يریبکت  هفیذح  یبا  نب  دمحم  داتسیا 

. دمایم ربخ  شیارب  رکبوبا  رسپ  وا و  هدننک  تحاران 
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شدوصقمو میا . هدـنکفا  رـس  تشپ  ار  گنج  هلمح و  ام  رـصم ! مدرم  يا  هک  نخـس  نیا  نتفگ  هب  درک  انب  تقوکی  هفیذـح  یبا  نب  دـمحم 
دوب . نامثع  اب  گنج 

دعس نب  هللا  دبع  شرادناتـسا  هک  دنتفر  رـصم  هب  تفرگ  ینوزف  نامثع  زا  مدرم  تاداقتنا  یتقو  رکبوبا  رـسپ  دمحم  هفیذح و  یبا  نب  دمحم 
هدیسر رصم  هب  بش  هکهفیذح  یبا  نب  دمحم  دنتشگ . تسدمه  دوب  دعس  نب  هللا  دبع  هارمه  هک  هحلط  رـسپ  دمحم  اب  و  دوب ، حرـس  یبا  نب 

: دنتفگ تسیک . وا  دیـسرپ  حرـس  یبا  نب  هللا  دـبع  دـناوخیم  دـنلب  يادـصب  ار  هروس  دـمح و  نوچ  تفر و  دجـسم  هب  زامن  يارب  حبـص  دوب 
نم هقطنم  هب  ارچ  دیسرپ : دید  ار  وا  نوچ  دنروایب . اروا  درک  مامت  ار  شزامن  یتقو  داد  روتسد  تسا . يا  هرهچ  ناشخرد  تسوپ  دیفـسدرم 

نیاب طقف  ادخب  تفگ : رکب  یبا  نب  دمحم  تفگ : تسا ؟ هدمآ  وت  اب  یـسک  هچ  دیـسرپ : ما . هدـمآ  یجراخ  داهج  يارب  تفگ : يا ؟ هدـمآ 
ماغیپ هحلط  رسپ  دمحمهب  اهنآ  دندرک . ینادنز  ار  ود  نآ  داد  روتـسد  دیزاس . جراخ  ام  تعاطا  زا  دیناروشب و  ار  مدرم  هک  دیا  هدمآ  روظنم 

نب هللا  دبع  یتدم  زا  سپ  درک . دازآ  ار  اهنآ  حرـس  یبا  نب  هللا  دبع  دوش . داهج  هب  اهنآ  نتفر  عنام  دراذگن  دنک و  هرکاذـم  وا  اب  هک  دـنداد 
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دمحم دنناروشن . ار  اهنآ  هدومنن ، ترـشاعم  مدرم  اب  ات  دید  هیهت  هناگادـج  یی  یتشک  ودـنآ  يارب  درک و  اقیرفا  ریخـست  گنهآ  حرـس  یبا 
مزاع مدرم  زا  يا  هدع  هارمه  سپـس  درک . تماقا  وا  رطاخب  زین  هفیذح  یبا  نب  دمحم  ودنام  زاب  داهج  هب  نتفر  زا  هتـشگ  رامیب  رکبوبا  رـسپ 

یبا نب  هللا  دبع  نوچ  دوب . هدنکآ  نامثع  هنیک  زا  دندوب  هتفر  ناشهارمه  هک  یمدرم  یمامت  لد  دنتـشگیم  رب  داهج  زا  یتقو  دـندش و  داهج 
هنیدم . هب  شتمیزع  روتسد  يواح  درک  تفایرد  نامثع  زا  يا  همان  تشگرب  رصم  هب  اقیرفا  گنج  زاحرس 

هب دوخ  تشامگ و  شیوخ  ینیشناج  هب  دوب  يارمه  تشاد و  قفاوم  رظنهفیذح  یبا  نب  دمحم  رکبوبا و  رسپ  دمحم  اب  هک  ار  یصخش  سپ 
يو نیشناج  تفر . هنیدم 
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تخیگنا . رب  هنیدم  فرطب  تکرح  هب  ار  مدرم  اهنآ  لثم  تشگ و  هارمه  ودنآ  اب 
يو داتـسرف . هفیذح  یبا  نب  دمحم  يارب  دوب  نآ  رب  یتعلخ  هک  شا ) هواجک  اب  يروتـسای   ) يا هواجک  مهرد و  رازه  یـس  نامثع  دنیوگیم :
ارم دـهاوخیم  نامثع  هک  دـینک  هظحالم  ناملـسم  تعامج  يآ  تفگ : هدرک  مدرم  هب  ور  هاگنآ  دـنداهن و  دجـسم  رد  ارنآ  اـت  هداد  روتـسد 

دتسرفیم . هوشر  میارب  روظنم  نیمهب  درب و  ردب  نید  زا  دبیرفب و 
دندوزفا . نامثع  هب  شیوخ  تاداقتنا  تالمح و  رب  نآ  رثا  رب  رصم  مدرم 

ار رـسای  رامع  دیـسر  ناـمثع  هب  ربخ  نوچ  دنتـشادرب . شیوخ  يرادناتـسا  تساـیر و  هب  ار  وا  هدـش  عمج  هفیذـح  یبا  نب  دـمحم  رود  هب  و 
لد هب  ار  شا  هنیک  دومن  شهاوخ  رامع  وا  ودرک  شزرمآ  بلط  ادخ  زا  هتـساوخ و  ترذـعم  دوب  هدرک  هک  يراتفر  دروم  رد  وا  زا  هدـناوخ 
مقس تحص و  هرابرد  هتفر  رـصم  هب  تساوخ  وا  زا  و  دنک . تباث  وت  هب  ار  متین  نسح  هک  تسیفاک  مرادوت  هب  هک  يدامتعا  تفگ : و  دریگن .

داقتنا هدمآ  وا  دزن  هک  یناسک  ربارب  رد  اجنآ  رد  دروایب و  ار  شربخ  دـیامن و  قیقحت  هدیـسر  هفیذـح  یبا  نب  دـمحم  هرابرد  هک  یـشرازگ 
. دنک عافد  وا  زا  دنیامنیم 

هیلع ار  رـصم  و  دنیامن ، رانک  رب  تفالخ  زا  ار  يو  درک  توعد  ار  اهنآ  تخیگنارب و  نامثع  هیلع  ار  اجنآ  مدرم  دیـسر  رـصم  هب  رامع  یتقو 
هنیدم فرطب  هک  دومن  قیوشت  ار  اهنآ  درک و  تیوقت  هدومن  دییات  ار  رکبوبا  رـسپ  دمحم  هفیذح و  یبا  نب  دمحم  هیرظن  و  دـناروش ، نامثع 

تشون : وا  هب  نامثع  دنک . تازاجم  ار  وا  تساوخهزاجا  هداد و  شرازگ  نامثع  هب  ار  رامعراک  حرس  یبا  نب  هللا  دبع  دننک . تکرح 
مدرم نآ  رثا  رب  تسرفب . نم  دزنهنیدم  هب  هنامرتحم  هلیسو و  نیرتهب  اب  ار  رامع  وت  تسا . اهداهنشیپ  نیرتدب  تداهنـشیپ  حرـس  یبا  رـسپ  يا 

دندمآرد شوج  بنج و  هب  رصم 

هحفص 272 ] ] 

تکرح يارب  ار  اهنآ  هداتفا  مدرم  نایم  هب  هفیذح  یبا  نب  دـمحم  انثا  نیمه  رد  دـننکیم ! یهار  دـیعبت و  ار  رامع  دـنتفگیم : مهب  بجعت  اب  و 
دنداتفا . هارب  دنتفریذپ و  ار  شتوعد  مهاهنآ  و  تخیگنا ، رب  هنیدم  فرطب 

نامثع هیلع  مدرم  یتقو  رـصمرادناتسا  حرـس ) یبا  نب   ) دعـس نب  هللا  دـبع  دـسیونیم " : رـصم "  ناـیاورنامرف  باـتک "  رد  يدـنکلا  رمع  وبا 
. تشامگ شیوخ  ياج  هب  ار  رماع  نب  هبقعو  دش  هنیدـم  هناور  يرجه  لاس 35  بحر  رد  دناوخ  ارف  ار  تایالو  نایاورنامرف  واو  دنتـساخرب 

نیا و  دش ، طلسم  نیمزرس  نآ  رب  دنار و  نوریب  رـصم  زا  ار  وا  هدیروش  رماع  نب  هبقع  رب  دوبرـصم - رد  تقونآ  هک  هفیذح - یبا  نب  دمحم 
کیرحت نامثع  هیلع  دـناروش و  ار  اهرهـش  و  دـنیامن ، علخ  تفالخ  زا  ار  نامثع  درک  توعد  ار  مدرم  و  داتفا . قافتا  لاـس  ناـمه  لاوش  رد 
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درک " .
تخاسیم ص )  ) ربمایپ نارسمه  نابز  زا  یئاه  همان  هفیذح  یبانب  دمحم  هک "  دنکیم  لقن  یمرضح  میرکلا  دبع  زا  ثیل  قیرط  زا  رجح  نبا 

رب دیامن  ناسر  همان  تساوخیم  هک  ار  يا  هدـع  و  تسب ، یم  تخـس  ار  اهنآ  هتفرگرب  یناروتـس  و  دوب . نامثع  هب  هلمح  ویئوجبیع  نآ  رد  و 
و دنتفر ، یم  هارهب  ات  تفگیم  هاگنآ  دننک . ادـیپ  رفاسم  هفایق  دـنازوسب و  باتفآ  ار  ناشتروصات  تشادـیم  هگن  باتفآ  يامرگ  رد  ماب  تشپ 
میرادن و یعالطا  ام  دنتفگیم : مدرم  هب  و  دنورب . ناشلابقتسا  رد  مدرم  ات  دادیم  روتسد  و  دروآ ، ربخ  ناشدورو  زا  ات  داتسرفیم  یسک  سپس 

اجنآ رد  دیوش . عمج  دجـسم  رد  دنتفگیم : دیـسریم  اهنآ  هب  نوچ  مدرم  هارمه  هفیذـح  یبا  نب  دـمحم  تساهتـشون . اه  همان  رد  اهربخ  همه 
و مینکیم ... تیاکش  امش  هب  نامثع  ياهراک  زا  ام  ناناملسم  يا  دناوخ : یم  نینچ  ار  ص )  ) ربمایپ نارسمه  ياه  همان 
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یم دـنلب  يادـصب  هدروآرب  دایرف  دـندوب  هدـش  عمج  دجـسمرد  هک  یناسک  دـناوخیم . مدرم  يارب  دوب  نامثع  هب  هک  ار  یتالمح  تاداقتنا و 
دندومنیم . نیرفن  اعد و  دنتسیرگ و 

هدومن تعیاشم  دورجع "  ات "  ار  نانآ  هفیذـح  یبا  نب  دـمحم  دنتـشگ  هنیدـم  راپـسهر  نامثع  اب  تفلاخم  هزرابم و  ناونعب  نایرـصم  یتقو 
تشگرب " .

دیوگ : ینیما 
هب و  تسا ، هدیـشوکیم  دوب  هدز  رـس  مکاـح  زا  هک  یئاهتعدـب  تاـفارحنا و  ندودز  رد  ماـمت  يدـهج  دـج و  اـب  ناـشلا  میظع  یباحـص  نیا 

و تسا ، هداهن  یمن  یعقو  دنکیم  لعج  ص )  ) ربمایپ نارـسمه  نابز  زا  همان  هک  دـنا  هتفگیم  هدزیم و  وا  هب  نامثع  هتـسد  راد و  هک  یئاهتمهت 
راک دنا  هداد  وا  هب  هک  مه  يریوزت  لعج و  تبسن  تسا . هدمآ  رسب  متس  يراکفالخ و  تعدب و  راگزور  ات  هداد  همادا  تدهاجم  هب  نادنچ 

تسا هدمآ  دوجوب  دعب  راودا  رد  هنیمز  نیا  یخیرات  تایاور  وتبـسن  نیا  مه  دیاش  دوشیم . لسوتم  تمهت  هب  هک  تسا  هدنامرد  هراچیب  ره 
دنناشوپب ار  یخیرات  قئاقح  ات  دنا  هدرک  لعجیتایاور  نینچ  هداد و  اهتبسن  نینچ  دنا  هدرک  مایق  نامثع  هیلع  هک  نانآ  همه  دروم  رد  هکنانچ 

دنیامن . هنوگرگد  و 
ار شیاهیراکفالخ  دنسیونب و  نامثع  هیلع  مایق  هب  مدرم  کیرحت  رد  یئاه  همان  هک  هدوب  دیعبهشئاع  زا  الثم  و  ص )  ) ربمایپ نارسمه  زا  رگم 
وت هک  ملیام  یلیخ  ادخب  تسا و  هدش  رفاک  وا  نوچ  دـشکب . ار  وا  ادـخ  دیـشکب . ار  لثعن  هتفگیم : هک  هشئاع  زا  دـنروآ ؟ حرـشب  قلخ  يارب 

دیداتفا و یم  ایرد  هب  دوبیم و  نارگ  یگنس  ناتمادک  ره  ياپب  نامثع ) ینعی   ) يدنمقالع شتشونرس  هبیلیخ  هک  تقیفر  نیا  و  ناورم ) يا  )
ياو دنکیمن . ملظ  شناگدنب  هب  ادخ  دوب و  شدوخ  ياهراک  هجیتن  دمآ  شرس  رب  هچنآ  اریز  دشکب ، ار  وا  ادخ  لثعن و  رب  يدوبان  گرم و 
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يزاس ! رود  هدنکارپ و  روتاتکید  نیا  رود  زا  ار  مدرم  ادابم  نیاربانب  هداد . نایب  تردق  مهف و  لقع و  وت  هب  ادخ  سابع  نبا 
نامثع فلاخم  اهنآ  هک  دننک  راکنا  ار  نیا  دنناوتیم  ایآ  اما  دنتخادنا ، دیدرت  هبنیغورد  ياه  تبسن  تاماهتا و  نیا  اب  اريا  هدع  هک  میتفرگ 

لداع ار  اهنآ  تعامج  نیا  هک  یناسک  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  اهنآ  و  دننک . راکنا  دـنناوتیمن  هن ، دـنا ؟ هتخیگنا  یم  رب  وا  هیلع  ار  مدرم  هدوب و 
دنس و هدش و  هتسناد  تجح  هتشگ و  لقن  نانآ  زا  هک  یتایاور  زا  تسا  رپ  ناشربتعم  ثیدح  ياهباتک  حاحـص " و  و "  هتـسناد ، وگتـسارو 
هدوب و ناتـسادمه  ناـمثع  هیلع  ورتـسار  لداـع و  باحـصا  زا  یعمج  هک  دوب  دـهاوخ  نیا  ملـسم  ردـق  سپ  تسا . هتفرگ  رارق  یهقف  لـیلد 
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رد و  دنیوگیم - هک  يزیچ  اهنت  دنا . هدومنیم  شالت  شندودز  رد  هتـسنادیم و  تعدب  یعون  و  نید ، فالخ  ار  شیاهراک  دناهدیـشوکیم و 
رظن راهظا  داهتجا و  رد  اـهنآ  هک  تسا  نیا  دـنیوگیم - دـنراد  ضقاـنتم  یهقف  تاـیرظن  هتفرگ و  رارق  مهربارب  رد  رفن  دـنچ  هک  يدروم  ره 

تـسرد هدرکن و  اطخ  ناـمثع  اـب  تفلاـخم  رد  اـهنآ  هک  تسین  رظن  نیا  زا  رتهب  اـعبط  یفرح  نینچ  دـنا . هتـشگ  اـطخ  راـچد  شیوخ  یهقف 
اطخ يرظنرب  ص )  ) دمحم تما  هک  دنا  هتفگ  دنا و  هدوب  ناتسادمه  هدومن و  عامجا  نامثع  اب  تفلاخم  رد  باحصا  اریز  دنا  هدرک  طابنتسا 

دش . دهاوخن  ناتسادمه  درک و  دهاوخن  عامتجا 

ربمایپ رصاعم  هرارز  نب  ورمع  نخس 

هرارز نب  ورمعدنتساخرب  غیلبت  هب  ع )  ) یلع اب  تعیب  نامثع و  علخ  يارب  هک  یناسک  نیلوا  دنسیونیم " : ناخروم  زا  رگید  یـضعبو  يرذالب 
! مدرم تفگ : هتساخرب  قطن  هب  هرارز  نب  ورمع  دندوب . یعخن  دایز  نب  لیمک  و  یعخن ، سیق  نب 
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ار حلاص  كاپ و  مدرم  دـهاوخیم  دارفا  نیرتدـب  هب  یتلود  تاماقم  ندرپس  اب  و  درک ، كرت  ارنآ  تخانـشیم  ار  مالـسا  نوناق  هکنیا  اب  نامثع 
دزاس . ردب  هار  زاو  دبیرفب 

تشون : شباوجرد  نامثع  داد . شرازگ  نامثع  هب  درک و  ادیپ  عالطا  دیلو 
دیزی نب  سیق  دورب . دـیزی  نب  سیق  نب  دوسا  رتـشا و  کـلام  شیپ  اـت  نک ، دـیعبت  ماـش  هب  ار  وا  تسا . رـسکبس  درگناـبایب  هرارز  نب  ورمع 

دورس : ار  رعش  نیا  تقونآ  رد  نادهق  نب  سیق  دوب . رت  گرزب  وا  زا  دوسا  دوب و  سیق  نب  دوسا  يومع 
دکوم يدنگوس  دنگوس ، هبعک  راگدرورپ  هناگی ، يادخ  هب 

متسه وا  شاداپ  يایوج  راکشآ  ناهن و  رد  هک 
نافع رسپ  نامثع  شقیفر  دیلو و  ات  مشوکیم  هک  راکنیدب 

مزاس رانک  رب  تموکح  زا  تسا  يارگهارمگ  هاگ  هیکت  هک  ار 
 " درک . دیعبت  قشمد  هب  هفوک  زا  نامثع  هک  تسا  یناسک  زا  زین  رعش  نیا  هدنیارس  دیوگیم : ریثا  نبا 

دیوگ : ینیما 
تسا . ناسمه  قفاوتم و  باحصا  ریاس  رظن  اب  و  تسا ، نشور  الماک  یباحص  نیا  هیرظن 

سیقلا دبع  هلیبق  سیئر  ناحوص  نب  هعصعص  هیرظن 

زاوت تلم  نآ  رثا  رب  یتشگب  مالـسا  هار  زانینموملاریما  يا  تفگ : وا  هب  هتـساخرب  هعـصعص  دوب . ربنم  يالاب  نامثع  دسیونیم " : رکاسع  نبا 
. دیآرد مالسا )  ) تسار هار  هب  تلم  ات  يآ  تسار  هار  هب  تشگ . فرحنم  مالسا  هار 
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ادخ دنادیمن  نزفال  يرگ  هدوهیب  يوگ  رپ  نیا  مدرم  يآ  هک  درک  مدرم  هب  ور  نامثع  ات  تفگ  رایسب  تفگ و  نخس  هعـصعص  رگید  يزور 
تساجک . ادخ  ای  تسیک 

نیا باوج  رد  تسإ , ام  لیرید  دادجا  راگدرورپ  ام و  راگدرورپ  ادخ  هف  نادب  تسیک ، ادـخ  منادـیمن  نم  یتفگ  هک  نیا  تفگ : هعـصعص 
هب دـناوخ : ئر  هیآ  نیا  سپـس  و  تـسا . ناراـکهانگ ) نإرگمتـس و  نـیمک  رد  ادـج  مـیو  حـیاب ب? تراـجک ، ادـخ  منادـیمن  یتـفگ  هـک 

نیا تفگ ; نامثع  تسا . ناشیإ  يزوریپ  يرای و  هب  رداق  ؤدخ  و  دش ، هداد  راکیپ ) هزاجا ) حنا  هدیدمتـس  نوچ  دـنا  هدـید  متـس  هکیناسک 
 " میدش . هدنار  نوریب  قحانب  هکم  زا  هک  هدش  لزان  نامناتسودو  ام  هرابرد  طقف  هیآ 

هدروآ سورعلا "  جات  رد "  يدـیبز  هیاهنلا " و  رد "  ریثا  نبا  برعلا " و  ناـسل  رد "  روظنم  نبا  قئاـف " و  رد "  ار  بلطم  نیا  يرـشخمز 
دنا .

دیوگ : ینیما 
میدرب یپ  ایند  نید و  روما  ردشـسفن  تمالـس  یکاپ و  ینامرهق و  لـئاضف و  هب  میدروآ و  دـلج  نیمه  رد  ار  شلاـح  حرـش  هک  هعـصعص 

دیآ تسار  هار  هب  يو  رگا  تسا و  هتفرگ  فارحنا  هار  یمالسا  تلم  شفارحنا  رثا  رب  هتـشگب و  مالـسا  هار  قح و  هار  زا  نامثع  تسا  دقتعم 
تشگ . دهاوخ  زاب  نادب  تلم 

دنا هتفرگ  رارق  نامثع  متس  دروم  شلاثما  وا و  و  تسا ، زیاجو  اور  نامثع  دض  رب  گنج  هک  دناسریم  نآ  هب  دانتسا  نآرق و  هیآ  توالت  اب  و 
تسا رداق  ادخ  و 
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هکیلاح رد  و  ص )  ) ربمایپ باحصا  مدرم و  روضح  رد  ار  یهقف  لالدتـسا  دنتـسم و  نانخـس  نیا  دروآ . لئان  يزوریپ  هب  هداد  يرای  ار  نانآ 
دیامنیمن . ضقن  ار  شلالدتسا  در و  ار  شنخس  دزیخیمن و  رب  شربارب  رد  سکچیه  درادیم و  نایب  تسا  ربنم  يالاب  نامثع 

لمج گنج  دیهش  هلبج  نب  میکح  نخس 

و دندرکیم . يوریپ  يو  زا  هتـشاذگ  مارتحا  وا  هب  شا  هلیبق  دارفا  دوب و  رادـنید  حـلاص و  گرزب و  يدرم  دـیوگیم : يو  فصو  رد  رمع  وبا 
تسا . هدوتس  هدرمش و  اسراپ  ودهاز  يرورس  ار  وا  يدوعسم 

دسیونیم : يدوعسم  تسا . هدوب  هرصب  رد  نامثع  نیفلاخم  نارس  زا  یکی  يو 
یناسک زا  دیوگیم : یبهذ  دوب . هلبج  نب  میکح  دش  هنیدم  یهار  هک  یناسک  هلمج  زا  دندرک  ار  تاداقتنا  نآ  نامثع  ياهراکزا  مدرم  یتقو 

دندرکیم . کیرحت  غیلبت و  هنع  هللا  یضر  نامثع  هیلع  هک  تسا  هدوب 
رامع و  رکب ) یبا  نب   ) دـمحم و  داد ، مکح  وا  هیلع  میکح  و  درک ، هرـصاحم  ار  وا  حوشکم  دـیوگیم : نامثع  هیـضق  حرـش  رد  یئاط  فافخ 

دنتشامگ : تمه  شلتق ) علخ و  ینوگنرس و   ) راک هب  نت  هس  و  دندش . شیارجا  راد  هدهع 
ریبز ... هحلط و  زا  دنترابع  اهنآ  دندومن و  شالت  یلیخ  هار  نیا  ردنت  ود  و  قمح . نب  ورمع  و  رتشا ، کلام  متاح ، نب  يدع 

دروم وا ، تلود  هبتریلاع  نادنمراک  نارادناتـسا و  ریاس  رماع و  نب  هللا  دـبع  رطاخب  ار  نامثع  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  وا  دـیوگیم : رمع  وبا 
. دندادرارق داقتنا 
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ار وا  و  تفر ، شیپ  دوب  هدرک  عطق  ارنآ  هک  یـسک  فرطب  هتفرگ  ار  شیوخ  ياپ  دش . عطق  میکح  ياپ  لمج  گنج  رد  دـیوگیم : دـیبع  وبا 
دناوخیم : ار  یمزر  رعش  نیا  لاح  نامه  رد  و  دیناسر ، لتق  هب  ات  دز  اپ  نامهاب  نادنچ 

تسا هدناوخ  ارف  ارت  هدننک  توعد  نیرتهب  نوچ  مارایم ! ناج ! يا 
مراد ! زونه  تسد  اریز  كاب ! هچ  تشگ  هدیرب  رگا  میاپ 

لیکـشت وا و  نوخ  نتخیر  هک  هتفر  شیپ  نادـنچ  تسا و  نامثع  اب  هزرابم  هار  نازاتـشیپ  زا  رادـنید  دـهاز  گرتس و  ناـمرهق  نیا  مینیب  یم 
شیاتس هب  نابز  تسا و  اسراپ "  حلاص " و "  تعامج "  نآ  رظن  رد  اهراک  نیا  همه  دوجو  اب  و  تسا ، هتـسناد  زیاج  ار  وا  هیلع  تاعامتجا 

. تسا هتخاسن  دراو  یللخ  شیرادنید  یکاپ و  حالـص و  رد  هدرکن و  هایـس  ار  شیگدنز  خیرات  هحفـص  اهراکنیا  و  دنیاشگیم ، شـساپس  و 
دوش ! هدرمش  مالسا  طارص  رب  ورتسار و  لداع و  يرادمامز  دناوتیمن  نامثع  هک  دیامنیم  تباث  اهنیا 

دیلو نب  دلاخ  ردارب  دیلو  نب  ماشه  نخس 

وا زا  نوچ  ع )  ) یلع هب  نامثع  يا  تفگ : وا  هب  یموزخم  دیلو  نب  ماشه  نیمه  داتفا  شوهیب  ات  دز  ار  رـسای  رامع  نامثع ، یتقومیدید  رتشیپ 
رگا ادـخب  دیـسر . گرم  مد  ات  يدز  ردـقنآ  ار  ام  هلیبق  وضع  هداد و  جرخب  یخاتـسگ  ام  ربارب  رد  یلو  یتفگن . چـیه  يدیـسرت  شا  هلیبق  و 

هیرسق ! رسپ  يا  تفگ : نامثع  تشک . مهاوخ  امتح  ار  نامثعهلیبق )  ) هیما ینب  ردتقم  دارفا  زا  یکیدریمب 
تسا هلیجب  هلیبق  زا  يرسقهریشع  زا  مردام  مه  تفگ : تسا ؟ هدیشک  اجنیا  هب  تراک 

