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172هراشا
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دلج 18 ریدغلا -  همجرت 

باتک تاصخشم 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مخ ریدغ  عوضوم : 
مجرتم یقت  دمحم  يدحاو  هدوزفا :  هسانش 

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

8غ4041 1387 فلا /BP223/54 هرگنک :  يدنب  هدر 
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297/452 ییوید :  يدنب  هدر 
م19672-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نرق 09 رد  ریدغ  ءارعش 

یسرب ظفاح  هیریدغ 

اه یناوخ  رترب  رد  ییوگ  هفازگ  شهوکن 

نامثع يرترب  رد  ییوگ  فازگ 

نامثع هرصاحم  مایا 

تیاکح باوج ، لاوس و  ات  هتفرگ  راعش  زا  هتفر  نابز  رب  تاثحابم  وگتفگيانثا و  رد  هچنآ  همه  هداد و  خر  اهـشکمشک  نآ  رد  هچنآ  مامت 
ادخ رطاخب  طقف  شا -  هیور  تسایس و  نامثع و  نافلاخم   - اهنآ هک  دراد  تلالد  نیا  رب  دنکیم و  مدرم  نآ  يورتسار  يوقت و  حالـص و  زا 
دنا هتشادن  نیا  زج  یتوعد  اضاقت و  چیه  و  دنا ، هتشگ  نیگمـشخ  هتفـشآرب و  دوشیمن  لمع  شمیلاعت  نیناوق و  هب  دنا  هدید  هک  نیا  يارب  و 

طباور هعماج و  ماظن  تموکح و  رد  هدـمآ  دـیدپ  ياهیژک  هک  دـنا  هدرک  مایق  فدـه  نیا  رب  اهنت  و  دوش ، راتفر  لـمع و  یهلا  مکح  هب  هک 
، دوبن ضرغ  نیاب  زگره  دـنا  هدرک  ذاختا  نامثع  تموکح  ربارب  رد  هک  ار  یفلاخم  عضوم  دـنرآ ، زاـب  نیئآ  یتسارهب  دـنیادزب و  ار  یمومع 
هب هتفرگرب  شیاهتعدب  زا  تسد  نامثع  دـنا  هدـیدیم  هاگ  ره  ببـس  نیمهب  دـنروآ ، گنچهب  یلوپ  ای  دنـسرب  تموکح  ای  يرادناتـساهب  هک 

تسد شتافارحنا  يراکفالخ و  زا  هکدنا  هدرک  هدهاشم  نوچ  و  دنا ، هدومنیم  تیاضر  وا  زا  هتشگ  دونـشخ  دیارگیم  نانآ  هقح  ياهاضاقت 
دراذگیم اپ  ریز  یپ  رد  یپ  ددنب  یم  تنـس  نآرق و  هب  تشگزاب  رب  رئاد  هک  ار  یئاهنامیپ  دهدیم و  جرخب  تجاجل  اهنآ  همادا  رب  دشکیمن و 

رما ورکنم  زا  یهن  دنهد و  همادا  ار  شا  هیور  وا و  اب  تفلاخم  هک  دنا  هدید  شیوخ  هفیظو  تسین  رادرب  تسد  هانگ  زا  هک  دنا  هدرک  نیقی  و 
تارکنم ندودزرد  دننادرگ و  شیوخ  هشیپ  نانچمه  هعماج  سایقم  رد  عیـسو و  روطب  نآ  لکـش  نیرت  مهم  نیرت و  یلاع  رد  ار  فورعمب 

هب ار  تلم  تلود و  ساسا  هک  یسایس  یمومع و 

هحفص 6 ] ] 

تسا . هدادخر  ماجنارس  نآ  ات  دنا  هدیشوک  قح  قیرط  نیا  رد  نادنچ  دنشوکب و  هدولآ  فارحنا  یهابت و 
هک ار  نانآ  زا  یشخب  ع )  ) یلع نینموملاریما  زگره  دندوبیم  نیا  زجيزیچ  راتساوخ  دنتـشادیم و  نیا  زج  یتین  دصق و  هاگ  ره  تعامج  نآ 
هک یمدرمهب  تفگیمن " : ناشیدب  هراشا  رصم  مدرم  هب  شا  همان  رد  دادیمن و  رارق  دیجمت  دروم  درکیمن و  شیاتـس  نانچ  دندوب  رـصم  لها 
رد زین  و  ... " دنتفـشآرب ، تشگ  لاـمیاپ  هدـیدن و  شقح  تفرگ و  رارق  یناـمرفان  دروم  شا  روشک ) اـی   ) نیمز رد  هک  هاـگنآ  ادـخ و  يارب 
زا سپ  مهنآ  تفرگیمن  تروص  ناشقح  رد  انث  حدم و  همهنآ  هدمآ  شراگنب  ناشلاححرش  رد  هک  یبتک  و  ص )  ) ربمایپ باحـصا  گنهرف 

رایسب یئاهراک  یسک  زا  رگا  یتح  شلتق . ینوگنرس و  رد  هنادجم  تکرش  دنا و  هتشاد  نامثع  ربارب  رد  هک  يدنت  هنامصخ و  يریگعـضوم 
یتیانج دـنزب  رـس  ناناملـسم  زا  يداـع  درف  کـی  قح  رد  هدز  رـس  وا  قح  رد  ناـمثع  ناـفلاخم  نویبـالقنا و  زا  هچنآ  زا  رتلهـس  رتکچوک و 
ودتفایم ورف  تیموکحم  يردقیب و  يراوخ و  لاچهایـس  هب  نآ  بکترم  و  ریذپان ، رذعو  هجومان  یهانگ  دوشیم و  هدرمـش  ریذپان  شیاشخب 
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دنا هدیروش  نامثع  هیلع  هک  یناسک  دروم  رد  مینیب  یم  یلو  درامـشیمن ، يزیچ  هب  ار  وا  سکچیهو  دـنامیمن  شیارب  يردـق  مارتحا و  چـیه 
دنا . هدرک  ظفح  ار  ناشهوکش  ردق و  وتزع  هکلب  هدشن  نینچ 

دروم ار  اهنآ  ناناملـسم  دوب و  هدـش  بکترم  یئاـهمرج  ناـمثع  هک  تسا  نیا  ددرگیم  طابنتـسایخیرات  تاـیاور  نیا  زا  هک  یبلطم  نیمود 
مالسا و نوناق  فالخ  مرج و  هک  نیا  هدرک و  اهنآ  باکترا  هب  فارتعا  شدوخ  وا  دنا و  هدرکیم  رکنم  زا  یهن  هداد  رارق  شهوکن  داقتنا و 
ار شا  هبوت  هک  هتـشذگیمن  يزیچ  و  دـشکب ، تسد  تافلخت  مئارج و  زا  هک  هدادـیم  لوق  هدومنیم و  مه  هبوت  هظحـالم  نیمهب  تسا . هاـنگ 

لمع شدصق  هدارا و  قبط  هتفگیم و  تسار  لاح  ود  زا  کیمادک  رد  منادـیمن  تسا . هتفرگیم  رـس  زا  ار  شیراکفالخ  هرابود  هتـسکشیم و 
ار وا  ناورم  هک  هاگنآ  ای  تسا  هدرکیم  هبوت  راـهظا  هدومنیم و  تعدـب  يراـکفالخ و  باـکترا  هب  رارقا  هک  لاـحنآ  رد  اـیآ  تسا ؟ هدرکیم 

هدیسر اهنآ  هب  ناشرادمامز  ماما و  زا  یئاهربخ  نایرصم ، زا  تعامجنیا  دیوگب : هتفر  الاب  ربنم  هب  ات  دنا  هتشادیماو  هتخاس  هچیزاب 

هحفص 7 ] ] 

دنتشگزاب ؟ ناشراید  هب  هدوب  ساسا  یب  تسردان و  دندیمهف  یتقو  یلو  دوب 
فالخ هیور  زا  تسد  هک  نیا  رب  رئاد  هتسب  رادتنامض  وو  دکوم  ياه  هماندهعت  اهنامیپ و  وا  هکتسا  نیا  دیایم  تسد  هب  هک  یبلطم  نیموس 

هتشون و فلتخم  ياهناتسا  هب  هک  یئاهنامرف  رد  تادهعت  نیا  و  دیامن ، كرت  دنا  هداد  رارق  یهن  داقتنا و  دروم  ار  هچنآ  هتشادرب و  شمالسا 
یلع نینموملاریما  هکنانچ  روشک  ياهرهش  اهناتـسا و  هک  هدوبیطئارـش  رد  یماگنه و  نیا  و  تسا ، هدمآ  تسدب  هدرپس  نایـشروش  تسدب 

زا ار  شیارجا  هک  اریئاهنامیپ  تسا ، هداهن  اپ  ریز  المع  هدرک و  ضقن  ار  اه  همان  نامیپ  تادهعت و  نیا  سپس  و  دنا ، هتفـشآرب  هدومرف  (ع )
نیمـضت ناشلا  میظع  یباحـص  هملـسم  نب  دمحم  و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  الوم  نوچ  یئاهتیـصخش  نافلاخم و  مدرم و  ربارب  رد  وا و  فرط 

نیا رد  هک  یئاـهنامیپ  ضقن  اـبنامثع  نیارباـنب ، دـنا . هدومن  شیاـضما  دـهاش  ناونعب  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  زا  رایـسب  یعمج  دـنا و  هدرک 
ار تلافک  نیمـضت و  هتـسنادیمن و  بجاو  ار  تادـهعت  تامازتلا و  ماـجنا  ناـمیپ و  دـهع و  هب  ياـفیا  هک  تسا  هداد  ناـشن  هتـسب  صوصخ 

يارب یلاجمو  شدـنناهرب  قلخ  رفیک  مشخ و  شتآ  زا  ات  دـنا  هدـشیم  وا  نماـض  مدرم  ربارب  رد  هک  یئاهتیـصخش  يارب  هتـشادیمن و  تمرح 
و تسا ، هدرمـشیمن  مارح  مرج و  هانگ و  ار  دهع  ضقن  تسا و  هدوبن  لئاق  یماقم  مارتحا و  دنروآ  مهارف  شیارب  مالـسا  نوناق  هب  تشگزاب 

هعیلط رد  ناناملسم و  هک  تسین  کش  تروص ، ره  رد  تسا . هدوب  هتخاس  یلیوات  وهیجوت  هناهب و  اهیئاوسر  تایانج و  نیا  همه  يارب  دیاش 
زاب رددوخ  راک  هب  دـنا و  هدومنن  ناب  یئانتعا  هدرمـشن و  يزیچ  هب  ار  تالیوات  تاهیجوت و  هناهب و  نآ  ورتسار "  لداع و  باحـصا "  نانآ 

دنا . هدیسر  ناشقح  دوصقم  هب  ات  دنا  هدیشخب  رارمتسا  ردقنآ  مالسا  ناماس  هب  هعماج  تموکح و  مکاح و  لاح  ندروآ 
تقونآ ات  هچنآ  زاتسد  دنک و  لمع  تنس  نآرق و  هب  هک  هتشگ  مزتلم  هتـشون  لوا  هرـصاحم  رد  هک  يا  هماندهع  رد  هک  نیا  مراهچ  بلطم 

همتاخ دنا  هدوب  نیگمـشخ  تحاران و  شاهیراکفالخ  اهتعدـب و  زا  هک  یناسک  هضراعم  تفلاخم و  هب  راک  نیا  اب  درادرب و  هتـشگ  بکترم 
نآ زا  شیپ  يو  هک  دناسریم  دراد  همان  دهع  رد  هک  ینومضم  اب  مازتلا  نیمه  دهد .

هحفص 8 ] ] 

رب فرحنم و  تنس  نآرق و  زا  شراک  رد  هک  سب  نیمه  مکاح  ره  یتسپ  رد  و  تسا . هدوب  فرحنم  تنـس  نآرق و  زا  هرادا  تموکح و  رد 
. دشاب هتشگ  رانک 

مکح نب  ناورم  هدازنوعلم ، نوعلم  و  هغابروق ، رـسپ  هغابروق  هدومرف : كاپ  ورتسار و  ربمایپ  هکنانچ  ای  دورطم ، رـسپ  دورطم  هک  نیا  مجنپ 
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ار نامثع  لـقع  نید و  ع )  ) نینموملاریما ـالوم  لوقب  ناورم  هک  هدوب  نآ  ریثاـت  تحت  نادـنچ  يو  هتـشاد و  ذوفن  ناـمثع  هیحور  رد  ردـقنآ 
دهع ضقن  هب  اهراب  هلمجنم  و  تسا ، هدـناشک  هتـساوخهک  يوس  ره  هب  هدروآرد و  يا  هتـشگ  راـهمرتش  تروصب  ار  وا  هدـیدزد و  هدوبر و 

تسا . هتخادنا  رد  هانگو  یهارمگ  هاگترپ  هب  ار  وا  لمع  نیا  اب  و  راد ، نیمضت  دکوم و  تادهعت  نداهن  اپ  ریز  هب  هتشاداو و 
هک هداد  یناورم  تسد  هب  شیوخ  ناـنع  هدرپـس و  يدـیلپ  دوجوم  نینچ  هسوسو  هب  شوه  شوـگ  روـطچ  هک  دوـب  دیابتفگـش  ناـمثع  زا 
رب شا  هتسد  راد و  وا و  ار  اه  یتخبدب  همه  هک  هتـسنادیم  زاب  و  تناما ، یئوگتـسار و  زا  هن  درادن و  هرهب  نامیا  نید و  زا  يا  هرذ  هتـسنادیم 

، دنروایمن شنوریب  هتخادنا و  رد  نارحبو  تالکـشم  هاچ  هب  ار  وا  هک  هتـشاد  نیقی  و  دنا ، هدناشک  اجنآ  هب  ار  شراک  دنا و  هدروآرد  وا  رس 
شوـگ و زاـب  کـیدزن ، ار  شلجا  هدـیدیم و  راـتفرگ  نارحب  ثداوـح و  لاـگنچ  رد  ار  دوـخ  هک  یلاـح  نیع  رد  هتـسنادیم و  ار  همه  اـهنیا 

تسا . هدمآ  شرس  رب  دیایب  شرس  رب  دیاب  هچنآ  ات  هدیشکن  نوریبناورم  گنچ  زا  ار  شرایتخا 
ریما ـالوم  هناـمیکح  ياـه  یئاـمنهار  اهتحیـصن و  ریثاـت  تحت  هجوـچیهب  شیریذـپ  ریثاـت  یگدارا و  یب  همه  اـب  ناـمثع  هکنیا  رت  تفگش 

هتفرگن و رارق  دنا -  هدیشوکیم  شداشرا  تیاده و  رد  ناشتردقمامت  اب  هک  نمادکاپ -  ورتسار و  باحـصا  زا  يریثک  هدع  و  ع )  ) نینموملا
زا اپ  شداشرا  رد  دنتسه و  وا  زوسلد  نانآ  هتـسنادیم  هک  نیا  اب  تسا ، هتفرگ  هدینـشن  ار  نانآ  هناقفـشم  ياهیئامنهار  مکحم و  تالالدتـسا 

تاجن نمضتم  هک  دننکیم  توعد  يراکب  ار  وا  دنهاوخیمن و  تما  واحالص و  ریخ و  زج  دنهنیمن و  ارف  رکنم  زایهن  فورعمب و  رما  هفیظو 
. تسا یمالسا  تما  تداعس  وا و 
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هرصاحم تدم  هرابرد 

ینعم رهاظ  رد  فالتخا  نیا  دـسریم ، رظنب  هرـصاحم  تدـم  رد  هک  تسایفالتخا  دـنکیم  رظن  بلج  یخیرات  تایاور  نایم  رد  هک  يا  هتکن 
نامز هداد و  قفو  ناشنایم  ناوتیم  و  دنراد ، هراشا  تقیقح  زا  يا  هبنج  هب  کی  ره  هک  دوشیم  هتسناد  مزال  تقد  اب  و  تسا ، یخیرات  تایاور 

تفایرد . بیرقت  روطب  ار  هرصاحم  یقیقح 
ار وا  رگید : یتیاورب  ای  دنتشاد . هرصاحمرد  زور  تسیب  هام و  ود  ار  وا  دیوگیم : ریبز  دنتـشاد . هرـصاحم  رد  زور  ار 49  وا  دسیونیم : يدقاو 

یبعـش زور . دنچ  لهچ و  زا  شیب  دنا  هتفگ  و  دیـشک ، لوط  هامکی  زا  شیب  هرـصاحم  دـسیونیم : ریثکنبا  دنتـشاد . هرـصاحم  رد  بش  لهچ 
نویبـالقنا  ) هک یتـقو  زا  هدوب و  بش  هرـصاحم 40  تدـم  يربط  تاـیاور  زا  یکی  بجومب  تسا . هدوب  بش  هرـصاحم 22  تدم  دیوگیم :

يارجاـم زا  سپ  زور  ار 20  ناـمثع  هک  هدـمآ  تاـیاور  یـضعب  رد  تسا . هدوب  بش  نامثع 70 ندش  هتـشک  ات  دنا  هدمآ  هنیدـمهب  اهناتـسا )
ود تدم  زا  یتمـسق  هب  تایاور  نیا  زا  کی  ره  تسا  نکمم  . تایاور هنوگنیا  زا  و  دـنا . هدروآرد  هرـصاحم  هب  دـش ) لقن  البق  هک   ) هاجهج

هناخفارطا رد  هدیسر و  هنیدم  هب  نویبالقنا  هک  دشاب  هتفرگ  یتقو  ار  هرصاحم  ادبم  ای  دشاب  هتشاد  هراشا  ود  نآ  زا  یکی  تدم  ای  هرصاحم 
ای دنا  هدومن  گنت  وا  رب  ار  هصرع  هتشاذگ و  راشف  رد  ار  وا  هک  دشاب  هتفرگ  یماگنه  ار  هرصاحم  زاغآ  ای  دنا  هدش  عمج  هدز و  ودرا  نامثع 

هرـصاحم ادبم  ای  دنا ، هدرک  يریگولج  شاهناخ  هب  مدرم  دش  دمآ و  زا  هک  نامز  نآای  دـنا  هتفرگ  ولج  شا  هناخ  هب  بآ  دورو  زا  هک  هاگنآ 
ناسنیدب دنا . هتـسویپ  ناشیاب  نامثع  هناخ  درگ  هب  هنیدم  مدرم  هک  ینامز  ای  دـنا  هدـمآ  هنیدـم  هب  اهناتـسانافلاخم  هک  دـنا  هدرمـش  یتقو  ار 

همزالم يو  لتق  نامثع و  هیلع  مدرم  عاـمتجا  اـبهک  ار  یمهم  ثداوح  یناـمز  بیترت  هداد و  قفو  هدرک  عمج  مه  اـب  ار  تاـیاور  نآ  ناوتیم 
دروآ . تسدب  هتشاد 
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تسا هتشون  هرصاحم  هرود  رد  نامثع  هک  ییاه  همان 

هراشا

ناشراید يوسب  ندش  هناور  زا  دعب  رصم  مدرم  هک  نیا  تلع  دسیونیم " : يربط 

هحفص 10 ] ] 

رصم رادناتـسا  يارب  ياهمان  دوب و  راوس  وا  نآ  زا  يرتش  رب  هک  دندروخرب  نامثع  رکون  هب  هک  دوب  نیادنتـشگزاب  نامثع  فرطب  هنیدم و  هب 
وت رکون  نیا  دندیـسرپ : دـندمآ  ناـمثع  شیپ  یتقو  دزیوآ . راد  هب  ار  یعمج  ودـشکب  ار  ناـنآ  زايا  هدـع  هک  نومـضم  نیاـب  تشاد  هارمه 

. تسا هتفرگرب  ما  هزاـجا  یب  ارنآ  تفگ : تسا ؟ وت  رتش  دندیـسرپ : تسا . هداـتفا  هارب  نم  عـالطا  یباـما  تسا ، نم  رکون  هلب ، تفگ : تسا ؟
دنا . هدز  همان  ياپب  ارنآ  تفگ : تسا ؟ وت  رهم  دنتفگ :

( ماش يوس  زا  هرهاق  یخسرف  هد  رد  يرهش   ) سیبلب زا  تسا : هدرس  نینچ  دنتشگرب  هنیدم  هب  نایرـصم  هکیماگنه  سیدع  نب  نمحرلا  دبع 
بجومب هک  ار  یقح  و   ) ار ادخ  قح  هک  دنتسهنیا  یپ  رد  راتساوخ و  همه  دنا و  هدروآ  يور  مدرم  زا  یهوبنا  ياه  هدوت  رـصمياهیدابآ  و 

دنریگب . دیلو  زا  دنراد ) ادخ  نوناق 
میشاب . هدیسر  دوصقم  هب  هتفرگ و  شیوخ  قح  هک  نادرگ  زاب  یلاح  رد  ار  امایادخ  دیعس  زا  نامثع و  زا  و 

رد هک  نایفس  یبا  نب  هیواعم  هب  دنا  هتـشگ  ناتـسادمه  هدیروش و  وا  رب  وس  ره  زا  مدرم  هنوگچ  هدمآ و  شرـس  رب  هچ  هک  دید  نوچ  نامثع 
تشون : نینچ  دوب  ماش 

میحرلا  نمحرلا  هللامسب 
زا هک  ره  نیاربانب  دنا . هتسسگ  ار  تعیب  نامیپ  وهدیچیپ  منامرف  زا  رس  دنا و  هتشگ  رفاک  هنیدم  مدرم  راگدرورپ ... شیاتس  ساپـس و  زا  سپ 
ارنآ دیـسر  هیواـعم  تسد  هب  هماـن  یتـقو  زاـس . هناور  نم  يوس  هب  دوـشیم  تفاـی  هک  يروتـس  ره  رب  تسه  وـت  دزن  هک  یماـش  ناـیوجگنج 

هیواعم دید  نوچ  نامثع  دیامن . تفلاخم  دنناتـسادمه  نامثع  هیلع  تسنادیم  هک  ص - )  ) ادخ ربمایپ  باحـصا  اب  دوبن  لیام  تشادـهاگن و 
زاو داد  ناشدایب  ار  شیوخ  قح  تخیگنارب و  شیوخ  يرای  هب  ار  اهنآ  هداتـسرف  همان  ماش  مدرم  هب  زرک و  نب  دسا  نب  دیزیهب  دـنکیم  ریخات 

یتاروتسد زا  درک و  دای  افلخ 
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رگیدزا هن  اهنآ و  زا  طقف  ار  دوخ  نایفارطا  هک  هداد  هدعو  اهنآ  هب  و  تسا ، هدوب  نانآ  یهاوخریخ  نایاورنامرف و  زا  تعاطا  هرابرد  ادخ  هک 
رد داد و  حرـش  دوب  هدرک  اهنآ  رب  هک  ار  یئاهیبوخ  نینچمه  دیزگ ، دهاوخرب  ناشیا  زا  زین  ار  نازابرـس  درک و  دهاوخ  باختنا  دالب  ماوقا و 

دنراد . هلجع  شیوخ  راک  ماجنارد  دنا و  هتفرگ  تخس  منافلاخم  هک  اریز  دیئامن  هلجع  یلیخ  دینکیم  کمک  رگا  هکتشون  رخآ 
دای نامثع  زا  دنوادخ  شیاتـس  ساپـس و  زا  سپهتـساخرب  یلجب  زرک  نب  دسا  نب  دیزی  تشگ  هدناوخرب  نانآ  عامتجا  رد  نامثع  همان  نوچ 

هنیدـم فرطب  شتیاـمح  يارب  تفگ  تخیگنارب و  وا  يراـی  هب  ار  ناـنآ  درمـش و  میظع  مهم و  تشاد  ناـنآ  ندرگ  رب  هـک  ار  یقح  درک و 
هب ماش  هار  رد   "  ) يرقلا يداو  هب " یتقو  اما  دنتفاتش . نامثع  يرای  هب  شهارمه  هدومن  يوریپ  شروتسد  رظن و  زا  يریثک  هدع  دنوش . هناور 
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دنتشگرب " . سپ  تسا ، هدشهتشک  هنع -  هللا  یضر  نامثع -  هک  دیسرربخ  دندیسر  هنیدم ) عباوت  زا  هنیدم و 
زیرک نب  دسا  نب  دیزی  اب  ار  رفن  رازه  راهچ  هیواعم  تسرفب . کمک  میارب  هک  تشون  هیواعم  هب  نامثع  دـسیونیم " : یبعـش  لوق  زا  يرذالب 

نامثع مدیـسریم و  هنیدـم  هب  رگا  : تفگ و  تشگرب ، هار  نایم  زا  راچان  دـندروآ ، وا  هب  ار  نامثع  لتق  ربخ  مدرم  داتـسرف . شکمک  هب  یلجب 
تسا . لتاق  زارط  رد  دیامن  يراددوخ  عافد  زا  هک  یسک  اریز  متشاذگیمن ، هدنز  ار  یغلاب  مدآ  چیه  دوبیم  هدنز 

ماش یلاها  هب  نامثع  همان 

تشاگن : نومضم  نیدب  يا  همان  اصوصخم  قشمد  یلاها  هیواعمهب و  امومع و  ماش  یلاها  هب  دسیونیم " : هبیتق  نبا 
ریخم ارم  و  دنزرویم ، باتش  منتشک  يارب  و  ماهدیئاپ ، رید  ناشنایم  رد  هک  متسه  یمدرم  نایم  رد  نم  راگدرورپ ... شیاتس  ساپس و  زا  سپ 

ای مزادنا  ورف  شیوخ  رکیپ  زا  هتـسارآ  منت  رب  ادخ  هک  ار  تفالخ )  ) تعلخ ای  دننک ) دیعبت  و   ) دنناشنب يروتـسرب  ارم  هک  نیا  نیب  دـنا  هدرک 
زا اطخب  یمکح  هاگ  دنکیم و  لمع  یتسردب  هاگ  دشاب  تموکح  يدـصتم  هک  ره  هکیلاح  ردموش  صاصق  ما  هتـشک  اطخب  هک  اهنآ  رطاخب 

نیاربانب دنزیم . رس  وا 
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سرب و مدادـب  وناسرب  ار  تدوخ  هیواـعم و  يا  نک  هلجع  و  دـینک ، هلجع  سپ  دـیرادن . یئاورناـمرفنم  ج  دیـسرب . مدادـب  دیـسرب ، مدادـب 
دیسر "  یهاوخن  مدادب  هک  منادیم 

هرصب یلاها  هب  شا  همان 

ار مدرم  رماع  نب  هللا  دبع  تسا .) هتـشون  ماش  یلاها  هب  هک  يا  همان  نیع  ... ) زاس هناور  نم  دزن  ار  هرـصبیلاها  دسیونیم : رماع  نب  هللا  دبع  هب 
هلمجنآ زا  دـنتخیگنارب ، دـندناوخ و  ارف  نامثع  کمکب  ار  وا  هتـساخرب  هرـصب  یلاـها  زا  ینارونخـس  دـناوخرب . ار  ناـمثع  هماـن  هدرک  عمج 

قطن هب  یملس  مثیه  نب  سیق  نینچمه  دوب . هرـصب  رد  سیق  هلیبق  سیئر  تقونآ  رد  دوب و  نارنخـس  نیتسخن  هک  یملـس  دوعـسم  نب  عشاجم 
. دنتـساخرب هنیدـم  يوس  هب  تکرح  نامثع و  تیامح  يارب  باتـشب  مدرم  سپ  دنباتـشب . نامثعکمک  هب  هک  درک  قیوشت  ار  مدرم  هداتـسیا 
 " هب نانآ  هعیلط  هک  یماگنه  اجنآرد و  و  دیسر ، هذبر  هب  ات  دربب  ار  نانآوا  تخاس و  هدنامرف  ار  دوعـسم  نب  عشاجمناشیا  رب  رماع ، هللا  دبع 

دیسر . ناشیا  هب  نامثع  لتقربخ  دوب  هدیسر  هنیدم  عباوت  زا  رارص " 
زا راک  زواجت  یتعامج  هک  هداد  عالطا  اهناب  هتشون  همان  نایفس  یبا  نب  هیواعم  و  زیرک ، نب  رماع  نب  هللا  دبع  نب  نامثع  دسیونیم " : يرذالب 
يا هماج  هک  نیا  ای  شلتق  رگم  دنوشیمن  یضار  زیچ  چیه  هب  هک  دننکیم  اعدا  دنا و  هدمآ  درگ  شا  هناخ  رودب  هنیدم  رـصمو و  قارع  یلاها 

دنتـسرفب وا  يرای  هب  ار  دنمدرخ  ریلد و  راکددم و  ینادرم  دنباتـشب و  شکمکب  داد  روتـسد  اهناب  و  دزادناورف . هتـسارآ  شنت  رب  ادخ  هک  ار 
دزن هک  نآ  دوب و  معطم  نب  ریبج  داتـسرف  رماعنب  هللا  دـبع  شیپ  هک  يدـصاق  دـننادرگبوا . زا  ار  ناهاوخدـب  يدالب  ناشددـمب  ادـخ  دـیاش 
رهب داتسرف و  نامثع  يرای  هب  یگنج  درم  دصناپ  اب  ار  یملس  دوعسم  نب  عشاجم  رماع ، نب  هللا  دبع  يرهز . همرخم  نب  روسم  داتـسرف  هیواعم 
رازه هیواعم  رفن . دـصکی  سار  رد  دوبثراح  نب  رفز  دـندوب  رفن  دـصناپ  نآ  هلمجرد  هک  یناسک  زا  داد . لوپ  مهرد  دـصناپ  اـهنآ  زا  کـی 

 - یلجب دسا  نب  دیزی  نامرف  تحت  ار  دوخ  يورین  هعیلط  بیبح  و  داتسرف ، نامثع  يرای  هب  يرهف  هملسم  نب  بیبح  نامرف  ریز  یگنج  راوس 
نامثع هرصاحم  رد  هک  یناسک  رگید  نایرصم و  هب  ربخ  . تخاس هناور  شیپاشیپ  يرسق -  دیزی  نب  هللا  دبع  نب  دلاخ  دج 
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گنت وا  رب  ار  هصرع  هتفرگ  رت  تخس  نامثع  رب  هجیتن  رد  تسا . هتشون  هچ  هیواعمو  رماع  نب  هللا  دبع  نب  نامثع  هک  دیـسر  دنتـشاد  تکرش 
دنداد " . جرخب  باتش  شنتشک  رد  دندروآ و 

اهناتسرهش اهناتسا و  مدرم  هب  شا  همان 

تشون : درک و  دادمتسا  اهنآ  زا  اهناتسرهش  یلاها  هب  شیاه  همان  رد  نامثع  دنسیونیم " : ناخروم  رگید  يربط و 
میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

داتسرف هدنراد  رذح  رب  هدهد و  تراشب  هباثمب  نیتسار  نیئآ  اب  یتسارب و  ار  دمحم  لج  زعيادخ و  راگدرورپ ... شیاتـس  ساپـس و  زا  سپ 
هداهن ياج  رب  ار  ادخ  باتک  نتشیوخزا  دوب و  هدناسر  نایاپب  ار  شتلاسر  هک  تشذگرد  یلاح  رد  دیناسر و  قلخ  هب  ار  ادخ  رماوا  مایپ و  ات 

 - رکبوباهاگنآ شوخان . دنرادیم و  شوخ  ادخ )  ) ناگدنب هک  يروما  تسا  هدش  نایب  هتـشگ  ردـقم  هک  يروما  مارح و  لالح و  نآ  رد  هک 
متشگ نییعت  اروش  تیوضعب  مشاب  هدرک  اضاقت  ای  هتشاد  عالطا  هکنیا  نودب  نم  دعب  هنع . هللا  یضر  رمع  تشگ و  نیشناج  هنع -  هللا  یضر 

اـضاقتهک نیا  نودـب  مدرم  ربارب  رد  ناش و  همه  روضح  رد  اروش و  ياضعا  يارآ  قافتاب  سپـس  دوب . شربارب  رد  تما و  روضح  رد  نیا  و 
ارنآ دوب و  ناشلوبق  دروم  هک  مدرک  هرادا  یـشورب  ار  مدرم  مدـش . هتـشادرب  تفالخ  هب  دـشاب  هتـشاد  ریثات  نآ  رد  یتبحم  یتسود و  اـی  منک 
وریپ مروآرد ، شیوخ  تیعبت  هب  ار  نارگید  هک  نآ  هنمدوب  باحـصا ) ای  مالـسا  لوصا  نیناوق و   ) عباـت تموکح ، رد  و  دندرمـشیمن . رکنم 

یهاوخدب و دیسر و  ماجناب  اهراک  هک  هاگنآ  ات  میامنب . نانچ  روزب  ار  دوخ  هکنیا  هن  مدوب  يوج  هار  راذگ . تعدب  هن  مدوب  یمالسا  ماکحا 
نم هجوتماوران  ياهتـساوخ  اه و  هنیک  مشاب  هدومنیفالخ  ای  هدش  بکترم  یمرج  هک  نیا  نودب  دمآرد  شبنج  هب  شتافـصتم  رد  يراکدب 

ناونع ار  يرگید  زیچ  رهاظب  ودـنرگید  يدوصقم  لابندـب  اهنیا  دـننکیم . شنتـشون  هب  مهتم  ارم  هک  همان  نآ  ياـضما  يانثتـساب  هتبلا  تشگ 
هک ار  رگید  یئاهراک  دنا و  هداد  تیاضر  ناب  البق  ناشدوخ  هک  دننکیم  داقتنا  ار  یئاهراک  دنرادن . مه  یکسمتسم  لیلد و  چیهو  دنزاسیم 
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ربص و تساهلاس  تاداقتنا  نیا  ربارب  رد  نم  دوش . لـمع  هک  تسینتحلـصم  منکیم  لـمع  نم  هک  هنوگ  ناـمهب  زجهنیدـم  مدرم  تداهـشب 
نایـصع هدـش و  رتدایز  ناشیخاتـسگ  نآ ، رثا  رب  مهدـیمن . ناشن  یلمعلا  سکع  مونـشیم و  منکیم و  اشامت  روطنیمه  ما و  هدومن  یئابیکش 
نیمزرس رد  ناما و  هقطنم  میرح و  رد  متـسه و  ص )  ) ادخ ربمایپ  یگیاسمه  هانپ و  رد  هک  نم -  رب  هک  هدیـسر  یئاج  هب  ادخ  ربارب  رد  اهنآ 

ای دندروآ  شروی  ام  هب  بازحا  فورعم  گنج  رد  هک  دننامیم  ار  یئوجگنج  كرـشم و  لئابق  اهنآ  ناسنیدب  دـنا . هدروآ  شروی  ترجه - 
نم هب  ار  شدوخ  دناوتیم  سک  ره  نیاربانب  تسا . ناشیا  ینابز  تراهظا  اهنآ  اب  ناشقرف  اهنت  و  دنتـشگ ، رو  هلمح  ام  هب  دحا  رد  هک  ار  اهنآ 

ددنویپب . نم  هب  تعرسب  دناسرب 
نب بیبح  هیواعم ، دنتفاتش . وا  يوسب  نامثع  يرای  يارب  دنتشاد  رایتخا  رد  هک  يروتس  هلیـسو و  رهاب  دیـسر  اهناتـسرهش  مدرم  هب  همان  یتقو 

تشگ " ... راپسهر  ورمع  نب  عاقعقهفوک  یلاها  زا  ار و  جیدخ  نب  هیواعم  دعس ، نب  هللا  دبع  درک و  حیسب  ار  يرهف  هملسم 

يرجه مجنپ  یس و  لاس  نارازگجح  هکم و  یلاها  هب  شا  همان 

داتـسرف و دنتـشاد  روضح  جحعامتجا  رد  هک  یناسک  هکم و  یلاها  يارب  فیرط  نب  عفان  طسوت  هتـشون  يا  همان  نامثع  دـسیونیم : هبیتق  نبا 
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نایجاح یتسرپرس  هب  لاسنآ  نامثع  فرط  زا  هک  سابع -  نب  هللا  دبع  هک  یلاح  رد  دیسر و  هکم  هب  هفرع  زور  عفان  دومن . دادمتـسا  نآ  رد 
دناوخ : نانآ  يارب  حرش  نیدب  ار  همان  هتساخرب  عفان  سپ  دوب . مدرم  يارب  قطن  لوغشم  دوب -  هتشگ  بوصنم 

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
یلاح رد  نم  راگدرورپ ... شیاتـس  ساپـس و  زا  سپ  دنا : هتفای  روضح  جح  مسارم  رد  هک  یناناملـسم  هب  نینموملا  ریما  نامثع  ادخ  هدنب  زا 
مامت میئاذغ  هریخذ  هک  نیا  سرت  زا  اذغ  منکیم و  هدافتسا  تفالخ )  ) رصق هاچ  بآ  زا  ما و  هرصاحم  رد  هک  مسیونیم  امش  يارب  ار  همان  نیا 

هن و  منک ، هبوت  هتفریذپ و  ات  دنناوخ  یمن  هبوت  هب  ارم  هک  یلاح  رد  ،و  مروخ یمن  یفاک  هزادناب  میریمب  یگنسرگ  زا  مناهارمه  دوخ و  هدش 
ارم لالدتسا  لیلد و 
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مدادب دیایب  هک  مهدـیم  مسق  ادـخ  هب  درادـیم  تفایرد  ار  ما  همان  هک  ار  یـسک  ره  نیاربانب  میاشگ . لالدتـسا  هب  نابز  ات  دنونـشب  دنرـضاح 
دنراد . اور  اوران  ولطاب  راک  ملظ و  نم  هب  دراذگن  دریگب و  ارم  قح  دسرب و 

نامثع و همان  هب  يا  هراـشا  چـیه  داد و  همادا  شقطن  هب  دوب ، هدرک  عطق  ناـمثع  هماـن  تئارق  يارب  ار  شقطن  هک  ساـبع  نب  هللا  دـبع  هاـگنآ 
دومنن " . شدادمتسا 

همان تسا . وا  همان  هک  تشاد  رواب  ناوتیم  و  دنا ، هتشاد  روضح  يرجه  لاس 35  جـح  مسارم  رد  هک  یناسک  هب  نامثع  زا  تسا  يا  همان  نیا 
راثآ تسا و  هناهاوخریخ  ياهزردـنا  دـنپ و  زیمآ و  تمکح  تایآ  نمـضتم  هک  نامثع  هب  بوسنمدراد  دوجو  نایجاح  هب  باـطخ  يرگید 

تنس و نآرق و  زا  يوریپ  هتسبلد  تخـس  شا  هدنـسیون  هک  دیامنیمو  دشخرد  یم  شنومـضم  زا  نید  هب  يدنبیاپ  یـسرتادخ و  یئاسراپ و 
نیا هب  دیایمن  درادن و  يراگزاس  نامثع  هیورو  تایحور  اب  همان  نیا  دافم  دراذـگیم . نیـشیپ  هفیلخ  ود  مدـق  ياج  مدـق  تسا و  نآ  يارجا 

بلاج و بیترت  دنـسپلد و  تالمج  یقرتم و  یناـعم  زا  نیـسحهط  رتکد  درک و  تبث  شخیراـت  رد  يربط  ار  هماـن  نیا  دـشاب . هتـشون  وا  هک 
دنس هک  تسا  هدومنن  هجوت  وهدیشیدنین  رگید  تسا و  هدروآ  يربکلا "  هنتفلا  باتک "  همیمـض  رد  ات  هدمآ  شـشوخ  شردقنارگ  بلاطم 

هدادربخ نامثع  همان  نیا  زا  هک  یـسک  اهنت  و  یندـم ، يرماع  یـشرق  هربس  یبا  نبا  لوق  زا  تسا  یتیاور  نامثع  هب  بوسنم  هماننیا  یخیرات 
نازاستیاور نالعاج و  فیدر  رد  ریدغلا "  مجنپ "  دلج  ردهک  تسا  راد  هنیشیپ  تسد و  رت  يزاسغورد  لعاج و  وا  تسا و  صخش  نیمه 

لوق زا  دمحا  نب  حلاص  تسین ، تجحشنخـس  دـنکیم و  تیاور  دایز  دـیوگیم : واهرابرد  يدـقاو  میدومن . یفرعم  ار  وا  ومیدرک  دای  وا  زا 
غوردو هدرکیم  لعج  تیاور  تسین ، يزیچ  وا  دیوگیم : شردپ  لوق  زا  دمحا  نب  هللا  دبع  تسا . هدرکیم  لعج  تیاور  وا  دیوگیم : شردـپ 

مک و   ) فیعـض ثیدح  رد  دیوگیم : ینیدـلا  نبا  تسا . تسـس  شتایاور  و  درادـن ، یـشزرا  شتایاور  دـیوگیم : نیعم  نبا  تسا . هتخاسیم 
شتایاور دیوگیم : یناجزوج  تسا . هدوب  تیاور  تشز  دیوگیم : راب  رگید  وا  مه  و  تسا . هدوب  دامتعا )
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یئاسن تسا . تیاور  تشز  دیوگیم : راب  رگید  و  تسا . دامتعا ) مک  و   ) فیعض دیوگیم : يراخب  دنا . هدرمـش  دامتعا  لباق  ریغ  تسـس و  ار 
رد وا  تسا و  هدشن  هدرپس  رطاخب  تسرد  هدرک  تیاور  هچنآ  همه  دیوگیم : يدع  نبا  تسا . انتعا  لباق  ریغ  كورتم و  شتایاور  دـیوگیم :

دـمتعم و دارفا  لوق  زا  ار  یلعج  تایاور  هک  تسا  یناسک  زا  دـیوگیم : نابح  نبا  دـننکیم . لعج  تیاور  ثیدـح و  هک  تسا  یناسک  رامش 
صاخشا هب  ار  یگتخاس  یلعج و  تایاور  وا  دیوگیم : يروباشین  مکاح  درک . دانتسا  لالدتـسا و  شتایاور  هب  ناوتیمن  و  دننکیم ، لقن  قثوم 

دلج 18 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 190زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


دهدیم  تبسن  قثوم 

نامثع ياه  همان  هب  یهاگن 

رگا و  دـنکیم ، تیافک  شا  هدنـسیون  هیلع  نانآ  لمعلا  سکع  ناناملـسم و  فطاوع  نتخیگنارب  يارب  هک  دراد  رب  رد  یئاهزیچاه  هماـن  نیا 
ملسم بسانم و  رفیک  هب  ار  وا  ات  دیروش و  دنهاوخ  وا  هیلع  ناناملسم  دشاب  هتشون  ار  اهزیچ  نیمه  طقف  هتشادن و  يا  هقباس  ءوس  چیه  یسک 

دندادیم " : لیکشت  ار  هنیدم  مدرم  هک  راصنا -  نارجاهم و  هرابرد  تسا  فرح  نیا  یکی  شیاه  هتشون  زا  تسشن . دنهاوخن  اپ  زا  دنناسرن 
دنا " . هتسسگ  ار  تعیب  نامیپ  هدیچیپ و  منامرف  زا  رس  دنا و  هتشگ  رفاک  هنیدم  مدرم 

ناشیا : هرابرد  شفرح  نیا  و 
رو هلمح  ام  هب  دـحا  رد  هک  ار  اهنآ  ای  دـندروآ  شروی  ام  هب  بازحا  فورعمگنج  رد  هک  دـننامیم  ار  یئوجگنج  كرـشم و  لئابق  اـهنآ  " 

دنتشگ " .
هدوب ورتسار  لداع و  یصاخشا  نانآ  هک  نیا  رب  دنقفتم  تنس  لها  همه  هک  ص )  ) مرکا ربمایپ  باحـصا  تسا  راصنا  نارجاهم و  شدوصقم 

ص)  ) ربمایپ باحصا  زا  هک  ینخس  ره  هب  زورما  ات  ،و  درادن ناکما  نآ  زا  شیب  هک  دنا  هتفرارف  هدیزرو و  رارـصا  رظن  نیا  رد  نادنچ  و  دنا ،
زارط نآ  رد  دنرامشیم و  تجح  ینید  ماکحا  لئاسم و  رد  ار  ناشیا  لمعو  نخس  ره  دننکیم و  لالدتسا  داهشتسا و  دانتسا و  دشاب  هدیـسر 

تنس هک  دننادیم  هیاپ  و 
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نئمطم الماک  نانآ  يورتسار  تلادع و  زا  هتـشاد و  رواب  ناشیا  نامیا  هب  هک  تسا  تهجنآ  زا  اکتا  دامتعا و  نیا  تسه . ص )  ) ادـخ ربمایپ 
نامه رد  تسرد  تسا و  هدیبات  یمارگ  ربمایپ  ملسم  شور  زا  هک  تسا  هدوب  یتیاده  وترپ  رد  دنا  هتشادرب  یمدق  ره  هک  دندقتعم  دنتـسه و 

نامیا و نینچهک  یـسک  يارب  ایآ  لاح  تسا . هدوب  ترـضح  نآ  رادرک  راتفگ و  دانتـساب  دنا  هدادماجنا  هچ  ره  دـنا و  هتفر  ص )  ) ربمایپهار
یتمهت نینچ  دنهدب و  یمانـشد  نینچ  نانآ  هب  هک  تسه  يزیچ  نیا  زا  رت  نارگ  رتراوگان و  دراد  ص )  ) ربمایپ باحـصا  هرابرد  يا  هدـیقع 

يزیچ ایآ  دنا ؟ هتشگ  رفاک  نانآ  و  دندروآ ، هلمحشربمایپ  مالـسا و  هب  هک  دنتـسه  یئوجگنج  كرـشم و  لئابق  لثم  نانآ  دنیوگب  دننزب و 
هرابرد يا  هدـیقع  نینچ  هک  یناـسک  دـشاب ؟ نیا  زا  رتروآ  تناـها  ناـشیا  يارب  دـیالایب و  ار  ناـنآ  هوکـشو  تمرح  نیا  زا  شیب  هک  تسه 

ینید ساسحا  هفطاع و  تفگ  دـیاب  دـنبوشاین  وا  رب  دـنیاین و  مشخب  ناـمثع  ياهازـسان  اـهفرح و  نیا  زا  رگا  دـنراد  ص )  ) ربماـیپ باحـصا 
زا تسین و  ناشدوجو  رد  تقیقح  قح و  زا  عافد  سح  تریغ و  یلوصا و  تماهـش  يا  هرذ  دـنا و  هرهب  یب  یمالـسا  هساـمح  زا  دـنرادن و 

عالطا نامثع  اه  همان  نیا  زا  یتقو  ص)  ) ربمایپ باحـصا  هک  دوب  ببـس  نیمهب  دنبیـصن . یب  تسدـیهت و  اـه  هدـنزراو  اـه  یگدـنزرا  یلیخ 
دنتخاس . گنت  وا  رب  ار  هصرع  دندوزفا و  شیوخ  تیدض  تفلاخم و  رب  دنتفای 

هکیلاح رد  دنا . هدـیچیپ  شنامرف  زا  رـس  دـنا -  هنیدـم  مدرم  نامه  هک  راصنا -  نارجاهم و  هک  دراد  نیا  زا  تیاکـش  شا  همان  رد  یهگناو 
نامثع ربهک  یناسک  و  دنکیم . راتفر  تنـس  نآرق و  هب  هک  دنرب  نامرف  یماما  زا  ربمایپ ، ادخ و  زا  هتـشذگ  دنفظوم  طقف  ناناملـسم  مینادـیم 

اهنآ زا  دـنکیمن و  لمع  تنـس  نآرق و  قباطم  نامثع  هک  نیا  رد  دنتـشاد  رظن  قاـفتا  باحـصا  همه  دـندوب و  هدـش  ناتـسادمه  هدـیروش و 
دراد . يرادربنامرفان  مادک  زا  تیاکش  و  دنا ؟ هدوب  ییيرادربنامرف  هچ  هب  فظوم  تروصنیا  رد  تسا . هتشگ  فرحنم 

يافیا زا  رگا  هک  دراد  یتادـهعت  نآبجومب  بناج  ره  تسا و  هبناج  ود  یناـمیپ  تعیب  هکیلاـح  رد  دـنزیم . ناـشتعیب  ضقن  زا  مد  نینچمه 
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زا وهتشاذگ  اپ  ریز  ار  شتادهعت  نامثع  یتقو  اما  دنک . ار  شتادهعت  يافیا  ياضاقت  رگید  فرط  زا  دناوتیمن  دیامن  يراددوخ  نآ 

هحفص 18 ] ] 

تـسا هتـسسگ  ار  شتعیب  نامیپ  المع  راک  نیا  اب  هتـشگ و  فرحنم  هدز و  زابرـس  نیـشیپ  هفیلخ  ود  شور  تنـس و  نآرق و  بجومب  لـمع 
تفلاخم و همه  دننامب ؟ دنبیاپ  وا  زا  يرادربنامرف  رب  رئاد  شیوخ  دهعت  هب  هتشاد و  تمرح  ار  شتعیب  نامیپ  دهاوخیم  ناناملـسم  زا  هنوگچ 

تعیب ضقن  ینعی  هداهن  اپ  ریز  لمع  رد  اراهنآ  هتـشگ و  فرحنم  تنـس  نآرق و  زا  وا  ارچ  هک  هدوب  نیا  باحـصا  ناناملـسم و  ياهـششوک 
تعیب ضقن  وا  هن  ناناملسم و  هک  دنزیم  نیا  زا  مد  روشک  يرساترس  عیـسو  تیلاعفو  ادص  رـس و  همهنیا  زا  سپ  نامثع  تقونآ  تسا . هدرک 

دنا . هدرک 
ياه هدوت  و  ص )  ) ربمایپ باحصاات  دزیخ  یم  رب  اهناتـسا  یماظن  ياهدحاو  راضحا  رکـشل و  حیـسب  هب  اوران  وساسا  یب  ياعدا  نیا  لابندب 

دنرازآ تراغ و  راتشک و  ضرعم  رد  هک  دندید  دنتفایهنوگنیدب و  ار  عضو  نوچ  ناناملسم  دشکب . نوخ  كاخ و  هب  ار  دنمتریغ  ناناملسم 
دیابن ارچ  باحصا  دنتخاس . ار  شراک  دزاسیلمع  دنارورپ  یم  رس  رد  هک  ار  یتایانج  دناوتب  هک  نیا  زا  شیپ  دنتسب و  رمک  یئوج  هراچ  هب 

ربمایپ و مالسا و  يرایهب  هک  دنتـسه  ینادرم  نانآ  هکیلاح  رد  دنبوشآرب ؟ تسا  هدز  ناشیا  هب  شیاه  همانرد  هک  یتشز  اوران و  ياهتمهت  زا 
زا رتارف  ینامرهق و  هب  ار  يزابناج  يراکادف و  هاوخدب  شیدنا و  دب  رافک  اب  دربن  رد  دنداد و  هانپ  ار  سکیب  نارجاهم  دنتساخرب و  شناوریپ 

لئابق هب  شملقب  نامثع و  ياه  همان  ردفصونیا  اب  تشگ . رت  هتـشارفارب  دـنام و  هتـشارفارب  مالـسا  راـختفا  رپ  مچرپ  اـت  دـندناسر  یناـمرهق 
تسا  بیجع  تشز و  هدیهوکن و  تخس  یهیبشتنیا  و  دنوشیم ، لیثمت  هیبشت و  دحاو "  قدنخ " و"  نامجاهم "  كرشم و  وجگنج و 

هک يا  هبوت  تسا ، یمالـسا  لیـصا  هیور  هب  تشگزاـبو  هبوت  راـک  رد  ناـمثع  یئور  ود  بذـبذت و  دـشابیم  هجوت  بلاـج  هک  يرگید  هتکن 
هک درک  تبث  يا  همان  نامیپ  رد  دـعبو  دروآ  نابزب  هنیدـم  مدرم  میظع  عامتجا  باحـصا و  ربارب  رد  و  ص )  ) ربمایپ دجـسم  رد  ربنم و  يالاب 

راهظا نیا  ودـندش  نآ  هاوگ  هداد و  تداهـش  نآ  رب  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نینموملاریما  ـالوم  ناـنآ  سار  رد  روشک و  فیراـعم  زا  یعمج 
مامت رد  دیناسر . ناماس  نآ  یلاها  عالطا  هب  داتسرف و  روشک  ياهناتسا  اهناتسرهش و  هب  میا -  هداد  حرش  البق  هکنانچ  ار -  اه  هبوت 
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نآرق و هب  لمع  یمالـسا و  هیور  هب  هک  دهدیم  لوق  هتـسج و  فارحنا  تنـس  نآرق و  زا  هدرک و  اطخ  هکدنکیم  فارتعا  اه  هبوت  راهظا  نیا 
هدـیهوکن و تاباصتنا  زا  چـیه  دـهدیم و  همادا  ار  قباـس  ياـهیراکفالخ  دنکـش و  یم  شیوخ  هبوت  هتـشذگن  يزیچزاـب  و  دـیآ ، زاـب  تنس 
اطخ و هب  دنزیمن . نآ  بیکرت  هب  تسد  دـهدیمن و  رییغت  ار  عورـشمان  راوگان و  لاوحا  عاضوا و  ای  دـنک  حالـصا  دوب  هداد  لوق  هک  یئاوران 

یم هبوت  يدوزب  یلودیارگ  یمالـسا  هرادا  زارط  تسار  هار  هب  دیوشب و  تسد  نآ  زا  هک  ددـنب  یم  دـهع  دـیامنیم و  رارقا  شیوخ  فارحنا 
اهرکشل هک  دوخ  ناتـسدمه  نارادناتـسا و  هب  رگا  هک  نامگ  نیاب  دنکیم ؟ نینچ  ارچ  دنکیم . لامیاپ  ار  شیوخ  بوتکم  تادهعت  دنکش و 

ار اهنامه  نافلاخم و  اهنآ  هلیـسوب  ات  درک  دنهاوخ  ریزارـس  هنیدم  هب  ار  يرایـسب  یماظن  ياهدحاو  گنردیب  دهد  روتـسد  دنراد  نامرف  ریز 
چیهدالب مدرم  نارادناتـسا و  هب  شیوخ  یبتک  تاروتـسد  رد  روظنم  نیمهب  دنراذگب . غیت  مد  زا  هدرپس  دهعت  هدرک و  هبوت  ناشربارب  رد  هک 

هبوت ات  دننکیمن  توعد  هبوت  هب  ارم  دیوگیم : هکم  یلاها  هب  شا  همان  رد  الثم  دـیامنیم ، راکنا  ار  نآدوجو  دـیوگیمن و  شتافارحنا  زا  نخس 
مروآ . تجح  میامن و  لالدتسا  ات  دننک  شوگ  دنرضاح  ار  ملالدتسا  لیلد و  هن  میامن و 

هبوت يدومنن ؟ هبوت  اـهراب  همه  ربارب  رد  رگم  دـندرکن و  توـعد  هبوـت  هب  رگم  هفیلخ  يا  ار  وـت  تفگ : دـیاب  وا  هب  هنیدـم  یلاـها  بناـج  زا 
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زا هک  دندید  و  ینکیم ، ضوع  گنر  راو  نوملقوب  مد  ره  ینکش و  یم  هبوت  یپ  رد  یپ  یتسین و  ترارق  نامیپ و  رس  ربدندید  یلو  يدرک ،
نوخ دنسر و  رد  تیاهرکـشل  ات  یئامن  لطعم  وینک  تسد  نآ  تسد  نیا  ردقنآ  یهاوخ  یم  ویتسین  رادرب  تسد  تیاهتعدب  تافارحنا و 

دـهاجم و دـنربمایپ و  ناراـیهک  ار  نآ  یلاـها  و  ص )  ) ربماـیپ هنیدـم  یهاوخ  یم  دـننک و  ناریو  ار  مالـسا  راـید  رهـش و  دـنزیرب و  ار  قلخ 
ار یغلاب  مدآ  چیه  دوبیم  هدنز  نامثع  مدیسریم و  هنیدمب  رگا  دیوگیم : هک  يراپسبزرک  نب  دیزی  نوچ  ینامیخژد  یماظن  طلست  هب  يراصنا 

متشاذگیمن ... هدنز 
هار زا  ارت  هدومرف  نایقتم  يالوم  هکنانچ  ناورم -  هک  دنتـسنادیم  دنتفایرد و  شیوخ  هب  تبـسن  ارت  یهاوخدب  ارت و  ءوس  تین  تعامج ، نآ 

وهدرب ردب  نید  تسار 
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یتسه يوما  راکهبت  دناب  ناورم و  تسد  تلآ  وت  هک  دنتسنادیم  دریگب و  وت  زا  ار  تلقع  نید و  هک  هتشگن  یـضار  تروص  نیدب  زج  وت  زا 
هک نیا  زا  شیپ  یمالـسا و  هعماج  نید و  زاو  نتـشیوخ  زا  عافد  يارب  سپ  دـننار . یم  دنـشکیم و  دـنهاوخب  اج  رهب  هک  ینامیم  ار  يرتش  و 

دیسر . ماجناب  دوب  هتخاس  ردقمادخ  هچنآ  دندش و  راکب  تسد  یئامن  یلمع  ار  دوخ  ءوس  دصق  ینک  ادیپ  تصرف 
هعماـج یئوـگیم  ررکم  هک  نیا  زا  يراد  يروـظنم  هچ  يرادـنپ و  یم  هچ  میـسرپ : یم  وا  زا  . میراد ناـمثع  اـب  مه  يرگید  ثـحب  اـجنیا  رد 

تیاه همان  اهقطن و  اهوگتفگ و  رد  ار  فرح  نیا  و  تشاذگمهاوخن ؟ ورف  درک و  مهاوخن  نوریب  نت  زاهتـسارآ  منت  رب  ادـخ  هک  ار  تفالخ 
داـبآ ار  تیاـیند  نید و  هک  یـشابهتفای  يا  هناـمیکح  لوـمرف  یئوـگ  یئاـمنیم  شراوخـشن  هتـسویپ  ینکیم و  رارکت  فرطنآ  فرط و  نیاـب 

اهفرحهمه لثم  فرح  نیا  باسح  هب  تسا  نکمم  هک  يا  هدرکن  رکف  وت  ینک . شـشومارف  یـسرتیم  يراد و  نابزب  يدرو  لثم  ات  دیامنیم 
راد و وت و  دنناسر . اضمابار  تتیموکحم  رارق  دـنهد و  رارق  هذـخاوم  یـسرپزاب و  دروم  دـنناشنب و  همکاحم  هب  ار  وت  دنـسرب و  تیاهراک  و 
هتـسارآ و تنت  رب  ار  تفالخ -  يابق  هماجنیا -  ادـخ  تقو  هچ  هک  دـیهدب  دـیراد  یباوج  هچ  لاوس  نیا  ربارب  رد  تنارادـفرطو  تا  هتـسد 
ار وت  تساخرب و  وت  اب  تفلاخمب  ندرم  زا  شیپ  تسا و  هدرم  دناشوپ  وت  رب  ار  نآ  هک  یـسک  مینادـیم  هکنآ  لاح  تسا ؟ هدـینادرگ  تسار 
زا ار  وتوا  و  يدرمش ، قفانم "  ار "  وا  دومن و  شاخرپ  وا  رب  رطاخ  نیمهب  وت  دناردب و  تنت  رب  ارنآ  تساوخ  تسنادن و  تعلخ  نآهتـسیاش 

بلاطیبا نب  یلع  نینموملاریما  هب  يرازگن و  زامن  وا  رب  وت  هک  درک  تیصو  رظن  نیمه  اب  درمـش و  جراخ  رگید  ياهزیچ  زا  دیاش  تلادع و 
وت هیلع  ار  مدرم  و  تسا ، هدرک  لمع  شتادهعت  فالخ  رب  نامثع  اریز  مریگیم  رب  ار  مریـشمش  مه  نم  رادرب و  ار  تریـشمش  وت  تفگ : (ع )

زگره هک  دروخ  مسق  و  دیزاسب . ار  شراک  دهد  همادا  تنطلس  هب  هک  نیا  زا  شیپ  تفگیم : دناروشیم و 
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وت اب  یگدنز  مد  نیـسپاو  ات  و  تفگن ، وت  اب  چیه  دینادرگ و  راویدب  وت  زا  يور  یتفر  شندیدب  یتقو  شیرامیب  رد  وت  و  دـنزن ، فرح  وت  اب 
دنتشگ . وت  تفلاخم  همه  دنتشاد و  وت  اب  ار  وا  هیور  اروش  ياضعا  ریاس  دوب و  هکراتم  لاح  رد  رهق و 

دنوادخ يارب  هفیلخ  نییعت  هک  دشاب  نیا  نامروصت  دیاب  میهد  رارق  نازیم  كالم و  ار  ودنآ  راک  میـشاب و  رمع  رکبوبا و  وریپ  رگا  یهگناو 
شیامرف میلاعت و  يروصت  نینچ  اب  هتبلا  دـیامن ، باختنا  تساوخ  ار  هک  ره  ات  هتـشاذگاو  تما  هب  ار  هفیلخ  نییعت  ادـخ  هکلب  تسین  بجاو 

رایتخا و دراوم  نیا  رد  نانآ  دیامنیم و  باختنا  دنیرفآ و  یم  دهاوخب  ار  هچنآ  تراگدرورپ  دـیامرفیم : هک  اجنآ  میاهتفرگ  هدـیدن  ار  یهلا 
زین و  تسین . باختنا  رایتخا و  قح  دننکیم  رداص  ینامرفشربمایپ  ادخ و  هک  يدراوم  رد  ینموم  نزو  درم  چیه  يارب  دـنرادن . باختنا  قح 
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نامثعيا وت  تروصنیا  رد  میا . هتفرگ  هدینـشن  دـش  هدروآ  قباس  تادـلجم  رد  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  ار -  مرکا  ربمایپ  تایرظن  تاروتـسد و 
میکح و يادخ  رگم  تسا ؟ هتفرگ  رارق  لاعتم  دنوادخ  قیدصت  ودییات  دروم  دنا  هدرک  رایتخا  باختنا و  يا  هدع  هچنآ  يرادـنپ  یم  دـیاش 

فلتخمو هناسوهلب  ءارآ  هب  ای  دیامن ، نییعت  ص )  ) ربمایپ يارب  ینیشناج  ماما و  هدومن و  نشور  ار  ناناملـسم  فیلکت  دوخ  تسناوتیمن  رداق 
هدومن هیبشت  یهلا "  تعلخ  هب "  تموکح  هب  ار  شیوخ  باصتنارابتعا  نیاب  وت  دراذـگب ؟ هحـص  اهنآ  رب  ات  تشاد  جایتحا  مدرم  ضقانتم  و 
نییعت زا  دوخ  و  تسا ، هتشاذگهحص  تشادرب  تموکح  هب  ار  وت  هک  يا  هتـسدو  راد  راک  رب  ادخ  يرادنپ  یم  هک  یهدیم  تبـسن  ادخ  هب  و 

ادـخ هک  ار  يا  هماج  تفگ : یهاوخ  یباوج  یب  یگراچیب و  زا  هرخالاب  تسا . هنادرخبان  تشز و  يرادـنپ  نیا  و  تسا ؟ هدوب  زجاـع  هفیلخ 
درک  مهاوخن  ردب  هتسارآ  منت  رب 

هدش هتفاب  نآ  ردهک  یهاگراک  تسا و  هتفاب  هتشر و  هک  نآ  هتـسارآ و  شنت  رب  تسا  یعدم  هک  یئابقو  هماج  نیا  ربارب  رد  ار  ام  لاح ، رهب 
. تسا هتخادنا  یتفگش  تریح و  هب 
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روز و اب  ماوت  صقان و  ینوناق و  ریغ  تاباختنا  اب  ار  تفالخ "  هماج  هدـش "  ادـیپ  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  سپ  هک  یمکاح  نیتسخن  مینیب  یم 
هدرک نت  رب  یلاح  رد  و  تساهدرک ، هایـس  ار  خیرات  يور  هتـشگ و  رمتـسمو  رایـسب  ياهیتخبدب  هیام  هک  یتاباختنا  اب  دنکیم  نت  رب  تنوشخ 

اب ایـسآ  روحم  هک  تسا  يا  هطبار  ناسب  تفالخ  اب  شا  هطبار  هک  تسه  یـسک  تما  نایم  رد  هتـشاد  نیقی  نایقتم -  يـالوم  شیاـمرفب  هک 
عبنم هیام و  تسا  ییینامسآ  همـشچرس  درایمن و  ار  شدنلب  جوا  هب  لوصو  زاورپ و  سکچیه  هک  تسا  یخماش  ماقم  ياراد  دراد و  ایـسآ 
هدنز زونه  هک  تسا  يراک  تفگـش  نیا  و  تسا ، هداد  ساپ  باطخ  رـسپ  هب  ار  تعلخ  نآ  شگرم  ماگنهب  و  یتیادـه ، تکرب و  ریخ و  ره 

رب یلبق  مکاح  تیـصو  بجومب  ار  تفالخ "  تعلخ  یمود "  بیترت  نیاب  و  دهدیملیکـشت ، يرگید  يارب  ار  دوخ  زا  سپ  تفـالخ  تسا 
يا وت  نت  رب  تسوا و  زا  رترب  رت و  هتـسیاش  هک  تسه  یـسک  تما  نایم  رد  دراد  نیقی  نایقتميالوم  شیاـمرفب  هک  یلاـح  رد  دـنکیم و  نت 
طقف تقونآ  رد  و  منزیم . ار  تندرگ  هنرگو  نک  تعیب  تفگیم : ع )  ) یلع هب  هک  یلاح  رد  دناشوپ  فوع  نب  نمحرلا  دبع  ار  ابق  نیا  نامثع 

دیدـهت هدرک  بیقعت  ار  وا  اروش  ياضعا  تفر و  نوریب  كانمـشخ  ع )  ) یلع هنحـص ، نآ  رثا  رب  و  رگید ، سکچیه  هن  تشاد و  ریـشمش  وا 
یهلا هتفاب  تفالخ "  ياه  هماج  نیا "  زا  کیمادک  سپ  درک ، میهاوخ  گنج ) و   ) داهج وت  هیلع  ینکن  تعیب  رگا  نک و  تعیب  هک  دندومن 

تسا ؟ هتشگ  هتسارآ  یهلاتعلخ  هب  هدرک  نت  رب  هک  ره  تفگ  ناوتیم  تسا و 
و نارگید . نایوما و  تموکح  هلاسم  هبو  دشک  یم  نوگانوگ  تاعوضوم  هب  هک  درادلابندـب  ار  يا  هتـسویپ  ینالوط و  ياهثحب  ثحب ، نیا 

دندومن . بصغ  ارنآ  دنتخادنا و  گنچ  تموکح  دنسم  رب  هنوگچ  هک  میهد  حرش  میروآ و  نایمب  ار  اهنآ  هک  دشابن  جایتحا  دیاش 
غـالبا ار  نییعت  نآ  ص )  ) مرکا ربماـیپ  دـشاب و  هدومرف  اـطع  نییعت و  ادـخ  هک  تسا  نآ  شدـیمان  یهلا  تعلخ  ناوـتیم  هک  یتفـالخ  يرآ ،

دیناسر قلخ  عالطا  هب  شتلاسر  رشن  زور  نیتسخن  رد  ناشلا  میظع  ربمایپ  هک  تسا  نامه  دشاب و  هدناسر  مومع  عالطاب  هدومن و 

هحفص 23 ] ] 

ادخ شیامرف  صن و  قیرط  زا  هک  تسا  یهلا  تموکح  نآ  دهدیم . قلعت  تساوخ  سک  رهب  هک  تسا  دـنوادخ  نآ  زا  یئاورنامرف  دومرفو :
هن دراذـگیمن و  ورف  ار  ریطخ  هـفیظو  نآ  دــنکیمن و  عـلخ  نآ  زا  ار  دوـخ  زگره  نآ  يدــصتم  بحاـص و  ددرگیم و  رارقرب  ص)  ) ربماـیپ و 

هفیرـش هیآ  نآ  رد  تسا  هتفرگ  رارق  شربمایپ  ادخ و  تیالو  فیدر  رد  هک  تسا  یتموکح  نامه  نآ  دیایم . دـیدپ  يو  لزع  يارب  یبجوم 
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لامک و هب  ار  نید  شققحتاب  ادـخ  هک  نامه  و  دـندروآ ... نامیا  هک  یناـسک  شربماـیپ و  تسا و  ادـخ  طقفامـش  یلو  دـیامرفیم : هکراـبم 
! اجک یئاذک  تاباختنا  نآ  اجک و  یئارآ  تعلخ  نیا  تسا . هدناسر  مامتا  هب  ار  شنید ) يامظع  تمعن  ای   ) تمعن

اشنم هک  یتروص  رد  دوشیم و  داجیا  بصغ و  طلست  هبلغ و  ای  یسایس  ياهیزاس  هنحص  اب  ای  دیایم  تسدب  تاباختنا  اب  هکیی  یسایس  هطلس 
هرادا لیکـشت و  روشک ، ياهزرم  ظفح  هب  طوبرم  دودـحم و  تسا  یتارایتخا  ددرگ  لـحنم  لیکـشتمدرم و  هداراـب  دـشاب و  هتـشاد  یمدرم 

رد هکنانچ  يرادا ، یئارجا و  روما  هنوگنیا  و  قراس ، لتاق و  الثم  درومرد  رفیک  يارجا  یئازج ، یقوقح و  يواعد  لصف  لح و  مکاـحم و 
درادن یتیبرت  یبیذهت و  شقن  هدوبن و  یقالخا  يداقتعا و  ياوشیپ  فئاظو  راد  هدهع  زگره  یماقم  نینچ  يدصتم  دمآ ، حرـشب  متفهدـلج 
تاکلم تیبرت  میلعت و  اـی  بلط  قح  هدازآ و  دـنمورب و  لـسن  شرورپ  مدرم و  قـالخا  بیذـهت  ناور و  یلاـعت  ماـکحا و  غیلبت  يدـصتم  و 
دادعتسا يدصت و  تیحالـص  دیایمن و  رب  نآ  هدهع  زا  نوچ  تسین  اهنیا  هب  فظوم  راد و  هدهع  تسین . یناسنا  لماکت  هب  کمک  هلـضاف و 

طقف دنا  هدیسر  یسایس  هطلس  هب  روز  هلیح و  یـسایس و  دنب  دز و  يدنب و  هتـسد  اب  ای  مدرم  يار  اب  هک  یناسک  تهج ، نیمهب  درادن . ار  نآ 
نیا و  دنا ، هدوب  بیـصن  یب  مورحم و  یقالخا  يداقتعا و  تیحالـص  زا  یگمه  دـنوش و  یئارجا  يرادا و  فئاظو  راد  هدـهع  دـنا  هتـسناوت 

. تسا تباث  دوهشم و  دنا  هتفای  تسد  تموکح  هب  یهلا  مکح  صن و  نودب  هک  یماکح  همه  دروم  رد  تقیقح 

هحفص 24 ] ] 

نامثع هناخ  رد  رب  گنج 

دورس هدمآ  شیپ  مکح  نب  ناورم  نامثع ، هناخ  رد  رب  گنج  زور  دسیونیم ": مکح -  نب  ناورم  هدش  دازآ  هصفح -  یبا  لوق  زا  دعس  نبا 
ات دز  شندرگ  سپ  رب  يریـشمش  هدـمآ  شدربن  هب  یثیل  عاـیب  نب  مییـش  نب  هورع  ؟ دـیایم نم  هزراـبم  هب  یـسک  هچ  تفگیم : هدـناوخ  یمزر 

هلیبق زا  همطاف  ینعی  دوب  هداد  ریـش  ار  وا  هک  ناورم  ردام  دربب . ار  وا  رـس  ات  دـمآ  شیپ  يدراکاب  عفار  نب  هعاـفر  نب  دـیبع  دـیتلغ . رد  يورب 
هب رگید  یتـشک ، یـشکب  ار  وا  یتـساوخیم  رگا  تفگ : وا  هب  هدـیود  تسا -  هماـمی  رادـنامرف  یبرع  نـب  مـیهاربا  گرزب  رداـم  هـک  فـیقث 

درکاهر " . لاح  نامهب  ار  ناورم  دیشک و  تلاجخ  وا  زا  هعافر  نب  دیبع  ینک ؟ هکت  هکت  ار  وا  یهاوخیم  هک  يراد  راکچ  شتشوگ 
تفریم مکح  نب  ناورم  دربن  هب  هک  مدید  ار  عایب  نبا  تفگیم : نمب  هتشاد  روضح  زورنآ  هک  یصخش  دسیونیم " : سابع  نب  شایع  نابز  زا 
تمـسق هکیروطب  تخاون  ناورم  ندرگ  سپ  هب  يا  هبرـض  هک  مدـید  و  دوب ، هدز  ـالاب  دوب  هدیـشوپ  هرز  نآ  ریز  هک  ار  شیاـبق  فرط  ود  و 

دندرک " . شیاهر  دینکیم ؟ هراپ  هراپ  ار  شتشوگ  دش : هتفگ  دنربب . رس  ار  وا  دنتساوخ  دیتلغ . رد  يورب  دش و  عطق  شندرگ  يالاب 
صاعلا یبا  هداوناخ  صاع و  هداوناخ  وا  دندرب . هانپ  هبیبح "  ما  هب "  هیما  ینب  نامثع ، لتق  زور  دسیونیم " : برح  نب  دلاخ  لوق  زا  يرذالب 

هار يزارفندرگ  رتخبت و  اب  هک  دیعـس  نب  ورمع  هب  هیواـعم  يزور  درک . ناـهنپ  رگید  یئاـج  رد  ار  نارگید  ودـنک و  ردار  دیـسا  هداوناـخ  و 
درک  یفخم  ودنک  رد  ار  وت  یتقو  تخانشیم  بوخ  ار  هداوناخ  نیا  ردقچ   " هبیبح ، ما  يادف "  مردام  ردپ و  تفگ : هتسیرگن  تفریم 

دبع دنتساخرب : عافدب  شیرق  زا  نت  هس  ناشربارب  رد  دندمآرد . وا  هناخ  هب  يراصنا  مزح  ینب  هناخ  زا  هدروآ  ور  نامثع  ( هناخ  ) فرطب مدرم 
نب هللا  دبع  بهو ، نب  هللا 

هحفص 25 ] ] 
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مکاح امش  ام و  نایم  نآرق  ادخ  ناگدنب  تفگیم : ماوع  نب  نمحرلا  دبع  نب  هللا  دبع  ماوع . نب  نمحرلا  دبع  نب  هللا  دبع  و  قابس ، نب  فوع 
درب : هلمح  وا  رب  دناوخیم  ار  یمزردورس  نیا  هکیلاح  رد  یحمج  هللا  دبع  نبنمحرلا  دبع  دشاب .) ای   ) تسا رواد  و 

رافک  هدنامیقاب  نارب  ریشمش  اب  زورما 
دنزیم  ممصم  دیدرت و  یب  ناسنا  هک  یئاه  هبرض  نانچ  اب  منز  یم  دندش  درو  هلمح  ناناملسم  رب  هک  ار  یئوجگنج  كرشم و  لئابق  و 

ینکیم ؟ توعد  نآرق  هب  ار  ام  وت  ایآ 
يدوب ؟ هتخادنايرانکب  ارنآ  البق  هک  وت 

نامثع هناخ  راـنک  رد  ار  اـهنآ  هتخاـت  قابـس  نب  فوع  نب  هللا  دـبع  بهو و  نب  هللا  دـبع  رب  مدرم  زا  یهورگ  تشک . ار  وا  درب و  هلمح  وا  رب 
دنتشک .

هب نادمه -  هلیبق  زا  بیرک - نب  ملـسم  تشگرب . نامثع  ربارب  زا  . تسین نامثع  شیپ  سکچیه  دید  و  دیـسر ، نامثع  هب  ات  دمآ  رتشا  کلام 
وا زا  ور  یتـسیرگن  وا  هب  اـت  کـنیا  و  میتفریذـپ ، ار  تتوـعد  اـت  يدرکیم  صخـش  نیا  نتـشک  هب  توـعد  ار  اـم  وـت  رتشاکـلام  تـفگ : وا 
هک شراک  لابندب  تفریم  تشاد  تسا ؟ هلیـسو  یب  عفادم و  یب  ینیب  یمن  رگم  نک  لو  تردپ  ناجب  ارت  تفگ : وا  هب  کلام  يدـینادرگرب 

( نامثع  ) نینموملاریما هیلع  یمامتب  ار  روشک  هک  تسا  رتشا  کلام  ادخب  نیا  هدیـسر  شلجا  تفگ : نامثع -  هدش  دازآ  هدرب  لتان -  هاگان 
نادمه هلیبق  زا  یثراح . دیبع  نب  ورمع  دروآ . هلمح  رتشا  کلام  یپ  رد  تفگب و  ار  نیا  مشکن  ار  وا  رگا  ارم  دشکب  ادـخ  تسا . هدـناروش 

هب و  دش ، عطق  شپچ  تسد  ات  دز  ریـشمش  اب  ار  وا  دـید و  ار  لتان  دـنادرگربور ، رتشا  کلام  تسا  وت  رـس  تشپ  ورای  اپب  رتشا  هک  دز  داد  - 
تشک . درک و  بیقعت  ار  يو  زین  وا  دنک و  لابند  ار  یمخز  لتان  هک  تفگ  دیبع  نب  ورمع 

: تسا هدورس  نینچ  نامثع  هناخ  فارطا  رد  گنج  هرابرد  مکح  نب  ناورم 

هحفص 26 ] ] 

دینک  عافد  یتدم  متفگن : متعامج  هب  گنج  نآ  زور 
دیهد . حیجرت  گرم  رب  ار  یگدنز  متفگ  هن  و 

دیگنجب  متفگ : تعامج  نآ  هب  هکلب 
دسرب  درمریپ  نآ  هب  یسک  تسد  دیراذگن  ناتریشمش و  اب 

نامثع هناخ  هب  هک  یناسک  هب  دنتفریذپن و  یلو  درک ، عنم  ارنانآ  نامثع  دنتـشگ . گنج  يایهم  وا  اب  یعمج  ناورم و  دـیوگیم : فنخم  وبا  ( 
: دندزیم داد  لاحنآ  رد  دندرک و  نارابگنـس  يراصنا  دیز  مزح  ینب  هناخ  زا  ارنامثع  دندرک . نوریب  ار  اهنآ  دندرب و  هلمح  دـندوب  هدـمآرد 

نم هب  دزیم  گنـس  اب  ارم  ادخ  رگا  : تفگ ناشباوج  رد  دـنزیم  گنـس  اب  ار  وت  هک  تسا  ادـخ  نیا  مینک ، یم  نارابگنـس  ار  وت  هک  میتسین  ام 
اب داد و  باوجوا  هلمح  هب  دناوخیم  یمزر  دورس  هکیلاح  رد  عفار  نب  هعافر  درک . هلمح  ندناوخزجر  ریشمش و  اب  سنخا  نب  هریغم  دروخیم 

تسا . هتشک  ار  وا  مدرم  يداعدارفا  زا  یکی  دنا : هتفگ  تشک ، ار  وا  دز ، وا  رس  رب  ریشمش 
هلمح وا  هب  هیزغ  نب  جاـجح  دزیمریـشمش . تسار  پچ و  هب  دروآ و  هـلمح  مدرم  هـب  دـناوخیم  یگنج  دورـس  هکیلاـح  رد  مـکحنب  ناورم 

نب میهاربا  ردام  هک  کیرـش -  رتخد  يراصنا  همطاف  دیتلغ . رد  يو  رب  ناورم  دیربن و  شریـشمش  یلو  تخاون  شندرگ  رب  ریـشمش  ابهدرک 
هب ار  وا  داد  روتـسد  هدـمآ  ناورم  نیلابب  دوب -  ناورم  هیاد  تشامگ و  همامی  يرادـنامرف  هب  ار  وا  ناورم  نب  کلملا  دـبع  هک  یناـنک  یبرع 
رب ریشمشاب  هدرب  هلمح  صاع  نب  دیعس  هب  تسا  ردب  نادهاجم  زا  هک  ینانک  ریکب  نب  رماع  . دندرب تشاد  دوجو  يرتسب  نآ  رد  هک  يا  هناخ 

. " تسبب ارنآ  برد  دروآرد و  يا  هناخ  هب  ار  وا  هدمآ  شنیلابب  هصفارف  رتخد  هلئان  تفوک و  شرس 
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هیما ینب  داتفا  هرـصاحم  هب  هنع -  هللا  یـضر  نامثع -  هک  یماگنه  دـسیونیم " : مکح -  نب  ناورم  هدـش  هدازآ  هصفح -  یبا  لوق  زا  يربط 
ار گنج  شتآ  هک  مدوب  نم  ادخب  مدوب . شهارمه  نم  دمآرد و  نامثع  هناخ  هب  ناورم  و  دندش ، گنج  يایهم  وا  يرایب 

هحفص 27 ] ] 

هاگنآ تفرگرد . گنج  نآ  رثا  رب  دوب . یملساراین  وا  متشک و  مدز و  ریت  هب  ار  ملسا  هلیبق  زا  يدرم  هناخ  يالاب  زا  مدرک . نشور  مدرم  نایم 
: تفگ نک ، ام  میلـست  ار  شلتاقهک  دـنداد  ماغیپ  نامثع  هب  دـعب  دـندوب . دروخ  دز و  لاح  رد  هناخ  رد  رب  مدرم  مدـمآ و  نیئاپ  هناخ  زارف  زا 

نیلوا دندش و  ام  هجوتم  تشگ  دادـماب  نوچ  و  دـنتفات ، ام  رب  شتآ  نوچ  دوب  هعمج  بشهک  بش  نامه  سپ  مسانـشیمن . ار  وا  لتاق  ادـخب 
لابندب دندوب . هداد  هاروا  هب  مزح "  هداوناخ "  هناخ  زا  هک  ام  هناخ  ماب  تشپ  رب  یلعشم  شتسدب  دوب و  باتع  نب  هنانک  دروآ  ور  هک  یـسک 

دننزبشتآ ار  نیبوچ  ياهرد  دنناوتن  دنباین و  تسد  بوچ  هب  هک  نیا  رـس  رب  اهنآ  اب  یتعاس  دش . ریزارـس  تخوسیم  تفن  اب  هک  اهلعـشم  وا 
یقاب يزیچ  نتفرگ  شتآ  زاسپ  تفگیم : شنارای  هب  نامثع  هک  مدینش  ماگنه  نیا  رد  داتفا . نیبوچ  ياهتمسق  رد  شتآ  هرخالاب  میدیگنج .

زا ار  هفیظو  نیا  دوب  نم  زا  تعاطا  هب  فظوم  نونکات  هک  ره  نیاربانب  هتفرگ . اهرد  هب  شتآ  هتفرگ و  شتآ  اـهبوچ  کـنیا  ،و  تسا هدـنامن 
مراذگیمن ادخب  تفگ : درک و  ینامرفان  ناورم  اما  ورن . نوریب  نیـشنب و  تفگ : ناورم  هب  دورب و  شیوخ  هناخ  هب  دیاب  متـشادرب و  شـشود 

و مراذگیمن . اهنت  ار  وت  متفگ : واب  تفر . مدرم  فرط  هب  ناورم  هاگنآ  مدینـشیم . ار  شیادـص  نم  و  دـننک . ادـیپ  تسد  وتهب  يوش و  هتـشک 
دناوخیم . یگنج  دورس  ناورم  میدوب . كدنا  یهورگ  ام  متسب . رمک  وازا  عافدب  متفر و  شهارمه 

مرکاربمایپ دجـسم  هب  ار  دوخ  تشپ  هک  مرگنیم  يولب  سیدع  نب  نمحرلا  دبع  هب  هک  تسا  نالا  نیمه  يرادنپ  دـیوگیم : ثراحنب  رکبوبا 
یـصخش هب  سیدعنب  نمحرلا  دبع  دیبلط . یم  دربنمه  هدـمآ  نادـیمب  ناورم  دوب و  هرـصاحم  رد  تقونآرد  نامثع  دوب و  هداد  هیکت  (ص )

هدز ـالاب  ار  شیوخ  هرز  نماد  تفر و  ناورم  فرطب  هتـساخرب  ـالاب  دـنلب  یناوجون  ورب . درم  نیا  دربن  هب  زیخرب و  تفگ  دوب  هورع  رـسپ  هک 
دراو ناورم  ندرگ  هب  يا  هبرـض  هورع  رـسپ  هظحل  ناـمه  رد  درک و  یتـکرح  نآ  هب  ندز  هبرـض  دـصقب  اـت  دومن  ناورم  هب  ار  شیاـپ  قاـس 

دیتلغ و رد  دز و  یخرچ  مدید  هک  تسا  الاح  نیمه  يرادنپ  تخاس .