هحفص 279 ] ] 

دندرک . شنوریب  ات  داد  روتسد  هداد  مانشد  وا  هب  نامثع  هاگنآ  مگرزب . ردام  مه  و 
تسا : هلمجنآ  زا  تیب  نیا  دنا و  هدروآ  هباصا "  رد "  رجح  نبا  ءارعشلا و  مجعم  رد  ینابزرم  هک  نامثع  هرابرد  هدورس  يرعش  ماشه 

شاب  رذح  رب  نآ  زا  نیاربانب  تسا ، زاردو  اسر  منابز 
تسا نم  نابز  زا  رتاسر  رتزارد و  مریشمش  و 

ندـیبوک و رد  باحـصا  رگید  اب  و  تسین ، مهبم  هدیـشوپ و  نامثع  هرابرد  تعامج - نآ  داـقتعاب  ورتسار - لداـع " و  یباحـص "  نیا  رظن 
شنتشک ینعی  دنکیم  دیدهت  ریشمش  اب  دورس و  دهاوخ  هیوجه  شیارب  هک  دنکیم  دیدهت  ار  نامثع  تسا . ناتسادمه  يو  هئطخت  شاخرپ و 

ار ناـمثع  یموزخم ، دـیلو  نب  ماـشه  هک  تفگ  ناوتیم  رگم  نیا  دوجو  اـب  دوشیمن . لـئاق  شیارب  یتمرحو  مارتحا  چـیه  درامـشیم و  اور  ار 
تسا ؟ هتسنادیم  ورتسار  لداع و  يرادمامز 

يوما نایفسوبا  رسپ  هیواعم  نخس 

یتـقو هک  تسا  نیا  تقیقح  يا . هدرک  هلداـجم  داـیز  شندـش  هتـشک  ناـمثع و  هراـبرد  دـسیونیم " : هیواـعم  هب  ع )  ) یلع نینموملاریما  - 1
هب شیرای  زا  اپ  دوب  وا  عفن  هب  وا  زا  ینابیتشپ  هک  ماگنهنآ  و  شگرمزا ) سپ  ینعی   ) یتساخرب وا  ینابیتشپ  هب  دوب  وت  عفنب  نامثع  زا  ینابیتشپ 
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(". شتایح رخآ  ياهزور  رد  ینعی   ) يدیچیپ نماد 
 ". تشکن وت  زج  یسک  ار  نامثع ) ینعی   ) تیومع رسپ  ادخب  دسیونیم " : وا  هب  نینچمه  - 2

هحفص 280 ] ] 

. تشاذگ عافد  الب  راوخ و  وت  زج  یـسک  هن  تشکنوت و  زج  یـسک  ار  وا  مدوخ  ناجب  يا . هتفگ  رپ  نامثع  هرابرد  دسیونیم " : وا  هب  زاب  - 3
نیا لیلد  نیرتهب  وت  راک  و  یسرب . يرورپیم  لد  رد  هچنآ  هب  ات  یتشاد  ار  شگرم  يوزرآ  يدوب و  وا  يارب  دب  ثداوح  راظتنا  مشچ  هتسویپ 

 ". تسا تقیقح 
وت مدوخ  ناجب  يا  هدنار  هیما  ینب  تیمکاح  زا  ام  ترفن  نامثع و  نارای  اب  ام  يدب  زا  نخـس  دـسیونیم " : هیواعم  هب  سابع  نب  هللا  دـبع  - 4

نم و نایم  هاوگ  یتساوخیم . هچنآ  هب  يدیـسر  ات  یتفای ، تضارغا  يارب  ياهلیـسو  يدرکن  شکمک  تساوخ و  يرای  وت  زایتقو  ار  ناـمثع 
." تسا نامثع  ردارب  هبقع ، نب  دیلو  تیومع  رسپ  وت 

هتـشاذگ و عافدـیب  راوخ و  ار  واو  هدرک  تیلاـعف  ناـمثع  هیلع  هک  ما  هدوـب  یناـسک  زا  نم  يا  هتفگ  دـسیونیم " : وا  هب  يرگید  هماـن  رد  - 5
ما . هتخیر  ار  شنوخ 

دوش . نم  هب  وت  ندناسر  بیسآ  عنام  هک  تسین  یحلص  نامیپ  وت  نم و  نایم  و 
یتشاذگن دوب  نشورالماک  تیارب  شعـضو  هک  نیا  اب  و  شگرم ، قاتـشم  يدوب و  نامثع  لتق  راظتنا  مشچوت  هک  منکیم  دای  دنگوس  ادـخب 

هکیلاـح رد  يدومنن  نآ  هب  یئاـنتعا  وتو  دیـسر ، وت  هب  شا  هثاغتـسا  دادمتـسارسارس و  هماـن  هکیلاـح  رد  دـنیایب ، شعاـفد  هب  تورملق  مدرم 
ارت مدرم  يدید  دعب  دیـسر . لتق  هب  یتساوخیم  هک  روطنامه  هک  نآ  ات  دنتـسین . رادرب  تسد  دنـشکن  ار  وا  ات  ناگدننک  هرـصاحم  یتسنادیم 

قحانب و یتفگ : يدنابـسچ و  اـم  هب  ار  شلتق  تمهت  یتشاذـگ و  ار  ناـمثع  يارب  یئارـس  هحون  ياـنب  سپ  دـننادیمنام . زارطمه  ناـشمه و 
دش . هتشک  هنامولظم 

شنتشک رد  رت و  ملاظ  همه  زا  وت  دشاب  هدش  هتشک  هنامولظم  قحانب و  اعقاو  رگا 

هحفص 281 ] ] 

... " يرت لووسم 
ياورنامرف دیز  نب  هللا  دبع  نب  دلاخ  گرزب  ردپ  يرسق  دسا  نب  دیزی  يو  تساوخ  کمک  هیواعم  زا  نامثع  نوچ  دسیونیم " : يرذالب  - 6

رـضاح وگن : و  ورن ، رتوـلج  نزب و  ودرااـجنآ  رد  يدیـسر  هنیدـم  کـیدزن  بشخ  وذ  هبیتـقو  تفگ : وا  هب  هداتـسرف  یهاپـس ) اـب   ) ار قارع 
! دنیب یمن  بیاغ  هک  دنیب  یم  ار  یئاهزیچ 

دش . هتشک  نامثع  ات  دنام  بشخ  وذ  رد  يو  یبیاغ . وت  مدهاش و  رضاح و  نم  اریز 
هتـشک نامثع  ات  درک  ار  راک  نیا  هیواعم  دروآ . زاب  دوب  هدرک  شهارمه  هک  ار  یـشترا  ات  هداد  تشگزاب  روتـسد  وا  هب  هیواعم  تقو  نیا  رد 

 ". دنک توعد  شیوخ  یئاورنامرف  لوبق  هب  ار  مدرم  وا  دعب  دوش و 
گنچب یهاوخیم  ار  هچ  یتسه و  هچ  یپ  رد  وت  هک  تسین  هدیـشوپ  ام  رب  ادخب  دـیوگیم " : هیواعم  هب  باطخ  یقطن  رد  یعبر  نب  ثبـش  - 7

هک يا  هتفاـین  نیا  زج  يا  هلیـسو  چـیه  اـهنآ  ندروآرد  ناـمرف  ریزب  اـهنآ و  تـالیامت  ءارآ و  بـلج  مدرم و  ندرک  هارمگ  ياربوـت  يروآ .
نیا درگ  رب  هیامورف  نادان و  دارفا  هجیتن ، رد   " میا . هتـساخرب  وا  یهاوخنوخ  هب  ام  و  هدش ، هتـشک  هنامولظم  قحانب و  ناترادمامز  یئوگب " :
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اجنیا هب  ات  دوش  هتـشک  وا  تساوخیم  تلد  يدـیچیپ ، نماد  هب  وا  يرایزا  اپ  وت  هک  تسا  ملـسم  ام  يارب  هکیلاح  رد  دـنا . هدـمآ  مهارف  راعش 
... " یشکب شیپ  ار  وا  یهاوخنوخ  يوعد  یسرب و 

تـشاذگن دوب و  هتخود  وا  لتقهب  راظتنا  مشچ  هک  یـسک  نامثع . نالتاق  هب  هچ  ار  ام  دـسیونیم " : هیواـعمباوج  رد  يراـصنا  بویا  وبا  - 8
ماش مدرم 

هحفص 282 ] ] 

". دندوبراصنا زا  ریغ  دنتشک  ار  وا  هک  یناسک  و  يدوب . وت  دنیایب  وا  يرای  هب 
عافدـیب راوخ و  شتایح  نامز  رد  ینکیم  ینابیتشپ  شگرم  زا  سپ  ار  ناـمثع  رگا  دـسیونیم " : هیواـعم  هب  يراـصنا  هملـسم  نب  دـمحم  - 9

". میرت کیدزن  تسرد  راتفر  هب  دنتسه  اجنیا  رد  هک  يراصنا  نارجاهمو و  ام  و  یتشاذگ .
یلو هن ، دیوگیم : يدوب ؟ نامثع  نالتاق  وزج  وت  دیسرپ : یم  هیواعم  هتفرگ ، تروص  يدنک  لیفط  وبا  هیواعم و  نایم  هک  یئوگتفگ  رد  - 10

ماشرد وت  هک  لیلد  نامهب  دیوگیم : يزیخرب ؟ وا  يرایب  یتشاد  هفیظو  هکیلاح  رد  ارچ ، دیـسرپ : یم  مدومنن . يرای  ار  واو  مدوب  هعقاو  دهاش 
عـضو یلو  هلب ، دیوگیم : تسین ؟ وا  يرای  ما  هتـساخرب  وا  یهاوخنوخ  هب  هک  نیمه  رگم  دیوگیم : هیواعم  يدرب  راظتنا  ار  شگرم  يدنام و 

يا . هداد  رس  هحون  میارب  هک  دید  مهاوخ  مگرمزا  سپ  ارت  دیوگیم : يدعج  هک  تسا  نانچ  وا  اب  وت 
. يدومنن نم  هب  یکمک  چیه  میگدنز  رد  هکیلاح  رد 

هتشاذگ عافدیب  راوخ و  ار  نامثع  هک  نیا  زا  هتشگ  گنتلد  تخس  دیسر  هیواعم  هب  ع )  ) یلع اب  مدرم  تعیب  نامثع و  گرم  ربخ  یتقو  - 11
تفگ : هتشون  محازم  نبا  هکنانچ  و  دومن ، ینامیشپ  راهظا  هدرکن  يرای  و 

هودنا هیام  دندروآ  میارب  يربخ 
ینالوط يا  هیرگ  ثعاب  و 

گنن راد و  هنماد  يدوبان  زا  ربخ 
یگراچیب يراوخ و  هیام  و 

نیاو نینموملاریما ، گرم  زا  ربخ 
دنکشیم مهرد  ار  هوک  هک  تسا  يربخ 
ار یهانگیب  وا  نوچ  دانیبم  هدید 

تسا نیگمهس  نیا  و  دور ، نتشکب  هک 

هحفص 283 ] ] 

دنتشگ ناتسادمه  يو  هیلع  هنیدم  رد  یتعامج 
دندیچیپ نمادب  عافد  زا  اپ  هک  یناسک  نالتاق و  دندوب : هتسد  ود  و 

شیوخ شوگ  یلو  درک  دادمتسا  اهنآ  زا  وا 
دوب اهنآ  ینورد  رظن  تین و  هناشن  نیا  دندز و  يرک  هب 

متشگ سوه  عبات  هک  نیا  زا  نامیشپ  منامیشپ ، نم 
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دراد او  نویش  هب  سوسفا و  هب  ارم  هک  تسا  یفاک  نیمه  و 
دیوگ : ینیما 

باحـصا هک  یعـضوم  هیبش  هتفرگ  یعـضوم  وا  لتق  نامثع و  ربارب  رد  هیواعم  هک  دیایم  تسدـب  هجیتن  نیا  دـش  هدروآهک  یبلاطم  هلمج  زا 
عضوم وا  دنا  هدشیممیسقت  عافد  زا  هدننک  يراددوخ  مجاهم و  هتسد  ود  هب  نانآ  رگا  هک  نیا  نآ  و  توافت ، کی  اب  دنا  هتـشاد  ص )  ) ربمایپ

يراددوخ شعافد  زا  یعرـش  فیلکترب  انب  ای  دـنا  هتـشاد  نانآ  هک  يدوصقمب  هزیگناب و  یلو  هتفرگ  ار  کمک  عافد و  زا  ندرک  يراددوخ 
ماقميدصت رـس  رب  شکمـشک  تباقر و  يارب  نادیم  دنامب و  رادـمامز  یب  هعماج  نامثع  ندـش  هتـشک  اب  هک  ضرغ  نیاب  هکلب  دـنا ؟ هدرک 

رارق تموکح  وتفالخ  هتـسیاش  نادرم  ابقر و  ندرب  نایم  زا  هلیـسو  هتـشاد  يدـنواشیوخ  يو  اب  هکار  نامثع  نوخ  دوش و  هدوشگ  تفالخ 
عـضو و  تسا ، هتـشاد  يو  لتق  رد  مهم  يرثا  نامثع  عافد  زا  هیواعم  يراددوخ  هک  دیایم  رب  نینچ  هدش  دای  یخیرات  دانـسا  زا  انمـض  دـهد .

زا راک  هک  هتشاد  اورریخات  نادنچ  هدیچیپ و  رـس  هفیلخ  نامرف  ماجنا  زا  نارگ  یهاپـس  رب  یهدنامرف  رایـسب و  تاناکما  دوجو  اب  هک  هیواعم 
ار ( نامثع  ) تیومع رـسپ  ادخب  دـیوگیم " : وا  هب  ع )  ) ماما هک  تسا  ظاحل  نیمهب  تسا . کیدزن  نامثع  نالتاق  عضو  هب  تسا  هتـشذگ  راک 

مدوخ ناجب  تسا " و "  هتشکن  وت  زج  یسک 

هحفص 284 ] ] 

هک نومـضم  نیمه  اـب  هنیمز و  نیمه  رد  ینانخـس  رگید  تساهتـشاذگ " و  عافدـیب  راوخ و  وت  زج  یـسک  هن  هتـشکن و  وت  زج  یـسک  ار  وا 
فقوتم بشخ  وذ  رد  ار  شنامرف  تحت  یماظن  ياهدـحاو  هاگ  ره  و  تساهدـنامن . هدیـشوپ  ناشیا  رب  هیواعم  ضرغ  ناهنپ و  تین  دـناسریم 

هریچ ناگدـننک  هرـصاحم  نافلاخم و  رب  ای  دـندرکیم و  عافد  وا  زا  دـنامیمن  نامثع  ندـش  هتـشک  راظتنا  رد  درکیم و  هنیدـم  دراو  هتخاـسن ،
ینیـشناج هب  عمط  هک  هیواعم  اما  دیـسریم . ارف  اهناتـسرهش  ریاس  زا  رگید  یکمک  ياهدـحاو  ات  دـندادیم  همادا  عافد  هب  نادـنچ  اـی  دـندشیم 

یماظن یسایس و  كرحت  هلیسو  ندمآ  تسدبو  عناوم  زا  یکی  عفر  ار  نامثع  لتق  دوبهتـسب  شیوخ  تنطلـس  هنیمز  نتخاس  راومه  نامثع و 
- نامثعلتق رگا  تهج  نیمهب  و  تشادزاب ، نامثعيرای  زا  تسد  یـسایس  هبـساحم  نیا  ياکتابو  تسنادیم ، نامثع  یهاوخنوخ  راعـش  ریز 

سابع نب  هللا  دبع  یمالـسا  تما  همالع  لالدتـسا  نیا  و  تسا . رت  لووسم  رت و  ملاظ  سک  همه  زا  وا  دـشاب  هنامولظم  دوب - یعدـم  هکنانچ 
تسا .

هتشاد و نامثع  هرابرد  يرظن  نینچ  هدرمـش  ورتسار  لداع و  باحـصا  زا  دنیعدم - دنرادنپیم و  تعامج  نآ  هکنانچ  هیواعم - رگا  نینچمه 
یتسایس ! عضوم و  نینچ 

شیوخ هرابرد  نامثع  نخس 

هراشا

، دنا هدرک  عامتجا  وت  هیلع  تعامج  نیا  نینموملاریما  يا  تفگ : هدمآ  دوب - هرـصاحم  رد  هک  هنع - هللا  یـضر  نامثع  شیپهبعـش  نب  هریغم 
هیواعم و اجنآ  رد  و  يورب ، ماش  هب  اجنآ  زا  اتمیئاشگیم  تیارب  يرد  تا  هناخ  راوید  زا  یهاوخیم  رگا  اـی  هکم ، هب  ورب  یلیاـم  رگا  نیارباـنب 

میئایم و نوریب  ام  وت و  يدنسپ  یمن  ار  اهنیا  زا  کیچیه  هاگ  ره  و  دنتسه ، يراد  ماش  مدرم  زا  هک  ینارادفرط 
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هک مدینـش  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  نم  هکم ، هب  نتفر  داهنـشیپ  دروم  رد  تفگ : نامثع  میرادیم . هضرع  نآرق  هب  تعامج  نیا  اب  ار  نامفالتخا 
نیاربانب دـش . دـهاوخ  شبیـصن  نج  سنا و  زا  معا  تما  نیا  باذـع  زا  یمین  هک  دوشیم  نوفدـم  رفاک و  شیرق  زا  یکی  هکم  رد  دومرفیم :

مشاب ... صخش  نآ  نم  مهاوخیمن  هللا  ءاشنا 
وا بیـصن  اـیند  مدرم  باذـع  زا  یمین  هک  دوـشیم  نفد  رفاـک و  هکم  رد  شیرق  زا  یکی  تسا ... : هدروآ  هنوـگ  نیدـب  ار  نیا  لـبنح  دـمحا 

مشاب ... صخش  نآ  مهاوخیمن  زگره  نم  نیاربانب  دش . دهاوخ 
شبیـصن تما  باذـع  زا  یمین  هک  دوـشیم  نفد  رفاـک و  شیرق  زا  نتکی  هکم  رد  تسا : هدرک  تیاور  تروصنیدـب  ارنآ  يدادـغب ، بـیطخ 

دش . مهاوخن  صخش  نآ  زگره  نیاربانب  دش . دهاوخ 
یکتزیت لیصا و  ياهبسا  نم  تفگ : دوب  هرـصاحم  رد  هک  هنع  هللا  یـضر  نامثع  هب  یتقو  ریبز  نب  هللا  دبع  تسا : هدرک  تیاور  نینچ  یبلح 

مرح و هک  هکم  رد  دنوشیمن  رضاح  تعامج  نآ  اریز  ورب . هکم  هب  هداد  تاجن  ار  دوخ  اهنآ  اب  یلیام  رگا  ما ، هتخاس  مهارف  تیارب  هک  مراد 
دنزیرب . ار  تنوخ  تسا - نما  هقطنم 

زا یمین  هک  دوشیم  نفد  رفاک و  هکم  رد  اـی  مرح  رد  شیرق  زا  يدرم  دومرفیم : هک  مدینـش  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  زا  تفگ : باوج  رد  ناـمثع 
. دش مهاوخن  صخش  نآ  نم  نیاربانب  دش . دهاوخ  شبیصن  ایند  مدرم  باذع 
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یسانش نتشیوخ 

هک یتاـیاور  داـفم  هب  هک  نیا  زا  شیب  هتـشاد  شیوـخ  ناـهانگو  مئارج  هب  هک  ینیقی  رثا  رب  ناـمثع  هـک  دـیایم  رب  یخیراـت  تـیاور  نـیا  زا 
دهدیم . تشهب  هدژم  رگید  رفن  هن  وا و  هب  هک  یثیدح  دننام  دنا . هدرک  لقن  هتخاس و  شیارب  شناراداوه 

زا سپ ، تسا . هدمآ  صخشمریغ  مولعمان و  یشرق  کی  هرابرد  هک  تسا  هتشاد  نانیمطا  شیوخ  رب  یثیدح  قابطنا  هب  دشاب  هتشاد  نانیمطا 
هب نتفر  زا  دشاب  شدوخ  دز  دهاوخ  تسد  زیمآ  رفک  يراک  هب  هکم  رد  هدرک  ینیب  شیپ  ص )  ) ربمایپ هک  لوهجم  یـشرق  نآ  هک  نیا  سرت 
هک هدوبن  نیقی  شیارب  هزات  تسا . هتفر  نتـشک  هب  ات  هدـنام  یقاب  راصح  رد  نانچمه  و  تسا ، هدومن  يراددوخ  شیوخ  ناج  تاجن  هکم و 
هک دشاب  یـشرق  درم  نامه  وا  هک  مولعم  اجک  زا  زاب  دـشیم  هتـشک  اجنآ  رد  هک  ضرفب  و  دوش ، نوفدـم  هتـشک و  اجنآ  رد  دور  هکم  هب  رگا 

تسا ؟ هدومرف  یئوگ  شیپ  مرکا  ربمایپ 
رد دوب  دـهاوخ  شبیـصن  شود و  رب  ناهج  مدرم  ای  یمالـسا  تما  باذـع  زا  یمین  هک  دـشاب  يرفاـک  درم  هک  تسا  نارگن  ناـمثع  هنوگچ 

درک و ثادـحا  ار  همور " هاچ "  یتقو  رابکی  تسا : هدـیرخ  ص )  ) ربمایپ زا  ار  تشهب  راب  ود  دـنروایم  شنراداوه  هک  یتیاور  قبط  هکیلاح 
هک تسا  هداد  هدژم  وا  هب  مرکاربمایپ  دـنیوگیم  هکیلاح  رد  تسا  كانمیب  روطچ  نامثع  دومن ؟ كرادـت  ار  یتسدگنتهاپـس  یتقو  راـب  رگید 

همه رب  هک  دش  دهاوخ  هتخیگنارب  یلاح  رد  دش و  دهاوخ  هتشک 
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هک هدید  ار  (ص ) مرکا ربمایپ  دنیوگیم  هکیلاح  رد  دهدیم  هار  دوخ  هب  ینارگن  هنوگچ  درک ؟ دهاوخ  تعافش  رضم  هعیبر و  یلصا  هلیبق  ود 
تالاح و زا  یمارگ  ربمایپ  دنیوگیم  هکیلاح  رد  دسرتب  ارچ  دیـشاب ؟ هتـشاد  ار  شناتـسود  ریما و  هک  دـنکیم  شرافـس  شتلم  هب  وا  هب  هراشا 
زا نوـچ  ناـمثعو  تسه . مدوـخ  ناـجب  يرآ  هدوـمرف : تسه ؟ قرب  تشهب  رد  دـنا  هدیـسرپ  وا  زا  یتـقو  هداد و  ربـخ  تـشهب  رد  شعـضو 

دباتیم ؟ زاب  ودنزیم  قرب  شیارب  تشهب  دنکیم  ناکم  لقنرگید  یهاگیاج  هب  یهاگیاج 
تـشهب رد  وا  اب  هک  دراد  یقیفر  شتلم  نایم  رد  يربمایپ  ره  هتفگ : شروضحرد  ص )  ) مرکا ربمایپ  دنیوگیم  هکیلاح  رد  دسرت  یم  هنوگچ 

ایند رد  ینم  تسود ) و   ) یلو وت  هدومرف : هتفرگ  شوغآ  رد  ار  وا  هکیلاح  رد  ای  تشهب ؟ رد  نم  اب  تسا و  ناـمثع  نم  قیفر  و  دوب ، دـهاوخ 
نم . تسود ) و   ) یلو ترخآ  رد  تسا و  نم  نیشنمه  ایند  رد  نیا  رگید : یتیاورب  ای  ترخآ  رد  و 

رد نامثع  دیوگن : دیآ و  دورف  ای  دور  ربنم  هب  دشیمن  ص )  ) ربمایپ دننکیم  لقن  يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج  زا  هکنانچ  هک - نیا  زا  دعب  نامثع 
مدرم ای  یمالـسا  تما  باذع  زا  یمین  هک  دـشاب  يرفاک  نامه  ادابم  تشگ  كانمیب  دیـسرت و  شیوخ  راک  تبقاع  زا  روطچ  تسا ، تشهب 

؟ دشکیم شود  رب  ار  ناهج 
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هکنانچ هتخانشیم و  بوخ  ار  دوخ  و  تسا ، هتشادن  ربخ  اهنآ  زا  نامثع  و  تسا ، یگتخاس  غورد و  ساسا و  یب  همه  اهنیا  هک  تفگ  ناوتیم 
دیامرفیم : نآرق 

تسا . هاگآ  شرادرک  زا  دسانشیم و  یبوخب  ار  نتشیوخ  زاب  دروآ  هناهب  رذع و  دنچ  ره  ناسنا 

تشذگ هچنآ  دییات  رد  يراعشا 

. تسا هدروآ  هدوب - نینموملاریما  هاپس  رد  لمج  گنج  رد  هک   " ذقنم - وبا  زا "  ار  رعش  نیا  يرذالب 
دیرگب نامثع  رب  هک  داب  نایرگ  ياهدید 
دنکارپ ار  نآرق  تاحفص  هک  نامثع  رب 

هدرک اهر  ار  مالسا  نوناق  هک  یلاح  رد  و 
. داهن ثاریمب  نینوخ  یگنج  و  تسب ، یم  راکب  ار  شیوخ  تساوخ  و 

لثعن و هویش  نید و  زا  نامحر  يادخ  هاگردب 
میوجیم يرازیب  كدرم - ود  نیا  نایفسوبا - رسپ 

تسا . هدش  هداد  تبسن  زین  یعشاجم  دیزی  نب  بابح  یلشهن و  هریرغ  نیا  هب  تایبا  نیا 
تسا : هدورس  نینچ  یعشاجم - مامه  نب  باها  يا  هتفگب  ای  يونغ - ریدغ  نب  یلع 

! وگن غورد  تردپ  ناجب  ارت 
تسا هدنامن  یکدنا  زج  ینید ) لمع  و   ) ریخ زا  هک  تسا  نیا  تقیقح 

دنا هدرب  ردب  نید  زا  ار  مدرم 
تسا هداهن  ياج  رب  يرمتسم  رش  نامثع  و 
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. منکیم شنزرس  شهوکن و  ار  یهارمگ  ره  نم 
. يور ادخ  هار  هب  يریگ و  شیپ  رد  هدیدنسپ  یهار  دیاب  وت  نیاربانب 

تسا : هدروآ  نیفص  باتک  رد  محازم  نب  رصن  هک  نیفص ، گنج  رد  لفغا  نب  مامه  یمزر  دورس  زا  يا  هعطق  کنیا 
قافن رفک و  نارس  ناراکتشز و  مشچ 

داتفا قارع  هاپس  ياهگنه  هب  نوچ 
هک یهاپس  دز ، قرب  تشگ و  هریخ 

میتشک ار  هتشگ  ردب  نید  زا  نآ  ام  تفگیم :
نانکفا هقرفتو  ناراکزواجت  رادرس  نآ 

شا هناخ  ندز  شتآ  ریخست و  زورب  ار  نامثع 
هزین سب  زا  هک  هماگنه  نآ  رد  و 

دندوب هدیچیپ  رد  مهب  شناعفادم  میدزیم  ریشمش  و 
تسا : هدناوخ  هربس  یبا  نب  دمحم  ار  رعش  نیا  و 

میتشک ار  لثعن  هک  میدوب  ام 
تسبرب نامیار  نشور  ناگرزب  رب  هار  نوچ 

تخادرپ تموکح  هب  مالسا  زا  رودب  فرحنم و  یشور  اب  و 
میتشک ار  هریغم  وا  زا  شیپ  هک  میدوب  ام 
دناتلغ رد  ار  وا  نامیوجماقتنا  ياه  هزین 

مینیب نشور  يار و  تباث  یمدرم  ام 
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دیوگیم : نینچ  هبقع  نب  دیلو  باوج  رد  سابع  نب  لضف 
يرادن ار  شیهاوخنوخ  قح  هک  يا  هتساخرب  ینوخ  صاصق  هب 

؟ هچ وتب  ار  وا  هچ و  وا  هب  ارت 
ینامیم رخ  هرک  هب  شیهاوخنوخ  نامثع و  هب  تدوخ  ندنابسچ  اب  وت 

دیامنیم راختفا  شردام  هب  هدرب  دای  زا  ار  شردپ  دنراذگب  يرترب  راختفا و  يانب  نادنمراختفا  نوچ  هک 
ص)  ) دمحم زا  سپ  اهناسنا  نیرتهب  ناه 

تسا وا  یصو  نادنمدرخ  ادخ و  رظن  رد 
شردارب تسا و  ربمایپ  اب  رازگزامن  نیتسخن  هک  نآ 

تخادنا كاخ  هب  ار  نارگهارمگ  ردب "  رد "  هک  يدرم  نیلوا  و 
دندوب هدید  ار  نامثع )  ) ناتومع رسپ  يرگمتس  راصنا ، رگا 

دندادیمن يرای  دنتشادیم و  زاب  يرگمتس  زا  ار  وا 
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دندومن هراشا  شنتشک  هب  راصنا  هک  سب  وا  يارب  گننو  بیع  نیمه 
دنتشاذگاو يرصم  ناتسوپهایس  هب  ار  وا  و 

دروآرب : دایرف  نیفص  گنج  رد  صاع  ورمع 
نامیا تخس  نازابرس  يآ 

دیهاوخب ددم  ادخ  زا  دیزیخ و  اپب 
ربخ نیا  تسا ، هدیسر  یبلاج  ربخ  نم  هب 

تسا هتشک  ار  نافع  نب  نامثع  یلع ، هک 
دینادرگرب ام  هب  دوب  هک  هنوگنادب  ار  ام  ياوشیپ 

هحفص 291 ] ] 

دنداد : خساپ  نینچ  وا  هب  ع -)  ) یلع هاپس  زا  قارع - مدرم 
دراذگیمن نادمه  جحذم و  لئابق  ریشمش 

ددرگ زاب  هدوب  هک  هنوگنادب  لثعن 
دنکیم ادخ  هکنانچ  وا  هرابود  شنیرفآ 

. تسا رگید  یلاح  هب  وا  و  تسین ، ام  راک  هتشذگ و  شتقو 
دیشک : دایرف  هرابود  صاع  ورمع 

دیهد  زاب  ام  هب  ار  ام  ياوشیپ 
دوب دیهاوخن  ناما  رد  ام  هزین  ریشمش و  زا  هنرگو 

دنتفگ : قارع  مدرم 
میروآ زاب  هنوگچ  هتشگ  كاخ  هک  ار  لثعن 
تشگ راسنوگن  ات  میدیبوک  نانچ  ار  شرس 

دروآ شیاج  هب  ار  صخش  نیرتهب  ادخ  و 
تسا همه  زا  رتراکتسرد  رت و  سانشنید  هک  ار  یسک 

تفگیم : تخاتیم  نمشد  هب  هکیلاح  رد  نیفص  گنج  رد  رتشا  کلام 
دابم دوبان  تسین و  نامثع  زج  یسک 

دناشن تراقح  تلذ و  كاخ  هب  ار  امش  ادخ 
دهاکن ناتجنر  مغ و  زا  چیه  و 

هک  دیتساخرب  یسک  يرایب  نوچ 
ناطیش هدنب  دوب و  نامحر  يادخ  فلاخم 
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راصنا نارجاهم و  هیرظن 

یب نامثع  دماشیپ  ردمتکرـش  رطاخب  دیامنیم  مازلا  زین  ار  وت  هدش و  نم  اب  هک  یتعیب  يا  هدرک  اعدا  دـسیونیم " : هیواعم  هب  نینموملاریما  - 1
زا تسد  نوچ  ما و  هتخادرپ  ناب  ناـشهارمه  دـنا  هتخادرپ  يراـک  هب  نوچ  ما و  هدوب  نارجاـهم  ءزج  نم  مدوخ  ناـجب  تسا . هتـشگ  راـبتعا 

شنیب مدع  راچد  یعمج  هتسد  روطب  هن  دنادرگیمن و  ناتسادمه  یهارمگ  رب  ار  نانآ  ادخ  و  ما . هدیشک  زاب  نآ  زا  تسد  دنا  هدیشک  يراک 
 ". مهد هار  دوخب  ینارگن  لتق  رفیک  زا  ات  ما  هتشک  هن  و  مشاب ، يراک  ياطخ  لووئسم  هک  ما  هداديروتسد  هن  دزاسیم . تریصب  و 

نب دیعس  دیایم . مدب  تدشب  اهنآ  زا  نم  تفگ : هداتفا  ماش  مدرم  هب  ریبز  نب  هللا  دبع  نب  تباث  مشچ  دسیونیم " : ینئادم  لوق  زا  يرذالب  - 2
. یئوگیم تسار  تفگ : دنا . هتـشک  ار  ریبز ) نب  هللا  دبع   ) تردپ هک  دیایم  تدب  اهنآ  زا  ببـس  نیاب  تفگ : وا  هب  نامثع  نب  ورمع  نب  دلاخ 

 ". راصنا نارجاهم و  ار  تگرزب  ردپ  دنتشک و  ماش  شابوا  ار  مردپ 
هب هیواعم  يا  دنتفگ : هداد و  دنپ  ار  وا  هتفر  هیواعم  دزن  نیفـص  هب  صمح  زا  ءادرد  وبا  هریره و  وبا  هک  دنا  هدروآ  دـسیونیم " : هبیتق  نبا  - 3
هب دراد و  يرترب  وت  رب  هتـشاد  نامیا  رد  هک  یمدـقت  هقباس و  تلیـضف و  رطاخب  هکیلاح  رد  یگنج ؟ یم  ع )  ) یلع اب  هچ  رـس  رب  لیلد و  هچ 

تسا . وت  زا  رت  هتسیاش  تفالخ  يدصت 
مالـسا و هب   ) مجاـهم كرـشم و  لـئابق  زا  تردـپ  يا و  هکم  حـتف  هدـش  دازآ  وت  تسا و  ورکینو  گـنهاشیپ  نارجاـهم  نیتـسخن  زا  وا  اریز 

میراد تسود  ماش  زا  شیب  ار  قارع  هک  میئوگیمن  تهجنیا  زا  ار  نیا  ادخب  تسا . قدنخ ) ای  بازحا  گنج  رد  نیملسم 
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هیواعم داسف . زا  شیب  ار  حالـص  میراد و  تسود  ایند ) یناف  یگدـنز  ای   ) انفزا شیب  ار  ترخآ ) ای   ) هنادواج یگدـنز  هک  تهج  نیاـب  هکلب 
نم لیوحت  ار  نامثع  نالتاق  هک  مگنج  یم  نیا  رطاخب  وا  اب  یلو  مرت . هتـسیاش  یلع  زا  تفالخ  يدصت  يارب  هک  مرادن  اعدا  مه  نم  تفگ :

دیورب یلع  دزن  نیاربانب  دوب . مهاوخ  اهنآ  زا  یکی  ناناملـسم و  ءزج  نم  تفگ : دش ؟ دهاوخهچ  داد  وت  لیوحت  ار  اهنآ  رگا  دنتفگ : دهدب .
اهنآ دزن  رتشا  کلام  دـندمآرد . ع )  ) یلع يودرا  هب  اهنآ  میراذـگیم . او  اروش  هب  ار  مکاح ) باختنا   ) راک داد  امـش  لیوحت  ار  اهنآ  رگا  اـت 
رواب دیدینش و  اجک  زا  ار  نیا  تسا . نامثع  نالتاق  یپ  رد  وا  دیا  هدرک  رکف  دیا . هتفرن  ماش  هب  هیواعم  قشع  هب  امش  رفن  ود  امش  تفگ : هتفر 

ار شفرح  دیتسنادیم  لتاق  راکهانگ و  ار  وا  هکیدوجو  اب  تروصنآ  رد  تسا ؟ وا  نالتاق  وزج  شدوخ  هک  دندینـش  یـسک  زا  ایآ  دـیدرک ؟
وا و تداهـش  تروصنآ  رد  تسا ؟ هدوب  نامثع  نانابیتشپ  زا  هک  دـیا  هدینـش  یـسک  زا  ار  نآ  ای  دـیا  هدرمـش  وگتـسار  ار  شدوخ  تسار و 

دننکیم ! تیلاعف  دوخ  عفنب  اهنآ  اریز  تسین ، ینتفریذپ  درومنیا  رد  شفرح 
دندوب و هاگآ  نامثع  يراکفالخ  يراکهانگ و  زا  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  و  دندوب ؟ هدرک  رایتخا  یفرطیب  هک  دیا  هدینـش  یناسک  زا  ارنآ  ای 

تـساهتشک ار  نامثع  ع )  ) یلع دـنکیم  اعداهک  تسا  نامه  وا  و  دـیا ؟ هدینـش  هیواعم  زا  ای  تسیچ  وا  لـتق  دروم  رد  نید  مکح  دنتـسنادیم 
هک یناسک  يارب  فیلکتنییعت  قح  هک  میتسه  ام  و  دـیا ، هتـشادن  روضح  امـش  میا و  هدوب  ایاضق  دـهاشام  نوچ  دیـسرتب ، ادـخ  زا  نیارباـنب 
رفس تسین . راکنا  لباق  وت  يرترب  لئاضف و  دنتفگ : هتفر  ع )  ) یلع تمدخ  هب  ادرفحبص  دنتـشگزاب . زورنآ  ودنآ ، میراد . دنا  هتـشاد  روضح 

وا لیوحت  ار  نامثع  نـالئاق  دراد  اـضاقت  وت  زا  هیواـعم  دور . یئاـپ  رـسیب و  هناوید  يوسب  هک  تسا  يدرمناوج  رفـس  ماـش ) نیفـص و  هب   ) وت
يداد ماجنا  هتفریذپ  ار  اضاقت  نیا  هکیتروص  رد  یهدب .
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دیسانشیم ؟ ار  اهنآ  دیسرپ : ع )  ) یلع دوب . میهاوخ  وت  هارمه  ام  دیگنج  وت  اب  زاب  و 
دـیتسه و نامثع  نالتاق  زا  امـش  دـنتفگ : هتفر  رتشا  کلام  رـسای و  رامع  و  رکبوبا ، رـسپدمحم  شیپ  اهنآ  ناشدـیریگب  تفگ : هلب . دـنتفگ :

دنتفگ : هدمآ  نوریب  یگنج  درم  رازه  هد  زا  شیب  ماگنه  نیا  رد  مینک . ریگتسد  ار  امش  میراد  روتسد 
رد شیوخ  هناـخ  هب  ءادرد  وبا  هریره و  وبا  تسا  نتکی  زا  شیب  یلع  رگم  تسا . تخـس  یلیخ  عـضو  دـنتفگ : ودـنآ  میتـشک  ار  ناـمثع  اـم 

دیسرپ . ناشترفاسم  زا  هدید  ار  اهنآ  نامثع  رسپ  نمحرلا  دبع  دندیسر  رهش  نآ  هب  نوچ  دنتشگزاب . صمح 
اطخ زا  تسد  رگا  ادخب  متفگـش . رد  دیتسه  ص )  ) ادخ ربمایپ  باحـصا  زا  هک  رفن  ود  امـش  زا  نم  تفگ : دـنداد . حرـش  شیارب  ار  نایرج 
لتق رگاراصنا  نارجاهم و  دینادیم  هکیلاح  رد  دیهاوخیم ؟ وا  زا  ار  نامثع  نالتاق  هتفر  یلع  دزن  ایآ  دیا . هتـشادن  زاب  ار  ناتنابز  دیا  هتـشادرب 
نینچ ایآ  یلو  دندرکیم ، طرش  ار  نامثع  نوخ  صاصق  یلع  اب  تعیب  عقوم  رد  دنتساخیمرب و  شعافد  يرای و  هب  دنتسنادیم  قحان  ار  نامثع 

زا دیئوگیم : یلع  هب  دینادرگ و  ور  دنا  هدرک  راصنا  نارجاهم و  هچنآ  زا  منیب  یم  هک  دوشیم  رتشیب  یتقو  امـش  راک  زا  مبجعت  ؟ دندرک يراک 
زا هک  دنتسه  یناسک  زا  رتهب  دنیـضار  یلع  تموکح  زا  هک  یناسک  دینادیم  هکیتروص  رد  راذگاو . اروش  هب  ارنآ  نک و  يریگرانک  تفالخ 
زا هک  دیا  هدش  یسکریفس  امش  هوالعب  دنا . هدرکن  تعیب  وا  اب  هک  دنتسه  یناسک  زا  رتهب  دنا  هدرکتعیب  وا  اب  هک  یناسک  و  دیایم ، ناشدبوا 

درادن ! ار  تفالخ  يدصت  قح  تساهکم و  حتف  ناگدشدازآ 
دعب یلو  تـفرگ ، شلتق  هـب  میمــصتهدمآ  مـشخب  هیواـعم  دــش و  شخپ  ءادرد  وـبا  هریرهوـبا و  اـب  ناـمثع  نـب  نـمحرلا  دــبع  يوـگتفگ 

 " تشگ . فرصنم  هدرک  ار  شنادنواشیوخ  هریشعهظحالم و 
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نیا اب  هچ  رـس  ربو  لیلد  هچ  هب  هیواعم  يا  دنتفگ : هتفر  وا  دزن  دندوب  هیواعم  اب  هک  ءادرد  وبا  یلهاب و  هماما  وبا  دسیونیم " : محازم  نب  رـصن 
ظاحل زا  تسا و  وت  زا  رت  هتسیاش  تفالخ  يدصت  يارب  هتـسج و  یـشیپ  وت  زاوا  مالـسا  هب  نامیا  رد  ادخب  یگنج ؟ یم  یلع ع ) ینعی   ) درم

تسا . وت  زا  رت  کیدزن  ص )  ) ربمایپ اب  يدنواشیوخ 
دیئوـگب وا  هب  مـگنج . یم  هـتفرگ  شتیاـمح  هیاـس  رد  ار  شنـالتاق  هـکنیا  ناـمثع و  نوـخ  رـس  رب  تـفگ : یگنج ؟ یم  وا  اـب  ارچ  نیارباـنب 

ار هیواعم  فرحهتفر  ع )  ) یلع دزن  درک . مهاوخ  تعیب  وا  اب  ماش  یلاها  همه  زا  شیپ  نم  میریگب ، ناـمثع  نـالتاق  زا  شیوخ  ماقتنادراذـگب 
دینیب . یم  هک  دنتسه  اهنیا  تفگ : دندرک . لقن  شیارب 

اواـمه دوبن و  ادـیپ  نینهآ  شـشوپ  زا  چـیه  ناشمـشچ  زج  هک  شوپهرز  همه  دـندمآشیپ  رتشیب  اـی  یگنج  درم  رازه  تسیب  لاـح  نیا  رد 
 " دنریگب ماقتنا  دنیایب  دنتساوخ  رگا  مینامثع . لتاق  ام  همه  دنتفگ :

راصنا نارجاهم و  نوچ  دیوگیم " : یتساخن  رب  نامثع  يرایب  ارچ  دـسرپ  یم  هک  هیواعم  خـساپ  رد  هک  میدروآ  البق  ار  لیفط  وبا  نخـس  - 4
... " دنتساخن رب  شیرای  هب 

( يرجه يافوتم 125  فوع  نب  نمحرلا  دبع  نب  میهاربا  نب   ) دعس قاحسا  وبا  یضاق  زا  شیب  هک  ما  هدیدن  ار  یـسک  دیوگیم " : هبعـش  - 5
در ار  شتداهـش  مربب و  شا  همکحم  هب  دهاش  ناونعب  ار  هنیدم  یلاها  زا  نتکی  دشن  دشاب . رت  نیبدـب  رترگـشاخرپ و  هنیدـم  مدرم  هب  تبـسن 

." دنتشک ار  نامثع  هنیدم ، مدرم  تفگ : مدیسرپ ، ار  شتلع  درامشن . شیوگغورد  هدرکن 
- دوب نیعبات  زا  هک  ینالوخ - ملسم  وبا  دسیونیم " : رکاسع  نبا  - 6
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مدرم يا  ینزیم ؟ ار  فرح  نیا  نامثع  هب  روک  يا  تفگ : وا  هب  نک  تنعل  ار  شلـسن  نامثع و  ایادخ  دیوگیم : هک  دید  ار  یئانیبان  هنیدم  رد 
ار امش  هتسد  ودره  ادخ  و  دیتشاذگ . عافدیب  راوخ و  ار  وا  یتعامج  دیتشاد و  تسد  نامثع  نتشکرد  يا  هدع  دیدوب ، هتسد  ود  امـش  هنیدم 
و دیتشک ، ار  وا  هفیلخ  امـش  دنتـشک و  ار  ادخ  هفوقوم )  ) رتش اهنآ  اریز  دـیرتدب ، دومث  موق  زا  امـش  هنیدـم  مدرم  يا  داد . رفیک  يدـب  عضوب 

 " تسا . وا  هفوقوم )  ) رتش زا  رت  هدنزرا  ادخ  هفیلخ 
دیوگ : ینیما 

نتشک رد  یعمج  دنا : هدوب  هتسد  ود  هک  نیا  تسا و  هنیدم  لها  باحصا  رظن  هیور و  نداد  ناشن  طقف  یخیرات  تیاور  نیا  لقن  زا  دوصقم 
لها باحـصا  هرابرد  ینالوخ  ملـسم  وبا  رظنو  فرح  هب  يراک  و  دـنا . هدومن  يراددوخ  شعافد  زا  یهورگ  دـنا و  هدرک  تکرـش  ناـمثع 

. تسا هداد  باوجهچ  شلاثما  وا و  هب  رتشا  کلام  هک  میدید  رتشیپ  یمک  و  میرادن ، هنیدم 
نامثع و هیور  زا  هتشون  همان  باحصا  زا  رگید  یعمج  هب  ص )  ) ادخ ربمایپ  باحصا  زا  يا  هدع  يرجه  لاس 34  رد  دسیونیم " : يدقاو  - 7
هچ وا  هبتریلاـع  نادـنمراک  نارادناتـسا و  تسد  زا  مدرم  هک  نیا  دوـب و  هداد  هرادا ) تموـکح و  یمالـسا  هیور  رد   ) هک یتالیدـبت  رییغت و 

نامثع .) هیلع  داهج  يارب   ) دنیایب هنیدم  هب  دنداهج  بلاط  رگا  هک  دندومن  اضاقت  هدرک و  تیاکش  دنلاح  هچرد  دنشکیم و 
رفن دنچ  يانثتساب  درکیم  بیذکت  دنتفگیم  وا  هیلع  ار  هچنآ  هن  دومنیمن و  تیامح  عافد و  نامثع  زا  ص )  ) ادخ ربمایپ  باحـصازا  کیچیه 

يراصنا . تباث  نب  ناسح  و  کلام ، نب  بعک  يدعاس ، دیسا  وبا  تباث ، نب  دیز  زا  دندوب  ترابع  هک 
دندومن شهاوخ  وا  زا  دندرک و  عامتجا  ع )  ) یلع تمدخ  رد  نارگید  نارجاهم و  سپ 
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ناشدزن زا  و   ) دنتـسه نم  رـستشپ  مدرم  تفگ : وا  هب  هتفر  نامثع  دزن  ع )  ) یلع دـیامن . داشرا  دـهد و  دـنپ  ار  وا  هدرک  وگتفگ  ناـمثع  اـب 
يراک هب  ار  وت  هن  و  ینادن ، هک  میوگیمن  يزیچوت  هب  میوگب . هچ  وت  هب  منادیمن  ادـخب  دـندرک . تبحـص  نم  اب  وت  تموکح  هرابردو  میایم )

ینادن . یسانشن و  هک  میامنیم  شرافس  داشرا و 
هتفرگن ینامز )  ) یـشیپ وت  رب  ربمایپ ص ) زا   ) يزیچ كرد  رب  و  ینادیم ، هرادا ) وتموکح  یمالـسا  هیور  دروم  رد   ) مینادیم ام  ار  هچنآ  وت 

. يا هدینش  يا و  هدید  مه  وت  مدینـش  میدید و  ام  هک  روطنامه  يدوب و  ص )  ) ادخ ربمایپ  بحاصم  وت  اریز  میناسرب . تعالطا  هب  ارنآ  ات  میا 
ربمایپ هب  اهنآ  زا  شیب  يدنواشیوخ  اظحل  زا  یتح  وت  و  دنا ، هدوبن  مالسا  نوناق  يارجا  هب  راوازس  فظوم و  وت  زا  شیب  رمع  رکبوبا و  انمض 
شیوخ هرابرد  اریادخ  اریادخ  نیاربانب ، دناهدیـسرن . اهنآ  هک  يا  هدیـسر  يا  هبترم  هب  ص )  ) ربمایپ يداماد  ظاحل  زا  نوچ  یکیدزن ، (ص )

رد نامثع  یسانشیم .) ینادیم و  ار  تفئاظو  نوچ   ) یئایم نتسناد  هب  نتـسنادن  زا  هن  یئایمن و  تریـصب  هب  تریـصب  مدع  زا  وت  اریز  رآ . دایب 
رـس هب  ار  يا  هراوآ  يدروایم و  ياجب  یتسود  قح  يدرکیم و  یبوخ  تنادـنواشیوخ  هب  يدوب و  نم  ياـج  هب  وت  رگا  ادـخب  تفگ : باوج 

مدرکیمن شاخرپ  وت  هب  يدروایم  هانپ 
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رگمادـخب ارت  تسا . هدرک  بوصنم  رمع  هک  ماهدرک  بوصنم  یتلود  تاـماقم  يرادناتـسا و  هب  ار  یناـسک  نم  مدومنیم . تا  هذـخاوم  هن  و 
يرآ . تفگ : تشادن ؟ ارنآ  تیحالص  هکیلاح  رد  تشامگن  یتلود  تاماقم  هب  ار  هبعش  نب  هریغم  رمع ،

؟ دینکیم شهوکن  تمالم و  ارم  منکیم  بوصنم  ماقم  نامه  هب  تسا  نم  شیوخ  موق و  هک  ار  رماع  نب  هللا  دـبع  نم  یتقو  ارچ  سپ  تفگ :
عـالطا رگا  دادیمیلامـشوگ و  ار  وا  تشاـمگیم  یتـلود  ماـقم  هبار  سک  ره  باـطخ  نب  رمع  هک  مهدـیم  حیـضوت  تیارب  تفگ : ع )  ) یلع

یهدیم و جرخب  یتسس  ینکیمن ، يراک  نینچ  وت  یلو  دیسریم . شباسح  هب  دناوخیم و  ارف  شتیرومام  لحم  زا  ار  وا  هتشگ  هاریب  هک  تفاییم 
تفگ : نامثع  یئامنیم . ارادم  یمرن و  تیاهشیوخ  موق و  اب 

رگم تفگ : دـنراد  نارگید  ار  تلیـضف  یلو  دنتـسه  نم  کیدزن  دـنواشیوخ  اهنآ  يرآ ، تفگ : ع )  ) یلع دنتـسه . زین  وت  دـنواشیوخ  اهنآ 
و دوب ، رادربنامرف  وازا  شیب  دیسرت و  یم  رمع  زا  رمع ) رکون   ) ءافری زا  رتشیب  هیواعم  دومرف : درکن ؟ بوصنم  يرادناتـسا  هب  ار  هیواعم  رمع ،

تیارب و  تسا . نامثع  روتـسد  نامرف و  نیا  دـیوگیم : مدرم  هب  تقونآ  و  ینادـیم ، ار  نیا  وت  دـنکیم و  رداص  نامرف  وت  ياـجب  نونکا  وا  مه 
!" يرادیمن زاب  راک  نیا  زا  هدرکن  هذخاوم  ار  هیواعم  وت  دنروایم و  ار  شربخ 

هک ارم  ناـنطومه  تفگ : هدوـمن  ناگدـننک  هرـصاحم  هب  ور  شاهناـخ  زارف  زا  ناـمثع  هک "  دـنکیم  تیاور  دـهاجم  لوـق  زا  دعـس  نـبا  - 8
و ناشهد ، نتشک  هب  و  نک ، مک  ار  ناش  هرامش  ایادخ : تفگ : دندرک  هطاحا  ار  وا  نوچ  و  دیشکن .. متـسه  امـش  ناملـسم  ردارب  رادمامز و 