هحفص 28 ] ] 

دش " .) لقن  دعس  نبا  زا  هک  روطنامه  ارجام  رخآ  ات  ... ) دربب رس  ار  وا  اتدمآ  وا  يوسب  یقرز  هعافر  نب  دیبع 
ار هنع -  هللایـضر  نامثع -  هناخ  رود  تشگ  يرپس  نابرق  دـیع  زا  زور  هس  نوچ  دـسیونیم " : شردـپ  زا  لـقنب  یـسیع  نب  نیـسح  لوق  زا 

یکی دعب ، دندمآ  درگ  ات  داد  مایپ  شناکیدزن  نایرکـشل و  هب  و  شا ، هیور  رب  دنامب و  تموکح  رب  هک  نیا  زج  تفریذپن  چیه  وا  و  دنتفرگ ،
تشگ و نایامن  شا  هناخ  زارف  زا  نامثع  دز . ادص  ار  نامثع  هتساخرب  دوب  هدروخلاس  يریپ  هک  ضایع  نب  راین  مانب  ص )  ) ربمایپ باحصا  زا 
هب ار  وا  نامثع  نارای  زا  یکی  دادـیم  ار  نامثع  باوج  تشاد  ضایع  نب  راین  هکیلاح  رد  . دزاس رود  ار  ناـنآ  هک  داد  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وا 
ام هب  ار  ضایع  نب  راینلتاق  دنتفگ : نامثع  هب  سپ  تسا . هدوبيدـنک  تلـص  نب  ریثک  هتخادـنا  ریت  هک  یـسک  دنتـشادنپ  و  تشک ، دز و  ریت 

يراـی دیـشکب  ارم  دـیهاوخیم  هکیلاـح  رد  نـمب  هـک  ار  يدرم  متـسین  رـضاح  تـفگ : میـشکب . هدرک  هـک  یلتق  رفیکب  ار  وا  اـت  نـک  میلـست 
هب یهورگ  اب  نامثع  هناخ  زا  مکح  نب  ناورم  دندز . شتآ  ارنآ  هدرب  موجه  شا  هناخ  رد  هب  دندید  نینچ  ار  عضو  نوچ  مهد . نتشکبهدرک 

. تفرگرد يدـیدش  گنج  و  رگید . یهورگ  اب  یفقث  سنخا  نبهریغم  دروآ و  هلمح  رگید  یهورگ  اب  صاـعنب  دیعـس  درک و  هلمح  ناـنآ 
زا رارـص "  هب "  هدمآ و  نامثع  يرایب  هرـصب  یلاها  زا  یئورین  دیـسرربخ  ناشیاب  هک  دوب  نیا  تشگ  گنج  دـیدشت  عیرـست و  ثعاب  هچنآ 
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رد رب  تخس  يدربن  نانآ  اب  سپ  دنا . هتشگ  راپـسهر  هنیدم  يوسب  زین  ماش  یلاها  هدیـسر و  دراد  هلـصاف  نآ  اب  هار  بشکی  هک  هنیدم  عباوت 
ءاقرو نب  لیدب  نب  هللا  دبع  فرط  نیا  زا  دروآ و  هلمح  مدرم  هب  دناوخیم  یگنج  دورـس  هک  یلاح  رد  یفقث  سنخا  نب  هریغم  دـندرک . هناخ 

ار وا  هبرضکی  اب  هدرب  هلمح  مکح  ناورم  هب  يراصنا  عفار  نب  هعافر  تشک . ار  وا  تخات و  وا  رب  دناوخیم  یمزر  دورس  هکیلاح  ردیعازخ 
نامثع ناعفادم  تعامج  تشادرب . مخز  نیدـنچ  ریبز  نب  هللا  دـبع  دیـشک . وا  زا  تسد  تسا  هتـشک  ار  وا  تشادـنپ  یم  نوچ  دـناتلغ و  رد 

تفرگتروص هناخ  رد  رب  هک  يدربن  رد  دندرک . تخس  یگنج  اجنآ  رد  دنتفرگ و  رگنس  نآرد  رب  هدرب  هانپ  خاک  هب  دنتسکشمهرد و 
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هک ار  شا  هناخ  برد  يراصنا  مزح  نب  ورمع  ات  دندیگنج  یم  نانچمه  مدرم  دـش . هتـشک  نامثع  نارای  زا  يا  هدـع  اب  يرهف  میعن  نب  دایز 
ار اهنآ  ات  دندیگنج  ناعفادـم  اب  اجنآ  رد  هتفر  نامثعهناخ  هب  وا  هناخ  زا  مدرم  دز . ادـص  ارمدرم  هدرک  زاب  دوب  نافع  نب  نامثع  هناخ  يولهپ 
زا دنچ  ینت  اب  نامثع  دندش و  هدنکارپ  هنیدـمياهنابایخ  رد  هتفر  نوریب  نازیرگ  اهنآ  دـنزیرگب و  ات  دنتـشاذگزاب  ار  هناخ  رد  هداد  تسکش 

دش " . هتشک  هنع  هللا  یضر  نامثع  دندش و  هتشک  شهارمهو  دنام  اهنت  شنارای  هداوناخ و 
ود کی  رد  ناحیـس  نب  نمحرلادبع  تبـسانم  نیمهب  تشاذگ  رارفب  اپ  گنج  نآ  رد  هبقع -  نب  دیلو  ردارب  طیعمیبا -  نب  هبقع  نب  دـلاخ 

تسا . هدومن  تمالم  گنج  نامه  زا  ندنادرگ  ور  رطاخب  ار  وا  یتیب  رد  دلاخ  هدرک و  شنزرسار  وا  یتیب 
تایاور و گنج  نآ  رد  وا  هرابرد  دش . هتـشک  هنع  هللا  یـضر  نامثع  اب  نامثع  هناخ  رد  رب  گنج  رد  سنخا  نب  هریغم  دسیونیم " : رمع  وبا 
ام هرابرد  مدرم  مراذـگیمن  ادـخب  تفگ : نامثع  هب  دـندز  شتآ  ار  ناـمثع  هناـخ  برد  یتقو  هکنیا  هلمج  زا  تسا ، هدیـسر  يداـیز  راـبخا 
يا هبرض  يدرم  درب . هلمح  مدرمهب  تفاتش و  دربن  هب  ناوخ  دورس  تسدب و  ریشمش  تفگب و  نیا  میتشاذگ . راوخ  عافدیب و  ارت  هک  دنیوگب 

رورـس تفگ : دـش . هتـشک  سنخا  نب  هریغم  تفگ : هحلط  هب  هرهز  ینب  هلیبـق  زا  یکی  شنتـشک . دـعب  هدرک و  عـطق  ارنآ  هدز  شیاـپقاس  هب 
تسا " . هدش  هتشک  شیرق  نانامیپمه 

راین و  قیرش ، نب  سنخا  نب  هریغم  تسا و  يرهف  میعن  نب  دایزدندش  هتشک  هدوب و  نامثع  نارای  وزج  هک  يریهاشم  زا  دسیونیم " : ریثک  نبا 
. " دربن يانثا  رد  يا  هدع  اب  یملسا ، هللا  دبع  نب 
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ناـمثع و هارمههک  درکیم  نیا  زا  تیاـکح  هک  میدرک  قباـس  یخیراـت  تاـیاور  همیمـض  میدروآ و  تـهجنآ  زا  ار  یخیراـت  تاـیاور  نـیا 
نارجاهم هوبنا  هدوت  ربارب  رد  اهنیا  و  اهنآ . شامق  زا  دـنچ  ینت  اـهنآ و  هدـش  دازآ  ناـگدرب  نارکون و  ناـیوما و  زج  هدوبن  یـسک  شعفادـم 

رفن دنچ  وهدش  یفخم  هبیبح "  ما  هناخ "  يودنک  رديا  هتـسد  دـنا و  هتفر  نتـشک  هب  يرفن  دـنچو  دـنا ، هدرکیم  تیامح  نامثع  زا  راصناو 
ار بلاطم  نیا  تسا . هدیـسر  شندش  هتـشک  تبون  ات  هدنامن  یـسک  شا  هداوناخ  دوخ و  زج  ات  دنا  هتخیرگ  هنیدم  ياه  هچوک  هب  هدنامیقاب 

دریگ . رارق  هدافتسا  دروم  نیغورد  یلعج و  یخیرات  تیاور  هلسلس  کی  زا  یسررب  ثحب و  رد  ات  دیرادهگنرطاخب 
هجوت  لباق  هتکن 

تسا و هدش  هدرمـش  نامثع  نارای  هلمج  زا  یملـسا  هللا  دـبع  نب  راین  هک  مینیب  یم  يرخآ -  رد  اقیقد  و  یخیرات -  تایاور  نیا  زا  یکی  رد 
گرزب درم  يو  مینادیم  هکیلاح  رد  دنهد . هولج  دایز  ار  هفیلخ  ناعفادم  هرامش  هک  دنا  هتشگ  بکترم  ببسنادب  شلاثما  ریثک و  نبا  ار  نیا 
فارطا رد  فورعم  گنج  هتـشک و  هدز و  ریت  هب  ار  وا  ناورم  رکون  هتـساخ و  اپب  نامثع  تیحـصن  داـشرايارب و  هک  هدوب  يا  هدروخلاـس  و 
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ار مالـسا  رفیک  نوناق  ات  دـنا  هتـساوخنامثع  زا  ار  وا  لتاق  مدرم  اریز  تساهتـشگ ، زاغآ  هناحلـسم  ضرعت  زواـجت و  نیمه  اـب  ناـمثع  هناـخ 
یناج لتاق و  یماح  ناونعب  ار  وا  هتشگ و  نیگمشخ  هدومن  یچیپرـس  نانآ  هقح  ياضاقت  ماجنا  زانوچ  و  دنراذگ ، ارجا  درومب  شا  هرابرد 

دنا . هداد  رارق  هلمح  دروم 

نامثع ندش  هتشک 

رد وس  ره  زا  ار  شا  هناخ  مدرم  دوب و  هرصاحمهکیلاح  رد  نامثع  دسیونیم " : مالـس  نبهللا  دبع  نب  فسوی  لوق  زا  ناخروم  رگید  يربط و 
تـشذگرد ماگنهدینادیمن  رگم  هک  مهدیم  دنگوس  لج  زعيادـخ و  هب  ار  امـش  تفگ : نینچ  دـش و  رهاظ  مدرم  ربارب  رد  دـندوب  هتفرگ  رب 

ناتیارب هک  دیتساوخ  اعدب  ادخ  زا  هنع -  هللا  یضر  باطخ -  نب  رمع  نینموملاریما 
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اب و  هدومنن ، تباجا  ار  اهنآ  ياعد  ادخ  دـیئوگبدیهاوخیم  ای  دوش ؟ باختنا  صخـش  نیرتهب  ارآ  قافتاب  هک  دـنک  يراک  دروآ و  شیپ  ریخ 
تدحو زونه  دیدوب و  ادخ  نید  لها  امـش  طقف  رـشب  نایم  زا  ماگنهنآ  رددینادیم  هکیلاح  رد  دیراد ؟ اور  تناها  هزنم  يادخ  هب  نخـس  نیا 

داد و رارق  یئانتعا  یب  دروم  هدرمـش  تیمها  یب  ار  شنید  ادخ  دیئوگب : دیهاوخیم  ای  دیدوب . هدادن  تسد  زا  ار  دوخ  یـسایس  داحتا  ءارآ و 
دوب و هناگی  يادـخ  شتـسرپ  هلیـسو  ماگنهنآ  رد  مالـسا )  ) نید هکیلاح  رد  دوشیم ؟ شنید  راد  هدـهع  یـسک  هچ  هک  هدومنن  نیاب  یتاـفتلا 

یتروشم تروصب  نم  نییعت  دیئوگیم : ای  دـنهد . رارقيرهمیب  دروم  دـنراذگاو و  ار  رگیدـکی  اتدـندوب  هدـشن  هتـسد  هتـسد  شناوریپ  زونه 
ینامرفانب رـس  شربارب  رد  هک  ار  یتما  ادـخ  و  دـیا ) هدـناشن  تموکح  ماـقمهب  و   ) دـیا هداد  يرترب  اوراـنب  ار  دوخ  و  تسا ؟ هتفرگن  تروص 

هدـش نینچ  هتـشگن  زیهرپ  تسادـخ  يدونـشخان  هیام  هچنآ  زا  هدـشن و  تروشم  رادـمامز  نییعت  رد  نوچ  و  دراذـگیماو ، وا  دوخ  هبدرادرب 
راکتـسرد و متموکح  هرود )  ) زا یتمـسق  رد  هک  بیترت  نیاب  دش ؟ دهاوخ  هچ  متموکح  راک و  تبقاع  تسنادیمن  ادـخ  دـیئوگیم  ای  تسا .
و دروایم . مشخ  هب  زین  ار  امش  دروایم و  مشخ  هب  ارادخ  هک  هدزرس  نم  زا  تموکح  رد  یئاهراک  ادعب  یلو  مدوب  نارادنید  يدونشخ  دروم 

ایآ مهدـیم  مسق  دـنوادخب  ار  امـش  تشادـن . ربخ  دـیناشوپ  تفالخ )  ) زیمآ راختفا  تعلخ  دـیزگرب و  ارم  ادـخ  هک  يزور  ریخا  ياهراک  زا 
اب داـهج  هفیظو  متـشاد و  ادـخ  ربارب  رد  هک  یفئاـظو  نآ  دـیرادن ، داـیب  ما  هداد  ماـجنا  ـالبق  هک  ار  یئوـکین  ياـهراک  ارم و  بوـخ  قـباوس 

ماجنا نآ  راختفا  هب  هک  تسا  نیا  دـنیایب  نم  زا  سپ  هک  یناسک  همه  هفیظو  داد ؟ یهاوگ  شماـجنا  رب  ادـخ  ماهداد و  ماـجنا  ار  شنانمـشد 
دنشاب . هتشاد  فارتعافئاظو 

زا سپ  دوش 2 -  انز  بکترم  رسمه  نتشاد  اب  هک  يدرم   - 1 تشک : ناوتیم  ار  صخش  هنوگ  هس  طقف  اریز  دیشکن . ارم  ،و  دیرادهگن تسد 
هداهن شیوخ  ندرگ  ربار  ریشمش  دیـشکب  ارم  امـش  رگا  نیاربانب  دناسر . لتقب  دشاب  لتاق  هک  نیا  نودب  ار  یـسک  دوش 3 -  رفاک  یناملسم 

زامن تعامج  لاحب  زگره  نم  زا  سپ  دیشکب  ارم  رگا  نوچ  دیشکن ، ارم  تشاد . دهاوخن  رب  نایم  زا  تمایق  هب  ات  ار  ریـشمش  نآ  ادخ  دیا و 
زا سپ  تشاذگ و  دیهاوخن 
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دودز . دهاوخن  امش  نایمزا  ار  فالتخا  ادخ  هاگچیه  دش و  دهاوخن  میسقت  امش  نایم  یتمینغ  لام  زگرهنم 
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یـسک دروـم  رد  دنتـساوخ  لـج  زع و  يادـخزا  هنع -  هللا  یـضر  رمع -  زا  دـعب  مدرم  یتـفگ  هک  نیا  هراـبرد  دـنتفگ : نینچ  شباوـج  رد 
شیپ هچ  ره  ادخ  میئوگب : دیاب  دندرک . يرادمامز  راد  هدهع  ار  وت  ادـخ  زا  یهاوخریخ  زا  سپ  دروآ و  شیپ  ریخ  دوشیم  ناشرادـمامزهک 

. دـیامزایب ار  شناگدـنب  هلیـسو  نادـب  ات  هتخاس  یـشیامزآ  هلیـسوو  الب  ار  وت  تموکح  هزنم  يادـخ  هک  ینعم  نیاـب  تسا  هدوب  ریخ  هدروآ 
شوخ يدوب و  ماگـشیپ  مالـسا ) هب  نامیا  رد   ) وت هک  تسا  نیا  تقیقح  یتفگ . نخـس  ص )  ) ادـخ ربمایپ  اب  تا  هقباس  یماگـشیپ و  هرابرد 

صوصخ رد  دز . رـس  وتزا  ینادیم  هک  یئاهتعدب  يداد و  هیور ) هدیقع و   ) رییغت ادعب  اما  یتشاد  زین  ار  تفالخ  يدـصت  یتحالـص  هقباس و 
شیپ هدنیآ  لاس  هک  یبوشآ  سرت  زا  هک  تسین  تسرد  میئوگب  دیاب  دمآ ، دهاوخ  نامرس  رب  یئاهالب  هچ  میشکب  ار  وت  رگا  یتفگ  هک  نیا 

میئوگب دیاب  تسین ، زیاج  صخش  هنوگ  هس  لتق  زج  هک  تفرح  نیا  خساپ  رد  مینک . يراددوخ  مالـسا  نوناق  يارجا  زا  نونکا  دمآ  دهاوخ 
دساف يارب  ناهج  رد  هک  تسایسک  نتشک  نآ  تسا و  هدش  هدرمـش  زیاج  مهصاخـشا  هنوگ  هس  نیا  زا  ریغ  نتـشک  مینیب  یم  نآرق  رد  ام 
نتـشک و  دزادرپ ، یم  گنج  هب  شزواجت  همادا  رد  دـعب  هتـسج و  تردابم  هناحلـسم  زواجت  هب  هک  یـسک  نتـشک  و  دـنکیم ، شـالت  ندرک 

وت هک  تسا  ملسم  و  دناسریم . گنج  هب  ار  راک  هدومن و  يزارفندرگ  تعنامم  نیا  رد  دنکیمعنام و  داجیا  یقح  تفایرد  هار  رد  هک  یـسک 
، يا هدومن  يزارفندرگ  هداتـسیا و  نآ  ققحت  ربارب  رد  يا و  هتـشگ  یقحقـقحت  تفاـیرد و  عناـم  يا و  هدرک  ترداـبم  هناحلـسم  زواـجت  هب 

تموکح هب  و  دوش ، هتفرگ  وت  زا  يرفیک ) نوناق  يارجا  نوناق و  يارجا  ناونعب   ) يا هدرک  ملظناشیا  هب  ادمع  هک  نانآ  صاصق  يراذگیمن 
رب يراد  اعدا  رگا  يا . هتشاد  اور  متس  هتشگ و  فرحنم  مالـسا  نوناق  زا  یمومع  دمآرد  میـسقت  تموکح و  رد  ،و  يا هدیبسچ  ام  رب  ندرک 

گنجب تا  هزاجا  یب  دسرب  وت  هب  ام  تسد  دنراذگیمن  دنا و  هتساخرب  تتیامح  هب  هک  یناسک  ینکیمن و  يزارفندرگ  نامربارب  رد  اهنیا  رس 
تموکح هب  وت  هکدننکیم  عافد  نیا  زا  نانآ  هک  تسا  نینچ  تقیقح  رد  دنا  هتساخرب 
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دیشک " . دنهاوخ  تسد  تتیامح  يارب  گنج  زا  اهنآ  یهد  افعتسا  تموکح  زا  وت  هاگ  ره  نیاربانب  يا ، هدیبسچ 
وا هک  دیسر  عالطا  دندوب  هتسج  تکرش  نامثع  هرصاحم  رد  هک  یناسک  رگید  نایرـصم و  هب  یتقو  دنـسیونیم " : ناخروم  رگید  يرذالب و 
اب ار  شراک  هکنیا  هب  دنتخاس و  رت  گنت  ار  شا  هرـصاحم  دنتفرگ و  رت  تخـس  وا  رب  ار  راک  تسا  هتـشون  هچ  هیواعم  رماع و  نب  هللا  دبعهب 

دزن یـسک  دنراذگن  داد  روتـسد  اهناب  و  دوب ، هتفای  یـسایس  یگریچمدرم  رب  هحلط  هرـصاحم ، رد  دنتـشگ . رتبغار  دـنهد  همتاخ  شنتـشک 
هرصاحم تدش  ماگنه  رد  بآ  یکچوک  کشم  اب  نایفسوبا  رتخد  هبیبح "  ما  دسرب "  وا  هب  بآ  ای  دوش  جراخ  شا  هناخ  زا  ای  دورب  نامثع 

وا اب  هراب  نیا  رد  مهاوخ  یم  نم  تسا و  ام  نامیتی  یتسرپرس  راد  هدهع  وام  هداوناخ  میق  وا  تفگ : دوش ، نامثعهناخ  دراو  دنتشاذگن  دمآ ،
دیناسر . نامثع  هبار  بآ  کچوک  کشم  نآ  وا  و  دنداد ، دوروهزاجا  وا  هب  هجیتن ، رد  منک . هرکاذم 

. دـشاب هتـشاد  یـسرتسد  تسناوتیمن  شا  هناخ  هچـضوح  زج  یبآ  هب  هک  تفرگرارق  هرـصاحم  رد  يروطب  ناـمثع  دـیوگیم : معطم  نب  ریبح 
هچضوح زا  زج  دناوتیمن  ادخب  هک  دوش  هرـصاحم  نانچ  وت  دنواشیوخ  هک  یتسه  یـضار  نیابایآ  متفگ : متفر و  ع )  ) یلع دزن  تهجنیمهب 

هب ار  اهنآ  هتفر  بآ  ياهکـشمغارسب  سپ  يرآ . متفگ : دـنا ؟ هدروآرد  لاح  نیاب  ار  وا  ایآ  ادـخ  رب  هاـنپ  تفگ : دـنک ؟ هدافتـسا  شا  هناـخ 
درک . باریس  ار  وا  هدناسر  نامثع 

همادا دروخ  دز و  هب  نانچمه  مدرم  دـندش ، هتـشک  نامثع  نارای  زا  يا  هدـع  اب  يرهف  میعن  نب  داـیز  دربن ، نآ  رد  تفرگرد و  گـنج  نوچ 
رب وا  هناـخ  زامدرم  و  دز ، ادـص  ار  مدرم  دوـشگب و  دوـب  ناـمثع  یگیاـسمه  رد  هک  ار  شا  هناـخ  برد  يراـصنا  مزح  نـب  ورمع  اـت  دـنداد 

دـنزیرگب و ات  دنتـشاذگ  زاب  اهنآ  يورب  ار  هناخ  برد  و  دـنتفای ، تسکـش  ات  دـندیگنج  اهنآ  اب  هناخ  لخاد  رد  دـنتخات و  ناـمثع  ناعفادـم 
هتشک هنع  هللا  یضر  نامثع  دندش و  هتشک  وا  اب  دنام و  اهنت  شنارای  هداوناخ و  زا  دنچ  ینت  اب  نامثع  دنتخیر و  هنیدم  ياهنابایخ  هب  نازیرگ 
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دش " .
رکب یبا  نب  دمحم  دنسیونیم " : دمحمنب  نمحرلا  دبع  لوق  زا  يربط  دعس و  نبا 

هحفص 34 ] ] 

یهارمه ار  وا  قمح  نبورمع  نارمح و  نب  نادوس  باتع و  نب  رشب  نب  هنانک  تفر و  نورد  هب  نامثع  هناخ  راوید  زا  مزح  نب  ورمع  هناخ  زا 
نامثع شیر  هتفر  شیپاشیپ  رکب  یبا  نب  دمحم  ار . هرقب  هروس  دـناوخیم و  نآرق  تشاد  هک  دـنتفای  هلئان  شرـسمه  دزن  ارنامثع  دـندرکیم .

منینموملاریما و  تسرپادـخ ) ای   ) ادـخ هدـنب  هکلب  متـسینلثعن  نم  تفگ : نامثع  درک  لیلذ  اوسر و  لثعن  يا  ارت  ادـخ  تفگ : وا  هب  هتفرگار 
هک ار  نیا  زگره  تردپ  نک . لو  ار  مشیر  ناج  ومع  تفگ : نامثع  دندروخن . وت  دردب  نالف  نالف و  هیواعم و  تفگ : ( رکب یبا  نب   ) دمحم

: تفگ نامثع  مهد . جرخب  تنوشخ  وت  اـب  تشیر  نتفرگ  زا  شیب  مهاوخ  یمن  رخآ  تفگ : رکب ) یبا  نب   ) دـمحم تفرگیمن . يا  هتفرگ  وت 
. دز وا  یناشیپ  رب  تشادتسد  رد  هک  یناکیپ  اب  رکب  یبا  نب  دمحم  هاگنآ  مهاوخیم . کمک  وت  تسد  زا  تاجن  يارب  وت و  دـض  رب  ادـخ  زا 

" 
نیا رد  هک  ار  یقح  ره  ادـخ  ناگدـنب  تفگ : درـشف و  شوغآ  هب  هتـشادرب  ار  نآرق  نامثع  تسا " : هدروآ  ترابع  نیاب  ار  بلطم  يرذـالب 
رکب یبا  نب  دمحم  شاب . دهاش  وت  ایادخ  دیشک ، مهاوخ  تسد  تسامش  یئاضران  دروم  هچنآ  زا  وداد  مهاوخ  امشب  تسا  تبث  امـش  يارب 

ار یناکیپ  هاگنآ  يدوب . ناراکهبت  زا  ويدرکیم  ام ) هقح  تاداهنشیپ  ادخ و  مکح  زا   ) یچیپرس البق  هکیلاح  رد  ینکیم ، لوبق  الاح  تفگ :
ارم ادخ  ناگدنب  تفگ : نامثع  لاح  نیا  رد  دـیربن . یلو  داد  یناکت  درب و  ورف  نامثع  شوگ  تشپ  همرن  ناوختـسا  هب  تشاد  تسد  رد  هک 

دش " . دهاوخ  راتفرگ  شکمشک  فالتخا و  هب  دش و  دیهاوخ  نامیشپ  هک  دیشکن 
ات دیشک  الاب  هتفرگ و  گنچب  ار  نامثع  شیر  هدمآ  هرفن  هدزیـس  هورگ  کی  رد  رکب  یبا  نب  دمحم  تسا " : هتـشون  تروص  نیاب  ریثک  نبا 

هدئاف تیارب  تیاه  همان  و  دروخن ، تدردب  رماع  نبهللا  دبع  دروخن  تدردب  هیواعم  تفگ : ،و  دش هدینـش  شیاهنادـند  ندروخ  مهب  يادـص 
درکن " . يا 

. منانمومریما هکلب  متـسین  مه  لثعن  و  مالـسا ، نید  تفگ : لثعن ؟ يراد  ینید  هچ  تفگ : رکب  یبا  نب  دـمحم  رکاـسع "  نباهتـشون  بجومب 
رییغت ار  ینآرق  هیور  تفگ 
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ام زا  تفگو : هتفرگ  گنچب  ار  وا  شیر  هتفر  شیپ  رکب  یبا  نب  دـمحم  هاگنآ  دـشاب . مکاـح  امـشو  نم  نیب  نآرق  تفگ : ناـمثع  يا . هداد 
زا ار  اـم  اـهنآ  هجیتـن  رد  میدومن و  تعاـطا  ناـمناگرزب  نارورـس و  زا  اـم  راـگدرورپ  میئوـگب : هک  ار  نیا  تفریذـپ  دـنهاوخن  تماـیق  زور 

ار مشیر  زگره  تردـپ  ناج  ومع  تفگیم : لاحنامه  رد  نامثع  و  دیـشک ، لزنم  رد  ات  هناخزا  ناشک  ناـشک  ار  وا  دـندرب و  ردـب  تسارهار 
تفرگیمن " .

شقلح هب  ات  درـشف  درب و  ورف  نامثع  شوگ  ریزب  هدرب  الاب  تشاد  تسد  رد  هکار  یناـکیپ  رـشب  نب  هناـنک  دنـسیونیم " : يربط  دعـس و  نبا 
دش . هتشک  ات  دز  وا  رب  دروآرب و  ار  شریشمش  دعب  دمآرد و 

اب هبقع  نب  دـیلو  دـیتلغ . رد  اـت  تفوکناـمثع  رـس  ولج  یناـشیپ و  رب  نینهآ  هلیم  اـب  یبـیجت  رـشب  نب  هناـنک  نوع : یبا  نبا  تیاور  بجوـمب 
: ) تسا هدورس  نینچ  هراب  نیا  رد  يرگید 
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درب و  ارف  يزرگ  یبیجت  نآ 
دروآ  دورف  وا  یناشیپ  رس و  رب 

رد تسـشن و  شا  هنیـس  رب  هدـیرپ  ناـمثع  يورب  قـمح  نب  ورمع  تشک . هدز  ریـشمشب  ار  وا  يدارم  نارمح  نب  نادوـس  دـیتلغ  رد  نوـچ  و 
وا زا  هکيا  هنیک  رطاخب  ار  رگید  هبرض  شش  مدز و  ادخ  رطاخب  ار  نآ  هبرض  هس  هتفگ : ،و  دز وا  رب  هبرض  هن  تشاد  ندب  رد  یقمر  هکیلاح 

متشاد " . لد  رد 
وا رب  یباض  نب  ریمع  دش  هتـشک  نامثع  یتقو  دسیونیم " : هباصا "  رد "  رجح  نبا  تسکـش . ار  شیاه  هدند  زا  یکی  هدمآ  یباض  نب  ریمع 

نامثع مکـش  هک  تسا  یمجرب  یباض  نب  ریمع  ناگدننک  هلمح  هلمج  زا  دیوگیم " : يدوعـسم  تسکـش " . ار  شیاه  هدند  زا  ات  ود  هدیرپ 
مینکیم . لقن  ادعب  هک  هدروآ  مه  يرگید  تیاور  دیرد " . ریشمش  اب  ار 

يالاب مشچ و  ولج  رب  يا  هبرض  و  شا ، هنیـس  رب  هبرـض  هس  دندروآ و  دراو  شرـس  رب  هبرـض  هس  دنـسیونیم " : ریثک  نبا  دبع و  نبا  يربط و 
ار شرس  دنتساوخیم  دنتخاس ، نیگمخز  ار  وا  تشاد  یقمر  زونه  تفاکش و  ار  ناوختسا  هک  دنتخاس  دراو  شا  ینیب 
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شیاهر وا  روتـسدب  دینک  شلو  تفگ : سیدع  نبا  سپ  دـنتخادنا ، وا  يورب  ار  دوخ  شرـسمه -  ود  هعیبر -  نب  هبیبش  رتخد  هلئان و  دـنربب 
یبا نب  دمحم  زا  دعب  برحنب  یقفاغ  یخیرات  تایاور  زا  یکی  بجومب  دسیونیم " : ریثک  نبا  دندش " . لام  دـگل  دـنز  ود  نآ  و  دـندرک ،

تفوک " . نامثع  ناهد  رب  ینهآ  هراپ  ابهدمآ  شیپ  رکب 
نب کلام  دزن  ات  داتـسرف  ارم  نامثع  دسیونیم " : تسا  هتـشادرب  مه  مخز  ود  هدوب و  نامثع  اب  هکرعم  نآ  رد  هک  باثو "  لوق "  زا  يرذالب 

افعتـسا دننکیم  داهنـشیپ  داد : باوج  دنهاوخیم ؟ هچ  نم  ناج  زا  مدرم  تفگ : وا  هبنامثع  دیایب . نامثع  شیپ  مدرک  توعد  ار  وا  هتفر  رتشا 
وت تروصنیا  ریغ  رد  و  دنریگب ، وتزا  يا  هدرک  رداص  هک  ار  یئاوران  ماکحا  صاصق  يراذگب  ای  يراذگاو ، ناشدوخب  ار  ناشتموکح  هداد 

نتفرگ صاصق  دروم  رد  مروایب . نوریب  هتسارآ  منت  ربادخ  هک  ار  یتعلخ  موشیمن  رضاح  متسین و  هک  هدب  افعتـسا  تفگ : تشک . دنهاوخ  ار 
مندب و  اورانب ) اطخب و  یهاگ  ینعی   ) دندادیم رفیک  ار  دارفا  رمع ) رکبوبا و   ) مقباس راکمه  ود  هک  ینادیم  تدوخ  میوگب : دیاب  زین  دوخ  زا 
ارجا نم  دروم  رد  ما  هداد  ماجنا  نارگید  دروم  رد  هک  ار  ینوناق  فالخ  واوران  ياهرفیک  و   ) دوش صاصق  نم  زا  هک  درادـن  ار  نیا  تقاـط 

قافتالاب یعمج و  هتسد  روطب  تشاد و  دیهاوخنتسود  ار  رگیدمه  زگره  نآ  زا  دعب  دیـشکب  ارم  رگا  مسق  ادخب  منتـشک  دروم  رد  دوش ،)
تفر . دیهاوخن  نمشد  گنج  هب 

يراد وضو  يارب  بآ  دیـسرپ : نم  زا  ناـمثع  دـشیم . بوخ  یناـمز  درکیم و  يزیرنوخ  هاـگ  مدوب و  هتـشادرب  یمخز  نم  دـیوگیم : باـثو 
رـس یکدرم  دوب  لاحنآ  رد  يو  هک  یئانثا  رد  تخاس . شیوخ  رپس  ناراکتـشز  ربارب  رد  هتفرگرب  ار  نآرقدـعب  تفگ و  وضو  يرآ . متفگ :

هدیسر رس  رکب  یبا  نب  دمحم  دعب  . تشاد رود  دنادرگرب و  ار  نانآ  یلماع  میتفگ  تشگرب . سپس  تخادنا و  یهاگن  گرگ و  لثم  دیـسر 
وا هب  ،و  دش هدینش  شیاهنادند  ندروخ  مهب  يادص  هکیروطب  داد  ناکت  هتفرگ  دوب -  شیرشوخ  هک  ار -  نامثع  شیر  و  تسشن ، وناز  ود 

. دروخن تدردب  رماع  نب  هللا  دبع  دروخن ، تدردب  هیواعم  تفگ :

هحفص 37 ] ] 

دنتشکار . نامثع  رگیدمه  کمکب  هاگنآ  درکیمن . نم  اب  يراتفر  نینچ  تردپ  مسق  ادخب  . درادهگن تسد  ناج  ومع  تفگ : نامثع 
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مهاوخ ار  وا  امتح  تفگیمهکیلاح : رد  دوب -  ینمشد  هنیک و  ناشنیبو  دمآ  نامثع  غارسب  ریشمش  اب  لیدب  نبا  دسیونیم : نیریـس  نبا  لوق  زا 
هبرـض دمآرد و  دوب  هتـسشن  نآ  رد  نامثع  هک  یقاطا  هب  يو  یناوتب . يراک  نینچ  هک  ینآ  زا  رتکچوک  وت  تفگ : وا  هب  نامثعزینک  تشک .

درک " . تباصا  شیاجکب  منادیمن  هک  تخاون  وا  رب  يریشمش 

نامثع نفد  نفک و 

یشرق و مازح  نب  میکح  هاگنآ  دندرکن . شنفد  دوب و  هداتفا  زور  هس  هنع -  هللا  یضر  نامثع -  دسیونیم " : يدباع  ریشب  وبا  نابز  زا  يربط 
اضاقت وا  زا  دندرک و  تبحص  ع )  ) یلع اب  نامثعنفد  هرابرد  معطم  نب  ریبج  ودنآ  زا  دعبو  يزعلا  دبع  نب  دسا  ینب  هلیبق  زا  یکیيو  زا  دعب 

اب هار  رد  يا  هدـع  دیـسر  مدرم  شوگ  هب  ربخ  نوچ  داد . هزاجا  اهنآ  هب  ع )  ) یلع دـننک  نفد  ار  وا  دـهد  هزاجا  ناـمثع  هداوناـخ  هب  دـندومن 
هدناوخ بکوک "  شح  هک "  هنیدم  رد  یغاب  فرط  هب  دنتساوخیم  دنتـشادرب و  ار  شعن  شا  هداوناخ  زا  دنچ  ینت  دنتـسشن . نیمکب  گنس 

. دنربب دندرکیم  نفد  نآ  رد  ار  ناشاه  هدرم  نایدوهی  دوشیم و 
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تسد هک  داد  ماغیپ  دیسر . ع )  ) یلع هب  ربخ  دنزاس . نوگژاو  ارنآ  دنتساوخ  دندرک و  نارابگنـس  ار  شتوبات  دندرکیم  لمح  ار  شعن  یتقو 
هریچ مدرم  رب  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  هک  یماگنه  . دندرک نفد  بکوک "  شح  رد "  ار  هزانج  سپ  دنتـشادب . نآ  زا  تسد  دـنرادب . نآ  زا 
مدرم داد  روتـسد  و  دـشلصتم ، هنیدـم ) فورعم  ناتـسروگ   "  ) عیقب هب "  نیمز  هعطق  نآ  ات  دـنتخاس  ناریو  ار  غاـب  نآ  داد  روتـسد  تشگ 

تشگ " . قحلم  لصتم و  ناناملسم  ياههاگمارآ  هب  روگ  نآ  جیردتب  ات  دننک  نفد  نامثع  روگ  فارطا  رد  ار  شیوخ  ناگدرم 
شا هزانج  دندرک . نفد  بش  لئاوا  ار  هنع -  هللا  یـضر  نامثع -  دـسیونیم " : تسا -  هدوبنامثع  راد  هنازخ  هک  برک -  یبا  لوق  زا  يربط 

. تسیرگ دنلب  يادـصب  داد و  رـس  هحون  شرتخد  درکن . تعیاشم  وا  نیمجنپ  رتخد  شنارکون و  زا  نت  هس  مکح و  نب  ناورم  زج  یـسک  ار 
راچان غاب  فرطب  غاب  فرطب  دـندز : داد  دـعب  دوش . نارابگنـس  نامثع  رتخد  دوب  کیدزن  لـثعن و  لـثعن  دـندز : داـیرفهتفرگرب  گنـس  مدرم 

دش " . نفد  ناناملسم ) ناتسروگ   ) جراخ یغابرانک 
رفن راهچ  هاگنآ  دننک . شنفد  دنتـسناوت  یمن  دنام و  ياج  رب  بش  ود  ندش  هتـشک  زا  دـعب  نامثع  دـسیونیم " : هدـعاس  نب  هللا  دـبع  لوق  زا 

وا رب  ات  دنتشاذگ  نیمز  ار  هزانج  یتقو  هفیذح . نبا  مهج  وبا  و  مرکم ، نب  راین  معطم ، نب  ریبج  مازح ، نب  میکح  دندرک : لمح  ارشا  هزانج 
هرجبنب سوا  نب  ملـسا  هلمج  زا  دندومن . عنموا  رب  ندرازگ  زامن  زا  ار  نانآ  هدمآ  ص )  ) ربمایپ باحـصا  زا  نت  دـنچ  دـنرازگب  تیم )  ) زامن

ادـخ و دـینک ، نفد  ار  وا  : تفگ مهج  وبا  تقونیا  رد  دـندرک . عـنم  عـیقب  رد  وا  نفد  زا  ار  اـهنآ  و  يا ، هدـع  اـب  ینزاـم  هیح  وـبا  يدـعاس و 
. دوش نفد  ناناملـسم  ناتـسروگ  رد  میراذگیمن  هجوچیهب  مسق  ادخب  هن  دنتفگ : نانآ  . دنا هداتـسرف  دورد  هدناوخ و  زامن  وا  رب  شناگتـشرف 

زورما و  دـندرکعیقب ، همیمـض  ار  ناتـسب  نآ  دندیـسر  تنطلـس  هب  هیما  ینب  هک  یماـگنه  دـندرک . نفد  بکوک "  شح  رد "  ار  وا  ریزگاـن 
تسا " . هیما  ینب  ناتسروگ 

هلئان دننک ، ادج  نت  زا  ار  شرس  دنتساوخ  دش  هتشک  هنع -  هللا  یضر   - نامثع نوچ  دسیونیم " : یموزخم  یسوم  نب  هللا  دبع  لوق  زا  يربط 
وا يورب  ار  دوخ  نینبلا  ما  و 
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نبا سپ  دندیرد ، نت  رب  هماج  هدز و  تروص  رـس و  رب  هدیـشک و  دایرف  نز  ود  نآ  دنرادرب ، راک  نآ  زا  تسد  هک  دندش  ثعاب  دنتخادنا و 
ار اه  هزانج  هک  یلحم  رد  دنتـساوخ  عیقب ، فرطب  دـندرب  نوریب  دـنهدب  لسغ  هک  نیا  نودـب  ار  نامثع  هزانج  دـینک . شلو  تفگ : سیدـع 
دیرپ و نآ  رب  هدمآ  دوب  هداهن  توبات ) ای   ) رد رب  نامثع  شعن  هک  یتقو  یباض  نب  ریمع  دـندش . عنام  راصنا  دـنرازگب  زامن  وا  رب  دـنراذگیم 

درم "  اجنامه  ات  یتشادهگن  نادنز  رد  ردقنآ  يدرک و  ینادنز  ار  یباض  مردپ ) : ) تفگ تسکش و  ار  شیاه  هدند  زا  یکی 
شود رب  ار  هنع -  هللا  یـضر  ناـمثع -  شعن  هک  مدوب  یناـسک  زا  یکی  نم  هکدـننکیم "  لـقن  رماـع  یبا  نب  کـلام  زا  يربط  دعـس و  نبا 

كانتـشحو و دایز  یلیخ  و  درکیم . ادـص  دـشیم و  هتفوک  رد  رب  شرـس  میتفریم  ناباتـش  نوچ  ومیدرکیم  لـمح  يرد  يورب  ار  وا  دـنتفرگ .
میداهن " . بکوک "  شح  رد "  شروگ  رد  ار  وا  هکنآ  ات  میدوب  ناسرت 

شا هناخ  رد  روطنامه  دش و  هتشک  هعمج  زور  هنع -  هللا  یضر  نامثع -  تسا " : هدرک  تبث  نومضم  نیدب  فنخم  وبا  زا  یتیاور  يرذالب 
زامن وا  رب  دـندمآ  يودـع  هفیذـح  نب  مهج  وبا  و  يرهز ، همرخم  نب  روسم  و  رکب ، یبا  نب  نمحرلا  دـبع  و  معطم ، نب  ریبج  دوب . هدـش  اهر 

: تفگ اهنآ  هب  مهج  وبا  دـیرازگب . زامن  وا  رب  میراذـگیمن  دـنتفگ : هدـمآ  راـصنا  زا  يا  هدـع  ماـگنه  نیا  رد  دـننک . شنفد  نفک و  هدرازگ 
ارت ادـخ  یئوگب  غورد  رگا  تفگ : هیزغنب  جاجح  دـنا . هداتـسرف  دورد  هدـناوخ و  زاـمن  وا  رب  ناگتـشرف  میناوخب ؟ زاـمن  وا  رب  دـیراذگیمن 

ناطیـش وا و  اب  ارت  ادـخ  تقیقح  رد  تفگ : هیزغ  نب  جاجح  دزیگنارب . وا  اـب  ارم  ادـخ  دـشاب ، تفگ : درواـیم . رد  ار  وا  هک  دروآرد  یئاـجب 
نآ دـعب  دـش  تکاـس  مهجوبا  میا . هداد  ناـشن  یناوتاـن  هدرک و  هابتـشا  میتـسرفن  وا  شیپ  میـشکن و  ار  وت  رگا  ادـخب  دزیگنا . یم  رب  اـجکی 

، دـندرک شنفد  هدـناوخ و  زامن  هزانج  رب  هتـشگرب  رفن  دـنچ  نیا  و  دنتـشگ ، مرگرـس  يرگیدراکب  هدرک  تلفغ  نامثع  هزاـنج  زا  تعاـمج 
رد رب  هزانج  و  تشاد ، تسدـب  غارچ  هزانج  لمح  ماگنهب  ناـمثع  رـسمه  نصح  نب  هنییع  رتخد  نینبلا  ما  دوب . معطم  نب  ریبج  ناشزامنـشیپ 

دوب " . نوریب  نآ  زا  هدرم  ياهاپ  دوب و  هدش  هداهن  یکچوک 
زا ص )  ) ربمایپ باحصا  راصنا و  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  هک  ار  یخیرات  تیاور 
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. تسا هدروآ  شردـپ  زا  لـقنب  هورع  نب  ماـشه  لوق  زا  باـعیتسا "  رد "  رمع  وـبا  دـنا  هدرک  يریگوـلج  ناـمثعهزانج  رب  تیم  زاـمن  هماـقا 
رب دگل  یباض  نب  ریمع  دعب  دنتخادنا . نیمزب  ارهزانج  ات  دندیگنج  اهنآ  اب  دندروخرب و  نامثع  هزانج  نیلماح  هب  راصنا  زایتعامج  دیوگیم :

و دوب -  رتوردنت  مدرم  همه  زا  نامثع  هب  تبسن  وا  و  یـشاب -  هتـشادیمرن  نیاب  یمکـش  هک  ما  هدیدن  ار  يرفاک  نم  تفگیم : هدز  شمکش 
 " تسا لاح  هچ  رد  نامثع  هک  دنیبب  ات  نک  هدنز  ار  مردپ  هدب  ناشن  نم  هب  ار  یباض  مردپ ) : ) تفگیم

دیلام " . شمکش  رب  اپ  هدمآ  یباض  نب  ریمع  دسیونیم " : هبیتق  نبا 
زا دعب  دش . نفد  بکوک -  مانب  دوب  یمیدـق  هتـشذگ و  رد  يدرم  هب  قلعتم  یناتـسلخن  هک  بکوک -  شح  رد  نامثع  دـسیونیم " : يرذالب 

دندرک يریگولج  اجنآ  رد  شنفد  زا  يا  هدع  دننک  نفد  عیقب  رد  ار  نامثع  دنتـساوخ  دـندرک . تعیب  وا  اب  هدـمآ  (ع ) یلع دزن  مدرم  وا  نفد 
همرخم نب  روسم  : تسا هتفگ  باد  نبا  تسا . هدوب  يدـعاسورمع  نب  هلبج  دـنا  هتفگ  و  تسا ، يدـعاس  هربج  نب  ملـسا  تعامجنآ  هلمج  زا 

تسا . هدناوخ  زامن  نامثع  هزانج  نرب 
هداتـسیا دجـسم  رد  رب  ربمایپ ص ) رـسمه   ) هبیبح ما  سپ  دش . يریگولج  نامثع  نفد  زا  هک  دنکیم  لقن  يرهز  زا  وا  یـصاقو و  زا  ینئادـم 

دننک . نفد  ار  وا  ات  دنداد  هزاجا  هجیتن ، رد  مروایم . نوریب  ار  ص )  ) ادخ ربمایپ  هماج  هنرگو  مینک ، نفد  ار  درم  نیا  ام  دیراذگب  : تفگ
هدـیرد نابیرگ  دـمآ و  نوریب  هزانج  هارمه  یغارچ  اب  دـندرک  نفد  ار  وا  هک  یبش  نامثع  رـسمه  هلئاـن  هک  تسا  هدروآ  داـنز  یبا  لوق  زا  و 
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رد يوربور  یناـسک  هچ  ینیب  یمن  رگم  نک  شوماـخ  ار  غارچ  تفگ : وا  هب  معطم  نب  ریبـج  نینموملا  ریما  رب  هآ  ناـمثع  رب  هآ  دزیم : داـیرف 
هلئان مرکم و  نب  راین  ومهج  وبا  مازح و  نب  میکح  دناوخ و  زامن  هزانج  رب  ریبج  دندیسر . عیقب  هب  درک . شوماخ  ار  غارچ  سپ  دنا ؟ هداتسیا 

شنفد نوچ  دنتفر . لادوگ  لخادب  ریبج  مهج و  وبا  راین و  دندرازگ . زامن  وا  یپ  زا  نامثع -  رسمه  ود  نینبلا -  ما  و 
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دندش " . هدنکارپ  دنتخاس  راومه  هدناشوپ  ار  روگ  رس  ندرک و 
دنتخاس . ناهنپ  هدناشوپ و  ار  شروگ  دندرک  شنفدنوچ  هک  تسا  هدروآ  ترابع  نیاب  ار  بلطم  رمع  وبا 

تسا . هدرک  تبثشیوخ  باتک  رد  يرهز  لوق  زا  هبش  نیا  زا  لقن  هب  ار  بلطم  نیا  يدوهمس 
نیا نودب  شسابل و  اب  ار  نافع  نب  نامثع  هک  مدوب  دهاش  نم  دنـسیونیم " : خورف  نب  هللا  دبع  نابز  زا  یمثیه  يربط و  بحم  يزوج و  نبا 

خیراـت  " رد ریثا  نبا  دـنا . هدرک  تبث  يوغب  يراـخب و  ار  یخیراـت  تیاور  نیا  دـیوگیم : يربط  بحم  دـندرک " . نفد  دـنهدب  شلـسغ  هک 
دندرک . شنفک  شا  هماج  رد  دنا و  هدادن  لسغ  ار  نامثع  هک  دنسیونیم  هغالبلا "  جهن  حرش  رد "  دیدحلا  یبا  نبا  لماکلا " و 

بش دوب و  هداتفا  هلابز  رد  وا  شعن  زور  هس  دش  هتـشک  هنع -  هللا  یـضر   - نامثع نوچ  دسیونیم " : کلام  لوق  زا   " باعیتسا رد "  رمع  وبا 
هب نوـچ  دـندرک . لـمح  ار  هزاـنج  ریبز  نب  هللا  دـبع  و  مازح ، نب  میکح  يزعلا ، دـبع  نـب  بطیوـح  هـلمج  زا  دـندمآ  رفن  هدزاودموـس  زور 

ار هزانج  راچان  درک . میهاوخ  ربخ  ار  مدرم  ادرف  دینک  شنفد  اجنیارگا  ادخب  هک  دـندز  داد  نزام  ینب  هلیبق  زا  یتعامج  دندیـسر  ناتـسروگ 
يروگ دندیسر . بکوک "  شح  هب "  ات  دندرب  درکیم . ادص  قت  قت  دروخیم و  یبوچ  رد  رب  شرس  دوب و  هداهن  يرد  رب  هزانج  دندرب . اجنآ 
هحون دایرف  هشئاع  دـننک  نفد  ات  دـندروآ  ردـب  ار  هزانج  یتقو  تشادتسدـب . یغارچ  امهنع -  هللا  یـضر  ناـمثع -  رتخد  هشئاـع  دـندنک .

دشنفد " . نامثع  و  دش ، شوماخ  سپ  دزمهاوخ . تمشچ  تروص و  رب  يوشن  تکاس  رگا  ادخب  تفگ : وا  هب  ریبز  نب  هللا  دبع  دروآرب .
هدروآ و هرضنلا "  ضایر  باتک "  رد  یعلقزا  لقنب  يربط  بحم  ار  بلطم  نیا 
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دندناوخ . یمن  زامن  نآ  رب  دوب و  هداتفا  بکوک "  شح  رد "  زور  هس  هزانج  هک  هتشون  يدنجخ  لوق  زا  زین 
دوب " . هداتفا  هلابز  رد  زور  هس  نامثع  شعن  دسیونیم " : کلام  لوق  زايدفص 

دـنتفای و روضح  نامثع -  رـسپ  ناـمثع -  نب  ورمع  بطیوح و  ریبج و  میکح و  شنفد  رد  دـنام . هدـشن  نفد  زور  هس  دـسیونیم " : یبوقعی 
و دـشن . هدرازگ  زامن  وا  رب  هک  دـنا  هدروآ  دـندناوخ . زامن  وا  رب  رفن  راهچ  نیمه  دـش . نفد  بکوک "  شح  هب "  فورعم  یلحم  رد  هنابش 

دش " . نفد  زامن  نودب  و  دناوخ ، زامن  وا  رب  رفن  راهچ  نیا  زایکی  دنا  هتفگ 
هدرکن تکرـش  وا  هیلع  هن  وا و  عفنب  هن  نامثع  راک  رد  هجوچیهب  نم  تسا : هتفگ  رهزا  نب  نمحرلا  دبع  هک  دنا  هتفگ  دـسیونیم " : هبیتق  نبا 
مردارب دیوگیم : نمب  هدمآریبز  نب  رذـنم  مدـید  هک  تشذـگیم -  نامثع  نتـشک  زا  بشکی  و  مدوب -  هتـسشن  ما  هناخ  رانک  رد  یبش  مدوب .

رب يراک  وت  زا  ایآ  مینک . نفد  ار  نامثع  میا  هتفرگ  میمـصت  ام  تفگ : نمب  متفر . زا  دزن  يورب - وا  شیپ  دـهاوخیم  وت  زا  ریبز ) نبهللا  دـبع  )
، مدرک لابند  ار  وا  دعب  مدمآ  نوریب  شدزن  زا  و  منکن . تلاخد  مراد  میمـصت  ما و  هدرکن  تلاخد  وا  راک  رد  هجوچیهب  ادخب  متفگ : دیایم ؟

لمح دوب  هداـهن  يرد  ربهک  ار  ناـمثع  هزاـنج  رکب  یبا  نب  نمحرلا  دـبع  و  روسم ، مهج ، وـبا  معطم ، نب  ریبـج  هلمج  زا  رفن  دـنچ  اـب  مدـید 
تقونیا رد  دنتشاذگ . تسا  اه  هزانج  نتشاذگ  صوصخم  هک  یلحم  رد  ارنآ  ودندرب  درکیم . ادص  قت  قت  هدروخ  رد  نآرب  شرس  دندرک و 
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يادخ میرازگبزامن ؟ وا  رب  دیراذگیمن  تفگ : مهج  وبا  دیناوخب . زامن  وا  رب  میراذگیمن  ادـخب  دـنتفگ : هدـمآ  اهنآ  شیپ  راصنا  زا  يا  هدـع 
رد ار  وا  هک  دروآرد  یئاـجنامهب  ارت  ادـخ  یئوـگب  غورد  رگا  تفگ : وا  هـب  راـصنا  زا  یکی  دـنا . هدرازگ  زاـمن  وا  رب  شناگتـشرف  یلاـعت و 
زا مینک  اهر  ارت  رگا  مسق  ادـخب  تخیگنا . دـهاوخ  ربنیطایـش  اب  ارت  ادـخ  تفگ : دزیگنا . رب  وا  اب  ارم  ادـخ  تفگ : مهج  وبا  دروآ . دـهاوخ 

، دـندرب ناباتـش  هتـشادرب  ار  هزانج  سپ  تسب . ورف  مد  مه  وا  رادـب . تسد  وش و  تکاس  دـنتفگ : مهج  وبا  هب  تعامجنآ  تسا . اـم  یناوتاـن 
، مونش یم  نیبوچ  رد  رب  ار  شرس  ندروخ  يادص  هک  تسا  نالا  نیمه  يرادنپ 
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رد تسا -  راصنا  زا  هک  يدـعاس -  ورمع  نب  هلبج  ماـگنه  نیا  رد  دنتـشاذگ . نیمز  رب  اـجنآ  عیقب و  هطقن  نیرترود  هب  دندیـسر  اـت  دـندرب 
، میتفیبهار هللا  ای  تفگ : مهج  وبا  دیناوخبزامن . وا  رب  میراذگیمن  زین  دـینک و  نفد  ادـخلوسر  عیقب  رد  ار  وا  دوشیمن  ادـخب  هن  تفگ : هدیـسر 

يزیچ رد  هک  ار  یغارچ  دوب و  اهنآ  اب  نامثع  رتخد  هشئاع  دـنتفر و  نوریب  سپ  تسا . هدـناوخ  زامن  وا  رب  ادـخمیدناوخن  زامن  وا  رب  اـم  رگا 
ماـما دـندرازگ و  زاـمن  وا  رب  هتـساخرب  سپـس  دـندنک و  شیارب  یلادوـگ  بکوـک ، شح  هب  دندیـسر  اـت  تشاد ، هارمه  دوـب  هدرک  ناـهنپ 

نبا تشادرب . هیرگب  گـناب  دـید  ار  ردـپ  نداـهن  روگب  شرتخد  یتقو  دـنداهن . شربق  دوگ  رد  ار  وا  دـعب  دوب . معطم  نب  ریبـج  ناـشتعامج 
دـناهنن و شروگ  رب  دـحل  گنـس  و  دـندرکنفد ، ار  وا  سپ  دز . مهاوخ  تمـشچ  تروص و  رب  يوشن  تکاـس  رگا  ادـخب  تفگ : وا  هبریبز 

دنتخیر " . نآ  رب  كاخ  روطنیمه 
دندرک " . شنفد  نآ  رانک  رد  ادعبو  دنتخادنا  بکوک "  شح  رد "  ار  وا  شعن  دش  هتشک  نوچ  نامثع  دسیونیم " : يومح  توقای 

هناخ رد  هک  ار  ناـمثع  هدرب  ود  شعن  هاـگنآ  دـیوگیم " : سپـس  تسا و  هتـشون  میدرک  لـقن  يرذـالب  زا  هک  ار  هچنآ  زا  یتمـسق  ریثک  نبا 
. دندرک نفد  بکوک  شح  رد  نامثع  رانک  رد  هدرب  دنتـشادمان  امهنع -  هللا  یـضر   " حیجن -  حیبص " و "  دندوب و "  هدـش  هتـشک  نامثع 

هتفرگ ار  ود  نآ  ياپ  و  دننک ، نفد  ار  ودنآ  دنتـشاذگن ) ای   ) دنتـسناوتن ینوناق ) تموکح  هیلع  ناگدـننک  مایق   ) جراوخ دـنا : هتفگ  نینچمه 
دندروخ . ار  اهنآ  اهگس  ات  دنتخادنا  رهش  نوریب  دندیشک و 

ناگدرم داد  روتسد  مدرم  هب  تشادرب و  دوب  عیقب  نآ و  نایم  هک  ار  يراوید  درک و  هجوت  یلیخ  نامثع  روگ  هب  شتموکح  هرود  رد  هیواعم 
دننک " . نفد  نامثع  ربق  فارطا  رد  ار  شیوخ 

و دوب . هداتفا  هلابز  رد  زور  هس  شندـش  هتـشک  زا  سپ  نامثع  دـسج  دـسیونیم " : کلام  زا  نوشجام  نبا  زا  لقنب   " یبنلا هریـس  رد "  یبلح 
هک یتیاور  رخآ  ات  ... ) دننک نفد  ار  وا  تسناوتیمن  سکچیه  دندوب و  هتسب  ارشا  هناخ  برد  زور  هس  شلتق  زا  سپ  دنا : هتفگ 

هحفص 44 ] ] 

ناهنپ راومه و  ار  روگ  يور  دـنروایب  نوریب  روگ  زا  ار  شدـسج  هکنیا  سرت  زا  دـندرک  نفد  ار  وا  مه  یتقو  میدرک .) لقن  کـلام  زا  ـالبق 
 ". دنروخ ار  اهنآ  اهگس  ات  دنتخادنا  اه  هپت  رب  هدیشک و  ناشیاپ  زا  دندوب  هدش  هتشک  نامثع  اب  هک  ار  يا  هدرب  ود  دنتخاس .

لـسغ ار  وا  شعن  دنا  هتفگ  دوب . هداتفا  هدناوخن  زامن  هدشان و  نفد  زور  هس  نامثع  دسج  دنـسیونیم " : يریمد  ریثا و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا 
تسا " . هدش  نفد  هنابش  و  دناوخ ، زامن  شا  هزانج  رب  معطم  نب  ریبج  دنا : هتفگ  و  دنا . هدرکن  نفک  هدادن و 

ار نافع  نب  نامثع  هک  يرفن  راهچ  اب  نم  هک "  دـنکیم  لقن  همیکح "  ما  زا "  یـسنخا  دـمحم  نب  نامثع  زا  ءافولا "  ءاـفو  رد "  يدوهمس 
رد رب  ار  شرـس  ندروخ  يادص  دندرک و  لمح  هداهن  يرد  رب  ار  هزانج  یملـسا . راین  و  میهج ، وبا  میکح ، ریبج ، اب  ینعی  مدوب  دندرک  نفد 
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بارخ نآ  يور  رب  ار  راوید  دعب  دندرپس و  كاخب  اجنآ  رد  و  بکوک ، شح  هب  دندیسرات  دندرب  ار  هزانج  پت . پت ، تفگیم : هک  مدینشیم 
دندرازگ " . زامن  وا  رب  اجنآ  دندرک و 

تسا . هدرک  هراشا  یناعم  نیمهب  يرعش  رد  رصاعمفورعم  رعاش  کی  یقوش  دمحا 
ام رب  ار  راوشد  رظن  بلطم و  ودزا  یکی  دـهدیم و  رارق  يا  هدـیچیپ  هلاـسم  ربارب  رد  ار  اـم  هک  مییوربور  خـیرات  زا  يا  هحفـص  اـب  اـجنیا  رد 

هحفـص نیا  رد  دـیایم . نارگ  راوشد و  ام  رب  مینیزگرب  ار  کـی  ره  میرادـن و  يا  هراچودـنآ  زا  یکی  راـیتخا  زج  هکیروطب  دـنکیم  لـیمحت 
زا يریگولجسپس  دنت و  نشخ و  تروصنآب  مهنآ  نتشک  وهرصاحم  يریگتخس و  زا  دندروآ  نامثع  رس  رب  هچ  دیوگیم  ام  يارب  هک  خیرات 

تیم زامن  نداد و  لسغ  ندرک و  نفک 
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هزاـنج و نارابگنـس  اـب  هکيریقحت  تناـها و  دـنتفگ و  وا  رب  هـک  دنتنانخـس  نآ  ناناملـسم و  ناتـسروگ  رد  شنفد  و  شنفد ، و  ندـناوخ ،
. نید تسار  هار  زا  ار  نامثع  فارحنا  ای  دـنکیم  تباث  ار  ص )  ) ربمایپ باحـصا  عمج  ندوب  قساف  اب  اهنیا  دنتـشاد . اور  شا  هدـند  نتـسکش 

اهراک نیا  رد  یـضعب  . دنا هتـشاد  تیلووسم  تکرـش و  تسا  هتفر  وا  شعن  رب  نامثع و  رب  هچنآ  رد  یعونب  ص )  ) ادـخلوسر باحـصا  اریز 
کیرحت و اهراک  نآ  ماجنا  هب  ای  دـنا ، هتـشاذگ  راوخ  عافدـیب و  اـهراک  نیا  ربارب  رد  ار  وا  یخرب  دـنا و  هتـشاد  یلمع  تکرـش  ترـشابم و 

دروم رد  یهلا  ماکحا  نآرق و  تایآ  لاحنامه  رد  و  دـنا . هدـناوخ  نیرفآو  هدرک  قیوشت  ارنآ  ای  هدومن ، يدونـشخ  راهظا  اـی  هدرک ، بیغرت 
هدرمش مارحیهلا  نوناق  بجومب  زج  ار  شنتـشک  ادخ  هک  ار  یناسنا  هک "  تیآ  نیا  تسا ، هدوب  زادنا  نینط  ناشـشوگ  رد  اهراک  هنوگنیا 

مدرم هک  تسا  نانچ  دـشکب  دـشاب  هدرک  يرگهابت  ناهج  رد  ای  دـشاب  هتـشک  ار  یـسک  هکنیا  نودـب  ار  یناـسنا  ره  هک "  نیا  دیـشکن " و 
دوب و دـهاوخ  نآ  رد  هنادواجو  تسا  خزود  شیازـس  دـشکب  ار  ینموم  ادـمعهک  ره  هک  یهلا "  شیامرف  نیا  دـشاب " و  هتـشک  ار  یگمه 

هنیمز نیا  رد  یمارگ  ربمایپ  زا  ثیدح  رایـسب  و  تسا " . هدرک  ایهم  نیگمهـس  یباذعوا  يارب  ادخ  دوب و  دهاوخ  وا  رب  شتنعلو  ادـخ  مشخ 
ناـشیا رب  ندـناوخ  تیم  زاـمن  ناناملـسم و  ناـگدرم  ندرک  نفک  لـسغ و  نفد و  هک  نیا  رد  ناـشدایب  ربارب و  رد  فورعم و  همه  تسه و 

شا . هدنز  هک  دراد  ار  مارتحا  تمرح و  نامه  نموم  هدرم  تسا و  بجاو 
راکتشز قساف و  یگمه  میئوگب  دیاب  دنشاب  هدرک  فلخت  ثیداحا  تایآنیا و  زا  ادمع  هتسناد و  رگا  ص )  ) مرکا ربمایپ  باحصا  نیاربانب ،

دنا . هتفر  نوریب  نید  زا  تسا  هدوب  بجاو  شتعاطا  هک  یئاوشیپ  مکاح و  هیلع  مایق  اب  میئوگن  رگا  دنا  هدوب 
تقو هفیلخ  نامثع  صوصخ  رد  ناشیا  زا  ار  هچنآ  همه  دیاب  میریذـپب  میهاوخن  ص )  ) ربمایپ باحـصا  عمج  هرابرد  ار  يرظن  نینچ  هاگ  ره 

ناـمثع هک  نیا  رب  دـنا  هدوـب  قـفتم  ادـخلوسر  باحـصا  و  تسا ، هدـش  ردـب  نید  تسار  هار  زا  يو  هک  مـینک  لـمح  نـیا  رب  تـسا  هدزرس 
يو لماش  هدمآ  ناناملـسم  نانموم و  دروم  رد  هک  یهاون  رماوا و  نآ  دشاب و  هفیرـش  ثیداحا  هکرابم و  تایآ  نآ  قیداصم  زا  هتـسناوتیمن 

. تسا هتشگیمن 
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راصنا نارجاهم و  هوبنا  عمج  هرابرد  ار  هیرظن  نآ  هن  داد ، رد  نت  ناب  تفریذـپ و  یناساب  ناوتیمن  ار  يار  هیرظن و  ود  نیا  زا  کـیچیه  نکل 
اکتا دامتعا و  ناشیاب  دـنورتسار و  لداـع و  یگمه  تعاـمجنآ  هدـیقعب  باحـصا  اریز  ناـمثع  هراـبرد  ار  هیرظن  نیا  هن  و  باحـصا ، همه  و 

ص)  ) ربمایپ اب  تبحاصم  دـنیوگیمو  دـنراد  نیقی  نانآ  نامیا  هب  دـننکیم و  یهقف  یعرـش و  دانتـسا  ناشرادرک  لقن و  راـتفگ و  هب  دوشیم و 
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وا لتق  هب  ار  راک  هک  ناـمثع -  ناـفلاخم  هوبنا  ناـیم  ردمینادـیم  زین  و  تسا ، هدـینادرگ  هزنم  وكاـپ  ار  ناشـسوفن  هدوزب و  ار  ناشاهـشیالآ 
زا دـنا  هتـشاد  دوجو  دـنا  هتفای  تشهب  هدژم  تعامجنآ  هدـیقعب  هک  يا  هرفن  هد  هورگ  هدـنامیقاب  شا -  هزانج  هرابرد  راتفر  ناب  دـندناسر و 

تباث و الماک  نامثع  اب  وا  ياهدروخرب  هدوب و  رتریگتخـس  رتوردنت و  همه  زا  اهـشکمشک  نآ  رد  هحلط  صخـش  یتح  ریبز ، هحلط و  هلمج 
دنا هدوب  لیدب  نب  هللا  دبع  رتشا و  کلام  رسای و  رامع  نوچ  یتلیضف  رپ  زاتممو و  هتسجرب  ياهتیصخش  نآ  نایم  رد  نینچمه  تسا . روهشم 

دنا و هتسنادیم  تفالخ  هتسیاش  همه  ماگنه  نآ  رد  هک  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمومریما  نایقتم  يالوم  ناناملـسم و  ماما  ناشروضح  رد  و 
نامثع و هب  تبسن  هک  نیگمهس  ياهراک  نآ  ربارب  رد  لاحنیا  اب  ماما  تسا  نکمم  ایآ  دندوب . هدروآ  دورف  تعاطا  میظعت و  رس  شربارب  رد 

سیماون هب  قلخ  همه  زا  وامینادـیم  هکیلاح  رد  دزیخن ؟ رب  ضارتعا  یهن و  تعنامم و  هب  و  هدـنام ، تکاس  هدـشیم  هدرمـش  اور  تقو  مکاح 
گرزب یهانگ  ناناملسم  دروم  رد  اهراک  نینچ  هک  هتـسنادیم  نیقیب  و  رتدراو ، نید  تسار  هار  هب  هدوب و  رتاناد  یمالـسا  ماکحا  تعیرش و 

توکس و هک  نامه  تسا  هتشاد  یصاخ  ینعم  نامثع  قح  رد  اهراک  همهنآ  ربارب  رد  ع )  ) ماما توکس  هک  تسین  کش  تسا . كانرطخ  و 
ماما دیاش  تسا . هتشاد  ص )  ) مرکا ربمایپ  باحـصا  رامـش  رپ  تعامج  هرخالاب  راصنا و  نارجاهم و  همه  یناتـسادمه  تکرـش و  قیوشت و 

هتسنادیم اور  زیاجهتشاد و  نایرج  هچنآ  ربارب  رد  ار  یفرطیب  رایتخا  هدرک و  رایتخا  یفرطیب  عضوم  كانتـشهد  يانگنت  نارحب و  نآ  رد  (ع )
منادیمن  نم  تسا ؟

زا ای  دشکب  اهاجناب  راک  هک  دنا  هدرکیمن  روصت  ای  دنا  هدوب  عالطا  یب  تانایرج  ثداوح و  نآ  زا  باحصارتشیب  هک  تفگ  ناوتیمن  یناسآب 
، دنا هدوب  یضاران  تانایرج  نآ 
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تفلاـخم و مادـقا و  تصرف  اـی  دـنا  هتفرگ  رارق  هدـش  ماـجنا  راـک  ربارب  رد  درک  اـعدا  ناوتب  هکهدوبن  یناـهگان  هجوچیهب  ثداوح  نآ  اریز 
تسا و هدیماجنا  روطب  هام  ود  زاشیب  یتاغیلبت  یسایس و  تیلاعف  وگتفگنوچ و  تسا  هدیسرن  ناشعالطاب  ای  هدش  بلـس  ناشیا  زا  تعنامم 

درادرب شیاهیراکفالخ  اهتعدب و  باکترا  زا  تسد  هک  دنا  هتـشادن  نیا  زج  هفیلخ  زا  یئاضاقت  چیه  ناگدننک  عامتجا  تدـم  نیا  لوط  رد 
دوشن میلست  داهنشیپ  اضاقت و  ود  نیا  زا  یکیب  رگا  هک  دنا  هدرکیم  دیدهت  ار  وا  دهدب و  افعتـسا  تفالخ  زا  درادرب  تسد  دهاوخیمن  رگا  و 
هتـشگ نکفا  نینط  شبونج  ات  لامـش  زا  برغ و  ات  قرـش  زا  روشک  ياضف  رد  اهراعـش  اهاضاقت و  نیاگناب  و  تشک . دـنهاوخ  امتح  ار  وا 
دیدهت ار  شنافلاخم  دهدب و  افعتساتموکح  زا  تسین  رضاح  دیوگیم  دیامنیم و  هبوت  رابکی  نامثع  هک  دنا  هدیدیم  هدینـشیم و  همه  تسا .

اب ای  روزب  دنتـسناوت  یم  دنتـشادیمن  نامثع  هرابردیئار  نینچ  باحـصا  هاگ  ره  تشاد . دهاوخیئوس  بقاوع  دنـشکب  ار  وا  رگا  هک  دـنکیم 
زا کیچیه  زا  دـنهدیم  تبـسن  ناشیاب  هچنآ  فـالخ  رب  نکل  دـماجنایبشلتق . هب  راـک  دـنراذگن  دـنزاس و  هدـنکارپ  ار  مدرم  داـشرا  دـنپ و 

هدیقعو هیرظن  هرابرد  میدروآ  يرایـسب  یخیراتتایاور  رگید  فرط  زا  دروآ . نهذ  هب  ای  دیامن  تباث  ار  نآ  هک  هدیـسرن  یتیاور  باحـصا 
زا يدونـشخ  شیاهراک و  هیور و  ندرک  تموکحم  يواب و  تفلاخم  رد  یگمه  دـنکیم  تباث  میئوگن  رگا  هک  نامثع  هب  تبـسن  باحـصا 

یتح دنکیم . هئطخت  دنا  هتشاد  وا  اب  یشوخ  رظن  اهنآ  هک  ار  تسردان  هیـضرف  ییا  لقادح  دنا  هدوب  مهـسیذ  ناتـسادمه و  هتفر  يو  رب  هچنآ 
داد دنلب  گنابب  هتـشگ و  هنیدم  ياه  هچوک  رد  زور  هس  هک  دینـش  ار  نامثع  لتاقيادص  یتقو  باحـصا  زا  یکی  هک  هدرکن  لقن  سکچیه 

دشاب . هدرک  ضارتعا  ملثعن "  ملتاق  نم  دزیم " :
هچرگ دیناسر ، دـح  نیاب  ار  نامثعهرابرد  يار  ءوس  نظ و  ءوس  درمـش و  حیحـص  تفریذـپ و  ناوتیمن  یناساب  زین  ار  مود  لامتحا  یفرط  زا 

دهاش و هک  تسینکش  هتبلا  دنا . هدرک  تابثا  راهظا و  وهتـشاد  يو  هرابرد  يا  هدـیقع  يار و  نانچ  هتفریذـپ و  ارنآ  ص )  ) ربمایپ باحـصا 
دننیب یمن  ای  ناگدنیآ  بیاغ و  هک  دنادیم  دنیب و  یم  ار  یقئاقح  اهزیچ و  رظان 
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مکحم حیرـص و  هدیقع  راهظا  تشذگ  هکنانچ  دـناهدوب  شا  هیور  اهراک و  نامثع و  رظان  ودـهاش  هک  باحـصا  دـنبای . یمن  رد  یناساب  ای 
دنا : هدرک 

تسا . هدش  رفاک  اعطق  وا  دشکب ، ار  وا  ادخ  دیشکب ، ار  لثعن  دیوگیم : ص )  ) مرکا ربمایپ  مرتحم  رسمه  هشئاع 
يزاس . رود  تسا ) هدرک  ینامرفان  یچیپرس و  ادخ  مکح  زا  هکي   ) روتاتکید نیا  زا  ار  مدرم  ادابم  دیوگیم : سابع  نبا  هب  و 

وا اریز  ، مرادـیم رب  ار  مریـشمش  مه  نم  رادرب و  ار  تریـشمش  یهاوخیم  رگا  دـیوگیم : ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ماما  هب  فوعنب  نمحرلا  دـبع 
تسا . هداهن  اپ  ریزهدرک  تعیب ) ماگنهب   ) نم ربارب  رد  هک  ار  یتادهعت  نامثع ) ینعی  )

دیشکب .) ار  وا  ینعی   ) دیزاسبار شراک  دهد  همادا  تنطلس  هب  هکنیا  زا  شیپ  دیوگیم : و 
منزن . فرح  وت  اب  زگره  هک  مدنب  یم  دهع  ادخ  اب  دیوگیم : نامثع  هب  و 

برقم هتـشرف  هن  دوش  هتـشک  رگا  تفگ : تشک - دـیهاوخ  ار  وا  امـش  منکیم  رکف  ادـخب  تفگ : هک  یماـگنه  هیراـج -  نب  عمجم  هب  هحلط 
لسرم . ربمایپ  هن  تسا و 

و تـشاد ، تیدـج  رارـصا و  رتـشیبوا  نتـشک  رد  مدرم  هـمه  زا  تـفرگ  رد  ناـمثع  هناـخ  فارطا  رد  هـک  يدربـن  رد  هـحلط  هـک  میدـید  و 
دش . هتشک  نامثع  لتق  رد  تکرش  صاصقبهرخالاب 

تسا . هداد  رییغت  ار  ناتنید  نوچ  دیشکب  ار  نامثع ) ینعی   ) وا دیوگیم : ریبز 
دوب . دهاوخ  طارص  رب  هداتفا  يا  هشال  ( تمایق ي   ) ادرف نامثع  دیوگیم : و 

دننکیم اـعدا  هـک  دیباتـشب  یتعاـمج  يوـسب  گـنج ) يارب   ) نـم هارمه  ناتـسرپادخ  دـیوگیم : نیفـص -  گـنج  ياـنثا  رد  رــسای -  راـمع 
تموکح تسا  نآرق  رد  هچنآ  زا  ریغ  يزیچ  بجومب  ادخناگدنب  رب  هتـشاد و  اور  متـس  نتـشیوخ  ربهک  دنا  هتـساخرب  یـسک  یهاوخنوخب 

تسا . هدرک 
. میتخوسن شتآ  هب  ار  ششعن  وهتفاکشن  ار  نامثع  روگ  ارچ  هک  مباییمن  نیا  زا  رتزوسلد  شیوخ  نورد  رد  یغیردچیه  دیوگیم : و 

هحفص 49 ] ] 

. میتشک ار  وا  ببس  نیمهب  دهد ، رییغت  ار  نامنید  تساوخ  نامثع ) : ) دیوگیمو
زا شیب  هنو  درکیم ، تموکح  یهلا  تاماهلا  زا  ریغ  يزیچ  بجومب  تشادیم و  اور  متـس  نتـشیوخ  رب  هک  دوب  یـسک  وا  ادـخب  دـیوگیم : و 

نیا .
دندومنیم . رما  يراکوکینو  یکین  هب  هدرمش  موکحم  ار  يراک  زواجت  هک  دنتشک  يراکتسرد  حلاص و  نادرم  طقف  ار  وا  دیوگیم : و 

تشگ و راکمتـس  فرحنم و  مالـسا  نوناق  زا  تموکح  رد  هک  تسا  یـسک  نیلوا  نامثع ) ینعی   ) وا دـنیوگیم : شناراـب  يدـع و  نب  رجح 
درک . لمع  مالسا  نوناق  زا  ریغ  يزیچ  بجومب 

تسبرب . ار  مالسا  نوناق  ياههار  دوشگب و  ار  يرگمتس  ياههار  هک  تسا  یسک  نیلوا  نامثع ) ینعی   ) وا دیوگیم : يزنع  نمحرلا  دبع 
نآرق مکح  اب  تشگ و  بکترم  یئاهتعدبهک  یماگنه  نآرق  ناداتـسا  و  ص )  ) دمحمباحـصا ار  نامثع ) ینعی   ) وا دـیوگیم : لاقرم  مشاه 
روـما رد  رظن  راـهظا  یـسررب و  هب  سک  ره  زا  دـننارادنید و  نـید و  باحـصا  ناـمه  ص )  ) دـمحم باحـصا  دنتـشک و  دـیزرو  تفلاـخم 
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دنرت . هتسیاش  رتراوازس و  ناناملسم 
وا هیلع  کـیرحت  هب  نوـچ  دـناسر ، مهاوـخ  ماـمت  اـب  ارنآ  منزب  یبوـشآ  هب  تـسد  رگا  دـنیوگیم ، صاـع  ورمع  ارم  دـیوگیم : صاـع  ورمع 

مدرککیرحت . دوب  ناتسهوک  رس  رد  شا  هلگ  ابهکار  یناپوچ  یتح  متساخرب 
فرحنم ار  نانآ  ،و  تشگ اـهنآ  بکترم  وت  زا  تیعبت  هب  تماو  یتشگ  بکترم  یئاوراـن  ياـهراک  تما  نیاهرادا  رد  دـیوگیم : ناـمثع  هب  و 

نک . يریگ  هرانک  ای  يآ و  مالسا )  ) تسار هار  هب  ای  دنتشگ ، فرحنموت  طسوت  ات  يدینادرگ 
مداد . نتشک  هب  مدوب  عابسلا "  يداو  رد "  هکیلاح  ردار  وا  دنیوگیم  صاع  ورمع  ارم  دیوگیم : و 

ریبز و  شدولآ ، رهز  هب  بلاطیبا  نب  یلع  درک و  شزیت  هحلط  دروآرب و  هشئاع  هک  دش  هتشک  يریـشمش  اب  وا  دیوگیم : صاقو  یبا  نب  دعس 
ام و  درک ، هراشا  تسد  اب  دزنمد و 

هحفص 50 ] ] 

مینادرگب ... الب  هدرک  عافد  وا  زا  میتسناوت  یم  میتساوخیم  رگا  هکیلاح  رد  میتشادزاب  تسد 
میزادنیب میربب  هدناشن  يروتس  رب  ار  وت  میهن و  وت  رب  دنب  هدناشوپ  تنت  رب  ابع  ات  نیئاپ  ایب  ربنم  نیا  زا  لثعن  زیخرب  دیوگیم : يرافغ  هاهجهج 

دنوامد . ناتسهوک  هب 
تـشپ ار  نآرق  مکح  هتـشگ و  فرحنم  شربمایپ  تنـس  زا  هک  يراکاطخ  هداتفا  رد  البب  هفیلخ  هب  دسیونیم ...: وا  هب  يا  همان  رد  رتشا  کلام 

تسا . هدنکفا  رس 
درک ... كرت  ارنآ  تخانشیم  ار  مالسا ) نوناق  و   ) قح هکنیا  اب  نامثع  دیوگیم : هرارز  نب  ورمع 

اب ات  میـشکیم  ار  وا  مه  زاب  دشاب  هدنامن  یقاب  رتشیب  نامثع  رمع  زا  رـصع ) ات  رهظ  زا   ) زورمین رگا  ادخب  دـیوگیم : يراصنا  هیزغ  نب  جاجح 
میئوج . برقت  ادخ  هب  شنتشک 

دنقشمرس . ادتقم و  ناشیا  دندوب و  نم  هریشع  دنتساخرب  نامثع ) لتق   ) راک نیا  هبهک  یناسک  نیتسخن  دیوگیم : يراصنا  دعسنب  سیق 
مهاوخ دنوامد )  ) ناشفتشتآ هوک  رب  هدرک  راب  نیگمخز  يروتس  رب  تشک و  مهاوخ  امتح  ارت  ادخب  لثعن  دیوگیم : يراصنا  ورمع  نب  هلبج 

. درب
زا ام  میوگب : ادخ  ربارب  رد  تمایق ) ي   ) ادرف هک  دوش  يروطمراذگیمن  ادخب  دـیوگیم : درادرب  نامثع  زا  تسد  هک  دـنهاوخیم  وا  زا  نوچ  و 

دندرب . ردب  نید  هار  زا  ار  ام  ات  میدرک  تعاطا  نامناگرزب  نارورس و 
يا . هداد  رییغت  ار  ینآرق  هیور  لثعن  يراد  ینید  هچ  وت  دسرپ : یم  وا  زارکب  یبا  نب  دمحم 

يدوب . نارگهابت  زا  يدومن و  یچیپرس  یطختیهلا و  ماکحا  تاروتسد و  زا  البق  هکیلاح  رد  رگید ؟ الاح  دیوگیم : وا  هب  و 
مینیب یم  نآرق  رد  ام  دنیوگیم : تشک ، ناوتیم  ار  صخـش  هنوگهس  طقف  اریز  دیـشکن ، ارم  دیوگیم : هک  شباوج  رد  ص )  ) ربمایپ باحـصا 

شالت ندرک  دساف  يارب  ناهج  رد  هک  تسا  یسک  نتشک  نآ  تسا و  هدرمش  زیاج  مه  صاخشا  هنوگ  هسنیا  زا  ریغ  نتشک 

هحفص 51 ] ] 

هار رد  هک  یـسک  نتـشک  دزادرپ و  یم  گنج  هب  شزواجت  همادا  رد  دعب  وهتـسج  تردابم  هناحلـسم  زواجت  هب  هک  یـسک  نتـشک  دنکیم و 
هناحلـسمزواجت هب  وت  تسا  ملـسم  هچنآ  دناسریم . گنج  هب  ار  راک  هدومن و  يزارفندرگ  تعنامم  نیا  رد  دنک و  عنام  داجیا  یقح  تفایرد 
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يا ... هدومن  يزارفندرگ  هداتسیا و  نآ  ققحت  ربارب  رد  يا و  هتشگ  یقح  ققحت  تفایرد و  عنام  يا و  هدرک  تردابم 
دیوگیم : يرعش  رد  ثراح  نب  نایفس  یبا  نب  هللا  دبع 

تسوا  دننامه  اعقاو  مدومن و  هیبشت  ناریا  هاشنهاش  هب  ار  وا 
تسا  هاشنهاش  هیبش  شیریگتایلام  وهدیقع  هرادا و  زرط 

تسا و يا  هبنج  دنچ  نشور و  همین  يا  هراپ  و  تسا ، یعطق  یتلالد  اب  مکحم و  یخرب  دـنا . هتفگ  رایـسب  نامثع  هرابرد  نانخـس  هنوگنیا  زا 
. دننامیم رگیدکیب 

رگید يوس  زا  نامثع  وسکی و  زا  هعماج  ریهاشم  فیراـعم و  زا  يریثک  تیعمج  ربماـیپ و  باحـصانایم  هک  يا  هلباـقم  هضراـعم و  ربارب  رد 
بـسح رب  ار  یکی  یتسیاب  هک  میرادـن  رتشیب  هار  ود  تقیقح  رد  تفریذـپ و  ار  فلتخم  رظن  راـهظا  ود  زا  یکی  زج  ناوتیمن  تسا  هداد  خر 

و میئامن ، هئطخت  هدـیلولیم  اهتعدـب  یپایپ و  ياه  يراکفالخ  بالجنم  رد  هک  ار  نتکی  هک  نیا  یکی  میئاـمن : راـیتخا  شیوخ  میلـس  ترطف 
حلاص نادرم  نامیکح و  نادنمشناد و  نایاوشیپ و  زا  دنوشیم  لیکشت  هک  ار  یعمج  میرامشب ، هارمگ  ار  هرفن  نارازه  یعمج  هک  نیا  رگید 