یلخاد ياهبوشآ  يانثا  رد  اهنآ  زا  يا  هدع  نامثع ، نیرفن  رثا  رب  دیوگیم ) : دهاجم  . ) راذگم یقاب  ار  اهنآ  زا  کیچیه 

هحفص 299 ] ] 

دننادرگ و هابت  لامیاپ و  زور  هس  تدم  رد  ار  شمدرم  تاسدقم  ات  داتـسرف  هنیدم  هب  رازه  تسیب  رب  غلاب  یهاپـس  دیزی  و  دـنتفر ، نتـشک  هب 
دنروآرد " . ناشرس  رب  دنهاوخیم  هچ  ره  رارشا  اب  ناشیزاسمه  رطاخب 

تسا : هدورس  نینچ  نارگید  وراصنا  هرابرد  ینعی  دندرکن  عافد  نامثع  زا  هک  یناسک  هرابرد  تباث  نب  ناسح  " 
دنتساخن رب  شیرای  هب  راصنا  دیسر  ارف  گرم  نوچ 

دندومنیم تیامح  وا  زا  شنارادناتسا  هکیلاح  رد 
دروآ دنهاوخ  شیوخ  هئربت  يارب  یلیلد  هچ  هحلط  ریبز و 

؟ دسر ارف  تمایق  هک  هاگنآ 
نامثع لتق  هب  اراکشآ  رکب  یبا  نب  دمحم 

دوب وا  لابندب  رسای  رامع  تساخرب و 
اهزیچ همه  هکنیا  اب  مدرم  زا  شا  هناخ  رد  یلع  و 

؟ ربخ هچ  دیسرپ  یم  هدرک  یتسدشیپ  دوب  وا  شیپ 
دروایم شیپ  تسد  دنک  تعیب  تساوخیم  هک  ره  يوسب  و 
 " دوب هدرک  ظفح  ار  شراقو  شمارآ و  هکیلاح  رد 

تسا : هدروآ  نامثع  گرم  رد  یلاله  ینثم  وبا  هب  بقلم  روث  نب  دیمح  زا  یتایبا  رکاسع ، نبا 
تفر هنیدم  مدرم  تسدب  تفرب  نایم  زا  هک  تفالخ  " 

دنتفر ههاریب  هب  هتشگردب و  نید  هار  زا  هک  ماگنهنآ 
بکترم هتشادن و  هاگن  ار  نامثع  مارتحا  دید  نوچ  ادخ 
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دندوب تفالخ  يدصت  هتسیاش  هک  تخاس  لقتنم  یناسک  هب  نانآ  زا  ار  تفالخ  دندش  شقح  رد  تیانج 

هحفص 300 ] ] 

تفرگب دنتخیر  قحانب  ار  نامثع  نوخ  هک  هنیدم  مدرم  زا  ار  تفالخ 
! دنتخیر نیمز  رب  یهارمگ  رس  زا  ار  ینوخ  هچ 

دنداتفا رد  هرصاحم  هب  نامثع  هرصاحم  رفیکب  هنیدم  مدرم  رتشیب 
دندروخ يراک  ياه  هبرض  دندوب  هدز  هناخاتسگ  ياه  هبرض  هک  اهنآ  و 

نامداش اهلد  تشگ و  نشور  اه  مشچ  اهرفیک  نیا  زا 
. " ددرگیم نامداش  دسر  دوصقم  هب  نوچ  يوجماقتنا  ره  و 

دندوب یجراخ  داهج  مرگرس  يزرم  قطانم  رد  هک  یباحصا  هب  هنیدم  مدرم  همان 

رد هک  یباحـصا  هب  دندوب  هنیدم  رد  هک  ص )  ) ربمایپ باحـصا  زا  هدع  نآ  درک  ياهئراک  هچ  نامثع  دندید  نوچ  مدرم  دـسیونیم " : يربط 
دنتشون : نینچ  دندوب - هتفر  يزرم  قطانم  هب  باحصا  نوچ  دندوب - اهزرم  تسد و  رود  قطانم 

رد تسا . ص )  ) دمحم نید  طسب )  ) ناتدوصقم دیتخادرپ و  لج  زع و  يادـخ  هار  داهج  هب  هتفرنوریب  نات ) هناخ  رهـش و  و   ) هنیدـم زا  امش 
. تسا هدومن  اهر  هدرک و  هابت  ار  دمحم  نید  نامثع ) ینعی   ) دـنکیم تموکح ) و   ) راک هنیدـم  رد  امـش  ياجب  هک  یـسکنآ  نونکا  هکیلاح 

دینادرگ " . رارقرب  ار  ص )  ) دمحم نید  دیئایب و  باتشب  نیا  ربانب 
نبا و  دینادرگ . رارقرب  ارنآ  نیاربانب  هدینادرگ  هابت  نات  هفیلخ  ار  دمحم  نید  تسا : هدرک  تیاور  تروص  نیاب  ار  همان  ریخا  تمسق  ریثا  نبا 

نامثع هیلع  اهلد  همان ، نیا  رثا  رب  دـینادرگ . راـنک  رب  ار  وا  نیارباـنب  هدـینادرگ  هاـبت  ناـت  هفیلخ  ار  دـمحم  نید  تروص : نیاـب  دـیدحلا  یبا 
هنیدم هب  وس  ره  زا  و  تشگ ،

هحفص 301 ] ] 

دنتشک . ار  وا  هک  دیسر  یئاجب  راک  ات  هدروآ  يور 
نامثع هیور  زا  نآ  رد  دنتـشون و  همان  رگیدکی  هب  ص )  ) ادخ ربمایپ  نارای  يرجه  لاس 34  رد  دیوگیم " : هملسم  نب  دمحم  نابز  زا  يربط 

زا و  دـندومن ، تیاکـش  هدرک  راـیتخا  يرگید  هیور  نآ  ياـجب  هداد و  رییغت  ار ) تموـکح  یمالـسا  هیور  و  ص )  ) ربماـیپ تنـس   ) هک نیا  و 
هب ناشتالمح  مدرم و  تاداقتنا  و  تسا . هنیدـم ) ینعی   ) ام رهـش  اجنیا  رد  داـهج  دـیداهج  راتـساوخ  رگا  اـت  دـیئایب  هک  دنتـساوخ  رگیدـکی 

ار اهفرح  نیا  دندیدیم و  ادخ  ربمایپ  باحـصا  و  دـنتفگیم . تفگ  یـسک  هب  دوشیم  هک  ار  یئاهفرح  نیرتدـب  وا  هب  تفرگ و  ینوزف  ینامثع 
: زا دندوب  ترابع  هک  دـنچ  ینت  زج  دنتـساخیم  رب  نامثع  زا  عافد  هب  هن  دـندومن و  یمن  یهن  یئوگدـب  زا  ار  دارفا  نآ  کیچیه  دندینـشیم و 

هسلج لیکشت  ع )  ) یلع تمدخ  رد  رگید  يا  هدع  نارجاهم و  سپ  تباث . نب  ناسح  و  کلام ، نب  بعک  يدعاس ، دیـسا  وبا  تباث ، نب  دیز 
تشپ مدرم  تفگ : وا  هب  هتفر  نامثع  دزن  يو  هجیتن ، رد  دیامن . داشرا  تحیصن و  ار  وا  هدومن  هرکاذم  نامثع  اب  دندرک  شهاوخ  وا  زا  هداد 

میایم " ...) اهنآ  دزن  زا  نم  و   ) دنتسه نم  رس 
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دندوب رصم  رد  هک  ینیعبات  باحصا و  هب  نارجاهم  همان 

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
مکاح .) باختنا  هرفن  شش  ي   ) اروش هدنامزاب  گنهاشیپ و  نارجاهم  زا 

دننکیم . یگدنز  رصم  رد  هک  ینیعبات  و  ربمایپ )  ) باحصا هب 
هک نیا  زا  لبق  دیئایب و  ام  شیپ  راگدرورپ و ... شیاتس  ساپس و  زا  سپ 

هحفص 302 ] ] 

دیروآ . ناماسب  ارنآ  دنیابرب  شناگتسیاش  نابحاص و  زا  ار  ادخ  ربمایپ  تفالخ 
هفیلخ ود  تاررقم  و  تسا ، هتـشگ  هنوگرگد  ادخ  ربمایپهیور  تنـس و  و  تسا ، هدـش  باختنا  يرگید  زیچ  نآرق )  ) ادـخ باتک  ياجب  اریز 
عالطا نآ  زا  ای  هدرک  تفایرد  ار  همان  نیا  هک  ار  ینیعبات  باحـصا و  همه  نیارباـنب ، تسا . هداد  يا  هزاـت  تاررقم  هب  ار  دوخ  ياـج  نیـشیپ 

ام شیپ  دیراد  نامیا  ازج  زور  ادخ و  هب  رگا  دیهدب . ام  هب  ودـیریگب  ام  يارب  ار  قح  اجنیا و  دـیئایب  هک  میهدـیم  مسق  ادـخ  هب  دـننکیم  ادـیپ 
زا ارنام  قح  دوب . قباس  يافلخ  ناتربمایپ و  تلحر  ماگنهب  هک  دینادرگ  رارقرب  یشورو  تروص  نامه  رب  ار  هعماج ) نوناق  و   ) قح دیئایب و 
زا سپ  هرود  رد  تفالخ  دـنا . هتـشگ  نامتموکح  راـک و  عناـم  و  دـنا ، هتـشگ  طلـسم  ناـم  یمومع  ياهدـمآرد  رب  و  دـنا ، هدوبر  نامتـسد 
هچ ره  رب  هک  ره  نآ  رد  هک  تسا  هتشگ  لیدبت  يا  هنامحریب  كاندرد و  تنطلس  هب  زورما  دوب و  تمحر  هیام  هناربمایپتفالخ و  نامربمایپ 

دروخیم "! ارنآ  دنک  ادیپ  تسد  دارفا ) یصوصخ  لاوما  زا  ای  یمومع  دمآرد  لاوما و  زا  )

نامثع هب  هنیدم  مدرم  همان 

ینعی  ) هبوت هب  دندرکتوعد  ار  نامثع  يا  همان  رد  هنیدم  مدرم  هک "  دنکیم  لقن  ماوع  نب  ریبز  شردپ  زا  ریبز  نب  هللا  دبع  دـسیونیم : يربط 
ادخ ربارب  رد  هک  ار  یتادهعت  رگا  هک  دندروخ  مسق  ادخ  هب  دندرک و  لالدتسا  و  ادخ ،) مکح  یمالـسا و  هیور  هب  يراکفالخ  زا  تشگزاب 

زا ناـمثع  یتقو  سپ  دیـشک . دـنهاوخ  شلتق  هب  ار  راـک  تشاد و  دـنهاوخن  رب  وا  زا  تسد  دـهدن  ماـجنا  ادـخ ) مکح  هب  لـمع  ینعی   ) دراد
... " تخادرپ هرواشم  هب  نایوما ) ینعی   ) شا هداوناخ  دارفا  نایامنهار و  اب  دیسرت  ندشهتشک 

هحفص 303 ] ] 

عامجا نامثع و 

هک ار  ینانخـس  میتفایرد ، ار  نامثع  هراـبرد  راـصنا  نارجاـهم و  زا  معا  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  هیرظن  نخـس و  یخیراـت ، تاـیاور  هوبنا  رد 
رظن و راهظا  تسیود  هب  هک  رظن  راهظا  هلمج  نیا  ار . ناشیا  یعمج  هتـسد  نخـس  ای  دـنا  هدروآ  نابزب  وا  هرابرد  راصنا  نارجاهم و  کیاکی 
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راهچ زج  دنا  هدوب  ناتـسادمه  وا  اب  تیدض  تفلاخم و  نامثع و  هیورداقتنا  رد  ص )  ) ربمایپ باحـصا  همه  هک  دیامنیم  تباث  دسریم  نخس 
کی ره  باحـصا  میرذگب  هک  رفن  راهچ  نیا  زا  يدـعاس . دیـسا  و  کلام ، نب  بعک  تباث ، نب  ناسح  تباث ، نب  دـیز  زا : دـنترابع  هک  رفن 

نیسحت ار  شناگدنشک  ای  هدومن  قیوشت  شلتق  هب  ار  مدرم  يرگید  هتشاد ، تکرش  شنتشک  رد  یکی  دنا : هدومن  تفلاخم  نامثع  اب  یعونب 
شا هیور  زا  ای  هدوشگ ، شمانشدبنابز  ای  هدیشوک ، شتموکح  لزلزت  رد  ای  هدومن ، موکحم  هدرمشرب و  ار  شیاهتعدب  یموس  تسا ، هدرک 

لوصا فالخ  رب  ار  نویبالقنا  نافلاخم و  راک  هدـیرزو و  يراددوخ  شیرای  زا  ای  هدومن ، رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  ار  وا  هدرک و  داقتنا 
نیا تسا . هتـساخرب  وا  زا  عافد  هب  هن  هدـیدن و  نامثعبناج  هب  ار  قح  هتـشادن و  زاب  یتاغیلبت  هزرابم  زا  ار  اهنآ  هتفاـین و  مالـساتاروتسد  و 

راکـشآ و روطب  نامثع  هیورو  راک  هک  نیا  لـیلد  تسا ، یگرزب  تقیقح  رب  لـیلد  شا  هیور  ناـمثع و  تیموکحم  ردقاـفتا  یناتـسادمه و 
یعمج هتـسد  یعامجا و  رظن  تسا . هتـشاذگن  یقاـب  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  ياربلاـمها  دـیدرت و  ياـج  هدوب و  مالـسا  فـالخ  رب  حـیرص 

راچد ای  هارمگ  یعمج  هتسد  روطب  نانآ  دراذگیمن  ادخ  دیامرفیم : ع)  ) نینموملاریما الوم  هکنانچ  اریز  دوش  هدرمش  اطخ  دناوتیمن  باحـصا 
رت تباث  رت و  ملسم  يرما  دنا  هداد  ناشنشا  هیور  نامثع و  تموکحم  رد  هک  یعامجا  ءارآ و  قافتا  ققحت  یفرط ، زا  دنوش . تریـصب  مدع 

. دنا هتشاد  رکبوبا  باختنارد  البق  دنیوگیم  هک  یعامجا  زا  تسا 
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هیور تیموکحم  رد  ار  نانآ  عامجا  دنراچان  دنرامشب  تجح  یعرـش و  لیلد  رکبوبا ، باختنا  رد  ار  باحـصا  عامجا  یناسک  رگا  نیاربانب 
دنروآ . رامشب  نآ  فیدر  رد  القا  ای  نآ  زا  رت  عطاق  یتجح  نامثع 

زا تسا ، وا  نامز  فیراعم  مهم و  صاخشا  زا  دروآ و  میهاوخ  دلج  نیمه  رد  ای  میدروآ  نامثع  هرابرد  هک  یئاهرظن  راهظا  نانخس و 
(. ع  ) بلاطیبانب یلع  نینموملاریما  - 1

. نینموملا ما  هشئاع  - 2
. دنا هتفای  تشهب  هدژم  دنیوگیم - هک - يرفن  هد  زا  یکی  و  هرفن ، شش  ياروش  وضع  فوع ، نب  نمحرلا  دبع  - 3

. رفن هد  نامه  زا  اروش و  وضع  هللا ، دیبع  نب  هحلط  - 4
. رفن هد  نامه  زا  اروش و  وضع  ماوع ، نب  ریبز  - 5

. ردب دهاجم  و  ص )  ) ادخ ربمایپ  رادزار  دوعسم ، نب  هللادبع  - 6
. نآرق هدوتس  ردب و  دهاجم  ص ،)  ) ربمایپ هدید  ود  نیب  ام  رسای ، رامع  - 7

(. ص  ) ربمایپ هدوتس  و  ردب ، دهاجم  دوسایبا ، نب  رادقم  - 8
. راکوکین ياسراپ  یفوک ، يدع  نب  رجح  - 9

. ملع تلیضف و  بحاص  ياهتیصخش  نیرتوکین  زا  لاقرم ، مشاه  - 10
. تخرد ریز  ناگدننک  تعیب  زا  يرافغ ، هاجهج  - 11

. يردب دهاجم  يراصنا ، فینح  نب  لهس  - 12
. يردب دهاجم  يراصنا ، عفار  نب  هعاقر  - 13

. يراصنا هیزغ  نب  جاجح  - 14
. ردب دهاجم  ص ،)  ) ربمایپ هناخبحاص  يراصنابویا ، وبا  - 15

 ". يردب و "  نمادکاپ ، جرزخ ، هلیبق  سیئر  يراصنا ، دعس  نب  سیق  - 16
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. يردب يراصنا ، یضایب  ورمع  نب  هورف  - 17
. يردب يراصنا ، مزح  نب  ورمع  نب  دمحم  - 18

. يراصنا هللا  دبع  نب  رباج  - 19
. يردب يراصنا ، يدعاس  ورمع  نب  هلبج  - 20

. يردب يراصنا ، هملسم  نب  دمحم  - 21
. تما همالع  سابع ، نب  هللا  دبع  - 22

. یصاع ورمع  - 23
. ینانک لیفط  وبا  - 24

. رفن هد  نآ  زا  صاقو ، یبا  نب  دعس  - 25
. دنادیم ریظن  مک  ار  وا  ع )  ) نینموملاریما هک  رتشا ، کلام  - 26

. میکع نب  هللا  دبع  - 27
. هفیذح یبا  نب  دمحم  - 28

. هرارز نب  ورمع  - 29
. سیقلا دبع  هلیبق  سیئر  ناحوص ، نب  هعصعص  - 30

. لمج گنج  دیهش  يدبع ، هلبج  نب  میکح  - 31
. یموزخم دیلو  نب  ماشه  - 32

. نایفس یبا  نب  هیواعم  - 33
. نادرمکین نیرتهب  زا  ناحوص ، نب  دیز  - 34

. تسا هدمآ  لئان  ص )  ) ربمایپ ياعد  راختفا  هب  هک  یسک  یعازخ ، قمح  نب  ورمع  - 35
. ناشلا میظع  یباحص  یئاط ، متاح  نب  يدع  - 36

. یباحص دعس ، نبهورع  - 37
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. ناسح نب  نمحرلا  دبع  - 38
. تسا هدوتس  ار  وا  ع )  ) نینموملاریما هک  رکبوبا ، رسپ  دمحم  - 39

. یعخن دایز  نب  لیمک  - 40
. یمیمت هلمح  نب  ذئاع  - 41
. يدزا ریهز  نب  بدنج  - 42

. يدنک هللا  دبع  نب  مقرا  - 43
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. دادش نب  کیرش  - 44
. هعیبض نب  هصیبق  - 45
. فیفع نب  میرک  - 46
. فوع نب  مصاع  - 47
. یمس نب  ءاقرو  - 48
. نایح نب  مادک  - 49

. ینابیش لیسف  نب  یفیص  - 50
. باهش نب  زرحم  - 51

. يدعس هیوح  نب  هللا  دبع  - 52
. يدعس سنخا  نب  هبتع  - 53

. ینادمه نارمن  نب  دیعس  - 54
. یعخن سیق  نب  تباث  - 55

. یثراح سیق  نب  رغصا  - 56
. یعخن فکفکم  نب  دیزی  - 57

. ینادمه هللا  دبع  نب  ثراح  - 58
. یمشاه سابع  نب  لضف  - 59
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. یعازخ ءاقرو  نب  لیدب  نب  ورمع  - 60
. یثراح رضن  نب  دایز  - 61
. يرماع مصا  هللا  دبع  - 62

. متها نب  ورمع  - 63

. دابع نب  حیرذ  - 64
. یسیق حیرش  نب  رشب  - 65

. ینوکس نارمح  نب  نادوس  - 66
. سیدع نب  نمحرلا  دبع  - 67

. عایبلا نبا  هب  بقلم  مییش  نبهورع  - 68
. ینوکس رشب  نب  هنانک  - 69

. یکع برح  نب  یقفاغ  - 70
. اسراپ دهاز  هدبع ، نب  بعک  - 71

. يدبع هبرخم  نب  ینثم  - 72
. ردب دهاجم  ینانک ، یثیل  رماع  - 73
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. هعافر نب  دیبع  - 74
. یحمج هللا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  - 75

. بیرک نبملسم  - 76
. یثراح دیبع  نب  ورمع  - 77

. يراصنا مزح  نب  ورمع  - 78
. یمیمت یباض  نبریمع  - 79

. يدعاس سوا  نب  ملسا  - 80
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ناشرظن قافتا  عامجا و  و  دـناهدومن ، عامجا  نامثع  دروم  رد  دـمآ  دـهاوخ  ادـعب  اـی  میدروآ  ار  ناـشرظن  راـهظا  هک  رگید  یعمج  اـهنیا و 
ودـنا هتفرگ  رارق  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  نیرت  فورعم  نیرتـگرزب و  عـمج ، نیا  رد  تسا . وا  هیور  ناـمثع و  تیموـکحم  رب  عطاـق  یتـجح 

- هـک رفن  هد  زا  نـت  دـنچ  نینموـملا و  ما  هشئاـع  زین  و  نارگید ، ردـب و  نادـهاجم  زا  اـسراپ ، یقتم و  رظنبحاـص و  ذوـفن و  اـب  ياهتیـصخش 
هب ار  نامثع  درک و  نییعت  مکاح  باختنا  يارب  باطخ  نب  رمع  هک  يا  هرفن  شـش  ياروش  ياضعا  و  دـنا ، هتفایرد  تشهب  هدژم  دـنیوگیم -

دندیزگرب . تموکح 
؟ دیآ رامـشب  تجح  دـناوتیم  یعامجا  هچ  سپ  دوشن  هدرمـش  تجح  عامجا " و  یتعامج "  نینچ  عامجا  رظن و  قافتا  یناتـسادمه و  رگا 

هنوگچ دننادیم  عطاق  تجح  ار  شفرح  دشاب  هدومن  تمذم  ای  دـیجمت  فیرعت و  یـسک  هرابرد  تعامج  نیا  دارفا  زا  یکی  رگا  هک  یناسک 
دننادن ؟ تجح  نامثع  هیلع  ار  نانآ  همه  عامجا  قافتا و  دنناوتیم 

لثم دـنا  هتخاس  مدرم  یهارمگ  بیرف و  يارب  هک  یئاهفرح  دوشیم ، نشور  ـالم و  رب  اـهفرح  رایـسب  یتسـس  ویهاـبت  میتفگ ، هچنآ  وترپ  رد 
راصنا نارجاـهم و  هب  دـنادب  ناـمثع  زا  رترب  ار  یلع  سک  ره  دـنا : هتفگ  ینطق  راد  بویا و  تسا " : هتـشون  ریثک  نبا  خـیرات  رد  هک  یفرح 

سپ هک  تسا  نیا  هکلب  فرح ، نآ  هن  تقیقح  دیدنخب . دیناوخب و  تسا " ... مکحم  تسرد و  تسار و  ینخـس  نیا  و  تسا . هدرک  تناها 
ع)  ) نایقتم يالوم  هن  زا  رترب  ار  نامثع  یسک  رگا  دنا  هتفای  نامثع  دروم  رد  باحـصاهمه  راصنا و  نارجاهم و  هک  يرظن  قافتاو  عامجا  زا 

. ردقیلاع نیعبات  باحصا و  ناگنهاشیپ  هب  تسا و  هدرک  تناها  راصنا  نارجاهم و  هب  دنادب  ینموم  یناملسم  ره  یتح  زا  رترب  هکلب 
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 " این . رد  ناگداتفا  دیدرتب  ناروآ و  کش  رامش  رد  سپ  دیسر . رد  وت  هب  تراگدرورپ  بناج  زا  قح  تسار و  نخس  " 

هرصاحم نیتسخن 

دریگیم  یتامیمصت  نامثع  هیلع  ناناملسم  یمومع  هرگنک 
رد رـصم  هرـصب و  هفوـک و  ناتـسرهش ) اـی   ) رهـش هس  مدرم  ناـمثع  ندـش  هتـشک  زا  شیپ  لاـسکی  دنـسیونیم " : ناـخرومرگید  يرذـالب و 

دندرک . عامتجا  مارحلادجسم 
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نیا رد  ینوکـس . رـشب  نب  هنانک  رـصم  یلاها  سیئر  يدبع و  هبرخم  نب  ینثم  هرـصب  یلاها  سیئر  دوب ، هدـبع  نب  بعک  هفوک  یلاها  سیئر 
ماگنهب هک  ار  یتادهعتهک  ار  نیا  زین  دنداد و  رارق  ثحب  درومار  وا  هرادا ) تموکح و  یمالسا   ) هیورلیدبت نامثع و  هیور  یمومع  عامتجا 

میهد . تیاضر  عضو  نیاب  میناوتیمن  ام  دنتفگ : و  تسا . هداهن  اپ  ریز  تسا  هتسب  دهع  ادخ  اب  شماجنا  رد  هدرپس و  تفالخ  يدصت 
یمومع عامتجاربماغیپ  هدـنیامن و  تشگزاب ، شیوخ  رهـش  هب  نوچ  هدربمان  رفن  هس  زا  کی  ره  هک  دـنتفرگ  اقفتم  ار  میمـصت  نیا  ماـجنارس 

اب ار  شیوخ  بلاطم  هتفر  نامثع  هناخهب  دعب  لاس  هک  دراذـگب  رارق  دوب  قفاوم  ناشتایرظن  اب  یـسک  ره  اب  ات  دـشاب  هکم  رد  نامثع  نافلاخم 
. دنراذگب ارجا  هب  هتفرگ  هراب  نیا  رد  يدیدج  میمصت  هنرگو  دنا  هدیسر  دوصقمب  هک  تشگزابشا  هیور  زا  هاگ  ره  ات  دنراذگب  نایم  ردوا 
رب و  نوتس ، راهچ  رد  رفن و  رازه  اب  دیوگیم  هبیتق  نبا  . ) دمآ هنیدم  هب  هفوکیلاها  زا  نت  تسیود  اب  رتشا  کلام  دیسر  ارف  ررقم  دعوم  نوچ 

یثراح ، رصن  نب  دایز  يدبع ، ناحوص  نب  دیز  دوب : هدنامرف  نت  راهچ  نیا  زا  یکی  نوتس  ره 
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دمآ و نوریب  هرـصب  مدرم  زا  رفن  دـصکی  اب  يدـبع  هلبج  نب  میکح  . ) دوب زین  لک  هدـنامرف  هوالعب  نیا  متها و  نب  ورمع  مصا و  نب  هللا  دـبع 
نبا اـی  شرحم - نبا  یـسیقحیرش و  نب  رـشب  يدـبع و  داـبع  نب  حـیرذ  و  دـندش ، رفن  هاـجنپ  دـصکی و  اـت  دنتـسویپ  وا  هب  رفن  هاـجنپ  سپس 

. دنتشاد رارق  نوتـس  راهچ  رد  دنتـساخرب و  رـصم  زا  هک  دوب  یمدرم  هزادناب  ناشدادعت  دیوگیم  نودلخ  نبا  . ) دندوب نانآ  هارمه  شرتحم -
(. تسا هتـشون  رفن  رازه  وددیدحلا  یبا  نبا  و   ) دـنا هتفگ  مه  رازهو  دصـشش  دـصتفه و  دـصناپ و  ارنآ  دـندمآ و  نت  دـص  راهچ  رـصم  زا  )

نایم نآ  رد  دوب - ناشیا  ياسور  زا  هک  - یعازخ قمح  نب  ورمع  و  ینوکـس ، هرـسیمو  ینوکـس ، نارمح  نب  نادوس  و  رکبوبا ، رـسپ  دـمحم 
دنتشاد : هدنامرف  راهچ  نایرصم  دنتشاد . رارق 

. یعازخ ءاقرو  نب  لیدب  نب  ورمع  - 1
. سیدع نب  نمحرلا  دبع  - 2
. عایب نبا  مییش ، نب  هورع  - 3

ینوکس . رشب  نب  هنانک  - 4
دوب . ناگدننک  هرصاحم  تعامج  ماما  نامثع ) هناخ   ) هرصاحم ياهزور  رد  وا  مه  دوب و  اهنآ  لک  هدنامرف  یکعبرح  نب  یقفاغ  و 

سیدع . نب  نمحرلا  دبع  دوب و  ص )  ) ربمایپ باحصا  زا  هک  یعازخ  لیدب  وب  رمع  دندوب ، نت  ود  عبات  یگمه  دسیونیم : يربط 
یسبع رسای  نب  رامع  هلمجنآزا  دنتسویپ  ناشیا  هب  راصنا  نارجاهم و  زا  يا  هدع  هنیدم  رد  و  دنتفر ، نامثع  هناخ  هب  دندیـسر  هنیدم  هب  نوچ 

هدـمآلئان ص )  ) ربمایپ تبحاصم  هب  هک  هیزغنب  جاـجح  تسا و  يردـب  زین  وا  هک  يراـصنا  عفار  نب  هعاـفر  تسا و  ردـب  نادـهاجم  زا  هک 
. تسا ردب  نادهاجم  زا  هک  ریکب  نب  رماع  تسا و 
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ریبز هحلط و  ورـسای  رامع  رکبوبا و  رـسپ  دمحم  و  (ع ) یلع هب  ار  ناشراک  رـصم  یلاها  دـیوگیم : هیواعم  هب  يا  همان  رد  نامثع  رـسمه  هلئان 
رکب و نب  دعـس  هعازخ و  ناوتیم  دندوب  نایرـصم  اب  هک  یلئابق  زا  دنداد . ار  نامثع  لتق  روتـسد  ناشیا  دـندمآرد و  اهنآ  تعاطاب  دـندرپس و 

دندوب . رتوردنت  رتریگتخس و  همهزا  اهنیا  درب و  مان  ار  برثی  ياه  یطبن  هنیزم و  هنیهج و  ریاشع  یضعب  لیذه و 
رد ار  شا  هنیک  دوب و  هدز  رس  رـسای  رامع  رذوبا و  دوعـسم و  نب  هللا  دبع  هب  یئاهیراتفر  دب  نامثع  زا  البق  دیوگیم : بیـس  نب  دعـس  هکنانچ 
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ینب هلیبق  دنتـشاد و  لد  هب  ار  يرافغ  رذوبا  هنیک  اهنآ  نانامیپمه  رافغ و  ینب  هرهز و  ینب  لیذـه و  هلیبق  دوب . هداهن  اـجرب  هلیبق  نیدـنچ  لد 
. ار رسای  رامع  هنیک  موزخم 

وا اریز  دوعـسم  نبهللا  دـبع  رطاخب  دـندوب  هرهز  ینب  هلیبق  نامثع ) هناخ  ناگدـننک  هرـصاحم  مدرمینعی   ) مدرم ناـیم  رد  دـسیونیم : دوعـسم 
رافغ و هلیبق  و  رـسای ، راـمع  رطاـخب  شناـنامیپمه  موزخم و  ینب  هلیبق  و  دوب ، هلیبق  نآ  وضع  وا  نوچ  لیذـه ، هلیبق  و  دوب ، ناـشیا  ناـمیپمه 
. درادن ار  اهنآ  رکذ  شیاجنگ  ام  باتک  هک  رگید  رایسب  لئابق  و  دوب ، هدمآرکبوبا  رسپ  دمحم  هارمه  میت  هلیبق  و  رذوبا ، رظاخب  شنانامیپمه 

. تسا وا  هرصاحم  نیتسخن  نیا  دندرک و  هرصاحم  ار  نامثع  اهنیا  و 
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نامثع هب  نایرصم  همان 

زا یکی  تسدب  دنتـشون و  همان  نامثع  هب  بشخوذ  رد  ای  ایقـس  رد  نایرـصم  دیوگیم : شردـپ  لوق  زا  ریبز  نب  هللا  دـبع  دـسیونیم " : يربط 
دندوب : هتشون  همان  رد  دندرک . نوریب  شا  هناخ  زا  اروا  داد  روتسد  هدادن  یباوج  دناوخ و  ار  همان  نآ  نامثع  دندناسر . وا  هب  شیوخ 

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
. دنزاس نوگرگد  دوخار  نتشیوخ  هک  هاگنآ  ات  دنکیمن  نوگرگد  ار  یموق  چیه  لاح  ادخ  هک  نادب  راگدرورپ ... شیاتس  ساپس و  زا  سپ 
زا شیوخ  هرهب  بیـصن و  و  يرآ ، مهارف  ترخآ  هشوت  نآ  رد  هک  دیاب  و  یئایند ، رد  وت  روآ  رطاخب  اریادخ  اریادخ  مه  زاب  اریادخ  اریادخ 
وا رطاخب  میئایم و  مشخب  ادـخ  رطاـخب  مسق  ادـخب  اـم  هک  نادـب  يزرون . اـفتکا  يزیواـین و  اـیند  هب  هک  دـیاب  سپ  یئاـمنن . شومارف  ترخآ 

تشاذگ . میهاوخن  نیمزب  ارنامریشمش  دنزن  رس  وت  زا  حیرص  راکشآ و  یهارمگ  ای  یئامنن  راکشآ  هبوت  ات  و  میوشیم . دونشخ 
 ". مالسلا و  درک . دهاوخ  تساوخزاب  ام  هرابرد  ار  وت  ادخ  و  وت ، زا  نامیاضاقت  وت و  هب  ام  نخس  تسا  نیا 
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يرجه لاس 35  رد  نامثع  دهعت 

هراشا

دیامن  هرادا  تموکح و  تنس  نآرق و  قبط  هک  نیا  رب  رئاد 
نیتسخن نیا  و  دـندش ، عمج  ناـمثع  هناـخ  رود  هب  نارگید  اـب  دـندمآرد و  هنیدـم  هب  نایرـصم  دـسیونیم " : فنخم  وبا  هتفگب  اـنب  يرذـالب 

دوب ... هرصاحم 
دنهاوخیم . هچ  منیبب  هتفر  تیعمج  نیا  شیپ  راذگب  تفگ : هتفر  نامثع  دزن  هبعش  نب  هریغم 

درگرب و راکتـشز  يا  درگرب  راکدـب  يآ  درگرب  هروک  يآ  دندیـشک : دایرف  شرـس  رب  دیـسر  ناـشکیدزن  یتقو  تفر . اـهنآ  فرطب  هاـگنآ 
نوچ نک . حرطم  ار  ناشتاداقتنا  حرش  و  نآرق ، هب  هعجارم  داهنـشیپ  هتفر  اهنآ  شیپ  تفگ : وا  هب  هتـساوخ  ار  صاع  ورمع  نامثع ، تشگرب .
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هغبان ! رسپ  يا  وشمگ  ادخ ! نمشد  يا  درگرب  کیلع ! هن  مالس و  هن  دنتفگ : اهنآ  درک . مالس  دیسر  اهنآ  کیدزن 
یمن ار  یـسک  بلاطیبا  نب  یلع  زج  اـهنآ  دـنتفگ : ناـمثع  هب  نارگید  رمع و  نب  هللا  دـبع  داـمتعا . فرط  هن  یتسه و  نیما  هن  اـم  رظن  رد  وت 

تفگ : دمآ و  وادزن  نوچ  دنریذپ .
هلیسوب فالتخا  لح  و  نآ ، هب  هعجارم  هب  ینعی   ) نک توعد  ص )  ) ربمایپ تنـس  نآرق و  هب  ار  اهنآ  ورب و  تیعمج  نیا  شیپ  نسحلا  وبا  يا 

ماجنا هب  مدرک  دـهعت  اهنآ  ربارب  رد  وت  تلاکوب  ار  هچنآ  هک  يدـنبب  ناـمیپ  دـهع و  مربارب  رد  ادـخاب  هک  منکیم  لوبق  یطرـشب  تفگ : نآ .)
یلع ار  هچنآ  هک  تسب  نامیپ  دهع و  ادخ  اب  تارابع  نیرت  مکحم  نیرتدـکوم و  هب  ات  تشاداو  ار  وا  ع )  ) یلع و  تفریذـپ . نامثع  یناسر .

، مدرگیمن رب  تفگ : درگرب ! دنتفگ : وا  هب  تفر . تعامج  نآ  فرطب  هاگنآ  ع )  ) یلع دناسر . ماجنا  هب  دنک  دهعت  تعامج  نآ  ربارب  رد  (ع )
میایم ! شیپ 

. دوش هتـشادرب  نایم  زا  ات  هتـشگ  امـش  یتحاران  هیام  تسا و  نآ  فلاخم  نامثع  ياهراک  هچ  مینیبب  نآ  وترپ  رد  ات  میزاسیم  حرطم  ار  نآرق 
نامثع هک  داد  حرش  هاگنآ 
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، يرآ تفگ : دیآرب ؟ شتامازتلا  هدـهع  زا  هک  ینکیم  نیمـضت  وت  دندیـسرپ : تسا . هداد  نیمـضت  هدروخ و  دـنگوس  هتـسب و  دـهع  هنوگچ 
دنتفگ : منکیم . نیمضت 

لوق وا  دنداد و  حرـش  ار  ناشتاداقتنا  هدمآرد  نامثع  هناخ  هب  ات  دندش  ع )  ) یلع هارمه  ناشفورعم  هتـسجرب و  ياهتیـصخش  مینک . یم  لوبق 
تشون : نینچنامثع  دهدب . هتشون  هک  دنتساوخ  نامثع  زا  اهنآ  دیامن . ناربج  هتشادرب  نایم  زا  ار  اهیراکفالخ  نآ  همه  داد 

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
( نم هفیظو  و   ) امـش قح  دسیونیم : دنتـشاد  داقتنا  هدوب  تحاران  وا  زا  هک  یناناملـسم  نانموم و  يارب  نینموملاریما  نامثع  ادخ  هدـنب  ار  نیا 
هیرهش و زا  هک  تسا  یناسک  رب  هیکت   ) دنسرب شیوخ  قوقح  هب  نامورحم  منک ، تموکح  ص )  ) ربمایپ تنس  نآرق و  قبطامش  رب  هک  تسا 

ناشراید رهـشهب و  نایدیعبت  دنرب ، رـسب  ینمیا  رد  دنا  هتفرگ  رارق  دیدهت  دروم  هک  یناسک  دـندوب ،) هدـش  مورحم  هنازخ  زا  شیوخ  هیمهس 
شیازفا نآ ) زا  تلم  دارفا  يرادروخرب  هیمهس و  ای   ) یمومع هنازخ  دمآرد  دنوشن ، فیقوت  اهناتسرهش  مدرم  یگدنیامن  ياهتئیه  دندرگرب ،

دناسر . ماجناب  دیآرب و  تامازتلا  نیا  هدهع  زا  نامثع  هک  دنکیم  تنامض  ناناملسم  نینموم و  ربارب  رد  بلاطیبا  نب  یلع  دبای .
، فینح نب  لهس  تباث ، نب  دیز  رمع ، نب  هللا  دبع  صاقو ، یبا  نب  دعـس  هللا ، دیبع  نب  هحلط  ماوع ، نب  ریبز  زا  دنترابع  دهعت  هسلج و  دوهش 

دیز . نب  دلاخ  بویا  وبا  و 
. دنتشگ زاب  هتفرگ  ار  همان  دهعت  نیا  زا  هخسن  کی  یتعامج  ره  دش . هتشون  يرجه  لاس 35  هدعقیذ  رد  هماندهعت  نیا 

هحفص 315 ] ] 

تین و   ) ریگ هاوگ  يراد  لد  رد  هچنآ  رب  ار  ادخ  دـنزاس و  رـشتنمهدینش  ارنآ  ات  نک  یقطن  مدرم  يارب  ایب  تفگ : نامثع  هب  بلاطیبا  نب  یلع 
ای هرـصب  ای  هفوک  زا  يرگید  ناوراـک  هک  تسین  یناـنیمطا  هتفـشآرب و  وت  هیلع  روشک  اریز  نک ،) نـالعا  زاـس و  دـکومدنگوس  اـب  شیوخ 

یلع ! یئوگن : زاب  دسرنرصم و 
ناـمثع یتشاذـگ . اـپ  ریز  ار  مقح  يدرواـین و  اـجب  ارم  يدـنواشیوخ  قح  وت  یئوگیم  منکن  لوبق  رگا  تقونآ  ورب . اـهنآ  شیپ  وش و  راوـس 
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و تساوخ . وفع  شزرمآ و  ادخ  زا  اهنآ  دروم  رد  دعب  هدز و  رـس  وا  زا  اهیراکفالخ  نآ  هک  دومن  فارتعا  درک  قطن  مدرم  يارب  تفریذـپ و 
دنپ هکمتـسه  یـسک  نیلوا  نم  نیاربانب  ددرگرب . ادـخ  هب  دـیآ و  هار  هب  تسیاب  دزغلب  سک  ره  هک  مدینـش  ص )  ) ادـخ ربمایپ  زا  نم  تفگ :

تایرظن اب  هدمآ  نم  دزن  امش  هتـسجرب  دارفا  مدمآ  نیئاپ  ربنم  زا  هکنیا  ضحمب  تهج  نیمهب  منکیم .) لمع  ار  ص )  ) ربمایپ دنپ  و   ) مریگیم
درک مهاوخ  تیعبت  وا  زا  امتح  دنارب  دناوخب و  مالسا  هار  هب  ارم  هدرب  کی  رگا  مسق  ادخب  دنروآ . نید  هار  هب  هدرک  یئامنهار  ارم  ناشبئاص 

هاگان دـندمآ . مهارف  شا  هناخرود  هب  رایـسب  ترـسم  اب  دنتـشگ و  ناـمداششقطن  زا  مدرم  میرادـن . یهار  میور  ادـخ  هار  هب  هک  نیا  زج  و 
تفگ : درک و  شاخرپ  ناشیا  هب  هدمآ  اهنآ  شیپ  ناورم 

! دسریمن امشب  دراد  راک  نینموملاریما  دیا ؟ هدش  عمج  اجنیا  ارچ  دیوش  مگ 
دنتشگرب . اهنآ  دیدرگرب  دنزیم  ادص  اروا  دشاب  هتشاد  راک  امش  زا  یکی  اب  رگا 

تروص نیاب  طقف  زین  وا  يوشیم و  یضار  تروص  کیب  طقف  ناورم  زا  وت  ایآ  تفگ : هتفر  نامثع  شیپ  نیگمشخ  دیسر ، ع )  ) یلع هب  ربخ 
رد دزادـنیب و  هاچ  هب  ار  وت  هک  منکیم  ینیب  شیپ  نم  دریگب ؟ وت  زا  ارتلقع  دـنک و  بارخ  ار  تیرادـنید  نامیا و  هک  دوشیم  دونـشخ  وت  زا 

. میایب وت  شیپ  تاداقتنا  تحیصن و  يارب  نیا  زا  دعب  متسین  رضاح  رگید  درواین .

هحفص 316 ] ] 

تندـیدب تسین  رـضاح  رگید  هک  تخاس  ناشن  رطاخ  تفگ و  هچ  ناورم  هرابرد  بلاـطیبا  نب  یلع  يدینـش  تفگ : وا  هب  ناـمثع  نز  هلئاـن 
یلع لابند  نامثع  دراد . هملک  ذوفن  هن  درادن و  یمارتحا  شزرا و  چیه  مدرم  شیپ  وا  هکیلاح  رد  یتسب  راکب  ار  ناورم  تاروتسد  وت  دیایب ؟

دماین . وا  یلو  داتسرف ، (ع )
هایـسار شیور  ادخ  تفگ : هدرک  دای  ناورم  زا  ثوغی  دبع  نب  دوسا  نب  نمحرلا  دبع  هک  مدینـش  دـیوگیم : نوع  وبا  دـسیونیم " : دعـس  نبا 

رپ هب  ردقنآ  ناورم  اما  تشگ . ناور  شکشا  هک  تسیرگ  نادنچ  ربنم  رب  هدومن و  تقفاوم  نانآ  ياهاضاقت  اب  مدرم  روضح  رد  نامثع  دنک 
نب دمحم  ورسای  رامع  تسا و  ربنم  و  ص )  ) ربمایپرازم نایم  مدید  متفر و  ع )  ) یلع شیپ  نم  درک . ضوع  ار  شا  هدیقع  ات  دیچیپ  وا  ياپ  و 

 " يرآ . متفگ : درک ؟ مدرم  هیلع  ار  شدوخ  راک  ناورم  دندیسرپ : نم  زا  دنیوا و  روضح  رد  رکب  یبا 

نامثع هبوت  زا  يرگید  فصو 

دنشاب و نآ  دهاش  هدینش  ارنآ  ات  نکب  مدرم  يارب  یقطن  تفگ : وا  هب  هدمآ  نامثع  دزن  دنتشگزاب  نایرـصم  یتقو  ع )  ) یلع دسیونیم : يربط 
یشاب . هتفرگ  هاوگ  تا  هبوت  رب  تیاهیراکفالخ و  زا  شیوخ  یبلق  ترفن  رب  زین  ار  ادخ 

اهنآ شیپ  وش و  راوس  یلع  يا  یئوگن : نم  هب  وت  دسرن و  ارف  هفوک  زا  يرگید  ناوراک  هک  مرادن  نانیمطا  و  تسا ، هدیروش  وت  هیلع  روشک 
شیپ ورب  یلع  یئوگبو : دـسر  ارف  هرـصب  زا  يرگید  ناوراک  ای  مرادـن . وت  زا  ار  اهنآ  تاداـقتنا  ندینـشو  نتفر  تقاـط  نم  هکیلاـح  رد  ورب .

مورن رگا  ماگنهنآ  رد  اهنآ .

هحفص 317 ] ] 

هک درک  داریا  ار  قطن  نآ  هتفر  ع )  ) یلع هیصوت  رثا  رب  نامثع  ما . هتـشاذگ  اپ  ریز  ار  تقح  هتـشادن و  هاگن  ار  وت  يدنواشیوخ  قح  یئوگیم 
: ... تفگ راگدرورپ  ياـنثو  دـمح  زا  سپ  هتـساخرب  هک  بیترت  نیاـب  درک . هبوت  مدرم  ربارب  رد  تشاد و  مـالعا  ار  شیاـهیراکفالخ  كرت 
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. ما هدرک  عالطا  ملع و  يور  زا  ما  هدرک  هک  ار  یئاهراک  مامت  مدوب و  هاگآ  دیداد  رارق  داقتنا  دروم  هک  یفالخ  ياهراک  همه  زاادخب  مدرم 
ص)  ) ادـخ ربمایپ  زا  نم  دوبرب . نم  زا  ارم  كرد  دـناشک و  لطاب  تـالایخ  هب  ارم  تفگ و  غورد  نم  هب  نم  سفن  هک  درک  دوشیم  هچ  یلو 
، دزرون تجاجل  یهارمگ  همادا  رد  دـیامنهبوت و  تسیاب  دور  اطخب  سک  ره  دـیآ و  زاب  نید ) هار  هب   ) تسیاب دزغلب  سک  ره  هک  ما  هدـینش 

دنپ هک  متـسه  یـسکنیلوا  نم  نیاربانب  تفر . دـهاوخ  رترود  نید  تسار  هار  زا  دزروب  تجاجل  مالـسا  زا  فارحنا  همادا  رد  سک  ره  اریز 
نم نوچ  یـسک  مدرگیم . زاـب  وا  هب  میاـمنیم و  هبوت  مهاوـخیم و  شزرمآ  ما  هدرک  هچنآ  رطاـخب  ادـخ  زا  دریگیم . شوـگب  ار  ص )  ) ربماـیپ
ارم ناشبئاص  تایرظن  اب  ات  دنیایب  نم  شیپ  امـش  هتـسجرب  دارفا  مدـمآ  دورف  ربنم  زا  یتقو  دومن . هبوتو  تشادرب  شفالخ  ياهراک  زا  تسد 

دنروایب . رد  تسرد  هار  هبهدرک  یئامنهار 
هب لثم  داد و  مهاوخ  ناشن  يراوهار  تلذ و  يا  هدـنب  نوچ  تفر و  مهاوخ  هار  نآ  هب  راو  هدرب  دـنارب  تسار  هار  هب  ارم  يا  هدرب  رگا  ادـخب 
زج و  دیامنیميرازگـساپس . دنیامن  شدازآ  رگا  دزرویم و  یئابیکـش  شدنروآ  رد  تکیلام  تحت  رگاهک  دوب  مهاوخ  هدـش  هتفرگ  یگدرب 

دنشاب . دیابن  نارگن  امش  زا  دنوش  کیدزن  نمب  هک  نیا  زا  امش  ناکینو  هدیزگرب  صاخشا  میرادن . یهار  میورب  ادخ  هارب  هک  نیا 
دیریگم . رود  ادج و  نم  زا  ار  دوخ  لاح  ره  رد 

وت هارمه  هکیناسک  نینموملاریما  يا  تفگ : هتساخرب  دیزی  نب  دیعس  دنتسیرگ . وا  رب  یـضعب  تخوس و  نامثع  لاح  هب  ناشلد  زورنآ  مدرم 
وت تحلصم  یپ  رد  دنتسین 
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ناسرب . ماجناب  يدروآ  نابزب  يداد و  لوق  ار  هچنآ  نک . محر  شیوخ  ناج  رب  دنتسین .
رضاح وا  قطن  ندینش  يارب  دنتسه و  اجنآ  رد  هیما  ینب  زا  يا  هدع  و  یصاع ) نب   ) دیعس ناورم و  دید  تفر  هناخهب  دجـسم  زا  نامثع  نوچ 

دنهاوخ ار  وا  اهنیا  ادخب  يرادن  تبحص  قح  تفگوا : هب  نامثع  رسمه  هلئان  تساوخ . تبحـص  هزاجا  وا  زا  ناورم  تسـشن  یتقو  دناهدشن .
تـسا طوبرم  هچ  وت  هب  اهنیا  هک  درک  شاخرپ  وا  هب  ناورم  دراذگب . اپریز  ارنآ  دناوتیمن  دنک و  لمع  دیاب  هک  تسا  هداد  یلوق  وا  و  تشک ،

دوبن . دلب  ار  شنتفرگ  وضو  هک  درم  یلاحرد  تردپ 
ار وا  لئاضف  درادن  تارجتردپ  و  يدـنب ، یم  غورد  وا  هب  ینکیم و  ار  مردـپ  تبیغ  وت  نزن ، ار  مناکاین  فرح  ناورم  رتشاوی ، تفگ : هلئان 

دیامن . راکنا 
ناورم تسین  مه  غورد  هک  متفگیم  یئاهبیع  تردـپ  هرابرد  دروخیم  رب  مه  وا  هب  شیئوگبیع  تسا و  وا  يومع  تردـپ  هک  دوب  نیا  هن  رگا 

تفگ : وگب  تفگ : نامثع  منامب ؟ تکاس  ای  منزب  فرح  دیسرپ : نامثعزا  هرابود  دمآ و  هاتوک 
رتدوز تروصنآ  رد  نم  و  يدزیم ، عاضوا  رب  طلـست  تردق و  لاح  رد  يدز  هک  ار  یئاهفرح  نیا  هک  تساوخیم  ملد  تیادـف  مردامو  ردـپ 
هدیسر ناوختـسا  هب  دراک  هک  يدز  ار  اهفرح  نیا  یتقو  یلو  مدرکیم ، کمک  شماجنا  رد  مدشیم و  لاحـشوخ  مدومنیم و  تقفاوم  همه  زا 

ریز هک  دوب  نیا  زا  رتهب  يدیبلطیم  شزرمآ  ادخ  زا  يدادیم و  همادا  تیراکهابتـشا  هب  رگا  ادـخب  يدوب  یگراچیب  فعـض و  لاح  رد  دوب و 
نالا يروآ . تسدب  ار  مدرم  لد  ینک و  هبوت  راهظا  تیاهیراکفالخ  هب  فارتعا  نودـب  یتسناوتیم  یهگناو  ینک . هبوت  اهراک  نآ  زا  دـیدهت 

هب يزیچ  مورب  مشکیم  تلاجخ  نم  نوچ  نک  تبحـص  اهنآ  اب  ورب  تفگ : نامثع  دنا . هدش  عمج  تا  هناخ  رد  رب  هوک  لثم  مدرم  ياه  هدوت 
عمج اجنیا  هربخ  هچ  تفگ : اهنآ  هب  دنتفریم  الاب  مه  شود  رس و  زا  مدرم  هکیلاح  رد  و  تفر ، هناخ  رد  هب  ناورم  میوگب . اهنآ 
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زا ار  نامتنطلـس  دـیهاوخیم  دـیوشمگ  نات  همه  دنتـسه  نم  روظنم  هک  اـهنآ  زا  ریغ  دـیا  هدـمآ  تراـغ  يارب  هک  تسا  نیا  لـثم  دـیا ! هدـش 
دیوشمگ ! دیورب  دیریگب ، نامتسد 