و ناشمراکم ، حالـص و  لئاضف و  زا  یکاح  هتـشگ  هئارا  یحیرـص  تایرظن  ثیداحا و  نانآ  زا  یـضعب  قح  رد  اـم  هدـیقعب  هک  يورتسار  و 
 - دـیآ نایم  هب  ندوب  دـهتجم  داهتجا و  ياپ  هاگ  ره  تسا . تجح  ناش  هدرک  هتفگ و  دـنورتسار و  حـلاص و  نانآ  همه  تنـس  لها  هدـیقعب 

ناـمثع تفگ  ناوتیمن  و  ناـمثع ، يارب  طـقف  هن  دوب  دـهاوخنایمب  هیـضق  فرط  ود  ره  يارب  دـنروایم -  ناـیمب  عقاوم  هنوـگنیا  رد  هکناـنچ 
یعرش مکح  رظن و  طابنتسا  شیوخ و  داهتجا  رد  هنافـساتم  یلو  دنا  هدوبدهتجم  هوبنا  تعامجنآ  تفگ  ای  تسا  هدرک  اطخ  هدوب و  دهتجم 

طابنتسا داهتجا و  رد  هدادیم  لیکشت  ار  فالتخا  وهضراعم  فرطب  هنتکی  هک  نامثع  دوش  هتفگ  رگا  تروصنیا  رد  دنا . هتـشگ  هابتـشا  راچد 
هدوب و باوص  رب  قفوم و  یعرش  مکح 

هحفص 52 ] ] 

هضراعم فالتخا و  رد  تواضق  رد  و  تسا . هدش  هتفگ  هناخاتـسگ  فازگب و  ینخـس  دنا  هتفر  اطخب  اقفتم  راکنیا  رد  رامـشیب  تعامج  نآ 
ادخ اریز  ینک ، يرواد  فاصنا  اب  دـیاب  ندرک  يرواد  ناشنایم  هاگ  ره  دوب " و  فاصناب  هنالداع و  یتسیاب  نامثع  اب  ص )  ) ربمایپ باحـصا 

درادیم " . تسود  ار  نارگداد ) و   ) ناور فاصناب 

نیغورد یلعج و  یخیرات  تایاور 

شا  هئربت  اهراک و  هیجوت  و  نامثع ، هناخ  گنج  هرصاحم و  هرابرد 
دبع هک  تسا  نیا  هتشون  میارب  یسعقفدیزی  زا  هیطع  زا  فیس  زا  بیعـش  زا  لقنبيرـس  هچنآ  هلمج  زا  دسیونیم " : شخیرات  رد  يربط  . - 1

رد نتشگ  هب  درک  عورش  هاگنآ  تشگ . ناملسم  نامثع  نامز  رد  و  ناهایس ، زا  شردام  دوب و  نمی )  ) اعنص یلاها  زا  یی  يدوهی  ابس  نب  هللا 
سکچیه ماش  رد  اما  ماش ، هب  دعب  هفوک و  هب  دعب  هرصب و  هب  تفر  درک و  عورش  زاجح  زا  نانآ . ندرک  هارمگ  دصقب  ناناملسم  ياهروشک 

نایم رد  شتایغلبت  هلمج  زا  تشگ . میقم  نایرـصم  نایم  رد  رـصم و  هب  تفر  راچان  ات  دـندرک  شنوریب  اجنآ  زا  دزاـس و  هارمگ  تسناوتن  ار 
ناهج هب  دـمحم  هک  درادـن  رواب  لاح  نیع  رد  تسا و  ناهج  هب  یـسیع  تشگزاب  هب  دـقتعم  هک  منکیم  بجعت  یـسک  زا  نم  دوب : نیا  اهنآ 

دینادرگ ررقم  دـناوخ و  وت  رب  ار  نآرق  هکنآ  کشیب  دـیامرفیم " : لج  زع و  يادـخ  منادـیم  نیقیب  هکیلاـح  رد  ددرگیم ، زاـب  هدرکتعجر 
دنتخومآ وا  زا  ار  هدیقع  نیا  نایرصم  تسا . یسیع  تشگزاب  زا  رت  ققحم  دمحمتشگزاب  سپ  دنادرگیم " . رب  هاگتـشگزاب  هب  ار  وت  امتح 
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نخس نیا  سپس  دنتشگ . مرگرس  نخـس  ثحب و  هب  نآ  هرابرد  ات  درک  لعج  نانآ  يارب  ار  دمحم ص )  ) تعجر هب  هدیقع  وا  و  دنتفریذپو ،
دعب تسا . هدوب  ص )  ) دمحمیـصو ع )  ) یلع هتـشاد و  یی  یـصو  ربمایپ  ره  تسا و  هتـشاد  دوجو  ربمایپ  رازه  هک  درک  زاـس  ناـنآ  يارب  ار 

ار ص )  ) ادـخ ربمایپ  تیـصو  هک  تسا  نآ  زا  رتراکمتـس  یـسک  هچ  تفگ : هاگنآ  ءایـصوا . متاخ  یلع  تسا و  ءایبنا  متاخ  دـمحم  تفگ :
تما رب  تموکح  هدومن  يدعت  ص )  ) ادخ ربمایپ  یصو  رب  درکن و  لمع 

هحفص 53 ] ] 

یـصو کنیا  تفرگ و  تسدـب  مالـسا ) نوناق  فالخ  رب  و   ) قحانبار تموکح  نامثع  تفگ : نینچ  ناـنآ  يارب  سپـس  تفرگ . تسدـب  ار 
عورـش ناتناهدـنامرف  هب  هلمح  داقتنا و  زا  دـینک و  شبنج  دـیزیخ و  اپب  شتموکح  رارقتـسا  يارب  نیاربانب  تسا . دوجوم  ص )  ) ادـخ ربمایپ 

ص)  ) ربمایپیـصو تموکح  يرارقرب  هب  ار  نانآ  دنوش و  بلج  امـش  يوسب  مدرم  ات  دـیئامن  رکنمزا  یهن  فورعمب و  رما  هب  رهاظت  دـینک و 
ار هبتاـکم  ياـنب  دنتـشاد  ار  اهناتـسرهش  رد  يرگـشروش  یگداـمآ  هک  یناـسک  اـب  دـنکارپ و  وس  رهب  شیوـخ  ناـغلبم  سپ  دـینک . توـعد 

رکنم زایهن  فورعمب و  رما  هب  رهاظت  دـندناوخ و  یم  وا  هدـیقع  هب  ار  نارگید  ناـهنپرد  دـندومنیم و  هبتاـکم  وا  اـب  زین  ناـنآ  و  تشاذـگ ،
هنوگنیمه ناشیاقفر  ،و  اهنآ زا  یئوگدـب  ماکح و  بیاـعم  نمـضتم  دنداتـسرف  یم  اهناتـسرهش  اهناتـسا و  هب  یلعج  ياـه  هماـن  و  دـندرکیم ،

ناشرهش مدرم  نایم  رد  کی  ره  دنداتسرفیم و  یلعج  رابخا  رگید  ياهرهش  یلاها  هب  رهش  ره  رد  اه  تعامج  نیا  دنتـشادناشیا . اب  هبتاکم 
رپ شیوخ  تاغیلبت  تاراشتنا و  زا  ار  روشک  رسارس  دیسر . هنیدمهب  راک  نیا  تبون  ات  دندناوخ ، یم  دوبهدیـسر  رگید  ياهرهـش  زا  ار  هچنآ 
رهش ره  یلاها  هجیتن ، رد  دنتفگیم ، دندرکیم  راهظا  هچنآ  زج  یئاهزیچ  ناهنپ  رد  دنتشاد و  دندومنیم  رهاظب  هچنآ  زج  يدصق  اهنآ  دندرک .
اریز دنتشاد  یئانثتسا  یعـضو  هنیدممدرم  نایمنآ  رد  میناما . رد  دنراتفرگو  راچد  ناب  ناتـسا  نآ  مدرم  هچنآ  زا  امدنتفگیم  دوخ  اب  ناتـسا  و 

راچد و ناب  مدرم  همه  هچنآ  زا  ام  دـنتفگیم  دوخ  اب  نانآ  دوب و  هدیـسر  اهناتـسا  اهناتـسرهش و  همه  زا  دـشیم  شخپ  اجنآ  رد  هک  یئاهربخ 
دنیوگیم : دننکیم و  لقن  اج  نیا  زا  هحلط  دمحم و  میناما . رد  دنراتفرگ 

هک اه  همان  اهربخ و  نامه  مدرم  هرابرد  زین  وت  يارب  ایآ  نینموملا  ریما  يا  دندیـسرپ : وا  زا  هدمآ  نامثع  شیپ  تاعیاش ) اهربخ و   ) نآ رثا  رب 
. دنداد حرـش  دوب  هدیـسر  ناشیابهچنآ  و  تسا . هدمآ  ام  يارب  دنتفگ : دیایمن . ریخ  شوخ و  ربخ  زج  ادخب  هن ، تفگ : دـیایم ؟ دـسریم  ام  هب 

نارظان دیتسه و  یمومع ) هرادا  تموکح و  رد   ) نم ياکرش  امش  تفگ :
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رابخا و ات  تسرفب  اهناتسرهشب  ار  تدامتعا  فرط  صاخـشا  زا  دنچ  ینت  مینکیم  داهنـشیپ  دنتفگ : دیهدب . داهنـشیپ  رظن و  نیاربانب  نینموم .
رسای رامع  و  هرصب ، هب  ار  دیز  نب  هماسا  و  داتـسرف ، هفوک  هب  ار  وا  هدناوخ  ار  هملـسم  نب  دمحم  هجیتن ، رد  دنروایب . اجنآ  هرابرد  یتاشرازگ 

دنتـشگرب و دـیآ  زاـب  رـسای  راـمع  هک  نیا  زا  شیپ  همه  رگید . ياـهاج  هب  ار  رگید  يا  هدـع  و  ماـش ، هب  ار  رمع  نب  هللا  دـبع  و  رـصم ، هب  ار 
: دنتفگ همه  و  ناناملـسم ، هدوت  هن  دندرمـش و  اوران  رکنم و  ار  يزیچناناملـسم  ریهاشم  هن  میدـیدن و  یئاوران  رکنم و  چـیه  مدرم  دـنتفگ :

ياهراک ماجناو  ناشیا  نایم  رد  يرتسگداد  هب  ناشیا ) تلاکوب  فرط و  زا   ) نانآ ناـیاورنامرف  یهتنم  تسا  ناناملـسم  تموکح  تموکح ،
هدش رورت  دنتشادنپ  هک  دمآ  رایسب  ناشرظن  رد  نادنچ  ریخات  نیا  درک و  ریخات  نتـشگرب  رد  رامع  دندید  مدرم  دنزادرپ . یم  نانآ  یمومع 

رد یتعامج  ار  رامع  دادیم  عالطا  هک  دندروخ  هکی  رصم ) رادناتسا   ) حرـس یبا  نب  دعـس  نب  هللا  دبع  زا  يا  همان  لوصو  اب  هک  نآ  ات  تسا .
، مجلم نب  دلاخ  ابس ) نب  هللا  دبع   ) ءادوس نب  هللا  دبع  ناشیا  هلمج  زا  و  دنا ، هتسب  يو  اب  نمجنا  هب  ار  شیوخ  مه  وهدرک  بلج  دوخب  رـصم 

دلج 18 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 190زکرم  هحفص 37 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا " . رشب  نب  هنانک  و  نارمع ، نب  نادوس 
هرادا هعماج و  نایاورنامرف  دوب و  هدـناسر  هیاـپ  نیدـب  ار  ناناملـسم  تتـشت  يزیگنا و  هنتف  راـک  ابـس  نب  هللا  دـبعیتسارب  رگا  دـیوگ : ینیما 

هتفرگن و رارق  بیقعت  تحت  ارچ  تسا  هدیـسر  تقو  هفیلخ  هب  شراک  شرازگ  دنا و  هتفای  عالطا  شیراکبارخ  زا  دوجو و  زا  نآ  ناگدننک 
ارچ تسا ؟ هداتفین  نادنز  هب  هتفرگن و  رارق  تناها  دروم  هدروخن و  کتک  هتـشگن و  تازاجم  كانرطخ  تایانج  مرجب و  هدـشن و  ریگتـسد 

فورعمب رما  هک  ینمادکاپ  حلاص و  نادرم  رـس  رب  نامثع  هچنآ  ارچ  دنناهرب ؟ شیزیگنا  هنتف  يراکهبت و  زا  ار  تلم  ات  دنا  هدرکن  شمادعا 
زادـنا نینط  اهـشوگ  رد  میرک  نآرقمکح  نیا  هکیلاح  رد  دادـن  ماجنا  يزیگنا  هنتف  راـکهبت  نینچ  دروم  رد  دروآدـندرکیم  رکنم  زا  یهن  و 

هکتسا نیا  طقف  دنزادرپ  یم  يرگهابت  هب  یمالـسا ) روشک  ای   ) ناهج رد  دـنگنج و  یمشربمایپ  ادـخ و  اب  هک  یـسک  تازاجم  هک "  دوب 
نیا دنوش ، دیعبت  ای  دوش  هدیرب  تسار  پچ و  زا  ناشیاپ  تسد و  ای  دنوش  هتخیوآ  رادب  ای  هتشک 
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دوب " . دهاوخ  اهنآ  يارب  نیگمهسیباذع  ترخآ  رد  و  ایند ، رد  اهنآ  يارب  تسا  یگنن 
ونیرتهب هب  دوب  هدرک  رـصحنم  ار  شتازاـجم  لـمع و  تدـش  تنوشخ و  اـیآ  دـنکن ؟ رب  اراـهبوشآ  نآ  هشیر  وا  نتـشک  اـب  هفیلخ  ارچ  سپ 
ناشقحرد میدروآ  حرشب  هک  ار  يدعت  يرگشاخرپ و  يریگتخس و  همهنآ  هک  دوب  ساسا  نیا  ربو  ص )  ) دمحم تما  ياهتیصخش  نیرتکاپ 

تشاد ؟ اور 
اهربخ و نآ  وا  ایآ  تسا ، هتخیگنا  رب  نامثع  اب  هزراـبم  تفلاـخم و  هب  ار  فلتخم  ياهناتـسرهش  مدرم  هک  هدوب  ابـس  نبهللا  دـبع  هک  میتفرگ 
تلم و نآ  رثا  رب  و  تساهدرک ؟ لعج  هتخاس و  دشاب  هتشاد  هطبار  تقباطم و  شلامع  نامثع و  ياهراک  هیور و  ای  هکنیا  نودب  ار  تاعیاش 
هتفگیم و وا  هچنآ  هن ، ای  دنا ؟ هدومنتیدض  هتساخرب و  هتـشادن  دوجو  هک  یتلاح  عضو و  هیلع  يراصنا  رجاهم و  ياه  هرهچنیرت  هتـسجرب 

تلم نآ  رثا  رب  و  دـنا ، هدـش  بکترم  شلامع  نارادناتـساو و  نامثع  هک  هدوب  اهیراکفالخ  ناهانگ و  مئارج و  نامه  تسرد  درکیم  عیاـش 
هیور هعماج و  قیبطت  يارب  ناملـسم  ره  هک  يا  هفیظو  هزیگناب  هدوب  ینید  یـشبنج  شمایق  هدرک و  مایق  اوران  هیورو  عضو  نآ  ندودز  يارب 
هداز يدوهی  نآهچرگ  دـنا ، هتـسویپ  تضهن  ناب  ناناملـسمهمه  ببـس  نیمهب  و  دراد ، مالـسا  تاررقم  يدابم و  اـب  تموکح  ماـظن  هرادا و 

بابان رـصانع  هنوگنیا  هکهدوب  كاپ  یلوصا و  تضهن  اسب  مینادیم  دـشاب " و  هدز  اج  تضهن  نایرج  رد  ار  دوخ  یـصاخ  ياهروظنم  يارب 
تسا . هتساکن  تضهن  نآ  یگتساریپ  تیمها و  ردق و  زا  چیه  یعیبط  دیدپ  نیا  دنا و  هدز  اج  شنوردب  ار  دوخ 

یمازعا ياـه  تئیه  یتـقو  ارچ -  تسا  هدوـب  نیغورد  اوراـن و  ياـه  تبـسن  هدرک  نیقلت  هتفگ و  ناـشیا  هبابـس  نب  هللا  دـبع  هچنآ  رگا  زاـب 
درم نیا  دنتفگن  اهنآ  هب  دندوب  نامثع  هیور  راک و  راتفگ و  دهاش  هک  راصنا  نارجاهم و  هنیدم و  مدرم  دندمآ -  هنیدـم  هب  اهناتـسرهشمدرم 

و دنتشگ ، ناتسادمه  تسدمه و  نانآ  اب  ارچ  یهگناو  تسا ؟ ساسا  یب  دنا  هدنکارپ  شفارطا  رد  هک  یتاعیاش  تسا و  اربم  تاماهتا  نآ  زا 
مکاح دض  تضهن  رد  اهنیا  زا  رتالاب 
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دنتشاد ؟ هضراعم  تفلاخم و  دنزیخرب  تفلاخم  هب  نانآ  هک  نیا  زا  لبق  اهنآ و  ندمآ  زا  شیپ  ارچ  و  دندش ، ادتقم  زاتشیپ و 
تـسه وا  هرابرد  هک  یتایاور  همهرگا  ابـس -  نب  هللا  دـبع  نیا  يوق  نامگب  دـیوگیم " : هک  میهارمه  نیـسح  هط  رتکد  اب  بلطم  نیا  رد  اـم 

فالتخا هتشگ و  ریگرد  بوشآ  هک  تسا  هدوبهاگنآ  هدرک  هک  ار  یتاغیلبت  هتفگ و  هک  ار  یئاهنخس  دشاب -  تسرد  حیحص و  دنس  ظاحلب 
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هعیش نانمـشد  هک  دوریم  يوق  نظنینچمه  تسا . هدرک  يرادرب  هرهب  نآ  زا  هکلب  هتخیگناین  رب  هنتف  وا  نیاربانب  تسا . هتفرگ  تدش  یلخاد 
نامثع و هبهک  یئاهیراکفالخ  اهتعدب و  رد  یفرط  زا  ات  دـنا  هدرک  هغلابم  ابـس  نب  هللا  دـبع  نیا  رما  رد  نایـسابع  نایوما و  تموکحهرود  رد 

ياهراک یضعب  تهج  نیمهب  دنراد ، اور  تیانج  شا  هعیـش  و  ع )  ) یلع رب  رگید  فرط  زا  دنیامن و  دیدرت  هدش  هداد  تبـسن  شنارادناتـسا 
هک یتایانج  تسا  رایسب  هچ  تسا . هدرک  یناملسم  راهظا  دنزب  همطل  ناناملـسم  هب  هکنیا  يارب  هک  دنزادنایم  یی  يدوهی  ندرگ  هب  ار  هعیش 
هب رگید  ياـیاضق  ردو  ناـمثع  هیـضق  رد  هعیـش  هک  يزیمآ  تیاـنج  ياهتبـسن  تـسا  رایـسب  هـچ  دـنا و  هتـشاد  اور  هعیـش  رب  هعیـش  نانمـشد 

تسا . هداد  شنانمشد 
هنادنمـشیدنا هدـنیاپ و  دوخ  هنارگطایتحا و  یعـضو  هدـش ) هتخاس  ابـس  نب  هللا  دـبع  هرابرد  هک   ) تایاورنیا ماـمت  ربارب  رد  دـیاب  نیارباـنب ،

يزابب ار  ناش  هدارا  لقع و  تسایـس و  نید و  دـناوتب  يدرم  هک  مینادـب  نیا  زا  رتراوگرزب  رترب و  مالـسا  ردـص  رد  ار  ناناملـسم  میریگب و 
دبیرفب و ار  ناناملـسم  هک  نیا  دصقب  يدوهی و  شدوخ  دشاب و  هدوب  تسوپهایـس  شردام  يدوهی و  شردـپ  وهدـمآ  ءاعنـص  زا  هک  دریگب 

هدوب نآ  یپ  رد  هک  یبسانم  ياهتـصرف  رد  سپـس  تسا ، هدرک  مالـسا  هب  رهاظت  یگتـسبلد  ای  یـسرت  ادـخ  يور  زا  هن  دـنزب و  هبرـض  ناناب 
هتـسد بازحا و  تروصب  هدرک و  تتـشتم  نآ  زا  شیپ  ای  سپـس  ارنانآ  دنا و  هتـشک  ار  وا  ات  هدرک  کیرحت  ناش  هفیلخ  هیلع  ار  ناناملـسم 

تسا . هدروآرد  فلتخم  ياه 
. داهن داینب  اهنآ  ساسا  رب  ار  خیرات  تسین  اور  درایم و  يراوتـسا  شجنـس  ودقن  ربارب  رد  هن  دـیایمن و  رد  روج  لقعاب  هک  تسا  يروما  اهنیا 

هک دوب  نانچ  ماگنه  نآ  رد  یمالسا  تایحطیارش  هک  تسا  نیا  دومن  دیدرت  کش و  نآ  رد  ناوتیمن  هک  يراکشآ  ملسم و  تقیقح 
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هک یمدرم  دیآ . دیدپ  ینیابتم  یـسایس  بهاذم  دوش و  هنوگرگد  ضارغا  تالیامت و  دـیآ و  دوجوب  رظن  فالتخا  مدرم  نایم  دـشیم  ببس 
رکنم و هک  دریگیم  تروص  یئاهراکدـندیدیم  دـندوب  دـنبیاپ  رمع ) رکبوـبا و   ) وا یباحـص  شور  و  ص )  ) ربماـیپ تنـس  نآرق و  میلاـعت  هب 

ناما رد  نانآ  ءوس  راثآ  زا  اه  هدوت  دیاقع  هیحور و  ات  دوش  هلباقم  تدش  تیعطاق و  اب  رمع  لثم  اهنآ  اب  دنتساوخ  یم  تسا و  ادیپ  ون  واوران 
يا هحور  اب  دـندرکیم  دروخربيرگید  هیحور  اب  ثداوح  اهراک و  نیا  اـببرع  لـئابق  رگید  شیرقن و  هدیـسر  نارودـبهزات  ناـناوج  دـنام .

. تخانـشیمن هزادـنا  دـح و  هک  یـشهاوخ  شالت و  و  زارد ، رود و  ياهوزرآ  يرگراـصحنا و  يزاورپ و  دـنلب  عمط و  هب  هتخیمآ  دـیدج و 
رب طقف  هن  دنتشاذگار  شکمشک  یمشچمه و  تباقر و  يانب  شیوخ  ياهفده  هب  ندیـسر  اهـشهاوخ و  عماطم و  ندروآرب  هار  رد  ناسنیدب 

. دـندش هدـنار  هک  دـنار  اجنامه  هب  ار  ناریپ  ناناوج و  دـیدج  تاـنایرج  ثداوح و  زیچ . ره  رـس  رب  هکلب  یتموکحتاـماقم  بصاـنم و  رس 
یـضرا ریغ  یـضرا و  کیلام  تروصب  اهنیمزرـسنیا  زا  هک  يراشرـس  دـئاوع  دوب و  هدمآردناناملـسم  فرـصتب  هک  يروانهپ  ياهنیمزرس 

رد و  دریگرد ، شکمشک  تباقر و  نآ  تفگنه  راشرـس و  ياهدمآرد  زا  هدافتـسا  اهنیمزرـس و  نیا  هرادا  رد  هک  دروآ  مزال  دمایم  تسدب 
ار طیارـش  تصرف و  تاناکما و  دنرگنب و  ار  هدشان  حـتف  ياهنیمزرـس  اهروشک و  هک  تسا  یبجعت  هچ  نیا  رد  ای  تسه ؟ یتفگـش  هچ  نیا 

بـسک هار  رددنتـسود  ایند  ایند و  یپ  رد  رگا  ارچ  ای  دـنزیخرب ؟ یتسدـشیپ  تباقرب و  نآ  حـتف  یپ  زا  دـننیبب و  حـتف  یـشکرکشل و  بسانم 
نیا هرادا  رد  رگا  هاگنآ  و  دنیوجن ؟ تقبـس  مه  زا  هار  نیمه  رد  دنترخآ  بلط  رد  رگا  دنیامنن و  یتسدشیپ  مه  رب  دـئاوع  مئانغ و  راختفا و 

زا هدـعنآ  هک  یتروص  رد  و  بجع ؟ هچ  دـندرک  ادـیپ  فـالتخا  مه  اـب  يراد  روـشک  تسایـس  رد  تفگنه و  دـئاوع  رواـنهپ و  ياـهروشک 
دناسریم تورث  یـسایس و  تردـق  هوکـش و  راختفا و  هب  هکدـنتخات  يراومه  ياههار  هب  دـندوب  زاورپ  دـنلب  راـکعمط و  هک  شیرق  ناـناوج 

هفیلخ دـندید  رگا  ای  دـنزادرپ  ناـشیا  اـب  تباـقر  هب  هار  نیا  رد  برع  لـئابق  ریاـس  اـی  يراـصنا  ناـناوج  هک  نیا  هن  دوب و  دـهاوخن  تفگش 
ياه تیعقوم  یـسایس و  بصانم  نیرتمهم  دهنیم و  تیزم  دهدیم و  ناکما  ار  شیرقای  دنیوج  تکرـش  هقباسم  تباقر و  نیا  رددراذـگیمن 
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يداصتقا

هحفص 58 ] ] 

لامالام مشخ  هنیک و  زا  لد  دـهدیم  صاصتخا  هیما  ینب  هب  شیرق  نایم  زا  ار  اهنآ  نیرتمهم  نیرتهب و  زاب  دـنادرگیم و  رـصحنم  ناـنآ  هب  ار 
دنشورخن . رب  دنزاسن و 

تموکح هدرپس و  دیعس  دیلو و  هب  صاقو  یبا  نب  دعس  لزع  زا  سپ  ار  هفوک  يرادناتـسا  نامثع  هک  تسا  نیا  کشیب  تسا و  ملـسم  هچنآ 
ماش هکنآ  زا  سپ  هدروآرد و  هیواعم  تیمکاح  هب  ار  ماش  رسارس  هداد و  رماع  نب  هللا  دبع  هب  يرعشا )  ) یـسوم وبا  لزع  زا  دعب  ار  هرـصب  رب 

هیواعم تسد  دنا  هتشاد  تکرش  اهنآ  هرادا  رد  لئابق  رگید  شیرق و  هدوب و  هدرپس  یصخش  هب  کی  ره  هک  دشیم ، میسقت  تیالو  نیدنچ  هب 
حرس یبا  نب  هللا  دبع  فرصتب  صاع  ورمع  لزع  زا  سپ  ار  رصم  وتسا  هتـشاذگ  زاب  نآ  رد  هنامکاح  تافرـصت  لخد و  نآ و  هرادا  رد  ار 
یموس شیریـش و  ردارب  يرگید  هدوب و  واینتان  ردارب  یکی  دـنا ، هدوب  دـنواشیوخ  ناـمثع  اـب  نارادناتـسا  نیا  همه  انمـض  تسا ، هدروآرد 

تسا . هدوب  دنویپمه  بسنمه و  شیرق - هلیبق  ياه  هخاش  زا  سمش -  دبع  نبهیما  هخاش  رد  وا  اب  رگیدنآ  شی و  یئاد 
نب هللا  دبع  هک  نیا  زا  یکاح  تسین  تسد  رد  یعالطاچیه  انمـض  دنک . دیدرت  ای  دـیامن  راکنا  دـناوتیمن  یـسک  هک  تسا  يروما  اهنیا  همه 

ار اهنیا  هدومن و  رانک  رب  يرکشل  يروشک و  یهدنامرف  يرادناتـسا و  بصانم  زا  ار  صاخـشا  نآ  ات  دشاب  هتـشاداو  هتفیرف و  ار  نامثع  ابس 
ار نیا  ناهدنامرف  ارما و  ناروطارپما و  ناهاشداپ و  رب  نورق  راصعا و  همه  رد  مدرم  هک  تسا  ملـسم  زاب  درامگب . تاماقم  نادب  اهنآ  ياجب 

لئاق ضیعبت  دارفا  نایم  یتلود  لغاشم  يراذـگاو  رد  دـنروآرد و  ناشنادـنواشیوخ  راصحنا  هب  ار  یتموکح  تاماقمهک  دـنا  هتفرگیم  بیع 
داقتنا و هلمح و  دابب  رطاخ  نیاب  ار  وا  هتفرگ و  بیع  شمکاح  رب  ار  ضیعبت  راصحنا و  نیا  هک  دناهدوبن  یتلم  نیتسخن  ناناملـسم  و  دـنوش ،
نیـشیپ و نورق  رد  یگمه  اهتلم  هک  دـنا  هتـسناد  بولطم  هدیدنـسپ و  ار  يروماو  هدرمـش  دنـسپان  ار  يروما  ناـشیا  تسا . هتفرگ  شهوکن 

دنا " . هدرمش  هدیدنسپ  ای  دنسپان  خیرات  لوطرد 
اهناتسا ریاس  هب  نارگید  ودش  هداتسرف  رصم  هب  نامثع  فرط  زا  رسای  رامع  هک  هدمآ  نیغورد  لوعجم و  یخیرات  تیاور  رد  هک  نیا  هوالعب 

نتفریذپ لباق  هک  تسا  یبلاطم  زا 

هحفص 59 ] ] 

تیاور نیمه  تسا ، نآ  زا  یکاـح  تیاور  نیمه  اـهنت  تسا . هدـماین  رگید  یخیراـت  تیاور  چـیه  رد  درادـن و  تحـص  هجوچیهب  تسین و 
هیـضق رد  هک  یتایاور  مامت  یـسررب  زا  نادان . لهاج و  وگغورد و  ای  دـننوریب  نید  زا  قیدـنز و  ای  شنایوار  هک  نیغورد  یگتخاـس  یلعج 

و دنا ، هتشاذگن  نوریب  مدق  هنیدم  زا  نامثع  تموکح  هرود  لوط  رد  هملـسم  نب  دمحم  رـسای و  رامع  هک  دوشیم  نشور  دراد  دوجو  نامثع 
نادـنچ يو  اب  نامثع  تسا و  هتـشاد  رارق  نافلاخم  نویبالقنا و  لوا  فص  رد  هدوب و  تفلاخم  وا  اب  نامثع  تموکح  زور  نیتسخن  زا  رامع 

هتشگ وا  عنام  راصنا  نارجاهم و  یلودنک  دیعبت  اجنامهب  ار  يو  هتساوخ  هذبرشهاگدیعبت  رد  رذوبا  تافو  زا  سپ  رابکی  هک  هتشاد  ینمشد 
فلاخم رامع  هک  تسنادـیم  راک  يادـتبا  زا  نامثع  و  تفرگ ، رارق  کتک  هجنکـش و  تناها و  دروم  اهراب  و  دـش -  هتـشون  هکناـنچ  دـنا - 

رد دـهد و  رارق  دوخ  تروشم  فرط  ار  راـمع  هک  لوقعم  تسا و  نکمم  هنوـگچ  فـصو  نیا  اـب  تسا ، وا  هیور  راـک و  زرط  تموـکح و 
مدرم تاضارتعا  تفلاخم و  رـصم و  ناتـسا  عاضوا  شرازگ  دـهدب  تیرومام  واب  دـهاوخب و  رظن  وا  زا  یمومعتفلاخم  جوم  ریطخ  هلاـسم 
نامثع اب  تفلاخم  رد  دوخ  اب  دـیامن و  بلج  ار  وا  ابـس  نب  هللا  دـبع  دـیوگیم  یلعج  تیاور  هکنانچ  اجنآ  رد  ات  درواـیب  شیاربار  ناـماسنآ 
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ارنآ ندوب  یهیدبنیـسح  هط  رتـکد  هکناـنچ  تسین ، ناـهنپ  يا  هدـناوخ  خـیرات  ققحم و  چـیه  زا  هک  تسا  یبـلطم  نیا  دزاـس ؟ ناتـسادمه 
رکب یبا  نب  دمحم  ینعی   ) درمناوج ودنیا  اب  تسا و  هدشن  هداتسرف  رـصم  هبزگرهرامع  هک  مراد  نیقی  ابیرقت  دیوگیم " : دیامنیم و  دزـشوگ 

یپ رد  هک  نانامه  نامثع  ناهاوخاوه  هک  تسا  یناتساد  نیا  و  تسا ، هدومنن  تکرش  مدرم  کیرحت  هب  مادقا  رد  هفیذح ) یبا  نب  دمحم  و 
دنیامن 2 " 0  هیجوت  دید  میهاوخ  ادعب  هتشاد و  رامع  اب  نامثع  هک  ار  يراتفر  ات  دنا  هدرک  عارتخا  دنتسه  وا  هئربت  هیجوت و 

نینچ اهناتسرهش  مدرم  هب  نامثع  هک  تسا  هتـشون  نم  يارب  هیطع  هحلط و  دمحم و  زا  فیـسزا  بیعـش  لوق  زا  يرـس  دسیونیم " : يربط  - 
تشون :

هک ما  هتخاس  فطوم  ار  نارادناتسا  نم  راگدرورپ ... شیاتس  ساپس و  زا  سپ 

هحفص 60 ] ] 

هیلع سک  ره  تهج  نیمهب  متشاداو . رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  هب  ار  تما  متموکح  يادتبا  زا  و  دنیایب ، نم  دزن  جح  مسوم  رد  هلاس  ره 
مدرم هدـهع  رب  ما  هداوناخ  ای  نم  هک  یقح  ره  درک . مهاوخ  ادا  ار  وا  قح  کنردـیب  دـنک  یهاوخداد  تیاکـشمنارادناتسا و  زا  یکی  ای  نم 

تناها و دروم  يا  هدع  هک  دنا  هدروآ  تیاکش  نم  هب  هنیدم  یلاها  دنیامن . ادا  دوخ  هاوخلدب  ات  تسا  هتشاذگاو  ناشیا  رایتخابمیشاب  هتـشاد 
زا کی  ره  دیا  هدینـش  مانـشد  هنایفخم  ای  دیا  هدروخ  کتک  ناهنپ  رد  هک  یناسک  يا  ناه  دـنا ، هدروخ  کتک  یعمج  هتفرگ و  رارق  مانـشد 
زا ای  نم  زا  دناتـسب  تسه  هک  ره  زا  ار  دوخ  قح  دیایب و  نم  دزن  لاسما  جـح  عامتجا  مسوم و  رد  دـیاب  دراد  هنیمز  نیا  رد  یئاعدا  هک  امش 

دهدیم . شاداپ  ناگدنیاشخب  هب  ادخ  اریز  درذگرد  هناراکوکین  شیوخ  قح  زاای  منارادناتسا ،
تسا . بوشآ  نتسبآ  تما  دنتفگ : دندرک و  اعد  ار  نامثع  دنتسیرگ و  مدرم  دش  هدناوخ  اهناتسرهش  رد  نامثع  یبتک  نامرفنوچ 

ورمع و  صاع ) نب   ) دیعـس دـندمآ . حرـس ) یبا  نب   ) دعـس نب  هللا  دـبع  هیواعم و  رماع و  نب  هللا  دـبع  داتـسرف  شنارادناتـسا  لابندـب  نامثع 
تساهتیاکش هچ  نیا  امش  رب  ياو  تفگ : هدرک  ور  نانآ  هب  هاگنآ  داد . تکرش  دوب  هداد  لیکشت  اهنآ  زا  هک  یتروشم  هسلج  رد  ار  صاع ) )

. دنکیم تالکشم  داجیا  نم  يارب  نیا  دشاب و  هتـشاد  تحـص  دوشیم  هتفگ  امـش  هیلع  هچنآ  هک  مسرت  یم  نیا  زا  نم  ادخب  تاعیاش ؟ هچ  و 
هک دـنتفگن  دنتـشگرب  یتقو  رگم  و  دـندرواین ؟ شرازگ  وربخ  مدرم  هرابرد  رگم  و  اهناتـسرهش ؟) هب   ) يداتـسرفن ار  یئاهتئیه  رگم  دـنتفگ :

دنیوگیم هک  اهزیچ  نیا  و  دـنا ، هدرک  یتسرد  راک  هن  دـنا و  هتفگن  تسار  ادـخب  هن ، تسا ؟ هتـشاذگن  نایم  رد  یتیاکـش  اـهنآ  اـب  سکچیه 
تخاس . حرطم  درک و  شرازگ  ناوتیم  هن  تفرگ و  يدج  ارنآ  ناوتیم  هن  هک  تسین  شیب  یتاعیاش  درادن و  یساسا  لصا و 

تاسلج رد  هک  تسا  یناهنپ  يزاس  هعیاش  کی  راکنیا  تفگ : صاع  نب  دیعـس  درک ؟ دـیاب  هچ  هک  دـیهدب  داهنـشیپ  رظن و  تفگ : ناـمثع 
هراچ دیـسرپ : نامثع  دریگرارق . رـشن  ثحب و  دروم  اهنمجنا  تاسلج و  رد  دوش و  شخپ  ات  دننکیم  اقلا  عالطا  یب  دارفا  هب  دنزاسیم و  يرس 

ار تاعیاش  هک  ار  یناسک  هک  تسا  نیا  شا  هراچ  تفگ : ؟ تسیچ شا 

هحفص 61 ] ] 

ینک . مادعا  یئامن و  ادیپ  دنا  هدوب  تاعیاش  اشنم  هک  ار  یناسک  هاگنآ  هدرک  بیقعت  دنراد  نابز  رب 
تسا نآ  زا  رتهب  نیا  و  هاوخب ، دنراد  هدهعب  هک  ار  یفئاظو  يدومن  ادا  يداد و  ار  ناشقوقح  هکنآ  زا  سپمدرم  زا  تفگ : دعـس  نب  هللا  دبع 

ینک . اهر  يراذگب و  ناشفئاظو  ماجنا  هرابرد  هذخاوم  نودب  ار  نانآ  هک 
زیمآ تیاـضر  شوخ و  ربخ  زج  ناـنآ  زا  هک  ما  هتـشامگ  یتلود  لـغاشم  هب  ار  يا  هدـع  نم  یتشاـمگ و  يرادناتـسا  هب  ارم  تفگ : هیواـعم 
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هرادانسح . يراتفرشوخ و  تفگ : درک ؟ دیاب  هچ  دیسرپ  نامثع  دنرت . دراو  شیوخ  هقطنم  عاضوا  هب  مه  رفن  ود  نیا  و  دسریمن ؟
اب رمع  هچنآ  زا  شیب  يا و  هدیـسرن  اهنآ  هب  يا و  هداد  ناشن  شمرن  اهنآ  هبوت  نم  هدـیقعب  تفگ : وا  و  تساوخ . رظن  صاع  ورمع  زا  نامثع 

، تنوشخ دروم  رد  ینعی  يریگب ، شیپ  ار  رمع ) رکبوبا و  ینعی   ) تراکمه ود  شور  یتسیاب  نیارباـنب  يا . هدومن  یمرن  دومنیم  یمرن  اـهنآ 
یم دنمدرم و  هاوخدـب  هک  يرب  راکب  یناسک  دروم  رد  یتسیاب  ار  تنوشخ  تدـش و  یئامن . یمرن  شمرن  ياج  رد  یهد و  جرخب  تنوشخ 

ینکیم . راتفر  یمرن  هب  اهنآ  همه  اب  وت  یلو  دنمدرم ، زوسلد  هاوخریخ و  هک  یناسک  دروم  رد  ار  شمرن  دننک و  اپب  رش  دنهاوخ 
یهار کیيراک  ره  مدینش . ار  امـش  ياه  یئامنهار  تاداهنـشیپ و  تفگ : شیاتـس  ساپـس و  زا  سپ  هتـساخرب  قطنب  نامثع  ماگنه  نیا  رد 
دنکیم هراچ  ار  نآ  هکیهار  تسویپ و  دـهاوخ  عوقوب  میکانمیب  تما  نیا  يارب  نآ  عوقو  زا  هک  يراک  نیا  دوشیم . ماجنا  قیرطناب  هک  دراد 

ار اـهنآ  زا  کـیچیه  هک  مالـسا ) يرفیک  نیناوق  اـی   ) یهلا نیناوـق  يارجا  رد  زج  هتبلاتسا  ارادـم  شمرن و  دوـشیم  نآ  یناـسرنایز  عناـم  و 
مهاوخ همادا  مسق  ادـخب  ار  هیور  نیا  تسا و  یئوخمرن  دریگب  ارنآولج  دـناوتیم  هک  يزیچ  اهنت  نیاربانب  درمـش . تسردان  صقاـن و  ناوتیمن 

. ما هدومنن  یهاتوک  نتشیوخ  مدرم و  قح  رد  يریخ  راک  چیه  زا  نم  هک  دنادیم  ادخ  و  دنک ، هماقا  یلیلد  نم  هیلع  دناوتیمنسکچیه  داد و 
مدرم اب  دریگن . رد  ار  هنتف  شتآ  دریمب و  رگا  نامثع  لاحب  اشوخ  نیاربانب  دمآ . دـهاوخ  رد  شدرگ  هب  هنتف  بوشآ و  خرچ  دـنگوس  ادـخب 

يارب دینک و  ادا  دیهدب و  ناشیاب  دنراد  هک  ار  یقوقح  دیئامن و  ارادم  یئوخمرن و 
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يراکـشزاس و نآ  دروم  رد  رگید  دـیدومن  ادا  دـیتخادرپار و  قلخ  یهلا  قوقح  هاگ  ره  و  دـیرذگرد . نانآ  زا  دـیهاوخب و  شزرمآ  ناشیا 
دیئامنن . ینابز  برچ 

نامثع نوچ  ،و  شهارمه دیعس  تشگزاب و  رماع  نب  هللادبع  و  دندش ، هنیدم  مزاع  دعـس  نب  هللا  دبع  هیواعم و  تشگ  راپـسهر  نامثع  نوچ 
دشدهاوخ . نینموملاریما  یلع  نامثع ) ینعی   ) وا زا  دعب  هک  دننادیم  همه  دورس : نینچ  یصخش  داتفا  هارب 

دوب . دهاوخ  تیاضر  هیام  ینیشناج  ریبز  و 
تشگ . دهاوخ  يدصتم  راد و  هدهع  تفالخ و  نابیتشپ  هحلط  و 

دیسر " . دهاوخ  یئاورنامرف  هب  راوس  رطاق  نآ  نامثع  زا  دعب  تفگ : هیواعم  هب  هراشا  دوب  ناور  نامثع  یپ  رد  هک  بعک  ماگنهنیا  رد 
تسا هدروآ  فیس ... نابز  زا  بیعش "  لوق "  زا  يرس  ینعی  شدیمان -  یبیعش  دنـس  دناوتیم  هک  دنـس -  نامه  ای  يرگید  تیاور  يربط  - 

دیوگیم : هک 
هرامـش هک  نیا  زاشیپ  اـیب  نینموـملاریما  يا  تفگ : وا  هب  تشگ  راپـسهر  هدرک  یظفاحادـخ  ناـمثع  اـب  هک  یهاگحبـص  نآ  رد  هیواـعم  " 

تموکح عیطم  زونه  ماش  یلاها  اریز  میورب ، ماشب  نم  هارمه  يرواین  بات  ناـشربارب  رد  هک  دوش  نادـنچ  دـنروایمموجه  وت  رب  هک  یناـسک 
رب رارـصا  تماقا و  نیا  رد  هچرگ  منکیمن  ضوع  زیچ  چـیه  اب  اب  ص )  ) ادـخ ربمایپ  رانک  رد  تماقا  یگیاسمه و  نم  تفگ : ناـمثع  دـناوت .

. اداـبم زور  يارب  دـننامب  هنیدـم  یلاـها  راـنک  رد  اـت  متـسرفب  وـت  تمدـخبنانآ  زا  یهاپـس  راذـگب  سپ  تفگ : هیواـعم  مور . نتـشک  هب  نآ 
ثعاب هاپـس  هب  یمومع  باسح  زا  بجاوم  رابراوخ و  ياطعا  و  ص )  ) ادخلوسر رازم  نامیقم  هاگتماقا  هب  هاپـس  ندروآ  اب  نم  تفگنامثع :

دننکیم ؟ یگدنز  ص )  ) ادخ ربمایپ  يرای  ترجه و  هقطنمرد  هک  موش  یمدرم  تشیعم  یگنت 
وا تسا و  سب  ارم  ادخ  تفگ : دیـسریهاوخ . لتقب  ناهگانب  هتفرگ  رارق  یماظن  هلمح  دروم  امتح  وت  نینموملاریمايا  ادـخب  تفگ : هیواعم 

لیکو و نیرتهب 
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باصقنآ " ... تساجک  دالج  يآ  یئاجک  تفگ : هیواعم  تسا . رادساپ 
دیوگیم " : تسا ، هدرک  تبث  یبیعش "  دنس "  نامه  اب  رگید  یتیاور  يربط  - 

رفن رازهکی  ای  دصـشش  زا  هک  دنتـشگ  راپـسهر  یهدـنامرف ، نوتـس  ره  رب  نوتـس و  راهچ  تروصب  رـصم  یلاها  يرجه  لاـس 35  لاوش  رد 
نب نادوس  یثیل ، ریـشب  نب  هنانک  يولب ، سیدـع  نب  نمحرلا  دـبع  دنتـشاد : یهدـنامرف  صاخـشا  نیا  نوتـس  راهچ  نآ  رب  دـنا . هدز  نیمخت 

گنج هب  دـنیوگب  مدرم  هب  دـندرکن  تارج  اـهنآ  دوـب . یکع  برح  نب  یقفاـغ  ناـشلک  هدـنامرف  ینوکـس . نب ... هریتـق  و  ینوکـسنارمح ،
نانآ هارمه  تسوپهایـس ) نز  رـسپ   ) ءادوسلا نبا  دندش و  هناور  دنوریم  جح  هب  هک  ناسنادب  یناوراک  وجـح  ناونعب  تهج  نیمهب  دـنوریم ،

، یعخن رتشا  کلام  يدبع ، ناحوص  نب  دیز  : دنتشاد یهدنامرف  صاخـشا  نیا  نانآ  رب  دندش و  هناور  نوتـس  راهچ  رد  زین  هفوک  یلاها  دوب .
ورمع نانآ  همه  رب  دوب و  رصم  یلاها  هرامشب  ناشدادعت  هعصعص -  نب  رماع  ینب  هلیبق  زا  یکی  مصا -  نب  هللا  دبع  یثراح ، هرـضن  نب  دایز 

دابع نب  حیرذ  يدبع ، هلبج  نب  میکح  دندوب : ناشناهدنامرف  اهنیا  دندش و  هناور  نوتـسراهچ  رد  هرـصب  یلاها  درکیم . یهدـنامرف  مصا  نب 
ناـشلک هدـنامرف  دوـب و  رـصم  یلاـها  لـثم  ناشدادـعت  و  یفنح . ورمع  دـبع  نب  شرحملا  نـبا  سیق ، هعیبـض  نـب  حیرـش  نـب  رـشب  يدـبع ،

، هحلط هاوخاوه  هرصب  یلاها  دندوب و  یلع  رادتسود  رصم  یلاها  دنتـسویپ . نانآ  هب  يا  هدع  هار  نایم  رد  هوالعب  يدعـس . ریهز  نبصوقرح 
فالتخا هدـنیآ  مکاح  رـس  رب  دـندوب و  ناتـسادمه  مایق  رب  هک  دـنداتفا  هارب  شیوخ  رهـش  زا  یلاـح  رد  اـهنآ  ریبز . رادـفرط  هفوک  یلاـها  و 

هب دندیـسر  ات  دندمآ  دیـسر . دهاوخ  تموکح  هب  نارگید  هن  وا و  دوب و  دهاوخ  وا  اب  يزوریپ  هک  تشادنپ  یم  يا  هتـسد  ره  دنتـشادرظن و 
دندز و ودرا  صوعا "  رد  هدمآ "  نایفوک  زا  یعمج  دـندز و  ودرا   " بشخ وذ  رد "  هدـمآ  نایرـصب  زا  يا  هدـعهاگنآ  هنیدـم ، یلزنم  هس 
نایرـصم و دزن  مصا  نب  هللا  دبع  رـضن و  نب  دایز  . دندنام هورم "  وذ  رد "  نایرـصم  هیقب  دنتـسویپ و  ناشیاب  اجنآ  رد  نایرـصم  زا  يا  هدـع 

هدیسر عالطا  ام  هب  اریز  میور ، هنیدم  هب  امش  یگدنیامنبات  دیرادناو  باتش  هب  ار  ام  دیئامنن و  هلجع  دنتفگ : هدمآ  نایرصب 

هحفص 64 ] ] 

ام زا  دنـشاب  هتـسناد  مینادیم  ام  ار  هچنآ  هکنیانوریب  هنیدم  یلاها  هاگ  ره  ادـخب  دـناهدرک ، یماطن  عامتجا  ام  گنج  يارب  هنیدـم  یلاها  هک 
دنهاوخ رتدنت  ام  اب  دنربب ) یپ  ام  یسایس  ياهزارب  و   ) دننادب مینادیم  ام  ار  هچنآ  یتقو  امتح  دنشاب  هدرمـش  اور  ار  ام  اب  ندیگنج  هدیـسرت و 

هدرک تاقالم  ریبز  هحلط و  یلع و  و  ص )  ) ربمایپ نارـسمهاب  هدـمآ  هنیدـم  هب  رفن  ود  نآ  سپ  تشگ . دـهاوخ  بآ  رب  ناـم  هشقن  تشگ و 
ود نیا  ياربطقف  ام  دزاس ، رانک  رب  ار  نارادناتـسا  زا  یـضعب  میهاوخب  مکاح  زا  هک  نیا  ادخ و  هناخ  ترایز  يارب  طقف  میا  هدمآ  ام  دنتفگ :
عنم نآ  زا  دندرک و  در  یگمه  نکل  دنیآرد . هنیدم  هب  دندمآ  اهناتـسرهشزا  هک  یمدرم  دـنهدب  هزاجا  دنتـساوخ  اهنآ  زا  و  میا . هدـمآ  راک 

زا یعمج  دندمآ و  یلع  دزن  نایرـصم  زا  يا  هدـعسپ  دنتـشگرب . شیوخ  تعامج  دزن  ود  نآ  تسا . هجیتن  یب  ناتراک  دـنتفگ  دـندومن و 
ام هک  یـسک  اب  دـیاب  نارگید  دـنتفگیم  دوخ  اب  هتـسد  ره  دـنتفیب  هار  هک  نیا  زا  لبق  و  ریبز ، شیپ  نایفوک  زا  یهورگ  هحلط و  دزن  نایرـصب 
رد ردـقنآ  تخاس و  میهاوخ  ناش  هدـنکارپ  درب و  میهاوخ  راکب  ینمـشد  هلیح و  اهنآ  اب  هنرگو  دـننک  تعیب  مینیزگرب  میهاوخیم  تساـیرب 
رد  " تیزلا -  راجحا  رد "  یماظن  يودرا  کی  رد  هک  یلع  دزن  دندمآ  يرـصم  هورگ  میوش . قفوم  ات  میهدیم  جرخب  دهج  دـج و  هار  نیا 

دوـب و هدیــشوپن  نـهاریپ  تـشادرب و  ینمی  گـنر  خرــس  هچراـپ  زا  يا  هماـمع  دوـب و  هدـیچیپ  مادـنا  رب  يا  هـلح  دوـب و  هنیدــم -  لـخاد 
( یلع نب   ) نسح و  دشاب ، هتشاد  تکرش  دوب  يو  دزن  هک  ینمجنا  رد  ات  دوب  هداتسرف  نامثع  دزن  ار  نسح  تقونآ  رد  و  دوب ، هتخیوآریشمش 

ناشرـس رب  يو  دنتـشاد . نایب  شیوخ  نخـس  هدرک و  مالـس  وا  هب  يرـصم  هورگ  دوب . تیزلا "  راجحا  رد "  یلع  دوب و  هتـسشن  نامثع  دزن 
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تنعل ص )  ) دمحم ار  بشخ "  وذ  هاپـس "  هورم " و  وذ  هاپـس "  هک  دننادیم  ورتسار  وحـلاص  نادرم  تفگ : هدرک  درط  ار  نانآ  دز و  دایرف 
: دنتفگ ادخ  یمدمه  زا  دیشاب  مورحم  دیدرگرب  تسا . هداتسرف 

هحفص 65 ] ] 

رارق یلع  عاـمتجا  فرطنآ  رگید  ینمجنا  ناـیم  ردهک  هحلط  شیپ  دـندمآ  يرـصب  هورگ  دنتـشگ . رود  شتمدـخ  زا  بیترت  نیاـب  مشچب و 
ناشرس رب  هحلط  دنتفگ . زاب  شیوخ  نخس  هدرک  مالس  وا  هب  يرـصب  هورگ  دوب . هداتـسرف  نامثع  دزن  ارشرـسپ  ود  ماگنه  نآ  رد  تشاد و 
هداتسرف تنعل  ص )  ) دمحم ار  صوعا "  بشخ " و "  وذ  رد "  هورم "  وذ  هاپس "  هک  دنهاگآ  نانموم  تفگ : هدرک  ناشدرط  دیشک و  داد 

شیوخ بلاطم  هدرک  مالس  دوب . هداتسرف  نامثع  دزن  ار  هللا  دبع  شرسپ  دوب و  يرگید  نمجنا  رد  هک  دندمآ  ریبز  شیپ  یفوک  هورگ  تسا .
ار صوعا "  بشخ " و "  وذ  " و "  هورم وذ  هاپس "  هک  دنهاگآ  ناناملسم  : تفگ درک و  ناشدرط  دیشک و  داد  ناشرـس  رب  دندومن  نایب  ار 

تسا . هداتسرف  تنعل  ص )  ) دمحم
 " صوعا بشخ " و "  وذ  زا "  تهجنیمهب  دـندرگیم . زاـب  شیوخ  راـید  هب  هکدـنداد  هولج  ناـنچ  دـنتفر و  نوریب  هنیدـم  زا  تعاـمجنآ 
هب دندرگ  قرفتم  هنیدـم  مدرم  هک  نیمه  ات  دـندش  لقتنم  تشاد -  رارق  هنیدـم  یلزنمهس  رد  هک  شیوخ  یماظن  ياههاگودرا  هب  دـندنک و 

یماظن ياههاگودرا  هب  هک  نیمه  تعامج  نآ  اما  دـندنکارپ . دنتـشگ  جراخ  هنیدـم  زا  اهنآ  هک  دـندید  نوچ  هنیدـم  مدرم  دـنزاتب . هنیدـم 
هنیدم زا  تعامج  نآ  ریبکت  گناب  هک  دندمآ  دوخب  یتقو  هنیدم  مدرم  دندرک . ریگلفاغ  ار  هنیدم  مدرم  دنتـشگسپ و  زاب  دندیـسر  شیوخ 

هرـصاحمب ار  نامثع  هناخ  دـنتفای و  زکرمت  دـندوب  هدرک  یماظن  عمجت  هنیدـم  مدرم  البق  هک  یئاج  هب  ماگنه  نیا  رد  تساخرب . ناشفارطا  و 
و دـمآ ، نوریب  تعامج  زامن  يارب  يزور  دـنچ  نامثع  تسا . ناما  رد  درادـب  زاب  هلمح  زا  تسد  سک  ره  هک  دنتـشاد  مالعا  دـندروآرد و 

دـش روطچ  تفگ : هدمآ  یلع  هلمج  زا  و  دنتفگیم ، نخـس  اهنآ  اب  هدمآ  مدرم  دـندرکیمن  يریگولج  سکچیه  نتفگ  نخـس  زا  نانآ  نوچ 
دمآ و اهنآ  دزن  هحلط  ناملتق . روتـسد  يواح  میتفرگ  يا  همان  یتلود  کیپ  کی  زا  دـنتفگ : دـیداد ؟ هدـیقعرییغت  دـیتشگرب و  نتفر  زا  دـعب 

نایرصب

هحفص 66 ] ] 

ندش هتشک  زا  میا و  هتـساخرب  نامناتـسود  يرای  هب  ام  دنتفگ : وا  هب  نایرـصب  نایفوک و  دمآ ، ریبز  دندز : وا  هب  شباوج  رد  ار  فرح  نامه 
. دندوبهدرک یناتـسادمه  ینابت و  اهنآ  یتشادنپ  . مینکیم يریگولج  یعمج  هتـسد  روطب  دوش  هدز  نانآ  هب  قحانب  يا  همدـص  هک  نیا  نانآ و 
زا سپ  هک  دنا  هتفای  تسد  هچ  رب  نایرـصم  هک  دـیدیمهف  اجک  زا  هرـصب  یلاها  امـش  هفوک و  یلاها  امـش  : تفگ نانآ  هب  یلع  تهج  نیمهب 

روج ره  دـنتفگ : دـیا . هدـیچ  هنیدـمرد  ار  نآ  هئطوت  هک  تسا  يراک  نیا  ادـخب  دـیدمآ ؟ ام  فرطب  هدرک  جـک  ار  ناـتهار  لزنم  دـنچ  یط 
تشاد و ار  ناشزامن  تماما  ماگنهنآ  رد  وا  و  دنک -  يریگهرانک  نامتموکح  زا  درم  نیا  هک  میرادن  یجایتحا  ام  دینک . باسح  دـیهاوخیم 

دنتـشاذگیمن هک  دندوب  هنیدـم  رد  یئاههورگ  یلو  دنتـشادیمن ، زاب  نتفگ  نخـس  زا  ار  سکچیه  و  دـندناوخ ... یمزامن  شرـس  تشپ  اهنآ 
دننک " ... نمجنا  مدرم 

یهاپـس ناهدنامرف  طسوت  دندوب  هدش  هنیدم  راپـسهر  هفوک  هرـصب و  رـصم و  زا  هک  یئاهدحاو  دیوگیم : یخیرات  تیاور  نیا  دیوگ  ینیما 
و تسا ، هدش  هدنادرگرب  تشاد  رارق  ریبز  هحلط و  ومالـسلا  هیلع  یلع  نامرف  تحت  دوب و  هدـش  هدامآ  هنیدـم  رد  تیزلا "  راجحا  رد "  هک 
لداع و باحـصا  ردـب و  نادـهاجم  زا  یعمج  ناشنایم  رد  هک  اهنآ  هرابردو  هدرک  در  درط و  ار  اهنآ  هدیـشک  دایرف  ناشرـس  رب  رفن  هس  نیا 
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ياهدحاو نآ  و  دنا ، هتفرگ  رارق  تنعل  دروم  نآرد  هک  دنا  هدـناوخرب  ص )  ) ادـخلوسر زا  یثیدـح  دـنا  هتـشاد  دوجو  ص )  ) ربمایپ ورتسار 
میدـید هکیلاح  رد  دـیامنیم . تیاـکح  روکذـم  تیاور  هچنآ  تسا  نیا  دـنیآرد . هنیدـم  هب  دنتـسناوتن  دـندوب  هدـمآ  اهناتـسا  زا  هک  حلـسم 

هک تساهدوب  نامثع  هناخ  هرصاحم  نیتسخن  نیا  ودنا  هدرک  هرصاحم  ار  نامثع  هناخ  دنا و  هدمآرد  هنیدم  هب  نانآ  دنیوگیم  اقفتم  ناخروم 
روبجم نامثع  هک  دوب  هرـصاحم  نیمه  نایرج  رد  دـنا . هتـسج  تکرـش  هرـصاحم  نیا  رد  هنیدـم  مدرم  وهدـیماجنا  لوطب  زور  لـهچ  اـبیرقت 

همان و هبوت  دشکیم و  ربنم  رس  رب  نامثع  هبوتهب  راک  دوشیم و  هطـساو  نانآ  نایم  وا  ودتـسرفب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  لابندب  دوشیم 
هملـسم نب  دـمحم  و  ع )  ) یلع هک  نیا  زا  سپ  یـضاران  یبالقنا و  ياه  هدوت  بیترت  نیاب  درادـیم . لاسرااهناتـسرهش  هب  هک  يا  همان  دـهعت 

نیمضت مدرم  ربارب  رد  ار  نامثع  تادهعت  ماجنا 
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نامیپ هب  دراذگیم و  اپ  ریز  ار  شتادهعت  دننیب  یم  هک  دعب  دـنوریم . نوریب  ناشراید  رهـش و  فرطب  هنیدـم  زا  دـنوشیم  وا  نماض  دـننکیم و 
يرصم هتسجرب  ياهتیـصخش  نتـشک  رب  رئاد  دننکیم  ادیپ  تسد  رـصم  رادناتـسا  هب  يو  یبتک  نامرف  هب  نآ  رب  هوالع  دنکیمن و  افو  شیوخ 

. دماجنا یم  نامثع  ندش  هتشک  هب  هک  يا  هرصاحم  ددنویپ  یم  عوقوب  مود  هرصاحم  بیترت  نیاب  دندرگیم . رب  هنیدم  هب  هار  همین  زا  ، فلاخم
ریبز هحلط و  ياهراک  هداد و  خر  هرـصاحم  ود  يانثا  رد  هک  یثداوح  ودوش  هجوت  تشذگ  هک  یی  یخیرات  تایاور  واهـشرازگ  هب  هاگ  ره 

یخیرات تیاور  هکنانچ  زگره  رفن  ودـنیاهک  دـنامیمن  یقاب  يدـیدرت  کش و  چـیه  ياج  نیا  رد  دـیآ  لمعب  تقد  نآ  دـعب  لبقو و  اـنثا  رد 
هدزن رـس  ناشیا  زا  دـیامنیم  تیاکح  نآ  هک  يراک  نانچ  دـنا و  هدوشگن  بل  نامثع  زا  عافدهب  دـیوگیم  یبیعـش "  یگتخاـس "  نیغورد و 

تسا و هدوب  رتوردـنت  رتریگتخـس و  نامثع  هب  تبـسن  مدرم  همه  زاتباث  رتاوتم و  رایـسب و  یخیرات  تایاور  بجومب  هحلط  مینادـیم  تسا .
تارکب اهدعب  دوخ  و  دنراپـسب ، كاخب  تسا -  ناناملـسم  هاگمارآ  هک   " عیقب -  رد " ار  وا  دنناسرب و  وا  هب  بآ  هتـشاذگن  هک  تسا  وا  مه 

يرگفیرحت زاسغورد و  نایوار  همهنیا  اب  تسا . هدومن  فارتعا  هتفگ و  نخـس  هدروآ  وا  رـس  رب  هچنآ  ناـمثع و  ربارب  رد  شیوخ  عضوم  زا 
باحصا فورعم و  ياهتیصخش  نیا  هک  دنهد  هولج  روطنیا  دنا  هتساوخ  دنا  هدیشک  فص  راو  ریجنز  یخیرات  تایاور  هنوگنیا  دنس  رد  هک 

نیاب و  دنا ، هتـشاد  يراگزاسان  رـس  شنافلاخم  نانمـشد و  ایو  دنا  هدوب  وا  عفادم  هکلب  دنا  هتـشادن  يا  هضراعم  فلاخم و  نامثع  اب  رادمان 
دنا . هدرک  لعج  یتایاور  نینچ  روظنم 

نومضم : نیاب  دروایم  يرگید  تیاور   " یبیعش -  ینعی "  هنوگنامه -  يدنس  اب  نینچمه  يربط  - 
ار ایند  لج  زع و  يادـخهک  دوب  نیا  درک  داریا  هعمج ) زامن  رد  ای   ) مدرم تعامج  ناـیم  رد  هنع -  هللایـضر  ناـمثع -  هک  یقطن  نیرخآ  " 
دینز و هیکت  ناب  هک  هدادن  امش  هب  ار  نآ  دیئوجب و  ار  ترخآ  یتخبشوخ ) باوث و   ) نآ رد  نآ و  هلیسوب  هک  هداد  امـش  هب  رطاخ  نیاب  طقف 

یگدنز زا  دناشکن و  یـشکرس  رورغ و  هب  ار  امـش  ریذـپانف  يایندنیاربانب  دـنامیم . یقاب  ترخآ  دوریم و  نیب  زا  ایند  دـیئامن . دامتعا  نآ  رب 
دوخب درادن و  زابترخآ  نادواج 
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دش و دهاوخ  عطق  ایند  یگدنز )  ) اریز دیهد . حیجرت  تسا  ریذپانف  رادیاپان و  هچنآ  رب  تسانادیواج  رادیاپ و  ار  هچنآ  ات  دنادرگن  مرگرس 
یـسرتادخ و اریز  دیئامن  يراگزیهرپ  دیـسرتب و  هوکـش  تمظع و  رپ  يادخ  زا  تفرگ . دهاوخ  تروص  ادخ  تهج  هب  لوحت  ینوگرگد و 

دیسرتب ادخ  زا  دیامنیم . کیدزن  شناتسآ  هب  هک  تسا  يا  هلیـسو  درادیم و  نمیاشرفیک  مشخ و  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  يرپس  يراگزیهرپ 
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هک ار  ادخ  تمعن  و  دیئاین ، رد  فلتخم  ياه  هتـسد  بازحا و  تروصبهدرک  ظفح  ار  ناتتدحو  و  دـیهدن ، رییغت  ار  ناتتـسرد  هیور  نید و  و 
دیتشگ . ردارب  شناسحا  تمعن و  رثا  رب  ات  داد  سناو  تفلا  مهب  ار  ناتاهلد  سپ  دیدوب  نمشد  هک  هاگنآ  دیروآ  دایب  هتشاد  ینازرا  امش  رب 

تمواقم هک  دـنتفرگ  میمـصت  وا  عفنب  ناناملـسم  دیـسر و  دوصقم  هب  درب و  نایاپب  شیوخ  بلاـطم  سلجم  نآ  رد  نوچ  ناـمثع  دـنیوگیم :
دنراذگیمن هک  یناسک  دیتسیاب و  يرادساپب  ما  هناخ  رد  رب  دـیزیخرب و  تفگ : نانآ  هب  دـنیامن  عافد  نامثع )  ) یهلا تیمکاح  زا  هدـیزرو و 

زارف زا  وا  و  دندش ، عمج  هاگنآ  دیئایب . هک  داتـسرف  رگید  یعمج  یلع و  وریبز  هحلط و  لابندب  و  تسویپ . دنهاوخ  امـش  هب  دـنیایب  نم  شیپ 
هاگنآ هنیدم . لها  يوج  حلص  ات  هتفرگ  دوب  هدمآ  جراخ  زا  هک  یئوجگنج  زا  دنتسشن ، یگمه  دینیشنب . مدرم  تفگ : نانآ  هب  باطخ  هناخ 

نم ادخب  دنادرگ . امش  بیصن  یبوختموکح  نم  زا  سپ  هک  میامنیم  تلئسم  ادخزا  منکیم و  یظفاحادخ  امـش  اب  نم  هنیدم  مدرم  تفگ :
ما و هتـشامگ  ما  هناخ  رد  تشپ  ار  اهنیا  و  درواین ، تسدب  دهاوخیم  نم  زا  ار  هچنآ  دـیایب و  نم  تاقالمب  یـسک  دـعبب  زورما  زا  مراذـگیمن 

تـسود مدوخ  ار  هچنآ  ادخ  قیفوتب  دیماب و  ات  دنیامن  یتلاخد  امـش  يویند  ینید و  روما  رد  امـش  هیلع  هک  مهدیمن  هزاجا  اهنآ  زا  کیچیهب 
همه هجیتن ، رد  دنورب . هک  داد  مسق  اهنآب  و  دنورب ، اجنآ  زا  داد  روتـسد  هنیدم  مدرم  هب  و  مناسر . ماجناب  امـش  دروم  رد  مهاوخیم  مرادـیم و 

و دنداتـسیا . یناـبهگنهب  ناـمثع  هناـخ  رد  رب  ناشناردـپ  روتـسدب  هک  ناـشلاثما  ریبز و  نب  هللا  دـبع  دـمحم و  و  یلع ) نب   ) نسح زج  دـنتفر 
. " تشگ نیشن  هناخ  نامثع  و  دندروآ ، موجه  اهنآ  رب  مدرمزا  يریثک  تیعمج 
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نومضم : نیابدروایم  يرگید  تیاور  یبیعش "  دنس "  اب  يربط  - 
هرـصاحم يادـتبا  زا  نوچ  دوب . بش  داتفه  ناـمثع  گرم  اـت  اهناتـسرهش  مدرم  دورو  زا  دـیماجنا و  لوطب  بش  لـهچ  هرـصاحم  دـنیوگیم :

هداـمآ روشک  هشوگ  ره  زا  ینایهاپـسهک  هداد  ربـخ  ناـنآ  هب  هدیـسر  رد  هتـسجرب  دارفا  زا  دـنچ  يراوـس  تشذـگب  بش ) اـی   ) زور هدـجیه 
رد هرصب . زا  عشاجم  و  هفوک ، زا  عاقعق  و  رصم ، زا  هیواعم  ماش و  زا  يرهف ) هملس  نب   ) بیبح نامثع ،) عافدب   ) دنیایب هنیدم  هب  هک  دناهتـشگ 
ره یهاگ  یلع  و  دـندروآ ، لمعب  تعنامم  وا  هناخ  هب  بآ  یتح  زیچ  ره  دورو  زا  هدرکيریگولج و  ناـمثع  اـب  مدرم  ساـمت  زا  ماـگنه  نیا 

يارب دنتفای  گنـس  يرادـقم  نامثع  هناخ  رد  ات  دـندرواین ، تسدـب  يا  هناهب  چـیه  دـندوب و  هناهب  یپ  رد  .و  درب یم  وا  يارب  تساوخیم  هچ 
ادـخ زا  هک  دز  داـیرف  اـهنآ  هب  باـطخ  ناـمثع  سپ  دوـب . ماـگنه  بش  نآ  و  مـیا ، هـتفرگ  رارق  گـنج  هـلمح و  دروـم  دـنیوگب  اـت  باـترپ 

باترپ هک  سپ  : دیسرپ میدرکن  باترپ  گنس  ام  ادخب  هن  دنتفگ : دنتسه ؟ هناخ  رد  يرگید  ناسک  نم  زا  ریغ  هک  دینادیمن  ایآ  دیـسرتیمن ؟
باترپ اطخب  گنـس  امـش  و  تفریمن ، اطخب  درکیم و  تباصا  دوب  هدرک  باـترپ  گنـس  رگا  ادـخ  اـهوگغورد  تفگ : ادـخ . دـنتفگ : درک ؟

ار بآ  اهنیا  هک  داد  ماغیپ  یلع  هب  يراصنا )  ) مزح نب  ورمع  رـسپ  طسوت  دندرب و  شا  هیاسمه  هک  دش  مزح  هداوناخ  هجوتم  نامثع  دینکیم .
مه ص )  ) ربمایپ نارسمه  و  اهنع -  هللا  یضر  هشئاع -  هب  ریبز و  هحلط و  هب  و  دیناسرب . دیناسرب ، بآ  يرادقمدیناوتیم  رگا  دنا ، هتسب  میورب 
هک یئاهراک  نیا  تفگ : مدرم  هب  هدمآ  بش  ياهرخآ  یلع  هبیبح . ما  دوب و  یلع  دندرک  مادـقا  شکمکب  هک  یناسک  نیلوا  اما  داد -  ماغیپ 
درم نیا  يورب  ار  نان  بآ و  تشاد . اور  نارفاک  هب  تبـسن  دیاب  هک  يراک  هب  هن  درک و  نانموم  اب  دیاب  هک  دنامیم  يراک  هب  هن  دـینکیم  امش 
يا هلمح  چـیه  امـش  هب  درم  نیا  انمـض  دوشیم . هداد  كاروخ  بآ و  ناناب  دـنیآرد  تراساب  رفاـک )  ) ناـیناریا ناـیمور و  رگا  اریز  دـیدنبن ،

. دوشیمن ناـمدوخ  ناـجب  ادـخب و  هن  دـنتفگ : دیرامـشیم ؟ زیاـج  ار  شلتق  هرـصاحم و  هچ  هبدانتـسا  اـب  لـیلد و  هچب  نیارباـنب  تسا ، هدرکن 
تنامرف ماجنا  يارب  هک  مایپ  نیدب  تخادنا  نامثع  هناخ  لخادب  ار  شا  همامع  یلع  دماشایب . ای  دروخب  يزیچ  میراذگیمن 
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. تسا هدمآ  هبیبح  ما  نینموملا  ما  دنتفگ  تشاد . هارمه  یکچوک  کشم  هدمآ  رطاق  رب  راوسهبیبح  ما  تشگرب . هناخ  هب  سپـس  و  ما . هدامآ 
مهاوخ یم  تسا ، ناشیا  میتی  لافطا  میق  هیما و  ینب  ثاریم  یلوتم  نامثع ) ینعی   ) درم نیا  تفگ : دندرک . درط  ار  وا  هدز  شروتس  هرهچ  رب 
ریـشمش اب  دـندروآ و  هلمح  وا  هب  دـیوگیم و  غورد  دـنتفگ : دورن . نیب  زا  نانز  هویب  ناـمیتیلاوما و  هک  مهدـب  یبیترت  هدرک  تاـقالم  وا  اـب 
هتخیوآ روتس  هب  هک  ار  وا  و  دروخب ، نیمزب  دنتـشاذگن  هتفرگ و  ار  وا  مدرم  نکل  دناتلغ ، رد  ار  وا  دیمرب و  ات  دندرکعطق  ار  شروتـس  بانط 

شردارب زا  تسبرب و  رفـس  گرب  زاس و  نازیرگ  جـح و  دـصقب  هشئاع  دـندناسر . شا  هناخ  هب  هداد  تاجن  دوش  هتـشک  دوب  کـیدزن  دوب و 
راک نیا  امتح  منک  يریگولج  اهنیا  راک  زا  متـسناوتیم  رگا  ادخب  تفگ : هشئاع  و  تفریذپن . دوش ، هارمه  وا  اب  تساوخ  رکبیبا ) نب  دمحم  )

يریذپیمن و ینک  یهارمه  وا  ابدهاوخیم  وت  زا  هشئاع )  ) نینموملا مادمحم  تفگ : هدمآ  رکب  یبا  نب  دمحم  شیپبتاک  هلظنح  مدرکیم . ار 
هدـماین وت  هب  اهراک  نیا  تفگ : یئامنیم ؟ ناـشیهارمه  يریذـپ و  یم  دـنناوخ و  یماوراـن  ياـهراک  هب  ارت  تفـص  گرگ  یناـبایب  ياـهبرع 

دبع ینب  هلیبقددرگ  لوادتم  تفالخ  يدصت  يارب  هناحلـسم  هبلغ  شور  دماجنا و  یگریچ  طلـست و  هب  رگا  تموکح  راک  هک  درک  شاخرپ 
تفرگ : شیوخ  هار  دناوخ  یم  ار  تایبا  نیا  هکیلاح  رد  و  تفای . دهاوخ  یگریچتا  هلیبق  وت و  رب  فانم 

متفگش  رد  دناهتفر  ورف  نآ  رد  مدرم  هک  یئاهشکمشک  زا  )
دنربب ) نیب  زاار  تفالخ  هک  دننآ  یپ  رد 

تفر  دهاوخ  ناشنایم  زا  ریخ  هیام  دورب  نیبزا  تفالخ  رگا  هکیلاح  رد  )
داتفا ) دنهاوخرد  یگراچیب  تلذ و  هب  نآ  رثا  رب  و 

تشگ  دنهاوخ  يراصن  دوهی و  لثم  (و 
دوب ) دنهاوخ  ناسمه  نید  تسار  هار  زا  فارحنا  یهارمگ و  رد  و 

ما تفگ : هدـمآ  وا  شیپ  مکح  نب  ناورم  داتفا . هارب  دوب  نیگمـشخ  تخـس  نایرـصم  رب  هکیلاح  رد  هشئاع  تشگ . میقم  تفر و  هفوک  هب  و 
نامه نم  اب  هک  یهاوخیم  تفگ : دندرکیم . هظحالم  رتشیب  ار  نامثع ) ینعی   ) درم نیا  يدنامیمهنیدم  رد  رگا  نینموملا 
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هچ تعامج  نیا  ماجنارـس  منادیم  هن  منکیم و  یئانتعا  هن  ادخب  هن  دنک ؟ عافد  نم  زا  هکدشابن  سکچیه  دـش و  هبیبح  ما  اب  هک  دوشيراتفر 
نانچمه ار  نامثع  دـندش  نیـشن  هناـخنآ  رثا  رب  دیـسر و  ریبز  هحلط و  هب  دوب  هداـتفا  قاـفتا  هبیبح  ما  یلع و  يارب  هچنآ  ربخ  دـش . دـهاوخ 

وا هب  نامثع  و  دـندناوخارف ، ار  وا  سابع  نب  هللا  دـبع  يآ  تفگ : هدرک  مدرم  هب  ور  هناخ  زارف  زا  نامثع  دـندناسریم . بآ  مزح "  هداوناخ " 
نب هللا  دـبع  دـندوب . ناشیا  يرادـساپ  هب  نامثع  هناخ  رد  رب  هک  دوب  یناسک  زا  وا  و  مراپـسیم . وت  هب  ار  جـح  ناوراک  یتسرپرـس  ، ورب تفگ :

وا نامثع  مورب . جح  ات  منک  داهج  تعامج  نیا  هیلع  هک  متسه  نیاب  دنمقالع  رتشیب  نم  نینموملاریما ، يا  ادخب  تفگ : وا  باوج  رد  سابع 
داتسرف ریبزيارب  يا  همانشرافس  نامثع  دوب . جاحلا  ریما  تشاد و  ار  جح  ناوراک  یتسرپرس  يو  لاسنآ  دورب . جح  هب  امتح  هک  داد  مسق  ار 

رهش زا  نآ  زا  شیپ  ای  هتشاد  روضح  هنیدم  رد  يو  نامثع  ندش  هتـشک  ماگنهب  ایآ  هک  تسا  فالتخا  ریبز  هرابرد  . تفرب هتفرگ  ار  نآ  وا  و 
موق رس  رب  هک  دیایب  نآ  ناترس  رب  هک  دناشکن  ناراکهبت  زا  يدحب  ار  امـش  نم  اب  امـشتیدض  نانطومه  تفگ : نامثع  تسا . هتـشگجراخ 

يدرک " . نینچ  اقباس  هک  هنوگنامه  دنسرب  ناشدارم  هب  كرشم  وجگنج و  لئابق  نیا  راذگن  ایادخ  دناوخ .) هیآ  رخآ  ات  ... ) دمآ حون 
قئاقح ات  دـنا  هدرک  لعج  تسا  تبث  نآ  دنـس  هلـسلس  رد  ناـشمان  هک  اـهنامه  ناـمثع ، ناـهاوخاوه  ار  یخیراـت  تیاور  نیا  دـیوگ : ینیما 

يددعتم تایاور  دنیامن ، اهنآ  رد  کیکشت  دیدرت و  داجیا  ای  دنناشوپب  هدمآ  یخیرات  حیحـص  رتاوتم و  تیاور  رد  هک  ار  یملـسم  یخیرات 
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تخس نافلاخم  همهزا  وا  هب  تبسن  دنا و  هداد  جرخب  نامثع  اب  هزرابم  رد  ناوارف  ياهششوک  نارگید  ریبز و  هحلط و  هشئاع و  دنیوگیم  هک 
یخیرات تایاور  نآ  ربارب  رد  دنخاتـسگ  هقباس و  اب  ینازاسغورد  هک  تیاور  نیا  نالعاج  رترثوم . شندرک  نوگنرـسرد  دنا و  هدوب  رتریگ 

بآ رب  شقن  ناش  هشقن  دنا و  هدربن  شیپ  زا  يراک  دنا -  هتشگ  ناتسادمه  شتحص  رد  هدرک و  تبث  روهـشم  ناخروم  میدرک و  لقن  هک  -
گنهامه رتاوتم و  تسردیخیرات و  تایاور  راوتسا  هرخص  هب  ناشضرغ  ریت  دنا و  هدنام  اهنت  تیاور  نیا  نتفگ  رد  اریز  تسا . هتشگ 
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وا اریز  دشکب ، ار  وا  ادخ  دیشکب ، ار  لثعن  هک "  هشئاع  گناب  ندینش  تسرد و  خیرات  هعلاطم  زا  سپ  تسا  نکمم  یسک  هچ  تساهدروخ .
هعلاطم مالسا  خیرات  ردهک  ره  دیامن ؟ یئانتعا  نازاسغورد  فرح  هب  تشذگ  دلج  نیا  رد  هک  رگید  رایـسب  نانخـس  تسا " و  هتـشگ  رفاک 

نامثع هناخ  گنج  زور  تسا و  هدومن  تمه  رایـسب  شنتـشک  رد  هتـشاد و  نامثعهیلع  دیدش  تیلاعف  ردقچ  هحلط  هک  دنادیم  دشاب  هتـشاد 
هدرب الاب  يراصنا  مزح  نبا  هناخ  ماب  زا  ار  مدرم  هتسب و  يو  يورب  ار  بآ  هک  هدوب  وا  البق  تسا و  هدرکیم  يزادناریت  هدناشوپ و  دوخ  يور 

ار یعمج  شا  هزانج  هار  رس  رب  دننک و  شنفد  ناناملسم  ناتسروگ  رد  هتشاذگن  هک  هدوب  وا  زاب  تسا و  هدروآرد  نامثعهناخ  هب  راوید  زا  و 
یکی وت  ضوع  رد  تفگ  نامثع  نب  نابا  هب  تشک و  ار  وا  مکح  نب  ناورم  هک  تسا  یسک  نامه  و  دننک ، شنارابگنس  ات  هدناشن  نیمک  هب 
نیرت هداس  ریبز  هحلط و  تفگ : شقیفر  وا و  هرابرد  ع )  ) نایقتم يالومنینموملاریما  هک  تسا  نامه  و  مدـناسر ، لتقب  ار  تردـپ  نالتاق  زا 

یئوگدنت . مانشد و  ناشفرح  نیرت  میالم  دوب و  تنوشخ  لامعا  نامثع  قح  رد  ناشراک 
ار هحلط  هراچ  تدوخ  ایادـخ  هک "  دراد  ینعم  هچ  نامثع  دایرف  نیا  دـننکیم  اعدا  تیاور  نالعاج  نازاسغورد و  هک  دوب  نانچ  رگا  هحلط 
وا هب  رز  میـس و  همهنآ  هک  هحلط  تسد  زا  ياو  هک "  شفرح  نیا  اـی  تـسا "  هـتخیگنارب  هتـشاداو و  نـم  رب  هـلمح  هـب  اراـهنیا  اریز  زاـسب ،

زواجت بقاوع  راذگب  دریگب و  هجیتن  درادرب و  هرهب  شراک  زا  هک  راذگن  ایادخ  دنکیم . کیرحت  منوخ  نتخیر  هب  ار  نارگید  وا  مدیشخب و 
. " دوش ؟ شریگنابیرگ  شا  هناحلسم 

هک دـیایمن  مدـب " تسا " و "  هدرک  نوگرگد  ار  ناـتنید  اریز  دیـشکب ، ار  وا  هک "  تسا  زادـنا  نینط  قلخ  شوگ  رد  ریبز  هتفگ  نیا  زوـنه 
هب شا  هتفگ  نیا  دوبدهاوخ " و  طارص  رب  يا  هشال  زیخاتسر  يادرفنامثع  دور . نتشک  هب  دوش  عورش  مدنزرف  نتشک  زا  راک  هچرگ  نامثع 

هدرک هذـخاوم  ار  وـت  دـننکیمتعنامم و  دوریم  وـت  زا  هـک  یئاهمتــس  زا  هـک  دنتــسه  یهورگ  ص )  ) ادـخلوسر دجــسم  رد  هـک "  ناـمثع 
دنرادب " ... مالسا  نوناق  يارجا  هار  ربدنهاوخیم 

هب یلع  درک و  زیت  هحلط  دروآرب و  هشئاع  هک  تشک  يریشمش  ار  وا  هک  تسا "  تبث  خیرات  تاحفص  رد  صاقو  یبا  نب  دعس  فرح  زونه 
هچ ریبز  دندیسرپ  دولآ " . رهز 
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تشذگ . دلج  نیا  رد  هک  يرگید  نانخس  و  تفگن " . چیه  نابز  هب  درک و  هراشا  تسد  اب  تفگ " : درکیم ؟
يارب هک  یمایپ  هب  درکن ، یهجوت  شدادمتـسا  ساـمتلا و  ناـمثعهمان و  هب  ارچ  دـنا  هتخاـس  نازاـسغورد  نیاهک  دوب  ناـنچ  رگا  ساـبع  نبا 

قطنتشاد ار  نانآ  یمسر  یتسرپرـس  هک  نایجاح  يارب  تشاد و  رارق  هب  اطخ  هاگیاج  ربهک  دیـسر  وا  هب  یلاح  رد  دوب و  هداتـسرف  نایجاح 
هب ای  دنکب  شمایپ  هب  يا  هراشا  نیرتمک  هکنآ  نودـب  داد  همادا  دوبهدرک  عطق  هک  اجنامه  زا  ار  شقطن  نامثع  مایپ  تئارق  زا  سپ  و  درکیم ،
زا دتـسرفب  ماش  هب  شرادناتـسا  ناونعب  ار  وا  تساوخ  (ع ) نینموملاریما یتقو  ارچ  و  دـشکب ؟ اجنآ  هب  نامثع  راک  تشاذـگ  و  شدادمتـسا ،
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دناسر " .؟ شلتق  رد  تکرش  نامثع و  يرای  مدع  هناهب  ره  هبار  وا  ادابم  هک  دیساره  هیواعم  ماقتنا  یئوج و  هناهب 
تسا : هدروآ  نومضم  نیاب  يرگید  یبیعش "  تیاور "  يربط  - 