یـسک ادـخب  نات . هناخ  هب  دـیدرگرب  دـیوش . نامیـشپ  هراچیب و  هک  درک  میهاوخ  رداص  يروتـسد  دـینک  باترپ  ام  فرطب  يریت  رگا  ادـخب 
ع)  ) یلع دنداد . حرـش  شیارب  ار  نایرج  هدمآ  ع )  ) یلع دزن  یـضعب  و  دنتـشگرب ، مدرم  دریگب  ام  زا  تسا  ام  لاگنچ  رد  ار  هچنآ  دـناوتیمن 

هکدوشیم دونشخ  وت  زا  تروص  نیاب  طقف  زین  وا  يوشیم و  یضار  تروص  کیب  طقف  ناورم  زا  وت  ایآ  تفگ : هدمآ  نامثع  دزن  نیگمـشخ 
تسین یـسک  ناورم  ادخب  دشکب ؟ تساوخ  شلد  اج  رهب  ارت  شکراب  رتش  لثم  ات  دریگب  وت  زا  ار  تلقع  دنک و  فرحنم  تنید  هار  زا  ار  وت 

دعب متـسین  رـضاح  رگید  درواین . رد  دزادنیب و  هاچ  هب  ار  وت  وا  منکیم  ینیب  شیپ  ادخب  دـشاب . رظبنحاص  شحلاصم  هرابرد  شنید و  رد  هک 
میایب . وت  شیپ  تداقتنا  تحیصن و  يارب  نیا  زا 

ياهداد . تسد  زا  ار  تراک  رایتخا  داب و  هب  ار  تفرش  وت 
تندید هب  رگید  تفگ  تفگ و  هچ  یلع  يدینـش  تفگ : تساوخ و  تبحـص  هزاجا  هدـمآ  نامثع  رـسمه  هلئان  تفر  نوریب  ع )  ) یلع یتقو 

دمآ . دهاوخن 
تفگ : نامثع  دشکیم . تساوخ  اجک  رهب  ارت  ات  يا  هدش  ناورم  رادربنامرف  وت  و 

. ریگ شیپ  ار  رمع ) رکبوبا و   ) تقباس راکمه  ود  هیور  شاب و  هتـشاد  هظحالم  سرتب و  کیرـشیب  هناـگی  يادـخ  زا  تفگ : هلئاـن  منک ؟ هچ 
رابتعا و ردق و  مدرم  شیپ  هک  تسین  یمدآ  ناورم  و  تفر . یهاوخ  نتشک  هبيدنب  راکب  ار  وا  ياهفرح  هدرک و  يوریپ  ناورم  زا  رگا  نوچ 

یب دروم  يا  هدـینادرگ  کیدزن  دوخ  هب  ار  وا  هکنیاو  ناورم  رطاخب  ارت  مدرم  تقیقح  رد  و  دـشاب ، مدرم  بوبحم  ای  دـشاب  هتـشاد  یهوکش 
وت اــب  وا  اریز  دروآ ، حالـــصب  ناــماسب و  ار  راــک  هاوــخب  وا  زا  اــمنیتشآ و  وا  اــب  تــسرفب و  ع )  ) یلع لابندــب  دــنا . هداد  رارق  يرهم 

مارتحا دروم  زین  تسادنواشیوخ و 

هحفص 320 ] ] 

هک ما  هدرک  مـالعا  وا  هب  تفگ : هدرک  در  ار  شتوـعد  وا  اـما  داتـسرف ، ع )  ) یلع لابندـب  ناـمثع  دـنراد . يونـش  فرح  وا  زا  تـسا و  مدرم 
تفر . مهاوخن  شندیدب 

ناورم داد . هزاجا  نامثع  تساوخ . تبحـص  هزاـجا  هتـسشن  شربارب  رد  دـمآ و  ناـمثع  دزن  هدیـسر  وا  شوگ  هب  ناورم  هراـبرد  هلئاـن  نخس 
تفگ :

زا رتزوسلد  نم  يارب  وا  مسق  ادخباریز  مربیم ، ار  تیوربآ  ینک  تبحص  رگا  هک  نکن  تبحص  وا  هرابرد  چیه  تکاس  تفگ : نامثع  هلئان ...
 " دش . شوماخ  ناورم  تسا . وت 

نامثع هبوت  هرابرد  يرگید  تیاور 

دیوگیم : نوع ، یبا  لوق  زا  هدروآ  هنیمز  نیمه  رد  يرگید  تیاور  يربط 
نانآ ياـهاضاقت  اـب  مدرم  روضح  رد  ناـمثع  دـنک  هایـس  ار  شیور  ادـخ  تفگ " : هدرب  ار  مکح  نب  ناورم  مسا  دوسا ... نبا  نمحرلا  دـبع 

نم ایادـخ  تفگیم : و  دوب ، هدـش  سیخ  کـشا  زا  هک  مدـید  ار  ناـمثع  شیر  دنتـسیرگ و  مهمدرم  تسیرگ و  ربـنم  رب  هدوـمن و  تقفاوـم 
نم هک  دنک  باجیا  مالـسا  نوناق  رگا  ادخب  منکیم . هبوت  وت  هاگردب  نم  ایادخ  منکیم . هبوت  وت  هاگردب  نم  ایادخ  منکیم . هبوت  وت  هاگردـب 
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دیئایب . نم  دزن  مدیسر  هناخ  هب  یتقو  داد . مهاوخ  تیاضر  موش  يا  هدرب 
مهاوخ دونـشخ  رتشیب  هچ  ره  درک و  مهاوخ  یـضار  ناتیاهاضاقت  نتفریذـپ  اب  ار  امـش  درک و  مهاوخن  عانتما  امـش  تاـقالم  زا  ادـخب  نوچ 

. درک مهاوخ  درط  ار  شا  هتسد  راد و  ناورم و  تخاس و 

هحفص 321 ] ] 

ضوع ار  شا  هدیقع  ات  دـیچیپ  شیاپ  رپ و  هب  ردـقنآ  هتفر  وا  دزن  ناورم  و  دـنراذگب ، زاب  ار  هناخ  رد  داد  روتـسد  دـش  شا  هناخ  دراو  یتقو 
زا ریغ  تفگ : مدرم  هب  ناورم  دماین . نوریب  مدرم  تلاجخ  زا  دنام و  هناخ  رد  زور  هس  نامثع  تخاس . فرصنم  شتامیمـصت  زا  ار  واو  درک 

دیوش ! مگ  همه  دنتسه  نم  روظنم  هک  اهنآ 
نمحرلا دبع  دنیـشنب . دیاب  شا  هناخ  رد  هنرگو  دز ، دهاوخ  ادص  ار  وا  دشاب  هتـشاد  راک  یـسک  اب  رگا  نینموملا  ریما  ناتاه . هناخ  هب  دـیورب 

: دنیوگیم دنیوا و  تمدخ  رد  رکب  یبا  نب  دمحم  رـسای و  رامع  تسا و  ربنم  و  ص )  ) ربمایپ رازم  نایم  مدـید  متفر ، ع )  ) یلع دزن  دـیوگیم :
مه ار  یئاهفرح  دیسرپ : هلب . متفگ : یتشاد ؟ روضحنامثع  قطن  رد  وت  دیسرپ : نم  زا  (ع ) یلع هاگنآ  درک  ار  شدوخ  راک  مدرم  هیلع  ناورم 

: دیوگیم نم  هب  نامثع  منیـشنب  ما  هناخ  رد  رگا  مربیم  هانپ  ادخب  ناناملـسم  تفگ : هلب . متفگ : يدینـش ؟ دوخ  شوگب  دز  مدرم  هب  ناورم  هک 
هدمآ ناورم  دنکیم و  لمع  شهاوخلدب  هتسبن  راکب  ار  منخس  منزب ، فرح  رگا  و  يا . هتـشاذگ  اپ  ریز  ار  میدنواشیوخ  قح  هدرک و  لو  ارم 
ربمایپ يدرگاش  شیگدروخلاس و  دوجو  اب  مهنآ  شدـناشکیم  تساوخ  شلد  اج  رهب  هدـش و  شا  هچیزاب  وا  و  دـهدیم ، رارق  هچیزاـب  ار  وا 
دایرف دولآ  مشخ  ودنلب  يادصب  ع )  ) یلع ایب . دیوگیمهک : دمآ  نامثع  هداتـسرف  هک  میدوب  هتـسشن  زونه  دیوگیم : نمحرلا  دـبع  (ص .) ادـخ

دیشک :
: مدیسرپ شرکون  لتان  زا  هدمآ . یئاج  زا  هک  مدید  ار  نامثع  دعب  بش  ود  نم  تفرب . نامثع  هداتسرف  متسین . یندمآ  وا  شیپ  نم  وگب  وا  هب 
و نم ، شیپ  دوـب  هدـمآ  ناـمثع  بشید  تفگ : نـم  هـب  ع .)  ) یلع شیپ  مـتفرادرف  ع .)  ) یلع شیپ  زا  تـفگ : دـمآ ؟ اـجک  زا  نینموـملاریما 

يدز ص )  ) ادخ ربمایپ  ربنم  زارف  زا  هک  اهفرح  نآ  زا  سپ  متفگ : وا  هب  داد . مهاوخ  ماجنا  ار  متادهعت  ما و  هداتسیا  ملوق  رس  رب  نم  تفگیم :
رد رب  دیاب  ناورم  تقونآ  تا ، هناخ  هب  یتفر  دعب  و  يداد ، هدعو  لوق و  و 

هحفص 322 ] ] 

هتـشاذگ عافدیب  ارم  يدومنن و  تیاعر  ار  میدنواشیوخ  قح  تفگیم  هکیلاح  رد  نامثع  دناجنرب ؟ ار  اهنآ  دیوگب و  ازـسان  مدرم  هب  وت  هناخ 
اهنآ زا  مـنکیم و  عاـفد  مدرم  ربارب  رد  وـت  زا  نـم  ادـخب  مـتفگ : وا  هـب  داـتفا . هارب  يا ، هدرک  یــشروش  خاتــسگ و  نـم  هـیلع  ار  مدرم  يا و 

وت هب  یفلاخم  داهنشیپ  ناورم  منکیم  شرافس  منیب  یم  وت  يدونشخ  هیام  تحلصمب و  هک  يراک  هب  ار  وت  تقو  ره  یلو  میامنیم ، يریگولج 
زا شا . هناخ  هب  تفر  نامثع  دعب  یناوخیم . تا  هناخ  نورد  هب  ار  وا  یهدیم و  حیجرت  نم  هناهاوخریخ  هیصوت  رب  ار  وا  داهنـشیپ  وت  دنکیم و 

 " دادیمن . ماجنا  دادیم  ماجنا  اقباس  هچنآ  زا  چیه  دوب و  نادرگور  نامثع  زا  ع )  ) یلع زورنآ 

مازتلا دهعت و  نیمود 

هب هداد و  هیور  رییغت  هتـشادربشیاهیراکفالخ  همه  زا  تسد  هک  دش  مزتلم  درک و  ادخ  ربارب  رد  مدرم و  روضحرد  هک  ار  يدـهعت  نیتسخن 
كرت ار  شیاهیراکفالخ  زا  کیچیه  و  درک ، ضقن  ددرگن  فرحنم  اهنآ  زا  تموکح  رد  دـنک و  لـمع  ص )  ) ربماـیپ تنـس  نآرق و  مکح 
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ار نتشیوخ  ادخ ، ربارب  رددهعت  دنگوس و  اب  مدرم و  ربارب  رد  راب  رگید  داد . همادا  فارحنا  متـس و  هب  شیمالـسا و  ریغ  هیور  هب  هکلب  دومنن 
ددنب . راکب  ار  هرادا  تموکح و  یمالسا  هیور  درادربشیمالسا و  فالخ  هیور  زا  تسد  هک  دهعتم  وتخاس  مزتلم 

هب يا  همان  راصنا ) نارجاـهم و  و  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  اـعبط   ) هنیدـم مدرم  دـیوگیم : شردـپ  لوق  زا  ریبز  نب  هللادـبع  دـسیونیم " : يربط 
ار یتادهعت  رگا  هکدندروخ  مسق  ادخب  هدرک  لالدتسا  وا  هیلع  و  دندناوخ ، یمالسا ) هیور  ادخ و  هب  تشگزاب   ) هبوت هب  ار  وا  هتـشون  نامثع 

نانآ دروم  رد  دراد  ادخ  ربارب  رد  هک 

هحفص 323 ] ] 

شا هداوناخ  دارفا  نایامنهار و  اب  دیـسرت  شندش  هتـشک  زا  نوچ  دنـشکب . ار  وا  ات  تشاد  دهاوخن  رب  وا  زا  تسد  هجوچیهب  دـناسرن  ماجناب 
نب یلع  لابندـب  دـندرک  هیـصوت  وا  هب  درک ؟ دـیاب  هچ  دـینیب ، یم  هک  دـندرک  نینچ  مدرم  نیا  تفگ : اـهناب  هتخادرپ  تروـشم  هب  ناـیوما ) )

هک دـنک  لـطعم  ار  مدرم  ردـقنآ  دـهد و  لوـق  اـهنآ  هب  دـنهاوخیم  هـچنآ  دزاـس و  رود  وا  زا  ار  نانآدـنهاوخب  وا  زا  هداتـسرف  ع )  ) بلاـطیبا
اهنآ زا  يا  هتسد  نیتسخن  اب  ما و  هتفر  يدهعتراب  ریز  نم  و  دننکیمن ، لمحت  ار  ندرکادرف  زورما و  اهنیا  تفگ : دنسر . ارف  یکمک  ياهورین 

دنهاوخ ار  مدـهعب  يافو  ماجنا و  هبلاطم  میامن  دـهعت  هداد و  لوق  اهناب  هک  یتروص  رد  نیاربانب  دـینادیمهک . مدرک  نانچ  دـندمآ  اـجنیا  هک 
نینموملاریما ! تفگ : مکح  نب  ناورم  درک .

اهنآ يراذگب  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  یسرب  ار  ناشباسح  يراد  قوفت  هک  یماگنه  رد  هدرک  ورین  بسک  ات  ینک  اهنآ  اب  یتسود  هب  رهاظترگا 
زا تسا  نکمم  هک  یتدـم  ات  نک و  تقفاوم  دـننکیم  اظاقت  هچ  ره  اب  نیاربانب ، دـنزیخرب . وت  ینمـشد  هب  دنتـسه  وت  کـیدزن  هک  یلاـح  رد 
یب دوش  دقعنم  اهنآاب  هک  ینامیپ  دهع و  نآ  دانتـساب  دـناهدز و  تسد  یلخاد  زواجت  هب  وت  هیلع  اهنآ  اریز  نک ، يراددوخ  تا  هدـعو  ماجنا 

نـسحلا وبا  تفگ : وا  هب  دـمآ  نوچ  دورب . يو  دزن  درک  توعد  ار  وا  هداتـسرف  ع )  ) یلع لابندـب  ناـمثع  تسین . ارجـالا  مزـال  هدوـب  راـبتعا 
. زاس رود  نم  زا  ار  اهنآ  نیاربانب  دنـشکن . ارم  هک  مرادـن  نانیمطا  نونکا  و  ینادـیم ، هکدز  رـس  نآ  نم  زا  يدـید و  هک  دـندرک  نانچمدرم 
هک اهنآ  هچ  مالـسا ) نوناق  بجومب   ) ار اهنآ  قح  مرادرب و  دنا  هداد  رارق  داقتنا  دروم  هچنآ  زا  تسد  هک  مریگیم  دهاش  ار  لج  زع و  يادخ 
هک دیآ  مزال  مالسا  نوناق  يارجا  قح و  قاقحا  نیا  رد  هچرگ  منک  در  اهناب  مناتـسب و  تسا  نارگید  هدهعب  هک  اهنآ  هچ  تسا و  نم  هدهعب 

دوش . هتخیر  منوخ 
وت يرگداد  هب  دنشاب  وت  نتشک  جاتحم  هکنآ  زا  شیپ  مدرم  تفگ : ع )  ) یلع

هحفص 324 ] ] 

هب دش . دـنهاوخن  رادرب  تسدو  یـضار  یناسرن  ماجناب  ار  ناشیاهاضاقت  تتادـهعت و  ات  هک  منیب  یم  یئاهمدآ  ار  اهنآ  نم  و  دـنراد . جایتحا 
دروم هتـسناد و  فـالخ  هچنآ  همه  زاتسد  هک  یتـفرگ  هاوگ  ار  ادـخ  هدـعو  نآ  ربو  يداد  هدـعو  دـندوب  هدـمآ  هک  اـهنآ  هتـسد  نیتـسخن 
هچنآ زا  کیچیه  هب  دعب  میتخاس . رود  وت  زا  ار  اهنآ  یتسب  ادخاب  هک  ینامیپ  تا و  هدعو  دامتعاب ، نم  و  يرادرب ، دندوب  هداد  رارق  ضارتعا 

ابوت فرط  زا  نم  اریز  یهد ، بیرف  ارم  هک  شابم  نیا  یپ  رد  هرابود  نیاربانب ، يدرکن . افو  يدوب  هتـسب  نامیپ  ادـخ  اب  يدوب و  هداد  هدـعو 
زا هک  يدهعتب  نممسق  ادـخب  نک ، تقفاوم  نم  فرط  زا  اهنآ  هقح  ياهاضاقت  اب  دـشاب  تفگ : درک . مهاوخ  تقفاوم  اهنآ  هقح  ياهاضاقت 

. دوشیم تقفاوم  اهنآ  اب  و  دیراد ، ینوناق  قح و  رب  ياهاضاقت  امش  مدرم  تفگهتفر : مدرم  دزن  ع )  ) یلع درک . مهاوخ  افو  ینکیم  نم  فرط 
دهاوخ رب  تسامـش  یئاضران  هیاـم  هچنآ  همه  زا  تسد  دناتـس و  دـهاوخ  نارگید  زا  شیوخ و  زا  ار  امـش  داد  وا  هک  دـنکیم  اـعدا  ناـمثع 
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تشاد .
دنتفگ : مدرم  دیئامن . دیکات  میکحت و  ارنآ  دیریذپب و  ار  شلوق  نیاربانب ،

ع)  ) یلع دش . میهاوخن  یـضار  ارجا  لمع و  نودـب  فرح  اب  ام  ادـخب  اریز  نک ، میکحت  دـیکات و  ار  شلوق  ام  فرط  زا  وت  مینکیم و  لوبق 
تلهم ات  راذگب  رارق  یتدم  اهنآ  اب  تفگ : نامثع  داد . حرـش  ار  نایرج  هدمآ  نامثع  شیپ  دـعب  مهدـیم . ماجنا  تسامـش و  قح  نیا  تفگ :

میامن . ناربج  مرادرب و  نیب  زاتسا  اهنآ  ضارتعا  یئاضران و  هیام  هچنآ  مامت  مناوتیمن  هزورکی  نم  اریز  دشاب ، نم 
لوصو هک  تسا  يا  هزادناب  تسا  هنیدم  زا  جراخ  هچنآ  تلهم  و  درادیمن ، رب  ریخات  تلهم و  تسا  هنیدم  هب  طوبرم  هچنآ  تفگ : ع )  ) یلع

درادیم . رب  تقو  اجنآ  هب  تنامرف 
هدب . تلهم  نم  هب  زور  هس  تسا  هنیدم  هب  طوبرم  هچنآ  يارب  یلو  دشاب . تفگ :

نامثع نایم  یبتک  دادرارق  داد و  عالطا  مدرم  هب  هتفرو  درک ، تقفاوم  ع )  ) یلع
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نارادناتـسا همه  دـیامن و  قـح  قاـقحا  ناربـج و  تسا  هتفر  هـک  ار  یئاـهملظ  هـمه  اـت  داد  تـلهم  زور  هـس  وا  هـب  نآ  رد  هتـشون  ناـشیا  و 
ار یئاهرارق  دنگوس و  دهع و  نیرتدکوم  نیرت و  تخـس  دادرارق  نآ  رد  سپـس  دزاس . رانک  رب  دنهاوخیمن ، هک  ار  يا  هبتریلاع  نادنمراکو 

دنارذگ . نامثع  هدهع  رب  هتشاذگ  ناگدنب  زا  نتکی  اب  ادخ  هک 
وا ات  دنتفر  هتشادرب  وا  زا  تسد  ناناملسم  هجیتن ، رد  دنداد . تداهش  دادرارق  نیئاپ  رب  تفرگ و  دهاش  ار  راصنا  نارجاهم و  نیرت  هتسجرب  و 

دنک . لمع  شتادهعتب 
مهارف نارگ  یهاپس  یتموکح  ناگدربزا  و  دمآرب ، هحلـسا  ندرک  درگ  كرادت و  یپ  رد  تخاس و  هدامآ  گنج  يارب  اردوخ  نامثع  نکل 

زاکیچیه دادـن و  رییغت  دوب  یئاضران  دروم  هچنآ  زا  کیچیه  هدـنام  قباس  لاـح  ناـمهرب  وا  تشگ و  يرپس  تلهم  هزور  هس  نوچ  دروآ .
تفر و دـندوب  بشخ  وذ  رد  هک  نایرـصم  دزن  هتـساخرب  يراصنا  مزح  نب  ورمع  دـندیروش و  وا  هیلعمدرم  تخاسن  رانک  رب  ار  نارادناتـسا 

دنداد : ماغیپ  نامثع  هب  هدمآ  هنیدم  هب  نانآ  هارمه  دیناسر و  ناشعالطا  هب  ار  عضو 
رارق ضارتعا  دروم  ار  هچنآ  همه  يا و  هتـشادرب  تسد  هدومن و  هبوت  تیاهتعدب  زا  يدرک  دهعت  هک  میدشن  ادـج  وت  زا  رارق  نیا  رب  ام  رگم 

. مدهعت نامه  رـس  رب  نم  و  يرآ ، تفگ : نامثع  یتشاذگ ؟ رارق  یتسب و  دهع  ادخ  اب  ارنآ  تدهعت  میکحت  رد  درک و  یهاوخ  اهر  میا  هداد 
بلطم " ) رخآ  ات  ( ...؟ میدرک ادیپ  تناسر  همان  هارمه  هک  تسیچ  همان  نیا  سپ  تفگ :

هب بشخ  وذ  زا  دوخ  و  دندرگرب ، ناشروشک  هب  درک  یـضار  ار  اهنآ  دومن  تبحـص  دندوب  هدمآ  هنیدم  هب  هک  ینایرـصم  اب  ع )  ) یلع یتقو 
دنارذگ ، ار  زورنآ  نامثع  دنتشگرب . نایرصم  هک  داد  عالطا  وا  هب  هتفر  نامثع  دزن  دمآ  زاب  هنیدم 
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ناشرادـمامز ماـما و  هراـبرد  هـچنآ  دـنا و  هتـشگرب  نایرــصم  هـک  نـک  نـالعا  مدرم  هـب  نـکب و  یقطن  تـفگ : هـتفر  وا  دزن  ناورم  ادرف  و 
دنوش و ریزارس  هتساخرب و  اهناتسرهش  اهناتسا و  زا  مدرم  هک  نیا  زا  شیپ  وت  قطن  تسا . هدوب  ساسا  یب  تسردان و  دوب  هدیسر  ناشعالطاب 

سپ هتفر  الاب  ربنم  هب  نامثع  ات  دـش  شا  یپاپ  ردـقنآ  ناورم  تفرن . راب  ریز  نامثع  دـش . دـهاوخ  شخپ  یـشابن  ناـشفیرح  هک  دوش  يروط 
نیقی یتقو  دوب و  هدیـسر  ناشعالطاب  یئاهزیچ  ناشرادـمامز  هرابرد  رـصم  یلاها  زا  تعاـمج  نیا  تفگ : راـگدرورپ  شیاتـس  ساپـسزا و 
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ادخ هاگرد  هب  سرتب و  ادخ  زا  نامثع  هک  دندروآرب  دایرف  وس  ره  زا  مدرم  دنتـشگرب . ناشروشک  هب  تسا  ساسا  یب  اهفرح  نآ  هک  دـندرک 
ار ام  يا و  هدش  یفالخ  ياهراک  بکترم  وت  سرتب  ادخ  زا  نامثع  تفگ : هک  دوب  یصاع  نب  ورمع  دروآرب  دایرف  هک  یسک  نیلوا  نک  هبوت 

میدرگ ... زاب  هدرک  هبوت  مه  ام  ات  نک  هبوت  ادخ  هاگردب  نیاربانب  يا . هدناشک  نآ  هب 
میدروآ . ار  نآزا  یکاح  یخیرات  تایاور  البق  هک  ارجام  رخآ  ات 

هرصاحم نیمود 

نآ زا  شیپ  یلزنم  ای  هلیا "  هب "  ات  دنتفر  هداتفا  هارب  تشون  نامثع  هک  يدادرارق  زا  سپنایرـصم  دـسیونیم " : فنخم  وبا  زا  لقنب  يرذالب 
اجنآ دندیسر .
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تفگ : یتسیک ؟ دندیسرپ : وا  زا  رصم . هبور  دیایم  يا  هراوس  رس  تشپ  زا  دندید 
نینموملاریما نارکون  زا  و  موریم ، رـصم ) رادناتـسا  حرـس  یبا  نب   ) دعـس نب  هللا  دـبع  دزن  هک  نامثع )  ) نینموملاریما هداتـسرف  ناسر و  هماـن 

ام هرابرد  يزیچ  شـسیئر  اداـبم  مینک  شیتفت  هدروآ  نیئاـپ  ار  وا  هک  تساروطچ  دـنتفگ : رگیدـمهب  دوب . تسوپهایـس  و  متـسه . ناـمثع ) )
دنتفگ : رگیدکیب  دنتفاین . يزیچ  یلو  دنتشگ  ار  وا  دشاب . هتشون 

همان دوشیمرگم  دنتفگ : بجعت  اب  دورب . مراذـگیمن  مدرگن  دراد  هارمه  هک  ار  یکـشم  ات  ادـخب  هن ، تفگ : رـشب  نب  هنانک  دورب . مینک  شلو 
دنراذگب ؟ بآ  رد  ار  يا 

نآ رد  يا  هتـسب  رهمب  رـس  فرظ  دـید  ناهگان  هدوشگ  ار  کچوک  کشم  نآ  دـعب  دـننزیم . نوگانوگ  ياهگنرین  اـه و  هلیح  مدرم  تفگ :
دوب : هتشون  نینچ  نآ  رد  دناوخ . هدروآرد  ار  همان  نیبرس . يا  هلول  رد  هداهن  يا  همان  نآ  رد  تسا و 

رپرپ شیوخ  نوخ  رد  راذگب  نک و  عطق  ار  هورع  هنانک و  سیدـع و  نبا  ياه  تسد  و  نزب ، ار  شندرگ  دیـسر  اجنآ  لیدـب  نب  ورمعیتقو 
دنریمب . ات  دننزب 

زیوایب . امرخ  تخرد  هخاش  هب  ار  اهنآ  دعب  و 
ردب شیوخ  نامیپ  زا  نامثع  دنتفگ : تسا ، هتشون  هچ  همان  رد  دندیمهف  یتقو  تسا . هتشون  نامثع  عالطا  نودب  ار  همان  نآ  ناورم  دنیوگیم 

زا شرهم  هک  همان  اب  هنیدم و  هب  دندیسر  ات  تشگرب  هب  دندرک  عورش  دندوب  هدمآ  هک  یهار  زا  هاگنآ  تسا . هتشگ ) اور  شنوخ  ای   ) هتـشگ
یلو درادربخ ، نآ  زا  هن  هتـشون و  ارنآ  هن  هک  درکداـی  مسق  ادـخ  هب  وا  و  تفر . ناـمثع  دزن  ع )  ) یلع دـعب  ع )  ) یلع شیپ  دـنتفر  دوب  برس 

( همان نآ  لـعج  نتـشون و  هب   ) مهتم ار  یـسک  هچ  دیـسرپ : وا  زا  ع )  ) یلع تسا . وا  رهم  ناـمه  رهم  تساوا و  یـشنم  طـخ  طـخ ، هک  دوزفا 
ینکیم ؟

تسا نیا  تقیقح  تفگیم : هکیلاح  رد  دمآ  نوریب  وا  دزن  زا  كانمـشخ  ع )  ) یلع منکیم  مهتم  ار  دوخ  یـشنم  منکیم و  مهتم  ار  وت  تفگ :
. تسا وت  دوخ  نامرف  هک 
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دوب . وا  تسدبو  تفرگ  وا  زا  تفر  هرصب  هب  نارمح  یتقو  ناورم  دعب  دوب و  نابا  نب  نارمح  دزن  تسخن  نامثع  رهم  دیوگیم : فنخم  وبا 
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لاحشوخ نایرصم )  ) یتعامج نآ  دعب  درک . یتبحص  رامع  راک  هرابرد  وا  مدوب و  نامثع  راک  دهاش  نم  دیوگیم : هراب  نیا  رد  يرهف  میهج 
. دنزب ار  نایرصم  ياسور  ندرگ  هک  دوب  هتشون  رـصم  رد  شرادناتـسا  هب  هک  دنتفای  يا  همان  دعب  ناشروشک .) يوسب   ) دنتـشگزاب یـضار  و 
. دراد عالطا  نآ  زا  هن  تساهتـشون و  هن  هک  دروخ  مسق  يو  درب و  نامثع  شیپ  وا  دـنداد و  یلع  هب  ار  هماـن  و  هنیدـم ) هب   ) دنتـشگرب تقونآ 

تفگ : ینکیم ؟ مهتم  ار  یسک  هچ  تفگ : وا  هب  یلع 
رود نم  زا  ار  اهنآ  کلذعم  وت  دنراد و  يونـش  فرح  وت  زا  تعامج  نیا  اریز  منکیم ، مهتم  یلع  يا  ار  وت  منکیم و  مهتم  ار  مدوخ  یـشنم 

يزاسیمن .
همان نیا  ایآ  نامثع  يآ  دنتفگ : دوب  هدنادرگ  اهنآهب  ور  شا  هناخ  زارف  زا  هک  نامثع  هب  دندرک و  هطاحا  ارنآ  هدمآ  نامثع  هناخ  هب  نایرـصم 

تسا ؟ وت 
دیابن وت  لثم  یمدآ  یـشاب . هتـشاد  ربخ  وت  هک  نیا  نودـب  دنـسیونیم  زیچ  وت  لوق  زا  تسا . رتدـب  نیا  دـنتفگ : دروخ . مسق  درک و  راـکنا  وا 

هیما ینب  و  دنک . مهاوخن  رب  هتـسارآ  منت  رب  ادخ  هک  ار  يا  هماج  نم  تفگ : نک . يریگ  هرانک  تفالخ  زا  دوش . ناناملـسم  روما  راد  هدـهع 
دینادیمیبوخب امش  اه  هناوید  تفگ : يا . هدرک  کیرحت  ینیچ و  هسیسد  يا و  هدناروشام  تموکح  هیلع  ار  مدرم  یلع  دنتفگ : ع )  ) یلع هب 

راـک دـعب  مدرک و  يریگوـلج  اـهنآ  زا  متخاـس و  رود  ناـمثع  زا  ار  نایرـصم  نم  و  درادـن ، یعفن  چـیهمیارب  اـهراک  نیا  اـی  تموـکح  هک 
نیا زا  ایادـخ  تفگیم : هکیلاح  رد  تفرگ  شیوخ  هار  سپـس  و  دـیایمرب ؟ متـسد  زا  راکچ  متخاس . هارب  ور  رابنیدـنچ  ار  نامثع  تموکح 

. مرانک رب  نمادکاپ و  شنوخ  زا  دنکب  شیارب  يدماشیپ  رگا  زینو  منمادکاپ  دننزیم  نم  هب  هک  یتاماهتاو  اهفرح 
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دوب : هتشون  نینچ  دناوخ و  مدرم  يارب  ار  نآ  ریبز  نب  هللا  دبع  تشون و  يا  همان  داتفا  هرصاحم  هب  نوچ  نامثع 
ببس هک  یئاهراک  همه  زا  تسد  مهدیم  لوق  امشب  و  مراد . عالطا  شنایرج  زا  هن  ما و  هداد  ار  روتـسد  هن  ما و  هتـشون  نم  ار  همان  نآ  ادخب 

ياهدیلک مه  نیا  و  دـینک ، نییعت  ناتدوخ  يرادناتـسا  هب  درادـیم  تسود  دـیهاوخیم و  ار  سک  ره  نیاربانب  مرادرب . هتـشگ  امـش  یئاضران 
دیراپسب . دیهاوخیم  سک  ره  هب  ارنآ  ات  نات  هنازخ 

نک ! يریگ  هرانک  نیاربانب  میا . هدرک  همان  نیا  نتشون  هب  مهتم  ارت  ام  دنتفگ : مدرم 
هملـسم نب  دمحم  يو  دـندروآ  هنیدـم  هب  ور  نامثع  دـصقب  نایرـصم  یتقو  دـیوگیم " : نینچ  يراصنا  هللا  دـبع  نب  رباج  لوق  زا  دعـس  نبا 

تخاس و ناشدونـشخ  هدومن  تقفاوم  ناشیاهاضاقت  اب  هداتـسرف و  اهنآ  دزن  مدوب  ناشنایم  رد  مه  نم  هک  راصنا  زا  نت  هاجنپ  اب  ار  يراـصنا 
يا هلول  دندومن و  شیتفت  ار  وا  تسا . نآ  رب  نامثع  رکون  دندید  هتفرگ  ارنآ  دوب . تموکح  هب  قلعتم  هک  دندید  ار  يرتش  هار  رد  دنتشگرب .
نآ اب  نک و  هچ  نالف  اب  هک  هتـشون  دوب  رـصم  رادناتـسا  هب  باطخ  يا  همان  نآ  رد  هک  دـنتفای  شنیمرچ  کچوک  کـشم  لـخاد  رد  نیبرس 

ار وا  دندشن و  تشگزاب  هب  رـضاح  داتـسرف  ناشدزن  ار  هملـسم  نب  دمحم  نامثع ، دنتـشگزاب . هنیدـم  هب  تعامج  نآ  سپ  نک ... هچ  رگید 
 " دندرک . هرصاحم 

عوضوم نیمه  رد  يرگید  یخیرات  تیاور 

تحاران یـضاران و  يو  يدصت  زا  ص )  ) ربمایپ باحـصا  زا  يا  هدع  دش  تموکح  راد  هدـهع  یتقو  نامثع  دـیوگیم " : بیـسم  نب  دـیعس 
هیما ینب  زا  هک  داتفا  قافتا  رایسب  و  درک . تموکح  لاس  هدزاود  يو  دوب . تسود  دنواشیوخ  نامثع  اریز  دندوب 

دلج 17 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 188زکرم  هحفص 177 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 330 ] ] 

زا تشامگیم . یتموکح  هیلاع  تاماقمو  يرادناتسا  هب  دنتشادن  ار  ص )  ) ادخ ربمایپ  تبحاصم  راختفا  هک  یئاهنآ  نامثع ) ناشیوخ  هلیبق و  )
رب دندرکیمضارتعا و  وا  هب  دوب ، ص )  ) دمحم باحـصا  تیاضر  مدـع  هیام  هک  دزیم  رـس  یئاهراک  شا  هبتریلاع  نادـنمراک  نارادناتـسا و 
رد شیدادـجا  ردارب  هخاش  زا  هکيدارفا  هب   ) شیاهومع رـسپ  هب  ار  یتلود  یتاماقم  ماـمت  هراـبکی  ریخا  ياـهلاس  رد  تخاـسیمن . ناـشرانک 

حرس یبا  نب  دعس  نب  هللا  دبع  هب  ار  رصم  يرادناتـسا  هلمج  زا  دروآرد ، اهنآ  راصحنا  هب  داد و  صاصتخا  دندوب ) هیما  ینب  يا  هلیبق  هلـسلس 
نامثع زا  البق  دندومن . یهاوخداد  تیاکش و  نامثع  هب  وا  زا  هدمآ  هنیدم  هب  رصم  مدرم  دوب . یقاب  رصم  يرادناتـسا  ماقمرد  اهلاس  و  درپس ،

نانامیپمه و  رافغ ، ینب  و  هرهز ، ینب  لیذه و  لئابق  ياهلد  هک  رـسای  رامع  رذوبا و  دوعـسم و  نب  هللادـبع  هب  تبـسن  دوب  هدز  رـس  یئاهراک 
هب حرس  یبا  رـسپ  زا  رـصم  یلاها  یتقو  رـسای . رامع  رطاخب  موزخم  ینب  هلیبق  ياهلد  دوب و  هدش  راد  هنیک  رذوبا  اب  نامثع  راتفر  رطاخب  اهنآ 

یچیپرس وا  یلو  دشکب ، تسداوران  فالخ و  ياهراک  نآ  زا  داد  روتسد  هتـشون  زیمآ  دیدهت  يا  همان  وا  هبنامثع  دندروآ  تیاکـش  نامثع 
یلاها زا  درم  دصتفه  سپ  درم . اتدز  کتک  ردقنآ  دـندوب  هدرک  تیاکـش  نامثع  هب  هک  ار  یناسک  زا  یـضعب  یتح  دیـشکن و  تسد  هدومن 

حرـس یبا  نب  دعـس  نب  هللا  دـبع  تسد  زا  ص )  ) دـمحم باحـصا  هب  زامن  تقو  رد  هدومن  تماـقا  دجـسم  رد  دـندش و  هنیدـم  هناور  رـصم 
دندومنیم . تیاکش 

مدرم قح  هک  داد  ماغیپ  نامثع  هب  اهنع  هللا  یـضر  هشئاع  و  درک ، ضارتعا  دز و  فرح  تنوشخب  نامثع  اب  هحلط  اهنآ  ياهتیاکـش  هجیتن  رد 
نیا تفگ : نامثع  هب  دوب  تعامج  نآ  يوگنخـس  وهدـنیامن  هک  بلاـطیبا  نب  یلع  و  دـیامنیهاوخداد ، و  دناتـسب . شرادناتـسا  زا  ار  رـصم 

. دنراد یهاوخنوخ  ياعدا  دوش و  صاصق  نانآ  زا  یکی  لتق  يازا  رد  حرس  یبا  نب  دعس  نب  هللا  دبع  هک  دنراد  اضاقت  وت  زا  تعامج 
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رگا ات  ینک  رداص  مکح  هدومن  یگدیسر  وا  هیلع  ناشیا  يوعد  هب  هداد  لیکشت  يا  همکاحم  ینک و  لزع  يرادناتـسا  زا  ار  وا  دیاب  نیاربانب 
هب حرس  یبا  نب  دعس  نب  هللا  دبع  ياجب  ار  وا  ات  دینک  باختنا  ار  رفنکی  تفگ : نایرصم  هب  نامثع  یناتـسب . وا  زا  ار  ناشیا  قح  دش  موکحم 

ار رکب  یبا  نب  دمحم  دنتفگ : نامثع  هب  اهنآ  دندرک و  داهنشیپ  اهنآ  هب  ار  قیدص  رکبوبا  رـسپدمحم  مدرم  منک . بوصنم  رـصم  يرادناتـسا 
نایرصم يوعد  هب  نانآ  ات  درک  رصم  هناور  راصنا  نارجاهم و  زا  يا  هدع  اب  ار  يو  هتـشون  ار  وا  يرادناتـسا  نامرف  نامثع  نک . ام  رادناتـسا 

دندش . رصم  راپسهر  اهنآ  اب  رکب  یبا  نب  دمحم  دنیامن . رداص  مکحهدرک  یگدیسر  حرس  یبا  رسپ  هیلع 
دوخای تسا  یی  يرارف  یپ  رد  يرادنپ  دزاتیم  ارنآ  هک  يرتش  رب  دندید  ار  یتسوپهایـسهدرب  هک  دندوب  هدـشن  رود  هنیدـم  زا  لزنم  هس  زونه 

تسا ؟ یعضو  هچ  نیا  تسیچ ؟ نایرج  دنتفگ . هدرب  نآ  هب  رکب  یبانب  دمحم  ناهارمه  تسا . بیقعت  تحت 
رکون نم  تفگ : رگید  راـب  متـسه . ناـمثع )  ) نینموملاریما رکون  نم  تفگ : راـبکی  ؟ یـسک بیقعت  رد  اـی  یتسه  يرارف  هک  تسا  نیا  لـثم 

هن . تفگ : يراد ؟ هارمه  يا  همان  دندیسرپ : مناسرب . رصم  رادناتسا  هب  ات  داد  يا  همان  مناورم و 
دوب . وا  هارمه  هدیکشخ  یکچوک  کشم  و  دنتفاین ، زیچ  چیه  یلو  دنتشگ  ار  وا 

دندید دنتفاکـش . ارنآ  دماین . نوریب  دیایب  نوریب  اتدنداد  شناکت  هچ  ره  دادیم . ادـص  قل  قليدادـیم  شناکت  یتقو  هک  دوب  يزیچ  شنورد 
دعب درک و  عمج  رگید  يا  هدع  ابدندوب  شهارمه  هک  ار  يراصنا  نارجاهم و  رکب  یبا  نب  دمحم  تسا  حرس  یبا  رـسپهب  نامثع  زا  يا  همان 

يا هماننامرف  شکب و  هلیح  هب  ار  اهنآ  دندیسر  نالف  نالف و  رکب و  یبا  نب  دمحم  یتقو  دوب : هتشون  دناوخ . دوشگ و  ار  همان  ناشروضح  رد 
یناسک دسرب . وت  هب  مدیدج  روتسد  ات  هدب  همادا  تراک  هب  نامب و  يرادناتسا  ماقم  رد  و  ربب ، نیب  زا  ما  هداتسرف  رکب  یبانب  دمحم  اب  هک  ار 
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تیاکش و يارب  هک  ار 
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درک . مهاوخ  سبح  هللا  ءاشنا  دنیایم  ام  شیپ  وت  زا  یهاوخداد 
زا رفن  نیدـنچ  رهم  اب  ار  همان  نآ  رکب  یبا  نب  دـمحم  دنتـشگزاب . هنیدـم  هب  هتفـشآرب و  دـندروخ و  هکی  دیـسر  ناـیاپ  هب  هماـن  تئارق  نوچ 
زا ار  هک  ره  و  صاقو ) نب   ) دعـس ریبز و  هحلط و  و  ع )  ) یلعو دـندمآرد ، هنیدـم  هب  و  درپس . ناشیا  زا  یکی  هب  ارنآ  درک و  رهم  شناهارمه 

ناـنآ يارب  ار  هماـن  دـنداد و  حرـش  ار  رکون  نآ  ناـیرج  دـندوشگ و  ار  هماـن  ناـشروضح  رد  دـندرک و  عـمج  دوـب  ص )  ) ربماـیپ باحـصا 
هللا دبع  اب  نامثع  يراتفر  دب  رطاخب  هک  یناسک  مشخ  ربهعقاو  نیا  و  دنتفرگ ، لد  هب  ار  نامثع  هنیک  انثتسا  نودب  هنیدم  مدرم  همه  دندناوخ .

دندش شیوخ  هناخ  هناور  ص )  ) ربمایپ باحصا  و  داد ، تدش  ار  ناشترفن  دوزفیب و  دندوب  هدش  ینابصع  رذوبا  رـسای و  رامع  دوعـسم و  نب 
دندوب . تحاران  كانمغ و  همان  نیا  زا  یگمه  و 

نبهحلط درک و  جیسب  نامثع  هیلع  ار  لئابق  رگید  و  هشئاع ) رکبوبا و  هلیبق  ) میت هلیبق  رکب  یبا  نب  دمحم  و  دندرک ، هرـصاحم  ار  نامثع  مدرم 
دادیم . نامثع  هب  رایسب  هدننز  ياهشحف  هشئاع  و  درکیم . کمک  دروم  نیا  رد  وا  هب  هللا  دیبع 

نامثع دزن  دندوب  يردب  یگمه  هک  ص)  ) دمحم باحصا  زا  رگید  دنچ  ینت  اب  رـسای  رامع  و  صاقو ) نب   ) دعـس ریبزو و  هحلط  و  ع )  ) یلع
دیسرپ : نامثعزا  ع )  ) یلع تشاد . هارمه  یتلود  رتش  رکون و  اب  ار  همان  نآ  ع )  ) یلع دنتفر و 

. هلب تفگ : تسا ؟ مکاح ) راـیتخا  رد  ویمومع  کـلم  یتلود و  رتش  ینعی   ) وت رتش  رتش ، نیا  دیـسرپ : هلب . تفگ : تسا ؟ وت  رکون  هدرب ، نیا 
زا هن  ما و  هداد  ار  شنتشون  روتسد  هن  ما و  هتشون  هن  ار  همان  نیا  نم  هک  ادخب  دروخ  مسق  و  هن . تفگ : ؟ يا هتـشون  ار  همان  نیا  وت  و  دیـسرپ :

تفگ : ع )  ) یلع مراد . ربخ  نآ 
ترکون روطچ  تفگ : ع )  ) یلع هلب . تفگ : تسین ؟ وت  رهم  رهم ، نیا  رگم 
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تسا و هتشون  هن  ار  همان  نآ  هک  دروخ  ادخب  مسق  ربخ ؟ یب  وت  تسا و  هدروخ  شیاپ  رد  وترهم  هک  دربیم  ار  يا  همان  درادیم و  رب  ار  ترتش 
ناـمثع زا  نیارباـنب  تسا . ناورم  طـخ  طـخ ، هک  دـندیمهف  تسا . هداتـسرف  رـصم  هب  ار  رکوـن  نیا  زگره  هن  وهداد  ار  شنتـشون  روتـسد  هـن 

شا هناخزا  نیگمـشخ  ص )  ) دمحم باحـصا  سپ  دوبوا . هناخ  رد  ناورم  و  تفریذـپن ، وا  اما  دـهدب ، اهنآ  لیوحت  ار  ناورم  دـندرکاضاقت 
ام هب  ار  ناورم  هک  نیا  رگم  دوب  دهاوخن  هئربت  ام  رظن  رد  نامثع  دنتفگ : يا  هدع  نکل  دروخیمن . مسق  غوردبوا  هک  دنتـسناد  دنتفر و  نوریب 

ادخ ربمایپ  باحصا  يا  هدع  مادعا  روتسد  هنوگچ  تسا و  هتشونهک  ار  همان  مینیبب  میئامن و  یسررب  ار  هیـضق  مینک و  قیقحت  ات  دنک  میلـست 
هتشون نامثع  نابز  زا  ناورم  هک  یتروص  ردو  درک  میهاوخ  رانک  رب  ار  وا  دوب  هتشون  نامثع  هاگ  ره  ات  دنکیم . رداص  لیلدنودب  قحانب و  ار 

. دهدب نانآ  لیوحت  ار  ناورم  دشن  رضاحنامثع  و  دنتسشن ، شیوخ  هناخ  هب  هاگنآ  تفرگ . میمصت  ناورم  هرابرد  دوب 
دندرک : عطق  شیورب  ار  بآ  دندروآرد و  هرصاحم  هب  ار  نامثع  مدرم  سپ 
دیسرپ : هن . دنتفگ : تساجنیا ؟ یلع  تفگ " : مدرم  هب  هناخ  زارف  زا  نامثع 

دنام . شوماخ  يا  هظحل  دنچ  هن . دنتفگ : تساجنیا ؟ صاقو ) یبا  نب   ) دعس
دناسرب ؟ بآ  ام  هب  ات  دهدب  ربخ  ع )  ) یلع هب  امش  زا  یکی  دوشیمن  تفگ : دعب 
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ینب هدـش  دازآ  ناگدرب  زا  يا  هدـع  شندـناسر  نایرج  رد  هک  داتـسرف  وا  يارب  بآ  گرزب  کـشم  هس  ع )  ) یلع دیـسر . ع )  ) یلع هب  ربخ 
 " دندش . حورجم  هیما  ینب  مشاه و 

هراب نیا  رد  يدقاو  هتشون 

ام تسا . هتـشون  هملـسم  نب  دمحم  لوق  زا  ار  نامثع  هناخ  هرـصاحم  هنیدم و  هب  ار  نافلاخم  ندش  ریزارـس  يارجام  فورعم  خروم  يدـقاو 
نآ : هلابند  کنیا  میدروآ . البق  ار  وا  تیاور  لوا  تمسق 

تسا : هدش  هتشون  نینچ  هک  میتفای  ار  همان  نیا  نآ ، رد  " ... 
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میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
ار وا  شارتب و  ار  ششیر  ورس  نزب و  هنایزات  دص  ار  وا  دیسر  اجنآ  هب  سیدع  نب  نمحرلا  دبع  یتقو  راگدرورپ ... شیاتس  ساپس و  زا  سپ 

نب هورع  نارمع و  نب  نادوس  اب  و  نک ، لمع  تروص  نامهب  زین  قمح  نب  ورمع  اب  نم . يوناث  روتـسد  ندیـسر  ات  نک  ینادنز  زارد  یتدـم 
نانچمه . زین  یثیل  عایب 

نودـب ناـمثع و  لوق  زا  ناورم  رگا  دـنتفگ : دـشاب ؟ هتـشون  ناـمثع  ار  نیا  هک  موـلعم  اـجک  زا  متفگ  اـهنآ  هب  دـیوگیم : هملـسم  نب  دـمحم 
ع)  ) یلع اب  نوچ  نامثع ، شیپ  میورب  ات  ام  اب  ایب  دنتفگ : هاگنآ  دهدب . افعتـسا  تموکح  زا  دـیاب  و  تسا ، رتدـب  هک  دـشاب  هتـشون  شعالطا 

راک رد  نم  تفگ : میتفر  مه  صاقو  یبا  نبدعـس  شیپ  و  دنک ، تبحـص  نامثع  اب  دناوخ  ار  شرهظ  زامن  یتقو  داد  لوق  میدرک و  تبحص 
دز . ار  فرح  نیمه  مه  وا  میتفر  ورمع  نب  دیز  نب  دیعس  شیپ  و  منکیمن . تلاخد  امش 

زامن ع )  ) یلع اب  نم  نامثع . هناخ  دورب  دناوخ  ار  شرهظ  زامن  یتقو  تشاذگ  رارق  دنتفگ : تشاذگ ؟ اجک  رارق  امـش  اب  ع )  ) یلع مدیـسرپ :
. دوب هتسشن  اجنآ  ناورم  وت . دنیایب  هدب  هزاجا  دنتسه . رد  مد  نایرصم  نیا  میتفگ : نامثع و  شیپ  میتفر  ع )  ) یلع نم و  دعب  مدناوخ . رهظ ) )

تفگ : نامثع  هب 
دراد هدیاف  هچ  وت  فرح  وشمگ ! ورب  دنک ! هراپ  ار  تنهد  ادـخ  هک  تخات  وا  هب  نامثع  منک . تبحـص  اهنآ  اب  نم  هدـب  هزاجا  موش ! تنابرق 

عوضوم ! نیا  رد 
هدومن نامثع  هب  ور  دندوب - هتفگ  زین  وا  يارب  دندوب  هتفگ  نم  هب  ار  هچنآ  مامت  نایرـصم  هک  ع -)  ) یلع هاگنآ  تفر . نوریب  هناخ  زا  ناورم 

هن هتشون و  هن  هک  ندروخ  مسق  هب  درک  عورش  نامثع  داد . حرش  ار  شنومضم  همان و  نآ  نایرج 
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و دیوگیم . تساروا  ادخب  متفگ : هملـسم ) نب  دمحم   ) نم تسا . هدیـسرپ  ار  شروتـسد  رظن و  هدرک و  تروشم  وا  اب  یـسک  هن  دراد و  ربخ 
تسا . هدرک  ناورم  ار  راک  نیا 

رگا ادخب  متـسه . وت  شیوخ  وموق  نم  هک  ع )  ) یلع هب  درک  ور  نامثع  دنونـشب . وت  رذع  لئالد و  وت و  دنیایب  راذـگب  سپ  تفگ : ع )  ) یلع
: تفگ ع )  ) یلع دنراد . يونـش  فرح  وت  زانوچ  نک  ناشعناق  اهنآ و  شیپ  ورب  ایب و  مدرکیم . تصالخ  ارت  نم  يدوب  هدرک  ریگروطنیا  وت 

وت . دنیایب  سپ  تفگ : نامثع  یهد . حرش  اهنآ  يارب  ار  تدوخ  رذع  لئالد و  ات  وت  مروایم  ار  اهنآ  درک . مهاوخن  ار  راک  نیا  نم  ادخب 
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هدش كانرطخ  یلیخ  عضو  هک  متسناد  سپ  دندناوخن . نینموملاریما  هفیلخ و  ار  وا  ندرک  مالـس  رد  دندش و  نامثع  هناخ  دراو  اهنآ  زورنآ 
دنتفگ : تسا .