( باوث  ) دـنراد میمـصت  دـنا و  هدرک  تکرح  ناشناراداوه  نایرـصم و  دـصقب  نایجاح  هک  دروآ  ربخ  تشگزاب  جـح  زا  نوچ  دـنیوگیم : " 
هک یبالقنا  نافلاخم  ینعی   ) ناشیاهب اهناتسرهش  مدرم  تکرح  جیسب و  ربخ  اب  ربخ  نیا  یتقو  دنیازفیب . شیوخ  جح  هب  ار  نایرصم  یبوکرس 

راتفرگ نادب  هچنآ  زا  ار  ام  دنتفگ : دوخ  اب  ات  درک  هسوسو  ناشلد  رد  ناطیش  دیسر  دنا ) هدرکهرـصاحم  ار  نامثع  هناخ  عامتجا و  هنیدم  رد 
نانچ و  دنرادب . تسد  ام  زا  دنوش و  مرگرس  هثداح  نیاب  مدرم  ات  نامثع ) ینعی   ) صخـش نیا  نتـشک  زج  دهدیمن  تاجنزیچ  چیه  میا  هدش 

( یلع نب   ) نسح نکل  دندروآ . هلمح  نامثع  هناخ  رد  هب  سپ  دنتـشادن . دیما  زیچ  چیه  هب  نامثع  نتـشک  هب  زج  شیوخ  تاجن  يارب  هکدش 
يریگولج هب  دـندوبنانآ  اـب  هک  یناـگداز  یباحـص  رگید  صاـع و  نب  دیعـس  مکح و  نب  ناورم  هحلط و  نب  دـمحم  ریبز و  نب  هللا  دـبع  و 

امامتشادرب امـش  هدهع  زا  ار  میرای  عافد و  هفیظو  اریادخ  اریادخ  هک  دروآرب  گناب  نامثع  ماگنه  نیا  رد  دندش . ریگرداهنآ  اب  دنتخادرپ و 
یتقو دنارب . ار  نانآ  ات  دمآ  نوریب  تشادتسدب  يرپس  ریشمش و  هکیلاح  رد  دوشگب و  ار  هناخ  رد  سپ  دنتفریذپن . نانآ 
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ود ره  رب  راک  و  دنتـسشن ، بقع  ات  ناشدـندنارب  دـنتفرگ و  نتخات  اهنآ  رب  تعامجنآ  دـنتفاترب و  يور  هرـصب  یلاـها  داـتفا  وا  هب  ناشمـشچ 
دندش و هناخ  دراو  دعب  دنرادرب . تسد  هک  دندشن  رضاح  نانآ  اما  دنیآرد ، هناخ  هبهک  داد  مسق  ار  باحـصا  نامثع  تشگ . تخـس  فرط 

دومن باتش  دندوب  شهارمه  هک  يا  هدع  اب  دعب  دوب ، نایجاح  وزج  لاسنآ  قیرش  نب  سینخا  نب  هریغم  دش . هتسب  نایرـصم  يورب  هناخب  رد 
. تفرگ رگنـس  هناخ  رد  تشپ  دش و  هناخدراو  مه  وا  زورنآ  تشاد . روضح  يریگردرد  دیـسر و  هنیدـم  هب  نامثع  ندـش  هتـشک  زاشیپ  ات 

نآرق هب  ور  مایا  نآ  رد  نامثع  میهدـب . هچ  ار  ادـخ  باوجمینکن  عافد  رگا  مینک  عافد  ناج  ياپ  اـت  وت  زا  میناوت  یم  زورما  هک  اـم  تفگو :
نآرق ندناوخ  ناناملسم  و  دناوخیم -  نآرق  هتسشن  دشیم  هتسخ  نوچ  و  درازگیمزامن ، دوب  هداهن  شرانک  رد  نآرق  هکیلاح  رد  دوب و  هداهن 

زا سکچیه  دـندید  نایرـصم  نوچ  دـندوب . لیاح  هناخ  برد  وا و  نیب  دـندرکیم  عافد  وا  زا  هک  یناـسک  و  دنتـسنادیم -  تداـبع  یعون  ار 
ناب لصتم  هک  ار  یناب  هیاس  هناخبرد و  هدروآ  یشتآ  دش  دنناوتیمن  مه  هناخ  دراو  انمض  دنکیمن و  يریگولج  هناخ  رد  هب  نانآ  یـسرتسد 

ات دوبزامن -  رد  نامثع  و  تفرگرد -  دـندوب  هناخ  رد  هک  یناسک  رب  دـمآ و  دورف  رد  رب  ناـب  هیاـس  تشگ و  رو  هلعـش  اـت  دـندز  شتآدوب 
دورـس نیا  هکیلاح  رد  یلع  نب  نسح  دوب . سنخا  نب  هریغم  دمآ  شیپ  دربن  هب  ناوخ  زجر  هک  یـسک  نیتسخن  دنتـسب و  ناشیا  رب  هار  هدـمآ 

دمآ : نوریب  دربن  هب  دناوخیم  ار  یمزر 
مناشیا  زا  نم  هن  تسانم و  نید  ناشنید  هن  )

مرذگرد ) ایند  زا  هنازارفرس  هک  هگنآ  ات 
هللا دبع  دمآ  نوریب  هناخ  زا  هک  یـسک  نیرخآ  . دندمآ دربن  هب  دندناوخیم  یمزر  دورـس  هکیلاح  رد  زین  صاع  نب  دیعـس  هحلط و  نب  دمحم 
هتفر دندوب  هناخ  رد  هک  یناسک  دزن  داد  روتسد  يو  هب  نآ  رد  داتسرف و  شردپ  دزن  یبلاطم  همانـشرافس و  هارمه  ار  وا  نامثع  دوب . ریبز  نب 

زا ار  همانـشرافس  نآ  هک  دراد  اـعدا  زونه  و  دـمآ ، نوریب  همه  زا  رخآ  ریبز  نب  هللا  دـبع  تهج  نیمهب  دـنوش . شیوـخ  هناـخ  هناور  دـیوگب 
. " دنکیم ناتساد  نامثع  گرم  تاظحل  ثداوح و  نیرخآ  زا  مدرم  يارب  هتفای و  یتیرومام  نینچو  هدرک  تفایرد  نامثع 
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نومضم : نیاب  تسا  هدروآ  یبیعش "  دنس "  اب  يرگید  تیاور  - 
نآرقلا کیلع  انلزنا  ام  هط  دوب : هدرک  هروس  نیا  ندناوخ  هب  عورـش  وتشاذگیم  زامن  نامثع  دـندز  شتآ  ار  هناخ  برد  یتقو  دـنیوگیم : " 

نابز تنکل  هابتشا و  راچد  هروس  ندناوخ  رد  هن  درکن و  دینش  یم  هک  یئاهادص  هب  یئانتعا  دناوخیم . باتشب  دنت و  ار  نآرق  وا  و  یقـشتل ...
نیا ندناوخب  عورـش  تسـشن و  نآرق  رانک  هب  هدمآ  هاگنآ  درب . نایاپب  ار  زامن  دنـسرب  وا  هب  نامجاهم )  ) هک نیا  زا  شیپ  تشگ و  دـیدرت  و 

دوزفیب و ناشنامیا  رب  دیـسرتب ، اهنآ  زا  نیاربانب  تسا  هدش  جیـسب  عامتجا و  امـش  هیلع  دـنتفگ  ناشیاب  مدرم  نوچ  هکیناسک  : " درک ... هیآ 
. دناوخ یمزر  دورـس  دوب  هناخ  رانک  رد  نارگید  اب  هک  سنخانب  هریغم  تسا " . نابیتشپ  راد و  هدهع  نیرتهب  تسا و  سب  ار  ام  ادخ  دنتفگ 

يادتقم قشمرس و  نم  تفگ  تسویپنانآ و  هب  دندرکیم -  عافد  هناخ  زا  کچوک  هورگ  نیمه  طقف  مدرم  زا  هک  تقو -  نیا  رد  هریره  وبا 
یم يراگتسر  ار  امش  هک  ارم  ارچ  نانطومه  يآ  هک  تشادرب  گناب  و  تسا . یکرابم  زور  تسا و  گنج  زور  زورما  تفگ : و  متسه . امش 

دیناوخیم ؟ خزود  شتآ  يوس  هب  مناوخ 
در و يا  هبرـض  دـمآ . يو  دربن  هب  عابن "  مانب "  ثیل  ینب  هلیبق  زا  يدرم  تساوخ . دروامه  دـمآ و  دربن  هبهمه  شیپاشیپ  تقونآ  رد  ناورم 
. داتفا يور  هبات  شدناتلغ  رد  دروآ و  دورف  ناورم  ندرگ  خیب  رب  ار  شا  هبرض  وا  دز و  يا  هبرض  شفیرح  ياپ  نیئاپ  رب  ناورم  دندرک . لدب 
زا سپ  ام  اریز  تشاد  دـیهاوخن  یعرـش  یلیلد  یمالـسا  تما  نایم  رد  ام  هیلع  امـش  دـنتفگ : نایرـصم  دنتـشگریگرد . فرط  ود  ناـمزرمه 
مزر شکمـشک و  هب  ات  تفر  شدربن  هب  يدرم  تساوخ . دروامه  سنخا  نب  هریغم  میتساخرب . امـش  اب  گنج  هب  ناهرب  هماـقا  رطخ و  مـالعا 

؟ تسا هدشهچ  ارت  دیـسرپ : وا  زا  سیدع  نب  نمحرلا  دـبع  انا هللا ... تفگ : شلتاق  دـش . هتـشک  سنخا  نب  هریغم  دـنتفگ : مدرم  دـنتخادرپ ...
ثابق ما . هدش  شلتق  راتفرگ  نم  الاح  هدب  هدژم  خزود  شتآ  هب  ارسنخا  نب  هریغم  لتاق  دنیوگیم  نم  هب  هک  مدـید  یئایور  هبـش  رد  تفگ :

. تشک ار  یملسا  هللا  دبع  نب  راین  ینانک ،
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. دـندشن ربخ  ناشدورو  زا  هناخ  برد  نارادـساپ  هکیلاح  رد  دـندرک  ریخـست  ارنآ  هدـمآرد  شا  هناخ  هب  نامثع  هیاسمه  ياه  هناخ  زا  مدرم 

. دـندرب نوریب  هکلهم  زا  دوخ  اب  دوب  هدـشبولغم  نامثع ) ینعی   ) ناش هدـنامرف  هکتهجنآ  زا  ار  نانآ  دـندمآ و  ناشنادـنزرف  غارـسب  لـئابق 
فالخ زا  تفگ : واهب  هدـمآرد  نامثع  قاطا  هب  دـش ، بلطواد  يدرم  دنتـساوخ . نامثع  نتـشک  يارب  دوخ  نایم  زا  ینیبلطواد  نویبـالقنا ) )

هرود رد  هن  ما و  هتفرگرب  ینز  زایئاورانب  هماـج  میگدـنز  تیلهاـج  هرود  ردهن  ادـخب  وت  رب  ياو  تفگ : دوب . یهاوخناـما  رد  هدـب  افعتـسا 
تسد ما و  هدرک  یفابلایخ  يزابسوه  يارب  ای  هدروآ  نابز  رب  هناقشاع  هنارت  ما  هدرک  تعیب  ص )  ) ادخلوسر اب  هک  یماگنه  زا  هن  و  یمالسا ،
تباث یقاـب و  عضو  نیمهب  نم  دراذـگ . ورف  نت  زا  هتـسارآ  هدـناشوپ و  وا  رب  ادـخ  هک  ار  یتعلخ  هک  متـسین  مه  یـسک  ما . هدولآ  یتفعیب  هب 

زا دمآ . نوریب  نامثع  دزن  زا  درمنآ  دنکفا . يراوخ  هب  ار  يزور  هریت  لهاو  دناسر  تزع  هب  دنتداعـس  هتـسیاش  هک  اریناسک  ادـخ  ات  منامیم 
زا و  میشکب ، ار  وا  هک  میرادن  نیا  زج  يا  هراچ  مدرم  گنچ  زا  تاجن  يارب  یفرط  زا  میا ، هدنامرد  ادخب  تفگ : يدرک ؟ هچ  دندیـسرپ : وا 

تسین . زیاج  شنتشک  رگید  فرط 
لتاق وت  تفگ : ثیل  هلیبق  زا  تفگ : يا ؟ هلیبق  مادـک  زا  دیـسرپ : وا  زا  نامثع  دـندروآرد . نامثع  قاطا  هب  ار  ثیلینب  هلیبق  زا  يدرم  هاـگنآ 

زا تفگ : درکاعد و  دندوب  وت  اب  هک  رگید  رفن  دـنچ  اب  وت  هرابرد  ص )  ) ربمایپ هک  يدوبن  وت  رگم  تفگ : ؟ روطچ دیـسرپ : دوب . یهاوخن  نم 
تعامج زا  تفر و  اجنآ  زا  درمنآ  تفر . یهاوخن  تسد  زا  زگره  وت  نیارباـنب  تفگ : يرآ . تفگ : دـیزیهرپب ؟ زور  نـالف  گـنج و  نـالف 
یهاوخن ارم  وت  هن ، : تفگ ماوت . لتاق  نم  تفگ : نامثع  هب  . دنداتـسرف وا  قاطا  هب  ار  شیرق  هلیبقزا  يدرم  سپـس  تسج . هرانک  زین  ناـفلاخم 

تسد زگره  وت  تهج  نیمهب  تساوخ ، شزرمآ  تیارب  ادخ  زا  درک و  اعد  وتقح  رد  زور  نالف  ادخلوسر  تفگ : روطچ ؟ دیـسرپ : تشک .
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داتسیا نامثع  هناخ  رد  رب  هدمآ  مالـس  نب  هللا  دبع  تسج . هرانک  تعامجنآ  زا  دمآ و  نوریب  هدرک  رافغتـسا  درمنآ  یئالایمن . قحان  نوخ  هب 
رگا مسق  ادخب  اریز  دوش . هتخآ  ناتیورب  ادخ  ریـشمش  هک  دـینکن  يراک  نانطومه  تفگ : و  يو ، نتـشک  زا  مدرم  نداد  زیهرپ  هب  درک  انب  و 

ریشمش نآ 
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هب یکتم  دیشکب  ار  وا  رگا  تسا ، یکتم  هنایزات  هب  زورما  امش  همکاح  تردق  امـش  رب  ياو  . دمآ دهاوخن  رد  ماین  هب  دیروآ  نوریب  ماین  زا  ار 
دنهاوخ كرت  ار  ناترهـش  اهنآ  دیـشکب  ار  وا  هاگ  ره  مسق  ادخب  دنا . هتفرگ  شوغآ  رد  ادخ  ناگتـشرفار  ناترهـش  تشگ . دهاوخ  ریـشمش 

دیباترب . نانآ  زا  يور  سپ  اهراک  نیاب  هچ  ار  وت  هداز  يدوهی  دنتفگشباوج : رد  تفگ .
. دوب رکب  یبا  نب  دـمحم  تشگرب  ناگدـننک ) هرـصاحم  نافلاخم و   ) تیعمج دزن  دـمآرد و  ناـمثع  قاـطا  هب  هک  یـسک  نیرخآ  دـناهتفگ :
رد ار  ادـخ  نوناق  هک  هدوب  نیا  زج  ما و  هتـشگ  بکترم  یملظ  وت  قح  رد  رگم  يریگیم ؟ مشخ  ادـخ  رب  ایآ  وت  رب  ياو  تفگ : وا  هب  ناـمثع 

تفرب . هتفاترب  يور  رکبوبا  رسپ  دمحم  ما ؟ هدرک  ارجا  وت  دروم 
کی زا  ود  ره  هک  نارمح -  نبنادوس  هریتق و  هتـسکشمه ، رد  شا  هیحور  هک  دنتـسناد  دمآ و  نوریب  رکب  یبا  نب  دـمحم  یتقو  دـنیوگیم :

رود ات  دز  اپ  اب  ار  نآرق  درک و  دراو  نامثعرب  يا  هبرـض  تشاد  تسد  رد  هک  ینهآ  هراپ  اب  یقفاغ  و  دنتـساخ ، اـپب  یقفاـغ  و  دـندوب - هلیبق 
رب يا  هبرـض  ات  دـمآنارمح  نب  نادوس  تخیر . نآ  رب  دوب  هدـش  يراج  ناـمثع  مخز  زا  هک  ینوخ  تفرگ و  رارق  ناـمثع  ربارب  رد  دروخ و 
نآ رثا  رب  و  تخاس ، وا  رپس  ار  شیوخ  تسد  تخادـنا و  نامثع  يور  رب  ار  دوخ  ناـمثع ) رـسمه   ) هصفارف رتخد  هلئاـن  دزاـس  دراو  ناـمثع 

ار نامثع  يا  هبرـض  اب  و  تسا . ینز  هریپ  تفگ : هدز  نامثع  رـسمه  رمک  نیئاپ  رب  یتسد  نادوس  ، دورب هک  تشگرب  و  دش ، عطق  شناتـشگنا 
هار شروتسدب  ار  هک  ره  شناگدرب  زا  نامثع  و  نامثع -  کمک  هب  دندمآ  دروآ  هلمح  هناخ  هب  هک  یتعامج  هارمه  نامثع  نارکون  تشک .

ار شندرگ  هدرب  هلمح  وا  رب  ناـنآ  زا  یکی  تخاـس  دراو  ناـمثع  رب  يا  هبرـض  نادوس  دـندید  نوچ  و  هتخاـس -  رازآ  دوـب  هتفرگ  شیوـخ 
نآ رد  ار  هک  ره  دـنتفرگ و  تراغ  دابب  دوب  هناخ  رد  هک  ار  هچ  ره  و  شنتـشک . و  درک ، هلمح  هدرب  نآرب  هریتق  تشک . ار  وا  هدز و  ریـشمش 
هب نامثع  نارکون  زا  يرگید  هدرب  دـنتفر  يارـس  هب  یتقو  دنتـسب . ار  شرد  تشاددوجو  نآ  رد  شعن  هس  هکیلاـح  رد  دـندرک و  نوریب  دوب 

نب موثلک  مانب  يدرم  و  ار ، نانز  تنیز  هماج و  یتح  دنتشادرب  دنتفای  هچ  ره  دنتشگ و  يارس  ردنامجاهم  تشک . ار  وا  هدرک  هلمح  هریتق 
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هنحـص هب  شمـشچ  هک  نامثع  نارکون  زا  یکی  تشادرب  ناغف  دایرف و  هلئان  و  دوبرب ، دنک و  رب  ار  نامثع ) رـسمه   ) هلئان نیریز  هماج  بیجن 
دیشاب  ناتدوخ  نایهارمه  بظاوم  دزیم : داد  هک  دادن  اج  یلاح  رد  و  تشک ، ار  درم  نآ  داتفا 

هنازخ ناروماـم  دزادـنا . تسد  نآ  رب  امـش  زا  رتولج  یـسک  دـیراذگن  یتلود و  راـبناو  هنازخ  فرطب  دـیودب  هک  دـش  دـنلب  دایرفيارـس  رد 
دیسر هنازخ  هب  تیعمج  دنتخیرگب . و  دنیانید ، لام  یپ  رد  اهنیا  دنتفگ : دندینـش و  ار  اهنآ  يادص  دوبن  لاوج  ود  زج  نآ  رد  هک  یمومع - 

دوب اهناتسرهش  زا  هک  ره  تفاتیم و  رب  يور  نایرگ  رثاتم و  دوب  هنیدم  لها  هک  ره  اهنآ  زا  دندزیم . جوم  نآ  رد  مدرم  و  درک ، تراغ  ارنآ  و 
. دشابن نامثع  لتق  دـهاش  ات  دوب  هدرک  تماقا  هکم  هار  رد  هتفر و  نوریب  هنیدـم  زا  البق  ریبز  دنتـشگ . نامیـشپ  تعامجنآ  دومنیم . ینامداش 
: دنتفگ وا  هب  دناتـسب . ار  شداد  دزرمایب و  ار  نامثع  ادخ  نوعجار ، هیلا  انا  وهللا  انا  تفگ : دندروآ  شیارب  ار  نامثع  ندـش  هتـشک  ربخ  یتقو 

هتـشک ربخ  هیآ ) رخآ  ات  ... ) دندیـسرن دوصقم  هب  هک  دش  يروطو  دندیچ ، هئطوت  دندیـشک و  هشقن  تفگ : دنا . هدـش  نامیـشپ  تعامج  نآ 
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دنا . هتشگ  نامیشپ  تعامج  نآ  دنتفگ : وا  هب  دناتسب . ار  مالسا  وا و  داد  دزرمایب و  ار  نامثع  ادخ  تفگ : دیسر ، هحلط  هب  نامثع  ندش 
زاب ناـش  هلیبق  ناـشیوخ و  دزن  دـنناوتیم  هن  دـنرب و  راـکب  يا  هیـصوتو  شرافـس  دـنناوت  یم  هن  دـناوخ : ار  هیآ  نیا  اـهنآ و  رب  گرم  تفگ :
نآ دنتفگ : دروآدوجوب . ام  يارب  یبوخ  نیـشناج  دزرمایب و  ار  نامثع  ادخ  تفگ : دش . هتـشکنامثع  دنتفگ : وا  هب  دمآ . ع )  ) یلع دـندرگ .
یبا نب   ) دعـس لابندب  هیآ ) رخآ  ات  ...) وش رفاک  تفگ  ناسنا  هب  هک  ناطیـش  لثم  تفرگ : ندناوخ  ار  تیآ  نیا  دناهتـشگ . نامیـشپ  تعامج 
رهـش هب  تفگ : دیـسر  وا  هب  ربخ  یتقو  مشاب . نامثع  لتق  دهاش  مهاوخ  یمن  تسا  هتفگ  تسا و  شیوخ  غاب  رد  دـش  مولعم  دـنتفر  صاقو )

وراک هک  یناسک  دناوخ : ار  هیآ  نیا  و  میتشگ ، کیدزن  میتخیرگ و 
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دعب نک و  ناشنامیشپ  ایادخ  تفگ : و  دنهدیم ... ماجنا  يراوتساو  بوخ  راک  دنتشادنپ  یم  هکیلاح  رد  تفردابب  ایند  یگدنز  رد  ناششالت 
زاس " . راتفرگ  ترفیک  لاگنچب 

نومضم : نیدب  تسا  هدروآ -  یبیعش "  دنس "  ابینعی  دنس -  هنوگنامه  اب  يرگید  یخیرات  تیاور  - 
دنهاوخ مرج  ناب  ار  وت  دوش  هتشک  یشاب و  هنیدم  رد  وت  رگا  و  دشدهاوخ ، هتشک  نامثع ) ینعی   ) درم نیا  تفگ : یلع  هب  هبعـش  نب  هریغم  " 

ادیپ ار  وت  مدرم  یشاب  نمی  رد  يراغ  رد  هچرگ  دوش  هتشک  يورن و  رگا  اریز  هقطنم ، نالف  هب  ورب  نیاربانب  تخاس ، دنهاوخ  مهتم  تفرگ و 
رد رایسب  یقلخ  هکیلاح  رد  دندزشتآ  ار  شا  هناخ  برد  دعب  تشگ ، هرصاحم  زور  ود  تسیب و  نامثع  و  تفریذپن . وا  یلو  درک . دنهاوخ 
نم هب  ص )  ) ادـخ ربمایپ  تفگ : هدـب . گـنج ) ي   ) هزاـجا اـم  هب  دـنتفگ : ناـمثع  هب  اـهنیا  ناورم . ریبز و  نب  هللا  دـبع  هلمج  زا  دـندوب  هناـخ 
ورت كانرطخ  يروظنمب  دننزیم  شتآ  ار  هناخ  برد  تعامج  نیا  درک . مهاوخ  يرادیاپ  شسرافس  يارجا  رد  نم  تسا و  هدرک  یشرافس 

وا هناخ  زا  یگمه  مدرم  و  دـگنجب . اـی  دـیامن  یئوجگنج  یـسک  هک  منکیم  عنم  ادـج  نم  تهج  نیمهب  هناـخ . برد  ندز  شتآ  زا  رت  مهم 
مهم يراک  لوغشم  نونکا  تردپ  تفگ : وا  هب  نامثع  دوب . وا  دزن  یلع ) نب   ) نسح و  دنک . تئارق  ات  تساوخینآرق  نامثع  و  دنتفر . نوریب 

روتـسد دوب  راصنا  زا  هک  يرگید  درم  و  نادـمه -  هلیبق  زا   " برک -  وبا  هب "  يورب . نوریب  هک  مهدـیم  مسق  ار  وت  نیاربانب  تسا . میظع  و 
هب ناورم  ریبز و  نب  هللا  دـبع  هک  یتالمح  زا  سپ  دنتـسیاب . یناـبهگن  هب  دوبن -  ذـغاک  لاوج  ود  زج  نآ  رد  هک  یمومع -  هنازخ  رد  رب  داد 

قاطا هب  هک  یماگنه  تهج  نیمهب  درک ، دیدهت  ار  ناورم  ریبز و  نب  هللا  دبع  رکب ، یبا  نب  دمحم  تشگ . شوماخ  شتآ  دـندرک  نامجاهم 
زگره تردـپ  نک ، لو  ار  مشیر  تفگ : وا  هب  ناـمثع  دوب . هتفرگ  ار  ناـمثع  شیر  رکب  یبا  نب  دـمحم  دـنتخیرگ . ودـنآ  دـش  دراو  ناـمثع 

. دـگلاب يرگید  تفوکیم و  وا  رب  شریـشمش  فالغكون  اـب  یکی  دندیـسر . رـس  نارگید  درک . لو  ار  شـشیر  مه  وا  تفرگیمن . ار  مشیر 
تشپ هب  تشاد  تسد  رد  هک  ار  یناکیپ  كون  یکی  هرخالاب 

هحفص 80 ] ] 

، دوب هدروخلاـس  وا  دـیدرت . شیوشت و  رد  دـندوب و  كاـنمیب  شنتـشک  زا  لاـحنآرد  و  تخیر ، نآرق  رب  نآ  زا  نوخ  درک و  ورف  شـشوگ 
دایرف و شنارتخد  و  نامثع ) رسمه   ) هلئان دندیشک . ارشیاپ  هداتفا  شوهیب  دندید  نوچ  دنتـشگ . قاطا  دراو  مه  نارگید  و  تشگ ، شوهیب 

يو اما  دـیرب ، ریـشمش  ار  شتـسد  تخاس و  وا  رپس  ار  دوخ  هلئان  دردـب ، ار  شمکـش  ات  دـمآ  هتخآ  ریـشمش  اب  یبیجت  نآ  دـندروآرب . ناغف 
ره هک  دزیم  دایرف  یکی  دش . هتشک  باتفآ  بورغ  زا  شیپ  هنع -  هللا  یضر  نامثع -  ناسنیدب  درک . ورف  درشف و  نامثع  هنیـس  رب  ار  ریـشمش 

نابهگن ود  نآ  دنتفر . یتلود  هنازخ  غارـس  هب  دعب  و  دندرک ، تراغ  ار  زیچ  همه  سپ  دوب  دهاوخ  اور  شلام  ندرب  دشاب  رده  شنوخ  سک 
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دندوب " . نبا  لابندب  اهنیا  مینک  رارف  دنتفگیم : هدرب و  ردب  شیوخ  ناج  هتخادناار  اهدیلک 
ترابع : نیاب  تسا  هدرک  تبث  یبیعش "  دنس "  اب  يرگید  تیاور  - 

هب هنیدـم  زا  برع  لـئابق  هب  ندـشکیدزن  و  یجراـخ )  ) داـهج يارب  يا  هدـع  تشگ  رادـیدپ  هنیدـم  رد  ثداوـح  اهتعدـب و  هک  یماـگنه  " 
اهناتسرهش هب  هک  ینارجاهم  نادنزرف  زا  هدعنآ  سپ  ماش . هب  یهورگ  هفوک و  هب  یعمج  دنتفر و  هرصب  هب  یضعب  دندش ، راپسهر  اهناتسرهش 

یگمه سپــس  دـندوب . ماـش  رد  هـک  اـهنآ  زج  دنتــشاذگاو  دـشیم  هنیدــم  مدرمهـیلع  هـک  یئاـهراک  هنوـگنآ  هـب  هـلمح  يانبدــندوب  هـتفر 
هداتـسیاقطن هب  مدرم  نایم  هجیتن  رد  دش ، شرازگ  نامثع  هب  اهنآ  عضو  دنتـشگزاب . هنیدـم  هب  دـندوب  ماش  رد  هک  یناگداز  رجاهميانثتـساب 

تفگ :
. دیئارگ دنهاوخ  حالص  هب  امش  ندش  حلاص  اب  دنیارگیم و  داسف  هب  امـشندش  دساف  رثا  رب  مدرم  دیمالـسا . ساساو  هشیر  امـش  هنیدم  مدرم 

دیعبت ار  وا  امتح  هتـشگ  بکترم  یئاوران  راـک  هک  نیا  رب  رئاد  دـسرب  نم  هب  یعـالطا  امـش  زا  کـی  ره  زا  هک  یتروص  رد  اریادـخ  اریادـخ 
یناسک امـش  زا  شیپ  اریز  دزاس . حرطم  یئاضاقت  ای  هدروآ  نابزب  ینخـس  هدرک  یتسدـشیپ  ناشیا  رب  یـسک  منیبب  اداـبم  ناـه  درک . مهاوخ 

. دندروایمننابزب يزیچ  شیوخ  هفیظو  قح و  زا  چیه  دندرکیم و  عطق  هجنکشب  ار  ناشندب  ياضعا  هک  دندوب 
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زا دیـشکیم -  هحلـسا  ای  دـشیم  یترارـش  بکترم  هک  ار  ناگداز ) رجاـهمینعی   ) اـهنآ زا  سک  ره  هک  تفرگ  شیپ  ار  تسایـس  نیا  ناـمثع 
هک دیـسر  شرازگ  نامثع  هب  یتح  دنتفـشآ ، رب  راک  نیا  زا  ناشناردپ  هجیتن ، رد  درکیم . دیعبت  گنردـیب  ای  ریـشمش -  ات  هتفرگ  یتسدـبوچ 

مکح تفگ : سپ  تسا . هدرکدیعبت  ار  صاعلا  یبا  نب  مکح  ص )  ) ادخ ربمایپ  طقف  تسا ، هتشاذگ  تعدب  ندرک  دیعبت  رد  دنیوگیم : اهنآ 
نیاربانب دـنادرگ . زاب  شرهـش  هب  ار  وا  دـعب  و  درک ، دـیعبت  فئاـط  هب  اـجنیا  زا  ار  وا  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  دوب و  هکم  لـها  صاـعلا ) یبا  نب  )

ربمایپ نیـشناج  نینچمه  دـینادرگ  زاب  شراید  هب  تشذـگ  وفع و  هار  زا  درک و  دـیعبت  دوب  هدرک  هک  یهانگ  رطاـخب  ار  وا  ص )  ) ادـخلوسر
. منکیم راتفر  امـش  اـب  وفع  هر  زا  نم  ادـخب  مسق  درکدـیعبت . هفیلخ  نآ  زا  سپ  زین  هنع -  هللا  یـضر  رمع -  درک و  دـیعبت  ار  یناـسک  (ص )

نیاربانب منکیم ، يریگولج  شعوقو  زا  تقد  طایتحا و  اب  نم  دهد و  خر  امش  ام و  يارب  متسین  لیام  هک  تسانداد  خر  فرش  رد  یثداوح 
دینک " . يریگشیپ  شعوقو  زا  دینکتقد و  مه  امش 

هدرک تبث  شخیرات  رد  دنـس  کی  اب  يربط  رفعجوبا  هک  تسا  ناضرغم  هتخاس  ساسا  یب  بلاطم  غورد و  هلـسلس  کی  اهنیا  دیوگ : ینیما 
میدروآ و لیـصفتب  متـشه  دـلج  رد  ار  دنـس  نآ  لاجر  لاح  حرـش  میدومن و  زاب  میدرک و  تباث  ارنآیتسردان  یتسـس و  هک  يدنـس  تسا 

یتیاور نآ  و  تشذگ . ناترظن  زا  دلج  نیمه  رد  نآ  لوا  هراپ  هک  میروایم  ار  يربط  بحم  ياه  هتشون  نونکا  دنشامق . هچ  زا  میدرک  تباث 
دنا و هتـسویپ  نادب  هتخاس و  يا  هدئاز  یخرب  دنناتـسادمه و  شلقن  رد  ناخروم  نانادثیدحو و  نایوار  هک  بیـسم  نب  دیعـس  لوق  زا  تسا 

تیاور : نآ  کنیا  تسا . هدناسر  تبث  هب  لوعجم  هدئاز  نیمه  اب  ار  یخیرات  تیاور  نآ  ناشیا  يوریپ  هب  يربط  بحم 
ار وا  میهاوـخب  هک  نیا  هن  میتـساوخیم  ناـمثع  زا  ار  ناورم  اـم  تفگ : دنـشکب  ار  ناـمثع  دـنهاوخیم  هک  دیـسر  عـالطا  یلع  هب  نوـچ  " ... 

. دنک يزادنا  تسدوا  هب  یسک  دنراذگن  دنتسیا و  يرادساپب  نامثع  هناخ  رد  رب  ریشمش  اب  هک  داد  روتسد  نیسح  نسح و  هب  و  میشکب .
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هب هنامصخ  دورو  زا  ار  مدرم  ات  دنداتـسرف  ارناشنادنزرف  ص )  ) ربمایپ باحـصا  زا  ياهدعو  ار  شرـسپ  هحلط  داتـسرف و  ار  شرـسپ  زین  ریبز 
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هناخ رد  هب  نتخادـناریت  هب  دـندرک  عورـش  دـندید  ار  عضو  نیا  نوچ  مدرم  دـنک . نوریب  ار  ناورم  دـنهاوخب  وازا  دـنراد و  زاب  نامثع  هناـخ 
شرـس یلع  هدش  دازآ  هدرب  ربنق  و  هحلط ، نب  دـمحم  نینچمه  دروخ  ریت  دوب  هناخ  رد  هک  ناورم  تشادرب و  مخز  یلع  نب  نسح  ات  نامثع 

، دنک ادیپ  هنماد  شکمشک  ودنیآ  مشخب  نیسح  نسح و  رطاخب  مشاه  ینب  هک  دیـسرت  نیا  زا  ناگدننک  هرـصاحم  زا  یکی  هاگنآ  تسکش .
هرصاحم هتفاکش  ار  مدرم  فوفـص  دننیبب  نسح  تروص  رب  نوخ  دنیایب و  مشاه  ینبرگا  تفگ : ناناب  هتفرگ  ار  رفن  ود  تسد  تهج  نیمهب 

لتقب دوش  هجوتم  یـسک  هکنآ  یب  ار  وا  مینزب و  نامثع  هناخ  هب  یبقن  تسا  رتهب  تشاذـگ . دـنهاوخ  ماکان  ار  امـش  دز و  دـنهاوخ  مه  رب  ار 
ماب تشپنانآ  همه  اریز  دوش ، هجوتم  شنایهارمه  وا  یـسک  هکنآ  یب  دـندرب  نامثع  هناـخ  هب  یهار  راـصنا  زا  یکی  هناـخ  زا  سپ  میناـسر .
اما دیـشک  دایرف  شرـسمه  دنتخیرگ . دـندوب  هدـمآ  هک  اجنامه  زا  دنتـشک و  ار  وا  ناسنیدـب  دوبن . شرـسمه  زج  یـسک  قاطا  رد  دـندوب و 

نیـسح و نسح و  تسا . هدـش  هتـشک  نینموملاریما  هک  درک  ربـخ  ار  مدرم  هتفر  ماـب  هب  سپ  دـش . وحم  هناـخ  نوریب  يوهاـیه  رد  شیادـص 
دندید دندمآ  مدرم  و  دنتـسیرگ ، هدش  عمج  شرودـب  تسا ، هدـش  هتـشک  دـندید  دـندمآ و  نامثع  قاطا  هب  دـندوب  ناشهارمه  هک  یناسک 

زا شوه  هکیلاح  رد  دیـسر و  دندوب  هنیدـم  رد  هک  نانآ  و  صاقو ) یبا  نب   ) دعـس ریبز و  هحلط و  یلع و  هب  ربخ  تسا . هدـش  هتـشک  نامثع 
روطچ هک  درک  ضارتعا  شدنزرف  ود  نب  یلع  دنتـشگرب . و  دنتفای ، هتـشک  ار  وا  هدمآرد  نامثع  قاطا  هب  ات  دندش  نوریب  دوب  هدیرپ  ناشرس 

نب دمحم  و  نیـسح ، هنیـس  رب  دز و  نسح  هرهچ  رب  هدرب  تسد  و  دوشهتـشک ؟ نامثع )  ) نینموملا ریما  دـیتشاذگدیدوب  هناخ  رد  رب  هک  امش 
هچ رگم  تفگ : واهب  هحلط  دـید . ار  هحلط  ات  داتفا  هارب  دوب  نیگمـشخ  هکیلاح  رد  و  درک . تنعل  ار  ریبز  نب  هللا  دـبع  داد و  مانـشد  ار  هحلط 

باحـصا همهنیا  تفگ : وا  هب  تسا  هتـشاد  تسد  نامثع  لتق  رد  هحلط  دوب  دـقتعم  هک  یلع  ینزیم ؟ ار  نیـسح  ونسح  هک  نسحلاوبا  هدـش 
ار ناورم  رگا  تفگ : يدرکن  هماقا  نامثع  هیلع  ناشروضح  رد  یعرـش  عطاق  لئالدوت  دـندوب و  اجنیا  ردـب  نادـهاجم  زا  ص )  ) ادـخ ربماـیپ 

هتشک دوب  هدرک  ام  میلست 
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شروضحب یگمه  مدرم  و  تفر ، هناخ  هب  یلع  دیتشکیم ، همکاحم  زا  شیپ  ار  وا  دوب  هداد  امـش  لیوحت  ار  ناورم  رگا  تفگ : یلع  دـشیمن .
ناشیا هک  ره  تسا و  ردب  نادـهاجم  قح ) و   ) هفیظو تقیقح  رد  و  دـسریمن . امـش  هب  راک  نیا  تفگ : نانآ  هب  دننک 0  تعیب  وا  اب  ات  دـنتفر 

عضو نوچ  یلع  مینیب . یمن  رت  هتسیاش  وت  زا  ار  سکچیه  ام  هک  دنتفگ  انثتـسا  نودب  ردب  نادهاجم  همه  سپ  دوب . دهاوخ  هفیلخ  دندنـسپب 
( صاقو یبا  نب   ) دعس ریبز و  دوب و  هحلط  درکتعیب  وا  اب  هتفر  الاب  ربنم  زا  هک  یسک  نیتسخن  و  دمآرب ، ربنم  هب  هتفر  دجسم  هب  دید  نینچ  ار 
. دنتخیرگ اما  دندش  راضحا  طیعم  یبا  هداوناخ  ناورم و  دالوا  زا  يا  هدع  تخیرگ . وا  اما  درک  راضحا  ار  ناورم  ص .)  ) دمحم باحـصا  و 

" 
نیـسح نسح و  دـننامثع  لـتق  یپ  رد  ناـنآ  هک  دـش  عـلطم  نوـچ  یلع  تـسا " : هدروآ  تراـبع  نیاـب  ار  یخیراـت  تـیاور  نـیا  يدوعـسم 

. دسرب وا  هب  یـسک  تسد  دنراذگن  داد  روتـسدو  داتـسرف  شا  هناخ  برد  هب  نامثع  تیامحو  يرادساپ  هب  حلـسم  لاحب  ار  شنامدختـسمو 
میدرب مان  هک  نانآ  زا  يوریپهب  ناشردپ  فرط  زا  ناگداز  یباحص  رتشیب  ار و  دمحم  شدنزرف  هحلط  داتـسرف و  ار  هللا  دبع  شرـسپ  زین  ریبز 

نسح دندش . ریگرد  نیفرط  دنتفرگ و  رارق  يزادناریت  دروم  نانیا  هاگنآ  دنیامن . يرادساپ  نامجاهم  ربارب  رد  نامثع  هناخ  زا  دنتفای  روتـسد 
ماـقتنا هب  هـیما  ینب  مشاـه و  ینب  دندیـسرت  مدرم  تـشادرب . مـخز  هـحلطنب  دـمحم  تسکـش و  شرـس  ربـنق  تـشگ و  حورجم  یلع ) نـب  )

هناخ نوردب  راصنا  زا  یکی  هناخ  راوید  زا  هتفر  دوخ  دنشاب و  هناخ  رد  رب  گنج  مرگرس  ات  دنتـشاذگ  ار  تعامجنآ  تهج  نیمهب  . دنزیخرب
دندیـسر نامثع  هب  یلاح  رد  و  رگیدنت . ود  دوب و  رکب  یبا  نب  دمحم  دندناسر  نامثع  هب  ار  دوخ  هک  یناسک  هلمج  زا  دـندش . دراو  نامثع 

: تفگ نامثع  تفرگ . ار  نامثع  شیر  رکب  یبانب  دمحم  شکمشک . گنج و  مرگرس  شنارکون  نادنواشیوخ و  دوب و  يو  اب  شرسمههک 
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ود تفر . نوریب  هناخ  زا  تشادب و  تسد  نخـس  نیا  رثا  رب  دمحم  تشگیم . تحاران  تخـس  دیدیم  لاح  نیاب  ارت  تردپ  رگا  ادخب  دمحم 
ار وا  دندش و  قاطا  دراو  رگید  نت 
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دش . هتشک  نینموملا  ریما  هک  تشادرب  نویش  هب  گناب  شرسمه  دناوخیم . تشاد و  ربارب  رد  نآرقهکیلاح  رد  دنتشک 
دیـسر یلع  هب  ربخ  نیا  دنتـسیرگ . و  هدرپس ، ناج  دنتفای و  هتـشک  ار  وا  هدیـسررس  دـندوب  ناشهارمه  هک  ینایوما  نیـسح و  نسح و  هاگنآ 

هتـشگرس و یلع  دـنتفاترب . يور  هدـننک ) هرـصاحم  نویبالقنا   ) تعامج راصنا . نارجاهم و  رگیدو  صاقو ) یبا  نب   ) دعـس ریبز و  هحلطو و 
؟ دوش هتـشک  نینموملا  ریما  دیتشاذگ  دیدوبيرادساپب  هناخ  رد  رب  هکیلاح  رد  هنوگچ  تفگ : شدنزرف  ود  هب  هدمآ  نامثع  هناخ  هب  كانمغ 
: تفگ وا  هب  هحلط  تهج  نیمهب  درک . تنعل  ار  ریبز  نب  هللا  دـبع  داد و  مانـشد  ار  هحلط  نب  دـمحم  و  نیـسح ، رب  دز و  نسح  تروـص  رب  و 

ناـیوما رگید  ناورم و  دـشیمن . هتـشک  دوـب  هداد  لـیوحت  ار  ناورم  رگا  ناـمثعاریز  تسرفب ، تنعل  هن  هدـب و  مانـشد  هـنو  نـسحلا  وـبا  نزن 
وا اب  هک  وت  دیـسرپ :  - نامثع رـسمه  هصفارف -  رتخد  هلئان  زا  یلع  ناشدـنتفاین . اما  ناشدنـشکب ، ات  دـنتفرگ  رارق  بیقعت  تحت  و  دـنتخیرگ ،

ار هلئان  نخـس  رکب  یبا  نب  دمحم  درک . فیرعت  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  نایرج  .و  دندش شقاطا  دراو  نت  ود  تفگ : تشک ؟ ار  وا  هک  يدوب 
نیا زا  مدمآ و  نوریب  قاطا  زا  دز  نم  هب  ار  اهفرح  نآ  یتقو  اما  مدش  شقاطا  دراو  شنتـشکدصقب  نم  هک  داد  حیـضوت  یلو  درکن  بیذکت 

هک دش  هتشک  یلاح  رد  ما و  هتـشادن  تسد  شنتـشک  رد  نم  مسق  ادخب  ، مرادن یعالطا  دنـشاب  هدش  شقاطا  دراونم  زا  سپ  رفن  ود  ره  هک 
مدوب " . ربخیب  نم 

یلع نب  نسحو  دوب  حلـسم  هکیلاـح  رد  ناـمثع  هناـخ  گـنج  زور  یلع  دـنکیم " : تیاور  نینچ  رمعنب  هللا  دـبع  لوـق  زا  يزوـج "  نبا  " 
ار ممالس  و  نامثع ) ینعی   ) نینموملاریما شیپ  ورب  تفگ : نسح  هب  تسبب و  ار  هناخ  رد  تفر و  هنع -  هللایضر  نامثع -  غارـسب  شهارمه 
: تفگ شردـپ  هب  تشگرب  زا  دـعب  هتفر  ناـمثع  شیپ  نسح  نک . رداـص  يراد  روتـسد  ره  ما ، هدـمآ  تیراـی  يارب  نم  وگب  وناـسرب  وا  هب 

هناتسآ هب  هتـشادرب  ار  شهایـس  همامع  یلع  منیب . یمن  يزیرنوخ  گنج و  هب  یجایتحا  نم  دیوگیم : دناسریم و  مالـس  امـش  هب  نینموملاریما 
مدرکن و تنایخ  وا  هب  هک  دنادب  ات  مدرک  ار  راک  نیا  تفگیم : دنلب  يادصب  هدرک  باترپ  رد 
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دنکیم " . یهتنم  تسکشب  ار  نانئاخ  هناهاوخدب  هشقن  ادخ 
هناخ گـنج  زور  رد  یتقو  هک "  دـننکیم  تیاور  تسا -  هتـشذگرد  اـجنآ  ردهیواـعم  هرود  رد  هک  ماـش  نکاـس  سوا -  نب  دادـش  لوق  زا 

رب ار  ادخلوسر  همامع  هکیلاح  رد  هدمآ  نوریب  شا  هناخ  زا  یلع  مدید  دش  تخـسراک  تشگ و  گنت  هرـصاحم  هنع -  هللا  یـضر  نامثع - 
تسا و هتخادـنا  شیپ  ار  مهنع -  هللا  یـضر  رمع - نب  هللا  دـبع  نیـسح و  نـسح و  شدـنزرفود  هدرک و  لـیامح  ار  شریـشمش  هتـسب و  رس 

یلع دـندمآرد . نامثع  هناـخ  هب  دنتفاکـش و  ار  ناـنآ  فوفـص  هدرک  هلمح  مدرم  هب  هاـگنآ  دنتـسه . واهارمه  راـصنا  نارجاـهم و  زا  یعمج 
نم و  دیـسرن . تموـکح  هـب  دـیبوکنار  ناـگتفاترب  يور  ناگدـنورگ  هلیـسوب  اـت  ص)  ) ادـخ ربماـیپ  نینموـملا  ریما  يا  وـت  رب  مالـس  تـفگ :

ربارب رد  هک  ار  یناسک  همه  تفگ : نامثع  میگنجبنانآ . اب  ات  هدـب  هزاجا  ام  هب  نیاربانب  تشک ، دـنهاوخ  ار  وت  اـمتح  تعاـمج  نیامدـقتعم 
هرطق نم  رطاخب  دنراذگن  هک  مهدیم  مسق  دنیامنیم  ساسحا  شیوخندرگ  رب  یقح  نم  يارب  دننیب و  یم  فظوم  ار  دوخ  لج  زع و  يادخ 

زا ار  باوج  ناـمه  درک و  رارکت  ار  شیوخ  نخـس  هنع  هللا  یـضر  یلع  دـیزیرب . نم  رطاـخب  ار  شیوخ  نوـخ  دـیابن  زین  دزیرب و  نوـخ  يا 
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هک ینادیم  وت  ایادخ  تشاد : بلب  ار  نخس  نیا  هکیلاح  رد  تفریم  نوریب  نامثع  هناخ  رد  زا  هک  مدید  ار  یلع  ماگنه  نیا  رد  دینـش . نامثع 
رد تفگ : دوش ، راد  هدهع  ار  مدرم  زامن  تماما  دـندرک  داهنـشیپ  وا  هب  تشگزامن . هدامآ  هدـمآرد  دجـسم  هب  و  میدرک . ار  نامدوخ  یعس 

هناخ هب  هدـناوخ  يدارف  زامن  مناوخیم . يدارف  زامن  هکلبدـش  مهاوخن  امـش  تعامج  ماـما  تسا  هرـصاحم  رد  ناـمثع ) ینعی   ) ماـما هکیلاـح 
ار وا  ادخب  نوعجار . هیلا  انا  انا هللا و  تفگ : دندرک . ریخـست  ار  نامثع  هناخ  ادخب  مردپ  هک  دـناسر  وا  هب  ار  دوخ  شرـسپدعب  تفر . شیوخ 
رد شنالتاق  دندیـسرپ : ادـخیمدمه . تشهب و  رد  تفگ : یماقم ؟ هچ  رد  دوب و  دـهاوخ  اجک  رد  نامثع  دندیـسرپ : وا  زا  تشک . دـنهاوخ 

درک " . رارکت  رایسب  ار  نخس  نیا  و  شتآ . رد  ادخب  تفگ : دوب ؟ دنهاوخ  یماقمهچ  اجک و 
هک دنا  هدرک  تیاور  هیفص -  هدش  دازآ  هنانک -  زا  لقنب  هحلط  نب  دمحم  لوق  زا 
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رد دندوب و  هدولآ  نوخ  هکیلاح  رد  ار  یشرق  ناوج  راهچ  هک  مدمآ  نوریب  شا  هناخ  زا  یلاح  رد  و  مدوب ، نامثع  ندش  هتـشک  دهاش  نم  " 
بطاح نب  دمحم  ریبز و  نب  هللا  دبع  یلعنب و  نسح  زا  دندوب  ترابع  دندرکیم و  لمحنوریب  هب  مشیپاشیپ  دنتـشاد  تکرـش  نامثعزا  عافد 

هانپ تفگ : درک ؟ هچ  هک  يراد  یعالطا  رکب  یبا  نب  دمحم  هرابرد  ایآ  مدیـسرپ  هنانک ) ینعی   ) وا زا  دـیوگیم  هحلط ) نب  دـمحم  . ) ناورم و 
نوریب قاطا  زا  نآ  رثا  رب  هک  تفگ  وا  اب  یئاهنخـس  و  یتسین . نم  لتاق  وت  ناج  ومع  تفگوا : هب  نامثع  دش و  دراو  نامثع  قاطا  هب  ادـخ  رب 

تفر " .
هک یتیاور  دنس  دیوگیم  تسا و  هدروآ  فیعـض  نایوار  رامـش  رد  ار  يو  يدزا "  هک "  تسه  هنانک "  مان "  یخیراتتیاور  نیا  دنـس  رد 

تسین " . هتخانش  شدنس  دیوگ : زین  و  تسین . انتعا  لباق  شدنس  دیوگیم : يذمرت  و  دوب . دهاوخن  راوتسا  دروایب  وا 
نآ رب  هیفـص  هک  ار  يرطاق  نانع  نم  دـیوگیم " : هک  تسا  هدروآ  هیفـص -  هدـش  دازآ  هناـنک -  لوق  زا  یتیاور  شخیراـت  رد  يراـخب "  " 

هیفـص نآ  رثا  رب  و  دینامر ، ارنآ  هدز  رطاق  تروص  رب  دید و  ار  وا  رتشاکلام  دنک . عافد  نامثع  زا  ات  شمدربیم  متـشاد و  تسدـب  دوب  راوس 
و دندرکیم ، لمح  ندش  حورجم  زا  سپ  ار  یلع ) نب   ) نسح هک  مدوب  یناسک  وزج  نم  دربنارم . يوربآ  گس  نیا  ات  دینادرگرب  ارم  تفگ :

هلبج . شمان  دوب و  رصم  یلاها  زاوا  مدید و  ار  نامثع  لتاق 
نینموملاریما هب  دـندز . ریت  هب  ار  اـم  زا  یکی  مدوب . هرـصاحم  رد  شا  هناـخ  رد  ناـمثع  اـب  نم  هک  دـنکیم  لـقن  هریره  وـبا  زا  يربـقم  دـیعس 

تریشمش هک  مزاسیم  مزلم  هریره  وبا  يا  ار  وت  تفگ : دنا . هتـشک  ار  ام  زانتکی  اریز  تسا  زیاج  وکین و  دروخ  دزنونکا و  متفگ : نامثع ) )
ار مریـشمش  نم  : دیوگیم هریره  وبا  درک . مهاوخ  عافد  نانموم  زا  شیوخ  ناج  اب  زورما  تسا و  نم  ناج  ناشدوصقم  اریز  ینکفا  وسکیب  ار 

. " تساجک نالا  منادیمن  متخادنا و  يرانک  هب 
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يربقم . تسا یندم  دعـس  وبا  دیعـس  یبا  نب  دیعـس  وا  متخانـشن و  ار  یـسک  يربقملا  دیعـس  زج  راو  هناسفا  تیاور  نیا  دنـس  لاجر  نایم  زا 
راهچ يو  دـنیوگیم : نانح  نبا  يدـقاو و  هبیـش و  نب  بوقعی  تساهدوب . هربقم  نآ  رواـجم  يو  اریز  هنیدـم ، رد  تسا  يا  هربقم  هب  بوسنم 

يو ساوح  لالتخا  دـهاش  نیرتهب  تیاور  نیا  نتم  تسا . هدـش  ترپ  شـساوح  هتـشگ و  توترف  هداد و  لاـح  رییغت  شگرم  زا  شیپ  لاـس 
هک ار -  یملـسا  ضراع  نب  راین  هک  هدوب  ناـمثع  ياـقفر  زا  یکی  درک  يزادـناریت  هعقاو  نآ  رد  هک  یـسک  نیتسخن  تسا  ملـسمهچ  تسا .
هک هدوب  ناورم -  هدش  دازآ  هصفح -  وبا  هک  میدید  میدروآ و  البق  ار  بلطم  نیا  تسا . هتـشک  وهدز  ریت  هب  تسا -  هدوب  هدروخلاس  يریپ 
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ياه هعیدو  ظفح  لقن و  رد  هزادنا  هچ  ات  دینادیم  دیسانشیم و  ار  هریره  وبا  انمـض  تسا . هدز  ریت  هب  ار  یملـسا  راین  هدرک و  زاغآ  ار  گنج 
 " باتک هب  تسا  مزالدیسانشیمن  ار  وا  هک  یتروص  رد  و  تسا ، دح  هچ  ات  شیئوگتسار  تسا و  راکتـسرد  نیما و  شناد  نید و  ياهبنارگ 

فوفـص هب  نتـسویپ  زا  هریره  وباهک  نیا  تلع  دـیاش  دـینک . هعجارم  یلماـع  نیدـلا  فرـش  ترـضح  نامرورـس  ردـقنارگ  رثا  هریره "  وبا 
نآ يرای  هب  هدرک و  يراددوخدنتـساخرب  مالـسا  هار  رد  نینوخ  ياهدربن  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  مچرپ  ریز  هک  ینادهاجم 

تساجک  شریشمش  هتسنادیمن  هک  هدوب  نیا  تساخنرب  ترضح 
هب یتـقو  مدوـب . شا  هناـخ  رد  ناـمثع و  اـب  نم  هک "  دـنا  هدرک  تیاور  ار  نخـس  نیا  زین  ناـمثع -  هدـش  دازآ  نینح -  نب  بعـشا  لوـق  زا 

ار نخـس  نیا  ات  دوب . دهاوخ  دازآ  درآرد  ماین  هب  ار  شریـشمش  هک  ره  تفگ : نانآ  هب  نامثع  دندیـشک . ریـشمش  شناگدرب  داتفا  هرـصاحم 
متشگ " . دازآ  هجیتن  رد  و  مدرک ، فالغار  مریشمش  نارگید  زا  شیپ  مدینش 

یباحص وا  تسین و  نینچ  هکیتروص  رد  دروایم ، مزال  ار  بعـشا  ندوب  یباحـص  اریز  تسا ، ساسا  یب  لطاب و  تیاور  نیا  دسیونیم : یبهذ 
. " تسا هدوبن 
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حورشم یتیاور 

لیلد هچ  هب  تفگ : دوب . هرـصاحمب  شا  هناخ  رد  يو  هک  ماگنهنآ  میدوب  نامثع  اـب  اـم  دـیوگیم " : هک  دـننکیم  تیاور  یلهاـب  هماـما  وبا  زا 
هک يدرم  تسین : اورتروص  هس  رد  زج  ناملسم  نتشک  دومرفیم : هک  ما  هدینش  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  هکیتروص  رد  دنـشکب ؟ ارم  دنهاوخیم 

مسق ادخب  دشکب . دناسرب  لتق  رفیکب  دهاوخب  هک  نیا  نودب  قحانب و  ار  یسکای  دنک  انز  جاودزا  زا  سپ  ای  دوش  رفاک  ندشناملـسم  زا  سپ 
هن ما و  هدرکانز  میگدـنز  یمالـسا  هرود  رد  ای  تیلهاج  رد  هن  ما و  هدـیزگن  رب  منید  ياـجبینید  هدومرف  تیادـه  میادـخ  هک  هاـگنآ  زانم 
هک درک  مدرم  هب  ور  هناخ  زارف  زا  دیسر  تدشب  وا  یگنشت  نوچ  دنشکب ؟ دنهاوخیم  يزوجم  هچ  هب  ارم  نیاربانب  . ما هتـشک  قحانب  ار  یـسک 
زا یکی  دوشیم  ایآ  تفگ : توکس  يا  هظحل  زا  سپ  هن . دنتفگ : تسا ؟ امش  نایم  رد  دعس  دیـسرپ : هن . دنتفگ : تسا  امـش  نایم  ردیلع  ایآ 
يا هدع  نآ  ندناسر  نایرج  رد  و  داتـسرف ، شیارب  بآ  رپ  کشم  هس  دیـسر . یلع  هب  ربخ  دناسرب ؟ بآ  ام  هب  هک  دـهد  عالطا  یلع  هب  امش 

رد هتساخرب  دنشکب  ار  وا  دنهاوخیم  هتفرگ و  رارق  هرصاحم  رد  نامثع  هک  دیسر  ربخ  یلع  هب  نوچ  دنتشادرب . مخز  هیما  ینب  مشاه و  ینب  زا 
ولج ار  رمع  نب  هللا  دبع  نسح و  شرسپ  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  دوب  هدرک  لیامح  ار  شریشمش  هداهن  رـس  رب  ص )  ) ادخلوسر همامع  هکیلاح 

وادزن دوب  روصحم  هکیلاح  رد  تشگ و  نامثعهناخ  راپـسهر  مهنع -  هللا  یـضر  راصنا -  نارجاهم و  باحـصا و  زا  يا  هدع  هارمه  هتخادنا 
اهیراـتفرگ ثداوح و  نیا  کـنیا  و  يا ، هدوت  ياوشیپ  وـت  نینموـملاریما  يا  وـت  رب  مالـس  تفگ : ناـمثع  هب  ههجو -  هللا  مرک  یلع -  تفر .

ام یگنجب و  نانآ  اب  هدمآ  نوریب  هناخ  زا  هک  نیا  یکی  ینیزگرب . ار  یکی  هک  دـیاب  مراد  تیارب  داهنـشیپ  هس  نم  تسا . هدـمآ  شیپ  تیارب 
دنا هتفرگ  رظن  تحت  ارنآ  هک  يرد  زج  يرگید  برد  هک  نیا  رگید  . لـطاب رب  ناـنآ  دوب و  یهاوخ  قح  رب  وـت  درک و  میهاوـخ  یهارمه  ارت 

ماشهب ار  دوخ  هک  نیا  موس  تخیر . دـنهاوخن  اجنآ  رد  ارت  نوخ  اهنآ  یـشاب  هکم  رد  وترگا  اریز  یناسرب  هکم  هب  ار  دوخ  هراوس  یئاشگب و 
نامثع تسا . ناشیا  هارمه  هیواعم  دنماش و  لها  اهنآ  اریز  یناسرب 
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یمین هک  دش  دهاوخ  نوفدم ) ای   ) رفاک هکم  رد  شیرق  زا  يدرم  تفگیم  هک  مدینـش  ص )  ) ادـخ ربمایپ  زا  نم  هکم ، هب  نتفر  هرابرد  تفگ :
هاـگترجه و زا  نم  مورب ، ماـش  هب  هـک  نـیا  اـما  مشاـب . درم  نآ  نـم  هـک  مراذـگیمن  نیارباـنب  دوـب . دـهاوخ  وا  ریگنماد  ناـیناهج  باذـع  زا 
: تفگ میزاس  هدنکارپ  وت  رود  زا  ار  اهنآ  میگنجب و  اهنآ  اب  راذگب  سپ  تفگ : یلع  تشگ . مهاوخنرود  ص )  ) ادخ ربمایپ  رازم  يراوجمه 

دشاب . هدرک  رداص  ار  ص )  ) دمحم تما  اب  ندیگنج  هزاجا  هک  مشاب  یسک  نیلوا  مهاوخیمن 
هناخ رد  رب  ریـشمش  اب  داد : روتـسد  نیـسح  نسح و  هب  دـشیم  شیوخ  هناخ  راپـسهر  هکیلاح  رد  دـمآ و  نوریب  اجنآ  زا  یلع  ماگنه  نیا  رد 

دمحم باحصا  زا  يا  هدع  ار و  شرسپ  هحلط  داتسرف و  ار  شرـسپ  مه  ریبز  دسرب . وا  هب  یمک  تسد  دیراذگن  دیتسیاب و  يرادساپب  نامثع 
زا ار  ناورم  هک  دنهاوخب  وا  زا  دنراد و  زاب  نامثع  هب  یبایتسد  زا  ار  یبالقنا ) هدـننک و  هرـصاحم   ) مدرم ات  دنداتـسرف  ار  ناشنادـنزرف  (ص )

رارق يزادناریت  دروم  ار  نامثع  مدرم  دـید  درک و  هدـهاشم  ار  عضو  نآ  نوچ  رکب  یبا  نب  دـمحم  دـهد . لیوحت  هداتـسرف  نوریب  شا  هناخ 
هب یلع ) نب   ) نسح رظاخب  مشاه  ینب  دیـسرت  دـنا و  هتـشگ  دولآ  نوخ  شا  هناخ  رد  رب  نارگید  و  یلع ) نب   ) نسح هک  یئاـج  اـت  دـنا  هداد 
هار نامثع  هیاسمه  هناخ  زا  هتفرگ  ار  نایرـصم  زا  نت  ود  تسد  دنزاس  هدنکارپ  نامثع  هناخ  فارطا  زا  ار  مدرم  دـنبوشآ و  رب  دـنیآ و  مشخ 

یبقن راوید  زا  سپ  شرسمهزج . دوبن  نامثع  هارمه  طایح  رد  سکچیه  دندوب و  اهقاطا  ماب  تشپ  رب  يو  ناعفادمهمه  اریز  درب ، وا  هناخ  هب 
لاح نیابارت  تردپ  رگا  ادخب  تفگ : وا  هب  نامثع  تفرگ . ار  وا  شیر  دناوخیم . نآرقدید  دش و  نامثع  قاطا  دراو  رکب  یبا  نب  دمحم  هدز 

هدروآ دنتخیرگ . دندوب  هدمآ  هک  یهار  زا  دنتشک و  ار  وا  هدش  قاطا  دراو  رفن  ود  درک . لو  ار  ششیر  مهوا  دشیم . تحاران  تخس  دیدیم 
ار شاهدند  ود  هتفوک و  شمکش  رب  دگل  اب  یباض  نب  ریمع  و  تسا ، هتشک  ات  هدز  ار  وا  هتسشن و  نامثع  هنیـس  يور  قمح  نب  ورمع  هک  دنا 

هاگنآ و  هدنام ، هدینشان  هتشگ و  وحم  هناخ  فارطا  رد  مدرم  ياغوغ  همهمه و  رد  شیادص  یلو  هدیشک  دایرف  شرـسمه  و  تسا ، هتـسکش 
نوخ دنا  هدید  هتفای و  هتشک  ار  وا  هدشدراو و  مدرم  سپ  دش . هتشک  نینموملاریما  هک  هدیشک  داد  هتفر و  هناخ  يالاب  هب 
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ریبز و هحلط و  یلع و  هب  ربخ  تسا . اناد  ياونـش  وا  دیـسر و  دهاوخ  ناشباسح  هب  وت  یهاوخدادـب  ادـخ  هک  تیآ  نیا  رب  هتخیر  شنآرق  رب 
نامثع قاطا  هب  ات  دنتشگ  راپسهر  دوب  هدیرپ  ربخنآ  زا  ناشـشوه  هکیلاح  رد  و  دیـسر ، دندوب  هنیدم  رد  هک  یناسک  و  صاقو ) یبانب   ) دعس

ساپ شا  هناخ  رد  رب  هکیلاـح  رد  هنوگچ  تفگ : شدـنزرف  ود  هب  یلع  دـندمآ و  نوریب  اـجنآ  زا  سپ  تسا . هدـش  هتـشک  دـندید  هدـمآرد 
مانـشد ار  ریبز  نب  هللا  دبع  هحلط و  نب  دمحم  و  نیـسح ، هنیـس  رب  دز و  نسح  تروص  رب  هدرب  تسد  و  دش ؟ هتـشک  نینموملا  ریما  دـیدادیم 

زج تسین  يا  هراچ  هک  رآ  شیپ  تسد  مینکیم ، تعیب  وت  اب  هک  دـندمآ  شا  هناـخ  هب  ناباتـش  مدرم  و  تشگرب ، هناـخ  هب  كانمـشخ  و  داد ،
هک مراد  مرـش  یلاعت  يادخ  زا  ،و  منک تعیب  دنا  هتـشک  ار  نامثع  هک  یتعامج  اب  مراد  مرـش  نم  تفگ : یلع  میـشاب . هتـشاد  يریما  هک  نیا 
زا نم  ایادخ  تفگ : دوش . تعیب  هب  رضاح  دندرک  اضاقت  هتشگرب  دعب  دنتفرگ ، هرانک  وا  زا  هجیتن  رد  دوش . تعیب  نم  اب  نامثع  نفد  زا  شیپ 

ردـب نادـهاجم  هـک  ره  تـسا و  ردـب  نادـهاجم  تاراـیتخا  زا  طـقف  و  دـسریمن ، امــش  هـب  راـک  نـیا  دوزفا : و  مفــساتمو . رثاـتم  راـک  نـیا 
يارب رت  هتـسیاش  ار  سکچیه  وت  زج  دـنتفگ : هدـمآ  یلع  تمدـخب  انثتـسا  نودـب  نایردـب  همه  ماگنه  نیا  رد  دوب . دـهاوخ  هفیلخدندنـسپب 

زا هدـمآ  یلع  دـنتخیرگ . شنادـنزرف  ناورم و  سپ  دـندرک . تعیبوا  اب  و  مینک . تعیب  وت  اب  ات  رآ  شیپ  ار  دوخ  تسد  مینیب . یمن  تفـالخ 
هک رگید  درم  ود  دـش و  شقاـطا  دراو  رکب  یبا  نـب  دـمحم  منادـیمن ، دادــباوج : تـشک ؟ ار  ناـمثع  یــسک  هـچ  دیــسرپ  ناـمثع  رــسمه 

هتفگن غورد  ادخبوا  تفگ : دیـسرپ . نامثع  رـسمه  تاحیـضوت  هرابرد  وا  زا  هدرک  راضحا  ار  رکب ) یبا  نب   ) دـمحم هاگنآ  ناشمـسانشیمن .
يادخ هب  هکیلاح  رد  متساخرب  هتشادرب  وا  زا  تسد  دروآ  نایمب  ار  مردپمان  یتقو  اما  مدش ، شقاطا  دراو  نامثع  نتـشک  دصقب  نم  تسا و 
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دراو ار  درم  ود  نآ  وا  یلو  دـیوگیم  تسار  تفگ : ناـمثع  رـسمه  شمتفرگ . هن  متـشک و  ار  وا  هن  نم  مسق  ادـخب  مدوب ، هدرب  هبوـت  یلاـعت 
. " درک نامثع  قاطا 
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یگتخاس لوعجم و  تایاور  رد  یقیقحت  یلمات 

مکحتـسم و نیتم ، تیاور  اهدص  اب  هک  دـنا  هتخاس  یقافتا  دروم  تسرد و  خـیرات  دـض  رب  ربارب و  رد  ار  ساسا  یب  نیغورد و  تایاور  نیا 
ءارآ و نمـضتم  هک  يرامـشیب  رتاوتمتایاور و  اب  دراد  ضقانت  میدرک  تبث  ـالبق  هک  یی  یخیراـت  تاـیاور  اـب  اـهنیا  تسا . هتـشگ  هتـسویپ 

نایم رد  دنکیم و  تیاکح  نامثع  اب  ناشاهدروخرب  اهوگتفگ و  زا  تسا و  ص )  ) مرکا ربمایپ  رادمان  ردقیلاع و  گرزب و  باحصا  تایرظن 
زا یعمج  و  دـنا -  هتفای  تشهب  هدژم  دـنیوگیم  هک  يرفن  هد  نآ   " هرـشبم -  هرـشع  زا "  دـنچ  ینت  هرفن و  شـش  ياروش  هدـنامیقاب  ناـشیا 

ار همه  دسریم و  هاجنپ  دصکی و  هب  تسا  نامثع  هرابرد  ناشیا  رظن  راهظا  ءارآ و  يواح  هک  یتایاور  هرامـش  و  دنراد ، رارق  ردب  نادـهاجم 
میدروآ . دلج  نیا  رد 

زاب کیاکی  میدروآ و  حرـشب  رتشیپ  هک  همهنآ  دـیامنیم ، در  بیذـکت و  نیتم  یخیرات  تایاور  رایـسب  اریگتخاس  نیغورد و  تاـیاور  نیا 
زینو دنناشیا ، مه  نامثع  لتاق  دننامثع و  لتاق  ناشیا  دیوگیم  هک  دراد  رب  رد  ار  راصنا  نارجاهم و  رظن  راهظا  نخـس و  هکیتیاور  میدناوخ .

هدناشک یهابت  هب  ار  ص )  ) دمحم نید  نامثع  هک  دـنیوگیم  دراد و  ناتـساد  اهزرم  نکاس  باحـصا  هبهنیدـم  یلاها  همان  زا  هک  تیاور  نآ 
نآرد هک  دناوخیم  زاب  ار  نامثع  هب  هنیدـم  مدرم  همان  هک  تیاور  نآ  و  دـینادرگ ، رارقرب  ار  ص )  ) دـمحم نید  دـیئایب و  دیباتـشب و  نیاربانب 

تبـسن ادخ  ربارب  رد  هکار  یتادهعت  رگا  دیـشک و  دنهاوخن  وا  زا  تسد  هک  دنیامنیم  راطخا  وا  هب  دنگوس  دیق  اب  دنناوخیم و  هبوت  هب  ار  يو 
مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  يرگید  تایاور  نینچمه  تشک ، دنهاوخ  ار  وا  دناسرن  ماجناب  دراد  نانآ  هب 

( نآرق  ) ادخ باتک  ياجب  دیروآ ، ناماسب  دنیابرب  شنابحاص  زا  هک  نیا  زا  شیپار  ادـخ  ربمایپ  تفالخ  دـیئایب و  هک  رـصمهب  نارجاهم  همان 
دنا ... هداد  رییغت  ار  شربمایپ  تنس  و  هرادا ) تموکح و  لمعلا  روتسد  ناونعب   ) دنا هدیزگرب  يرگید  زیچ 

. نامثع هناخ  هرصاحم  نیتسخن  زا  یکاح  تیاور 
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نامشود زا  ار  نامریشمش  دنزن  رسوت  زا  يراکشآ  یهارمگ  ای  یئامنن  یحیرص  هبوت  یتقو  ات  هک  راطخا  نیا  رب  رئادنامثع  هب  نایرـصم  همان 
تشاذگ ... مهاوخن  ورف 

دنک . لمع  تنس  نآرق و  قبط  هک  نیا  رب  رئاد  يرجه  لاس 35  رد  نامثع  دهعت  زا  یکاح  تیاور 
نامثع . یپایپ  ياه  هبوت  زا  یکاحتیاور 

دنکیم . ناتساد  ار  نامثع  هناخ  هرصاحم  نیمود  نایرج  هک  یتیاور 
دنا ... هدیچیپ  شنامرف  زا  رس  دنا و  هتشگ  رفاک  هنیدم  مدرم  هک  نومضم  نیاب  هیواعم  هب  نامثع  همان 

باتـش منتـشک  يارب  و  ماهدـیئاپ ، رید  ناـشنایم  رد  هک  متـسه  یمدرم  ناـیم  رد  نم  هک  نومـضم  نیاـب  اـمومع  ماـش  یلاـها  هب  ناـمثع  هماـن 
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رکیپ زا  هتـسارآ  منت  رب  ادخ  هک  ار  تفالخ )  ) تعلخ ای  دننک ) دیعبت  و   ) دنناشنب يروتـسرب  ارم  هک  نیا  نیب  دنا  هدرک  ریخم  ارم  و  دـنزرویم ،
مزادنا ... ورف  شیوخ 

هرصب . یلاها  هب  شا  همان 
شکمک . يارب  وا  هب  نتسویپ  هنیدم و  مدرم  هیلع  داهج  هب  دنکیم  توعد  اراهنآ  هک  اهناتسرهش  اهناتسا و  مدرم  هب  شا  همان 

دنباتشب ... شکمک  هب  شا  همانندید  ندینش و  ضحمب  دهدیم  مسق  ار  اهنآ  هک  نایجاح  هکم و  یلاها  هب  شا  همان 
دراد . تیاکح  زورنآ  ناگتشک  زاهک  یتیاور  و  هداد ، خر  شا  هناخ  ریخست  زور  هک  يدربن  تانایرج و  يواح  یتیاور 

هدوبنایدوهی ناتـسروگ  هک  علـس "  رید "  رد  بکوک "  شح  رد "  شنفد  نفک و  زا  دنکیمناتـساد و  نامثع  ندش  هتـشک  زا  هک  یتایاور 
تسا .

زا عافد  يارب  ار  ناشنادـنزرف  دوشیم  اعدا  لوعجم  تایاور  رد  هک  تسه  ام  تسدـب  یناـسک  تیـصخش  وتـالاح  هراـبرد  یملـسم  قئاـقح 
هدیناسر توبث  هب  یخیرات  ددعتم  تایاور  تحص  رتاوت و  هک  قئاقحنیا  دنا . هتشامگ  يرادساپب  هداتسرفشا و  هناخ  رد  هب  نامثع 
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طقف هن  صاخـشا  نآ  هک  دـیامنیم  تباث  دزاسیم . الم  رب  ار  نامثع  ناـهاوخاوه  يزروضرغ  دـهدیم و  داـب  هب  ار  یگتخاـس  تاـیاور  داـفم 
حیحـصت هار  رد  تدهاجم  زا  مدکی  هتـشاد و  رارق  يو  فلاخم  فص  رد  هراومه  هکلب  دـنا  هداتـسرفن  يو  يرادـساپ  يارب  ار  ناشنادـنزرف 

زا تسد  مه  زاب  تسا و  هدـش  هتـشک  اـت  دـنا  هدوساـین  تنـس  نآرق -  نیزاوم  رب  هرادا  تموکح و  بولـسا  ندروآ  زاـب  شدنـسپان و  هیور 
بلاطیبا نب  یلع  نینموملا  ریما  هک  دوشیم  هتفگ  نیغورد  تایاور  نآ  رد  هدش . هدرپس  كاخ  هب  عضو  نیرتدـب  هب  ات  دـنا  هدیـشکن  ینمـشد 

زور رد  هک  دنکیم  تباث  خـیرات  هکیلاح  رد  بلاطم ... هنوگنیا  زا  و  تشاد ، مالعا  نامثع  هب  یعافد  گنج  يارب  ار  شیوخ  یگدامآ  هدـمآ 
وا زا  عافد  هزاجا  ای  هدمآ  شندیدب  شندش  هتشک  زا  شیپ  ینامز  كدنا  هک  نیاب  دسر  هچ  ات  هتـشادن  روضح  هنیدم  رد  نامثعندش  هتـشک 

نارادساپ رگید  دشاب و  هدز  نیسح  هنیس  نسح و  تروص  رب  هتسیرگ و  وا  رب  ای  هدمآ  نامثع  هناخ  هب  ندش  هتـشک  زا  سپ  دشاب و  هتـساوخ 
ثیدـح کـی  ندرک  در  ماـگنهب   " دـئاوزلا عمجم  رد "  یمثیه  دـشاب . هدرک  وگتفگ  شندـش  هتـشک  زرط  هراـبرد  هتفگ و  مانـشد  ار  هناـخ 
هتشادن روضح  شندش  هتشک  رد  هدوبن و  هنیدم  رد  نامثع  ندش  هرـصاحم  عقوم  ردیلع  اریز  تسا ، فیعـض  تیاور  نیا  ارهاظ  دیوگیم " :

تسا " .
هتساک يو  اب  تعیب  ياربقلخ  روش  رپ  تارهاظت  زا  هلیسو  نیاب  اتدورب  عبنی "  رد  شا "  هعرزم  هب  هتـساوخوا  زا  نامثع  هک  تسا  ملـسم  نیا 

رد شا  هعرزم  هب  وگب  مالـسلا ) هیلع  یلع  ینعی   ) وا هب  دـیوگیم " : سابع  نبا  هب  رابکی  رد  و  هتفرگ ، تروص  راـب  دـنچ  دـیعبت  نیا  و  دـشاب ،
نبا دیامرفیم " : وا  دـهدیم و  ع )  ) یلع هب  ار  ماغیپ  سابع  نبا  دوش " . نیگهودـنا  مرطاخب  وا  هن  روخب و  مغ  وا  تسد  زا  نم  هن  ات  دورب  عبنی 
دعب ایب ، هک  داتـسرف  دـعب  نوریب ، ورب  هک  داد  روتـسد  نمب  دـیایم ، دوریم و  هک  دزاس  یـشکبآ  رتش  ارم  هک  تسا  نیا  نامثع  دوصقم  ساـبع 

نوریب " . وربهک  هداتسرف  الاح 
رطاخب ار  هیرظن  نآ  تایاور و  نآ  هرابود  میدـید . نامثع  هرابرد  ار  شا  هیرظن  یخیرات  تاـیاور  وترپ  رد  هک  تسا  یـسک  ناـمه  ع )  ) یلع

زگره هک  دینک  نیقی  اتدیروآ 
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یسک رگم  دنزیمن  واب  سکچیه  ار  تمهت  نیاو  تسا . هدیرپ  شرس  زا  شوه  هن  هتشگن و  كانمغ  هتشگرس و  نامثع  گرم  ربخ  ندینـش  اب 
يوما هداوناخ  یهاوخاوه  رات  شلد  رد  ای  دشاب  هدرک  شیالتبم  رعاشم  لالتخا  هب  ناطیـش  هدـینادرگهابت و  ار  شیار  لقع و  هانگ  رورغ  هک 

دیوگیم . هچ  دشیدنا و  یم  هچ  هک  دنادن  اتدشاب  هدیشک  یئار  هریخ  یکانسوه و  هدرپ  شدرخ  رب  هدینت و 
اب يو  هزرابم  ینمـشدزا و  دیهاوخیم  هچ  ره  دـهدیم -  تبـسن  يو  هب  نامثع  زا  یعافد  هقالع و  نانچ  نیغورد  تایاور  نآ  هک  هحلط -  اما 
ود ره  هرود  رد  تسا و  هدوب  رتریگتخـسو  رتدـنت  قلخ  همه  زا  نامثع  اب  دـیامنیم  تباـث  حیحـص  تیاور  هکناـنچ  يو  اریز  ، دـیئوگب ناـمثع 

حرشب ار  همه  هک  تسا -  هدرک  نیگمهس  هنامصختامادقا  شنفد  نفک و  عییـشت و  نایرج  رد  نامثع و  هناخ  رد  رب  گنج  رد  هرـصاحم و 
دایب يو  قح  رد  ارنایقتم  يالوم  تواضق  دیاب  دشاب  يدیدرت  نیرتمک  نامثع  ربارب  رد  يو  هنامصخ  عضوم  صوصخ  رد  هاگ  ره  میدروآ .

بیقعت تحت  نامثع  یهاوخنوخ  هب  اروا  دسرتیم  هک  هتـساخرب  نامثع  یهاوخنوخ  هب  ناباتـش  رطاخ  نیاب  طقف  ادـخب  دـیامرفیم ": هک  دروآ 
هتـساوخ تهج  نیمهب  تسا . هدوبن  وا  لـتق  یپرد  وا  هزادـناب  سکچیه  مدرم  زا  هتـشاد و  رارق  يو  لـتق  ماـهتا  ضرعم  رد  نوـچ  دـنهدرارق 

لاوزب ار  هحلط  ادـخ  دـیامرفیم " : و  دـیامن " . دـیدرت  کش و  راـچد  ار  نارگید  دـناشوپب و  ار  رما  تقیقح  اـت  دزادـنا  طـلغ  هب  ار  نارگید 
تشذگهک . ینانخس  رگید  و  يو " . اب  درک  نانچوا  دیشخب و  وا  هب  لوپ  ردقنآ  نامثع  هکدروآ 

و دزاس . صخشم  شیوخ  ربارب  رد  ار  وا  عضوم  دیوگب و  میتشون  هکيو  هرابرد  ار  اهنخـس  نآ  ات  دیـسرپ  دیاب  نامثع  دوخ  زا  هحلط  هرابرد 
هک تسیچ  تفگ  نامثع  رسپ  نابا  هب  هحلط  نتشک  ماگنه  هک  نخس  نیا  ینعم  و  تساهتشک ؟ ار  وا  ارچ  هک  دیسرپ  دیاب  مکح  نب  ناورم  زا 
هک نارگیدو -  هحلط  نب  دمحم  صاقو و  یبا  نب  دعـس  زا  شا  هرابرد  و  مدناسر ؟ رفیکب  متـشک و  ار  تردـپ  نالتاق  زا  یکی  وت  ياجب  نم 

. دیسرپ دیاب  میدروآ -  یخیرات  تایاوردانتساب  ار  ناشرظن  نخس و 

هحفص 95 ] ] 

هب ارم  يا  هتـشک  ار  ناـمثع  هک  وت  دـسرپ " : یم  وا  زا  میا ، هتفاـی  تسد  فرعم  نیرتـهب  هب  میـسرپب  نینموـملاریما  ـالوم  زا  رگا  ریبز  هراـبرد 
. دروآ شیپ  يراوگان  هثداح  میا  هدوب  رتریگتخس  نامثع  هبتبـسن  هک  رفن  ود  ام  زا  کی  ره  رب  زورما  ادخ  ینکیم ؟ هذخاوم  وا  یهاوخنوخ 
رب دوخ  هک  دـنا  هتـسب  رمک  ینوخ  ماقتنا  هب  ودـنا  هدرک  لامیاپ  دوخ  هک  دـننکیم  هبلاطم  ار  یقح  اهنآ  دـیامرفیم " : هحلط  وا و  قح  رد   "و 

نودب هکیتروص  رد  دنرب و  یم  رفیک  زا  یمهـس  زین  اهنآ  ما  هتـشاد  تکرـش  اهنآ  اب  نوخ  نآ  نتخیر  رد  نمرگا  نیاربانب  دـنا . هتخیر  نیمز 
هحلط و تفگیم " : هک  میدینـش  زین  ار  سابع  نبا  نخـس  تسا " ... يرگید  هن  ناشیا  دوخ  هدهعب  ندـید  رفیک  قح  دـنا  هتخیر  نم  تکرش 
: " تفگیم هک  یقطن  رد  ار  رسای  رامع  نخس  و  دنتخاس " . شراچد  تشونرـس  ناب  هتفرگ و  تخـس  وا  ربار  راک  هک  دنتـسه  يرفن  ود  ریبز 

. دندرک رداص  ار ) وا  لتق  هلمح و   ) روتسد هک  یناسک  نیرخآ  دنتشاذگ و  ار  نامثع  هب  هلمح  يانب  هک  دندوب  یناسک  نیتسخن  ریبز  هحلط و 
دـصق دنتـشک و  ار  نامثع  ریبز ، هحلط و  درم : ودـنیا  دـننامثع ، لتاق  دـناوت  هارمه  هک  اـهنیا  هک "  ناورم  هب  ار  صاـع  نب  دیعـس  نخـس   "و 
ومیئوش یم  نوخ  اب  ار  نوخ  هک  دندیـشیدنا  دوخ  اب  دندیـسرن  دوصقم  هب  هدروخ و  تسکـش  نوچ  اـما  دنـسرب ، تموکح  هب  دوخ  دنتـشاد 

میئادز " . یم  هانگ  اب  ار  هانگ 
زا ار  وا  میتساوخ  یم  رگا  هکیلاح  رد  میتشاد  زاب  نامثع  يرای  زا  تسد  ام  دیوگیم " : میدید  هک  تسا  یسک  نامه  صاقو  یبا  نب  دعساما 
راک درک و  بوخ  راک  تشگ و  نوگرگد  هداد و  رییغت  ار ) هرادا  تموکح و  یمالسا  هیور   ) نامثع یلو  میدوب ، هداد  تاجن  تشونرس  نآ 

میبلط " . یم  شزرمآ  ادخ  زا  میا  هدرک  دب  هکیتروص  رد  میدرک و  بوخ  هک  میدرک  لمع  تسرد  رگا  ام  نیاربانب  دب .
ياهتیصخش باحصا و  هب  دیاب  دنا  هداتسرف  نامثع  يرایب  ار  ناشنادنزرف  دنا  هدرک  اعدا  یخیرات  تایاور  نیا  نالعاج  هک  ار  باحصا  ریاس 

اب تفلاخم  رد  اهنآ  زا  نت  هس  زج  میتفگ  ومیدرک  نایب  نامثع  اب  هزرابم  تفلاخم و  رد  ار  ناشرظن  قاـفتا  عاـمجا و  هک  دوزفا ، رکذـلا  قوف 
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هزادنا نیا  ات  دوخ  هک  تسا  لوقعم  ایآ  فصو  نیا  اب  دنا . هدوب  ناتسادمه  يو 
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ناتهب یگتخاس و  غورد و  یتساربنیا  دنتسرفب ؟ وا  زا  عافد  گنج و  يارب  ار  دوخ  نادنزرف  لاح  نیع  رد  دنشاب و  هتشاد  ینمـشد  نامثع  اب 
تسا 

يارب دـنزروب و  مه  رارـصا  دـنرادب و  نالعا  وا  عاـفد  يارب  ار  دوخ  یگداـمآ  تعاـمج  نیا  هک  تسا  یندرک  رواـب  لوقعم و  اـیآ  یهگناو 
ات دوشن  اهنآ  هجوتم  مه  سکچیه  دنزیرگب و  دنشکب و  ار  وا  هدرک  ریگلفاغ  ار  اهنآ  رفن  ود  یلو  دنبای  روضحشناج  يرادساپ  رد  گنج و 

هدومن و يدنت  وا  دوخاب  دشاب و  هدید  ار  اهنآ  هدوب و  لوتقم  رانک  رد  هکیلاح  رد  مسانـشیمن  ار  اهنآ  دیوگب  دهد و  عالطا  اهنآ  هب  هلئان "  " 
دنشاب ؟ هتفگ  نخس 

هاگنآ تسا  هدروآ  عمج  ار  ضیقن  ود  هتـشگ و  یـضقانت  هچ  راچد  غورد  نتخاس  لعج و  ماگنهبهک  هدیمهفن  ایآ  تیاور  نیا  هدـننک  لعج 
راب رگد  تسا و  هدرک  فذح  نانآ  عمج  زا  ار  ناشنادنزرف  باحصا و  روظنم  نیمهب  دهد و  لیلقت  ار  نامثع  نافلاخم  هرامـش  هتـساوخ  هک 
لیـس راصنا و  نارجاهم و  هوبناهب  ترـضح  نآ  لوق  زا  دهد  هولج  شناگدنـشک  نامثع و  نتـشک  فلاخم  ار  نایقتم  يالوم  هتـساوخ  نوچ 

تعیبدنا هتشک  ار  نامثع  هک  یتعامج  اب  مرادمرش  نم  ادخب  دومرف " : هک  هتخاس  نینچدنا  هتـشگ  ریزارـس  هناقاتـشم  شتعیب  ياربهک  یقلخ 
دنا هتشاد  مهس  تسد و  شندش  هتـشک  رد  يوحنب  هک  یناسک  دناهدوب و  نامثع  نالتاق  نامه  ناگدننک  تعیب  هک  دناسریم  نیا  و  منک " ...