و دندومن . شیوخ  يوگنخس  ارسیدع  نب  نمحرلا  دبع  هدرک  نخس  هب  عورش  تعامج  نآ  مالـسلا . مکیلع  و  میتفگ : مه  ام  مکیلع  مالس 
ناتسا نآ  یبهذم  ياهتیلقا  ناناملسم و  قح  هب  هک  یتازواجت  رـصم و  رد  حرـس  یبا  نب  دعـس  نب  هللا  دبع  ياهراک  حرـش  هب  درک  عورـش  وا 

رد یتقو  و  دوشیم ، لئاق  ضیعبت  نآ  میسقت  رد  دهدیم و  صاصتخا  شیوخ  هب  ار  ناناملـسم  یمومع  دمآرد  مئانغ و  هک  نیا  تسا و  هدرک 
هک یئاهیراکفالخ  هاگنآ  هدیـسر  نمب  هک  تسانامثع )  ) نینموملاریما یبتک  روتـسد  نیا  دیئایب ، دیوگیم : دـننکیم  ضارتعا  واهب  دراوم  نیا 

میمـصت نیا  اب  رـصم  زا  ام  تفگ : درمـشرب و  تسا  هدومن  فلخت  قباـس  هفیلخ  ود  هیور  زا  هک  ار  يدراوم  هدز و  رـس  هنیدـم  رد  ناـمثع  زا 
هملـسم نب  دمحم  و  ع )  ) یلع دعب  میـشکب . ار  وت  یتشادن  رب  رگا  و  يرادرب ، تیاهیراکفالخ  زا  تسد  میراداو  ار  وت  هک  میداتفا  هارب  یعطق 

هب ور  هاگنآ  يرادرب . میدوب  هدرمشرب  هچنآ  همه  زا  تسد  وت  هک  درک  نیمضت  ام  يارب  هملسم  نب  دمحم  دندرک و  تشگزاب  هب  راداو  ار  ام 
يو يرآ : متفگ  هن ؟ ای  يداد  لوق  ويدرک  نیمضت  ایآ  دندیسرپ : هدنادرگ  نم 
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یناکـسمتسم لئالد و  رب  هوالع  دیامن و  ینابیتشپ  وت  ربارب  رد  ام  زا  میتساوخ  یم  ادـخ  زا  هکیلاح  رد  امتقونآ  تفگ : هداد  همادا  نخـس  هب 
راپـسهر يدوب ) هتفرگ  دـهاش  ار  ادـخ  يدوب و  هتـسب  هک  ینامیپ  ضقن  اب   ) دـیآ تسدـب  وت  هیلع  يدـیدج  کسمتـسم  لـیلد و  میتشاد  هک 

وت رهم  هک  ار  تا  همان  میتفرگ و  ار  ترکون  میدیسر  هک  دنوریم - رصم  هب  زاجح  زا  هک  یناسک  دورو  لحم   "- بیوب هب "  میدش . نامراید 
دشارتب و ار  نامـشیر  رـس و  دـنزب و  هنایزات  ار  ام  هک  يا  هداد  روتـسد  میتفرگ و  ياهتـشون  حرـس  یبا  نب  دعـس  نب  هللا  دـبع  هب  دوب و  شیاپ 

تا . همان  نآ  مه  نیا  دنک . ینادنز  زارد  یتدم 
نم اـب  یـسک  هراـب  نیا  رد  هن  ما و  هداد  ار  شنتـشون  روتـسد  هن  ما و  هتـشون  هن  ادـخب  تفگ : راـگدرورپ  شیاتـس  ساپـس و  زا  سپ  ناـمثع 

دیوگیم . تسار  میتفگ : اوآمه  ع )  ) یلع و  هملسم ) نب  دمحم   ) نم ما . هدش  رادربخ  نآ  زا  هن  وهدرک  تروشم 
یخاتسگ تفگ : ناشیوگنخس  منادیمن . تفگ : تسا ؟ هتـشون  هک  سپ  دندیـسرپ : وا  زا  نایرـصم  دیـشک . یتحار  سفن  ام  نخـس  زا  نامثع 

يارب دننزیم و  همان  ياپ  ار  وت  رهم  دنتسرفیم و  ناملسم  یمومع  لاوما  ياهرتش  زا  یکی  اب  ار  ترکون  هک  دنا  هدناسر  اجنیا  هب  تربارب  ردار 
راد هدهع  دیابن  وت  لثم  یمدآ  دنتفگ : يرآ . تفگ : يربخ ؟ یب  وت  دـننکیم و  رداص  زیمآ  تیانج  كانرطخ و  ياهنامرف  نینچ  ترادناتـسا 
منت رب  لج  زع و  يادخ  هک  ار  يا  هماج  تفگ : نامثع  تسا . هتخاس  رانک  رب  نآ  زا  ار  وت  ادخ  اریز  هدب  افعتسا  تموکح  زا  دوش . تموکح 

وا هبدـنور  نوریب  شا  هناخ  زا  هک  نیا  زا  شیپ  نایرـصم  مدرک  روصت  هکناـنچ  دـش ، داـیزشاخرپ  داـیرف و  داد و  دـنک . مهاوخن  ربهتـسارآ 
هب و  متـساخرب ، هتـساخرب  وا  مدـید  ات  مه  نم  تفر و  نوریبهتـساخرب  ع )  ) یلع تقو  نیا  رد  تخاس . دـنهاوخ  ار  شراک  دـیرپ و  دـنهاوخ 
وا ات  دنداد  همادا  ار  هرـصاحم  و  تفر ، شا  هناخ  هب  ع )  ) یلع متفر و  ما  هناخ  هب  نم  دندمآ . نوریب  مه  اهنآ  نوریب . دـیورب  تفگ : نایرـصم 

. " دنتشک ار 

هحفص 337 ] ] 

تسا وا  مه  دوب " . یملسا  دوعا  وبا  دربیم  رصم  هب  نامثع  فرط  زا  ار  همان  نیا  هک  یـسک  دسیونیم " : راسی  نب  نمحرلا  دبع  زا  لقنب  يربط 
تسا . هتشون  هغالبلا  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  و  میتشون ، البق  ار  نیا  و  درکیم ، شنیرفن  تسد  ياعد  رد  ع )  ) یلع نینموملاریما  هک 
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هنیدم هب  هعمج  زور  رـصم  یلاها  دوب . رـصم  یلاها  ندمآ  زا  شیپ  نامثع  هرـصاحم  دـسیونیم " : یـسنخا  دـمحم  نب  نامثع  زا  لقنب  يربط 
 " دنتشک . دعب  هعمج  ار  وا  دندیسر و 

تسا نکش  هبوت  يراک  هبوت  نامثع 

نت هاجنپ  اب  وا  ات  درک  تبحص  هملسم  نب  دمحم  اب  نامثع  دندمآ  نایرصم  هک  یلوا  هعفد  دسیونیم " : ءاجوعلا  یبا  نب  نایفس  لوق  زا  يربط 
نوچ نایرصم  دنتشگرب . دوخ  دندرگرب و  هک  دندرک  ناشراداو  دندیـسر و  اهنآ  هب  بشخ  وذ  رد  اهنآ و  فرطب  دنتفر  هدش  راوس  راصنا  زا 

رصم .) رادناتسا  حرس  یبا  نب   ) دعس نب  هللا  دبع  هب  باطخ  دراد  هارمه  يا  همان  هک  دندید  ار  نامثع  رکون  دندیسر  بیوب "  هب " 
، دـندرب نامثع  شیپ  ار  همان  دـندمآ . دـندوب - هتفرن  نوریب  نآ  زا  زونههلبج  هب  میکح  رتشا و  کـلام  هک  هنیدـم - هب  دنتـشگزاب و  هجیتن  رد 

تسین ؟ وت  یشنم  طخب  همان  رگم  دنتفگ : تسا . یلعج  یگتخاس و  نیا  تفگ : دش و  نآ  نتشون  رکنم 
یلو يرآ ، تفگ : تسین ؟ وـت  رکوـن  میتفاـی  وا  اـب  ار  هماـن  هک  يدـصاق  دـنتفگ : تسا . هتـشون  نم  روتـسد  نودـب  یلو  تسه . هلب ، تـفگ :

؟ تسین یمومعو ) یتلود  لاوما  زا   ) وت رتش  رتش ، نیا  دنتفگ : تسا . هداتفا  هارب  ما  هزاجانودب 
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هک یتروص  رد  یئوگیم . غورد  ای  یئوگیم  تسارای  وت  تسین : رتشیب  لاح  ود  دنتفگ : دنا . هتـشادرب  ارنآ  نم  عالطا  نودـب  یلو  هلب ، تفگ :
يا . هدرک  رداص  ار  ام  نتشک  روتسد  قحانب  اریز  يوش ، رانک  رب  تموکح  زا  دیاب  یئوگب ، غورد 

نیاب و  دراد ، يدـیلپ  كاپان و  ياهیربو  رود  یتسه و  لفاغ  فیعـض و  اریز  يوش ، رانک  رب  دـیاب  مه  زاـب  یئوگب ، تسار  هک  یتروص  رد  و 
فرط زا  مانب و  ار  یئاهنامرف  نینچ  هک  تسا  ناوتان  وهدارا  تسـس  لفاغ و  ردقنآ  هک  مینک  شیوخ  رادمامز  ار  یـسک  تسین  اور  هک  لیلد 

دنا هدرکیم  شرافـس  هدادـیم و  دـنپ  ار  وت  هک  ار  باحـصا  ریغ  و  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  زا  يا  هدـع  وت  هک  دـندوزفا  و  دـننکیم . رداـص  وت 
قحان و ياهکتک  صاصق  دیاب  نونکا  يا . هدز  کتک  يدنب  راکب  ارنآ  يدرگ و  زاب  مالسا  نوناق  هب  هتشادرب  تیاوران  ياهراک  زا  تسدهک 

اطخب یهاگ  دنکیم و  لمع  تسرد  هاگ  نوناق  يارجا  رد  يرادمامز  ره  تفگنامثع  دننک . لثمب  هلباقم  وت  اب  نانآ  یهدب و  ار  تا  هناملاظ 
مهاوخ فلت  دننک  صاصق  ارم  دنیایب  اهنآ  همه  رگا  نوچ  دـننک ، صاصق  ارم  ما  هدز  کتکاطخ  هب  هک  اهنآ  مراذـگیمن  نم  نیاربانب  دوریم .

هبوت دوشیم  تبحص  وت  اب  اهنآ  هرابرد  هاگ  ره  يوش . رانک  رب  دیاب  اهنآ  بجومب  هک  يا  هتشگ  بکترم  نیگمهس  ياهتعدب  وت  دنتفگ : دش .
وت شیپ  ام  هوالعب  ار . اهنآ  لاثما  يوشیم و  بکترم  ار  اه  نامه  هرابود  اـما  تشاد  یهاوخ  رب  اـهنآ  زا  تسد  هک  یئاـمنیم  مـالعا  ینکیم و 

شنزرـس دروم  وت  رطاخب  ار  ام  هملـسم  نب  دمحم  و  یئآ ، زاب  مالـسا  نوناق  هب  هک  يدرک  دهعت  يدومن و  هبوت  نامروضح  رد  وت  میدـمآ و 
ینک . لمع  يا  هداد  لوق  هچنآهک  درک  نیمضت  ام  ربارب  رد  داد و  رارق 

رانک رب  يرب و  تناـهانگ  زا  ار  دوخ  درک و  يرازیب  ترفن و  راـهظا  وت  زا  هملـسم  نب  دـمحم  اـت  يدومنن  اـفو  تا  هبوت  هدـهع و  هب  وت  نکل 
رد دنامن و  وت  يارب  يا  هناهب  چیه  ات  میتشگرب  ام  لوا  هعفد  درک . مهاوخن  تلاخدنامثع  راک  رد  تفگ : درمش و 
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ینابیتشپ هب  وت  هیلع  يدوب ) هتخاس  ام  اب  تدهع  فرط  دهاش و  وت  هک   ) ار ادخ  میشاب و  هدرکن  راذگ  ورف  چیه  زا  وت  راطخا  تجح و  مالعا 
رادب دزاس و  هعطق  هعطق  دنک و  مادعا  ار  ام  هک  يا  هداد  روتسد  وا  هب  يا و  هتـشون  ام  هیلع  ترادناتـسا  هب  يا  همان  میدید  تقوکی  میدیبلط .
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هدـش هتـشون  تعالطا  یب  تسه  ترهم  ياراد  تا و  یـشنم  طخب  ترتش و  راوس  ترکون  هارمه  هک  يا  هماـن  ینکیم  ياـعدا  ـالاح  دزیوآ .
هدز و رس  البق  وت  زا  مالـسا  نوناق  زا  تموکح  رد  هک  یتافارحنا  نآ  هوالعب  نیا  و  تسا . هدمآ  دراو  وت  رب  ینیگمهـس  ماهتا  نیاربانب  تسا .
هب هـک  یئاوراـن  ياـهرفیک  و  دزیم ، رــس  وـت  زا  یموـمع  دــمآرد  میــسقت  رد  هکیئاــه  یناتــس  رتـشیب  ضیعبت و  مـیا و  هدوـب  شراــتفرگ 

میتشگزاب هتـشادرب  وت  زا  تسد  هعفد  نآ  ام  تافارحنا . ناهانگ و  نامه  رارکت  دعب  يدرکهک و  يا  هبوت  راهظا  و  يدادیم ، رگتحیـصنمدرم 
هک اهتعدب  نانچ  هب  هک  ار  ص )  ) ادخ ربمایپ  باحصا  زا  یکی  میتخاسیم و  رانک  رب  ار  وت  ات  میدنامیم  دیاب  دوبن و  تسرد  مه  نامنتشگرب  و 

هرانک ام  راـک  زا  کـنیا  میتشادـیم . رب  تموکح  هب  وت  ياـجب  دوبن  تسا  دراو  وت  رب  هک  یتاـماهتا  هب  مهتم  ودوب  هدولاـین  یتشگ  بکترم  وت 
. یشاب نمیا  ام  تسد  زا  وت  میشاب و  ظوفحم  وت  تامدص  زا  ام  هک  دوشیم  ببـس  راک  نیا  اریز  نادرگ ، زاب  ام  هب  ار  نامتفالخ  نک و  يریگ 

دش ؟ مامت  ناتفرح  دیدرک و  نایب  ار  ناتدوصقم  تفگ : نامثع 
زج یئادخ  هک  مهدیم  یهاوگ  و  میامنیم . لکوت  مدنب و  یم  نامیا  وا  هبو  میوجیم  يرای  وا  زا  مربیم و  ساپـس  ار  ادـخ  تفگ : هلب . دـنتفگ :

همه رب  ار  نید  نآ  ات  نیتسار  نید  تیادـه و  هیامهارمه  هداتـسرف  ار  وا  تسا و  وا  ربمایپ  هدـنب و  دـمحم  تسین و  کیرـشیب ، هناگی  يادـخ 
دیدومنن و تلادع  نخس  رد  امش  میوگیم : شیاتـس ، ساپـس و  نیازا  سپ  دنادرگ . زوریپ  هریچ و  دنراد - شوخان  ناکرـشم  هچرگ  نایدا -

نک ، يریگ  هرانک  تموکح  زا  دیتفگ : هک  نیا  باوج  رد  دیدادن . فاصنا  تواضق  رد 
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هداد صاصتخانم  هب  همه  نایم  زا  ارنآ  هدروآ و  لئان  راختفا  هب  نآ  اب  ارم  هتـسارآ و  منترب  لـج  زع و  يادـخ  هک  ار  يا  هماـج  میوگب  دـیاب 
هرابود مشکیم و  دنا  هداد  رارق  شهوکن  ضارتعا و  دروم  ناناملـسم  هچنآهمه  زا  تسد  میامنیم و  هبوت  یلو  دنک . مهاوخن  رب  نت  زا  تسا .

مناسرت . وا  زا  مجاتحم و  ادخ  هب  مسق  ادخب  نم  اریز  داد . مهاوخن  ماجنا 
زا میتشاد  هفیظو  يدربیمن  نآ  هب  تسد  هرابود  يدرکیم و  هبوت  دعب  يدوب و  هدش  یتعدـب  بکترم  وت  هک  دوب  یلوا  هعفد  نیا  رگا  دـنتفگ :
وت زا  تسد  لوا  هعفد  اـم  ینادـیم و  تدوـخ  هک  يدـش  اـهیراکفالخ  نآ  بکترم  نیا  زا  شیپ  وـت  اـما  میریگ . شیوـخ  هار  میریذـپب و  وـت 

هرابرد یهاوخب  یتاهیجوت  اب  ای  ینک  رداص  یتاروتـسد  نینچ  ام  هرابرد  وت  هک  میدوبن  نارگن  نیا  زا  تقونآ  میتفرگشیوخ و  هار  هتـشادرب 
ینک . تیلوسم  بلس  تدوخزا  میا  هتفای  ترکون  هارمه  هک  يا  همان 

امتح ینک  هبوت  یفـالخ  راـک  هاـنگ و  زا  تقو  ره  هک  تسا  هدـش  تباـث  اـم  يارب  هبرجتب  هکیلاـح  رد  میریذـپ  یم  ار  وت  هبوت  روطچ  نونکا 
يوشیم !؟ نآ  بکترم  هرابود 

دارفا ناشیوخ و  وموق  نیا  هاگ  ره  و  میناشنب . تموکح  هب  وت  ياجب  ار  يرگید  صخـش  هدرک  رانک  ربار  وت  هک  نیا  ات  میوریمن  اـم  نیارباـنب 
وت هب  ات  دیگنح  میهاوخ  نادنچ  اهنآ  اب  دننک  يریگولج  ام  تامادقا  زا  گنجاب  دـنهاوخب  دنتـسه  وت  نیـشنمه  امئاد  هک  یناسک  تا و  هلیبق 

ددنویپب . ادخ  هب  نامحور  هتشگ  دیهش  نامدوخ  ای  میشکب  ار  وت  میبای و  تسد 
تفـالخ تموکح و  زا  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  میارب  دـیزیوایب  رادهب  ارم  رگا  مریگب ، هراـنک  یئاورناـمرف  زا  دـیئوگیم  هک  نیا  تفگ : ناـمثع 

دزیخرب گنجب  نم  زا  عافد  رد  هک  ره  اب  دیئوگیم  هک  نیا  منک . يریگ  هرانک  لج  زع و  يادخ 
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دگنجب . امش  اب  مهدیمن  روتسد  سکچیه  هب  نم  هک  میوگب  دیاب  دیگنج ، دیهاوخ 
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هب مگنجب  امـش  اب  متـشاد  میمـصت  رگا  مدوخ  ناجب  تسا . هدیگنج  ما  هزاجا  روتـسد و  نودب  دگنجب  نم  زا  عافد  يارب  یـسک  رگا  نیاربانب 
هتفر قارع  ای  رـصم  هب  الثم  مورملق  قطانم  زا  یکی  هب  ای  دـنراد  لیـسگ  معافد  يارب  ار  یگنج  نادرم  نازابرـس و  ات  متـشون  یم  میاهرکـشل 

ارم رگا  اریز  دیـشاب ، شیوخ  ناج  رکف  هب  دیتسین  هتـسبلدنم  یگدـنز  هب  رگا  دـینک و  محر  شیوخ  ناج  رب  نیربانب  مدـشیم . گنج  هدامآ 
نم لابندب  نامثع  دنداد . گنج  نالعا  وا  هب  و  دنتفرب . يو  دزن  زا  نانآ  تساوخ . دـنهاوخ  رب  امـش  بیقعت  هب  نم و  یهاوخناوخ  هب  دیـشکب 

 " میوگب . غورد  رابود  دوشیمن  لاسکی  رد  ادخب  هن ، متفگ : مزاس . رود  وا  زا  ار  نانآ  تساوخ  هداتسرف  هملسم ) نب  دمحم  )

یخیرات تایاور  نیا  یسررب 

ربمایپ باحـصا  راصنا و  نارجاهم و  دنا  هداد  همتاخ  نامثع  یگدـنز  تموکح و  هب  هک  یناسک  دوشیم  هتـسناد  میدرک  لقن  هک  یتایاور  زا 
دنا . هدوب  ینثتسم  هتشادن و  تکرش  نآ  رد  میدرب  مان  البق  هک  رفن  راهچ  طقف  تعامجنآ  زا  ودنا  هدوب  (ص )

هک یمدرم  اب  نامثع  هب  هلمح  ضارتعا و  رد  هک  دنباحصاو  راصنا  نارجاهم و 
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يارب هنازوسلد  زیمآ و  تملاسم  لمع  هنوگچیه  زا  هکنیا  زا  سپ  دنا و  هتشگ  تسدمه  ناتسادمه و  دندوب  هدمآ  هرصب  هفوک و  رـصم و  زا 
ناـیم رد  دـنا . هتـسب  رمک  شلتق  لزع و  هب  دـنا  هتـشاذگن  ورف  وا  نداد  هبوت  رد  شیمالـسا و  فـالخ  یمدرماـن و  هیور  زا  ناـمثع  نادرگرب 

ناعباتزا یسانشنید  یقتم و  تلیـضف و  اب  نادرم  زا  یهوبنا  زین  یفورعم و  ناشلامیظع و  باحـصا  دنا  هدمآ  هنیدم  هب  تایالو  زا  هک  یمدرم 
ردقیلاع و باحـصا  نیمه  و  دیامن . هشدخ  ای  هدرک  دـیدرت  ناشحالـص  يرادـنید و  نامیا و  رد  دـناوتیمن  سکچیه  هک  دـنا  هتـشاد  دوجو 
زا هک  یمدرم  نایم  رد  الثم  دـنا . هتـشاد  رارق  ضرعتم  نیگمـشخ و  یـضاران و  ياه  هدوت  سار  رد  سانـشنید  راـگزیهرپو و  گرزب  نادرم 

دندشیم : هدید  اه  تیصخش  نیا  دندوب  هدمآهفوک 
. راکتسرد يدرمکین  يو ، شیاتس  دروم  و  ص )  ) ربمایپ یباحص   " بوخ ، هب "  بقلم  دیز  - 1

ار شیراکتـسرد  حالـص و  نامیا و  تلیـضف و  تمظع و  البق  و  دـنا ، هدرک  كرد  ار  ص )  ) ربمایپ رـضحم  هک  یناسک  زا  رتشا ، کـلام  - 2
. میا هتخانش 

. تسا هدوب  دهاز  دیوگیم : يرذالب  هک  هدبع ، نب  بعک  - 3
. دنا هتشگ  لئان  ص )  ) ربمایپ تبحاصم  سرد و  كرد  راختفاب  هک  یناسک  زا  یثراح ، رصن  نب  دایز  - 4

" و باعیتسا رد "  ربلا  دبع  نبا  و  دوب ، فورعم  يراوگرزب  تفارش و  هب  شا  هلیبق  نایم  رد  هک  اناوت  رونخـس  یباحـص و  متها ، نب  ورمع  - 5
دنا . هدروآ  یباحص  کی  ناونعب  ار  شلاح  حرش  هباصا "  رد "  رجح  نبا  هباغلا " و  دسا  رد "  ریثا  نبا 

دندوب : اه  تیصخش  نیا  نایرصم  نایم  رد 
ص)  ) ربمایپ هک  هتفای  ار  راختفا  نیا  وهتخومآ  شترـضح  زا  یثیداحا  هتـشگ و  لئان  ص )  ) ربمایپ تبحاـصم  هب  یعازخ ، قمح  نب  ورمع  - 6

شقح رد 
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. تسا هدومرف  اعد 
. تسا هدمآ  باحصا  گنهرف  رد  شلاح  حرش  هک  ورتسارو  لداع  یباحص  یعازخ ، لیدب  نب  ورمع  - 7

دسیونیم : وا  هرابرد  ربلا ) دبع  نبا   ) رمع وبا  یعازخ ، لیدب  نب  هللا  دبع  - 8
شزرا و تسج ، تکرـش  كوبت  و  فئاطو ، نینح  ياـهداهج  رد  تشاد ، رارق  ص )  ) ربماـیپ تبحم  دروم  هعازخ  دوب و  هعازخ  هلیبق  سیئر 

. دوب باحصا  ياه  هرهچ  نیرتناشخرد  زا  و  تشاد ، ناوارف  مارتحا  هوکش و 
هیبیدح رد  تخرد  ریز  هک  تسا  یناسک  وزج  و  هتخومآ ، ثیدح  يو  زا  هتـشاد و  تبحاصم  ص )  ) ربمایپ اب  سیدع ، نب  نمحرلا  دـبع  - 9

. دنا هتشگ  دونشخ  وا  زا  ناشیا  نانآ و  زا  ادخ  دنا و  هدرک  تعیب  ص )  ) ربمایپ اب 
دـباع و و  هدیـشخب ، يرترب  ار  وا  هدوتـس و  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  هدـمآ  هباصا "  باعیتسا " و "  رد "  هکنانچ  رکب ، یبا  نب  دـمحم  - 10

شیوخ . رصع  نادمآرس  زا  تسا و  هدوب  دهتجم 
ناشسیئر : هرصب  مدرم  نایم  رد  هرخالاب 

هلیبق هدوب و  رادنید  حـلاص و  يدرم  هتـشگ و  لئان  ص )  ) ربمایپ تاقالم  هب  دـسیونیم : شا  هرابرد  رمع  وبا  هک  يدـبع ، هلبج  نب  میکح  - 11
و تسا . موقنآ  نایاسراپ  نادـهاز و  زا  سیق و  دـبع  هلیبق  ناـگرزب  زا  دـسیونیم : يدوعـسم  دـنا . هدادـیم  ناـشن  يوریپ  تعاـطا و  وا  زا  شا 

. تسا هدوتس  ار  يو  ار  يو  نینموملا  ریما  الوم  دیوگیم  ریثا  نبا  هکنانچ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 
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یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
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 
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زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 

.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 
ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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