تساوخ ماما  زا  هیواعم  یتقو  نیفص  رد  هک  اهنامه  تسا و  هدوبن  ص )  ) ربمایپ گنهاشیپ  باحصا  راصنا و  نارجاهم و  زج  یـسک  ناشیا  و 
ام نامثع  لتاق  هک  دندیـشک  دایرف  هدـمآ  شیپ  رازه  هد  زا  شیب  دـنیآ  شیپ  دومرف  روتـسد  وا  و  دـیامن ، میلـست  یفرعم و  ار  ناـمثع  نـالتاق 

هخـسن هتخاس  ماما  يارب  هک  یفرحایآ  ردـب . نادـهاجم  رکب و  یبا  نب  دـمحم  رتشا و  کـلام  دوب و  رـسای  راـمع  ناـنآ  شیپاـشیپ  و  میتسه ،
زا يریثک  تعامج  ءزج  رفن  ود  نآ  ای  تسا ؟ هتخانشن  ار  اهنآ  سکچیه  دنا و  هتخیرگ  دیوگیم  هک  تسین  یلوهجم  درم  ود  نآ  زا  يرگید 

ار یفرح  نینچندز  تارج  یـسک  هنوگ  رامیب  زج  رگم  ای  دـنا ؟ هتـشاد  هدـیقع  رظن و  فالتخا  (ص ) ربمایپ باحـصا  اـب  هک  دـنا  هدوب  مدرم 
دراد ؟

رواب ار  شغورد  رگا  هک  هدرک  رکف  چیه  ایآ  هدرک  لعج  یغورد  نینچ  هک  یسک 
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دنا هدرکزیتس  شنافلاخم  اب  هدومن و  عافد  نامثع  زا  ناشنادنزرف  ناج و  اب  هک  ار  یلداعو  ورتسار  باحصا  ياهراک  دناوتیم  هنوگچ  دندرک 
لاح هب  زور  هس  دوب  هداتفا  هلبزم  رد  هکیلاح  رد  ار  دندوب -  شعفادـم  هکار  يا  هفیلخ  نامثع -  هزانج  هک  ناشراک  نیا  الثم  دـیامن ، هیجوت 

نارابگنس ار  شا  هزانج  و  نایدوهی ، ناتسروگ  علس "  رید "  هب  دنزادنیب  بکوک "  شح  هب "  ار  وا  شعن  ات  دنتـشاذگ  دنتخاس و  اهر  دوخ 
شعییشت رد  دنراپـسب و  كاخ  هب  نفک  لسغ و  نودب  شا و  هماج  رد  دننکـشب و  ار  شیاه  هدند  دوش و  عییـشت  تفخ  يراوخ و  اب  دننک و 

ولداع باحـصا  رظن  رد  نامثع  هدرم  هدـنز و  اب  يراتفر  نینچ  اـیآ  دـنناوخب ؟ تیم  زاـمن  نآ  رب  دـنناوتن  دـنیامنن و  تکرـش  رفن  راـهچ  زج 
راکمتس و ار  شا  هدنشک  دنا و  هتسنادیم  نیملسم  هفیلخ  ار  نامثع  تیاور  هدننک  لعج  معزب  هک  یباحـصا  رظن  رد  تسا ؟ هدوب  اور  ورتسار 
؟ دنا هدرکن  ارجا  يو  قح  رد  ار  مالسا  ماکحاو  دنا  هدنابنجن  بل  زا  بل  هدرک و  توکس  ارچ  دنا  هتـشاد  وا  هب  يرظن  نینچ  رگا  و  زواجتم ؟

تارج یـسک  هنوگچیفرح  نینچ  نتفگ  زا  ادخ  رب  هانپ  دنا ؟ هدومن  یخاتـسگ  دمعت و  شباکترا  رد  وهتـشگ  بکترم  ار  یناهانگ  نینچ  ای 
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چیه هدرک و  فیرحت  ار  خـیرات  ناـمثع  هئربت  يارب  تیاور  نیا  هدـننک  لـعج  هک  تسا  نیا  تقیقح  دـهدب ؟ اـهنآ  هب  یتبـسن  نینچ  دـنکیم 
دریگیم و هدیدن  ار  یمالـسا  ماکحا  زا  يرایـسب  دوشیم و  اهیرگهارمگ  اهیهارمگ و  هچ  راچد  تیعقاو  دض  رب  هئطوت  نیا  رد  هکهدیـشیدنین 

یشزرا تمارک و  تمرح و  چیه  دیالایم و  ناتهب  هب  ار  ص )  ) مرکا ربمایپ  باحـصا  زا  يرایـسب  كاپ  تحاسو  دراگنایم  هدوبن  ار  تاسدقم 
درادیمن . ساپ  ار 

هک تسا  یناسکنیتسخن  فیدر  رد  صاقو  یبا  نب  دعـس  نداد  رارق  دروخیم  مشچب  یگتخاس  تیاور  نیا  رد  هک  يرادـخاش  ياهغورد  زا 
تعیب هب  رـضاح  تایح  هظحل  نیرخآ  ات  هک  تسا  یناسک  زا  وا  هک  تسا  تباث  هکیلاح  رد  دـنا . هدروآ  شیپ  تسد  ع)  ) یلع اب  تعیب  يارب 

نالعاج و یـضعب  تسین . یفالتخا  هنوگچیه  بلطم  نیا  تحـص  رد  ار  ناخروم  خـیرات و  نایوار  دـننادیم و  همه  ار  نیا  و  هدـشن ، ماما  اـب 
. دنا هدرک  لعج  یهیجوت  تعیب  زا  وا  يراددوخ  يارب  یتح  نارگفیرحت 
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هک دش  هتشک  یلاح  رد  نامثع  هک "  نیریس  نبا  لوق  زا  تسا  هدروآ  يرذالب  هک  تسا  یبلطمنیغورد  یلعج و  بلاطم  نیرتروآ  هدنخ  زا 
( رگ هرـصاحم  نافلاخم   ) همه دوب  هداد  هزاجا  اهنآ  هب  رگا  و  ریبز ، نب  هللا  دبع  و  یلع ) نب   ) نسح هلمج  زا  دندوب  رفن  دـصتفه  شا  هناخ  رد 

دندناریم " . نوریب  هنیدم  هقطنم  زا  ار 
هداد ترـصن  يرای و  رابود  ار  ادخ  راذـگب  نینموملاریما  يا  دـنتفگ : هدـمآ  نامثع  دزن  راصنا  : " تفگ هک  هدـش  لقن  مه  يرـصب  نسح  زا 

يرـصب نسح  دیدرگرب "  مرادن ، امـش  يرای  هب  یجایتحا  نم  تفگ : ارت . هک  راب  نیا  میدرک و  يرای  ار  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  رابکی  میـشاب 
دننک "  تیامح  عافد و  وا  زا  دندوب  رداق  دوخ  يابع  اب  دننک  عافد  وا  زا  دنتفرگیم  میمصت  رگا  ادخب  دیازفا " : یم 

هب شا  هناخ  رد  ناناملـسم  هفیلخ  دنا  هتـشاذگ  یعرـش  یلقع و  زوجم  رذع و  نیمادک  هب  دنا ؟ هدرک  نینچ  یعورـشم  ای  لوقعم  رذع  هچ  هب 
رکبیبا نب  دـمحم  ای  دنـشکب  ار  وا  دـنا  هداد  هزاجا  و  دـنا . هدرک  اشامت  هتـسشن و  ورتسار  لداـع و  یباحـص  دـصتفه  هنوگچ  دـسرب ؟ لـتق 

نب ریمع  و  دشکب ، ردمد  هب  ار  وا  قاطا  يوت  زا  دوش و  هدینـش  شیاهنادـند  ندروخ  مهب  يادـص  هکیروطب  دـشکب  الاب  دریگب و  ار  شـشیر 
هراپ اب  یقفاغ  و  دـبوکب ، زرگ  ابیبیجت  يدرم  ار  شرـس  و  دفاکـشب ، رـشب  نبهنانک  ناکیپ  ار  شیناـشیپ  و  دنکـشب ، ار  شیاـه  هدـند  یباـض 

يورب ار  دوخ  شرسمه  ود  ات  دنربب  ار  شرس  دنهاوخب  دسرب و  گرم  مد  هب  ات  دنزاس  دراو  وا  رب  یپایپ  ياه  هبرـض  دنزب و  شناهد  ربینهآ 
تـسد دنا و  هدوب  يو  رادتـسود  رادفرط و  هک  دریگب  تروص  يورتسار  لداع و  یباحـص  اهدص  مشچ  ولج  اهراک  نیا  همه  دـنزادنیب ؟ وا 

دـندرکیم و نوریب  هنیدـم  هقطنم  زا  ار  اهنآ  دوب  هداد  هزاجا  هاگ  ره  هنرگو و  زورما  ات  دـنا  هتـسشن  شا  هزاجا  رظتنم  هتـشاذگ و  تسد  يور 
تنـس و نآرق و  مالـسا و  اب  اجک  هرخـسم  بلطم  نیا  دـندومنیم . ظفح  نامجاهم  ربارب  رد  ار  شناج  دوخ  يابق  هشوگ  اـب  دنتـساوخیم  رگا 

؟. دیآیم روج  تسرد  خیرات  عامجا و  قطنم و  وهفطاع  لقع و 
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تافیلات زا  يا  هراپ  هب  یهاگن 

هراشا
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ياهـشیالآ هک  يا  هلیـسو  ودنا  هداهن  نآ  رب  ار  نامثع  لامک  لضف و  هک  دهدیم  لیکـشت  ار  یـساسا  دـش  هتـشاگن  هک  یـساسا  یب  تایاور 
خیرات رد  هک  ار  یتسرد  تیاور  ام  دنیامن . عافد  وا  زا  دننک و  لیوات  هتشگ  بکترم  هکار  یتایانج  دنیامن و  هنوگرگد  هیجوت و  ار  وا  یلمع 

رد میتخاس . الم  رب  دـنا  هدرک  لعج  شا  هرابرد  هک  ار  ینیغوردو  ساسا  یب  تاـیاور  مدـیناسر و  ناـتعالطا  هب  تسه  ناـمثع  صوصخ  رد 
تیبثت و لقن و  رب  ار  انب  هتـشاگناهدیدن و  ار  یخیرات  تباث  قئاقح  حیحـص و  رتاوتم و  تایاور  هک  سب  نیمه  ناـخروم  زايا  هدـع  تیاـنج 

کلسم ینامثع  ره  تسا . هداهن  خزود  هبل  رب  يراکهبت و  رب  ناش  هتشاگن  هتشون و  يانب  ببس  نیمهب  دنا . هتشاذگ  مود  عون  تایاور  جیورت 
خـیرات و رد  تعامج  نیا  هک  یباـتک  ره  هب  تسد  تسا . هدرواـین  اـهیتسردان  اـه و  هواـی  نآ  زج  شا  هتـشون  باـتک و  رد  یبهذـم  يوما  و 

ضایر ریثا ، نبا  لماکلا  ینالقاب ، دـیهمت  يربط ، كولملا "  ممالا و  خـیرات  ـالثم "  تسا ، نینچ  دـید  دـیهاوخ  دـیربب  دـنا  هتـشون  ثیدـح 
، یطویـس ءاـفخلا  خـیرات  رجح ، نبا  قـعاوص  ریثـک ، نبا  هیاـهنلا  هیادـبلا و  نودـلخ ، نبا  خـیرات  ءادـفلا ، یباخـیرات  يربـط ، بحم  هرـضنلا 

راصبالا رون  و  يروفـص ، سلاجملا  ههزن  يرکب ، راید  سیمخلا  خیرات  ینامرق ، فیلات  لودلارابخا  خیرات  یفنح ، هنحـش  نبا  رظانملاهضور 
تـسا یحیحـص  تایاور  يرادنپ  هکنانچ  دنـس و  لاجر  رکذ  نودـب  ار  يرایـسب  هک  تسا  یگتخاس  یلعج و  تایاور  نیمه  زا  رپ  یجنلبش 

هرهچ رب  ریوزت  هدرپ  هدرک و  هایـس  ار  خـیرات  يور  یتایاور  نینچ  هلیـسوب  شیوخ  باتک  تاحفـص  ندرکهایـس  اب  دـنا و  هدرک  لقن  تبث و 
دنا . هدیشک  ناشخرد  قئاقح 

يریگبناج نودب  دننکیم و  قیقحت  ثیدح  خیرات و  رد  هک  نیا  نامگب  دنا و  هدمآ  هدنسیون  یعمج  ناسیون  ثیدح  ناخروم و  نیا  زا  سپ 
رب هتـسنادن و  هکنآ  لاح  دـنا ، هدز  هیکت  ساسا  یب  ياـه  هتـشون  نآ  رب  دـنا  هتخادرپ  اـیاضق  یملع  لـیلحت  هب  يروادـشیپ  يزرو و  ضرغو 

قرز یتروصب  ار  یئاور  یخیرات و  سئاسد  نآ  دنا و  هدیتلغ  یفابغورد  یهارمگ و  بالجنم  هب  یضرغیب  فرطیب و  ياعدا  رادنپ و  فالخ 
تاعامج هتخاس و  لقتنم  ام  هب  رادقرب  و 
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هئطوت هچ  هک  هدومن  رب  ناهوژپ  تقیقح  روهمج  هب  هدیردناشریوزت و  هدرپ  ققحم  فاکـشوم  ملق  نکل  دـنا ، هتفیرف  ار  قیقحت  یب  یماع و 
ماـکح و زا  يا  هراـپ  ياـهیئاوسر  تاـیانج و  زا  اـت  تسا  هتـشگ  اـهیراکبیرف  هچ  هتفرگ و  تروص  یخیراـت  تاـیعقاو  دـض  رب  نیگنن  ياـه 

درک . شیوخ  ناج  ظفح  يارب  هاگدروآ  كاخ  هب  ندیلتغ  تسکش و  ماگنهب  صاع  ورمع  هک  یعافد  نانچ  دشاب  هدش  عافد  ناشنارایتسد 
تاحوتف باتک "  زا  ياهحفـص  ياشامت  هب  دـیئابب  کنیا  هتخیـسگ . شیانب  دوپ  رات و  هدیـسوپ و  یـساسا  رب  هتـشگ  هیبعت  یلئاضف  ناشیندـب 

یحرـش ناونع "  ریز  و  تسا ، هتـشون  هناگراهچ  يافلخ  یگدـنز  حرـش  رد  هکنالحد  ینیز  دـمحا  ياقآ  هکم  یتفم  فیلاـت  هیمالـسالا " 
دـهاز و ایند  یگدـنز  رد  هنع -  هللا  یـضر  نامثع -  دـسیونیم ": ایند "  یگدـنز  رد  نامثع  ناميالوم  يزور  هناـیم  راـتفر و  نسح  هراـبرد 

رگناوت اریز  تفرگیمن . رب  نآزا  چـیه  شیوخ  يارب  و  دوب . هشیپ  تلادـع  راکتـسرد و  یمومع  هنازخ  هرادا  رد  ترخآ . هتفیـش  دوب و  اسراپ 
رد مهنآ  درکیم  شـشخب  لذـب و  رایـسب  تـسا . فورعم  نآ  زا  سپ  زین  و  ص )  ) ربماـبپ یگدـنز  هرود  رد  شیزاـین  یب  يرگناوـت و  دوـب و 
قح رد  ادخ  تشاذـگیمن . قرف  دـنواشیوخ  ریغ  دـنواشیوخ و  نایم  دیـشخب و  یم  کیدزن  رود و  هب  و  یئور ، هداشگ  يراوگرزب و  تیاهن 

يرازآ ای  هداهنن  یتنم  چـیه  قافنا  یپ  زا  دـعب  دـننکیم و  قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  ناشیئاراد  هک  یناسک  تسا : هداتـسرف  ورفار  تاـیآ  نیا  يو 
بش رسارس  هک  یسک  ایآ  دنوش . نیگهودنا  دیاب  هن  تسه و  ناش  هرابردیـسرت  هن  دوب و  دهاوخ  ناشراگدرورپ  دزن  ناشـشاداپ  دنناسریمن 

تمحر تسا و  كانمیب  ترخآ  زا  درایم و  رسب  هدجس  زامن و  اعد و  هب  ار 
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دنداتسیا . یتسارب  ادخ  اب  ناشنامیپ  رس  رب  هک  ینادرم  دربیم ... دیما  ار  شراگدرورپ 
هناـخ هب  دوـخ  دادـیم و  یتـلود  ياذـغ  زا  مدرم  هب  دـیزرایمن . شیب  مهرد  تشه  هک  تـشاد  رب  رد  یندـع  نـشخ و  ینهاریپ  قـطن  ماـگنهب 

فالتخا اقس  ود  تسا ، هدز  هیکت  شیابق  رب  نامثع  مدید  مدمآرد  دجسم  هب  دیوگیم : يرصب  نسح  دروخ . یم  نوتیز  نغور  هکرـسهتفر و 
مدید يا  هعمج  زور  رد  ار  هنع -  هللا  یـضر  نامثع -  دیوگیم : دادشنب  هللا  دـبع  دـیامن . يرواد  ات  دنتـشادهضرع  وا  هب  ار  شیوخ  یقوقح 

، دندیـسرپ نامثع  هماـج  هراـبرد  يرـصب  نسح  زا  تشاد . رب  رد  دـیزرایمن  شیب  مهرد  راـهچ  هک  يا  هماـج  دوب ، ناـنمومریماهک  یماـگنهب 
نانموم ریما  یتقو  ار  نامثع  دیوگیم : يرـصب  نسح  دوب . نتورف  رایـسب  هنع -  هللا  یـضر  يو -  دـیزرایم . مهرد  تشه  دوب و  يرطق  تفگ :

هک نیا  لثم  ناشرانک و  رد  وا  و  دنتسشن ، یم  وا  دزن  هدمآ  کیاکی  دارفا  دوب . هتشاذگ  رس  ریز  ار  شیابع  هدیباوخ و  دجـسم  رد  مدید  دوب 
دوبن شفارطا  رد  سکچیه  دوب و  هتفخ  يا  هفالم  نایم  رد  دجـسم  رد  هک  مدید  ار  نامثع  دـیوگیمهمثیخ  تسـشن . یم  دـشاب  نانآ  زا  یکی 

دوب و هتـساخرب  باوخ  زا  هتفخ و  زورمین  هب  دجـسم  رد  هک  مدید  ار  نامثع  دیوگیم : يرگید  تیاور  بجومب  دوب . نانمومریما  هکیلاح  رد 
هیهت شیوـضو  يارب  بآ  شدوـخ  يو  درآ . مهارف  مرن  يرتـسب  دـنتفگ  وا  هب  مدرم  دوـب ، دوهـشم  شیوـلهپ  رب  دجـسم  فـک  ياـهگیر  رثا 

ره یناملـسم  لوازا  تسا . اهنآ  تحارتسا  تقو  بش  هن ، تفگ : یهدیمن . ار  راکنیا  روتـسد  تنارکون  زا  یکی  هب  ارچ  دـنتفگ  وا  هب  درکیم ،
نبا همالع  تخاـسیم . دازآ  هدرب  ود  يدـعب  هعمج  ضوع  رد  هک  دـشیمن  رـسیم  شیارب  هک  يا  هعمج  رگم  درکیمدازآ  يا  هدرب  هعمج  بش 

: دسیونیم قعاوص "  رد "  رجح 
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رـس تشپهاگ  تفالخ  هرود  رد  ینتورف  زا  دـسریم . دـص  راهچ  رازه و  ود  هب  هتخاس  دازآ  هنع -  هللا  یـضر  نامثع -  هک  یناـگدرب  هراـمش 
رد و  دـنارذگیم ، زامن  هب  نآ  لوا  هراپ  زجب  ار  بش  هزور و  هب  ار  زور  تفرگیمن . بیع  ارنآ  سکچیهو  درکیم  راوس  ار  شراکتمدـخ  دوخ 

ناتـسروگ راـنک  زا  نوـچ  درکیم . متخشزاـمن  تـعکر  کـی  رد  ار  نآرق  هـک  داـتفایم  قاـفتا  رایــسب  و  درکیم ، مـتخ  ار  نآرق  بـش  زاـمن 
زا و  داد ، تشهب  هدژم  ناـنآ  هب  ص )  ) ربماـیپ هک  دوـب  ینت  هد  زا  دـشیم . ریزارـس  شنـساحم  زا  کـشا  هـک  تـسیرگیم  نادـنچ  تشذـگیم 
نب دیز  یلع و  رکبوبا و  زا  سپاریز  تفریم ، رامشب  مالسا  ناماگشیپ  زا  دوب . دونشخ  نانآ  زا  تافو  عقوم  رد  ص )  ) ربمایپ هک  دوب  یباحصا 

تیاور نیا  تحـص  اریز  تشهب ، رد  ترخآ  رد  تسا و  دهاز  ایند  یناگدنز  رد  هک  داد  یهاوگ  وا  يارب  ص )  ) ربمایپ دش . ناملـسم  هثراح 
يو تفالخ  هرود  رد  تاحوتف  تسا . هدوبر  رد  ارت  اـیند  هن  يا و  هدوبر  اـیند  زا  وت  هن  ناـمثع  يا  دزرماـیب  ارت  ادـخ  دومرف : هک  هدـش  ملـسم 

فرـصت هب  دالب  رگید  ناتـسیس و  ناتـسربط ، سراف ، رختـسا و  مور ، لحاوس  ندرا ، دور  یلحاس  هقطنم  یلامـش ،) ي   ) اـقیرفآ هتفاـی . هنماد 
دندرکیم و شورف  دیرخ و  رزاب ) میـس   ) شنزومه هب  ار  يزینک  هکنادنچتفرگ  ینوزف  هرود  نیا  رد  باحـصا  یئاراد  دـمآرد . ناناملـسم 
ریخ و دوب و  ناوارف  نامثع  نامز  رد  رابراوخ  دیوگیم : يرـصب  نسح  مهرد .)  ) رازه هبامرخ  تخرد  هلـصا  کی  و  رازه ، دـصکیب  ار  یبسا 

دنکیم لقن  رباج  زا  یلعی  وبا  دوب . هدنسب  ار  هاپس  هک  دیرخ  نانآ  يارب  یئاذغ  دنتشگ ، یطحق  راچد  كوبت  گنج  رد  مدرم  رایـسب . دمآرد 
. تسا ناـفع  نب  ناـمثع  نم  مدـمه  ودراد  تـشهب  رد  یمدـمه  يربماـیپ  ره  دوـمرفو  تـسا . تـشهب  رد  ناـمثع  دوـمرف : ص )  ) ربماـیپ هـک 

تعافـش هب  دومرف : و  تسا . ناـفع  نب  ناـمثع  نآ  رد  نم  مدـمه  دراد و  تشهب  ردیمدـمه  يربماـیپ  ره  دوـمرف : يرگید  تیاوربجوـمب 
دنکیم لقن  هنع -  هللا  یـضر  سنا -  زا  یلعی  وبا  دنوشیم . تشهب  دراو  هبـساحم  نودب  دنخزودقحتـسم  یگلمج  هک  رفن  رازه  داتفه  نامثع 

نبنامثع درک  ترجه  هشبح  هب  شیوخ  هداوناخ  اب  هک  يرجاهم  نیتسخن  هک 
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هار رد  شا  هداوناخ  اب  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  یفول  زا  سپ  نامثع  دوب ، ناشهارمه  ادـخ  دومرف : ص )  ) ادـخ ربمایپ  نآ  رثا  رب  دوب . ناـفع 
ترهوش دومرف : شرتخد  هب  دروآرد  نامثع  يرـسمهب  ار  موثلک  ما  شرتخد  هک  یماگنه  ص )  ) ربمایپ تسا . هدرک  ترجاهم  یلاعت  يادـخ 

هب ادخ  دومرف : و  تسا . نافع  نب  نامثع  متما  درف  نیرتایح  اب  دومرف : و  دراد . تهابـش  دمحم  تردپ  میهاربا و  تدج  هب  قلخ  همه  زا  شیب 
هکیروطب تسا  نیگمرش  رایـسب  نامثع  دومرف : و  مروآرد . نامثع  يرـسمه  هب  ار  موثلک  ما  هیقر و  ینعی  مزیزع  رتخد  ود  هک  درک  یحو  نم 

جاودزا دقع  هب  ینامسآ  یحو  بجومب  طقف  ار  موثلکما  دومرف : و  دنامیم . میهاربا  نامردپ  هب  نامثع  دومرف : و  دننکیم . ایح  وازا  ناگتـشرف 
يا هیرهم  اب  دروآرد  وت  يرسمه  هب  ار  موثلک  ما  ادخ  هک  داد  عالطا  نم  هب  هک  تسا  یحو  هتشرف  نیا  دومرف : نامثع  هب  و  مدروآرد . نامثع 

ربمایپ نم  هک  دنکیم  تیاور  بابخ  نب  نمحرلا  دبع  لوق  زا  يذمرت  یتشاد . وا  اب  هک  نانچ  یییمدـمه  راتفر و  هب  هیقر و  هیرهم  گنـسمه 
ادخ ربمایپ  يا  تفگ : نافع  نب  نامثع  هک  مدوب  دهاش  مدید و  تخیگنایم  رب  یتسدگنت  هاپس  كرادت  يارب  ار  مدرم  هک  یماگنهب  ار  (ص )
نیا زا  دعب  تفگیم  دمآ و  دورف  ربنم  زا  ص )  ) ادـخلوسر دریگ ، رارق  هدافتـسا  دروم  ادـخهارب  ات  منکیم  دـهعت  شنالاپ  اب  ار  رتشدـصکی  نم 
هاپس ص )  ) ربمایپ هک  یماگنهنامثع  هک  هدش  لقن  هرمـس  نب  نمحرلا  دبعزا  دش . دهاوخن  هتـشون  وا  باسحب  شهانگ  دنکب  هچ  ره  نامثع 
یم تسد  رد  ار  اه  هکـس  نآ  هکیلاح  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  تخیر . شنماد  هب  هدروآ  وا  تمدخب  رانید  رازه  درکیم  كرادت  اریتسدـگنت 
ادخ ربمایپ  سپ  دوب . رانید  رازه  هد  نآ  هفیذح  تیاور  بجومب  ای  دنزیمن . يررـض  وا  هب  دنکب  نیا  زا  دـعب  نامثع  هچ  ره  دومرف : دـناخرچ 

راکشآ هچ  ره  يا و  هدرک  ناهنپ  رد  هچ  ره  دیاشخبب  نامثع  يا  وت  رب  ادخ  دومرف : دناخرچ  یم  تسد  رد  ار  اه  هکس  نآهکیلاح  رد  (ص )
هک هتـشون  ار  تیاور  نیا  يدحا  و  دهدن . هار  دوخ  هب  ینارگن  شا  هدرک  زا  چـیه  نیا  زا  سپ  نامثع  درک . یهاوخ  زیخاتـسر  هب  ات  هچره  و 

یتنم چیه  قافنا  یپ  زا  دعب  دننکیم و  قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  ناشیئارادهک  یناسک  داتـسرف " : ورف  نامثع  قح  رد  ار  هیآ  نیا  نآ  رثا  رب  ادـخ 
دیاب هن  تسه و  ناش  هرابرد  یسرت  هن  دوب و  دهاوخ  ادخدزن  ناششاداپ  دنناسریمن  يرازآ  هداهنن 
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نامثع قح  رد  وا  مدومنیم و  هراظن  تبقارم و  ار  ص )  ) ربمایپ نامد  هدیپس  ات  زاغآ  زا  یبش  دیوگیم : يردخ  دیعـس  وبا  دنوش " . نیگهودـنا 
تـسد نامد  هدیپس  اتو  شاب " . دونـشخ  وا  زا  مه  وت  سپ  متـشگ  دونـشخ  نافع  نب  نامثع  زا  نم  ایادخ  : " تفگیم درکیم و  اعد  نافع  نب 

هداد ماجنا  هچ  ره  دروم  رد  درذگرد  نامثع  يا  وت  زا  ادخ  دومرف " : ادخ  ربمایپدیوگیم  هیطع  نب  رباج  دوب . هتـشاد  ارفنامـسآ  هب  اعد  نیاب 
... " درک یهاوخ  زیخاتسر  هب  ات  هچنآ  ره  و  راهظا ، هچ  ره  ياهدرک و  ناهنپ  هچ  ره  اراکشآ و  رد  هاوخ  وناهنپ  رد  هاوخ  يا  هدادن  ماجنا  و 

هب ار  تلم  و  دـنا ، هدـیتلغ  رد  یئوگ  هداـیز  يور و  هداـیز  بـالجنم  هب  ناـمثع  يارب  لـئاضف  هیبـعت  رد  هک  تسا  یناـسک  ياـه  هتفاـب  اـهنیا 
یتسردان و زا  فاکـشوم  ناگدنهوژپ  اناوت و  ناققحم  هک  دش  دهاوخ  نشور  دـنا . هدـناشوپ  ار  ینید  یملع و  قئاقح  هدـناشک و  یهارمگ 

ناسانشتیاور ناققحم و  مکح  هب  انتعا  یب  نالحد "  هکم "  یتفم  نکل  دنا ، هدومن  زاب  ار  اهنآیتسس  هدیشکرب و  هدرپ  اهنآ  ندوب  یگتخاس 
رگرادـنپ زج  و  ناـشملع ، رادـقم  تسا  نیا  تسا " . هتفرگ  ربـتعم  ار  شداـینبیب  دنـس  هدرمـش و  تسار  تقیقح و  ار  یلعج  تاـیاور  نـیا 

دنلووسم ". نآ  دروم  رد  یگمه  لد  مشچ و  شوگ و  اریز  درگم  تسین  ملع  نادب  ارت  هچنآ  یپ  رد  دنتسین .

گرزب شروش 

نیسح  هط  رتکد  هتشون 
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میمـصت هک  تسا  يراتفگ  نیا  دـیوگیم " : باتک  يادـتبا  رد  میناوخب . ار  نیـسح  هط  رتکد  هتـشون  گرزب "  شروش  باتک "  زا  يا  هراـپ 
تسرد بلاطم  تقیقح و  تسه  تقیقح  فشک  ناکما  هک  اجنآ  ات  نآ  نایرج  رد  دشاب و  صالخا  لامک  اب  قح و  ضحم  مناوتیم  ات  مراد 

و مراذگن ، نوریب  فاصنا  هداج  زا  اپ  منک و  هنافصنم  راهظا  هب  دیقم  ار  دوخ  میامن و  نایب  ار 
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یئاه هقرف  زا  کیچیه  میارگن و  رگید  هورگ  بزح و  هیلع  یمالـسا  ياههورگ  بزح و  هیلع  یمالـسا  ياههورگ  بازحا و  زا  کیچیه  هب 
نانچ هیـضق  نیا  رد  هن  و  یلع ، هعیـش  هن  منامثع و  هاوخاوه  هن  نم  نیاربانب  میامنن . يرادفرط  دنراد  فالتخا  مه  اب  نامثع  هیـضق  رد  هک  ار 

دنراد . شود  رب  ار  هرصاحم  تیلووسم  دندیشیدنا و  یم  نامثع  ناگدننک  هرصاحم  هک  مشیدنایم 
نآ و زا  سپ  دندوب  هتسد  دنچ  هتشاد و  رظن  فالتخا  وا  دوخ  نامز  رد  هک  هنوگنامه  زرمایب -  ادخ  نامثع -  هیضق  رد  مدرم  هک  منادیم  نم 
. دـنادیمن وا  ياپمه  هتـشذگ  رمع  رکبوبازا و  ار  ص )  ) ربمایپ باحـصا  زا  کیچیه  وتسا  یناـمثع  یکی  دـنفلتخم . هتـسد و  دـنچ  نونکاـت 

يارب ابیرقت  ار و  رمع  رکبوبا و  یتح  دسانـشیمن  زرمایب -  ادخ  یلع -  ناشمه  ار  سکچیه  هتـشذگ  ص )  ) ربمایپ زا  تسا و  یعیـش  يرگید 
يور هناـیم  یکدـنا  ناـمثع  یهاوخاوه  رد  ـالثم  دنـشدرگ و  رد  يرکف  بطق  ود  نیا  ناـیم  نارگید  و  تسین . لـئاق  یمرتـحم  ماـقم  ودـنیا 

هب نامیا  رد  هک  ار  یناسک  یگنهاشیپ  دنتـسین و  رکنم  ار  ص )  ) ربمایپ باحـصا  ماقم  هکیروطب  یلع ، زا  يرادـفرط  عیـشت و  رد  ای  دـنیامنیم 
تیدج هدیـشوک و  یگمه  هک  دـندقتعم  دنـشخب و  یمن  يرترب  يرگید  رب  ار  نانآ  زا  کیچیه  هوالعب  دـنهنیم  ردـقدنتفرگ  تقبـس  مالـسا 

هار هبیخرب  دنا و  هتفر  اطخب  یـضعب  یهتنم  دنا  هدومن  یهاوخریخ  يزوسلد و  ناناملـسم  شربمایپ و  ادـخ و  يارب  هتـشاد و  لوذـبم  یملع 
تایرظن هب  اه  هقرف  نیا  همه  دنا . هدزن  تسد  دب  راک  هب  هتـسناد  دنا و  هتفرن  اطخ  هار  ادمع  اریز  درب  دنهاوخ  شاداپ  هتـسد  ود  ره  و  تسار ،

يور زا  نآ  هرابرد  دنراد و  ینید  رکفت  هیـضق  نیا  هرابرد  اریز  دـنیامنیم ، یناشفناج  شهار  رد  هدرک  عافد  نآ  زا  دـنا و  هدـیبسچ  شیوخ 
ادخ . يدونشخ  يایوج  دنشیوخ و  نیقی  نید و  ظفح  یپ  رد  رظن  راهظا  هشیدنا و  نیا  رد  دنیامنیم و  يرواد  نامیا 

. مریگن رارق  نید  ناـمیا و  ریثاـت  تحت  ،و  هقـالع هفطاـع و  زا  اـهر  مشاـب و  هتـشاد  دازآ  يا  هشیدـنا  هیـضق  نیا  هراـبرد  مهاوخ  یم  نم  اـما 
هک هزیگنا  رهب  هنوگ و  ره  زا  یهاوخاوه  فطاوع و  تـالیامت و  زا  ار  دوخ  هک  تسا  یخروم  هعلاـطم  هشیدـنا و  نم  هعلاـطم  ندیـشیدنا و 

تسا " ... هتساریپ  دشاب 
هفطاع و شوختسد  تسین  لیام  درادیم  راهظا  ودرادنپ  یم  نینچ  رتکد  نیا 
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هدـنام يرب  نامیا  نید و  زا  یتح  اهنیا و  همه  زا  باتک  نتـشون  رد  و  دوش ، یبهذـمهب  لیامت  ای  هقرف  هتـسد و  زا  يریگبناج  تاـساسحا و  و 
نآ رد  شراتفگ  دـشاب و  یعیبط  شتواضق  اـت  هدـیئارگ  یگداـس  هب  ناـمثع  ياـیاضق  رد  رظن  راـهظا  ویـسررب  رد  هک  هدرک  اـعدا  و  تسا .
همه زا  هدز  نتـشون  هب  تسد  هتخادرپ و  قـیقحت  هـب  اـت  نـکل  تـسا . هدوـمن  اـعدا  هتـشادنپ و  نـینچ  رتـکدنیا  ضحم . تـقیقح  صوـصخ 

هدرواین و چـیه  و  تسا ، هدز  هیکت  هنازروضرغ  تالیامت  يریگبناج و  یهاوخاوه و  رب  هرـسکی  هداتفا و  رود  شیاعدا  یکاـپ  یگتـساریپ و 
یسررب و حالطصاب  هار  رد  و  دنا ، هدرک  هیبعت  هتخاس و  کلسم  ینامثع  ياه  نکقاچ  راک  نالالد و  هک  اهغورد  اه و  هوای  نامه  زج  هتفگن 
ناهارمه و ناتسدمه و  يربط و  هک  هابت  ياه  هناسفا  نامه  تسا  هتـشادرب  مدق  ناینیـشیپ  ياه  هناسفا  زا  هتخاس  نارگ  ياهریجنزاب  شراگن 

میتخادنا . بآ  هب  قباس  ياهدلج  دلج و  نیا  رد  ار  شا  هتپ  هک  يرادشغ  یبلقت و  نوتم  تسس و  دانسا  نامه  اب  دنا  هتفاب  شناداتسا 
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 - دـناهدرپس يریگبناج  یهاوخاوه و  تالیامتهب و  رـس  شتافلوم  هدرک  اعدا  رتکد  نیا  هک   - اهباتک رگید  اـب  باـتک  نیا  ناـیم  یقرف  چـیه 
قئاقح هیلع  رگهارمگ  یـشروش  گرزب " و  يا  هنتف  تسا "  يربکلا "  هنتف  هدـیمان "  دوخ  هک  هنوگناـمه  باـتک  نیا  و  تسین ، میدـیدن و 

یخیرات  ملسم 
هک هنوگنامه  یفرطیب  درادنپیم  دـیامنیم و  ذاختا  یفرطیب  عضوم  تسردان ، تواضق  هب  ندولآ  باوص و  هارزا  فارحنا  میب  زا  يو  مینیب  یم 

صاقو یبا  نب  دعس  کلسم  رابتعا  نیمهب  و  تسا ، باوص  هیام  هدیدنسپ و  مه  زورما  دوب  تیفاع  هیام  هدیدنسپ و  نامثع  رصع  ردو  زورید 
رب ناناملسم  دمآ و  شیپ  نامثع  هیـضق  هک  یماگنه  دسیونیم " : شباتک  هچاپید  رد  دیزگرب . یفرطیب  نامثع  هیـضق  رد  هک  دریگیم  شیپ  ار 

يرانک هب  نآ  رد  تکرـش  زا  ار  دوخ  ربمایپ  باحـصا  زا  یعمج  هداد  خر  ناشخیرات  اه  ینمـشد  نیرتدیدش  هدرک و  ادـیپ  فالتخا  نآ  رس 
دوخ نید  هتشاد و  رانک  رب  مصاختم  هتسد  ود  زا  ار  دوخ  هکلب  دنتفریذپن  دایز  هچ  مک و  هچ  ار  ثداوح  نآ  تیلووسم  هجوچیهب  هدناشک و 

منز یمن  گنج  هب  تسد  نم  تفگ : زرمایب -  ادخ  صاقو - یبا  نب  دعس  نانآ  يوگنخس  دندرب . ردب  ملاس  ار 
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هب يرگید  نآ  دوریم و  تسار  هار  رب  کی  نیا  دیوگب  هدمآرد  نخـسب  ودنیبب  دـشیدنیب و  هک  دـینک  رـضاح  يریـشمش  میارب  هک  تقونآ  ات 
اطخ .

يارب هک  مددـص  رد  هکلب  مریگب ، هلمح  دابب  ار  نآهن  منک و  عافد  هتـسد  نیا  زا  هن  مریگ ، شیپ  ار  شنارای  دعـس و  کلـسم  مهاوخ  یم  نم 
هک يرابتنوشخ  ینمشد  هب  دیناشک و  یهارمگ  بوشآ و  هب  ار  هتسد  ودره  هک  مرآ  حرشب  مناسانـشب و  ار  یطیارـش  مدرم  يارب  نتـشیوخ و 

. تشاد دهاوخ  هاگن  فالتخا  رد  هدـنکارپ و  ناراگزور  نایاپ  ات  يوق  نامگب  تسا و  هتـشادهگن  هدـنکارپ  زونه  دز و  مه  رب  ار  ناشفوفص 
رگا و  تسا . هدوب  ناشفلاخم  وناوریپ  یلع و  نامثع و  زا  رت  راد  هشیر  رت و  مهم  هلاسم  هک  تفای  دنهاوخرد  دـنناوخ  یم  ار  مباتک  هک  اهنآ 

هکاهشکمشک نامه  هب  تشگیم و  راچد  اهبوشآ  اه و  یتخبدب  نامهب  دوب  هتسشن  تفالخ  هب  عاضوا  طیارش و  نآ  رد  مه  نامثع  زج  یسک 
نآ " ... زا  سپ  هک  نینوخ  ياهدروخ  دز و  تفرگرد و  شفارطا  رد 

يرب نید  لوصا  زا  تاساسحا و  هفطاع و  زا  یتسارب  هتـشاذگ  رارق  شباتک  هچابید  رد  هدرک و  دـهعت  هک  روطنامه  يو  مینیب  یم  اـجنیا  رد 
فاصنا قح و  هچ  ره  زا  قلطم  ياـهر  تسا  هتـسیرگن  اـهرو  هنادازآ  ناـمثع  هیـضق  هب  تسا و  هتفرگ  يرود  مالـسا  كاـپ  نید  زا  هدـنام و 

دربیم و راب  هن  دهدیمریش و  هن  هک  دوش  غرم  رتش  دیاب  نآ  شکاشک  رد  دنمدرخ  هک  هدرمش  یبوشآ  ار  رـصعنآ  یعامتجا  تانایرج  تسا .
دوش هتشادنپ  حیحص  دوب  نکمم  یتروص  رد  نیـسح  هط  رتکد  رظن  راهظا  قیقحت و  کبـس  هیرظن و  دریگیمن . رارق  هدافتـسادروم  هجوچیهب 

یـسایس و تافالتخا  یعاـمتجا و  تاـنایرج  ناـفوت  رد  هک  یئاـهناسنا  يور  هب  ار  تسار  هار  یمارگ  ربماـیپ  تشادـیمن و  دوجو  مالـسا  هک 
تارج دوخ  هب  هنوگچوا  منادیمن  دوب . هدومنن  زاب  لطاب  زا  ار  قح  دـیجم  نآرق  هدـناهرن و  یگتـشگ  رـس  زا  هدوشگن و  دننادرگرـس  يرکف 

نآ هرابرد  ار  مالسا  رظن  مکح و  دناوتیم  دنادیم  ناملسم  ار  دوخ  هک  یققحم  ایآ  دنک ؟ سیدقت  ار  صاقو  یبا  نبدعس  کلـسم  هک  دهدیم 
ماگنهب ار  یناسنا  فطاوع  همه  دزادـنیب و  شوگ  تشپ  صوصخنآ  رد  ار  ص )  ) مرکا ربمایپ  تاشیامرف  ای  دریگب  هدـیدن  ایاضق  ثداوح و 

تاساسحا یتح  دراذگب  اپریز  نآ  نانامرهق  یخیرات و  تانایرج  رد  رظن  راهظا  يرواد و 
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دناوخ یم  تیرـشب  هعماج و  هیلاع  حلاصم  هار  رد  یناشفناج  یهاوخریخ و  يرگحالـصا و  هب  تسا و  ناسنا  تعیبط  ياضتقم  هک  ار  یکاپ 
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دوشیم ؟. رگ  هولج  هتخیگنارب و  دوخب  دوخ  دیآ  دایارف  تلادع  يدازآ و  يراکادف و  حالص و  نوچ  و 
لقعو لوبقم  تعیرـش  اـمنهار و  تنـس  رگنـشور و  نآرق  يا -  هداد  رارق  یـسررب  دروـمهک   " عاـضوا -  طیارـش و  نآ "  رد  اـجنآ و  رگم 

ررقم ات  هتـشادن  دوجو  اهنیا  رگم  دراذـگب ؟ ناشیاپ  شیپ  يا  هفیظو  هار و  دـهد و  تاجن  یفیلکت  ـالبزا  ار  مدرم  هک  هتـشادن  دوجو  یمیلس 
هک يا  هعاطالا  بجاو  هفیلخ  زا  ای  هتفرگ  رارق  ضرعت  دروم  قحانب  هک  یناملـسم  ره  زا  اـی  درک  عاـفد  دـیاب  هدزمتـس  ياـههدوت  زا  هک  دراد 

شدنشکب ؟ دنهاوخیم 
مادـک اب  قح  یعامتجا  تانایرج  رد  ودراد  یفیلکت  هچ  اه  تیعقوم  نانچ  رد  هک  دـنادب  ات  تنـس  هب  دراد و  جاـیتحا  نآرق  هب  ناملـسم  مدآ 

؟"  دیوگب نخس  دنیبب و  دشیدنیب و  هک  يریشمش  هب "  تسا  تجاح  هچ  ار  مالـسا  دنبیاپ  رادنید  . دریگب ار  بناج  نآ  دیاب  هک  تسا  بناج 
نآ دیراد  نامیا  ازج  زور  ادخ و  هب  رگا  دیدرک  ادیپ  شکمـشک  فالتخا و  يزیچ  هرابرد  هاگ  ره  هدومرف " : ادخ  دنادیم  هک  ار  يرادـنید 

دوش " و"  هدناوخ  رب  توالت و  نانآ  يارب  ات  میداتـسرف  وت  رب  ار  نآرق  دیهدب " و "  هعجارم  دـیرادب و  هضرع  ربمایپ  ادـخ و  هب  ارفالتخا 
یئامن " . لح  نشور و  ار  ناشفالتخا  نانآ  يارب  هک  میداتسرف  وت  رب  نیا  يارب  طقف  ار  نآرق 

یتقو ات  رگهارمگ ) طیارـش  بوشآ و  و   ) هنتف دـیوگیم : هک  هتفرگ  هدینـشن  ار  ینامی  هفیذـح  ردـقیلاع  یباحـص  نخـس  رتکد ، هک  هدـشهچ 
ریغ اوران و   ) لطاب زا  ار  مالسا ) ینعی   ) قح هک  دش  دهاوخ  رگهارمگ  یماگنه  بوشآ  دناسرب . دناوتیمن  يررـض  وت  هب  یـسانشیم  ار  تنید 

ار دوخ  فیلکتو  دنک  یلوصا  تسرد و  تواضق  نامثع  هیضق  رد  دناوتن  تسا  لاحم  رایشوه  سانشنید  ناملسم  کی  یسانشن ؟ زاب  مالسا )
هتفریذـپ و تسا و  نشور  صخـشم و  الماک  دروم  ود  ره  رد  عرـش  مکحو  تسا  هتـشادن  شیب  تروص  ود  هیـضق  اریز  دـنادب . نآ  لابق  رد 

نآرققباطم هدومن  دهعت  تعیب  رد  هک  روطنامه  هدرکیم و  يرگداد  هک  هدوب  يورتسار  لداع و  مکاح  ای  نامثع  ناناملسمهمه . دییات  دروم 
هیور هدومنیم و  لمع  تنس  و 
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يا هقرف  چیه  هلاسم  نیا  رد  تسا و  مولعم  شمکح  وا  هیلع  مایق  تروص  نیا  رد  هک  تسا  هدوب  ادـخ  يدونـشخ  هیام  شا  هرادا  تموکح و 
ورتسار باحـصا  هک  تسا  هدوب  هنوگنادـب  هکلب  هدوبن  نانچ  ای  درادـن . فالتخا  يرگید  اب  ناملـسم  درف  چـیه  اـی  يرگید  اـب  ناناملـسم  زا 

قح رد  مه  عرش  مکح  زاب  تروصنیا  رد  میا . هدید  البق  نامثع  هرابرد  ار  ناشرظن  راهظا  هدیقع و  ،و  دنا هتـشاد  هدیقع  ص )  ) ربمایپ لداعو 
هدـش هتفرگ  دـیجم  نآرق  زا  دندرکدزـشوگ  نامثع  دوخ  هب  نویبالقنا  هکناـنچ  مکح  نیا  تسا . زرحم  ـالماک  شناـفلاخم  قح  رد  مه  وا و 

زا سپ  ای  دـشاب  هدرک  انز  جاودزا  زا  سپ  هک  يدرم  تسا : زیاـج  درف  هس  نتـشک  طـقف  اریز  ، دیـشکن ارم  تفگ : ناـشیا  هب  هک  هاـگنآ  تسا 
ریغ نتشک  مینیب  یم  نآرق  ردام  دنتفگ : دشکب . دناتسب  وا  زا  یلتق  صاصق  دهاوخب  هکنیا  نودب  ار  یسک  ای  دشاب  هتـشگ  رفاک  ندشناملـسم 

یسک نتشک  و  دنیامنیم ، شالت  يراکهبت  هارب  ناهج  رد  هک  تسا  یناسک  نتشک  نآ  تسا و  زیاج  يدرب  مان  هک  صاخـشا  هنوگهس  نیا  زا 
نیا رد  دوش و  هتفرگ  وا  زا  یقح  هک  دوشیم  نیا  عنامو  دگنج  یم  شا  هناحلـسم  زواجت  همادا  ربدعب  دـنزیم و  تسد  هناحلـسم  زواجت  هب  هک 

يا و هدـش  یقح  يارجا  نتفرگ و  عنام  يا و  هدز  تسد  هناحلـسم  زواـجت  هب  وت  هک  تسا  ملـسم  و  دـیامنیم . يزارفندرگ  دـگنج و  یم  هار 
يا ... هدرک  يزارفندرگ  نآ  رس  رب  هتشگ و  نآ  ققحت  عنام 

ثداوـح ناـمثع و  هیـضق  رد  صاـقو  یبا  نبدعـس  هـک  یفرطیب  هنوـگنآ  زا  مـینیب ، یمن  ینادرگرــس  یفرطیب و  يارب  یئاـج  ناـیمنآ  رد  اـم 
نماد هب  ادـخ  مکح  يارجا  زا  اـپ  زج  تسین  يزیچ  هتفرگ  رارق  رتـکد  دنـسپ  دروـم  هـچرگ  یفرطیب  نآ  درک . ذاـختا  نآ  لاـبند  تاـنایرجو 

یفرطیب و يرآ ، ندرک . یلاخ  هناش  مالسا  ینامـسآ  نیئآ  ناشخردتاروتـسد  میلاعت و  زا  نتخیرگ و  یمالـسا  هفیظو  ماجنا  زا  ندیـشک و 
نایوج تمالس  هک  تسا  يا  هلیح  دریگب  مهس  شریسم  نییعت  رد  نآ و  رد  ناسنا  هکنآ  یب  یعامتجا  تانایرج  يرگاشامت  يریگ و  هرانک 

دلج 18 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 190زکرم  هحفص 69 

http://www.ghaemiyeh.com


قح يرای  هک  شیرای -  زااپ  دندومن و  يراددوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمومریما  نایقتم و  ماما  اب  تعیب  زا  هک  دـنا  هدرک  هیبعت  ینابلط  عفن  و 
 - تسا مالسا  تلادع و  و 
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نب دعـس  هک  تسا  يرذع  هلیحنیا و  دندیـشوپ . مشچ  هدرک  رداص  شیاهگنج  دروم  رد  تنـس  نآرق و  هک  یتمکح  زا  ودندیچیپ  نماد  هب 
نیرت یمیدق  یفرطیب و  نارازگ  تعدب  نآ  هملسمنب ، دمحم  يرعـشا و  یـسوم  وبا  هریرهوبا و  رمع و  رـسپ  هللا  دبع  هدیـشارت و  صاقو  یبا 

رذع يروآ و  هناهب  نآ  دندیمهفیم  دوخ  هکیلاح  رد  دنتخاس . زیواتـسد  ار  یعامتجا  تسایـس  زا  يریگ  هرانک  هناروزم  تسایـس  هک  یناسک 
نتـشیوخ راک  زا  دنکفا  حرط  اهرذع  دـنچ  ره  یمدآ  دـهاکیمن " . میلع  میکح و  يادـخ  هاگـشیپ  رد  ناشریطخ  تیلووسم  زا  چیهیـشارت 

تسا " . هاگآ 

نافع نب  نامثع  باتک 

رد داد -  رارق  یـسررب  دروم  دـیاب  ار  رـصم -  رد  یبرع  نابز  هدکـشناد  سردـم  نوجرع "  قداص  هتـشون "   " نافع -  نب  نامثع  باتک " 
يو یناگدنز  زا  يریوصت  نآ  هلیـسوب  هک  تسا  هنع -  هللا  یـضر  نامثع -  موس  هفیلخ  یناگدنز  رد  قیقحت  یعون  نیا  دـسیونیم ": همدـقم 

ای ددرگ  راکـشآ  یتجح  دـشیم  ثعاب  لیـصفت  هکیئاج  متـشاذگرب و  لامجا  هب  دزیمن  همطل  تقیقح  هب  راـصتخا  هک  اـجنآ  ما . هدرک  مسر 
هک یلماوع  تسا ، هتفرگرب  رد  ار  وا  زیگنا  فـسا  هریـس  هک  یـسایس  یعاـمتجا و  لـماوع  ما . هدرک  رازگرب  لیـصفتب  دوـش  هدودز  يا  ههبش 

هتفرگ رارق  نم  یـسررب  هجوت و  دروم  دـنار  هدـید  دوخب  مالـسا  خـیرات  هک  یبالقنا  نیرتکانرطخ  هب  توق  اب  تدـشب و  ار  یمالـسا  هعماـج 
تسا .

هدوهیب ياه  هناسفا  يالبال  رد  هک  یلئاضف  ات  درک  یـسررب  رظن  تقد  شمارآ و  لامک  رد  یتسیاب  ار  هنع -  هللا  یـضر  ناـمثع -  یناگدـنز 
راکـشآ هدنام  رود  هدید  زا  طلغ  تایاور  هلیـسوب  هک  یمراکم  نساحم و  دوشالم و  رب  هدنام  هدیـشوپ  تسا  هتفرگ  يزابب  ار  قیاقح  هک  يا 
هتخانـش بات  بآ و  اب  ساسا  یب  یئاهناتـساد  دـنا و  هتخاس  نالعاج  هک  یئاهغورد  دوش و  زیامتم  هدولآ  یتسردان  هب  هک  یقئاقح  ددرگ و 

ددرگ .
 - نامثع یناگدنز  لیصا  یلصا و  طوطخ  ات  ما  هدرب  راکب  ار  دوخ  ششوک  مامت 
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یناگدنز زا  هک  يریوصت  مراودیما  دیآ . دـیدپ  يریوصت  نینچ  ات  مهد  طبر  يراگزاس و  اهنآ  نایم  میامن و  صخـشم  ار  هنع -  هللا  یـضر 
تربع يرگنشور و  هیام  و  نآ ، هوکش  رپ  نانامرهق  هریس  مالسا و  لاجر  یناگدنز  یسررب  يانب  ياهگنس  زا  دوش  یگنـس  ما  هدرک  مسر  وا 

تسا " . ناسر  قیفوت  ادخ  و  دشاب ، ناناملسم  يزومآ 
ياه هرعن  زا  تسترابع  درادن و  تقباطم  هتفگ  همدـقم  رد  هچنآ  اب  هجوچیهب  هک  دـید  دـنکفا و  دـیاب  شباتک  تاعوضوم  هب  یهاگن  هاگنآ 

هتخاس یئوج  عفن  توهش و  هزیگناب  هک  یلعج  تایاور  و  دنا ، هدرک  هیبعت  هغلابم  ولغ و  هار  زا  هک  یگتخاس  لئاضف  و  يا ، هقرف  هنازوت  هینک 
هتـشون رد  تسا . هدرک  رارکت  هناروزم  ینایب  اب  ار  ناینیـشیپ  لیطابا  وتسا  هتـسارآ  نخـس  قرب  قرز و  اب  ار  میدـقهتفاب  ياه  هناـسفا  و  دـنا ،
یسانش ثیدح  ای  هدرک  یسررب  هدیجنـس و  ار  اهنآ  زا  يرایـسب  تسردان  تسـس و  نتم  ای  ار  تایاور  دانـسا  هک  تسین  نیا  زا  يرثا  شیاه 

دلج 18 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 190زکرم  هحفص 70 

http://www.ghaemiyeh.com


هتساوخ دروم  ره  رد  هدیشک و  ثحب  هب  ار  شیاهتعدب  تاهابتـشا و  ات  نامثع  یـسانشنید  هقف و  زا  یمهم  تاعوضوم  دشاب . هدومن  ار  دوخ 
زا رتدب  ياهرذـع  ای  هدروآ  شیارب  کنخ  هزمیب و  ياهرذـع  و  یهقف ، لئاسم  رد  هژیوب  دـنامیم  هوای  هب  شتاهیجوت  دـیامن و  هیجوت  ار  اهنآ 

تشذگ . درک و  دروخرب  هناراوگرزب  شیاهفرح  نیا  همه  اب  دیاب  هک  هانگ ،
کلسم يوما  نآ  يرضخ -  باتک  و  زاب -  هقح  زاسغورد  نآ  نیما -  دمحا  مالسالا "  رجف  زا "  دشاب  ترابع  شذخام  عبانم و  هک  یباتک 

یئارـس و هوای  یئوگ و  طلغ  زا  تسا  رپ  هک  اهنآ  لاـثما  و  تیب - لـها  فلاـخم  کلـسم  یناـمثع  یلع -  درک  ياهـسنارفنک  و  رـس -  هریخ 
تسا . یباتک  هنوگچ  تسا  مولعم  همکاح ، ياههاگتسد  ناراوخ  هریج  نازاب و  هقح  يراکلغد 

بازحا اههقرف و  خیرات  زا  هلحرم  نیا  رد  دـیوگیم : تسا . ادـخ "  ربمایپ  هب  نتـسب  غورد  ناونع "  ریز  یکی  شیاهفرح  نیرتروآ  تریح  زا 
تروصب اهغورد  نیاهتفر  هتفر  و  شیوخ ، نافلاخم  هب  یناسر  بیـسآ  ینمـشد و  روظنمب  نتخاس  غوردـب  دـندرک  عورـش  یمالـسا  هعماـج 

یثیداحا تشگیم  دنتسم  مکحتسم و  ثیداحا  اب  هک  دمآرد  یئاهلالدتسا 
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همئا هرابرد  دـشیم  اعدا  هک  دوب  اهنآ  یگتخاس  ثیداحا  هنوگنیا  نیرت  جـیار  دـنتخاسیم . ص )  ) ربمایپ نابز  زا  بازحا  اـه و  هقرف  نارـس  هک 
نانچ تخادرپ و  ثیدح  لعج  هب  شنابیقر  نالاخم و  زین  شیوخ و  ربهر  دارم و  هرابرد  دوب  یسک  رادفرط  هک  ره  تسا . هدش  هتفگ  افلخو 

دمآ و دیدپ  افلخ  همئا و  زا  کی  ره  هرابرد  یطیرفت  یطارفا و  مذ  حدم و  هنوگ  ود  سپ  دـتفا . دـیفم  ار  شـضرغ  دـصقم و  هک  درک  لعج 
تشاد . روتسم  نارگن  تقیقح  هدید  زا  دیناشوپب و  ضومغ  وماهبا  زا  يا  هدرپ  اب  ار  نانآ  یناگدنز  حرش 

زا نیا  رطخ  و  دـنهد ، هولج  هنوگرگد  ار  اهنآ  ینعم  ات  دـنتخادرپ  نآرق  تایآ  رد  يونعم  تافیرحت  تـالیوات و  هبثیدـح  لـعج  راـنک  رد 
هناسفا تافارخ و  یگتخاس و  بلاطم  تاـیاور و  هلـسلس  کـی  هنازادرپ  غورد  هناروزم و  شالتهتـشر  ود  نیا  زا  دوبن . رتمک  ثیدـح  لـعج 

هریت ار  مالسا  كاپ  تعیرش  يارآ  لد  هرهچ  دنکارپ و  ناشنایم  رد  هدننک  جیگ  ياه  ههبـش  تخادنا و  الب  هب  ار  ناناملـسم  هک  دمآ  دوجوب 
تضهن و هار  رد  یعنام  و  نیملـسم ، يارب  يرـش  نید و  يارب  دـش  یئالب  و  دولایب ، ار  دـیدج  میدـق و  نافلوم  زا  یلیخ  ياهباتک  تخاـس و 

قیفوت رگا  دنا . ینید  یملع و  یخیرات و  قیاقح  هب  لوصو  یپ  رد  هک  یناسک  هار  رب  يدس  مالسا و  نانمشد  تسدب  يا  هبرح  ناشتفرشیپ و 
نوتم شجنس  تایاور و  دنس  دقن  هب  هک  دوب  هدناسرن  یمالسا  تریـس  کین  هدیزگرب و  نایاوشیپ  زا  ياهدع  هب  يددم  دوبن و  لاعتم  يادخ 

یئارالد نادب  داتفایم و  یگدنشخرد  زا  مالسا  هرهچ  دوش  تیاور  يراذگتعدبره  زا  دنراذگن  دنرامگ و  تمه  هرـسان  زا  هرـس  زیمت  اهنآ و 
. " دنامیمن تسا  رگ  هولج  میظع  ربمایپ  میلاعت  میکح و  نآرق  رد  هک 
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نامثع قح  رد  فاصنا 

یلوملا  داج  دمحم  داتسا  هتشون 
ار هدروخ  دربتـسد  یگتخاس و  یخیراـت  تاـیاور  زا  يا  هریجنز  تسین . نآ  رد  فاـصنا  زا  يرثا  تسا و  رت  هدـنبیرف  بارـس  زا  باـتک  نیا 

خیرات نامثع و  یناگدنز  دیوگیم " : شباتک  همدقمرد  نیا  دوجو  اب  تسا . هتشاذگ  هنافصنم  قیقد و  یخیرات  قیقحت  ار  شمان  هتـسبمهب و 
هیام ار  هچنآ  مدومن و  زیهرپ  یخیرات  نیغورد  تاـیاور  زا  ما و  هداد  رارق  یـسررب  قیقحت و  دروم  هدـش  وا  هیلع  هک  ار  یبـالقنا  وا و  رـصع 
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ناخروم هتشون  هب  مدومن . رب  متسج و  یپ  دوب  هدیچیپ  كانهبش و  دنچ  ره  ار  هعقاو  ره  یلـصا  للع  مداد و  رارق  رظن  دم  دوب  تربع  سرد و 
خر يو  هیلع  هک  یبالقنا  اب  ار  شا  هطبار  مدرک و  حیرشت  لیلحت و  ار  يو  تیـصخش  مدرب و  رترود  نانآ  هتـشون  زا  رظن  هکلب  مدومنن  افتکا 

اب هداهن و  راید  نیمزرس و  رهب  ماگ  دندوب و  هتفای  تسد  تورث  شیاسآ و  هب  هک  مدرک  یسررب  ارناناملسم  لاوحا  متخاس و  صخشم  هداد 
رس رب  ناشنایم  هک  ار  یشکمشک  یگتسد و  دنچ  ار و  شیرق  لاوحا  زین  و  دندوب ، هتفرگ  ار  نانآ  يوخ  قلخ و  هتخیمآرد و  برع  ریغ  ماوقا 

و متـشاد ، ناـیب  تفرگ  تروص  هفیلخ  هیلع  هک  یـشروش  يدـعت و  هب  ار  نآ  هطبار  دوـب و  هدـمآ  دـیدپ  تردـق  نتفرگ  تسدـب  تساـیر و 
للع ات  متخاس  زیامتم  کیکفت و  رگیدکی  زا  ار  عیاقو  مدومن و  حیرشت  دندوب  هدرک  اپب  اهناتسا  رد  مالـسا  نامثع و  نانمـشد  هک  ار  یبوشآ 

دمآ . تسدب  بوشآنآ  نیعم 
دراوم نیمادـک  رد  اجک و  هک  مهد  فاصنا  يو  قح  رد  مروآ و  حرـشب  دـنا  هتفرگ  نامثع  رب  هک  ار  یئاهدرخ  هک  مدـنامن  لفاغ  مه  نیا  زا 

هفیلخ يو  اریز  دبای ، صاصتخا  هنیمز  نیاب  باتک  اههد  دوش و  یفاو  یسررب  شرصع  دوخ و  يارب  هک  دراد  قح  نامثع  تسا . هدوب  هانگیب 
لئاضف و هدوب و  مدقـشیپ  مالـسا  هب  نامیا  رد  هکیدوجو  اب  تسا  هدـش  تواـضق  قحاـنب  شا  هراـبرد  هتـشگ و  لاـمیاپ  شقح  هک  تسا  یی 

تسا . هدوب  یعامتجا  یسایس و  بالقنا  لزلزت و  لاقتنا و  هرود  شا  هرود  هدرک و  زورب  وا  زا  وکین  ياهراک 
نکمم زاب  ماهدیئاپ  ار  شیوخ  اهشزغل  زا  هتفرگ و  ار  تقد  طایتحا و  بناج  هچرگ 
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رد مراودیما  منک . هئارا  بئاص  يرظن  ات  ما  هدرب  راکب  ما  هتسناوت  ات  ار  دوخيرکف  شـشوک  همهنیا  اب  مشاب . هدش  شزغل  اطخ و  راچد  تسا 
تسا " . راکددمادخ  و  مشاب . هتفای  قیفوت  تسا  تربع  دنپ و  سرد و  زا  هدنکآ  هک  یمالسا  خیرات  هرود  نیا  زا  نشور  يریوصت  میسرت 

فیلات یخیرات و  تایاور  يروآدرگ  ياپ  نکل  یملع . تیقفوم  هب  هقالع  تین و  نسح  زا  شندز  مد  تسا و  يزادرپ  ترابع  یظافل و  نیا 
تقد و تایاور  نتم  دنـس و  رد  هکنیا  نودب  دشاب و  هدرک  مهارف  يا  هنب  هتفای  هچ  ره  زا  بش  رد  هک  هدرک  لمع  ینک  راخ  لثم  هدیـسر  هک 

موهفم تخانش  رد  هدرک و  ادج  هرسان  زا  هرس  هن  تسا ، هدرک  هیبعت  يرظن  ات  هتسج  دانتسا  هدز و  هیکت  هدیسرهچ  رهب  دروآ  لمعب  یشجنس 
تالوعجم زا  دبای و  تسد  ملسم  حیحص و  تیاور  هب  دناوتب  ات  هدوب  سانش  ثیدح  هن  تسا ، هدومن  یتیارد  ای  تمه  یخیرات  دانسا  یقیقح 

میقتـسم قیرط  رب  ار  شیاپ  هک  یملع  هن  درب و  یپ  هتفر  راکب  خـیرات  رد  هک  یئاهگنرین  هب  اـت  هتـشاد  یتریـصب  هن  دزیهرپب و  باـت  بآ و  اـب 
ملـسم لوصا  ار  اهنآ  هدـیلول و  دـنا  هتـشون  نارگید  يربط و  هک  یتایلعج  اه و  هتفاـب  رد  روطنیمه  دراد . راوتـسا  دـیدج  تقیقح  هب  لوصو 
راهظا رد  هدرمش و  تسار  دنا  هدرک  لعج  شیوخ  ناگتـسباو  يارب  ناکلـسم  يوما  ای  نابـسن  يوما  هک  ار  یلئاضف  لزنم . یحو  هتـشادنپ و 

نیا زا  تسا و  هدیـسرن  بولطم  هجیتن  هب  هنافـساتم  هتخادـنا  راکب  ار  شرکف  هدرک و  شالت  یلیخ  هچرگ  تسا . هدومن  داـمتعا  اـهنآ  رب  رظن 
دنپ هنوگ  ره  زا  یهت  يریوصت  هتخیوآ ، مهب  یئاهگنر  هتخیر و  مهب  یطوطخ  اب  رات  هریت و  تسا  هتخاس  يریوصت  یمالسا  خیرات  زا  هلحرم 

يزومآ . تربع  سرد و  و 
نامثع اب  تفلاخم  رکف  هتشادنپ  هتسناد و  وارس  ریز  ار  اهـشکمشک  اهـشروش و  نآ  همه  هدناشک و  ازارد  هب  ار  ابـس  نب  هللا  دبعهرابرد  نخس 

کیرحت و هب  يارهریخ  رازگتعدـب  نآ  راعـش  گـناب  هب  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  تیرثکا  اـت  تسا  هدـنکارپ  اهرهـش  رد  هتخیر و  حرط  وا  ار 
دهاز درمریپ  نآ  هب  ابـس  نب  هللا  دبع  ماگنه  نیا  رد  دسیونیم " : دنا . هدرپس  رگبوشآ  خاتـسگ  يدوهی  نآ  گنرین  هبرـس  دـنا و  هداتفا  شالت 

دبیرف و یم  تموکح  دروم  رد  ار  وا  دزاسیم و  حرطم  وا  تاسلج  نمجنا و  رد  ار  شراکفا  دباییم و  هار  رذوبا ) ینعی  )
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و تسا ، ادـخ  لاـم  تورث ، دـیوگیمهک : ینکیمن  بجعت  هیواـعم  زا  رذوبا ، هک  هسوـسو  نیا  هب  دـنکیم  اـنب  دزیگناـیم و  رب  نارگناوـت  هیلع  و 
هنوگنیدب . دربب نیب  زا  ار  ناناملـسم  مان  دنک و  بلـس  ناناملـسم  زا  دـهد و  صاصتخا  دوخهب  دـهاوخیم  يرادـنپ  تسا ؟ ادـخ  لام  زیچهمه 

مـشچ نانآ  عفنب  ناشتورث  زاو  دـننک  کـمک  ناریقف  هب  درکیم  روبجم  ار  نارگناوت  داـتفا . یطارفا  مسیلایـسوسکی  يارب  غیلبت  هار  هب  رذوبا 
تسین نیا  مالسا  دوصقم  هکیلاح  رد  نارگناوت . یئراد  بلس  يارب  تخاس  يا  هلیسو  دینکب  ناریقف  هب  هتفگ  مالسا  هک  یناسحا  زا  دنـشوپب .
مورحم ادگ و  يارب  نیعم  یقح  ناشیئاراد  رد  هک  یناسک  و  دـیامرفیم : لاعتم  يادـخ  هکلب  دـنک ، ردـب  ناشگنچ  زا  ار  نارگناوت  تورث  هک 

دندوب و یضاران  ناشرادناتسا  زا  رصم  مدرم  تفر . رصم  هب  رـسای  رامع  دسیونیم " : رگید  ياج  رد  تسا " . تاکز  رب  هوالع  نیا  و  تسه .
نیا رب  هوالع  دننزب . لوگ  هدـنبیرف  نیغورد و  نانخـس  اب  ار  رامع  دنتـسناوت  یگنرزو  تراهم  اب  ابـس  نبا  ناوریپ  دـندادیم . وا  هب  یتبـسن  ره 

دندوب هدومن  یناـبز  دـب  مهب  هدرک و  هرجاـشم  بهل  یبا  نب  هبتع  نب  ساـبع  اـب  یتقو  اریز  تشاد  لد  رد  ناـمثع  زا  يا  هنیک  شدوخ  راـمع 
هبناماس نآ  رد  ار  دوخ  تادهاشم  تشگنرب و  نامثع  دزن  رصم  زا  رـسای  رامع  تهج  نیمهب  دوب  هدرک  ارجا  رامع  دروم  رد  ار  یهلا  نوناق 

دش " . قحلم  ابس  نب  هللا  دبع  ناوریپ  هب  دادن و  شرازگ  يو 
نیا تسا . هتشگ  نآ  میسرت  هب  قفوم  هک  یقیقد  نشور و  ریوصت  زا  يا  هراپ  وتسا  هتشون  داتـسا  نآ  هک  تسا  یخیرات  زاهحفـص  کی  نیا 
ارـس هوای  جارو  نیا  هک  تسا  هجوتم  ایآ  زیزع  هدنناوخ  تسا . هدوب  شدوصقم  هتـشاد و  رظنرد  هک  تسا  يزومآ  تربع  سرد  دنپ و  نامه 

مولعم دمهفیمن ؟ ار  شنهد  فرح  دنزیم و  فرح  هدشن  باسح  هعلاطم و  یب  هناخاتـسگ و  نینچ  هک  دـنزیم  فرح  رامع  رذوبا و  مادـک  زا 
كریز نادقان  فاکشوم و  نیبزیت و  ناققحم  هک  هدش  یکانرطخ  مهم و  لکشم و  ياهثحب  دراو  ارچ  درم  نیا  تسین 
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تایحورهب هک  نیا  نودب  تما و  نانامرهق  تلزنم  ردق و  لاجر و  تالاوحا  زا  شیربخ  یبو  یعالطا  مک  همه  اب  ارچ  دنا ؟ هتشگرس  نآ  رد 
ناشتایح خیرات  یسررب  هبدنا  هدوب  رادنید  هیاپ  هچ  ات  هک  دنادبو  دشاب  هدرب  یپ  فیرش  نمادکاپ و  باحصا  اهناسنا و  نیرترب  تیـصخش  و 

تاعوضوم ثحاـبم و  هنوگ  نیا  دراو  خـیرات  ملع  یـسانشنید و  یـسانشثیدح و  زا  شیگرهب  یب  همه  اـب  هنوگچ  و  تسا ؟ هتـشامگ  تمه 
تسا ؟ هدش 

لداع و باحـصا  كاپ  نماد  ندولآ  ندز و  تمهت  زا  راکنیا  رد  وهتـسب  شیوخ  رظن  دروم  دارفا  زا  عافد  هب  رمک  هدز و  الاب  نماد  مینیب  یم 
زا هک  اهنآ  تسا و  یگتخاـس  میداد  ناـشن  هدرک و  یـسررب  ار  رذوبا  قح  رد  درم  نآ  تیاور  متـشه  دـلج  رد  تسا . هدومنن  یئاـبا  ورتسار 
دلج نیا  رد  و  دنرامـشیم ، ناشرابتعا  یب  خیرات  ثیدح و  نف  لها  هک  دنتـسه  یناسک  هدمآ  دنـس  رد  ناشمـسا  تسا و  هدـش  لقن  ناشلوق 

هک یتیاور  و  تسا ، هتفرن  رـصمب  زگره  وا  هک  میدرک  تباث  میتشاد  رـسای  رامع  ناونعب  هک  يراتفگ  ردو  میتفگ  ناـش  هراـبرد  یعطق  نخس 
هنیک مالـسا  يازج  نوناق  ادـخ و  مکح  يارجا  رطاخب  هک  تسا  نیا  زا  رترب  رـسای  رامعیهگناو  تسا . هیاـپ  یب  هدرک  دانتـسا  نآ  هب  داتـسا 

هداد و تقباطم  هدمآ  دورف  رسای  رامع  قح  رد  هک  يا  هیآ  اب  ار  شرظن  هتشاد  رایتخا  رد  نآرق  هک  هدنسیون  نیا  ایآ  دریگب . لد  هب  ار  یـسک 
ات رـس  زارامع  هک "  تسا  هدیـشیدنا  یمارگ  ربمایپ  تاشیامرف  هب  چـیه  راـمع  قح  رد  يار  رظن و  ذاـختا  زا  شیپ  اـیآ  هن ؟ اـی  تساهدـیجنس 

ددرگیم ددرگب  قح  هک  وس  رهب  رامع  تسا و  وا  اب  مالـسا ) ای   ) قحو تسا  مالـسا ) ینعی   ) قح اب  رامع   " تسا " ، نامیا  زا  هدنکآ  شمدـق 
تاشیامرف رایـسب  دنیزگیم " و  رب  دشاب  رتکیدزن  نیدتسار ) هار  و   ) تیاده هب  هک  ار  نآ  امتح  دوش  ریخم  راک  ود  نایم  هاگ  ره  رامع  " ، " 

دنکفا ؟ یم  ناد  هلابز  هب  ار  اه  هوای  یلعج و  تایاور  نآ  میتخاس و  دلج  نیمه  شخب  تنیز  هک  رگید 
ار یخیرات  قیاقح  هک  ار  ینارگفیرحت  نازروضرغ و  سئاسد  هک  یئاهفرح  تسا ، هدز  هدـنگ  یلو  رـصتخم  ياـهفرح  ناـمثع  هئربت  رد  يو 
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تـسا هتفرگ  تروص  نآ  خسم  فیرحت و  دصقب  یخیرات و  قیاقح  هیلع  هک  هناراکهبت  سئاسد  نیا  دراد . دوخ  يالبال  رد  دنا  هدرک  خسم 
یشان و ناگدنسیون  اهنت  دبیرفب و  دناوتیم  ار  داوسیب  عالطا و  یب  مدآ  طقف 
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تقیقح دـسیونیم " : . تسا هداتفا  شماد  هب  داتـسا "  نیمه "  هکنانچ  دـنرادنپب ، هنوراو  ار  قئاقح  دـنتفیب و  نآ  ماد  هب  تسا  نکمم  اپ  هزاـت 
رب ناخروم  نادقان و  و  تسا ، هدش  نییعت  يرادناتـسا  هب  نامثع -  تموکح  لاس  نیلوا  ینعی  يرجه  لاس 25  رد  دیلو  هک  تسا  نیا  ملسم 

یمومعتحلـصم یپ  رد  اریز  تسا  هتفرگن  رارق  يا  هلمح  داقتنا و  هنوگچیه  دروم  شتموکح  لوا  هلاـس  شـش  رد  ناـمثع  هک  دـنقفتم  نیا 
 " تساهتشاذگیمن . راک  نیا  رد  یقرف  شدنواشیوخریغ  دنواشیوخ و  نایم  هدرپس و  یم  قیال  دارفا  هب  ار  تاماقم  هدوب و 

. دـنا هدـش  بکترم  نورق  لوط  رد  لسن و  ردـنا  لسن  تعاـمج  نیا  هک  تسا  يراـک  یناتـسادمه  رظن و  قاـفتا  عاـمجا و  نیغورد  ياـعدا 
ای یـسلدنا  مزح  نبا  رثا  یلحملا "  باتک "  رد  هک  ره  رظن  قافتا  عامجاياعدا و  زا  تسا  رپ  خیرات  ثیدـح و  مالک و  ملع  هقف و  ياهباتک 

یئاعدا عامجا  اهدص  دیامن  یلمات  ریثک  نبا  هیاهنلا "  هیادـبلا و  و "  هیمیت ، نبا  هنـسلا "  جاهنم  وا و "  لحنلا "  للملا و  یف  لصفلا  باتک "
یققحم يزورهدرکن  رکف  وا  دننید  ملع و  ياه  هنیجنگ  رادتناما  هک  اهنآ  تسا  نایاقآ  نآ  ور  هلابند  هدنسیون  نیا  تفای . دهاوخ  نیغورد  و 

بقاوع هب  یئاـنتعا  یلو  هدرکیم  ار  نیا  رکف  اـی  دیـسر ، دـهاوخ  شعاـمجا  ياـعدا  باـسح  هب  هدیـسر و  ارف  وپ  قـح  رگداد و  سرباـسح و 
تساهدومن . یمن  شراک 

نیا هک  نآ  لاح  ناخروم ؟ قاـفتا  عاـمجا و  دروم  تسا  یبلطم  يرجه  لاس 25  رد  يرادناتـسا  هب  دیلو  باصتنا  روطچ  میـسرپ : یم  وا  زا 
هدومن تبث  شخیرات  رد  ار  تیاور  نآ  هتفگ و  يربط  هکنانچ  تسا  رمع "  نب  فیـس  تیاور "  مهنآ  هدمآ و  تیاور  کی  رد  طقف  بلطم 
یفرعم متشه  دلج  رد  ار  رمع "  نب  فیس  یفرط "  زا  تسا . هداد  تبسن  يرگید  هب  لماکلا  خیرات  رد  ریثا  نبا  و  تسا . هدناوخ  تسردان  و 

ناخروم نانیمطا  هقدـنزهب . مهتم  و  زاسغورد ، و  طقاس ، دامتعاهجرد  زا  دورطم و  كورتم و  تسا و  تیاور  تسـس  هک  میا  هدومن  تباث  و 
تموکح لوا  لاـس  يرجه  لاـس 25  اـجک  یهگناو  تسا . هتفرگ  تروص  لاسرد 26  هفوک  يرادناتـسا  هب  دـیلو  باـصتنا  هک  تسا  نیا  رب 

هکیلاح رد  تسا ، هدوب  نامثع 
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یهگناو تسا . هدوب  لاس 24  نامثع  تموکح  لاس  نیلوا  نیاربانب  دـش . تعیب  نامثع  ابدـعب  زور  هس  درم و  لاس 23  هجحیذ  رخاوارد  رمع 
تموکح لوا  هلاس  شـش  هک  دـهدب  دوخ  هب  ار  فرحنیا  تارج  دـناوتیمن  خروم  ای  دـقان  کـی  یتح  هکلب  ناـخروم  نادـقان و  همه  اـهنت  هن 

زا یتح  تسا . هدرک  هایس  شیاهیراکفالخ  ار  اهلاس  نآ  رد  شتموکح  خیرات  تاحفص  تسا . هدش  يرپس  یفالخو  اطخ  چیه  نودب  نامثع 
بالجنم هب  دیزغل و  یم  هتـسویپ  شهاگارچ ، لبطـصا و  نایم  رد  ندـیلولهب  درک  عورـش  تسـشن و  تموکح  دنـسم  هب  هک  يزور  نیتسخن 

: الثم دیتلغ ، یم  مالسا  زا  فارحنا  فالخ و 
دوب هدش  بکترم  یکانتشحو  تیانج  وا  و  دز ، زابرس  رمعنب  هللا  دیبع  قح  رد  مالسا  يازج  نوناق  يارجا  زا  تموکح  هب  ندیـسر  ضحمب 

ار نامثع  ادصکی  دوش و  صاصق  دیابهک  دـندوب  قفتم  راصنا  نارجاهم و  همه  و  دوب ، هتـشک  قحانب  ار  هولول  وبا  رتخد  هنیفج و  نازمره و  و 
مادعا مکح  يارجازا  درک و  اوغا  ار  وا  صاع  ورمع  نایمنآ  رد  دنتـشادیم . او  رمع  رـسپ  مادـعا  مکح  يارجا  تنـس و  نآرق و  زا  يوریپ  هب 

بکترم شتموکح  زور  نیتسخن  رد  ناـمثع  هک  دوب  مالـسا  نوناـق  ضقن  نیتسخن  نیا  و  تفر ، ردـه  هب  ناـهانگیب  نآ  نوخ  اـت  تشادزاـب 
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تشگ .
. دندوبهتسشنن رمع  رکبوبا و  تسـشن و  یم  (ص ) ادخلوسر هک  تسـشن  ربنم  زا  یئاج  رد  تفرالاب  ربنم  زا  دش و  هفیلخ  هک  نیا  ضحمب  - 2

یضعب دنتشاذگ و  ارتبحـص  يانب  صوصخ  نیا  رد  مدرم  رکبوبا . لحم  زا  رت  نیئاپ  هلپ  کی  رمع  تسـشن و  یم  رت  نیئاپ  هلپ  کی  رکبوبا 
. تشگ رادیدپ  رش  زورما  دنتفگ :

رخآ ات  دروآ و  زاب  هنیدـم  هب  ناگدـیعبت  زا  دوب  هدرک  تنعل  دـیعبتیمارگ و  ربمایپ  هک  ار  صاعلا  یبا  نب  مکحدیـسر  تفـالخ  هب  یتقو  - 3
دنتفرگبیع . نامثع  رب  هک  دوب  یئاهراک  هلمج  زا  دیعبت  زا  يو  ندنادرگ  زاب  دوب . اجنآ  رد  رمع 

هدژم دنیوگیم  هک  تسا  يرفن  هد  زا  هک  ار -  صاقو  یبا  نب  دعس  لاس 25  رد  - 4
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ردص رد  نیا  و  دوب . ماقم  نیدب  ياهلاس 25 و 26  رد  تشامگ و  وا  ياجب  ار  هبقعنب  دیلو  درک و  رانکرب  يرادناتـسا  زا  دنا - هتفای  تشهب 
يارجا زا  هفیلخیلو  دوش  يراج  وا  رب  دح  هک  دـمآ  بجاو  دروخ و  بارـش  رادناتـسا  نیمه  سپـس  هتـشگ . دراو  وا  هب  هک  تسا  یتاداقتنا 

درک . يراددوخ  شیوخ  رادناتسا  قح  رد  مالسا  يازج  نوناق 
نامثع تفرگ . ضرق  هنازخ  زا  یغلبم  دوب  هفوک  هنازخ  يدصتم  هک  دوعسم  نب  هللا  دبع  زا  دمآ  هفوک  هب  يرادناتسا  ماقم  رد  نوچ  دیلو   - 5

درک و رانکرب  شماقم  زا  ار  وا  دش و  ینابصع  دوعسم  نب  هللا  دبع  ضارتعا  زا  نامثع  دندرک . ضارتعا  نامثع  هب  دیشخب . وا  هب  ار  ضرق  نیا 
رد اهارجام  اهوگتفگ و  و  شگرم ، ماگنه  ات  ینعی  درک  عطق  لاس  راهچ  تدم  تشاد  یمومع  هنازخ  زا  دـهاجم  کی  ناونعب  هک  اریقوقح 

میدروآ . دلج  نیمه  رد  هک  هداد  خر  نامثع  وا و  نایم  نیمز  نیمه 
حرـشب متـشهدلج  رد  ارنآ  هک  تشاذگ  تعدـب  هعمج  زامن  رد  ار  یموس  ناذا  شتموکح  لئاوا  ردهدـمآ  ریثک  نبا  خـیرات  رد  هکنانچ   - 6

. میدرک یسررب  هدروآ و 
ار شیوخ  لزنم  دـندشن  رـضاح  يا  هدـع  اما  دـیرخ . ار  يا  هدـع  هناخ  دزاس . رت  عیـسوار  مارحلا  دجـسم  تساوخ  يرجه  لاـس 26  رد   - 7
داد روتـسد  دندروآرب ، نامثع  هیلع  ضارتعا  دایرف  دنتخادرپ . هنازخ  زا  ارنآ  تمیق  هدرک  بارخ  ار  ناشیاه  هناخ  نامثع  روتـسدب  دنـشورفب .

دیا . هدش  خاتسگ  ور و  رپ  روطنیا  ما  هداد  ناشن  تمیالم  سب  زا  درک : شاخرپ  دننک و  ینادنز  ار  اهنآ 
يا هیده  ناونعب  تفرگیم  قلعت  یمومع  هنازخ  هب  دوب و  هدمآ  تسدب  یلامش  ياقیرفا  هب  یـشکرکشل  نیمود  رد  هک  ار  یمئانغ  سمخ   - 8

. تساهتشگ بکترم  يرجه  لاس 27  رد  و  دوشیم ، هدرمش  نامثع  ناهانگ  تایانج و  نیرت  مهم  زا  نیا  دیشخب . مکح  نب  ناورمهب 
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رد ام  و  هدروآ ، شخیرات  رد  ریثک  نبا  ار  نیا  دناوخ . مامت  دـناوخ  یمهتـسکش  دـیاب  ار  زامن  هک  یئاج  رد  تفر و  جـح  هب  لاس 29  رد  - 9
میتفگ . نخس  تعدب  نیا  زا  متشه  دلج 

دعس نبهللا  دبع  هب  تفرگیم  قلعت  یمومع  هنازخ  هب  دوب و  هدمآ  تسدب  یلامش  ياقیرفا  یـشکرکشل  نیلوا  رد  هک  ار  یمئانغ  سمخ   - 10
دیشخب . حرس  یبا  نب 

رارق ضارتعا  داقتنا و  دروم  نآ  رطاخب  هک  تسا  هدز  رـس  رایـسب  شتموکح  لوا  هلاس  شـش  رداهتعدـب  اهاطخ و  اهیراکفالخ و  هنوگنیا  زا 
هب نابز  ار  سک  ره  هکلب  هدادیمن  ص )  ) ربمایپ باحصا  مدرم و  رکنم  زا  یهن  داشرا و  تحیـصن و  هب  شوگ  لوا  ياهزور  نامه  زا  هتفرگ .
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هدزیمو و هدادیم  رارق  بیقعت  تحت  هدـشیم  رکذـتمار  ناگدیدمتـس  قوقح  ادـخ و  ماکحا  يارجا  ترورـض  هدوشگیم و  شداشرا  داقتنا و 
روما تالکـشم  هدرکیم  لایخ  هدرپس و  یم  شیوما  نادـنواشیوخ  هب  ار  یتلود  تاماقم  یمومع و  دـمآرد  . تسا هدرکیم  ینادـنز  تناها و 

تسا و هتفرگرب  رد  ار  روشک  رـسارس  هتفای و  هنماد  تدـش و  رکنم  زا  یهنو  فورعمب  رما  یعامتجا  نایرج  ات  دوش ، یم  لح  ناـنآ  تسدـب 
هب هتفای و  ینوزف  رگید  يوس  زا  شرگتراغ  ءاکرـش  شیوما و  هلیبق  نامثع و  اـب  وسکی  زا  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  تلم و  داـضت  فـالتخا و 

تسا . هدیماجنا  شنتشک  هرصاحم و 
زا شتلود و  ياضعا  نامثع و  اب  هزرابم  رد  شیوخ  ناینیـشیپ  تیدـج  زا  هک  نایرـصم  زا  یخرب  رـصم  یگنهرف  تفرـشیپ  اـب  منکیم  ناـمگ 
زا دیادزب و  شیوخ  تیلم  نماد  زا  ار  گنن  هکل  نآ  هک  نیا  يارب  دنا  هدومنیم  يزاسمرـش  ساسحا  دنا  هداد  زورب  نادـیم  نیا  رد  هک  یتمه 

لئاضف و ات  دنا  هتساخرب  نامثع  هرابرد  شراگن  فیلات و  هب  شیوخ  یهاگشناد  دیتاسا  طسوت  دنیامنب  شزوپ  میدق  یبالقنا  نایرصم  هدرک 
دوخ دوصقم  هب  قرب  قرز و  شوخ  فرخزم و  ياهباتک  نیا  اب  ایآ  اما  دنیامنب . تلزنم  اب  كاپ و  هزنم و  ار  وا  دننک و  هیبعتشیارب  یتامدخ 

راک کی  نامثع  یمیدق  ناهاوخاوه  لثم  اهنت  دنا ؟ هدیسر 
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میلعت نایب و  هلیسو  ار  باتک  فیلات و  اهنیا  دنا  هتـشگ  بکترم  يا  هزات  هانگ  قباس  هانگ  ندرک  كاپ  هبوت و  ناونعب  هک  نیا  نآ  دنا و  هدرک 
تساوران  يرادنپ  نیا  و  یعمج ، اب  یصخش  عماطم  ضارغا و  ندروآرب  يارب  دنرامشیم  يا  هلیسو  هکلب  دننادیمن  تقیقح 

رگید ياهباتک  رد  یلمات 

 " باتک نینچمه  هوای . تایاور  ویخیرات  ياهـشزغل  زا  ینابنا  تسا و  شامق  نیمه  زا  راجن  باهولا  دـبع  فیلات  افلخلا " خـیرات  باـتک " 
دیـس هتـشون  نیدشار "  يافلخ  باتک "  تسا . کلـسم  يوما  نآ  يرـضخ  دمحم  خیـشياهفرح  رارکت  هک  رـصن  وبا  رمع  هتـشون  نامثع "
فرح رتمک  هدش  فیلات  عوضوم  نیا  رد  هک  یئاهباتک  رگید  زا  دهدیم  لیکشت  ار  وا   " صـصقلا نسحا  باتک "  موس  دلج  هک  يرکفیلع 
هدرک عمج  ار  یلعج  تایاور  نامه  هچرگ  دیامنیم . ناتساد  هدنسیون  ملق  یکاپ  تین و  نسح  زا  و  هتشگ ، رود  تناتم  زا  رتمک  دراد و  هاریب 

هک ار  یتاضرعت  تاداقتنا و  هن  تسا و  هدومن  زیهرپ  یلاجنج  فالتخا و  دروم  ثحابم  كانرطخ و  ياه  هنیمز  هب  دورو  زا  هتـسناوت  اـت  زاـب 
حرش يرادنپ  تسا . هدرک  سکعنم  هدش  وا  هئربت  ياربهک  ار  یئاهشالت  تاهیجوت و  هن  هدیشکنایمب و  هدش  يو  هب  نامثع  ياهتعدب  رطاخب 

تسا و هدرک  دـییات  تاهج  عیمج  زا  ار  يو  یمالـسا  تما  هدـمآدورف و  میظعت  هب  شربارب  رد  اهرـس  همه  هک  دـسیونیم  ار  يا  هفیلخ  لاـح 
تـسا هدیدن  هتفرگ  تروص  وا  زا  هک  ار  یتاعفادم  هدش و  وا  هب  هک  ار  یتاداقتناو  هدروخن  شـشوگ  هب  تاداریا  اهثحب و  نآ  زا  چـیه  یئوگ 

نآ رد  سکچیه  تسا و  یملـسم  لوصا  یئوگ  هک  دیوگیم  نخـس  نانچ  شکولـس  نسح  یتنیط و  كاپ  ونامثع  نساحم  لئاضف و  زا  هک 
يارب هک  ینـساحم  لئاضف و  دومن  میهاوخ  نشور  هدـنیآ  تاحفـص  رد  تسا . هدروآ  لمعب  نآ  رب  يداقتنا  يداریا و  هن  هدومنن و  يدـیدرت 

. دراد تقیقح  دح  هچ  ات  دنا  هدرک  اعدا  نامثع 
تایاور تایاور و  رگید  اـب  اـی  دـنک  یبایـشزراو  یـسررب  هک  نیا  نودـب  تسه  ناـمثع  دـیجمت  رد  هک  ار  یتسرداـن  یلعج و  تاـیاور  يو 

شراگن هتشر  هب  دنک  لح  عفر و  تسه  نایمنآ  رد  هک  ار  یئاهتریاغم  تاضقانت و  دیامن و  هقباطم  دجنسب و  تباث  تسرد و 
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دـندوشگ و ار  اهروشک  اه و  نیمزرـس  نآ  هک  نیا  زا  دـعب  ناناملـسم  تسا " : هداد  نایاپ  نینچ  ناـمثع  هراـبرد  ار  دوخ  ثحب  هدروآرد و 
لزع دـننام  دـیدیم  یمومع  تحلـصم  هب  نامثع  هک  یئاهراک  زا  داقتنا  هب  دـندرک  عورـش  تشگ  هوبنا  ناشلاوما  تورث و  دـنتفای و  شمارآ 

تـسردان یتاروصت  يو  قح  رد  مدرم  هنوگنیدب  تشادـنپ . یم  نادراک  قیال و  هک  شنادـنواشیوخ  زا  یخرب  بصن  نارادناتـسا و  یـضعب 
زا یگدنیامن  هب  نامزمه  یئاهتئیه  ات  تفرگ  تدـش  تفای و  هنماد  شاشتغا  بوشآ و  دوب . هانگیب  ریـصقت و  یب  واهکیلاح  رد  دـندرک  ادـیپ 
رب يرگید  هفیلخ  هدرک  رانک  رب  ار  نامثع  تروصنیا  ریغ  رد  دنتفگ  دندش و  نارادناتسا  يرانکرب  راتساوخ  هدیسر  رد  رصم  هرصب و  وهفوک 

رکبوبا رـسپ  دمحم  دنتـساوخ  رـصم  مدرم  ساسا ، نیا  رب  دـننک . ضوع  ار  نارادناتـسا  زا  دـنچ  ینت  دـش  تقفاوم  هرخالاب  دـیزگ . دـنهاوخ 
زا یکی  هار  رد  دنتشگ . شیوخراپسهر  دیدج  رادناتسا  اب  نانآ  تشون و  يو  يرادناتسا  رب  رئاد  ینامرف  نامثع  دشاب . ناشرادناتـسا  قیدص 

حرس یبا  نب  هللا  دبع  ناونعب  هفیلخ و  رهم  هب  ار  ياهمان  دندرک ، شیتفت  هتـشادهگن  ار  وا  دنزیم . یه  ار  شرتش  هک  دندید  ار  نامثع  نارکون 
: نومضم نیاب  دنتفای 

ناسرب . لتق  هب  گنرین  اب  ار  نانآ  دندیسر  وت  دزن  شناهارمه  رکبوبا و  رسپ  یتقو 
یعالطا هن  هداد و  ار  شروتـسد  هن  تسین و  وا  راک  هک  دروخ  مسق  دندادربخ . نامثع  هب  ار  نایرج  و  دندمآ ، زاب  هنیدـم  هب  هتـشادرب  ار  همان 

عـالطا یب  وت  دنتـسرفیم و  ار  تنارکون  زا  یکی  دـنرادیم و  رب  ار  یتـلود  نارتـش  زا  یکی  ار و  وـت  رهم  تسا  رتدـب  نیا  دـنتفگ : درادنآ . زا 
ارنامرف نآ  هدنـسیون  ای  هدرک  يریگ  هرانکتفالخ  زا  دنتـساوخ  وا  زا  و  يرادـن . اردوخ  رایتخا  تسا و  هتفر  ردـب  وت  تسد  زاراک  ینامیم .

زور دنچ  ار  هشوت  وبآ  دندروآرد و  و  دنروآرد ، هرـصاحم  هب  ار  وا  دنتفرگ  میمـصت  اقفتم  هجیتن  رد  تفریذپن . ار  کیچیه  دـهد . لیوحت 
ات دنتساوخ  هزاجا  وا  زا  ص )  ) ربمایپ باحصا  زا  يا  هدع  دش . رایـسب  لاق  لیق و  وگتفگ و  دندمآرد و  ناجیه  هب  نویبالقنا  دنتـسب . شیورب 

شنارکون هب  یتح  دادن ، هناحلسم  عافد  هزاجا  کیچیه  هب  و  تفریذپن ، دننک . عافد  وا  زا 
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هدش اهدماشیپمیلست  هدرپس و  اضق  هب  نت  دوب . دهاوخ  دازآ  دنک  فالغ  ار  شریـشمش  هک  ناتمادک  ره  تفگ : دندوب  هدش  عافد  يایهم  هک 
هروس دوب و  هداهن  شربارب  رد  نآرق  هکیلاح  رد  دنتـشک  ار  وا  هدمآرد  شقاطاهب  دـنتفای و  هار  نورد  هب  هناخ  ماب  زا  رارـشا  زا  يا  هدـع  دوب .

رد دناسر ... دهاوخ  ناشازـس  هب  دیـسر و  دهاوخ  ناشباسح  هبوت  ضوع  رد  ادـخ  تخیر : تیآ  نیارب  ینوخ  هرطق  دومنیم . توالت  ار  هرقب 
دوبراد "  هزور  ماگنهنآ 

یتسردان و زا  ارنآ  دـبای و  هجوت  دروآ  لمعب  رظن  دـیدجت  دـیاب  هک  شباتک  زا  يدراوم  هب  ریدـغلا "  هعلاـطم "  زا  سپ  هدنـسیون  نیا  دـیاش 
تسا . رت  هدیدنسپ  رتهب و  نیا  اریز  دیارگب ، تقیقح  نایب  قح و  هار  هب  دیاریپب و  اهشزغل 

يرضح دمحم  خیش  یمالسا  قوقح  يارسشنادریدم  رصم و  هاگشناد  رد  یمالسا  ياهتلم  خیرات  یـسرک  داتـسا  دیتاسا ، هنوگنیا  هتـسد  رس 
قح رد  تسا و  زابلغد  هزادنا  هچ  ات  هک  دش  نشور  وتفر  هراشا  شباتک  دوخ و  هب  موس  دـلج  رد  هک  فورعم  ياهـسنارفنک  بحاص  تسا 

شباـتک و  رازیب ، تیمدآ  زا  بیـصن و  یب  يدنمـشناد  قـالخا  بدا و  زا  رودـب و  تسا  يرادـنید  همزـال  هـک  یبدا  زا  و  راـکتیانج ، خـیرات 
تاـیرظن اوراـن و  ياهتبـسن  گـنرین و  غورد و  هب  هدولآ  نآ  تاحفـص  و  يزرو ، اـطخ  یئوگ و  هواـی  یئآرد و  هزره  زارپ  تسا  یقودـنص 

دناوخ ار  شا  هحتاف  دیاب  دشاب  شخیرات  نیا  رگامالسا  تسا . هداهن  مان  مالسا "  خیرات  ار "  شباتک  همهنیا  اب  داینب . یب  تسس 

نامثع هب  مالسا  يالاو  ربمایپ  تیصو 
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هراشا

دیلو لوق  زا  تسا  هدرک  تیاور  ام  يارب  یصمح "  هریغم "  وبا  دسیونیم : دنـسم "  شثیدح "  باتک  رد  نایلبنح  ياوشیپ  لبنح  دمحا   - 1
هشئاعزا قشمد "  یضاق  ریشب "  نب  نامعن  زا  یقشمد " رماع "  نب  هللا  دبع  زا  یقشمد "  دیزی "  نب  هعیبر  نابز  زا  یقشمد "  نامیلـس "  نب 

ص)  ) ادخ ربمایپ  دمآ . ات  داتسرف  نافع  نب  نامثع  لابندب  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  اهنع -  هللا  یضر  - 
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(. دیامرفیم هچ  نامثع  هب  مینیبب  هک   ) میدش عمج  مه  رانک  رد  دینادرگ  نامثع  فرطب  ار  شیور  ص )  ) ادـخ ربمایپ  میدـید  ات  درک . وا  هب  ور 
هاـگ ره  دـیارایب . تنت  رب  ینهاریپ  تسا  نکمم  ادـخ  ناـمثع  تفگ : شا  هناـش  هب  یتـسد  ندز  زا  سپ  هک  دوـب  نیا  واهـب  شنخـس  نـیرخآ 
راب هس  ار  شیامرف  نیا  و  يوش . لئان  مرادید  هب  هتـشک و  ات  دنروایب  شنوریب  راذگم  دنروایب  نوریب  تنت  زا  ارنآ  دندمآرب  ددص  رد  ناقفانم 

لاحب اتار  نیا  ارچ  نینموملا  ما  يا  متفگ : واهب  مدینـش  اـهنع -  هللا  یـضر  هشئاـع -  زا  ار  نیا  یتقو  دـیوگیم : ریـشب  نب  ناـمعن  درک . رارکت 
نآ ندینش  هب  مداد . عالطا  نایفس  یبا  نب  هیواعم  هب  ار  ثیدح  نیا  دیوگیم : متشادن . دایب  مدوب و  هدرک  ششومارف  ادخب  تفگ : یتفگیمن ؟

همان رد  ارنآ  وا  و  تسرفب . سیونب و  میارب  ار  ثیدح  نآ  هک  داتسرف  مان  هشئاع )  ) نینموملا ما  هب  هکلب  تسنادن ، یفاک  درکن و  افتکا  نم  زا 
. " داتسرف نایفس  یبا  نب  هیواعم  يارب  هتشون  يا 

شیوخ نامز  ماما  هیلع  هک  یـسک  هداتـسیا  رـشب  نبنامعن  اهنآ  شیپایپ  و  ناـمثع . هاوخاوهو  دـنماش  لـها  یگمه  تیاور  نیا  دنـس  لاـجر 
وا هیلع  هیغاـبلا -  هئفلاحلـسم  ناراـکزواجت  هتـسد  راد و  مچرپ  ریزو  هدرک  هناحلـسم  ماـیق  مالـسلا  هیلع  یلعناـنموم  ریما  ناـیقتم و  يـالوم 

، تیاور نیا  نتم  نومـضم و  تسا . رگهارمگ  یهارمگ  وا  دـیوگیم : وا  هرابرد  يراصنا  دعـس  نب  سیق  یتیاور  بجومب  و  تسا ، هدـیگنج 
تسا . تسردان  یغورد و  هکدناسریم  تفگ -  میهاوخ  هکنانچ  دوخ - 

زا صاع  هداون  يوما  دیعـس  نب  قحـسا  زا   - ییحی وبا  يدسا -  هسانک  نب  دمحم  لوقزا  هدرک  تبث  یتیاور  دنـسم "  رد "  لبنح  دمحا   - 2
هب یکدزدرابکی  طقف  تسا : هتفگ  هشئاع  هک  هدیسر  ربخ  نم  هب  دیوگیم : تسا . هدوب  قشمد  رد  هک  نامثع  يومع  رـسپ  دیعـس  شردپ  لوق 

هدـمآ و ناـنزهب  طوـبرم  يراـک  يارب  متـشادنپ  دـمآ و  يو  دزن  رهظ  رـس  ناـمثع  هک  دوـب  یماـگنه  نآ  مداد و  شوـگ  ادـخ  ربماـیپ  نخس 
متما دیارایم . تنت  رب  ینهاریپ  دنوادخ  تفگیم : هک  مدینـش  مراپـسب . ادخ  ربمایپ  نخـس  هب  شوگ  یناهنپ  ات  تشاداو  ارم  هنانز  یهاوخدوخ 

. رایم نوریب  نت  زا  ارنآ  دروآ . نوریب  تنت  زا  ارنآ  دیایم  رب  ددصرد 
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دنک يریگ  هرانک  تفالخ  زاهک  نیا  زج  دـیامنیم  تقفاوم  شیبالقنا ) نافلاخم  ینعی   ) نانآ ياهاضاقت  همه  اـب  ناـمثع  مدـید  هک  یماـگنه 
تسا " . هدرک  وا  هب  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  تسا  یتیصو  نامه  زا  يوریپ  هب  متسناد 

ناتعالطا هب  ار  شنانخـس  دـلج  نیمه  رد  هک  دوشیم  یهتنم  هشئاع  هب  ناشتیاور  و  نامثع ، هداوناخ  زا  دنتـسه و  يوما  ابلاغ  شدنـس  لاـجر 
زا یکی  دـیاش  تساهداد ، ربخ  صاع  نب  دیعـس  هب  یـسک  هچ  تسین  مولعم  تسا و  لسرم "  روکذـم "  تیاور  اـهنیا  رب  هوـالع  میدـناسر .

دشاب . هدوب  ثیدح  نالعاج  نازاسغورد و 
تیاورفیس نب  هعیبر  زا  لاله  یبا  نب  دیعس  زادیزی  نب  دلاخ  زا  ثیل  زا  حلاص  نب  هللا  دبع  زا  يدزا  بیعـش  نب  بلطم  لوق  زا  یناربط   - 3

هدنادرگ نامثع  هب  ور  ادـخ  ربمایپ  تفگیم  هک  مدینـش  رمع  نب  هللا  دـبع  زا  تفگ : ام  هب  میدوب . یحبـصالا  یفـش  دزن  ام  تفگ : هک  دـنکیم 
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ار نآ  رگا  ادخب  اریز  رایم . نوریب  ارنآ  وت  دنروآ ، نوریب  تنت  زا  ارنآ  دنهاوخ  یم  مدرم  تسا و  هدـناشوپ  وت  رب  ینهاریپ  ادـخنامثع  تفگ :
دیآرد  نزوس  خاروس  هب  تفلک  نامسیر  رگم  دید  یهاوخن  ار  تشهب  يزادنا  ورف  نت  زا 

هـصفح نینموملا  ما  شرهاوخ  لوق  زا  رمع  نب  هللا  دـبع  قیرط  زا  ارنآ  یلعیوـبا  دـیوگیم : هدرک  رکذ  شخیراـت  رد  ار  تیاور  نیا  ریثـک  نبا 
دنادیم . رتهب  ادخ  تسا ، نهذ  زا  هناگیبو  بیرغ  نآ  نتم  قایس  تسا . هدرک  تیاور 

میسانشب : مینک و  یسررب  ار  تیاور  دنس  لاجر  نونکا 
بارخ راک  رخآ  رد  یلو  تفگیم  هدیجنـس  نخـس  دوب و  دنبیاپ  راک  يادتبا  رد  دیوگیم : لبنح  دـمحا  يرـصم . حـلاص  نب  هللا  دـبع  فلا - 
دمحم نب  حـلاص  تسج . يرازیب  تفگ و  دـب  وا  زا  درک و  داـی  وا  زا  يزور  مردـپ  دـیوگیم : دـمحا  نب  هللا  دـبع  تسین . یـسکو  دوب  هدـش 

ار وا  ياهتیاور  دـیوگیم : ینیدـم  نبا  تسا . هتفگیم  غورد  تیاور  راک  رد  وا  نم  رظنب  یلو  درمـشیمدامتعا  دروم  ار  وا  نیعم  نبا  دـیوگیم :
وا زا  چیه  ما و  هدرک  كرت 
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رایـسب دـیوگیم : هعرز  وبا  تسین . داـمتعا  دروم  دـیوگیم : یئاـسن  تسا . راـبتعا  یب  مهتم و  وا  دـیوگیم : حـلاص  نب  دـمحا  منکیمن . تیاور 
زا نم  هدیقعب  دـنا  هتخانـش  مولعمان  ودـب  نارگید  هدرک و  تیاور  رمع  رخآ  رد  حـلاص  وبا  هک  یثیداحا  دـیوگیم : متاح  وبا  تسا . وگغورد 

. تسا تسـس  شتیاور  دیوگیم : مکاحدمحا  وبا  تسا ،. هدوب  شبحاصم  قیفرحـلاص و  وبا  هک  تسا  حـیجن  نب  دـلاخ  تایلعج  اه و  هتخاس 
ثیداحا اما  تسا  وگتـسار  اصخـش  رابتعا . یب  دـنکیم  لقن  یثیداحا  ربتعم  صاخـشا  لوق  زا  تسا و  تیاور  دـب  اـعقاو  دـیوگیم : ناـبح  نبا 

اب هتخاسیم و  حلاص  نب  هللادبع  خیش  لوق  زا  یثیداحا  هیاسمه  نیا  تسا . هدش  هتخاس  شا  هیاسمه  هلیسوب  هدرکلقن  هک  یتسردان  مولعمان و 
هک نیانامگب  هللا  دبع  خیش  تسا . هتخادنا  یمشیاه  هتشون  اهباتک و  نایم  هب  شا  هناخ  رد  سپس  هتشونیم و  هللا  دبع  خیـش  طخ  هیبش  یطخ 

تسا  هدرکیم  لقن  هتسنادن  ار  یگتخاس  ثیداحا  نآ  تسا  وا  دوخ  طخ 
 " يوق دیوگیم " : مزح  نبا  تسا . هدرک  هنخر  يزیچ  هچ  وا  تایاور  رد  منادیمن  دیوگیملبنح : دـمحا  يرـصم . لاله  یبا  نب  دیعـس  ب - 

دشاب . هدرک  هیکت  هتفگ  شا  هرابرد  لبنح  دمحاماما  هک  ینخس  هب  هتفگ  نیا  رد  وا  دیاش  دیوگیم : رجح  نبا  تسین .
یب مولعمان و  تایاورشتایاور  نایم  رد  دـیوگیم : سنوی  نبا  دـنکیم . هابتـشا  یلیخ  دـیوگیم : نابح  نبا  . یناردنکـسا فیـس  نب  هعیبر  ج - 

تـسس فیعـض " و  دـیوگیم " : یئاسن  دـیامنیمن . تقباطم  نارگید  تیاور  اب  هک  هدرک  تیاور  یثیداحا  دـیوگیم : يراخب  تسه . ساـسا 
تسا . تیاور 

درک دای  يا  هنتف  زا  ص )  ) ادخلوسر هک  رمع  رـسپ  زا  لئاو  نب  بیلک  زا  نوراه  نب  نانـس  لوق  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  لبنح  دمحا   - 4
نبنامثع مدید  متـسیرگن ، صخـش  نآ  هب  دـشدهاوخ 0  هتـشک  هنامولظم  قحاـنب و  هدـناشوپدوخ  يور  هک  صخـش  نیا  هنتف  نآ  رد  دوزفا 

تسا 0 نافع 
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دب تسا و  فیعض  دیوگیم " : یجاس  . تسا تیاور  تسـس  فیعـض " و  دیوگیموا " : هرابرد  یئاسن  تسا . هفوک  یلاها  زانوراه  نب  نانس 
دنکیم . لقن  ریهاشم  لوق  زا  ار  مولعمان  ثیداحا  تسا . تیاور  دب  اعقاو  دیوگیم : نابح  نبا  تیاور .

فیعـض " و ار "  وا  هعرز  وبا  هدمآبیذهتلا  بیذهت  رد  هکنانچ  دراد . یعـضو  هنوگنیمه  تیاور  نیا  لاجر  زا  رگیدیکی  لئاو  نب  بیلک 
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تسا  هدرمش  تیاور  تسس 
هرـصاحم رد  نامثع  یتقو  تسا  هتفگ  هبیبح  وبا  ما  يردام  دج  هک  هبقع  نب  یـسوم  قیرط  زا  تسا  هدمآ  یتیاور  دنـسم  رد  لبنح  دمحا  - 5

نم تفگ : ادخ  شیاتس  ساپس و  زا  سپ  هتساخرب  داد . هزاجا  وا  هب  تساوخ . تبحـص  هزاجا  نامثع  زا  هریره  وبا  متفر . وا  هناخ  نب  نم  دوب 
زا یکی  درک . دـیهاوخ  دروخرب  هنتف -  فالتخا و  تفگ : ای  فالتخا -  هنتف و  هب  نم  زا  دـعب  امـش  تفگیم : هک  مدینـش  ص)  ) ادـخلوسر زا 

نامثع هب  هراشا  لاح  نیا  رد  دیشاب و  هتشاد  ار  شنارای  ونیما  نآ  دومرف : داد ؟ دهاوخ  تاجن  ار  ام  طیارش  نآ  رد  یسک  هچ  دیـسرپ : مدرم 
درکیم .

. تساهدرکن تیاور  وا  ریغ  سکچیه  هدرک و  تیاور  ار  نیا  لبنح  دـمحا  طقف  دـیوگیم " : هتـشون و  شخیراـت  رد  ار  تیاور  نیاریثک  نبا 
تسا " . وکینو  بوخ  رایسب  تیاور  نآ  دنس 

ثیدـح لاجر  گنهرفرد  هدوب و  لوهجم  هتخانـشان و  وا  تسا و  نآ  رد  یـسوم  يردام  دـج  هک  نیا  دوجو  اـبتیاور  نیا  دنـس  مینادـیمن 
هب یتیاور  نینچ  هک  تسا  هنادنمدرخایآ  موهفم  نتم و  ظاحلب  یهگناو  دشاب ؟ دناوتیم  وکین "  بوخ و  رایـسب  روطچ "  هدـشن  وا  زا  يرکذ 

مکح و نب  ناورم  زا  دنترابع  نامثع  نارای  هتـسنادیم  هتخانـشیم و  تقدب  ار  شباحـصا  هک  يربمایپ  هب  دوش  هداد  تبـسن  ص )  ) ادـخ ربمایپ 
هک تسا  یندرک  روابرگم  دنا ؟ یمالسا  تما  هلابز  دنا و  يو  شامق  زا  يزروهانگ  تیانج و  يراکهبت و  رد  هک  ینایوما  رگید 
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نامثع و دـنا  هدـیروش  نامثع  رب  هک  يریثک  عمج  نآ  شحلاص و  ورتسار و  باحـصا  ریهاشم  ربارب  رد  شتما  دـهدب  روتـسد  یمارگ  ربمایپ 
تسا . هتساریپ  كاپ و  اهتبسن  نینچ  زا  شسدقم  تحاس  دندرگ ؟ لسوتم  اهناب  دنشاب و  هتشادار  يوما  ياپ  رس و  یب  دنچ  نیا 

رد دیـسرپ : نم  زا  ص )  ) ربمایپ هک  هلاوح  نب  هللا  دـبع  زا  قیفـش  نب  هللادـبع  زا  يریرج  دیعـس  لوق  زا  هدـناسر  تبث  هب  یتیاور  يذـمرت   - 6
یهاوـخ یلاـح  هچ  درک و  یهاوـخ  هچ  وـت  دـشاب  هتفرگ  ارف  ار  ناـهج  ياـهروشک  همه  رگهارمگ ) ثداوـح  طیارـش و  و   ) هنتف هـک  یلاـح 

رب ماـگنهنآ  رد  دـشاب  شوریپ  هک  ره  يو و  اریز  شاـب ، درم  نیا  وریپ  دومرف : دـنیامن . نییعت  میارب  شربماـیپ  ادـخ و  هچ  ره  متفگ : تشاد ؟
يا ار  نیا  مدیـسرپ : ص )  ) ربمایپ زا  شمدـناخرچ و  متفرگ و  ار  شا  هناـش  هتفر  درم  نآ  یپ  زا  نم  دوب . دـهاوخ  مالـسا ) هار  هیور و  (و  قح

تسانافع . نب  نامثع  وا  مدید  يرآ . دومرف : ادخ ؟ ربمایپ 
هک يرگهارمگ ) طیارش  و   ) يا هنتف  رد  تسا " : هدرک  تبث  ترابع  نیدب  دنس  نامه  اب  يریرج  دیعس  لوق  زا  ار  تیاور  نیمه  لبنح  دمحا 

شربمایپ ادخ و  هچ  ره  منادیمن . متفگ : ؟ درک یهاوخ  هچ  دشاب  هدروآ  رب  رـس  واگ  ياهخاش  نوچ  یمالـسا ) روشک  ای   ) ناهج يوس  ره  زا 
هچ ره  منادیمن . متفگ : روطچیلوا ؟ زا  رت  نیگمهـس  رایـسب  دشاب و  هتـشگ  رادیدپ  نآ  زا  سپ  هک  يا  هنتف  رد  دیـسرپ : دنیامن . نییعت  میارب 

ار شا  هناش  هتفر  دـنت  نم  تفریم . ام  هب  تشپ  يدرم  تقونآ  رد  دـینک . يوریپ  صخـش  نیا  زا  تفگ : دـنیامن . نییعت  میارب  شربمایپو  ادـخ 
تسا . هنع -  هللا  یضر  نافع -  نب  نامثع  وا  مدید  يرآ . دومرف : نیا ؟ مدیسرپ : مدنادرگ و  ص )  ) ادخلوسر فرطب  ار  شیور  هتفرگ 

هلاس هس  رد  نوچ  هک  ار  نیا  دید و  دیهاوخ  مینک  یم  ثحب  نامثع  لئاضف  اهـشیاتس و  زا  یتقو  ار  يریرج  دیعـس  لاح  حرـش  دیوگ : ینیما 
لها ناعبات  زا  دوش  یم  متخيو  هب  تیاور  دنـس  هک  قیقـش  نب  هللا  دـبع  تسین . ربتعم  حیحـص و  شتیاور  هتـشاد  ساوح  لـالتخا  رمع  رخآ 

نامثع هاوخاوه  دسیونیم " : شا  هرابرد  تاقبط "  رد "  دعس  نبا  . تسا هرصب 
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لبنح دـمحا   " تسا . هدوبن  نیبشوخ  هللا  دـبع  هب  یمیمت  نامیلـس  دـیوگیم " : دیعـس  نب  ییحی   " تسا . هدوب  داـمتعا  دروم  ثیدـح ) رد  و(
تریس وکین  ناناملسم  زا  دامتعا و  دروم  دیوگیم ": نیعم  نبا  تسا "  هدرکیم  هلمح  ( مالسلا هیلع   ) یلع هب  تسا و  دامتعا  دروم  دیوگیم " :

 " یلع . نمشد  تسا و  نامثع  هاوخاوه  دامتعا و  دروم  دیوگیم " : شارخ  نبا   " تسا .
دامتعا دروم  هدیزرویم  هنیک  وا  هب  تبـسن  هدرکیم و  هلمح  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  هب  هک  ار  درم  نیا  هک  تسا  روآ  تفگـش  رایـسب 

حیحص و یثیدح  رد  هک  شیامرف  نیا  تسا ، ام  ربارب  رد  ص )  ) یمارگ ربمایپ  تاشیامرف  هکنآ  لاح  تریس  وکین  ناناملسم  زا  دنرامـشیم و 
درادـیم تسود  ار  وا  نموم  طقف  دزرو . یمن  هنیک  وا  هب  ینموم  چـیه  درادـیمن و  تسود  ار  یلع  یقفانم  چـیه  تسا " : هدیـسر  ام  هب  تباث 

: " تسا هدشهدرمـش  تسار  یثیدح  هدـمآ و  حیحـص "  رد "  هک  یلع  نینموملاریما  شیامرف  نیا  زین  " و  دزرویم ، هنیک  وا  هب  قفانم  طقفو 
زج درادیمن و  تسود  نموم  زج  یـسک  ارم  هک  تسا  نیا  نم  هب  یماربمایپ  تیـصو  هک  دیرفایب  ناج  تفاکـشب و  ار  رذـب  هکنآ  هب  دـنگوس 

، تشگ دهاوخن  منمشد  دوش  نمشد  نم  اب  ات  منزب  مریـشمش  نیمه  اب  نموم  یناشیپ  رب  رگا  هک "  شنخـس  نیا  " و  درادیمن . نمـشد  قفانم 
دنا هتفگ  ص )  ) ربمایپ باحـصا  زا  نت  نیدنچ  و  تشاد " ... دهاوخن  تسود  درادب  تسود  ارم  ات  مناشفیب  قفانم  ياپب  یمامتب  ار  ایند  رگاو 

 " میتخانشیم . بلاطیبا  نب  یلع  اب  يزرو  هنیک  يور  زا  طقف  ار  ناقفانم  هک " 
رادید هب  یلاح  رد  یلو  درآ  رسب  هزور  زامن و  هب  راگزور  ماقم  نکر و  نایم  يدرم  رگا  هک "  هدیـسر  تبث  هب  ثیدح  نیا  حیحـص "  رد " 

دمآ . دهاوخرد  خزود  هب  دشاب  دمحم  نادناخ  نمشد  هک  دور  ادخ  سرداد ) )
هینک یلع  هب  تبـسن  هک  دورب  ایند  زا  یلاح  رد  ادعب  یلو  دتـسرپب  ار  ادـخ  لاس  رازه  تفه  يا  هدـنب  رگا  هدـمآ " : نینچ  رگید  ثیدـح  رد 

دهع دیامنیم و  راکنا  ار  شقح  دزرویم و 

هحفص 130 ] ] 

 " شدروآ . دهاوخ  رد  يراوخ  هب  درک و  دهاوخ  لیدبت  یگراچیب  هب  ار  ششوخ  زور  ادخ  تسا  هتسسگ  ار  شیالو 
دحا هوک  هزادناب  دیتسرپ و  لمع  رد  شموق و  نایم  رد  حون  هک  دتـسرپب  نانچ  ار  لج  زع و  يادخ  يا  هدـنب  هاگ  ره  نینچیثیدـح " : رد  و 

هنامولظم هورم  افـص و  نایم  رد  هوالعب  دور ، جح  هب  هدایپ  راب  رازه  هک  دبای  رمع  نادنچ  دنک و  جرخ  ادخ  هارب  ار  همه  دـشاب و  هتـشاد  الط 
 " دیسر . دهاوخ  شماشم  هب  تشهب  يوب  هن  دمآ و  دهاوخرد  تشهب  هب  هن  دشاب  هتشادن  تسود  یلع  يا  ار  وت  اما  دوش . هتشک 

دعب دزادرپب و  ادخ  تدابع  هب  ماقم  نکر و  نایملاس  رازه  لج  زع و  يادخ  ناگدنب  زا  یکیرگا  نومـضم " : نیاب  تسه  يرگید  ثیدـح 
تخادنا دهاوخ  خزود  شتآ  رد  يور  هب  تمایق  رد  ار  وا  ادخ  دشاب  هتـشاد  هنیک  منادناخ  یلع و  هب  تبـسن  هک  درذـگرد  ایند  زا  یلاح  رد 

".
هز لثم  یفیحن ) زا   ) هک درازگب  زامن  ردـقنآ  دوش و  لـاله  نوچ  هک  درادـب  هزور  ردـقنآ  متمارگا  یلع  دـیامرفیم ": يرگید  ثیدـح  رد  و 

 " تخادنا . دهاوخ  شتآ  رد  ار  وا  ادخ  دشاب  هتشاد  نمشد  ارت  ادعب  اما  ددرگ  نامک 
اب دزروب  هنیک  وا  هب  سک  ره  هتشاد و  تسود  ارم  درادب  تسود  ار  یلع  سک  ره  دومرف " : هک  تسا  هدمآ  نیخیش  دیئاتاب  حیحـص "  رد " 

 " تسا . هدیزرو  هنیک  نم 
، دیوگب تسار  تقح  رد  درادب و  تسود  ارت  هک  یسک  لاحب  اشوخ  یلع  هک " تسا  تبث  ثیدح  نیا  يروباشین  مکاح  كردتسم "  رد " 

 " دیوگب . غورد  تقحرد  دزروب و  هنیک  وت  هب  هک  یسک  لاح  هب  ادب  و 
هب ار  امـش  دیهاوخ  یمن  ایآ  راصنا  تعامج  يا  تفگ : نانآ  هب  دندمآ . ات  داتـسرف  راصنا  لابندب  ادـخلوسر  هک "  تسه  رگید  یثیدـح  رد 

هب هاگ  ره  هک  منک  یئامنهار  يزیچ 
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هحفص 131 ] ] 

نم هب  هک  یقـشع  رطاخب  اروا  تسا . یلع  نیا  دومرف : ادخ  ربمایپ  يا  ارچ  دنتفگ : دش ؟ دیهاوخن  هارمگ  هاگچیه  زگره و  دیوش  لسوتم  نآ 
ار نیا  هک  دروآ  روتـسد  نم  هب  لـج  وزع  يادـخ  فرط  زا  لـیئربج  اریز  دیرامـش . یمارگ  متـشادگرزب  رطاـخب  دـیرادب و  تـسود  دـیراد 

میوگب " .
وا دـشاب . نم  رادربنامرف  هک  ره  ياـمنهر )  ) رون منارادتـسود و  ماـما  تسا و  تیادـه  مچرپ  یلع  نومـضم " : نیاـب  تسا  يرگید  ثیدـح 

هتشاد نمشد  ارم  شدرادب  نمشد  هک  رهو  تسا  هتشاد  تسود  ارم  درادب  شتـسود  هکره  ناراگزیهرپ . زا  ریذپان  کیکفت  تسا  يا  هدیقع 
تسا " .

تسود ار  نیا  هک  ره  تسا و  هتـشاد  نمـشد  ار  شربمایپ  ادخ و  اعطق  درادب  نمـشد  ار  یلع ع ) ینعی   ) نیا هک  ره  ناه  نومـضم " : نیاب  و 
. " تسا هتشاد  تسود  ار  شربمایپ  ادخاققحم و  درادب 

دوردـب زا  سپ  یگدـنز و  رد  ار  یلع  هک  تسا  یـسک  یعقاو  تخبـشوخ  تخبـشوخ ، هک  دـهدیم  عـالطا  نم  هب  یحو  هتـشرف  کـنیا  و " 
دشاب هتشاد  نمشد  یگدنز  دوردب  زا  سپ  یگدنز و  رد  اریلع  هک  تسا  یـسک  یعقاو  یتخبدب  تخبدب ، و  دشاب ، هتـشاد  تسود  یگدنز 

" . 
میدروآرد . شراگنب  ریدغ "  موس "  دلج  رد  هک  اهثیدح  رایسب  و 

( متلاسر ینعی   ) نآ يازا  رد  وگب  مدرم ) هب  ربمایپ  يا   "  ) هک ار  یهلا  شیامرف  نیا  میروآ . دایب  ار  لاعتم  دـنوادخ  تاشیامرف  اهنیا ، زا  رتالاب 
دنا هدرک  وکین  ياهراک  وهدروآ  نامیا  هک  یناـسک  شیاـمرف " : نیاو   " دـیرادب . تسود  ار  منادـنواشیوخ  هکمهاوخ  یمن  يدزم  نیا  زج 

دنتـسه تادوجوم  نیرتهب  نانآ  دنا  هدرک  هدیدنـسپ  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  داد " و "  دهاوخ  رارق  یتسود  هیامناشیا  رب  ادخ 
دینک . هعجارم  ریدغ "  مود "  دلج  هب  اهنآ  دروم  لوزن و  ناش  تایآنیا و  دارم  كرد  يارب  " . 

هوکش رپ  عامتجا  نآ  ریدغ " و  رد " ام  ناشلا  میظع  ربمایپ  هک  ار  یئاعد  نینچمه 

هحفص 132 ] ] 

نمشد ار  وا  هکرادب  نمشد  ار  یسک  و  تسا ، وا  رادتسود  هک  شاب  یـسک  رادتـسود  ادخ  هک "  ار  نیا  میروآ ، رطاخب  دومرف  نیگمهـس  و 
: ترابع نیاب  ای   " شاب . وا  نمشد  وت  دنکیم  ینمشد  وا  اب  هک  ره  و  شاب ، وا  تسود  وت  درادیم  تسود  ار  وا  هک  ره  مدرم  زا  ایادخ  درادیم .

يرای ار  وا  هک  نک  يرای  ار  یسک  و  درادیم ، نمشد  ار  وا  هکرادب  نمشد  ار  یسک  و  تسا ، وا  رادتسود  هک  شاب  یسک  رادتسود  ایادخ  " 
،و تسا وا  رادتـسود  هک  شاب  یـسک  رادتـسود  ایادخ  تروص " : نیاب  ای   " درادـیم . تسود  ار  وا  هک  رادـب  تسود  ار  یـسک  و  دـنک ، یم 

هنیک وا  هب  هکزروب  هنیک  یـسک  اب  و  درادیم ، تسود  ار  وا  هک  رادـب  تسود  ار  یـسک  و  درادـیم ، نمـشد  ار  وا  هک  رادـب  نمـشد  ار  یـسک 
ایادخ تروص " : نیاب  هرخالاب  " دهاوخیم . راوخ  ار  وا  هک  نادرگ  راوخ  اریـسک  و  دنکیم ، يرای  ار  وا  هک  نک  يرای  ار  یـسک  و  دزرویم ،

تـسود ار  وا  هک  رادب  تسود  ار  یـسک  و  درادیم ، نمـشد  ار  وا  هک  رادـب  نمـشد  ار  یـسک  ، تسا وا  رادتـسود  هک  شاب  یـسک  رادتـسود 
هک شخب  مارتحا  تردق و  ار  یـسک  و  دنک ، یم  يرای  ار  وا  هک  نک  يرای  ار  یـسک  و  دزرویم ، هنیک  واب  هکزروب  هنیک  یـسک  اب  و  درادیم ،

میدروآ . حرشب  لوا  دلج  رد  هکاهترابع  اهتروص و  رگید  " و  دناسریم . ددم  واب  هک  ناسرددم  ار  یسک  و  دشخب ، یم  مارتحا  واب 
نآ نایوار  زا  یکی  قیقـش -  نب  هللا  دـبع  دـننکیم  تیاکح  ارشربمایپ  ادـخ و  یهاوگ  هک  یتنـس  ینآرق و  ياهنتم  نیا  دانتـساب  و  نیاربانب ،
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تیاور و شدوخ و  زا  يریخ  چیه  و  دزرویم ، ینمـشد  وا  اب  ادخ  هک  یـسک  و  شربمایپ ، ادخ و  نمـشد  تسا و  تخبدـب  یقفانم  تیاور - 
هدینادرگ رادقم  یبو  راوخ  ار  وا  ادخ  درک ، دهاوخ  شقیدصت  یناسنا  هن  دوب و  دهاوخن  هتفریذپ  دنک  لقن  وا  هک  یتیاور  و  تسین ، شنخس 

وکین ناناملـسم  زا  دامتعا و  دروم  ار "  وا  نارادـتیاور  ثیدـح و  ناـظفاح  راذـگب  تسا . هدـنکفا  خزود  شتآ  رد  يور  هب  زیخاتـسر  رد  و 
دنرامشب  تریس "

يزهب هرم  زا  میزخ  نب  هماسا  ثراح و  نب  مره  دیوگیم : يرصب ، قیقش  نب  هللا  دبع  قیرط  زا  هتـشون  یتیاور   " دنـسم رد  لبنح "  دمحا   - 7
نیمزرس همه  هک  يا  هنتف  زا  دیسرپ : ام  زا  میتفریم  هنیدم  ياه  هچوک  زا  یکی  رد  ص )  ) ادخلوسر اب  هکیلاح  رد  دنا : هتفگ  نم  هب 

هحفص 133 ] ] 

ای دیشاب - هتشاد  ار  شنارای  نیا و  دومرف : ادخلوسر ؟ يا  مینکب  هچ  دنتفگ : درک ؟ دیهاوخ  هچ  دریگ  ارف  ار  یمالسا ) روشک  ای   ) ناهج ياه 
نامثع مدید  نامه . دومرف : ادخلوسر ؟ يا  نیا  مدیسرپ : مدیسر و  درم  نآ  هب  ات  مدیود  تعرـسب  دیوگیم : دینک -  يوریپ  شنارای  نیا و  زا 

 " شنارای . وا و  دومرف : ماگنه  نیا  رد  تسا . نافع  نب 
ار وا  تیاور  میشاب  هتشاد  لوبق  ار  یمارگ  ربمایپ  تاشیامرف  رگا  میدید  ومیتخانش  البق  ار  تیاور -  نیا  لاجر  زا  یکی  قیقش -  نب  هللا  دبع 

میرامشب . لوبق  لباق  تسار و  میناوتیمن 
ص)  ) ربماـیپ دزن  هک "  هشئاـع  لوق  زا  هلاـضف  نب  جرف  قیرط  زا  تسا  هدـناسر  تبث  هب  دنـسم "   " رد يرگید  تیاور  لـبنح  نب  دـمحا   - 8
. دـنام شوماخ  رکبوبا ؟ لابند  متـسرفبادخ  ربمایپ  يا  متفگ : میدرکیم . تبحـص  وا  اب  دوبیم  اجنیا  یـسک  شاک  هشئاـع  تفگ : نم  هب  مدوب .
، دناوخ ارشناراکتمدخ  زا  یکی  هاگنآ  تفگن : ینخس  . رمع لابند  متسرفب  متفگ : میدرکیم . تبحص  وا  اب  دوبیم  یسک  شاک  تفگ : سپس 
رد رـس  يدایز  تدـم  ص )  ) ربمایپ دـعب  داد . هزاجا  وا  هب  دـهاوخیم . دورو  هزاجا  هدـمآ  نامثع  مدـید  تفر . وا  تفگ و  وا  شوگ  هب  يزیچ 

نوریب نت  زا  ارنآ  دنتـساوخ  ناقفانم  رگا  هک  دناشوپ  یم  وت  رب  ینهاریپ  لج  زع و  يادخ  نامثع  دومرف : سپـس  تفگ . نخـس  نامثع  شوگ 
" دومرف . رارکت  راب  هس  ای  ود  ار  نخس  نیا  رواین . نوریب  نانآ  يارب  ار  نهاریپ  نآ  نکن و  لوبق  يروآ 

اب حیحـص و  تسا  یثیدح  نیا  دـیوگیم " : و  هلاضف . نب  جرف  قیرط  زا  هدرک  تبث  كردتـسم "  رد "  زین  يروباشین  مکاح  ار  ثیدـح  نیا 
روحم رب  هک  تیاور  نیا  تساهدز : هیـشاح  نینچ  يروباشین  مکاح  نخـس  رب  یبهذ   " دنا . هدرکن  تبث  ارنآ  يراخب  ملـسم و  و  یلاع ، دـنس 

دشاب  " حیحص دناوتیم "  روطچ  دخرچ  یم  هلاضف  نب  جرف 

هحفص 134 ] ] 

نیمه رد  ار  وا  لاح  حرـش  تسیندانتـسا . لباق  شتایاور  دنا  هتفگ  هدرک و  فیعـضت  ار  هلاضف  نب  جرف  اقفتم  لاجر  ياملع  ناسانـشثیدح و 
دروآ . میهاوخ  تسه  نامثع  دیجمت  رد  هک  یتیاور  نیمهدفه  زا  ثحبرد  دلج 

ادـخ ربمایپ  هک "  دـنکیم  تیاور  هشئاع  زا   - نامثع هدـش  دازآ  هلهـس -  وبا  زا  مزاحیبا  نب  سیق  قیرط  زا  دنـسم "  رد "  لـبنح  نب  دـمحا 
؟ یلع تیومع  رـسپ  مدیـسرپ : هن . دومرف : رمع ؟ مدیـسرپ : هن  دومرف : رکبوـبا ؟ مدیـسرپ : دـیایب . دـیئوگب  ار  مباحـصا  زا  یکی  دوـمرف : (ص )

نآ رد  و  ندرک ، تبحـص  وا  اب  هتـسهآ  درک  عورـش  و  رانک : ورب  دومرف : نم  هب  دـمآ . نامثع  یتقو  . هلب دومرف : ناـمثع ؟ مدیـسرپ : هن . : تفگ
ریما يا  مدیـسرپ : وا  زا  تشگ  هرـصاحم  دیـسر و  ارف  ناـمثع  هناـخ  گـنج  زور  هک  اهدـعب  تـشگ . نوـگرگد  ناـمثع  هرهچ  گـنر  لاـح 

لمحت ربص و  شرافـس  نآ  ققحت  يارب  نم  تسا و  هدرک  یـشرافس  نم  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  اریز  هن . تفگ : یگنج ؟ یمن  اـیآ  نینموملا 

دلج 18 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 190زکرم  هحفص 83 

http://www.ghaemiyeh.com


میامنیم " .
رد ریثک  نبا  دـنا و  هدرک  تبث   ". باـعیتسا رد "  رمع  وبا  كردتـسم " و  رد "  يروباـشین  مکاـح  " و  ءاـیلوالا . هیلح  رد "  میعن  وبا  ار  نیا 

هدرکیم هلمح  مالسلا  هیلع  یلع  هب  دنا : هتفگ  هک  دسریم  مزاح  یبا  نب  سیق  هب  نآ  دانـسا  تسا  هدروآ  لبنح  نب  دمحا  زا  لقن  هب  شخیرات 
ندرک تیاور  زا  مدقتم  نایفوکزا  يرایسب  تلع  نیمهب  تسا و  هدوب  نامثع  يرترب  هب  دقتعم  هک  تسا  فورعم  دیوگیم : رجح  نبا  و  تسا .

هداد تسد  زا  ار  شلقع  هتـشگ و  فرخ  توترفو و  هدیـسر  یگلاس  دنچ  دصکی و  هب  هک  هدرک  رمع  ردـقنآ  يو  دـنا . هدومنیم  زیهرپ  وا  زا 
تسا .

يوریپ میدروآ . رتشیپ  یمک  هک  ار -  ص )  ) یمارگ ربمایپ  تاشیامرف  رگا  مه  ام 

هحفص 135 ] ] 

هلمح مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  هب  هکیـسک  مزاـح -  یبا  نب  سیق  هک  یتاـیاور  زاو  میوش  هارمه  مدـقتم  ناـیفوک  اـب  یتسیاـبمیئامن 
هداد تسد  زا  ار  شلقع  هتـشگ و  فرخ  هک  یتخبدب  قفانم  تیاورهب  دناوتیمن  یئارتسرد  ققحم  چـیه  اساسا  میئامن . زیهرپ  تسا -  هدرکیم 

داقتنا و دروم  ار  سیق  نامدیتاسا  نیملکتم و  خـیاشم  تفگیم " : هک  مدینـشدلج  نیمه  رد  ار  دـیدحلا  یبا  نبا  نخـس  دـنک . دامتعا  دـشاب 
... تسین " لوبق  لباقدنک  لقن  وا  هک  یتایاور  هدوب و  راکتشز  قساف و  وا  دنا : هتفگ  هداد و  رارقهلمح 

نب رمع  نب  میهاربا  زا  يرـصبلا -  ءاربلا  دیزی  نب  فسوی  رـشعم -  یبا  زا  رکبیبا -  نب  دمحم  یمدقم -  زا  یلعی  یبا  لوق  زا  يدع  نبا  - 9
دش " . مهاوخ  هتشک  هناملاظ  قحانب و  هک  تفگ  نم  هبهتسهآ  ص )  ) ربمایپ هک "  دنکیم  تیاور  نامثع  شردپ  لوق  زا  نامثع  نب  نابا 

ظوـفحم ریغ  شا  همه  هک  ناـبانب  رمع  تاـیاور  زا  هدـناوخ و  نیغورد  ار  تیاور  نیا  يدـع  نـبا  هدـمآ  لادـتعالا "  نازیم  رد "  هکناـنچ 
نکممهنوگچ نیاربانب  تسا ، هدینشن  نامثع -   - شردپ زا  یثیدح  دیوگیم  لبنح  نب  دمحا  هکیروطب  نامثع  نب  نابا  تسا . هدرمش  دشابیم 

نامثع هرابرد  هک  يدـیجمت  نیموس  زا  ثحب  رد  ار  رمع  نب  میهاربا  رـشعم و  یبا  لاح  دـنک . لقن  وا  زا  ار  نامثع  نخـس  نابا  نب  رمع  تسا 
تسین . دامتعا  لباق  درادن و  تحص  رفن  ودنیا  تایاور  هک  دید  دیهاوخ  درک و  دیهاوخ  هظحالم  هدش  اعدا 

دش و یهاوخ  تفالخ  راد  هدهع  نم  زا  سپ  وت  نامثع  نومـضم " : نیابهدروآ  سنا  قیرط  زا  یتیاور  لادـتعالا "  نازیم  رد "  یبهذ   - 10
 " ینک . راطفا  نم  دزن  ات  رادب  هزور  ار  زور  نآ  و  نکن ، يریگ  هرانک  تفالخ  زا  دننک ، لزع  ارت  دنهاوخیم  ناقفانم 

دانتـسا لباق  وا  تایاور  دیوگیم : نابح  نبا  دراد . یبیجع  تایاور  هک  تسه  يراصنا  لاجر  یبا  نب  دـلاخ  مان  شدنـس  رد  دـیوگیم : یبهذ 
. تسین يوق "  وا "  تسا : هتفگ  متاح  وبا  دیوگیم : نازیملا "  ناسل  رد "  تسین .
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تایاور نیا  رد  یلمات 

تـشم کی  اهنیا  لعج  رد  تسا . هدرک  یـشرافس  نامثع  هب  ص )  ) مرکا لوسر  ایوگ  هک  انعم  نیا  نمـضتم  تسا  تیاور  هلـسلس  کی  اهنیا 
نامثع هاوخاوه  ای  يرـصب ، یماش و  ای  تسا  يوما  ای  دروخ  یم  مشچ  هب  اهنآ  دنـس  رد  هک  یئاهمان  دنا  هدرک  يراکمه  راکلغد  زاب و  هقح 

 " ای دنتـسه  فیعـض "  ثیدـح "  لقنرد  ای  هک  یناسک  هرخالاب  تسا ، هدرکیم  هلمح  ناـیقتم  يـالوم  ص )  ) ربماـیپ نادـناخ  رورـس  هب  هک 
نیا مزلتـسم  اهنآ  نتم  تحـص  اریز  تسا . دنـس  زارت  بویعم  اهنآ  نتم  هوالعب ، رابتعا . یب  دورطم و  كورتم " و  زاسغورد و "  " و  باذـک
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رد هچ  تسا  باحـصا  یتلادع  یب  تایاور ، نآ  قیدصت  همزال  دنـشاب . رودب  ینمادـکاپ  تلادـع و  زا  ص )  ) ربمایپ باحـصا  همه  هک  تسا 
رد و  دنقفانم . یعمج  دنا  هدش  شلزعراتـساوخ  دنا و  هدرک  شبنج  دنا و  هتـساخرب  نامثع  هیلع  هک  یناسک  هک  هدمآ  نینچ  تیاور  نیدنچ 

مینادیم انمض   " دیشاب . هتشاد  ار  شنارای  نیما و  نیا  دوب " و "  دنهاوخ  قح  رب  زورنآ  رد  شنارایو  نامثع  تسا " : روطنیا  اهنآ  زا  یـضعب 
يانثتسابراصنا ات  هتفرگ  نارجاهم  زا  باحصا  همه  زا  دنترابع  دنا  هدوب  شلزع  راتساوخ  هدرک و  شبنج  دنا و  هتساخ  رب  وا  هیلع  هک  یناسک 

نآ نیا ، دوجو  اب  يوما . شابوا  ياهدع  هارمه  کلام ، نب  بعک  هوالعب  اهنآ  اب  يدـعاسلا . دیـسا  تباث ، نب  ناسح  تباث ، نب  دـیز  رفن : هس 
نارجاهم و قاـفن  یتلادـع و  یب  هک  ار  تاـیاور  نیا  تسا  نکمم  هنوگچ  دـناربمایپ  باحـصا  يورتسار  تلادـع و  هب  دـقتعم  هک  تعاـمج 
؟ دنکب دناوتیمن  يراک  نینچ  يرادنید  دنمدرخ  چیه  اساسا  دننکقیدصت ؟ دـیامن  یم  باجیا  ار  باحـصا  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  راصنا و 

مرکا ربمایپ  دنا و  هدوب  لداع  ورتسار و  راکوکین و  لدکاپ و  اققحم  هک  میا  هتسناد  وهدرب  یپ  باحصا  زا  يرایسب  هوکـش  تمظع و  هب  اریز 
تقیقح نیا  رب  یمالـسا  تما  و  تسا ، هدومن  ناشقح  رد  اهـشیاتس  نآرق  رد  لاـعتم  يادـخ  هدرک و  ناـشیا  زا  اـه  لـیلجت  دـیجمت و  (ص )

. تسا قفتم  ناتسادمه و 
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لـمحت و هـیور  ینعی  هدـمآ  نآ  ذاـختا  روتـسد  اـهنآ  زا  ریغ  تاـیاور و  نـیا  رد  هـک  هدرکیم  يا  هـیور  هـب  رهاـظت  هـچرگ  ناـمثع  یهگناو 
مدرم اب  ندـیگنج  يارب  تشون و  یم  همان  یمالـسا  فلتخم  لـفاحم  قطاـنم و  هب  اریز  درکیم ، راـتفر  نآ  فـالخ  ربـالمع  یلو  ندـیگنجن ،
تـسا یکرـشم  مجاهم و  لئابق  اب  گنج  لثم  هنیدم  مدرم  هیلع  ندیگنج  هک  درکیم  هدیقع  راهظا  دیبلط و  یم  هاپـس  رکـشل و  اهنآزا  هنیدم 

هاگ ره  نیاربانب  دنا . هدش  رفاک  نانآ  هک  دومنیم  دـیکات  ردـب " و  رد "  ناکرـشم  اب  گنج  ای  دـندروآهلمح  قدـنخ  فورعم  گنج  رد  هک 
زا يو  دیسریمن . شدرگ  هب  سکچیه  هک  تخادنایم  هارب  ینینوخ  گنج  نانچ  دندوب  هدیـسر  شکمک  هب  اهناتـسرهش  زا  یماظن  ياهدحاو 

دیدیم روای  یب  سکیب و  رفن -  هس  يانثتساب  يو -  هیلع  باحـصا  قافتا  تلعب  اردوخ  هک  دومنیم  گنج  زا  زیهرپ  ربص و  هبرهاظت  تهجنآ 
دندروخن شدردب  هک  رفن  هس  نآ  زج  دریگب  مدق  تباث  نارادنید  راصنا و  نارجاهم و  عامتجا  هیلعار  وا  بناج  دـشیمن  رـضاح  سکچیه  و 

دریگرب . دوب  هدش  هتشک  ینز  تسدب  هک  ار  يدرم  یصخش  مئانغ  هدرکن  تارج  هک  دوب  وسرت  ردقنآ  هک  تباثنب  ناسح  اصوصخم 
نارجاهم باحـصا و  هنیدـم و  مدرم  هیلع  يوما  تشم  کی  نامه  اـب  يرواـی و  یب  ويراوخ  یـسکیب و  همه  اـب  یتح  هک  نیا  همه  زا  رتدـب 

هدربنشیپ و زا  يراـک  یلو  دـنا  هداد  ناـشن  ار  دوخیناـمرهق  يریلد و  همه  اـهنآ  و  دز ، گـنج  هب  تسد  اهناتـسرهش  نارادـنید  راـصناو و 
دنتخیرگ  جراخ  هب  هنیدم  زا  دعب  هدرک و  ناهنپ  یئودنک  رد  ار  اهنآ  ات  دنتسج  هانپ  هبیبح " ما  هب "  دندروخ و  تسکش 

نامثع هیلع  ار  مدرم  ياه  هدوت  هک  یماگنه  دوب و  هدرک  شومارف  ار  ثیدـح  نآ  دـیوگیم -  تیاور  هکنانچ  هشئاـع -  هک  میتفرگ  هوـالعب ،
هدرک شومارف  وا  قافتاب  نایوار  رگید  ایآ  اما  تشادـن . دای  هب  ارنآ  دـیمانیم  رفاک  لثعن " و  ار "  وا  دادـیم و  ار  شلتق  روتـسد  هدـناروشیم و 

دندوبهدربن دای  زا  ای  دندوب ؟ هدرب  دای  زا  مه  سنا  هلهـس و  وبا  هلاوح و  نب  هللادبع  يزهب و  هرم  هریره و  وبا  رمع و  نبهللا  دبع  الثم  و  دندوب ،
؟ دناهدرک تیاور  دنا  هتفای  بسانم  ار  طیارش  هک  ادعب  هدیدن و  تحلصم  هب  ماگنه  عاضوا و  نآ  رد  ار  شلقن  یلو 
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دنا ؟ هتسب  ناشیاب  هدرک و  تسرداهنآ  نابز  زا  اهدعب  ای 
شنارای نیا و  زا  دیـشاب " و "  هتـشاد  ار  شنارای  نیما و  نیا  هک "  نیا  هدـش ، هداد  تبـسن  ص )  ) یمارگ ربمایپ  هب  هک  نانخـس  نیا  هاگ  ره 
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هب ارنآ  هک  دمایم  مزال  تشادیمتحـص  دوب "  دنهاوخ  قح  رب  شناوریپ  وا و  ماگنه  نآ  رد  اریز  نک  يوریپ  درم  نیازا  دـینک " و "  يوریپ 
رد ناـمثع  هدوـب و  رگهارمگ  ثداوـح  طیارـش و  اـه و  هنتف  زا  روـظنم  هنتف  هک  تـسانیا  شموـهفم  اریز  دـناسرب ، شباحـصا  هـمه  عـالطا 

شتما تیاده  هیام  هچنآ  ندـناسر  غیلبت و  زا  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  ملـسم  و  تسا ، هتـشاد  رارق  قح  فرط  ههبج و  رد  نآ  شکاشک 
وا دراذگب و  عالطا  یب  مورحم و  نآ  زا  ار  نارگید  دـیامن و  غالبا  نت  دـنچ  ای  کی  هب  ات  هدومن  یمن  یهاتوک  هدـیزرو و  یمن  غیرد  دـشاب 

نیا زج  ارچ  زرحم ، تیعقاو  نیا  هب  هجوت  اب  و  فصو ، نیا  اب  تسا . هدوب  نیمه  شتلاسر  هتـشگ و  ثوعبم  یئاـمنهار  میلاـعت و  غـالبا  يارب 
نیمه يارب  ارچ  و  دنا ؟ هتفاین  عالطا  نآ  زا  رفن  دنچ  نیمه  هطـساوب  ول  نارگید و  ارچ  و  تسا ؟ هدرکن  لقن  ار  ثیدـح  نآ  یـسک  رفن  دـنچ 

ارنآ دندرکن و  دانتـسا  نآ  هب  نامثع  هناخ  رد  رب  گنج  هماگنه  رد  اهنیا  ارچ  و  دـنباین ؟ عالطا  نارگیدهکیروطب  دـش و  هتفگ  زارب  رفن  دـنچ 
مینادیمهکیلاح رد  دـندرکن ، اشفا  دـنلب  گناب  هب  هدومنن و  مالعا  دنتـشاد  ار  نامثع  علخو  لزع  ياضاقت  هک  ینویبالقنا  نارجاهم و  ربارب  رد 

دورف تعاطا  میلـست و  رـس  گنردیب  دندینـشیم  ار  ص )  ) ربمایپ شیامرف  عاطم و  نامرف  رگا  هک  دندوب  یتیرثکا  ای  يریثک  عمج  ناشنایم  رد 
نتخاس دوخ  زا  زج  نیا  تسا ؟ هدیسرن  ناشناردپ  هب  هک  هدیسر  ناشیا  هب  ینخس  ای  دندرکن  هشیدنا  لمات و  نخـس  نآ  رد  ایآ  دندروایم " ؟

تسین " .

دناهتخاس نامثع  يارب  هک  اهفیرعت  دیجمت و  یسررب 

هراشا

رگید زا  رت  هایـس  ای  تسوا  تایح  دـیپس  هحفـص  منادـیمن  هک  يا  هحفـص  میدـنارذگ ، رظن  زا  ار  نامثع  یناگدـنز  زا  يا  هحفـص  اـجنیا  اـت 
قیقحت هب  ارنآ  هک  یسک  لاح ، رهب  شتاحفص ؟
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نیمهب زین  نآ  ندراذـگ  رب  لیـصفت  هب  تسا . هدرب  یپ  شماقم  هیاپ و  تایحور و  هب  دـشابهداد  رارق  تقد  لـمات و  دروم  هدـنارذگرظن و  زا 
هک یتایاور  یبایشزرا  یـسررب و  رد  ار  ام  دشاب و  هدمآ  تسدب  یتخانـش  سایقم و  شجنـس ، شهوژپ و  شواک و  يانثا  رد  ات  دوب ، تهج 

ار ناشفیلکت  میجنـسب و  ار  اهنآ  میا  هدروآ  لمعبوا  زا  هک  یقیقد  یعطق و  تخانـش  اب  نآوترپ و  رد  میناوتب  و  دیآ ، راکب  تسه  شا  هرابرد 
یتایاور هصاخ  مینکفا  رود  هب  هراوق  یب  روجان و  ار  هچ  ره  میرادهاگن و  مینادب و  تباث  دمآ  هزادـنا  روج و  نآ  اب  ار  هچ  ره  میئامن ، نیعم 

دناهتخاس . ولغ  هغلابم و  يور  زا  ار  يرایسب  تسه و  شلئاضف  رد  دیجمت و  رد  هکار 
رد هدومن و  يرادرکدـب  ای  هدرپس  شلایما  زئارغ و  نب  نت  هک  يدراوم  شیراکفالخ و  یتشرـسدب و  ویئوختـشز  زا  میدروآ  نونکات  هچنآ 

تسس هدومن و  یتسپ  هدیچیپ و  مالسانوناق  زا  رس  هتسج و  توهـش  زا  هکلب  نیدزا  هن  هار  هداد و  جرخب  دادیب  تنوشخ و  هرادا  تموکح و 
هک دـهدیمن  ار  نیا  لاجم  یققحم  چـیه  هب  ترخآ ، رفیک  هیام  تبقاع و  دـب  مه  تسا و  دنـسپان  مه  هک  اـهراک  رگید  یناـبز و  دـب  یئار و 

هکنانچ مکحم  هاوخ  دـشاب و  تسـس  اهنآ  دنـس  هاوخ  دراد  رواب  دـنا  هداد  جاور  هتخاس و  غورد  هب  يو  مراکم  ولئاضف  رد  هک  ار  یتاـیاور 
یقاـب نیا  يارب  یلاـجم  تشذـگ  ناـترظن  زا  دـلج -  نـیمه  رد  رتـشیپ  هـک  ص - )  ) مرکا ربماـیپ  توـسک  شیپ  باحـصا  تاـیرظن  ءارآ و 

نآ تابثا  زا  ثحب  هب  دسر  هچ  ات  دیآ  شیپ  تسه  نامثع  فیرعت  دـیجمت و  رد  هک  یگتخاس  تایاور  نآ  تحـص  زا  ثحب  هک  دراذـگیمن 
تـالیامت تسا  لـماک  و  دنـسم )  ) هک اـهنآ  هاوـخ  ماـمتان و  شدنـس  تسا و  لـسرم )  ) هک اـهنآ  هاوـخ  نـیغورد  تاـیاور  نآ  نومـضم  رد 

دارفاب ای  نامثع  هدـش  هدازآناگدرب  هب  ار  شیوخ  تیاور  لـقن و  اـبلاغ  هک  دـینیب  یم  ار  یماـش  اـی  يرـصب  یتشم  يزروضرغ  كانـسوه و 
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ناب هدرن  ار  شتموکح  هک  يا  هفیلخ  عفنب  تسا  نامثععفنب  هیواعم  ياه  هتخاس  زا  هک  دـناسریم  نیمه  و  دـنناسریم ، شراـبتعا  یب  هداوناـخ 
نامه شا -  هداوناخ  دارفا  دیجمت  تلیضف و  رد  یثیداحا  ات  درکیم  جرخ  رز  میس و  اهراورخ  هیواعم  دوب . هدرک  تذل  تنطلس و  هب  لوصو 
یلعج تایاور  نیا  رتشیب  نتم  دـنزاسب . اصوصخمصاعلا  یبا  هداوناخ  هخاش  امومع و  هیما  ینب  ینعی  هدرک -  شفـصو  نآرق  هک  يا  هرجش 
تباث ار  دوخ  بذـک  یچوپ و  ساسا و  یب  دـهدیم و  داب  هب  ارنآ  حیحـصت  هیجوت و  يارب  شالت  هنوگ  رههک  تسا  اوسر  تسـس و  يردـقب 

. درادیم
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: یلعج تایاور  نآ  زا  يا  هراپ  کنیا 
لوق زا  نامثع  يومع  رـسپ  صاع  نب  دیعـس  زا  يوما  دیعـس  نب  ییحی  زا  ینامثع  ثیل  زا  يوما  لیقع  قیرط  زا  لبنح  نب  دمحا  ملـسم و  - 1
لاح نیا  رد  دوب . هدیشوپ  دوخ  يورب  ار  هشئاع  هماج  هدیمرآ و  رتسب  رد  ص )  ) ادخ لوسر  دنا " : هدرک  تبث  یتیاور  نینچ  هشئاع  نامثع و 

نامه رد  ص )  ) ربمایپ هتـساوخ و  دورو  هزاجا  رمع  دعب  تفرب . دیناسر و  ضرعب  ار  دوخ  بلطم  تفای . هزاجا  تساوخ . دورو  هزاجا  رکبوبا 
تـسشنب ص )  ) ربمایپ متـساوخ . هزاجا  نم  ماگنه  نیا  رد  دیوگیم : نامثع  . تفرب هدرک  ضرع  ار  دوخ  بلطم  هدمآ  ات  داد  هزاجا  وا  هب  لاح 

دـش روطچ  تفگ : ص )  ) ربمایپ هب  هشئاع  متفرب . و  متـشاذگ ، نایم  رد  وا  اـب  ار  مبلاـطم  نم  . نک روج  عمج و  ار  تساـبل  تفگ : هشئاـع  هبو 
نامثع دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  يدش ؟ نامثع  ندـمآ  ماگنهب  هک  روطنآ  يدـشن  نارگن  دـندمآ  امهنع -  هللا  یـضر  رمع -  رکبوبا و  یتقو 

درادن " . هضرع  ار  دوخ  بلطم  دنکتاقالم  نم  اب  مهد  هزاجا  وا  هب  لاح  نآ  رد  رگا  مدیسرت  و  تسا ، ایح  اب  يدرم 
يالاب زا  یتمـسق  اپ و  قاس  هدیمرآ و  نم  هناخ  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  دنا " : هدرک  تیاور  نینچ  هشئاع  قیرط  زا  ناثدحم  رگید  ملـسم و  - 2

نامهرد تساوخ . هزاجا  رمع  دعب  درک . وگتفگ  وا  اب  و  دوب ، لاح  نامه  رد  داد و  هزاجا  تساوخ . هزاجا  وا  زا  رکبوبا  دوب . نایرع  شیوناز 
نوچ درک . روج  عمجار و  شـسابل  تسـشنب و  ص )  ) ادـخ ربمایپ  تساوخ . هزاجا  نامثع  هاگنآ  درک . وگتفگ  وا  اب  داد و  هزاجا  وا  هب  لاـح 
هچاپ تسد  دـش  دراو  رمع  يدادـن . وا  هب  یتیمها  يدـشن و  هچاپ  تسد  دـش  قاـطا  دراو  رکبوبا  تفگ : اـهنع -  هللا  یـضر  هشئاـع -  تفرب 

يو زا  ناگتشرف  هک  يدرم  زا  نم  دومرف : يدرک ؟ تسرد  ارتیاهسابل  یتسـشن و  دش  دراو  نامثع  یتقو  اما  يدادن . وا  هب  یتیمها  يدشن و 
. " میامنیم مرش  دنیامنیم  مرش 
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رد بآ  هک  یئاج  رد  ص )  ) ربمایپ هکدیازفا  یم  مصاع  دـسیونیم " : شا  هیـشاح  رد  هدـناسر و  تبث  هب  نامثع  دـیجمت  رد  یثیدـح  يراخب 
حتف رد "  رجح  نبا  دناشوپ " . ار  شیوخ  يوناز  دش  دراو  نامثع  نوچ  دوب . هدرک  نایرع  ار  شیاهوناز  زا  یکی  ای  اهوناز  هتسشن و  دوبنآ 

ثیدـح نیاهب  طوبرم  تیاور  نیا  هک  هتفگ  هتـسنادتسردان و  مولعمان و  ار  تیاور  نیا  يدواد  دـیوگیم : نیتلا  نبا  دـسیونیم " : يراـبلا " 
شا هناخ  رد  هک  ص )  ) ربمایپ دزن  رکبوبا  تسا : نینچ  ثیدح  نآ  دـنا . هدرک  طولخم  يرگید  ثیدـح  رد  ار  یثیدـح  نآ  نایوار  تسین و 

ار شیوخ  يوناز  يالاب  ص )  ) ربمایپ دـمآ  نامثع  یتقو  سپـس  دـمآ . رمع  دـعب  تسـشن ، هدـمآ  دوب  هدرک  نایرع  ار  شیوناز  يـالاب  دوب و 
دناشوپ " ...

. دشاب هتـشاد  تریاغم  نآ -  یناسناای  ینید  موهفم  هب  تفارـش -  اب  هچنآ  زا  زیهرپ  يرادنتـشیوخ و  زا  تسترابع  ایح  مرـش و  دـیوگ : ینیما 
ددرگ نوزفا  تفرعم  نامیا و  ردق  ره  تهج  نیمهب  دنکیم . ادیپ  لماکت  نامیا  هلیـسوب  هدوب و  یباستکا  نآ  لامک  و  دراد ، يرطف  هشیرمرش 
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یکیدزن و زا  هاگآدوخان  راکدوخ و  روطب  ار  یمدآ  هک  دش  دهاوخ  لیدبت  خسار  يا  هکلم  هب  تشگ و  دـهاوخ  رتشیب  ناسنا  يایح  مرش و 
ادـیپ يدـنبدوخ "   " عون کی  لیامت  یناسفن و  شیارگ  رد  ای  اهیراددوخ  اهراک و  رد  یمدآ  ناسنیدـب  درادـیم . رود  اـهیئاوسر  هب  شیـالآ 
باـت کـیچیه  هکیروـطب  تسا  هداـهن  شدرخ  ناور و  رب  وا و  کـیژولویزیف  ياههاگتـسد  اـضعا و  رب  يدودـحو  اهدـنب  يرادـنپ  دـنکیم 

رـس و هک  تسا  نیا  ندرک  مرـش  یتسارب  ادخ  زا  دیامرفیم : ص )  ) ردقیلاع ربمایپ  دـنرایمن . ار  شا  هدودـحم  زا  ندـش  ردـب  ای  نآ  نتـسسگ 
زا هک  يراک  ره  نیاربانب ،  " یشاب . هتشاد  دایب  ار  شیامزآ ) ای   ) الب گرم و  ینک و  يرادهاگن  ار  شتایوتحم  مکش و  ار و  كاردا  هاگتسد 

کچوک و هانگ  ره  ودنـسپان  تشز و  ياهراک  زا  هک  تسا  یلماع  ایح  دراد و  تریاغم  ایح  مرـش و  ابدـشاب  نوریب  تیناـسنا  نید و  دودـح 
دشاب هتشادن  مرش  سک  ره  تهج  نیمهب  زاب  دراد . یم  زاب  دیالایب  ار  نامیا  تفع و  تیناسنا و  نماد  هک  یگرزب 
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نکب یهاوخیم  راک  ره  یتشادن  مرـش  هاگ  ره   " هک تسا  هدمآ  ص )  ) ربمایپ زا  یثیدح  رد  دهدیم . ماجنا  دـنک  سوه  دـهاوخب و  يراک  ره 
داضت هب  تسا . ایح  مرـش و  دـض  نآ  لاثما  و  ینارتوهـش ، یگزره ، ینکـش ، نامیپ  هلیح ، بیرف ، تنایخ ، ینهد ، دـب  شحف و  نیارباـنب ، " . 

هفیرش : ثیداحا  نیا  رد  هلمج  زا  تسا ، هدومرف  هراشا  ص )  ) یمارگربمایپ اهنآ 
خزود  رد  تنوشخ  تسا و  تنوشخ  زا  ینابز  دب  تشهب . رد  نامیا  تسا و  نامیا  زا  مرش 

خزود هب  تسا و  ناطیـش  زا  ینابزدب  شحف و  دـنزاسیم . رود  خزود  زا  کیدزن و  تشهب  هب  ار  یمدآ )  ) تسا و نامیا  زا  یئور  مک  مرش و 
دنزاسیم . رود  تشهب  زا  کیدزن و 

دوبیم . دبيدرم  دش  یم  يدرم  رگا  یئوگدب  يراکدب و  و  دوبیم ، حلاص  يدرم  دیایم  رد  يدرم  تروصب  رگا  مرش  هشئاع  يا 
ددرگیم . نآ  یگتسارآ  هیام  دشاب  زیچ  ره  رد  ایح  مرش و  و  دوشیم ، نآ  یتشز  ثعاب  دشاب  هک  زیچ  ره  رد  ینابزدب  يراکدب و 

دروم زوت و  هنیک  مدآ  تفرگ  وا  زا  ار  ایح  یتقو  دریگیم . وا  زا  ار  ایح  مرـش و  دزاس  هارمگ  ار  يا  هدـنب  دـهاوخب  هاـگره  لـج  زع و  يادـخ 
. دوشیم زین  تنایخ  وا  هب  هک  دش  دهاوخ  ینئاخ  دوبن  راد  تناما  یتقو  داد . دهاوخ  تسد  زا  زین  ار  تناما  دش  نینچ  نوچ  دش . دهاوخ  هنیک 

تـشگ نوعلم  دورطم و  یتقو  دوب . دـهاوخ  نوعلم  دورطم و  لاح  نیا  رد  داد . دـهاوخ  تسد  زا  ار  تقفـش  محرت و  سح  دـشنینچ  نوچ 
. نوریب یناملسم  زاو  دوب  دهاوخ  هتسسگ  وا  زا  مالسا  دنویپ 
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درادن . یکین  ریخ و  زج  يرمث  ایح  مرش و 
هدناشک لاح  نیا  هب  دهد  ماجنا  یتشز  راک  ناشربارب  رد  دشکب  تلاجخ  مدرم  زا  هک  یـسک  اریز  دیوگیم " : ثیدـح  نیا  حرـش  رد  يوانم 

هانگ اطخ و  هب  تسد  دراذـگیمن و  ورف  ار  شفیاظو  زا  کیچیه  هجیتن  رد  دـشکب . تلاجخ  مدرم  زا  شیبشراگدرورپ  زا  هک  دـش  دـهاوخ 
. دشکب تلاجخ  هداد  ماجنا  يراک  نانچ  دنمهفب  نارگید  رگا  هک  دنکن  يراکناسنا  هک  تسا  نیا  ایح  مرـش و  دـیوگیمیبرع : نبا  دـنزیمن .
، تسا يراسمرـش  هیام  هک  دهد  ماجنا  يراک  دشکیم  تلاجخ  وا  زا  تهج  نیمهب  دنیب ، یمدنکب  وا  هک  ار  يراک  ره  ادخ  هک  دنادیم  نموم 

مرش تسا  نیا  دیامنیم . كرت  تسا  یگدنمرـش  هیام  ار  هچنآ  دشکیم و  تلاجخ  داد  دهاوخ  رفیک  ار  شراک  تمایق  رد  دنادیم  نوچ  زین  و 
كرتهب ار  ناسنا  هک  تسا  یئوخ  تقیقح  رد  ایح  مرش و  دروآ . یمن  رابب  یکین  ریخ و  زج  يرمث  ایح  مرش و  هک  تسا  ببس  نیمهب  ایح . و 
سکچیه دیـشوپ  مرـش  هماج  هک  ره  تسا : هتفگ  نامیکح  زا  یکی  دـیامن . یهاتوک  نارگید  قح  رددراذـگیمن  درادـیم و  او  دنـسپان  راـک 
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دیدن " . شبیع 

ایح مرش و  تلیضف  رد 

هب یهاگن  تسا . هتـشاد  یئاـیح  مرـش و  وا  دـیامنتباث  هک  میباـیب  يزیچ  دـیاش  مینک  وجتـسج  لـمات و  ناـمثع  یناگدـنز  رد  دـیئایب  نونکا 
اهنآ رد  ایح  مرـش و  زا  يا  هناشن  هک  دزاسیم  نشور  دز ، رـس  وا  زا  هک  یفئاظو  كرت  وگتفگ و  شیاهفرح و  میدرک و  رکذ  هک  وا  ياهراک 

فئاـظو نآ  ماـجنا  رد  دروآ و  یمن  ناـبز  هب  ار  اـهفرح  نآ  دزیمن و  رـس  وا  زا  اـهراک  ناـنچ  دوب  وا  رد  اـیح  مرـش و  يا  هرذ  رگا  و  تسین .
ای دـشاب  یمالـسا  تما  درف  نیرت  مرـش  رپ  ای  رـشب  درف  نیرتایح  اب  هکنیا  هب  دـسر  هچ  ات  تسا  هتـشادن  اـیح  مرـش و  وا  دومن . یمن  یهاـتوک 

دنشاب  هتشاد  مرش  وا  زا  ناگتشرف 
میبایرد : یتسرد  هب  ار  شمرشرادقم  ایح و  دوجو  ات  مینارذگب  رظن  زا  میروآ و  دای  هب  ار  شیاهفرح  اهراک و  نیا  رگید  راب 

رظن رد  وت  مسق  ادخب  دیوگیم : مالسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  اميالوم  هب 
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هب هدرمـش و  مرکا "  ربمایپ  دوخ  ار "  یلع  دیجم  نآرق  رد  ادـخ  تسنادـیمن  دزیم  ار  فرح  نیا  یتقو  نامثع  ایآ  یتسین . ناورم  زا  رترب  نم 
يا هغابروق  تسا و  يدیعبت  دنزرف  ییيدیعبت  مکح "  نب  ناورم  هک "  تسنادیمن  و  تسا ، هتـسناد  هتـساریپ  يربشیالآ و  ره  زا  تحارص 

نوعلم ؟ رسپ  ینوعلم  هداز و  هغابروق 
، دننکیم شتـساوخ  زاب  دنهدیم و  هئارا  وا  هب  ار  نانآرازآ  هجنکـش و  شناتـسود و  رکب و  یبا  نبدمحم  لتق  نامرف  يواح  ار  شا  همان  یتقو 
نتـشون و هب  مهتم  ار  ص )  ) ربمایپنادـناخ رورـس  كاپ و  ماما  دـشاب  هداتـسرف  ار  یتلود  کـیپ  نآ  هتـشون و  ار  هماـن  هک  نیا  راـکنا  زا  سپ 

ار  ناورم  ما  یشنم  منکیم و  راک  نیا  هب  مهتم  ار  وت  دیوگیم : وا  هب  دنکیم و  همان  نآلعج 
هتخاسن و شیوخ  روای  هلیـسو و  ناب و  هدرن  ار  وت  هک  تسین  ینکـشنوناق  شکندرگ  چـیه  دـیوگیم : مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ماـما  هب 

دشاب  هدینادرگن  دوخ  هانپ  تشپ و 
يدیعبت  قحتسم  وا  زا  شیب  وت  دیوگیم : وا  هب  درادیم  رذح  رب  يو  دیعبت  زاو  دیوگیم  نخس  وا  اب  رسای  رامع  هرابرد  ماما  نوچ 

هداد و رارق  تروشم  فرط  ناشلا -  میظع  یباحـص  نآ  رذوبا -  راک  رد  دـندوب  ناورم  شامق  زا  هک  ار  شنایابرد  رگید  مکح و  نب  ناورم 
همه شدوخ و  شوگ  رد  هک  یلاح  رد  شمـشکب ؟ اـی  منک  شینادـنز  اـی  شمنزب  هک  دـیهدب  رظن  زاـسغورد  درمریپ  نیا  هراـبرد  دـیوگیم :

هب وا  نوچ  نیمز  هن  دـنکفا و  هیاـس  رذوبا  زا  رت  حیرـص  رتوگتـسار و  رب  نامـسآ  هن  تسا : زادـنا  نینط  یمارگ  ربماـیپ  نخـس  نیا  باحـصا 
رذوبا . رب  شیاهنیرفآ  زیمآ و  دیجمت  تاشیامرف  رگید  و  تسا . هتفرگرب 

هدش نامیشپ  وا  دیعبت  زا  يدرک  لایخ  يا ... دیوگیم : تفای -  تاجن  ام  تسد  زا  هک  دزرمایب  ار  رذوبا  ادخ  دیوگیم : یتقو  رـسای -  رامع  هب 
ار وا  دهدیمروتسد  و  ما ؟
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هزیکاپ تسا و  ص )  ) ربمایپ هدید  ود  هنایم  میتشون  هکنانچ  تسیچ و  شتلزنم  ماقم و  تسیک و  رسای  رامع  مینادیم  دننک . نوریب  تنوشخ  اب 
( مالـسا ای   ) قح اب  تسا و  هتخیمآ  شنوخ  تشوگ و  اب  نامیا  تسا و  نامیا  زا  هدـنکآ  شمدـق  ات  رـس  زا  ص )  ) ربمایپ هدومرفب  و  هتـساریپ ،
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تسا . هدش  دای  یکین  هب  وا  زا  دیجم  نارق  رد  هک  مینادیم  و  ددرگیم . اجنامه  هب  يو  ددرگب  اج  ره  مالسا ) ای   ) قح دخرچیم و 
تروع هب  تسار  تسد  هاگچیه  ترـضح  نآ  مارتحاب  هداد  ص )  ) ربمایپ تسد  هب  تعیب  تسد  یتقو  زا  هک  دشاب  تسار  نامثع  ياعدا  رگا 

هب ار  يوبن  ثیداحا  هاگرید  زا  هکوا  دناریم ؟ نابز  هب  ار  يا  هملک  نینچ  دیالایم و  یتشز  فرح  نینچ  هب  نابز  هنوگچ  تسا  هدوسن  شیوخ 
كاپ یکیکر  تشز و  فرح  نینچ  زا  تنـس  نآرق و  مارتحا  هب  شیوخ  نابز  هک  دوبن  هتـسیاش  ایآ  هدومنیم  توـالت  نآرق  هدرواـیمنابز و 

دوخ تسار  تسد  ص )  ) ربمایپ مارتحا  هب  هک  شدوخ  هرابرد  وا  ياعدا  نآ  دیوگب : هک  دوشن  ادیپ  یـسکرگا  دیالاین ؟ نآ  هب  درادـب و  هاگن 
دوش . یم  لاطبا  در و  هدزرس  شنابز  زا  وا و  زا  هچنآ  دانتساب  تسا  هدربن  شیوخ  تروع  هب  زگره  هداد  تعیب  تسد  یتقو  زا  ار 

هاگنآ ایحو ؟ مرش  اب  شا  هطبار  نییعت  رب  شیاعدا و  در  رب  تسین  یلیلد  دوعـسم ، نب  هللا  دبع  دروم  رد  هدز  رـس  شنابز  زا  وا و  زا  هچنآ  ایآ 
هب يوخدـب  یکناویح  ناـه  هک " درک  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  مدرم و  هبور  ناـمثع  دجـسم ، هب  تشگ و  دراو  هنیدـم  هب  دـیعبت  لاـح  هب  هک 
هک تسا  یناسک  زا  دوعـسم  نبا  میتسناد  هکیلاح  رد  دزیریم "  عوفدم  دـنک و  یم  یق  درذـگب  شکاروخ  رب  یـسک  رگا  هک  دـمآ  ناتغارس 

تسا . هتشاد  تهابش  مرکا  ربمایپ  هب  یسک  ره  زا  شیب  راتفر  تاکرح و  يرادنید و  ظاحل  زا  و  ناش ، هدوتس  نآرق  رد  ادخ 
یقفانم "  وت  دیوگیم " : دنا -  هتفای  تشهب  هدژم  هک  تسا  يرفن  هد  زادنیوگیم  هک  فوع -  نب  نمحرلا  دبع  هب 

 - تسا رادنید  روآنابز و  رونخس و  يرورس  هک  ار -  ناحوص  نب  هعصعص 
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دناوخیم . ربکتم "  رورغم و  یلکیه  " 
دهد . یم  شحف  هدش ، شوهیب  ات  هدز  شکتک  نامثع  ارچ  هک  ضارتعا  دنکیم و  عافد  رسای  رامع  زا  نوچ  یموزخم  دیلو  نب  هریغم  هب 

دنا . هدش  رفاک  هنیدم  مدرم  دیوگیم : هیواعم  هب  شا  همان  رد 
هک دنتسه  یمجاهم  كرشم و  لئابق  لثم  اهنآ  دنیوگیم : راصنا -  نارجاهم و  باحصا و  ینعی  هنیدم -  مدرم  هرابرد  وا  هب  يرگید  همان  رد 

نارجاهم و خیرات  مکح  نآرق و  هدومرفب  هک  دـنزیم  فرح  نیا  هک  یناسک  هرابرد  دـندروآ . هلمح  ام  هب  دـحا "   " رد ای  قدـنخ  گنج  رد 
اهنیا و  دـندومن ، يوریپ  دـندرک و  قیدـصت  ار  شنید  ربمایپ و  ادـخ و  هک  ینارجاهم  هرابرد  و  دـندرک ، کمک  هداد و  هانپ  ار  ص )  ) ربماـیپ

دننادیم . نید  تسار  هار  رب  ورتسار " و  ولداع  ار "  ناش  همه  دعب  نورق  رد  نامثع  ناهاوخاوه  هک  دنتسه  یناسک 
دیتسین . ناناملسم  مالسا و  مغ  رد  امش  ما . هدرک  دیعبت  صمح  هب  ار  امش  دیوگیم " : شنارایو  رتشا  کلام  هب  يا  همان  رد 

نایاوشیپ مکاح و  هرابرد  رـصم  لـها  تعاـمج  نیا  دـیوگیم " : ار  رادـخاش  غورد  نیا  ناملـسم  قلخ  ربارب  رد  و  ص )  ) ربماـیپ ربنم  زارف  زا 
مدرم ربارب  رد  هک  دیوگیم  نیازا  دعب  ار  نیا  دنتشگ " . زاب  ناشروشک  هب  تسا  ساسا  یب  دندرک  نیقی  یتقو  اما  دوب . هدیسر  اهنآ  هب  يربخ 
قباطم هرادا  تموکح و  رد  هک  هدرپس  دـهعت  امـسر  هداد و  لوق  هدرک و  هبوت  تمادـن و  راهظاو  هدومن  فارتعا  شفارحنا  اهیراکفالخ و  هب 

ناضرعتم رگید  نایرصم و  و  دنا ، هدش  هاوگ  هداد و  تداهش  ص )  ) ربمایپ باحصا  زا  یعمج  همان  دهعت  نیا  رب  و  دنک ، راتفر  تنس  نآرق و 
ناطیـش هبرـس  هراب  رگد  هتـسسگ و  ار  هبوت  نامیپ  وهتـسکش  شیوخ  دهع  هاگنآ  دـنا . هتـشگ  زاب  شیوخ  راید  هب  نآ  هجیتن  رد  نویبالقنا  و 

تساهدرب ؟ ایح  زا  یئوب  یسک  نینچ  ایآ  تساهتفرگ . شیپ  ار  نانآ  هاوخلد  كانسوه  هار  هدرپس و  شیرب  رود و  ناتفص 
دشاب نیگهودنا  دیاب  نامثع  دنراد و  ازع  یگمه  شنادناخ  و  ص )  ) ربمایپ دوریم و  ایند  زا  ص - )  ) ربمایپ زیزع  رتخد  شرسمه -  هک  یبش 

یتح دهدیمن و  هار  لد  هب  هودنا 
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ساپ هدرکن و  یبوخ  راک  دـنامهف  یم  وا  هب  احیولت  هکیروطب  دـیایم  نارگ  ص )  ) مرکا ربمایپ  ربنیا  و  دـمرآ ، یم  شیوخ  رگید  رـسمه  اـب 
زا ار  نامثع  سپـس  و  دشاب ؟ هتفخن  شرـسمه  اب  ار  بشید  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  دیامرفیم : هیانک  هب  تسا و  هتـشادن  ار  يرـسمه 

دنابسچ . یم  وا  یناشیپ  رب  یگنن  هکل  بیترت  نیا  هب  و  دزاسیم ، مورحم  شیوخ  رتخد  نفد  يدصت 
یم نآ  زا  رت  نیئاپ  هلپ  ود  رمع  هلپ و  کی  رکبوبا  هدوب و  ص )  ) مرکاربمایپ هژیو  هک  یئاج  هب  دوریم و  ربنم  هب  تموکح  يدصت  يادـتبا  رد 
دیاب دوبیم  شراکمه  ود  زا  رتایحاب  رگا  نامثع  تسا ، هدشیم  هدرمش  یئوررپ  یخاتسگیعون و  لاوحا  نآ  رد  نیا  دنیشن و  یم  دنا  هتـسشن 
یلو درکیم ، يوریپ  بدا  ایح و  رد  ار  نانآ  شور  و  نانآ ، ياج  ردای  تسـشن  یم  رمع  زا  رت  نیئاـپ  هلپ  کـی  دزیمن و  هاـگیاج  نآ  رب  هیکت 

درکن ... نینچ 
بلطم نیا  اروشهدنام  زاب  توسک و  شیپ  نارجاهم  هکنانچ  . تسج فارحنا  دومن و  یطخت  تنـس  نآرق و  زا  هرادا ، تموکح و  رد  نامثع 

شیپ ار  ص )  ) ادخ لوسر  تفالخ  دیئایب و  ام  دزن  دنتشون : دندرک و  دزشوگدندوب  هدنکارپ  اهناتـسا  رد  هک  یناعبات  باحـصا و  رگید  هب  ار 
نوگرگد شربمایپ  تنس  هدش و  ذاختا  يرگید  زیچ  نآرق ) ینعی   ) ادخ باتک  ياجب  اریز  دیروآ . ناماسهب  دنیابرب  شنابحاص  زا  هک  نیا  زا 

( امش نیشناج  ای   ) امـش رـس  تشپ  هک  یـسک  ار  ص )  ) دمحم نید  دنتـشوندندوب : داهج  مرگرـس  اهزرم  رد  هک  یباحـصا  هب  تسا و  هتـشگ 
ربمایپ شفک  هکیلاح  رد  هشئاع  و  دینادرگ . رارقرب  ار  ص )  ) دمحم نید  دیئایب و  باتـشب  نیاربانب  تسا . هدرک  كرت  هدـینادرگ و  هابت  تسا 

ناتربمایپ تنس  دوز  هچ  تفگیمو : يا . هدرک  كرت  ار  شفک -  نیا  بحاص  ادخ - لوسر  هیور ) و   ) تنـس تفگیم : دوب  هتـشارفا  ار  (ص )
زا هدوسرف و  ار  ادخ  لوسر  تنـس  نامثع  تفگیم : و  تسا . هدوسرفن  زونه  هک  تسا  واشفک  هماج و  وم و  نیا  هکیلاح  رد  دیدرکكرت  ار 
دنا هتفگ  نارگید  هشئاع و  هکنانخـس  رگید  و  تسا . هتـشگ  رفاک  اریز  دـشکب ، ار  لثعن  ادـخ  دیـشکب . ار  لـثعن  تفگیم : و  تسا . هدرب  نیب 

تسا . تنس  نآرق و  زا  نامثع  فلخت  رد  همه 
کی تسا  تنس  نآرق و  فلاخم  هک  یئاهرظن  راهظا  نامثع ، ياهرظن  راهظا 
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دروم رد  هک  یتایرظن  دـیامن . نیعم  ار  شیایح  مرـش و  نازیم  هیحور و  قلخ و  وا و  تیهام  دـناوتیم  دوخ  هبونب  هک  تسا  رگید  راک  هلـسلس 
هتخاس و دوخ  زا  یقوقح  ياهتنامض  يرفیک و  نوناق  جاودزا و  جح و  تاکز و  سمخ و  یمالـسا و  ياهتایلام  ای  تاقدص  ایاده و  زامن و 

دشاب نامجایتحا  دروم  یمومع  دمآرد  مئانغ و  زا  هچ  رهای  مراد  نم  هک  تسا  يرظن  نیا  روطنیا : الثم  تسا  هتشاد  راهظا  يا  هدننز  نحل  اب 
، مزاسیم مورحم  نآ  زا  مهاوخب  ار  هک  ره  مهدـیم و  مهاوخب  هک  ره  هب  تسا ، ادـخ  لام  نیا  دنـشاب  فلاخم  يا  هدـع  دـنچ  ره  میرادـیم  رب 

تراک زا  تروصنیا  رد  دومرف : راطخا  وا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماگنه  نیا  رد  دـلامب . كاـخ  هب  دـنیبب  دـناوت  یمن  هک  ار  یـسک  هزوپ  ادـخ 
دناوتن هک  مشاب  یـسک  نیلوانم  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادخ  تفگ : رـسای  رامع  و  ینکب . يراک  نینچ  میراذـگیمن  دـش و  دـهاوخ  يریگولج 

دنیبب . ار  تراک  زرط  نیا 
رد ع )  ) یلع نینموملاریما  يزور  هک  دـناسر  یئاج  هب  ار  راک  و  دـننک ، لمع  وا  مالـسا  فالخ  ءارآ  تایرظن و  هبدرکیم  کـیرحت  ار  مدرم 

كرت ار  ص )  ) ادـخ لوـسر  تنـس  زگره  دوـمرف :  " ما هدرک  یهن  نآ  زا  ار  مدرم  هک  ینزب  يراـک  هب  تـسد  منیبـن  تـفگ " : هـک  شباوـج 
رطاخب ار  ص )  ) ادـخ لوسر  نخـس  هک  متـسین  یـسک  نم  : دومرف ای  مدـنب  راکب  تسا  هدز  رفن  کی  هک  ار  یفلاـخم  فرح  اـت  درک  مهاوخن 

هار نیا  رد  ناـج  دوب  کـیدزن  دروـم  کـی  رد  هک  دیـسر  یئاـجهب  ناـمثع  یهاوختعدـب  ربارب  رد  شتمواـقم  مزادـنیب و  نیمز  هب  وـت  فرح 
دراذگب .
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هنارورغم ءارآ  ذاختا  هنارـسدوخ و  رظن  راـهظاهب  ص )  ) ربماـیپ تنـس  ادـخ و  مکح  ربارب  رد  اـت  درک  خاتـسگ  ار  نارگید  هنوگنیدـب  ناـمثع 
هک وس  رهب  هناکدوک  کخرچنوچ  ارنآ  دنتخاس و  هچیزاب  ار  ادـخ  نیداهدـعب  وا  هداوناخ  دارفا  رگید  ناورمو و  هیواعم  هکنانچ  دـنزادرپب ،

دندناخرچ . یم  دندرکیم  سوه 
لیطعت شدروم  رد  ار  مالـسا  يازج  نوناق  تفرگ و  شیوخ  هانپ  رد  دـشیم  مادـعا  دـیاب  هک  ار  هانگ -  یب  یعمج  لتاق  رمع -  نب  هللا  دـیبع 

رظنبحاص هک  ره  باحصا  زا  هکنانچ  درک ،
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درک . حیبقت  دومن و  ضارتعا  شراک  نیارب  ذفان  ربتعم و  شنخس  هدوب و 
بارحم رد  هدروخ و  بارـش  هک  ار  وا  درک و  لیطعتشیدنواشیوخ  دـنویپ  رطاخب  هبقع  نب  دـیلو  دروم  رد  ار  مالـسا  يازج  نوناق  نینچمه 

تخاس . اهر  رفیک  یب  دوب  هدروآ  دوجوب  ناناملسم  نیب  نآ  هجیتن  رد  يدروخ  دز و  هرجاشم و  دوب و  هدرک  غارفتسا  هفوک  مظعا  دجسم 
هنیمز درک و  راوس  مدرم  ندرگ  رب  هتفر  هراشا  نادـب  نآرق  رد  هک  يا  هنوعلم  هرجـش  زا  دـندوب و  نارـسوه  راکهبت و  يدارفا  هک  ار  هیما  ینب 

میداد . حرش  متشه  دلج  رد  هکنانچ  دروآرد . ناشنامرف  ریز  ار  روشک  ربتعم  مهم و  ياهرهش  و  تخاس ، مهارف  ار  ناشتنطلس 
هاـنپ رد  دـنادرگ و  زاـب  هنیدـم  هب  دوب  هدرک  دـیعبت  هدـنار و  نوریب  هنیدـم  سدـقم  نیمزرـس  زا  ص )  ) ربماـیپ هک  ارشیاـه  هدازومع  ومع و 

تفرگ . شیوختیامح 
دادیم و رییغت  ار  شیوخ  يرادروشک  تسایس  وا  هاوخلد  هب  دروآرد و  راکسوه  اپ و  رس و  یب  مکح  نب  ناورم  هضبق  هب  ار  یمومع  حلاصم 
زا وت  دومرف " : وا  هب  نینموملا  ریما  الوم  تسا . يو  مکاحهکلب  رواشم  هن  یئوگ  هک  دوب  وا  عیطم  وعبات  نانچ  دروآ . یم  رد  وا  لـیم  قباـطم 

دهاوخیم هک  اـج  رهب  هک  دزاـسب  یـشکراب  رتـش  وـت  زا  دـیابرب و  ار  تنیدو  لـقع  هک  دـیوشیمن  دونـشخ  قـیرط  نیاـب  زجوـت  زا  وا  ناورم و 
ار تلقع  دزاـس و  هاـبت  ار  تنید  هک  قیرط  نیاـب  زج  دوشیم  یـضار  وت  زا  وا  هن  يوش و  یم  یـضار  ناورم  زا  وت  هن  دومرف " : دـناشکب "؟و 

 " دروآ . یمن  نوریب  مه  دعب  دزادنایم و  هاچ  هب  ار  وت  هکتسا  نالا  نیمه  یئوگ  دیابرب .
دننک . هجنکش  ینادنز و  دنشکب ، ار  تما  ياهتیصخش  نیرتکاپ  هک  دسیونیم  شرادناتسا  هب 

چوک يرگید  هقطنم  هاگتشادزاب و  هب  یهاگتشادزابزا  دنکیم و  دیعبت  ار  تریس  کین  نیعبات  ار و  مالسا  ناگنهاشیپ  باحصا و  نیرت  كاپ 
. دنکیم تناها  هجنکشو و  تیذا  دسریم  شتسد  هک  يا  هلیسو  ره  اب  دزاسیم و  هراوآ  هفوک  هرصب و  هنیدم و  رد  ناش  هناخ  زا  دهدیم و 
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نید و هک  گرزبيوگتـسار  نآ  رذوبا ، دنا . هدش  ریذپان  شیاشخب  ناهانگ  بکترم  يرادنپ  دنا  هتـشگ  دـیعبت  هراوآ و  ناشراید  هناخ و  زا 
هکی و نامثع  هاگدـیعبت  رد  ماجنارـس  تشگ و  حورجم  شیاهاپ  دـیعبت  ناـیرج  رد  درک  قیدـصت  قدـص  رـس  زا  یتسارب و  ار  ص )  ) ربماـیپ

تشذگ . رداهنت 
زا يا  هناشن  ایآ  و  تسا ، ایح  مرـش و  زا  هیام  هچ  ار  وا  هک  دـهدب  فاصنا  يرکفتم  ققحم و  ره  ات  نامثع  همانمرـش  زا  تسا  يرـصتخم  نیا 

هدروخ مقراهنامرف  هدز و  رـس  وا  زا  اهراک  ای  هدمآنوریب  شناهد  زا  اهفرح  نینچ  هک  یطئارـش  لاوحا و  نآ  همه  رد  ای  تسه ؟ نآ  رد  ایح 
نیا يور  زا  ار  وا  یگدنز  تاحفص  رگید  دوشیم . هدید  نآ  رد  تسا  اطخ  تیانج و  يژک و  ره  عدار  عنام و  هک  هلـضاف  هکلم  نآ  زا  يرثا 

درک . سایق  ناوتیم  همان  مرش 
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ایح هدرک و  هظحالم  رکبوبا  زا  شیب  نامثع  زا  ص )  ) مرکا ربمایپ  دیوگیمهک  تسا  نیا  یگتخاس  تیاکح  نیا  رد  رگید  هجوت  بلاج  هتکن 
تیاور نیا  بیذـکت  زج  يا  هراـچ  دوـش  ضرف  تسار  دـنا  هدرک  لـقن  تعاـمج  نیمه  هک  يرگید  تیاور  رگا  هکیلاـح  رد  تسا . هدوـمن 

نیا رد  تسا و  هدرمش  وگغورد  ار  شربمایپ  یگدنمرش ، نآ  رثا  رب  هدرک و  مرش  رکبوبا  زا  ادخ  هک  هدش  اعدا  تیاور  نآ  رد  اریز  دنامیمن .
ربمایپ دشاب  رارق  رگا  ایح . مرش و  ظاحلب  تسا  نامثع  زا  رترب  رکبوبا  ماقم  سپ  دنیامنیم . مرـش  نامثع  زا  ناگتـشرف  هک  دوشیم  اعدا  تیاور 
هنوگچ سپ  شناگتشرف  کی  زا  و  دومن ، مرـش  ادخ  کی  نآ  زا  اریز  نامثع ، هن  تسا  رکبوبا  دیامن  مرـش  نارگید  زا  شیب  یـسک  زا  (ص )

دراو رکبوبایتقو  هنوگچ  دنمرش ؟ رد  وا  زا  ناگتشرف  هک  درک  مرش  یسک  زا  دومنن و  مرشهدومن  مرش  وا  زا  ادخ  هک  یـسک  زا  ص )  ) ربمایپ
درک ؟ نامثع  يارب  درکن و  روج  عمج و  هار  دوخ  دش  قاطا 

نامثع ءایح  تایاور  هب  يرگید  هاگن 

ار زیچکی  طقف  هدوب و  نامثع  نوتفم  نآ  هدـنزاس  مینک . هعلاطم  ظاحل  رگید  زا  ارنآو  میدرگرب  ناـمثع  ياـیح  مرـش و  تیاور  هبراـب  رگد 
نامثع يارب  یتلیضف  نینچ  تابثا  اب  هک  هدیشیدنین  چیه  تسا و  هدوب  وا  يارب  نتخاس  تلیـضف  نامثع و  ندرک  گرزب  نآ  هتـشاد و  روظنم 
ياهنار هک  هداد  تبسن  مرکا  ربمایپ  هب  تسا  هتشاد  دمعت  راک  نیا  رد  و  هدیشیدنا ، ای  دیامنیم ، بلس  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  ار  تلیـضف  نامه 

نایرع شباحصا  ربارب  رد  ار  شیوخ 
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تسا . هدناشوپ  ار  شیوخ  ياهنار  هاگنآ  دنمرش ، رد  وا  زا  ناگتشرف  هک  هدیسر  رس  یسک  یتقو  ات  هدرکن  ناشروضح  هب  یئانتعا  هدومن و 
نابایب بارعا  لثم  گنهرف  یب  تاقبط  دارفا  طقف  و  دـنوشیمن ، بکترم  یتلم  چـیه  ماـقمیلاع  گرزب و  نادرم  ار  راـک  نیا  ـالوا -  میئوگیم :

رد تسا و  نارکیب  یئایرد  تفرعم  رد  دـنزیم و  ناراسهوک  هب  هنعط  شتناتم  راقو و  رد  هک  يربماـیپ  دـننزب . نآ  هب  تسدتسا  نکمم  درگ 
یم شا  هرهچ  ردتشاد  دنیاشوخان  ار  يزیچ  نوچ  تسا و  رتنیگمرش  باجح  رد  هزیـشود  زا  دیوگیم " : يردخ  دیعـس  وبا  هک  نانچ  ایح 

شیوخ قلخ و  هک  هدرک  شبیذهت  نادنچ  هدـشن و  تفای  يو  رد  يدنـسپان  چـیه  هک  هتخومآ  شقالخا  بدا و  نانچ  ادـخ  " و  میدـناوخ ،
هتخانش و ار  وا  هک  يا  هدیمهف  نموم  چیه   " یتسه ، یمیظع  يوخ  قلخ و  ياراد  وت  یتسارب  دیامرف " : شقح  رد  هک  هدیـسرتمظع  نادب 

دهدب . يوهب  هدمآ -  نیغورد  یلعج و  تیاور  رد  هک  یتبسن -  نینچ  هک  درادن  ار  نیا  تراسج  تارج و  دشاب  هدرب  یپ  شتمظع  هب 
روتـسد هدرمـشندب و  یندرک  یناـهنپ  ياـهلحم  زا  تروـع " و  ار "  نار  شا  یقـالخا  بـتکم  هدروآ و  شترـضح  هـک  یتعیرــش  اـیناث - 

. تسا هداد  ار  شدناشوپ 
 " هک هدرک  تبث  ص - )  ) ربمایپ دنواشیوخ  شحج -  نب  دـمحم  لوق  زا  یتیاور  شیوخ  دنـسم "  رد "  نایلبنح  ياوشیپ  لبنح  دـمحا   - 1

رمعم شوپب  ار  تنار  تفگ : وا  هب  تشذگب . دـشیم  هدـید  شنار  زایتمـسق  هتـسشن و  اپ  رـس  دجـسم  رانک  رد  هکرمعم  رانک  زا  ص )  ) ربمایپ
تسا " . ندب  یندیشوپ  ياهلحم  زا  نار  اریز 

نایرع شیاهنار  هک  رمعم  رانک  زا  مدوب . ص )  ) ربمایپ هارمه  روطنیا " : تسا  هدمآزین  شحج  نب  دمحم  قیرط  زا  يرگید  ترابعو  دنـس  اب 
قیرط و نیمه  زا  ار  تیاور  يراخب   " تسا . ندب  یندیـشوپ  ياهتمـسق  زا  نار  اریز  ناشوپب : ار  تیاهنار  تفگ : وا  هب  تشذگب ، دوب  ادیپ  و 

سپس هدرکتبث ، دهرج -  سابع و  نبا  لوق  زا  رگید -  قیرط  ود 
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تیاور هک  دهدیم  حیـضوت  و  تساهدرک ، رکذ  هدروآ  سنا  هک  یقیرط  ود  زا  دوب " هدرک  تخل  ار  شنار  ص )  ) ربمایپ هک "  ار  تیاور  نیا 
 " ردیقهیب و  هدرک ، تبث  زین  شخیرات  رد  يو  ار  ثحب  دروم  تیاور  رتکیدزن . طایتحا  هب  دهرج  تیاور  اما  تسا  رت  مکحم  شدنـس  سنا 
هدرک و تبث  مکاح  لـبنح و  دـمحا  ار  تیاور  نیا  دـسیونیم " : هباـصا "  رد "  رجح  نبا   " كردتـسم . رد "  يروباـشین  مکاـح  ننس " و 

دوب هدرک  تخل  ار  شنار  هک  وا  راـنک  زا  ص )  ) ربماـیپ هدرک  تیاور  رمعمزا  جرعا  لوق  زا  رگید  یتروـصب  عناـق  نبا  دـنا . هدرمـش  حـیحص 
دنا هدرک  تیاور  وا  زايا  هدع  اریز   " ریثک ، وبا  يانثتساب "  دنا  حیحص  لاجر  تیاور  نیا  دنس  لاجر  دسیونیم " : ینالقسع  تشذگیم " ...
نب دـمحم  تیاور  تسا . هدرک  لـقن  زین  يو  قـیرط  زا  ار  تیاور  نیا  عناـق  نبا  مناوـخب . وگتـسار  لداـع و  احیرـص  ار  وا  متـسناوتن  نم  اـما 

زا یمثیه  ظفاح   " ما هتشون  نیابتم "  ثیدح  لهچ  باتک "  رد  هدیسر و  نم  تسد  هب  دندامتعا  دروم  شلاجر  هک  يرگید  دنـس  اب  شحج 
دندامتعا . دروم  هقث و  یگمه  هدروآ  لبنح  دمحا  هک  یتیاور  لاجر  دیوگیم : هدرک و  لقن  یناربط  لبنح و  دمحا  لوق 

هدنز ناسنا  نار  هب  و  زادنیم . نوریب  ار  تیاهنار -  ای  نار -  تسا " : هدش  تیاور  ص )  ) ربمایپ شیامرف  نیا  هنع -  هللا  یـضر  یلع -  زا   - 2
 " نکم هاگن  هدرم  ای 

تشذگب مرانک  زا  ص )  ) ربمایپ دوب . هدش  نایرع  منار  متـشاد و  نت  رب  يا  هچراپ  نم  دنکیم " : لقن  ص )  ) ادخلوسر زا  یملـسا  دهرج   - 3
. " تسا ندب  یندیشوپ  ياضعا  زا  نار  اریز  ناشوپب ، ار  تنار  تفگ : و 
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وکین یثیدـح  دـیوگیم : يذـمرت و  لبنح و  دـمحا  دواد و  وبا  زین  و  اـطوم )  ) رد کـلام  هدرک و  تبث  شیوخ  حیحـص )  ) رد يراـخب  ار  نیا 
راطوالا لین  رد "  یناکوش  هتسناد . حیحص  ارنآ  نابح  نبا  دیوگیم : هدرک و  لقنيذمرت  کلام و  زا  يراسلا "  داشرا  ردینالطسق "  تسا .

كردتسم . رد  مکاح  زین  تسا و  هدرک  تبث  قیرط  ود  زا  ننس )  ) رد یقهیب  تسا . هتسناد  حیحص  ارنآ  نابح  نبا  دیوگیم : " 
نار اریز  ناشوپب ، ار  تیاهنار  تفگ : وا  هب  تشذگ  دوب  نایرع  شنار  هک  يدرم  رانک  زا  ص )  ) ادخلوسر دـنکیم " : تیاور  سابع  نبا   - 4

دوش " . هدناشوپ  دیاب  هک  تسا  یئاضعا  زا  درم 
هک تسا  هتفگ  خیش  دیوگیم " :  " ننس ، رد "  یقهیب  " و  شدنسم ، رد "  دمحا  زین و  يذمرت  هدرک و  تبث  ار  نیا  يراخب  میتفگ  هکیروطب 

 " كردتسم . رد "  يروباشین  مکاح  نینچمه   " تسا ، دانتسا  لباق  حیحص " و  تیاور "  نیا  ياهدنس 
یگلاس تفه  رد  ناتدوخ  ياههچب  هب  دومرف " : ص )  ) ربماـیپ هک  تسا  هدرک  تیاور  رمع  نب  هللا  دـبع  لوق  زا  ننـس "  رد "  ینطق  راد   - 5

ار ناتدوخزینک  هاگ  ره  دیئامن . ادج  ار  ناشنتفخ  ياج  دینک و  هیبنت  ندناوخ  زامن  يارب  ار  اهنآ  یگلاس  هد  رد  دناوخب ، زامندـیهدب  روتـسد 
ندب یندیشوپ  تمسق  ءزج  وناز  هب  ات  نیئاپ  هب  رمک  زا  اریز  دیزادنین ، رظن  اهنآ  يوناز  هب  ات  رمک  نیئاپ  هب  ناترودزم  ای  هدرب  هب  دیداد  رهوش 

. ) تسا
هاگن وا  ندـب ) عونمم  یندیـشوپ و  تمـسق  ای   "  ) تروع زا "  تمـسق  چـیه  هب  دـیابن  ترابع " : نیاب  تسا  هدرک  تبث  ار  نیا  لبنح  دـمحا 

شیاهوناز ات  نیئاپ  هب  رمک  زا  اریز  ، دنک
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يدع نبا  دیوگیم : هدرک  رکذ  یلیقع  لبنح و  دمحا  دواد و  وبا  ینطق و  راد  زا  لقن  هب  یعلیز  تسا " . ندب  یندیشوپ  عونمم و  تمـسق  زج 
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هدومن تبث  مه  ینالطـسق  تسا . هدرکتیاور  قـیرط  راـهچ  زا  یقهیب  تسا . هدرک  لـقن  مه  يرگید  قـیرطب  ار  تیاور  نیا   " لـماکلا رد " 
تسا .

. " تسا ندـب  یندیـشوپ  هعونمم و  تمـسق  وزج  رمک  ریز  زا  رت  نیئاـپ  ناوناز و  زا  رتـالاب  هک "  دـنا  هدرک  تیاور  یقهیب  ینطق و  راد   - 6
تسا . هدروآ  شباتک  رد  ار  نیمه  یعلیز 

نار ندیناشوپ  رد  يواتف 

ندب یندیـشوپ  عونمم و  ياهتمـسق  زا  نار  هک  دنا  هتـشگ  دقتعم  هدرک و  تبث  يوتف  نابحاص  هقف و  ياملع  ریهاشم  هک  تسا  یثیداحا  اهنیا 
هدـیقع دـنیوگیم  یناکوش  ینالطـسق و  هکنانچ  ایتسا  تعاـمج  نآ  هقف  ياـملع  تیرثکا  هدـیقع  دـیوگیم  يوون "  هکناـنچ "  نیا  تسا .

هدیقع نیمه  هفینح  وبا  و  وناز ، ات  تسا  رمک  ریز  زا  درم  یندیشوپ  تمسق  دح  یعفاش  کلام و  هدیقعب  دسیونیم ": دشر  نبا  تسا . روهمج 
تـسا یـضراعتم  ثیدح  ود  هدیقع  فالتخا  نیا  تلع  نیتروع . زا  تسترابع  درم  ندب  یندیـشوپ  تمـسق  هک  دـندقتعم  يا  هدـع  دراد . ار 
عونمم تمـسق  وزج  نار  دومرف : ص )  ) ربمایپ هکتسا  دهرج  ثیدح  یکی  تسا : ملـسم  تباث و  مه  ود  ره  دراد و  دوجو  هنیمز  نیا  ردهک 

نآ سپس  دوب " . هتسشن  شباحصا  اب  دوب  هنهرب  شنار  هکیلاح  رد  ص )  ) ربمایپ هک "  سنا  ثیدح  رگید  و  تسا . ندب  یندیشوپ  و 
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یعفاش و و  شیاه -  هتفگ  نیرت  حیحـص  بجومب  کلام - هفینح و  وبا  ناعبات و  روهمج  دسیونیم " : ینالطـسق  دـسیونیم . ار  يراخب  هتفگ 
هعونمم و تمـسق  وزج  نار  هک  دـنراد  هدـیقع  دـمحم  فسوی و  وبا  و  شتیاور -  ود  زا  تیاور  نیرت  حیحـص  بجومب  لبنح -  نب  دـمحا 
و شتیاور -  ود  زا  یکی  رباـنب  لـبنح -  نـب  دـمحا  دواد و  بـئذ و  یبا  نـیا  تـسا .) تروـع  یهقف  حالطـصاب  اـی   ) تـسا ندـب  یندیـشوپ 

تسین " . تروع  وزج  نار  هک  تسا  نیارب  هدیقع  ار  مزح  نبا  و  یعفاش -  ياهقف  زا  يرخطصا - 
ات رمک  ریز  زا  تسترابع  زامن  ماگنه  ریغ  رد  درم  ندـب  یندیـشوپ  تمـسق  تسا " : هتـشون  نینچ  بهذـم "  راهچ  بجومب  هقف  باتکرد " 

تمسق دنا : هتفگ  یعفاش  یکلام و  ياهقف  درک . هاگن  ناوتیم  ددرگن  شزغل  هیام  هکیتروص  رد  درم  ندب  ياهتمـسق  ریاس  هب  نیاربانب  ناوناز .
نادرم مراحم و  يارب  دـنکیم . قرف  تسا  حرطم  شندرک  هاگن  هک  یـصخش  بسح  رب  زامن  ماـگنه  ریغ  رد  درم  ندـب  هعونمم  یندیـشوپ و 

ندـب فارطا  تروص و  دروم  نیا  رد  یکلام  ياهقف  هتبلا  ندـب . همه  زا  تسترابع  مرحمان  نز  يارب  وناز . اـت  رمکریز  نیب  اـم  زا  تستراـبع 
ندب ياهتمسق  نیا  هب  ندرک  هاگن  شیارب  ددرگن  شزغل  هیام  هک  یتروص  رد  مرحمان  نز  دنیوگیم  ودننکیم  انثتسا  ار  اپ  تسد و  رس و  ینعی 
ندب ياهتمـسق  نآ  هب  هجوچیه  هب  ودرادن  قح  مرحمان  نز  دندقتعم  هک  یعفاش  ياهقف  فالخ  رب  تسین 0  زیاج  هنرگو  درادن  یلاکشا  درم 

دنک " . هاگن  زین  درم 
تمـسق وزج  نار  هک  دراد  تلالد  نیا  رب  ثیدح  دـیوگیم : تسه  ص )  ) ربمایپ زا  یلع  نینموملا  ریما  زا  هک  یثیدـح  رکذ  زا  سپ  یناکوش 

ار هقف  ياملع  رثکا  دیوگیم : يوون "  تسا " . نیمه  هدیقع  زین  ار  هیفنح  وبا  یعفاش و  تیب و  لها  ياهقف  تسا . ندـب  یندیـشوپ  هعونمم و 
زا تسا . ندب  یندیشوپ  هعونمم و  تمسق  وزج  نار  هک  تسا  نیا  رب  هدیقع 
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نیا تقیقح  دـیوگیم : هرخالاب  تسا . نیتروع  زا  ترابع  طقف  ندـب  یندیـشوپ  هعونمم و  تمـسق  هک  تسه  یتیاور  کلام  لبنح و  دـمحا 
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ردقنآ هنیمز  نیمه  رد  یلو  دنکیمن  تیافکیئاهنت  هب  هچرگ  ع )  ) یلع ثیدح  نیا  ،و  تسا یندیـشوپ  هعونمم و  تمـسق  وزج  نارهک  تسا 
لئالد زا  ثیدح  نیا  دیوگیم : دهرج "  ثیدح "  رکذ  زادـعب  هاگنآ  تخاس . تجح  هدـیقع  نیا  يارب  ناوتب  هک  تسه  ثیدـح  هنوگنآ  و 

دهدیم . لیکشت  اراهقف  هماع  روهمج و  ناشیا  و  تسا . ندب  یندیشوپ  هعونمم و  تمسق  وزج  نار  هک  تسا  يار  نیاب  نیلئاق 

نیحیحص رد  مرکا  ربمایپ  هب  اوران  ياه  تبسن 

هک تسین  یکـش  چـیه  نیا  رد  دـیامنن ، بجاو  ارنآ  دـشاب و  یگتـساریپ  يارب  یهیزنت " و  یهن "  نار ، نتخاـس  هنهرب  زا  یهن  هـک  میتـفرگ 
هب یسک  ره  زا  شیب  یمارگ  ربمایپ  هوکش . تهبا و  بجوم  ینیگنـس و  تناتم و  همزال  تسایمالـسا و  قالخا  زا  بدا و  یعون  شندناشوپ 

مالسلاو هاولـصلا  هیلع  ربمایپ  زا  نار  هرابرد  هچنآ  هک  میوگیم  ار  نم  دسیونیم " : دشر  نبا  تسا . دنب  ياپ  هتخومآ  هدروآ و  دوخ  هک  یبدا 
ندـب یندیـشوپتمسق  ود  نآ  لثم  شندیـشوپ  هدوبن و  تروع  وزج  هچرگ  نار  هک  تسا  نیا  اهنآ  يانعم  دنتـسین . ضراـعتم  هدـش  تیاور 

هیاپ و دنلب  دارفا  اهتیـصخش و  روضح  ای  تاعامتجا  لفاحم و  رد  يورنیمهب  شدناشوپ . یتسیاب  بدا  یقالخا و  ظاحلب  یلو  تسین  بجاو 
هب هکتسا  نآ  زا  رتهب  دوش  هتـسب  راکب  ثیداحا  همه  هک  نیا  دوشیم و  نتـسب  راکب  لـباقثیداحا  نآ  همه  ناشنیدـب  شدومن . دـیابن  مظعم 

دوش " . اهر  ددرگن و  انتعا  دیامنیم  ضراعتم  نارگید  نآ  اب  هک  یخرب  هب  دوش و  لمع  يا  هراپ 
رد ار  شیوخ  نار  هک  تسا  اـهفرح  نیا  زا  رتـالاب  تسا -  رت  نیگمرـش  هزیـشودزا  هک  ناـشلا -  میظع  ربماـیپ  تروص ، ره  رد  و  لاـح ، رهب 

هداز نامههتفای  شرورپ  ایح  مرـش و  نماد  رد  هک  ياهدروخ  كاپ  ریـش  ات  دیامنن  شندناشوپ  هب  یئانتعا  دراذـگب و  هنهرب  يا  هدـع  روضح 
هب ار  وا  دسر و  هب  رس  هدادشنتشک  هب  شیایح  مرش و  زا  رود  مالسازا و  هناگیب  ياهراک  تسا و  تما  درف  نیرت  مرـش  رپ  هک  يوما  هداوناخ 

دراداو ایح  هبو  درآ  دوخ 

هحفص 157 ] ] 

میتفگ هکنانچ  اریز  دشاب -  هدمآ  تسار -  ثیداحا  ای   " حیحـص -  باتک "  ود  رد  یتیاور  نینچ  هک  دـینکن  مه  نیا  زا  یتشحو  ای  یبجعت 
هایـس ار  شراگن  فیلات و  يور  هک  روآ  گنن  اوسر و  ياهفرح  زا  هدنکآ  دنتـسردان و  تایاور  تسـس و  ياهفرح  قودنـص  باتک  ود  نیا 
شاک درک . میهاوخ  تباث  مکحم  نیهارب  لئالد و  اب  ار  اعدا  نیا  کـیدزن  هدـنیآ  رد  هللا  ءاـشنا  دـنا . هدولآ  ار  یـسانشثیدح  راـبتعا  هدرک و 

تمهت طقف  دندوب و  هداهنن  نوریب  دـح  نیا  زا  اپ  هدرک و  افتکا  ساسا  یبو  چوپ  تیاور  نیمه  تبث  یئاوسر  هب  باتک  ود  نیا  ناگدنـسیون 
لـصف رد  شیوخ  حیحـص "  رد "  يراخب  مدرم  ربارب  رداپارـس  ار  وا  یگنهرب  هکنآ  هن  دـندومنیم  لـقن  ص )  ) ربماـیپ هب  ار  نار  ندرکهنهرب 

یم گنس  سابع  و  ص )  ) ربمایپ دش  هتخاس  هبعک  یتقو  دنسیونیم " : هللا  دبع  نب  رباج  لوق  زا  دوخ  حیحص "  رد " ملسم  و  هبعک ، نامتخاس 
نیمز يورب  هاگان  درک . ار  راک  نیمه  وا  درازاین . ار  تنت  گنـس  ات  راذـگب  تشود  يور  ار  تنهاریپ  تفگ : ص )  ) ربمایپ هب  ساـبع  دـندرب .

هتـشون نینچ  ملـسم  دناشوپ . شنت  رب  ار  شنهاریپ  منهاریپ  منهاریپ  تفگیم : هتـساخرب  دعب  تشگ . هریخ  نامـسآ  هبشنامـشچ  دـیتلغ و  رد 
ار تنهاریپ  رگا  ناج  ومع  تفگ : وا  هب  سابع  شیومع  تشاد . نت  رب  نهاریپ  درب و  یم  گنـس  هبعک  يارب  اهنآ  اـب  ص )  ) ادـخلوسر تسا :
. تشگ شوهیب  داتفا  نیمز  هب  دعب  تشاذگ . ششود  يور  هدروآرد  ار  شنهاریپ  وا  تسا . رتهب  يراذگبگنس  ریز  تشود  يور  هدروآرد 

دشن ". هدید  هنهرب  رگید  دعب  هب  زور  نآ  زا  دیوگیم :
شیناگدنز تیلهاج  هرود  یکدوک و  زا  هچنآ  نایب  رد  ص )  ) ادخ لوسر  دسیونیم " : ص )  ) ربمایپ یناگدنز  زا  یناتـساد  نمـض  ماشه  نبا 

هدرک و تخل  ار  ناـمدوخ  یگمه  دـندرکیم . لـمح  هناـکدوک  ياـهیزاب  يارب  گنـس  هک  مدوـب  شیرق  ناـکناوج  اـب  تـفگ : تـشاد  داـیب 
هک مدـمآ  یم  متفریم و  اهنآ  اب  لاـحنآ  اـب  نم  میتشاذـگیم . گنـس  شیور  میدوب و  هتـشاذگ  شیوخ  شود  رب  هدروآ  نوریب  ار  ناـمنهاریپ 

دلج 18 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 190زکرم  هحفص 96 

http://www.ghaemiyeh.com


دوخ رب  هتـشادرب  ار  منهاریپ  نم  شوپب . ار  تنهاریپ  : تفگ ما و  هدروخن  مرمعب  یکاـندرد  دـگل  ناـنچ  هک  دز  نم  هب  يدـگل  یکی  ناـهگان 
، مدناچیپ

هحفص 158 ] ] 

میتشاد " . نت  رب  نهاریپ  هک  مدوب  نم  طقف  میاقفر  نایم  رد  گنس و  ندرب  هب  مدرک  عورش  و 
غیردیب ياهششوک  يازا  رد  هک  یشاداپ  تسا  نیا  ایآ  میسرپب :  " حیحص -   " ود نافلوم  ینعی  رفن -  ود  نیا  زا  ات  دیئایب  ناناملـسم  يا  لاح 

نیا دیئامنیم ؟ يرازگـساپس  وا  یقالخا  یحالـصا و  داهج  زا  روطنیا  تسا ؟ نینچ  وا  يازـس  دیاهداد ؟ وا  هب  ناتدنمجرا  ربمایپ  تادهاجم  و 
تخل و یگلاسجنپ -  یـس و  نس  رد  دـیوگیم  قاحـسا  نبا  هکنانچ  ص - )  ) دـمحم یتسارب  ایآ  تسا ؟ وا  لـیلجت  میرکت و  یعون  ناـتراک 

هار نارگراـک  ناـیم  رد  دوب  هتخادـنا  نوریب  ار  شندـب  یندیـشوپ  هعونمم و  ياهتمـسق  دوـب و  هدروآرد  ار  شنهاریپ  هکیلاـح  رد  ناـیرع و 
هچ اـب  زوجم و  هچ  هبرفن  ود  نیا  دنـشاب ، هدرک  لـقن  هتخاـس و  یتیاور  نینچ  ضرغ  يارب  راـکتیانجو  هاوخدـب  ناـیوار  هک  ضرفب  تفریم ؟

نیا دنا  هتشادنپ  ایآ  دنا ؟ هدرک  تبث  هدش  تباث  ملسم و  ثیدح  کی  ناونعب  شیوخ  حیحـص "  رد "  هدرمـش و  حیحـص  ارنآ  ینید  لقع و 
هزیشود زا  رت  مرشرپ  شترضح  هک  نومضم  نیاب  دنا  هدرک  تبث  دوخ  هک  تسا  یتباثو  حیحـص  ثیدح  نآ  قیداصم  زا  اوسر  تشز و  راک 

نیا هدنهد  ماجنارگم  ای  ادخ  رب  هانپ  دشاب ؟ هدرمش  اور  نتشیوخ  رب  ار  یئاوسر  يرسکبس و  نینچهک  يا  هدید  يا  هزیـشود  ایآ  تسا ؟ هدوب 
رکذتم تشاد و  رذح  رب  ناشن  ار  ندومن  هنهرب  زا  ار  رمعم "  دهرج " و "  هک "  یسک  زا  ریغ  دیا ، هتشادنپ  مالسا  ربمایپ  زج  یـسک  ار  راک 

نار دوخ  زور  رگید  ودیامن  یم  یهن  نآ  نتخاس  هنهرب  زا  يزور  دیرادنپ  یم  ای  تسا ؟ ندب  یندیشوپ  هعونمم و  تمـسق  وزج  نآ  هک  دش 
یلو تسا  ندـب  یندیـشوپ  تمـسق  تروع " و  وزج "  نار  هک  درک  اعدا  ناوتیم  یناسآ  هب  ایآ  دزاسیم ؟ هنهرب  ار  نآ  زارتالاب  ار و  شیوخ 

تسین ؟ ندب  هعونمم  یندیشوپ و  تمسق  تروع " و  وزج "  نآ  زا  رتالاب 

ملسم يراخب و  حیحص  تایاور  هب  یهاگن  زاب 

رپ هرابرد  يرـصب  نسح  لوق  زا  لبنح  لمحا  هچنآ  اب  دنا  هدرمـش  تباث  ادخلوسر  يارب  حیحـص "  ود "  نافلوم  ار  هچنآ  ات  دیئایب  هرابرگد 
هنراقم هسیاقم و  هدرک  تبث  نامثع  یمرش 

هحفص 159 ] ] 

 ". دوب ایح  اب  سب  زا  درکیمن  تخل  ار  شدوخ  نت  نتـسش  بآ و  نتخیر  يارب  دوبیم  يا  هتـسب  رد  هناخ  رد  رگا  نامثع  دـیوگیم " : میئاـمن .
هتشگ فصو  نآرق  رد  هک  يا  هفورعم  هرجـش  هداز  يایح  نیا  دینیبب و  ار  یکاپ  تفع و  تمـصع و  گرزبملعم  ربمایپ و  يایح  مرـش و  نآ 

اجکب  ات  تساجک  زا  ود  نآ  توافت  دیئامرف  هظحالم  و  تسا ،
یندیشوپ هعونمم و  تمسقادخ  ربمایپ  يا  دیـسرپ : وا  زا  هدیح  نب  هیواعم  یتقو  هک  تسا  هدوبن  يدنمجرا  راختفا و  رپ  ربمایپ  نامه  نیا  ایآ 

تزینک ای  رسمه  يانثتساب  همه  زا  ار  تندب  یندیشوپ  هعونمم و  تمسق  دومرف : مادک ؟ دناشوپن  ناوتیم  هک  تمـسق  نآ  تساجک و  نامندب 
. دنیبب یسک  راذگن  دنیبن  ارنآ  سکچیه  هک  ینک  يراک  یتسناوت  رگا  دومرف : روطچ ؟ دندوب  مه  ابدرم  دنچ  هکیتروص  رد  دیـسرپ : ناشوپب .
رد نادـنچ  مینیب  یم  تسا . رت  بجاو  رت و  هتـسیاش  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  زا  ندومن  مرـش  دومرف : روطچ ؟ دوب  اـهنت  یـسکرگا  دیـسرپ :
زا دـیامن ، هنهرب  ار  نتـشیوخ  یئاـهنت  رد  ناسناهدادـن  تیاـضر  یتـح  هـک  هدـیزرو  رارـصا  ندبیندیـشوپ  هعوـنمم و  ياهتمـسق  ندـناشوپ 
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دیابن هجوچیهب  حارتسم  رد  یتحدنوش  دقتعم  هک  هتـشاد  نآ  رب  ار  ناهیقف  یـضعب  دـیکات ، رارـصا و  نیا  یلاعت . يادـخ  ربارب  رد  يراسمرش 
هدوب نارگن  انیب  يادـخ  هکیلاح  رد  ومدرم  مشچ  شیپ  شدوخ  دـنرادنپ  یم  حیحـص "  ود "  نافلوم  هنوگچ  لاـح  تشگ . ناـیرع  تخل و 

 " تفر دهاوخ  اجک  راو  هزیشود  يایح  نآ  تسا -  لاحم  ضرف  هچرگ  میئامن -  ضرف  ار  يزیچ  نینچ  هاگ  ره  تسا ؟ هدش  هنهرب  تخل و 
تسا  نیگمهس  یناتهب  نیا  وتزا ، مبلط  یم  شزرمآ  ادخ و  يا  وت  هب  مرب  یم  هانپ  ادخ ؟ زا  ندومن  مرش  و 

نآ زا  هدش و  ادیپ  مرکا  ربمایپ  دوجو  رد  ناهگانب  اهیئاوسر  عیاقو و  نیا  زا  سپ  ایح  مرـش و  هک  دـنا  هتـشادنپ  ملـسم "  يراخب " و "  ایآ " 
سدقت هتوب  زا  شکرابمدوجو  هک  ماگنه 

هحفص 160 ] ] 

تقیقح اریز  دـنا ، هداد  هار  نهذ  هب  ماخ  يرادـنپ  دنـشاب  هتـشادنپ  نینچ  هاگ  ره  تسا ؟ هدوبن  يو  رد  يا  هزیرغ  نوچ  هدـمآ  ارفتراـهط  و 
هنادنمتفارش و زیارغ  تسا و  هدوب  ربمایپ  هدربیم  رسب  دسج  حور و  نایم  رد  مدآ  هک  ماگنه  نآ  يو  هک  تسا  نیا  شا  هرابرد  ملـسم  تباث و 

زین راونا و  ملاع  رد  هدنام  ناسنادب  تسا و  هدوب  هتخیمآ  رد  شدوجو  تارذ  اب  هتفرگ و  رب  رد  ار  يو  نیرید  نارود  دهع و  نامه  زا  هدوتس 
هدـمآ ایند  هب  هک  زور  نآ  ، یگدروخلاس یناوج و  یکدوک و  هب  ات  هتفرگیگراوخریـش  زا  شینامـسج  لـماکت  راودا  رد  و  نینج ، ملاـع  رد 

ددرگ . هتخیگنارب  هک  يزور  هتشذگ و  رد  هک  زور  نآو 
. مدوب هدـیچیپ  نت  رب  یکزان  هچراـپ  هک "  هدرکن  تیاور  همرخـس  نب  روسم  لوق  زا  فورعم -  حیحـص "  فلوم "   "  - ملـسم دوخ "  رگم 
: دومرف ص )  ) ادخ ربمایپ  منک . يریگولج  شنداتفا  زا  متسناوتن  دش ، زاب  منت  زا  هچراپ  مدربیمارنآ  هک  یلاح  رد  متشادرب . ار  ینیگنس  گنس 

دراذگن ودنک  عنم  نتفر  هار  هنهرب  زا  ار  روسم "  شترضح "  هک  درک  نضرف  ناوتیم  ایآ  ورن " . هار  هنهرب  شردارب و  تنهاریپ و  غارسب  ورب 
تسا . يزیگنا  تفگش  زیچ  یتسارب  نیا  ددرگبکترم ؟ هدرک  یهن  نآ  زا  ار  هچنامه  شدوخ  یلو  دنک  لمح  گنس  لاح  نادب 

اب تخادنا . دهاوخننوریب  ار  شندب  دندیشوپ  تمسق  دنیبب  ار  یمرتحم  مدآ  رگا  كرـشم  تسا  دقتعم  مرکا  ربمایپ  هک  نیا  رتزیگنا  تفگش 
تسـشن و يدرم  هک  هدـمآ  ترجهو  راغ )  ) يارجام رد  لاح  حرـش  ياهباتک  رد  دـنکب ؟ يراک  نینچ  تسا  نکمم  شدوخ  هنوگچ  لاحنیا 

شندب یندیشوپ  تمسق  دوب  هدید  ار  ام  رگا  دومرف : ص)  ) ربمایپ دید . ار  ام  صخش  نآ  ادخ  ربمایپ  يا  تفگ : رکبوبا  درک . راردا  هب  عورش 
( تخادنایمن نوریب  ار 
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هب ندرک  هاگن  هدرک -  تبث  كردتسم "  رد "  يروباشین  مکاح  هدمآ و  حیحـص "  رد "  هکنانچ  شترـضح - هک  نیا  رت  تفگـش  اهنیا  زا 
ادخ لوسر  تمدخب  یکدوک  رد  ارم  هک " : هدش  تیاور  ضایع  نب  دمحم  لوق  زا  درامشیمن . اور  ار  كدوک  یندیشوپ  هعونمم و  تمـسق 

ار شندب  یندیـشوپ  تمـسق  هدومرف  (ص ) ربمایپ تسا . هدوب  ادیپ  مندب  یندیـشوپ  تمـسق  یلو  هدیـشوپ  منت  رب  يا  هچراپ  دـنا . هدرب  (ص )
تمـسق هک  یـسک  هب  ادـخ  و  تسا . گرزب  درم  ندـب  تمـسق  ناـمه  تمرح  لـثم  كدوکندـب  یندیـشوپ  تمـسق  تمرح  اریز  دـیناشوپب 

دنکفا " . یمن  رظن  دشاب  هتخادنا  نوریب  ار  شندب  یندیشوپ 
يدگل یکی  هتخادنا و  ششود  رب  هدروآرد و  ار  شنهاریپ  هدرکیم و  يزاب  ناکدوک  اب  یکدوک  رد  هک  هتشون  ماشه  نبا  هک  یناتـساد  رگا 

رگا دیایم . رد  روج  دـنا  هدرک  تبث  حیحـص "  ود "  نافلوم  هک  ثیداحا  نیا  اب  اجک  دـشاب  تسار  شوپبار ، تهاریپ  هک  رـشت ، هدز و  وا  هب 
رد هک  دـننکیم  تیاور  حیحـص "  ود "  ناـفلوم  هکیلاـح  رد  تسا . هدرکنهنهرب  ار  شنت  رگید  هـک  تـسا  نـیا  شیاـنعم  دـشاب  تـسار  نآ 
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 " رازب  " هک یثیدح  اب  هنوگچ  ار  ناشتیاور  نیا  ای  تسا . هدرک  تخل  ار  شدوخ  هرابود  نآ  يارب  گنس  لمح  هبعک و  يانب  ماگنهب  یگرزب 
تمـسق سکچیه  ودرکیم  وشتـسش  قاطا  نورد  راوید و  یپ  رد  ص )  ) ربمایپ دـنهدیم " : يراـگزاس  تقباـطم و  هدرک  تبث  ساـبع  نبا  زا 

لوق زا  هدروآ  ضایع  یـضاق  هک  تیاور  نیا  نآ  زا  رت  مهم  تسا . وکین  تیاور  نیا  دنـس  دیازفایم : تسا " و  هدـیدن  ار  شندـب  یندیـشوپ 
 " مدیدن . ار  ص )  ) ادخ ربمایپ  ندب  یندیشوپ  تمسق  زگره  نم  هک "  اهنع -  هللا  یضر  هشئاع - 

تکاپ گرزب و  رـسمه  هب  هک  نک  تواضق  یناسک  قح  رد  هنافـصنم  شاب و  رواد  هوای ، نالقان  نایوار و  نیا  وام  ناـیم  نینموملا  ما  يا  وت 
سک ره  زا  هک  وت  شرـسمه -  یتح  سکچیه  هک  يدرم  دـنیوگیم : و  دـنراد ، راـع  نآ  زا  مه  هیاـمورف  دارفا  هک  دنهدیمتبـسن  یئاـهزیچ 

هدیدن ار  شندب  یندیشوپ  تمسق  يرتاناد -  وا  یصوصخ  ياهراک  تولخهب و 
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تسا . هدرکیم  لمح  گنس  نارگراک  نایم  رد  هتشاذگ  ششود  يور  هدنکار و  شنهاریپ  هدوب و  تخل  هکیلاح  رد  تسا 
، يا هتفگ  نامثع  هرابرد  وت  دنیوگیم  هک  نآ  ای  تثیدح  نیا  تسا ؟ تسار  کی  مادک  دـنا  هدرک  لقن  وت  زا  هک  یتایاور  زا  نینموملا  ما  يا 

؟ تسا ندب  هعونمم  یندیشوپ و  تمسق  وزج  نار  دومرف : هک  تسه  اهتیاور  ترسمه  زا  هک  نیا  دوجو  اب 
زا اهتیاور  هتسب و  غورد  دنتسب  غورد  مرسمه  هب  هکنانچمه  نم  هب  دیوگیم : دهدیم و  باوج  درادهک  تسا  نالا  نیمه  نینموملا  ما  يرادنپ 

دنیوگیمن . غورد  زج  تسا و  كانرطخ  نیگمهس و  یفرح  دیآ  یم  ردب  ناشناهد  زا  هچنآ  . دنا هتخاس  منابز 

نامثع بقانم  هب  یهاگن 

زیزع یمارگ و  ربمایپ  تیثیح  کته  تمیقب  اهنآ  يارب  ندیـشارت  تلیـضف  نارگید و  ندرک  گرزب  هک  دـیمهف  دـنهاوخ  يدوزب  نافابغورد 
یهاوخداد . یناتسداد و  هب  مرکا  ربمایپ  تسشن و  دهاوخ  ناشراک  يرواد  هب  اناوت  يادخ  ادرف  تسین و  يا  هداسو  لهس  مرج  مالسا 

ثیدح هک  يا  هرود  رد  مه  تسا و  هتفای  همادا  هدنام و  رادیاپ  نامثع  دوجو  رد  ایح  مرـش و  هکلم  هک  هدوب  دقتعم  هشئاع  میتسنادـیم  شاک 
ار هدـنبوک  عطاق و  دـنت و  ياهفرح  نآ  هشئاع -  ینعی  يو -  هک  يا  هرودرد  مه  هدوب و  ایح  مرـش و  اـب  تسا  نآ  هب  طوبرم  نار  ندـناشوپ 
هدوب و شرمع  زا  تمـسق  هب  دودـحم  نامثع  یئایح  مرـش و  اب  هک  هدوب  دـقتعم  هن ، ای  تسا ؟ هدـناروشیم  وا  رب  ار  مدرم  هدزیم و  نامثع  هیلع 

هلمح دروم  ار  وا  هنوگچ  میـسرپ  یم  دشاب  هتـشاد  ار  یلوا  هدـیقع  هک  یتروص  رد  تسا ؟ هتـشگ  يراع  نآ  زا  هدیـسر  رمع  رخاوا  هب  نوچ 
لثعن وهدرمـشیم  رفاک  ار  یئایح  اـب  ناـسنا  ناـنچ  يزوجم  لـیلد و  هچ  هب  و  تسا ، هدـناشک  شنتـشک  هب  ار  راـک  هداد و  رارق  تخـس  ياـه 

رخآ ياهلاس  رد  نامثع  دیوگب  دشاب و  هتـشاد  ار  مود  هدیقع  هکیتروص  رد  تسا ؟ هدـناوخ  یم  شلتق  ینوگنرـس و  هب  ار  مدرم  هدـیمانیم و 
مه تسردان  لطاب و  مینادـیم و  ساسا  یب  لـطاب و  ار  تیاور  نآ  هشئاـع  هدـیقع  دانتـساب  تسا ، هداد  تسد  زا  ار  اـیح  مرـش و  نآ  شرمع 
رد هک  یلئاز  تلیضف  نینچ  نارذگ . لئاز و  هن  دشاب  رادیاپ  تباث و  يو  رد  هک  دنیامنیم  لیلجت  یسک  رد  اریتلیضف  ناگتـشرف  اریز  تسه .

هیام ای  ناگتشرف  مارتحا  لیلجت و  بجوم  دشاب  هتشگ  يرپس  دعب  هتشاد و  دوجو  نامثع  رمع  زا  هلحرم  کی 
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هتخاس غورد  منابز  زا  دیوگن  دـیامنن و  رارکت  ار  یلوا  باوج  نآ  هک  دـهدیم  یتروص  رد  هشئاع  ار  باوج  نیا  دـش . دـهاوخن  نانآ  يایح 
هرود تایلعج  تقیقح  رد  و  دـننکیم ، لقن  شنابز  زا  ناـمثع  بقاـنم  لـئاضف و  هراـبرد  هک  دروم  ره  رد  دـهدیم و  هشیمه  هک  یباوج  دـنا .
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دنتفاب . یم  دنتخاسیم و  شیاه  هوشر  عمط  هب  هک  تسا  هیواعم  تنطلس 
رـسپ نابا  شردـپ -  زا  ناـبا - نب  رمع  شردـپ -  زا  ناـمثع  نب  ناـبا  نب  رمع  نب  میهاربا  زا  يرـصب -  ءارب  رـشعم - نبا  لوق  زا  یناربط   - 3

رکبوبا شرس . تشپ  هشئاع  دوب  هتسشن  ص )  ) ادخلوسر تفگیم : هک  مدینـش  رمع  نب  هللا  دبع  زا  تسا " : هدرک  تبث  نینچ  نافع  نب  نامثع 
نب نامثع  هاگنآ  دش . دراو  تفرگ و  هزاجا  کلام  نب  دعـس  سپـس  دش . دراو  هزاجا  بسک  اب  رمع  دعب  دـش . دراو  تساوخ و  دورو  هزاجا 

دورو هزاجا  نامثع  ات  هماج . زانوریب  شناوناز  دوب و  نخـس  مرگرـس  ص )  ) ادخ ربمایپ  هکیلاح  رد  دمآرد  هناخ  هب  تساوخ و  هزاجا  نافع 
زا هشئاع  دنتفر . نوریب  دعب  دنتفگ و  نخـس  مهاب  یتعاس  ورب . وس  نآ  هب  یکدنا  تفگ : شرـسمه  هب  هدناشوپ و  ار  شناوناز  يو  تساوخ ،
هک يدرم  زا  دومرف : يداتـسرفن ؟ نوردـنا  هب  ارم  يدومنن و  روجو  عمج  ار  تسابل  دـندمآ  شناتـسود  مردـپ و  دیـسرپ : ص )  ) ادـخ ربمایپ 

دنمرش رد  شربمایپ  ادخ و  زا  هک  هنوگ  نامه  ناگتشرف  تسا  وا  تسد  رد  مناجهکنآ  هب  دنگوس  میامنن ؟ مرش  دنمرش  رد  يو  زا  ناگتـشرف 
. " نوریب تفریم  ات  درکیمن  الاب  ار  شرس  دزیمن و  فرحچیه  يدوبیم  مرانک  رد  وت  دش  قاطا  دراویتقو  هکیتروص  رد  دنمرش . رد  نامثع  زا 

: دـیوگیم هدرک  هراشا  نآ  هبیبهذ  فیعـض . شدنـس  تسا و  یبیرغ  يداع و  ریغ  تیاور  دـیوگیم : هتـشون و  شخیرات  رد  ریثک  نبا  ار  نیا 
تسا . لمات  لحم  نابا  نب  رمع  تیاور  هک  تسا  هتفگ  يراخب 

، دنا هدناوخ  تسردان  ساسا و  یب  هک  میدید  میدروآ و  لبنح  نب  دمحا  ملسم و  زا  هک  تسا  یتایاور  نامه  ریظنتیاور  نیا  دیوگ : ینیما 
 - يرصب ءارب  میئازفایم : نونکا 
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نآ لاجر  زا  رگید  تسین . یی  يوار  دیوگیم : دواد  وبا  و  تسا ، فیعـض "  نیعم "  نبا  هدیقعب  تسا  تیاور  نیا  لاجر  زا  هک  رـشعم -  وبا 
: دـیوگیم شا  هرابرد  متاحوبا  و  تسا ، هدـش  هتخاـس  وا  لـیلجت  يارب  تیاور  هک  یـسک  ناـمه  هداون  تسا و  يومايرـصب  رمع  نب  میهاربا 

ریرقت اـم  يارب  هدومن و  كرت  هدرک  لـقن  وا  هک  ار  یئاـهتیاور  هعرز  وبا  دـیوگیم : متاـح  یبا  نبا  و  تسا ، تسـس  فیعـض " و  شتیاور " 
یمدقم زا  یلعیوبا  دیوگیم : يدع  نبا  تسین . یهقف  لالدتسا  دانتـسا و  لباق  دشاب  اهنت  رگا  وا  تیاور  دیوگیم : زین  نابح  نبا  تسا . هدومنن 

ربمایپ هک  تیاورنیا  هلمج  زا  دـنا  هدـشن  ظفح  تسرد  کیچیه  هک  هدرک  لقن  ام  يارب  یثیداحا  ناـبا  نب  رمع  نب  میهاربا  زا  رـشعم  یبا  زا 
دش . دهاوخ  هتشک  قحانب  هناملاظ و  وا  هک  تسا  هتفگ  هتسهآ  وزارب  نامثع  هب  (ص )

نامثع هداون  دـلاخ -  نب  نامثع  شردـپ -  زاینامثع  يوما  ناـمثع -  نب  دـمحم  ناورم -  یبا  لوق  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  یناربط   - 4
تسا مرـش  رپ  نامثع  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  هک "  هریره ، یبا  زا  جرعا  زا  نامثع ) رتخد  هدش  دازآ  هدرب   ) دانز یبا  زا  کلام  زا  نافع  نب 

دنیامنیم " . مرش  وا  زا  ناگتشرف  و 
لقن تسردانو  مولعمان  ياهتیاور  شردپ  زا  دیوگیم : شا  هرابرد  يدسا  حلاص  دراد . دوجو  دمحم "  ناورم  وبا  مان "  تیاور  نیا  دنـس  رد 

دیوگیم . تقیقح  فالخ  رب  دنکیم و  هابتشا  دیوگیم : نابح  نبا  تسا . هدرک 
: " دـیوگیم یئاسن  تسا . تسردان  مولعمان و  تایاور  ار  وا  دـیوگیميراخب : تیاور -  نآ  لاجر  زا  رگید  یکی  دـلاخ - نب  نامثع  هراـبرد 

: دیوگ یم  يدع  نبا  تسا . تیاور  تشز  دـیوگیم : دـمحا  وبا  تسا . مهو  موکحم  شتایاور  : دـیوگیم یلیقع  تسین . دامتعا  دروم  " و  هقث
مولعمان دراد  یتایاور  دیوگ : یم  یجاس  تسا . ظوفحم  ریغ  شتایاور  همه 
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زا دـیوگ : یم  ناـبح  نبا  تسا . هدرک  لـقن  یلعج  تاـیاور  نارگید  کـلام و  زا  دـنیوگیم : مـیعن  نـبا  ويروباـشین  مکاـح  فورعم . ریغ  و 
نبا ننـس  حرـش  رد  يدنـس  درک . یهقف  لالدتـسا  دانتـسا و  ناوـتیمن  شتاـیاورهب  دـنکیم . لـقن  هـنوراو  تاـیاور  داـمتعا  دروـم  صاخــشا 

قافتاب هک  دراد  دوجو  دلاخ  نب  نامثعمان  نآ  رد  تسا ، تسـس  فیعـض " و  شدنـس "  دـیوگیم : دـمآ  دـهاوخ  هک  یثیدـح  هرابردهجام 
تسا . فیعض "  نانادثیدح " 

هچرگ تیاور  نیا  هک  میمهف  یم  نآ  يور  زا  میتفگ و  ناـمثع  ياـیح  مرـشصوصخ و  رد  يا  هدـننک  نییعت  عطاـق و  نانخـس  رتـشیپ  یمک 
دشاب . رت  یهاو  رت و  تسس  شنتم  زا  شدنس  هک  نیاب  دسر  هچ  ات  تسا  لطاب  دشاب  حیحص  شدنس 

رپ دومرف " : ص )  ) ادـخ ربمایپ  هک  دـنکیم  تیاور  رمع  نبا  زا  عفانزا  میکح -  نب  رثوک  زا  رامت -  رـصن  وبا  میـشه -  قیرط  زا  میعن  وبا   - 5
تسا " . نافع  نب  نامثع  متما  درف  نیرت  مرش 

تما درف  نیرت  مرـش  رپ  میدیجنـس -  ایح  مرـش و  زا  ارشا  هرهب  رادقم  میدید و  ار  شفئاظو  كرتو  اهراک  هک  نامثع -  رگا  دـیوگ : ینیما 
یم ار  تما  نیا  هحتاف  دیاب  دوب  تسرد  یگتخاس  یهاو و  تایاور  نیا  رگا  . دوب تریح  هب  شنازیم  تما و  نیا  يایح  رد  دیاب  دشاب  یمالسا 

هدیجنـسن نخـس  دـنمجرا  ربمایپ  و  تسین ، یمالـسامیظع  تما  درف  نیرت  مرـش  رپ  زگره  ناـمثعو  تسا  ساـسا  یب  اـهنیا  يرآ ، میدـناوخ .
نآ رد  میکح  نب  رثوک  اریز  تسا  یلاشوپ  تسـس و  تیاور ، نیا  دنـس  دیامیپ . یمن  فازگ  هار  دیامن و  یمن  هغلابم  لیلجت  رد  دیوگیمن و 

واثیداحا دیوگ : یم  لبنح  نب  دمحا  تسا . رابتعا  یب  دیوگیم : نیعم  نب  ییحی  تسا . فیعـض "  دـیوگ " : یم  هعرز  وبا  هک  دراد  دوجو 
لبنح دـمحا  زا  : دـیوگ یم  بلاط  وبا  تسا ، هتخانـشان  لوهجم و  دـنیوگ : یم  نارگید  ینطق و  راد  تسا . راـبتعا  یب  لـطاب و  فرح  یتشم 

ام یئاور  هداوناـخ  زا  وا  : تفگ یم  درکیمن  ثیدـح  لـقن  یـسک  زا  نوچ  يو  تسین . اـم  یئاور  هداوناـخ  زا  وا  تفگ : میدیـسرپ  وا  هراـبرد 
زین و  تسا . دورطم  كورتم و  شتیاور  تسین و 
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. تسا دورطم  كورتم و  اریز  تسین  زیاج  يو  ثیدحنتـشون  نم  رظنب  دیوگ : یم  یناجزوج  تساتیاور  تشز  فیعـض " و  دـیوگیم " :

. تسا تسـس  فیعـض " و  شتیاور "  تفگ : مردپ  دـیوگ : یم  متاح  یبا  نبا  تسا . ظوفحم  ریغ  امومع  شتایاور  دـیوگ : یم  يدـع  نبا 
(. تسا رابتعا  یب  ای   ) تسین یـسک  وا  ما و  هدیدن  وا  زا  یتسرد  فاص و  ثیدح  چیه  یلو  ، هن تفگ : تسا ؟ دورطم  كورتم و  وا  مدیـسرپ :

شتایاور دنیوگ : یم  ینطق  راد  یناق و  رب  تسا . فیعض "  دنیوگیم " : یجاس  حتفلا و  وبا  تسا  تیاور  تشز  دیوگ : یم  هبیـش  یبا  نبا 
دنا . هدروآ  فیعض "  نایوار "  فیدر  رد  ار  وا  نیهاش  نبا  دوراج و  نبا  یبالود و  یلیقع و  تسا . دورطمو  كورتم 

نیرتمرــشرپ و ناـمثع  دوـمرف : ص )  ) ادـخ ربماـیپ  هـک "  دــنک  یم  تـیاور  رمع  نـبا  زا  يرقملا  ییحی  نـب  اـیرکز  قـیرط  زا  میعنوـبا   - 6
تسا .) نم  تما  درف  نیرتراوگرزب 

رطاخب هک  ینامثع  تشاد ؟ دهاوخ  يردق  تیمها و  شزرا و  هچ  دشاب  شدرف  نیرتراوگرزب  نیرت و  مرش  رب  نامثع  رگا  ص )  ) دمحم تما 
 " نآرق رد  هک  يا  هرجش  هداز  دیسر ، لتق  هب  یمالسا  تما  ياهتیصخش  دمآرس  ورتسار و  لداع و  باحصا  تسدبشیاهیئاوسر  ناهانگ و 

یـس هب  شنادنزرف  هاگ  ره  هتفگ  شا  هرابرد  یتسرد  حیحـص " و  ثیدح "  قبط  ص )  ) ربمایپ هک  صاعلا  یبا  دـنزرف  هتفای ، بقل  هنوعلم " 
دـننادرگ و یم  تسد  هب  تسد  شیوخ  ناـیم  رد  هدروآرد  شیوخ  راـصحنا  رد  ار  یموـمع ) لاوـما  دـمآرد و  اـی   ) ادـخ لاـم  دنـسرب  درم 

ناشیا زا  نت  کی  سیئر و  دوخ  هک  نامثع -  تموکح  هرود  رد  و  دـنیامنیم . رادـشغ  ار  شنید  دـنزاسیم و  شیوخ  هدرب  ار  ادـخ  ناگدـنب 
نکمم رگم  میدروآ . صوصخ  نیا  رد  تشاد  رظن  تحت  ار  اهنآ  هک  رذوبا  نخس  تفر و  هراشا  هکنانچ  دیسر ، یـس  هب  ناش  هرامـش  دوب - 

دیازب ؟ شدوخ  شامق  زا  زج  يدنزرف  فوصوم  هداوناخ  نیا  زا  تسا 
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رد درک  روصت  ناوتیم  ای  دشاب ؟ هدناوخ  رمع  رسپ  شوگ  هب  طقف  ار  ثیدحنیا  شباحـصا  همه  نایم  زا  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  یندرک  رواب 
ناششوگ یلو  هتشاد  مالعا  نانآ  عمج 

هحفص 167 ] ] 

نیرت و مرـش  رپ  شعن  هک  يزور  اما  دـنا  هدرپس  رطاـخ  هب  اـی  دـنا ؟ هدرک  شومارف  زور  ناـمه  هدینـش و  اـی  دـنا  هتفرگ  هدینـشن  اـی  هدوب  رک 
دندرک و شنفد  هنابـش  يا  هدع  هک  نامز  نآ  دـنا ، هدرب  دای  زا  دـندرکن  نفد  وهدرک  اهر  هلابز  لحم  رد  زور  هس  ار  تما  درف  نیرتراوگرزب 

دنتـسکش ار  شیاه  هدند  زا  یکی  هدرک  نارابگنـس  ار  شاهزانج  هک  ماگنه  نآ  و  دنناوخب ، وا  رب  تیم  زامن  هکنآ  یب  نفک و  لسغ و  نودب 
دنداهنن . نآ  رب  ياهناشن  گنس و  چیه  دنفاکشب  دنبایب و  ار  شروگ  هکنیا  سرت  زا  دندرپس و  كاخ  هبنایدوهی  ناتسروگ  رد  و 

نایب رد  شداتسا  خیش و  تسا و  فیعـض "  وا "  تسا و  نآ  رد  ییحی "  نب  ایرکز  اریز "  تسین ، یـساسا  تسرد و  تیاور  دنـس  هوالعب ،
هک رایـسب  هدروآ و  نهذ  زا  هناگیب  بیرغ و  ثیدح  رایـسب  و  تسا ، هتـشگ  هابتـشا  راچد  يرایـسبثیداحا  رد  هتفریم و  اطخ  هب  نتم  دـنس و 

تسا . هدومن  هن  تیاور  وا  زج  سکچیه 
اب تسا و  ناـمیا  زا  اـیح  تسا " : هداد  تبـسن  ص )  ) ربماـیپ هب  یثیدـح  نینچ  هریره  وـبا  قـیرط  زا  ناـمثع  لاححرـش  رد  رکاـسع  نـبا   - 7

 " تسا . نامثع  متما  درف  نیرتایح 
تسا . هدومن  تقفاوم  وا  اب  يوانم  و  هتسنادتسس ، فیعض و  ریغصلا "  عماج  رد  یطویس "  ار  ثیدح  نیا 

لئاضف لعج  رد  یساسا  هدعاق  کی 

ناشن تایاور  هنوگ  نیا  رد  هعلاطم  تسا . هدش  هتخاس  لعج و  رظن  دروم  صاخـشا  يارب  بقانم  ولئاضف  هیبعت  روظنمب  تایاور  زا  يرایـسب 
رظن دروم  صخـش  يارب  یتلیـضف  هدـش  یعـس  هشیمه  هک  تسا  نیا  نآ  و  دراد ، دوجو  لـئاضف  لـعج  ردیـساسا  هدـعاق  کـی  هک  دـهدیم 
ورف گـنن و  هیاـم  فعـض و  هطقن  بیترت  نیاـب  اـت  رگید ، تلیـضف  ره  زا  شیب  نآ  اـب  شا  هلـصاف  تسا و  هناـگیب  رود و  نآ  زا  هک  دـنزاسب 
دنا هتفگ  رپ  شیوخ  حودمم  يارب  یلئاضف  هرابرد  مینیب  یم  دنیامن . بلس  نارگید  زا  ار  داقتنا  هلمح و  کسمتـسم  دنناشوپب و  ار  شیگیام 

هک
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ات دنا  هتفگ  رپ  هدـیزرو و  هغلابم  رکبوبا  تعاجـش  تلیـضف  هرابرد  الثم  تسا . بیـصن  یب  يراع و  نآ  زا  هک  هدرک  تباث  وا  تایح  خـیرات 
مرکا ربمایپ  ياهگنج  اهدربن و  همه  رد  هک  تسا  تباث  خیرات  رد  هک  یلاح  رد  دـنا . هدـناشن  یباحـصنیرت  عاجـش  ماقم  هب  ار  وا  هک  یئاجب 

ینامرهق هدـیبلط و  دروامه  هن  هدرکنت و  هب  نت  هزرابم  ای  هتفر  یـسک  دربن  هب  هن  هدزن و  هدیـشکن و  ریـشمش  کـیچیه  رد  اـما  هتفاـی  روضح 
تریـس ربارب  رد  رگم  دـنا  هتفاب  شیریلد  رد  چوپ  یلعج و  تایاور  دـنا و  هدز  مد  رایـسب  شتعاجـش  زا  تهج ، نیمهب  تسرد  تسا . هدومن 

رد ای  دنشارتب . یتعاجـش  تماهـش و  شیارب  تسه  دربن  گنج و  رد  شیدمآان  راک  یلدزب و  زا  هک  یخیرات  تادوهـشم  براجت و  تباث و 
هتـساخربنامسآ هب  نآ  زا  دود  دزوسیم و  یـسرت  ادخ  شتآ  رد  شلد  هک  دـنا  هتخاس  يدوجوم  وا  زا  دـنا و  هدومن  هغلابم  شیاوقت  دـهز و 

هک یتدابع  ره  ای  هزور  زامن و  رد  هک  هدشن  تیاور  چیه  هتشادن و  یسرت  ادخ  ترابع و  رد  یتیصوصخ  زایتما  هنوگچیه  هکنآ  لاح  تسا ،
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نیرتدنمـشناد ار  وا  دنا و  هدز  فرح  یلیخ  رمع  یئاناد  ملع و  رد  نینچمه  دشابهتـشاد . یتمه  یعـس و  ای  یتفرـشیپ  تسا  ادخ  برقت  هیام 
برع لئابق  همه  ملع  نیمز و  يور  مدرم  ملع  رب  شملع  هدرب و  مهـسار  ملع  مهد  هن  دـنا  هدرک  اعدا  هدرمـش و  ناهیقف  دمآرـس  یباـحص و 

نتخومآ هب  هتشاد و  لاغتشا  يرازاب  تالماعم  هب  مینادیم  هکیلاح  رد  دنا . هدروآ  شا  هرابرد  اه  هوای  تافارخ و  هنوگنیا  زا  و  تسا ، هدیبرچ 
اب شتفلاخم  لطاب و  رکنم و  زا  يو  ندرک  یهن  رد  ای  دـنا . هدوب  رت  سانـشنید  وا  زا  ناـنز  یتح  مدرم  همه  و  تساهدیـسرن ، تنـس  نآرق و 

تسا . هتسناد  شزیاج  هتخادرپ و  نآ  هب  هدوب  زابسوه  سب  زا  تسا  ملسمهکیلاح  رد  دنا ، هتفگ  رپ  یناوخ  هزاوآ 
مرش و تلیـضف  زا  هک  دیامنیم  تباث  تسه  نامثع  لاح  حرـش  زا  هک  یقیاقح  حیحـص و  خیرات  دنا  هدید  یتقو  یـساسا ، هدعاق  نیمه  ربانب 

هنوگنیدب ار  وا  هدوب و  هرهب  یب  ایح 
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نیرتایح مرـشرپ و  تروصب  ار  يو  ات  دـنا  هتخاس  وا  زا  یلعج  تایاور  رد  ار  بذاـک  یبـالق و  ریوصت  نیا  دزاـسیم  مسجم  هعماـج  ربارب  رد 
تسرد نامثع  يایح  مرش و  نیاربانب ، دنیامنیم . مرش  وا  زا  ناگتشرف  هک  یتیصخش  دنیامنبشنیرتراوگرزب ، و  ص )  ) دمحم تما  تیصخش 

يراد و تناما  دـننام  تسردو  دـشاب ، هتـشاد  دایز  مک و  ات  درادـنيدوجو ، لصا و  ینعی  تسا  رمع  شناد  ملع و  رکبوبا و  تعاجـش  لثم 
مـالک دروـم  رد  تشاد و  شناد  ملع و  سب  زا  هیواـعم  دـنا " : هتخاـس  نینچ  هراـب  نـیارد  ص )  ) مرکا ربماـیپ  ناـبز  زا  هیواـعم  يدنمـشناد 
تفه نانیما  دوش " و "  هتخیگنارب  يربمایپ  هب  دوب  کیدزن  هک  دوب  داـمتعا  فرط  نیما و  يردـقب  نآرق ) اـی  تاـماهلا ، ینعی   ) مراـگدرورپ

 " هیواعم . دمحم و  لیئربج ، لیئاکیم ، لیفارسا ، ملق ، حول ، دنیات :
تسا . نایامن  هدروآ  یلذه  رکبوبا  هک  یتیاور  رد  تلیضف  نیا  زا  شا  هرهب  رادقم  وهیواعم  يراد  تناما 

زا برح  نب  دمحمزا  یـسجرج  هللا  دبع  نب  دعـس  زا  یمراد "  قیرط "  زا  تسا  هدرک  تبث  كردتـسم "   " رد یتیاور  يروباشین  مکاح  - 8
 - مهنع هللا  یضر  هللا -  دبع  نب  رباج  زا  تسا ) هدش  هتخاس  وا  حدم  رد  تیاور  هک  یـسک   ) نامثع رـسپ  نابا  نب  ورمع  زا  يرهز  زا  يدیبز 

نامثع رکبوبایپ و  زا  رمع  دیایم و  ص )  ) ادخ لوسر  یپ  زا  رکبوبا  هک  دید  باوخ  رد  حلاص  يدرم  بشما  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  هک " 
ندـمآ مه  یپ  زا  دارم  و  تسا ، ادـخ  ربمایپ  حـلاص "  درم  زا "  دوصقم  میتفگ : دوخ  اـب  میتفرب  ص )  ) ربماـیپ روضح  زا  یتقو   " رمع . یپ  زا 

تسا . هتخیگنارب  نآ  تهج  ار  شربمایپ  ادخ  هک  دنتسه  يراک  نیمه  نایدصتم  نانآ  هک  نیا 
نب دـمحم  ار  ثیدـح  نیا  تفگ : یم  هکما  هدینـش  نیعم  نب  ییحی  زا  تسا : هتفگ  یمراد  دـیوگیم : تیاور  نیا  لابندـب  يروباـشین  مکاـح 

يو زا  ار  يرهز  لوق  هک  یسک  دننک . یملقن  لسرم "  تروصب "  يرهز  لوق  زا  ارنآ  مدرم  یلو  دناسریم  ص )  ) ربمایپ هببرح 
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تسا . هتشادن  ورمع "  مانبيرسپ "  نامثع  نب  نابا  هک  یلاح  رد  تسا  نابا " نب  ورمع  دیامنیم "  لقن 
زج هدرکن  شلقن  نایم  نآ  زا  سکچیه  یلوهداد  حرـش  شباحـصا  عمج  رد  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  يزیگنا  تفگـش  ياـیور  دـیوگ : ینیما 

ورمع مانب "  نامثع  هداون  يارب  زج  هدرکن  لقن  سکچیه  يارب  هدادن ، نآ  هب  شیوخ  لمع  رد  يرثا  بیترت  چیه  مه  وا  و  هللا ، دبع  نب  رباج 
 " نیحیحـص كردتـسم  یتسیاب "  یتسارب  تسه . فالتخا  یـصخش  نینچ  دوجو  رد  لقادـح  ای  تسا  هتـشادن  دوجو  اساسا  هک  نابا "  نب 

دشاب . یتایاور  نینچ  زا  يا  هتشابنا 
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نامثع بقانم  هب  یهاگن 

هراشا

نب نامثعشردـپ  زا  یناـمثع  يوما  ناـمثع -  نب  دـمحم  ناورم -  یبا  لوق  زا  تسا  هداد  تبث  یتیاور  شیوخ  ننـس "  رد "  هجاـم  نبا  - 9
 " هک هریره  یبا  زا  جرعا  زا  نامثع ) رتخد  هشئاع  هدش  دازآ  هدرب  ) شردـپ زا  دانز  یبا  نب  نمحرلا  دـبع  زا  نافع - نب  نامثع  هداون  دـلاخ - 

 " تسا . نافع  نب  نامثع  اجنآ  رد  نم  قیفر  دراد و  یقیفر  تشهب  رد  يربمایپ  ره  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ 
دنتسه : اهنیا  تیاور  دنس  لاجر 

تفر . هراشا  شعضو  هب  رتشیپ  هحفص  دنچ  هکناورم  وبا  فلا - 
یگمه شتایاورو  تسین  دامتعا  دروم  هک  ار  نیا  مدید و  شا  هرابرد  ار  ثیدح  ناظفاح  رظن  رتشیپ  هحفـص  دنچ  هک  دلاخ  نب  نامثع  ب - 

. درک یهقف  لالدتسا  دانتسا و  ناوتیمن  يو  لقن  هب  هدرک و  تیاور  ار  یی  یلعجثیداحا  و  دنظوفحم ، ریغ 
هدوبن مکحم  يوق " و  شدنـس "  تسا و  نهذ  زا  هناگیب  بیجع و  دیوگ : یم  هدروآ و  هللا  دیبعنب  هحلط  قیرط  زا  ار  تایاور  نیا  يذـمرت 

تسا . عطقنم 
دنیامن دانتـسا  شتیاور  هب  نایوار  ای  ثیدـح  ياملع  هک  یناسک  زا  دـیوگ : یم  وا  هرابرد  نیعم  نب  ییحی  داـنز . یبا  نب  نمحرلا  دـبع  ج - 

تسا . فیعض "  دنیوگیم " : شا  هرابردنیعم  نبا  لوق  زا  نارگید  حلاص و  نبا  تسا . رابتعا  یب  تسین و 
الپ ترپ و  شتیاور  دیوگ : یم  شردپ  لوق  زا  دمحا  نب  حلاص  . تسین لالدتسا  دانتسا و  لباق  شتیاور  دیوگ : یم  نیعم  نبا  لوق  زا  يرود 

دانتسا ناوتیمن  يو  تیاور  هب  دیوگیم : یئاسن  تسا . فیعض "  ام "  ناراکمه  رظن  رد  وا  هک  هدش  لقنینیدم  نبا  زا  تسا .
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تسا . هدش  هدرمش  تسس  فیعض " و  هدروآ "  شردپ  لوق  زا  هک  یئاهتیاور  هدرکیم و  تیاوردایز  دیوگیم : دعس  نبا  درک . لالدتسا  و 
هار رد  هک  یباحصا  زا  کیچیه  هن  هتفای و  ار  شراختفا  وا  ارچ  هکنیا  زا  منکیم و  بجعت  یمدمه  تقافر و  نیا  زا  نم  هتشذگ ، اهنیا  همه  زا 
رد هک  یسک  نامه  نایقتم  يالوم  نانموم و  ریما  هن  و  گرزب ، ینامرهق و  ياهراک  تالامک و  لئاضف و  بحاص  دنا و  هدوب  مدقشیپ  مالسا 
نآ نامیا ، تـالامک و  تاـیحور و  ظاـحل  زا  شنوگمه  شردارب و  يردارب "  ثیدـح "  رد  هدـش و  هدرمـش  ص)  ) ربماـیپ دوخ "  نآرق " 
هب تسا و  ص )  ) ربمایپ صخـش  زراـب  هنومن  یکاـپ  تمـصع و  ظاـحل  زا  ریهطت " هیآ "  حیرـص  هب  هک  یـسک  اـهدربنرد ، شعفادـم  هناـگی 

؟ دـمآ لـئان  ماـقم  نیا  هب  هک  تشاد  يزاـیتما  تیـصوصخ و  هچ  ناـمثع  (ص .) ربماـیپ شناد  رهـش  هزاورد  فورعم  رتاوتمثیدـح  بجوم 
شناد دننام  یباستکا  لئاضف  ای  بسن  ظاحل  زا  یتهباشم  یهلا  مایپ  ماقمیلاع  هدنروآ  اب  ایآ  تشاد ؟ وا  تشادـن و  ع )  ) یلع هک  زایتمامادـک 

هنیمز رد  ار  هچنآ  هاگ  ره  هدوب ؟ ص)  ) ربماـیپ تنـس  نآرق و  يدـج  ریگیپو و  ناـمرفب  شوگ  وریپ  اـی  تشاد ؟ یئاـسراپو  يریلد  يوقت و  و 
یب داینب و  تسـس  تیاور  نیا  هچنآ  تسا  لاحم  هک  دیئامرفیم  نیقی  دیـشاب  هدومن  هظحالم  میدروآ  نامثع  ياه  هتـسناد  راتفگ و  رادرک و 

اب یمدمه  زا  رت  هزنم  رت و  كاپ  شتحاس  وتسا  نآ  زا  رترب  مالـسا  ردقیلاع  ربمایپ  و  دشاب ، هتـشاد  تحـص  دنکیم  تیاکح  يو  يارب  دنس 
نامثع 

ماوع نب  ربیز  لوق  زا  يدع  نبا  هک  ار  یئاعد  تسا ، هدرکن  باجتـسمدنا  هداد  تبـسن  ص )  ) ربمایپ هب  هک  ار  یئاعد  ارچ  ادـخ  تسین  مولعم 
 ". نادرگ مقیفر  زین  تشهب  رد  ار  وا  یتخاس ، مقیفر  مدمه و  راغ  رد  ار  رکبوباوت  ایادخ  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  هک " هدرک  تبث 

شدنس رد  تسا . هجام  نبا  تیاور  لثم  تسرد  یساسا  یب  یچوپ و  رد  تیاور  نیا 
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لعج ثیدح  هک  هدوب  يزاسغورد  میدروآ  نازاسغورد  هلـسلس  زا  ثحب  رد  هکیروطب  دراد . دوجو  يدادغب  یـسنالق  دـیلو  نب  دـمحم  مان 
فیحـصت هدرکیم و  لقن  تسردان  مولعماـن و  تاـیاور  داـمتعا  دروم  صاخـشا  لوق  زا  هک  دیعـس  نب  بعـصم  ماـن  نینچمه  تسا . هدرکیم 

مان هرخالاب  دـید . میهاوخ  ار  شلاح  و  تسا ، هدـیمهف  یمن  ار  شندز  فرح  هدرکیمناهنپ و  ار  اه  هتفگ  قئاقح و  یـضعب  تسا و  هدومنیم 
هتخانشان . لاجر ، ياملع  ناسانشثیدح و  يارب  تسا و  لوهجم  هک  دراد  دوجو  دنس  رد  سنوی  نب  یسیع 

مکح نب  مساـق  زا  يرـصب  يریراوق  ورمعهب  هللا  دـیبع  قیرط  زا  تسا  هدـناسر  تبث  هب  كردتـسم "  رد "  یتـیاور  يروباـشین  مکاـح  - 10
هب مدید . زئانج  لحم  رد  تشگ  هرـصاحم  هک  يزور  ار  نامثع  دیوگیم " : شردپ . زا  ملـسا  نبدیز  زا  یقرز  هدابع  یبا  زا  يراصنا  سوانب 
زا لـحم و  نـالف  رد  میدوـب  ادـخ  لوـسر  هارمه  وـت  نم و  هک  يرواـیمن  داـیب  ار  يزور  اـیآ  مهدـیم  مسق  ادـخ  هب  ار  وـت  هحلط ، تفگ : نم 
رد نم  مدمه  قیفر و  و  دراد ، تشهب  رد  یقیفر  شتما  نایم  زا  يربمایپ  ره  هحلط  دومرف : وت  هب  تقونآ  دوبن ، وت  نم و  زج  یسک  شباحـصا 

تفرب " . هتفات و  رب  ور  هحلط  سپس  ادخب  يرآ  تفگ : هحلط  تسا ؟ نامثع  تشهب 
نآ رد  مدید . زئانج  لحمرد  دمآرد  هرصاحم  هب  هک  يزور  ار  نامثع  دنکیم " : تیاور  نینچ  ملـسا "  لوق "  زا  دنـس  نیمه  اب  لبنح  دمحا 
زا هنع -  هللا  یـضر  نامثع -  مدید  درکیم . تباصا  یـصخش  رـس  هب  امتح  داتفایم  یگنـس  رگا  هکیروطب  دوب  رایـسب  هوبنا و  تیعمج  ماگنه 

. دزن یفرح  یـسک  تسامـش ؟ ناـیم  رد  هحلط  اـیآ  هک  درک  مدرم  هب  ور  هدروآرد  رـس  دوـب  ع )  ) لـیئربج ماـقم  يوربور  هک  شقاـطا  هرجنپ 
دیبع نب  هحلط  ماگنه  نیارد  تسامش ؟ نایم  رد  هحلط  دیسرپ : سپس  دندوب . شوماخ  همه  تسامـش ؟ نایم  ردهحلط  مدرم  دیـسرپ : هرابود 

راب هس  ویشاب  یتعامج  نایم  رد  وت  مدرک  یمن  رکف  چیه  یشاب . نینچ  هک  منیبن  تفگ : وا  هب  هنع -  هللا  یضر  نامثع -  تساخرب . اج  زا  هلا 
مهدیم مسق  ادخ  هب  هحلط  يا  ار  وت  یهدن . ار  مباوج  يونشب و  موس  هبترمرد  ار  میادص  منزب و  ادص  ارت 
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: تفگ دوبن ؟ وا  ابسک  چـیه  وت  نم و  زج  شباحـصا  زا  میدوب و  اج  نالف  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  اب  وت  نم و  هک  يرادـن  دایب  ار  يزور  ایآ 
نب نامثع  نیا  و  تسا ، وا  مدـمه  تشهب  رد  هک  دراد  یقیفر  شتما  نایم  زا  يربماـیپ  ره  هحلط  تفگ : وت  هب  ص )  ) ادـخلوسر تقونآ  هلب .

تفرب " . هتفاترب  ور  هاگنآ  ادخب . يرآ  تفگ : هحلط  تسا ؟ تشهب  رد  نم  مدمه  قیفر و  هنع -  هللا  یضر  نافع - 
، هتفگ يراخب  هدمآ ) تیاور  دنـس  رد  شمان  هک   ) مساق هرابرد  دیوگیم : یبهذ  تسا . هدرمـش  حیحـص " ار "  تیاور  نیا  يروباشین  مکاح 
هدرک و دای  وا  زا  بیذـهتلا "  بیذـهت  رد "  رجح  نبا  تسا . هتخانـشان  لوهجم و  دـیوگ : یم  متاـح  وبا  و  تسین . تسرد  شندرک  تیاور 

تسا . هتشون  هدرک  لقن  شا  هرابرد  متاح  وبا  يراخب و  زا  یبهذ  ار  هچنآ 
نب دمحا  اما  ثیدح . لهچ  ملـسم "  وهدرک "  تبث  ثیدح  جنپ  طقف  وا  زا  يراخب  تسا . هدمآ  يریراوق  هلا  دیبع  مان  تیاور  نیا  دنـس  رد 

تیاور شیب  وا  زا  ثیدـح  دـنچ  زج  ملـسم  يراخب و  هک  یـسک  زا  يریراوق  نیاربانب ، تسا . هدرک  لقن  وا  زا  ثیدـح  رازه  دـصکی  ییحی 
تسا ؟ هدناسر  تبث  هب  ثیدح  اهراورخ  هنوگچ  دنشاب  هدیدن  ار  شتایاور  هکتسه  مه  دیعب  دنا و  هدرکن  تیاور 

تـشز دـیوگیم : متاح  وبا  تسین . يوق "  دـیوگیم " : هعرز  وبا  تسه . يراصنا -  نمحرلا  دـبعنب  یـسیع  یقرز -  هدابع  وبا  مان  نینچمه 
يراخب و دشابهدرک . لقن  يرهز  زا  تسرد  ثیدـح  کی  مرادـن  غارـس  تسا . دورطم  كورتم و  هب  هیبش  تسا و  تیاور  تسـس  تیاور و 

نیاربانب دنکیم ، تیاور  مولعمان  تسردان و  ياهزیچ  روهـشم  نایوار  لوق  زا  دـیوگ : یم  نابح  نبا  تسا . تیاورتشز  دـنیوگ : یم  یئاسن 
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: دـیوگیم يدـع  نبا  تسا . تیاور  تشز  یلوهجم  دـیوگ : یم  يدزا  تسا . ـالپ  ترپ و  شتیاور  دـیوگیم : یلیقع  درک . شکرت  یتسیاـب 
: دیوگیم نابح  نبا  هرخالاب  تسین . يوریپ  لباق  شتایاور  مومع 

هحفص 174 ] ] 

. تسین دانتسا  لباق  هدرک  لقن  وا  طقف  هک  یتایاور 
نامثع اب  يریگتخـس  هزرابم و  رد  یبیجع  رارـصا  يو  مینادیم  هک  دشاب  تسار  دناوتیمن  لیلد  نیاب  هحلط  نتفر  نتفاترب و  ور  دـیوگ : ینیما 

زا هدروآ و  لمعبتعنامم  شنفد  زا  یتح  هدرکن  افتکا  شندش  هتشک  هب  هتفرگ و  دوخ  تابرـض  ریز  تایح  هظحل  نیرخآ  ات  ار  وا  هتـشاد و 
: تسا هتفگ  لثعن و  لثعن  دننزب : ادص  ودننک  شنارابگنس  ات  هدناشن  نیمک  هب  شاهزانج  هار  رب  ار  يا  هدع  و  ناناملسم ، ناتسروگ  رد  شنفد 
: " دـیوگ یم  نامثع  نب  نابا  هب  دـشک  یم  ار  هحلط  یتقو  ناورم  تهج  نیمهب  دوش . نفد  ناـیدوهی  ناتـسربق  ینعی  علـس "  رید "  رد  دـیاب 

تسا . هتخانشیم  بوخ  کیدزن و  زا  ار  هحلط  ناورم ، منادیم  " و  مدناسر . رفیک  هب  ار  تردپ  نالتاق  زا  یکی  وت  ياجب 
یم گنـس  رگا  هک  تیاور -  ياـعدا  بسح  رب  هتفرگ -  تروص  یهوـبنا  تیعمج  روـضح  رد  وـگتفگ  نداد و  مسق  نیا  هک  تسا  بیجع 

هک ار  ثیدـح  نآ  ایآ  تسا . هتـشادنرب  نامثع  اب  تیدـض  زا  تسد  اـهنآزا  کـیچیه  همهنآ  اـب  تسا  هدروخ  یم  یـصخشرس  رب  یتخادـنا 
لداع و ار  اهنآ  روطچ  تروصنیا ، رد  دـنا ؟ هتخادـنا  شوگ  تشپ  نآ  تحـص  هبملع  اب  دـنا و  هدومن  قیدـصت  هدرک  دزـشوگو  لقن  نامثع 
ار فرحنآ  دـنا و  هدوبن  قفاوم  نآ  تحـص  رد  هحلطو  نامثع  اب  و  تسین ، تسار  ثیدـح  نآ  هک  دـنا  هتـسنادیم  اـی  دنـسانش ؟ یم  ورتسار 
هب تایضرف  نآ  همه  زا  نیا  و  دشاب ؟ هدادن  خر  ینداد  مسق  وگتفگ و  نینچ  دیاش  دنا ؟ هتفرگ  هدینشن  هتسنادیمن  ص )  ) ربمایپ ثیدح  نوچ 

تسا . رت  کیدزن  تقیقح 
سپ هحلط  هدوب و  یتقوم  ندش ، عناق  نیا  دنک - یم  اعدا  تیاور  هدنزاس  هک  روطنآ  دشاب - هدرک  عناق  ار  هحلط  نامثع ، رکذت  هکنیا  ضرفب 

شتاکیرحت هزرابم و  هب  ببـس  نیمهب  تسا ، هدوبن  مکحم  نامثع  لالدتـسا  هک  هدـیمهف  هتفایزاب و  ار  شباوص  لـقع و  یهاـتوک  تدـم  زا 
تسا يزیچ  رثکادح  نیا  تساهتشاد . يراشفاپ  نامثع  هب  تبسن  لمع  تدش  يریگتخس و  رد  يو  هک  هدرک  تباث  خیراتهکنانچ  هداد  همادا 

نایم یمدمه  تقافرلوبق و  میتفگ  البق  هکنانچ  هوالعب  درک . ضرف  یلعج  تیاور  نیا  ياعدا  دروم  ردناوتیم  هک 
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ود نآ  ناـیم  یــسناجت  هنوـگچیه  اریز  درک ، قیدــصت  تلوهــسب  ارنآ  ناوـت  یمنو  تـسین  یناـسآ  هداـس و  راـک  ناــمثع  و  ص )  ) ربماــیپ
و لئاضفو ، راتفر  رد  قفاوت  یقالخا و  يداقتعا و  یخنـس  مه  سناجت و  هجیتن  هس  ره  تسا و  یمدمه  يردارب و  لثم  تقافر  درادـندوجو .

ردارب وت  یلع  يا  ثیدـح " رد  هک  ار  یگژیو  نآ  تسا و  هدوب  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هژیو  دراد  تلـالديردارب  ثیدـح  هک  روطناـمه  نیا 
دیامنیم . میکحت  دییات و  تسرد  تارابتعا  عطاق و  نیهارب  یتشهب "  ردمقیفر  مدمه و  نم و 

زا یقـشمد  دـیز  نب  هحلط  زا  خورف  نب  نابیـش  قیرط  زا  دـنا  هدرک  تبث  یتیاور  يروباشین  مکاح  رکاـسع و  نبا  میعن و  وبا  یلعیوبا و   - 11
رکبوبا و هلمج  زا  نارجاهم  زا  يا  هدع  ار  ام  نومضم " : نیاب  مهنع -  هللا  یضر  هلا -  دبع  نب  رباج  زا  یناراخیکءاطع  زا  ناسح  نبا  هدیبع 

ربمایپ میدوب . هفشح  نبا  هناخ  رد  مهنع -  هللا  یضر  صاقو - یبا  نب  دعس  فوع و  نب  نمحرلا  دبع  ریبز و  هحلط و  یلع و  نامثع و  رمع و 
شوغآ رد  ار  وا  تفر و  نامثع  فرطب  هتساخرب  ص )  ) ربمایپ دوخ  دنیـشنب . شیاتمه  رانک  رد  دزیخرب و  امـش  زا  کیره  دومرف : ص )  ) ادخ

رظن دیوگ : یم  صوصخ  نیا  رد  یبهذ  یلو  هدرمش  حیحص "  ار "  نیا  يروباشین  مکاح   " یترخآ . ایند و  رد  نم  یلو  وت  تفگ : وتفرگ 
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لقن مه  ناـسح  نب  هدـیبع  زا  و  تسا . چوـپ  شنخـس  هک  تسه  نآ  دنـس  رد  دـیز  نب  هحلط  ماـن  اریز  تسا  فیعـض "  هک "  تسا  نیا  نم 
.و تسین لالدتسا  دانتسا و  لباق  شتیاور  هحلط  یلعج . تسا  یتیاور  دیوگیم " : یلائل "  رد "  یطویس  تسین . ربتعم  يوار  زین  وا  هک  هدرک 

 " دنکیم . لقن  قثوم  صاخشا  نابز  زا  یلعج  تایاور  هدیبع 
لئاضف دـیجمت  رد  تیاور  هک  يدراوم  همه  لثم  یلو  شخیراـت  رد  ریثک  نبا  تسا و  هدرک  تبث  هرـضنلا "  ضاـیر  رد " ارنآ  يربط  بحم 

ناشیا تبحم  دروم  هک  تسا  یناسک 
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هتفگ لبنح  دمحا  دنا  هتسنادیم  هک  نیا  اب  . تسا یهاو  ساسا و  یب  تسس و  شدنس  هک  دنا  هدزن  مد  نیا  زا  چیه  هدرک و  توکـس  دنـشابیم 
تـسا هدرکیملعج  ثیدح  تسین . یـسک  ای "  تسا "  هدرکلقن  یمولعمان  تسردان و  تایاور  تسین و  یی  يوار  دیز ، نب  هحلط  تسا " :

 " هک یئاسن  نخس  ای  تسا " تیاور  تشز  وا  هک "  هدنامن  هدیشوپ  ناشیا  زا  یئاسن  يراخب و  نخس  نینچمه   " دیایمن مشوخ  شتایاور  زا 
هک نابح  نبا  هتفگ  تسین " و  نتـشون  لباق  وا  تیاور  ثیدح و  هک "  دمحم  نب  حلاص  نخـس  ای  تسا "  كورتم  هدوبن و  دامتعا  دروم  وا 

هتفگ تسا " و  تیاور  تسس  فیعـض و  هک "  یناقرب  وینطق  راد  نخـس  ای  درک "  دانتـسا  شتیاور  هب  ناوتیمن  تسا و  تیاور  تشز  وا  " 
ثیدـح وا  دـیوگیم " : دوادیبا  لوق  زا  هک  ار  يرجآ  نخـس  ای  تسین "  یـسک  هدرک و  لقن  تسردان  مولعماـن و  ياـهتیاور  هک "  میعن  وبا 

بحم تسا . تیاور  تشز  وا  هکیجاس "  نخـس  و  تسا ، هداد  ثیدح  لعج  تبـسن  وا  هب  ینیادـم  نبا  هک  ار  نیا  تسا " و  هدرکیم  لعج 
: " هتفگ شا  هرابرد  متاح  وبا  هک  دنا  هتـسنادیم  وهتـشاد  ربخ  ناسح  نب  هدیبع  هرابرد  ثیدح  ناظفاح  هدیقع  زا  نینچمه  ریثک  نبا  يربط و 

تیاور تسـس  هک " ینطق  راد  تسا " و  هدرک  تیاور  قثومصاخـشا  ناـبز  زا  یلعج  ثیداـحا  هک "  ناـبح  نبا  تسا " و  تـیاور  تـشز 
کحـضم بیجع و  هزادـنا  نامه  ترخآ  ایند و  رد  وا  اب  ندوب  تسود  یلو " و  و "  ص )  ) ربمایپ اـب  ناـمثع  يدـننامهو  یئاـتمه   " تسا .

مالسا ناشلا  میظع  ربمایپ  هک  تسا  روآ  فسات  اعقاو  تفر . نخـس  نآ  زا  رتشیپ  یکدنا  هک  ترـضح -  نآ  اب  شیمدمه  تقافرهک و  تسا 
لئاق یئاهب  ردق و  شیارب  نید -  قیرط  رب  دنورتسار و  لداعاهنآ و  هدیقعب  هک  باحصا -  هک  دنا  هدرمـشربارب  هدرک و  هسیاقم  یـسک  اب  ار 

هب هک  مدنآ  ات  دـنا و  هدـیزرو  ینمـشدوا  اب  گرم  مد  ات  دـنا و  هتـسنادن  تفالخ  يدـصت  قیال  دـنا و  هدادـن  یتیمها  شناجيارب  هتـشگن و 
تفلاخم و رد  نادنچ  باحـصا  هک  یـسک  دـنا ، هداد  نتـشک  هب  ار  وا  شا  هتـسد  راد و  دـششریگنابیرگ و  شلمع  نایقتم  يالوم  شیامرف 
وا هرابرد  باحـصا  هیرظن  مدرم و  تاداقتنا  رب  عطاق  لیلد  وا  دوخ  لامعا  و  هدـیماجنا ، شلتق  هب  راک  هک  دـناهدومن  يراشفاپ  يو  اب  هزراـبم 

تسا . هدوب 
مرکا ربمایپ  یخنسمه  يزارطمه و  ویئاتمه  يارب  یبجوم  يدنمدرخ  چیه 
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هرجـش زا  نآ  تسا . نامـسآ  ات  نیمز  زا  ناشتوافت  میجنـسب  رگاتبـسن  ظاحل  زا  یکرتشم . تلـصخ  ای  تهابـش  هجو  هن  دباییمن و  نامثع  اب 
هبنج زا  تسا . هتشگ  دای  نآرق  رد  هک  يا  هنوعلم  هرجش  زا  نیا  و  نامـسآ ، رد  شا  هخاش  تسا و  يدبا  تباث و  شا  هشیر  هک  یکاپ  هبیط و 

فصتم مراکمو  لئاضف  همهب  نآ  رتشیب  تسا و  وس  نادبات  یتیگ  يوس  نیا  زا  ناش  هلصاف  مینیبیم  میجنسیم  هک  یباستکا  تافـص  بسح و 
، میهدـیم رارق  كالم  ار  هناراوگرزب  هنادنمتفارـش و  تایحور  هلـضاف و  تاکلم  تسیدـهت . هرهب و  یب  نیا  و  دمآرـس ، هنیمز  ره  رد  تسا و 
میظع و یئوخ  قلخ و  رب  نیرترب و  تسا و  لدکاپیهاوخریخ  نآ  دـنهدیم . لیکـشت  ار  ضقانت  فرط  ود  تهج  نآ  زا  هک  دوشیم  هظحالم 
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. میتخانش یخیرات  قئاقح  تایاور و  يور  زا  هک  نانچ  نیا  و  هوکش ، رپ 
ص)  ) مرکا ربمایپ  الثم  دوب . دهاوخ  شحاف  ودنآ  قرفزاب  میریگب  يدج  دنا  هدرک  تیاور  لئاضف  هنیمز  رد  تعامج  نآ  ار  هچنآ  رگا  یتح 

ناـمثع هکیلاـح  رد  تسا . هدادـیمن  نآ  هب  یتـیمها  هدرکیم و  تخل  ار  اـهنآ  نیب  اـه و  نار  اـهوناز و  تشذـگ -  هک   - ناـشتایاور بجومب 
سب زا  درکیمن  تخل  ار  دوخ  دوب  هک  مه  وشتـسش  يارب  دوب  هتـسب  رد  هناخ  رد  مه  یتقودنا  هدروآ  هک  یتسار  وکین " و  تیاوربجومب " 

دوب  ایح  اب  مرش و  رپ 
دوهـشم الماک  ناـنآ  يدـج  تواـفت  ونیاـبت  میهد  رارق  هجوت  دروم  شماـکحا  هبلـمع  يرادـنید و  هبنج  زا  ار  ود  نآ  یخنـسمه  هاـگ  ره 

زاسمه هک  ار  يدرم  دراد و  یئوج  هزیتس  ياکرـش  هک  تسا  هدز  لثم  ار  يدرم  ادخ  تسا " : هدمآ  هکرابم  هیآ  رد  هک  نانچ  دوب و  دهاوخ 
تسا و هتخاس  ادخ  میلست  نتـشیوخ  هدروآ و  دیحوت  مایپ  هک  يربمایپ  نآ  دنناسمه " ؟ يواستم و  هنومن ، ود  ناونعب  ودنیا  ایآ  تسا  يدرم 

دعب و  ادخ . وگب : هک "  یهلا  هدومرف  نیا  ششوگ  هزیوآ  ودتسرپ  یم  هللا  الا  هلا  مچرپ ال  ریز  هناصلاخ و  ار  شراگدرورپ  تسا و  راکوکین 
لاگنچ ریـسا  نامثع -  نیا -  " و  میامنیم . هیکت  وا  هب  تسین و  هناگی  يادخ  زج  مناسر  قیفوت  شنابز " : درو  ناشراذـگاو " و  دوخ  لاحب 

ياهتساوخقبط و  دنیاهنآ ؟ شامق  زا  هک  ینایومارگید  صاع و  نب  دیعس  هیواعم و  ناورم و  راکهبت : دنچ  ینت  ياهسوه 

هحفص 178 ] ] 

يوشیمن دونشخ  وا  زا  وت  دوشیمن و  دونشخ  وت  زا  ناورم  دهدیم " : رکذت  وا  هب  ام  يالوم  هک  اجنآ  ات  دنکیم  ریس  اهنآ  كانسوه  یناوهش و 
راک هک  تسا  یـسک  " و  دوشیم ، هدرب  شدنـشکب  اـج  رهب  هک  یناـمیم  ار  یـشکراب  رتش  وت  دـیابرب . ار  تلقع  نید و  هک  بیترت  نیا  هب  زج 

تسا . هتشگ  شریگنابیرگ  هک  يدب  راتفر  یتشز و  راک  هدرک و  یئوکین 
قیفر و اـتمه و  هداد و  رارق  شفیدر  رد  ناـمثع و  زارط  رد  ارت  اـت  رت  نیئاـپ  هدروآ و  نیئاـپ  ارت  راـگزور  ناـشلامیظع  ربماـیپ  يا  غیرد  هآ و 
دیزگرب و نایناهج  همه  نایم  زا  ارت  راگدرورپ  هکنآزا  دعب  يا و  هتـشگ  لئان  هک  دـنلب  بتارم  نآ  زا  سپ  مهنآ  تسا  هدـینادرگ  شمدـمه 

وت هب  يا  هنادرمناوجان  شاداپ  نینچدنرامشیم  وت  تما  زا  ار  دوخ  هک  يا  هدع  تخاس . وگتـسار "  ینابز  يربمایپ و  ارت "  دیـشخب و  يرترب 
 " دنیایم . رد  اجک  هب  هک  تسناد  دنهاوخ  يدوزب  ناراکمتس  دنهدیم " .

روطنمبو ربارب  رد  ار  تیاور  نیا  تنایخ  هر  زادـندرکیم  لقن  ظفح و  تقد  تناما و  اب  ارمالـسا  یملع  رئاخذ  اـه و  هعیدو  دـیاب  هکیناـسک 
هدش و لقن  سابع  نبا  زا  هک  یلـصفم  ثیدح  دنا ، هتخاس  ع )  ) یلع قح  رد  مرکا  ربمایپ  تسار  حیحـص " و  ثیدـح "  نآ  نتخاس  لامیاپ 
 " حیحص دنـس "  اب  لبنح  دمحا  ار  تسار  ثیدح  نیا  ترخآ " . ایند و  رد  ینمرادتـسود  یلو " و  وت " . دیامرفیم " : ع )  ) یلع هب  نآ  رد 
و دندامتعا ، دروم  هقث " و  یگمه "  نآ  دنـس  لاجر  میتفگ  ریدـغ "  موس "  لوا و  دـلج  ردهکنانچ  هدرک و  تبث  شدنـسم "  رد "  نیتمو 

زا : دنترابع 
هقث " و ار "  وا  یلجع  نابح و  نبا  متاح و  وبا  دعـس و  نبا  تسا . حیحـص "  ودلاجر "  زا  یکی  يرـصب -  رکبوبا  داـمح -  نب  ییحی   - 1

دنا . هدرمش  دامتعا  دروم 
و یلجع ، دعس ، نبا  نابح ، نبا  لبنح ، دمحا  متاح ، وبا  هعرز ، وبا  تسا . حیحـص "  ود " لاجر  زا  یکی  يرکـشی -  حاضو  هناوعوبا -   - 2

دروم هقث " و  وا "  هک  دـندقتعم  لاجر ) ياملع  ي   ) همه دـیوگیم : ربلا  دـبع  نبا  دـنا . هدرمـش  داـمتعا  دروم  هقث " و  ار "  يو  نیهاـش  نبا 
. تباث ثیدح  رد  شیتسار  تسا و  تجح "  ودامتعا " 

هحفص 179 ] ] 
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فرط هقث " و  ار "  وا  يدزا  حـتفلا  وبا  نابح و  نبا  ینطق و  راد  یئاـسن و  دعـس و  نبا  نیعم و  نبا  یطـساو . میلـس  نب  ییحی  جـلب -  وبا  - 3
دنا . هدرمش  دامتعا 

یئاسن و نیعم ، نبا  یلجع ، تسا . هدرکن  تاقالم  ار  ص )  ) ربمایپ یلو  هدـید  ار  تیلهاـج  هرود  یفوک . هللا  دـبع  وبا  نومیم -  نب  ورمع  - 4
دنا . هتسناد  دامتعا  دروم  هقث " و  ار "  يو  نارگید 

تسا . هدرک  لقن  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  تسا و  تیاور  دنس  هیلا  یهتنم  هک  سابع  نب  هللا  دبع  - 5
میربیم : مان  ار  دنچ  ینت  نایم  نآ  زا  دنا . هدرک  تبث  ار  ثیدح  نیا  نافلوم ، زا  يدایز  هدع  ثیدح و  ناظفاح  زا  يریثک  عمج 

يرجه  يافوتم 303 یئاسن "  نمحرلا "  دبع  وبا  ظفاح  - 1
يرجه يافوتم 360  یناربط "  مساقلا "  وبا  ظفاح   - 2

يرجه  374 يافوتم يروباشین  یلعیوبا  ظفاح  - 3
يرجه يافوتم 405 " يروباشین مکاح  هلا "  دبع  وبا  ظفاح  - 4

يرجه يافوتم 458  یقهیب "  رکبوبا "  ظفاح  - 5
يرجه يافوتم 568  دیوملا "  وبا  مزراوخ "  رونخس  نیرتگرزب  - 6

يرجه يافوتم 571  رکاسع "  نبا  مساقلا "  وبا  ظفاح  - 7
يرجه  658 يافوتم یجنکلا "  هللا "  دبع  وبا  ظفاح  - 8

يرجه  694 يافوتم يربط  بحم  ظفاح  -9

هحفص 180 ] ] 

يرجه  يافوتم 722  يومح  مالسالاخیش  - 10
يرجه  يافوتم 774  یقشمد  ریثک "  نبا  ظفاح "   - 11

يرجه  807 يافوتم یمثیه "  نسحلا "  وبا  ظفاح  -12
يرجه يافوتم 852  ینالقسع  رجح "  نبا   " ظفاح  - 13
يرجه  يافوتم -  یناحلاص  دومحم  دماح  وبا  - 14
يرجه  يافوتم -  دمحا  نیدلا  باهش  دیسلا   - 15

يرجه  يافوتم -  ریثک  اب  لضف  نب  دمحا  خیشلا  -16
يرجه يافوتم 1123  یناشخدب  دمحم  ازریم   - 17

يرجه يافوتم 1126  يدنه  هللا  یلو  هاش  - 18
يرجه  يافوتم -  یناعنص  ینمی  لیعامسا  نب  دمحم  ریما  - 19

يرجه  يافوتم 1270 يدنه  هللا  یلو  يولوم  - 20
ینم یلو  وت  هک "  مالـسلا  هیلع  یلع  قح  رد  مالـسا  ناشلا  میظع  ربمایپ  زا  هدش  هدرمـش  حیحـص "  تسا و "  تسرد  تسار و  یثیدح  نیا 
. " دوب هدش  هتفگ  ناشیاب  هک  نآ  زا  ریغ  دندروآرد  یتروصب  ارنآ  دندوب  راکمتس  هک  یناسک  تعامج  نآ  زا  اما "   " ترخآ . ایند و  رد 
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هحفص 181 ] ] 

یتقو نومـضم " : نیاب  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  شردپ  زايرـصب  يریمح  دیبع  نب  هللا  دـبع  زا  بعـصمنب  هجراخ  قیرط  زا  رازب "  - " 12
يرادن دایب  ایآ  مهدیم  مسق  ادخب  ارت  تفگ : هلب . تفگ : هحلط  تسا ؟ اجنیا  هحلط  دیسرپ : مدرم ) زا  . ) متفر وا  دزنهدوب  هرـصاحم  رد  نامثع 

و یتفرگ ، ار  ینالف  تسد  وت  تقونآ  دریگب . ار  شیوخ  نیـشنمه  تسد  امـش  زا  کی  ره  تفگ : میدوب ، ص )  ) ادخ لوسر  تمدخ  رد  هک 
: تفگ تفرگ  ارم  تسد  ص )  ) ادخ لوسر  و  تشاد ، شقیفر  تسد  رد  تسد  یسک  ره  روطنیمه  و  تفرگ ، ار  نامهبتسد  صخش  نالف 

ادخب "  يرآ  تفگ : ترخآ ؟ رد  نم  یلو  تسا و  ایند  رد  نمنیشنمه  نیا 
نآ دنـس  یکاـنبیع  یتسـس و  هب  يا  هراـشا  هکنیا  نودـب  تسا  هدومن  تبث  هدربماـن  يریمحلا  دـیبع  قیرط  زا  هدـنم  نبازا  ار  نیمه  رجح  نبا 
زا یکی   " بعصم -  نب  هجراخ  یئار "  تسـس  یتساران و  هرابرد  ار  ثیدح  نادقان  ناظفاح و  رظن  راهظا  هک  تسین  وا  مه  يرادنپ  دنکب ،

: دـیوگیم لبنح  دـمحا  لوق  زا  مرثا  دـسیونیم " : بیذـهتلا "  بیذـهت  باتک "  رد  دوخ  تسا . هدرک  تبث  هدروآ و  تیاور -  نیمه  لاجر 
يرود و مسیونن . ار  وا  تاـیاور  زا  چـیه  تفگ : درک و  عنم  ارم  مردـپ  دـیوگیم : دـمحانب  هللا  دـبع  تسین . تبث  نتـشون و  لـباق  وا  تیاور 

نیعم نبا  تسا . فیعض "  تسا " ، زاسغورد  تسین ، یـسک  تسین ، دامتعا  دروم  هقث " و  وا "  دنیوگیم : ریمن  نبا  لوق  زا  سابع  هیواعم و 
رود شتاـیاور  دـیوگیم : یئاـسن  دربـیم . تسد  تیاور  دنـس  نتم و  رد  دـیوگیم ، ییحی  نب  ییحی  تـسین . یی ) يوار  اـی   ) یـسک دـیوگیم :
نبا دـنا . هدرک  درط  ار  وا  هدومن و  زیهرپ  وا  تایاور  زا  مدرم  دـیوگیم : دعـس  نبا  تسا . فیعـض "  تسین " ، داـمتعا  دروم  تسا ، ینتخیر 

بوقعی تسا . تیاور  تسس  تسا و  فیعض "  دیوگیم " : ینطقراد  تسا . ینتخیر  رود  كورتم و  شتیاور  دنیوگیم : دمحا  وبا  شارخ و 
: " دـیوگیم دواد  وـبا  تساتیاور . تسـس  اـم  رظن  رد  دـیوگ : یم  ینیدـم  نبا  تسا . تیاور  تسـس  اـم  ناراـکمه  همه  رظن  رد  دـیوگیم :

هدرک لـقن  ناـنیمطا  دروم  صاخـشا  لوـق  زا  هک  یتاـیاور  رد  دـیوگیم : ناـبح  نبا  تسین . یی  يوار  و  تسا . تیاور  تسـس  فـیعض " و 
وبا نکـس و  نبا  یلیقع و  دوراـج و  نبا  درک . دانتـسا  لالدتـسا و  ناوتیمن  هدروآ  وا  هک  یتـیاور  هب  و  تسا ، هدـش  طولخم  یلعج  تاـیاور 

هعرز

هحفص 182 ] ] 

نایوار زاهجراخ  دیوگیم : نابح  نبا  دـسیونیم " : مه  یطویـس  دـنا " . هدروآ  فیعـض "  نایوار " رامـش  رد  ار  يو  نارگید  برعلا و  وبا  و 
تسا " . هدرک  هنخر  تایلعج  شتیاور  رد  دنکیم و  لقن  دناشوپب  ار  اهنآ  یتسردان  هکیروطب  زاسغورد 

قیاقح میتفگ  میداد و  تسدب  ار  ثیداحا  هنوگنیادقن  یبایزرا و  تهج  حیحص  كالم  سایقم و  دنتیاور  نیا  هیبش  هک  یتیاور  ود  لیذ  رد 
نیمهب دنادرگیمصخـشم . تقیقح  اب  ار  شا  هطبار  هلـصاف و  وتسا  تایاور  نیا  نتم  یتساران  ای  یتسار  شجنـس  كالم  ناـمثع  یگدـنز 

ربارب زا  نآ . دنس  يداینب  یب  یتسسزا و  میرذگب  درادن  رابتعا  تحـص و  هجوچیه  هب  هک  میمهف  یم  ثحب  دروم  تیاور  نتم  يور  زا  ببس 
ناراکتیانج نازاسغورد و  ثیدح و  نالعاج  تشاذگ  تشذگ و  هدومن  یـشوپ  مشچ  هناراوگرزبیتسیاب  شرئاظن  دننام  یخیرات  هوای  نیا 

دنشاب . شوخ  لد  مگرس و  يراکهبت  هب  خیرات  هیلع 
نآ تحص  هب  هرصاحم  ماگنه  رد  دوب و  هدینشدنا  هدرک  تیاکح  ص )  ) مرکا لوسر  نابز  زا  هک  ار  یئاعدا  فرح  نیا  هکیتروص  رد  هحلط 

شیاهـشالتو تاکیرحت  رد  نادـنچ  هدومن و  یمن  ددـشتنامثع  اب  روطنآ  زگره  دوب  هدرک  فارتعامدرم  هدوت  باحـصا و  عمج  ربارب  رد  و 
ناتـسربق رد  دـشیمن  یـضار  دـناشک و  یمن  لتق  هب  ار  ناشراک  تفرگ و  یمن  ولج  وا  هب  یندـیماشآ  بآندیـسر  زا  درک و  یمن  يراـشفاپ 

ره دنا -  هتفای  تشهب  هدژم  هک  تسا  یفن  هد  وزج  ورتسار و  لداع و  یی  یباحـص  تعامج  نآ  هدیقعب  هک  هحلط -  دـننک . شنفد  نایدوهی 
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داد . یمن  ماجنا  ار  هدننز  دنت و  هاریب و  ياهراک  نانچ  زگره  دوب  هدرب  یئوب  تیاور  نیا  دوجو  زا  هاگ 
نب نامثع  شردـپ  زا  ینامثع -  يوما  نامثع  نب  دـمحم  ناورم -  یبا  لوقزا  تسا  هدرک  تبث  ننـس "  رد "  ار  تیاور  نیا  هجام  نبا   - 13

نامثع هب  دجـسم  رد  مد  ص )  ) ربمایپ هریره " : یبا  زا  جرعا  زا  شردـپ  زا  داـنز  یبا  نبنمحرلا  دـبع  زا  ناـفع -  نب  ناـمثع  هداون  دـلاخ - 
ار موثلک  ما  ادخ  هک  هداد  ربخ  نم  هب  لیئربج  کنیانامثع  تفگ : وا  هب  دروخرب .
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ار نیا  رکاـسع  نبا  تسه  ریثـک  نبا  خـیرات  رد  هکناـنچ  یتـشاد " . هیقر  اـبهک  يراـتفر  هیرهم و  ناـمه  اـب  تسا  هدروآ  رد  وـت  يرـسمه  هب 
تسا . هدرکتیاور 

شردـپ زا  هتفگیم و  فـالخ  رب  هدرکیم و  هابتـشا  تیاور  لـقنرد  ناـمثع  نب  دـمحم  هک  میدوـمن  نشور  شیپهحفـص  دـنچ  دـیوگ : ینیما 
یلعج تایاور  تسا و  هدوب  ظوفحم  ریغ  شتایاور  هدوبن و  دامتعا  دروم  هقث " و  شردـپ "  تسا و  هدرک  لقن  تسردان  مولعمان و  تایاور 

ثیدـح هک  یناسک  وزج  داـنز  یبا  نب  نمحرلا  دـبع  هک  میدـید  نینچمه  تسین . لالدتـسا  دانتـسا و  لـباق  هدروآ  يو  هچنآ  هدرک و  لـقن 
، عالطا دیزم  يارب  دانتسا . لباق  ریغ  شتیاور  تسا و  وگناشیرپ  تیاور و  تسس  تسین و  دننادیم  دانتسا  لباق  تجح و  ار  شتیاور  ناسانش 

دیئامرفهعجارم . هدمآ  متشه  دلج  رد  هک  یتالیصفت  هب  نایوار  نیا  تیهام  هب  لماک  هطاحا  و 
دئاف نب  ورمع  زا  يرـصب  باـبح  نب  دـمحم  نب  دـمحا  زا  راـنید  نب  دواد  نب  دـمحم  لوق  زا  تسا  هدـناسر  تبث  هب  یتیاور  يدـع  نبا  - 14

یلاعت يادخ  هک "  دـنا  هدرک  لقنمیارب  ص )  ) ربمایپ زا  هک  دـیوگیم  سناو  سنا ، زا  يرـصب  نسح  زا  يرـصب  رایـس  نب  یـسوم  زا  يرـصب 
زور ات  تشگ و  دهاوخ  هتخآ  ریشمش  نآ  دوش  هتشک  هک  یماگنه  و  دوب ، دهاوخ  ماین  رد  تسا  هدنز  نافع  نب  نامثع  ات  هک  دراديریشمش 

تسا . هدرک  تبث  دنا  هدش  رکذ  شلاجر  همه  هک  يدنس  اب  دنسم " و  روطب "  ارنآ  زین  رکاسع  نبا   ". تفر دهاوخن  ماین  رد  تمایق 
. ) تسا زاسغورد  زین  شثیدح  داتسا  تسا و  دئاف  نب  ورمع  دوجو  شیکانبیع  لاکشا و  تسا . یلعج  دسیونیم " : نآ  هرابرد  یطویس 
شرامـش لصف  رد  افلخلا "  خـیرات  رد "  ار  نیمهاما  دـنادیم  زاـسغورد  ارنآ  يوار  یلعجار و  تیاور  اـجنیا  رد  یطویـس  هک  تسا  بیجع 

مولعمان تایاور  وا  تسا و  هدرک  تیاور  دئاف  نب  ورمع  اهنت  ار  نیا  دیوگ : یم  طقفو  دروآ  یم  نامثع  نساحم  لئاضف و 
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دراد . یتسردان  و 
زا وگغورد  کی  تسا و  یلعج  تیاور  دید  یتقو  یطویـس  دنبیرف . یم  ار  مدرم  دنهدیم و  هولج  هنوراو  هدناشوپ و  ار  قئاقح  روطنیا  يرآ ،

رگا شنادـننامه  وا و  نوـچ  اـما  . درکیم شفذـح  ناـمثع  ياهدـیجمت  لـئاضف و  تـسرهف  زا  دـیاب  دـیامنیم  لـقن  رگید  يزاـسغورد  ناـبز 
يارب یتلیضف  چیه  دنتسناوتیمن  دننکن  دانتسا  نآ  هب  ودنیامن  فذح  دنرابتعا  یب  تسـس و  نتم  ایدنـس  ظاحل  زا  هک  ار  یتایاور  دنتـساوخیم 

تایاور ندرک  فیدر  اب  هچرگ  هدش  روط  ره  دـنهاوخیم  دـنرادن و  لیم  ناشتعامج  اهنآ و  هک  تسا  يزیچ  نیا  و  دـنهدب ، تروص  نامثع 
. دنزاسب شنارقا  نامثع و  قح  رد  نیسحت  دیجمت و  زا  یحرش  مراکم و  لئاضف و  زا  یتسرهف  نالعاج  نازاسغورد و  هوای  ساسا و  یب 

تیموکحم دـقن و  دروم  ار  فرح -  نآ  نایوار  زا  یکی  " دـئاف -  نب  ورمع  یبهذ " ، یئاسن و  يدـع ، نبا  یلیقع ، ینیدـم ، نبا  ینطق ، راد 
دنا . هدرمش  لطاب  ار  شتایاور  هداد و  رارق 

وبا ناـطقلا ، ییحی  دراد . رارق  لاـجر  ياـملع  شهوکن  هلمح و  دروـم  زین  تیاور  نآ  دنـس  لاـجر  زا  رگید  یکی  يرـصب  رایـس  نب  یـسوم 
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دنا . هتسناد  چوپ  ولطاب  ار  شتایاور  وگغورد و  رابتعا و  یبار  وا  یبهذ  و  نیعم ، نبا  يدع ، نبا  متاح ،
: دیوگیم هدرک  دای  وا  زا  يو  تسا ، يدع  نبا  دـیتاسا  خویـش و  زا  دـسیونیم " : یبهذ  تسه . زین  یـسراف  دواد  نب  دـمحم  مان  نآ  دنـس  رد 

نب دمحم  تایلعج  زا  نآ  دیوگیم " : نآ  لابندب  هدروآ و  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  تلیضف  رد  یثیدح  مه  رجح  نبا  تسا " . هتفگیم  غورد 
تسا " . رانید  دواد 

هک يا  هدع  نیا ، دوجو  اب  نیغورد . یگتخاس و  تیاور  نآ  لاح  تسا  نینچ 
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ار تیاور  نآ   " نالحد ، ینیز  دمحا  ینامرق " و "  یطویس " و "  لثم "  دنـشارتب  یلئاضف  شدننامه  ماکح  نامثع و  يارب  دنا  هتـساوخیم 
رگید يانث  حدـم و  ماـگنهب  هک  روطناـمه  دـنا  هدروآ  تجح  هتفرگ و  یخیراـت  ملـسم  تقیقح  کـی  ناـمثع  دـیجمت  فیرعت و  لـصف  رد 

. دنا هدرک  لمع  ناشنابابرا 
زا یفعج  دیمحلا  دبع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  زا  یـضاق  لماک  نب  دـمحا  قیرط  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  كردتـسم "  رد "  مکاح   - 15

نیا هب  امهنع -  هللا  یـضر  ساـبع -  نبا  زا  ریبج  نب  دعـس  زا  بئاـس  نب  ءاـطع  زا  ینزم  ناـحط  هللا  دـبع  نب  دـلاخ  زا  قارو  ریبج  نب  لـضف 
وت نامثع  دومرف : وا  هبدمآ  کیدزن  نوچ  دیسر . ارف  هنع -  هللا  یضر  نافع -  نب  نامثع  مدوب . هتسشن  ص )  ) ربمایپ تمدخ  رد  نومـضم " :

ناشیازـسب هداد  رفیک  ار  اـهنآ  وت  ضوع  رد  ادـخ  هیآ "  رب  تنوخ  زا  يا  هرطق  دـش و  یهاوـخ  هتـشک  یناوـخیم  ار  هرقب  هروـس  هکیلاـح  رد 
یهاوخ هتخیگنارب  یئاوشیپ  ناگدنامراوخ  همه  رب  هک  یئاج  رد  زیخاتـسر  رد  و  تخیر . دهاوخ  تسا "  اناد  یئاونـش  وا  دـناسر و  دـهاوخ 

درک " . یهاوخ  تعافش  رضم  هعیبر و  هلیبق  ود  دارفا  هرامشب  رایسب  یتیعمج  زا  و  دنرب ، یم  کشر  وت  هب  یتیگبرغ  قرش و  مدرم  دش و 
رد تسا . ضحم  غورد  هتفگ "  هداد و  فاصنا  نآهراـبرد  یبهذ  تسا و  هدزن  مد  تیاور  نیا  تحـص  زا  يروباـشین  مکاـح  دـیوگ : ینیما 

هتفگ و یلیقع  هکنانچ  زین  یفعج  داتسا  خیش و  هوالعب  دشابیم " . ماهتا  دروم  هک  تسا  یفعج  دیمحلادبع  نب  دمحم  نب  دمحا  مان  نآ  دنس 
تسین . يوریپ  لباق  شلقن  تیاور و  دنا  هدرک  لقن  رجح  نبا  یبهذ و 

رب ارنآ  هک  يا  هسلج  رديرادـنپ  دـنا  هدینـشن  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  ار  ثیدـح  نیا  ورتسار  لداع و  باحـصا  زا  کـیچیه  هک  تسا  بیجع 
يرگید يارب  دنشاب -  هدینش  هک  ضرفب   - ناشمادکچیه هک  تسا  روآ  تفگش  نینچمه  تسا . هتشادن  روضح  نانآ  زا  یسک  هدروآ  نابز 

نتشک رد  نامثع و  هیلع  ناشتدحو  قافتا و  زا  ددرگب و  ودتفیب  اهنابز  رس  رب  ات  دنا  هدرکن  لقن 
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غلابان یکدوک  ص )  ) ربمایپ تایح  رد  هک  سابع "  نبا  زج "  دنا  هدینـشن  وا  زا  یثیدح  نینچ  اهنآ  زا  کیچیه  يرآ ، دـیامن . يریگولج  وا 
شیب لاس  هدزیـس   " باعیتسا -  رد "  رمع  وبا  قیدصتب  ریبز و  يدقاو و  هتفگ  ربانب  وا -  ص )  ) مرکا لوسر  تشذـگرد  ماگنه  تسا . هدوب 
رداق هک  نیا  رد  دیاش  تسا . هدوب  رتگرزب  یمک  ای  هلاسهد  هدیسر -  ام  تسدب  قیرط  نیدنچ  زا  هکسابع  نبا  دوخ  هتفگ  ربانب  ای -  هتـشادن 

هفرع و زور  هک  هتـشاد  دیدرت  نخـس  نآ  ظفح  مهف و  رد  شدوخ  تسا  نکمم  یتح  دـشاب . درت  هدوب  ص )  ) ربمایپ ثیدـح  ظفح  مهف و  هب 
عفان هک  نیمه  و  دومنن ، نآ  هب  یئانتعا  دینشوا  صوصخم  همان  رد  ار  نامثع  دادمتسا  هثاغتـسا و  یتقو  درکیم  قطن  نایجاح  ياربهکیلاح  رد 

یهاوخددـم و هب  يا  هراـشا  چـیه  هداد و  همادا  دوخ  قطن  هب  دـناوخرب  دادمتـسا  يواـح  ار  شا  هماـننامثع  صوصخم  هداتـسرف  فـیرط  هب 
تایح همادا  لاجم  وا  هب  حلـسمنویبالقنا  دـنارذگیم و  ار  یگدـنز  قئاقد  نیرخآ  نامثع  دنتـسنادیم  همه  هک  یلاـح  رد  درکن  وا  یگراـچیب 
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چیه و  دیدن ، شتفالخ  تموکح و  ای  وا  ناج  زا  عافد  يارب  یموزل  چیه  همه ، نیا  اب  دوب . جاحلا "  ریما  نامثع "  فرط  زا  يو  و  دنهدیمن ،
رگا دوب . هارمه  يارمه و  نامثع  هرابرد  نویبـالقنا  اـب  هکنیا  يارب  ارچ ؟ دادـن ، زورب  وا  نت  رب  تفـالخ  تعلخ "   " ندـنامیقاب يارب  یـشالت 

ثیدـح داشرا و  هرظنم  تسا -  ورتسار  لداع و  یی  یباحـص  تعامج  نآ  هدـیقعب  هک  وا -  دوب  هدینـش  ص )  ) مرکا ربماـیپ  زا  يزیچ  نینچ 
همه نایجاح و  تسب و  یم  رمک  عاـفد  هب  گنردـیب  دومن و  یم  ساـسحاهراب  رگد  ار  نخـس  نآ  نینط  رد  دروآـیم و  داـیب  ار  ص )  ) ربماـیپ

. دوب وا  يرادنید  تلادع و  ياضتقا  نیا  هدرکیم . توعد  یمالسا  هفیظو  نیا  هب  ار  ناناملسم 
سکع نآ  و  تسا . هدروخن  شـشوگ  هب  هدوب و  ربـخ  یب  یثیدـح  نینچ  زا  یلکب  ساـبع  نبا  هکنیا  رب  یلیلد  دراد و  دوجو  يرگید  دـهاش 

هب نامثع -  فرط  زا   - نایجاح ناوراـک  یتسرپرـس  تمـس  اـب  یتقو  تسا . هداد  ناـشن  هکم  هار  رد  هشئاعنخـس  ربارب  رد  هک  تسا  یلمعلا 
زا ار  مدرم  اداـبم  تسا . هداد  ناـیب  تردـق  مهف و  لـقع و  وت  هب  ادـخ  ساـبع  نبا  دـیوگیم : وا  هب  هشئاـع  دروخیم . رب  هشئاـع  هب  هتفریم  هکم 

 - نکشنوناق روتاتکید  نیا  اب  تفلاخم 
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رظن اب  هک  دیامنیم  نانچ  دهد و  یمن  ناشن  یتریح  دروخیمن و  هکی  هشئاع  نخـس  زا  سابع  نبا  يزاس . هدـنکارپ  يرادزاب و  نامثع -  ینعی 
هاگ ره  تسا  یعیبط  نیاربانب  دـنکیم . در  هحلط  يرادـمامز  هب  لـیامت  رب  ریاد  ار  هشئاـع  فرح  وا  مه  هکیلاـح  رد  دراد . تقفاوم  وا  هیور  و 

درکیم . در  تدشب  نامثعدروم  رد  ار  هشئاع  فرح  نآ ، دانتسا  هب  تشاد  دایب  دوب و  هدینش  ص )  ) ربمایپ زا  یثیدح  نینچ 
، هدینـشن دنهدیم  ار  شتیاور  تبـسن  وا  هب  هک  یثیدح  نینچ  زگره  سابع -  نب  هللا  دبع  ینعی   " تما -  همالع  هک "  میریگیم  هجیتن  اهنیا  زا 

تسا . سابع  نبا  تشذگرد  زا  سپ  يوما و  هرود  تایلعج  اه و  هتخاس  زا  تیاور  نیا  و 
مه نیا  دوب . دهاوخ  عافد  الب  ناگدیدمتس  همه  رورس  زیخاتسر  رد  نامثع  هکنیا  تسا و  ناگدنام "  راوخ  یئاوشیپ  زا "  نخس  تیاور  رد 

راوخ عافد و  ـالب  هدیدمتـس و  ياهتیـصخش  كرد  نینچمه  تسا . يرورـس  یئاوشیپ و  هنوگچتسین  مولعم  تسا و  يزیگنا  تفگـش  زیچ 
هتـسجرب و باحـصا  نآ  ناـشیا  عمج  ناـیم  رد  اـیآ  تسا . يراوشد  راـک  اـهنآ  نتخانـش  تسا و  اـهنآ  سار  رد  اوشیپ و  يو  هک  يا  هدـنام 

ناحوص نب  هعصعص  ناحوص و  نب  دیزو  رتشا  کلام  دوعسم و  نبا  رـسای و  رامع  رذوبا و  لاثما  یمان  ناعبات  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  ردقیلاع 
تناهاو و متس  دروم  شا  هتسد  راد و  نامثع و  هکهرـصب  هفوک و  هنیدم و  یمالـسا  ياهتیـصخش  رگید  سیق و  نب  رماع  هدبع و  نببعک  و 

دبع اهنآ و  هداوناخ  ناورمو و  مکح  شامق  زا  دنشاب  یناسک  ناگدنام "  راوخ  عمج "  رد  مه  دیاش  هن ؟ ایدنراد  دوجو  دنداد  رارق  يراوخ 
تما ندرگرب  دـناسر و  ناشرادـتقا  تزع و  هب  نامثع  دـینادرگ و  ناشراوخ  مالـسا  هک  شلاـثما  دـالوا و  نایفـس و  وبا  حرـس و  یبا  نب  هللا 

تخاس . طلسم  رادنید  دنبیاپ و  راتفرکین و  ناعبات  گنهاشیپ و  باحصا  رب  شیاهتیصخش و  نیرت  هتسیاش  رب  درک و  راوس  یمالسا 
شتحـص رب  مه  یلیلد  چـیه  دـیامنیم و  یفن  ار  نآ  لامتحا  ناـمثع  هریـس  هک  میراد  نیقی  اـم  تسا . ناـمثع  تعافـش  زانخـس  تیاور ، رد 

رصانع نتخاس  دراو  اب  شیرگتعافش و  اب  نامثع  ددنویپ  عوقوب  يزیچ  نینچ  لاحمضرفب  هاگ  ره  دراد . تافانم  نآرق  اب  وتسین 
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هب دشاب  متسدب  تشهب  ياهدیلک  رگا  تسا " : هتفگ  شدوخ  اریز  دولآ ، دهاوخ  ار  كاپ  ابیز و  يارس  نآ  ، تشهب هب  يوما  فیثک  هدولآ و 
دنیآرد "  تشهب  هب  ناش  همه  ات  داد  مهاوخ  هیما  ینب 

زا بلاطیبا  نب  ییحی  زا  لدـعلا  میهاربا  نبقاحـسا  نب  هللا  دـبع  لوق  زا  تسا  هدرک  تبث  كردتـسم "  رد "  یتیاور  يروباشین  مکاح   - 16
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ات مداتفا  هارب  لمجگنج  ماگنهب  دیوگیم " : شدج . زا  شردپ  زا  دمحم -  نب  نمحرلا  دـبع  یبطاح -  زا  يرـصب  فافخ  یـسوم  نب  راشب 
رد نتشگ  هب  دندرک  عورش  زین  ناحوص  نب  دیز  رکب و  یبا  نب  دمحم  رسایرامع و  یلع و  نب  نسح  و  ع )  ) یلع منک . یـسررب  ار  ناگتـشک 

انا هللا و تفگ : هدیشک  يدایرف  سپـس  دنادرگرب و  ارنآ  دوب . هداتفا  رد  يور  هب  هک  داتفا  يا  هتـشک  هب  یلع  نب  نسح  مشچ  ناگتـشک . نایم 
. هللا دیبع  نب  هحلط  رـسپ  دـمحم  دادـباوج : مناج ؟ رـسپ  تسا  یـسک  هچ  دیـسرپ : شردـپ  تسا . شیرق  زا  یلاهن  ون  ادـخب  نوعجار . هیلا  انا 

رفس نیا  زا  ار  وت  ناج  ردپ  تفگ : نسح  نیگهودنا . تسشنب  سپـس  دوب . يا  هتـسیاش  كاپ و  ناوج  ادخب  نوعجار . هیلا  انا  انا هللا و  تفگ :
شاک هک  تسا  نیا  میاـنمت  مرـسپ  یئوگیموت  هک  تسا  روطنیمه  تفگ : دـندرک . ضوع  ار  وت  میمـصت  رفن  ود  نآ  اـما  مدرکیمعنم  یگنج 
مدرم میا و  هنیدم  راپسهر  ام  نینموملا  ریما  متفگ : هتساخرب  ماگنه  نیا  رد  دیوگیم : بطاح  نب  دمحم  مدوب . هدرم  نیا  زا  شیپ  لاس  تسیب 

: تفگ ود  نآ  هب  یلع  دنتفگ . نخـس  هتـساخربرکب  یبا  نب  دـمحم  رـسای و  رامع  میهدـبباوج ؟ هچ  دیـسرپ . دـنهاوخ  نامثع  هرابرد  ام  زا 
لمع دـب  تازاجم  رد  دـیدرگ و  تازاجم  تشگ . لئاق  مه  یـضیعبت  دـب  تشگ و  لئاق  ضیعبت  نامثع  دـیئوگب : روطنیا  دـیاب  دـمحم  رامع 

هب نوچ  بطاح  نب  دمحم  ياوت  تفگ : هاگنآ  دنک . تواضق  امـش  نایمات  دـش  دـیهاوخ  هدرب  یلداع  رواد  هاگـشیپهب  هدـنیآ  رد  و  دـیدرک .
يدمآرد هنیدم 

هحفص 189 ] ] 

هدومن و يراکزیهرپ  هوالعب  دـندرک  هدیدنـسپ  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  دوب  یناـسک  زا  ادـخب  وگب : دندیـسرپ ، وت  زا  ناـمثع  هراـبرد  و 
. دنیامن لکوتدیاب  ادخ  رب  نانموم  درادیم و  تسود  ار  ناراکوکین  ادخ  و  دندرک ، بوخ  راک  هدومن و  يراکزیهرپ  سپس  دندروآ و  نامیا 

" 
هب عجار  هدومنن و  حیحـصت  ارنآ  هدزن و  مد  تسه  نیغورد  تیاور  نیا  دنـس  رد  هک  یتالاکـشا  بیاعم و  زا  يروباشین  مکاح  دیوگ : ینیما 

ار هچنآ  ام  نکل   " تسا . فیعـض "  تسـس و "  یـسوم  نب  راشب  هک "  هتفگ  طقف  نآ  هراـبرد  یبهذ  و  تسا . هتفگن  داریا  هملک  کـی  نآ 
میئوگیم : تفگ  تسیاب 

يدادـغب بیطخ  تسه . وا  رد  یی  یتسـس  دـیوگیم : شا  هرابرد  ینطق  راد  تسا . نآ  دنـس  لاـجر  زا  یکی  میهاربا ، نب  قحـسا  نب  هللا  دـبع 
تسا . هتفگ  ار  نیمه 

غورد نم  نابز  زا  وا  هک  مهدـیم  تداهـش  نم  دـیوگیم : نوراـه  نب  یـسوم  دنـس -  لاـجر  زا  رگید  یکی  بلاـط -  یبا  نب  ییحی  هراـبرد 
دنا . هدز  اهفرح  شا  هرابرد  مدرم  دیوگیم : مساق  نب  هملسم  دزاسیم .

. تسا تیاورتسـس  دـیوگیم : صفح  وبا  تسا . نازابلغد  زا  و  تسین ، دامتعا  دروم  دـیوگیمنیعم : نبا  يرـصب ، یـسوم  نب  راـشب  هراـبرد 
فیعض و دیوگیم : دواد  وبا  ما . هدرک  كرت  ار  شتایاور  هتشون و  وا  یئاورتاریرقت  زا  هدید و  ار  وا  تسا ، تیاور  تشز  دیوگیم : يراخب 
 " يوق ار "  وا  : دیوگیم مکاح  دمحا  وبا  تسا . فیعـض "  دـیوگیم " : هعرز  وبا  تسین . دامتعادروم  دـیوگیم : یئاسن  تسا . تیاور  تسس 

. تسا هدرک  یئوگدب  وا  زا  دنا  هدرب  لهس  نب  لضف  شیپ  ار  شمسا  دننادیمن .

هحفص 190 ] ] 

رد زین  نامثع  شردپ  زا  تسا . هدـش  فیعـضت  يزار  متاح  وبا  طسوت  هدـمآ  یبهذ  لادـتعالا "  نازیم  رد "  هکنانچ  یبطاح ، نمحرلا  دـبع 
تسین . یفیرعت  هنوگچیه  ثیدح  لاجر  گنهرف 
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تریـصب يور  زا  نایقتم  يالوم  هوالعب ، دننک ؟ ادیپ  هدیقع  ای  دنیامن  تیاور  يزاسغورد  ناراکلغد  نینچ  هچنآ  دراد  یـشزرا  هچ  نیاربانب 
تسا و هداد  ماجنا  ینیب  عقاو  اب  رظن و  تقد  هعلاطم و  اب  ار  شیاهیـشکرکشل  اهدربن و  اهراک و  همه  تخادرپ و  یم  یگنج  رفـس  هب  لـماک 
رد تشذگ  موس  دلج  رد  هکنانچ  (ص ) مرکا لوسر  تسا . هدش  هدرمش  شلئاضف  زا  نیا  و  ص ،)  ) ربمایپ شرافس  هب  انب  روتـسدب و  ار  همه 
هک دوب  دنهاوخ  یتعامج  نم  زا  دعب  دومرف " : یم  هدرکیم و  کیرحت  قیوشت و  اهشکاشک  نآ  رد  يو  يرای  هب  ار  باحـصا  شتایح  نامز 
دنک داهج  اهنآ  هیلع  شتردق  وتسد  اب  تسناوتن  سک  ره  نیاربانب  دوبدهاوخ . اهنآ  هیلع  ندیگنج  راد  هدهع  ادـخ  هک  دـنگنج  یم  یلع  اب 
يا هبترم  نیا  زا  رت  نیئاپ  و  دنک ، داهج  دیاب  شبلق  اب  تسناوتن  داهج  نابز  اب  سک  ره  و  یتاغیلبت ،) داهج  ینعی   ) دیامن داهج  شنابز  اب  دیاب 

میگنجب نانکش  نامیپ  اب  یلع  هارمه  هک  هدرک  شرافس  ام  هب  ص )  ) ادخلوسر دناهتفگیم " . باحصا  رگید  يراصنا و  بویا  وباو  تسین " .
ناگـس هک  تسا  نالا  نیمه  يرادـنپ  : " ... هتفگ وا  هب  هتـشاد و  رذـح  رب  راو  تیلهاج  ندـیمارخ  زا  ار  نینموملا  ماما  هشئاع  ص )  ) ربماـیپ ".

هب هک  ثیدح  نیا  تحـص  میتشون  موس  دـلج  رد  هکنانچ  " و  هناملاظ . یگنج  یگنج  یم  یلع  هیلع  وت  دـننکیم و  سراپ  وت  فرطب  باوح 
تسا . هدیسر  توبث  هب  تسا " ) هناملاظ  تگنج  (و  يرادیم اور  متس  وا  هب  هکیلاح  رد  یگنج  یم  یلع  هیلع  وت  هدومرف " : ریبز 

شرافس روتسد و  هب  ار  اهگنج  اهیشکرکشل و  نآ  جنرنایقتم  يالوم  نیاربانب ،

هحفص 191 ] ] 

ریـس زا  هک  یبتجم -  ماما  و  دـننادرگب ، شداهتجا  هیرظن و  زا  ار  وا  هتـسناوتن  سکچیه  زگره  و  تسا ، هتخاسیم  راومه  نت  رب  ص )  ) ربماـیپ
يارجا زا  تسا  هدومنن  عنم  ص)  ) مرکا ربمایپ  شدـج -  روتـسد  يارجا  زا  ار  شردـپ  هجوچیهب  تسا -  موصعم  اربم و  یئوس  راک  شزغل و 

هدوب یسک  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  هن  " و  تسین ، لزنم  یحو  زج  شنخس  دیوگیمن و  هاوخلدب  نخـس  نآرق "  مکحب  هک  يربمایپ  روتـسد 
هک تسا  نانچ  دـنزب  يو  قح  رد  یفرح  نینچ  یـسک  رگا  دروخب . ینامیـشپ  فارحنا  رفک و  داسف و  هشیر  ندـنکرب  يارب  مایق  زا  هک  تسا 

هدروخ غیرد  هتـشگ و  نامیـشپ  ص )  ) مرکا ربمایپ  ياهگنج  رد  كرـش  رفک و  نارـس  ندیـشک  نوخ  كاخ و  هبزا  شترـضح  دـشاب  هتفگ 
رفک و ندودز  روظنمب  تسا و  هدوبیهلا  هزیگناب  یمالسا و  ینیب  تحلصم  رب  ینتبم  دروم  ود  ره  رد  شتـسایس  يریگ و  عضوم  اریز  تسا .

تسا . هدروخ  مه  يرگید  رب  دشاب  هدروخ  سوسفا  لاح  ود  زا  یکی  رب  رگا  و  یهابت ،
ناناملـسم ياوشیپ  ماما و  يورب  ریـشمش  هک  یـسک  رد  تسا ، هتـشاد  دوجو  هحلط "  نب  دـمحم  رد "  یگتـسیاش  یکاـپ و  مادـک  یهگناو 

هار زا  وا  نوچ  دنامیم و  هحلط "  شردپ "  لاح  هب  وا  لاح  دیامن ؟ شیرای  دنک و  داهج  شهارمه  هتشاد  روتـسد  هکیلاح  رد  تسا  هدیـشک 
تسا . فرحنم  نامرفان و  هتشگ و  ردب 

لمج هواجک  اب  هک  ار  یناسک  راک  ات  دنزاسب  اهزیچ  دنیامن و  هنوراو  ار  تقیقح  دـنا  هتـساوخ  ناراکلغد  نالعاج و  اما  تقیقح . تسا  نیا 
اجک  تقیقح  اجک و  ناش  هتفاب  هتشاس و  نکل  دنا ، هتفاب  هتخاس و  و  دنیامن ... هئربت  هیجوت و  دنا  هتشگ  هارمه 

زا شیپ  تساملـسم  هکیلاح  رد  دشاب ، هدز  دنا  هتخاسبطاح  نب  دـمحم  هب  باطخ  شنابز  زا  هک  اریئاهفرح  ع )  ) یلع تسا  نکمم  روطچ 
. يارمه گنهامهو و  تخاونکی  همه  و  نامثع ، هرابرد  شرظن  يار و  يایوگ  همه  هدرک  اهراک  هتفگاهنخس و  نآ  زا  سپ  لمج و  گنج 

هحفص 192 ] ] 

هدروآ و ناـمیا  هک "  درامـشب  دـنادب و  یناـسک  زا  ار  وا  هک  ع )  ) یلع هب  دـهدیم  هزاـجا  شلاـمعا  ههایـس  ناـمثع و  یگدـنز  خـیرات  رگم 
ههایـس نامه  دندرک " ؟... بوخ  راک  هدومن و  يراکزیهرپسپـس  دندروآ و  نامیا  هدومن و  يراکزیهرپهوالعب  دندرک  هدیدنـسپ  ياهراک 
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هب ار  نایقتم  يالوم  ناشیا  سار  رد  باحـصا و  ناماگـشیپ  داد و  نتـشک  هب  ار  وا  تسا و  دنـسپان  ههاریب و  راک  تیانج و  زا  رپ  هک  یلامعا 
ار دوخ  ص )  ) ربمایپ باحـصا  تشاذگن  تخاس و  نینوخثداوح  نتـسبآ  ار  یمالـسا  روشک  ياهناتـسا  تشاداو و  شا  هزرابم  هضراعم و 

عنام شا  هزاـنج  رب  ندرازگ  زاـمن  نفد و  نفک و  زا  ار  رادـنید  راـکوکین و  مدرم  هک  تسا  ناـمه  و  دـنرادنپب ، شناـج  زا  عاـفد  هب  فظوم 
، تناها یـسکیب و  يراوخ و  لاح  هب  هلابز  رد  ندنام  زور  دنچ  زا  سپ  مهنآ  دـننک  شکاخ  نایدوهی  ناتـسربق  رد  هک  دـش  ببـس  تشگ و 

اورنامرف وا  دوش و  تعیب  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  اب  دـنکن ، مادـقا  شنفد  نفک و  يارب  کیچیه  دـننیبب و  لاـح  نآ  رد  ار  وا  ناناملـسم  همه 
دـیایم و ناجیه  هب  دـیامنیم  کچوک  هداس و  مدرم  رظن  هب  هک  یئاهراک  يارب  هک  وا  درادـن ، رب  یمدـق  یلو  شنفد  نفک و  هب  رداق  دـشاب و 
زا یکی  یتح  هک  هدیـسر  عالطا  نم  هب  دـناوخ " . یم  مادـقا  مایق و  هب  نینچ  ار  نانآ  یقطن  رد  ـالثم  دزیگناـیم و  ربهفیظو  ماـجنا  هب  ار  قلخ 
نآ گنچ  زا  تسا و  هدوبر  یم  هدنکیم و  ار  وا  دنبتسدو  رویز  هدشیم و  همذ  لها  نز  ای  ناملـسمنز  هناخ  دراو  یماش ) مجاهم   ) تعامجنآ
هار دنا  هدوب  رابنارگ  هدرب  امغیب  لاوما  زا  هکیلاح  رد  تقونآ  تسا . هدرکیمن  ادیپ  تاجن  سامتلا  انمت و  شهاوخ و  اب  زج  مجاهم ) یهاپـس  )

لباق اهنت  هن  دنک  گرم  قد  لاوحا  نیا  رثا  رب  ناملـسم  ناسنا  رگا  نونکا  دنهدب . يا  هتـشک  ای  دننیبب  يا  همطل  هکنیا  نودب  دـنا  هتفرگ  دوخ 
لاـمیاپ ربارب  رد  هک  یتیمح  اـب  دنمتریغتیـصخش و  نینچ  تسا " . هداد  خر  هتـسیاش  یعیبط و  يرما  نم  رظنب  هکلب  دوب  دـهاوخن  شنزرس 

نفک و یب  هلابز و  رد  ار  نامثع  هزانج  دنیـشن و  یم  دزیگنا و  یم  رب  مادـقا  مایق و  هب  هدـمآ و  ناجیههب  روطنیا  یگدیدمتـس  قح و  نتـشگ 
: دزاسیم اهر  نفد 

هحفص 193 ] ] 

دنام  نفد  نفک و  یب  وا  يوربور  نامثع  )
اهر ) دازآ و  هدش  دنلب  شرازآ  هب  هک  یتسد  و 

هدوب  هنیک  يور  زا  یلع  راک  نیا  منادیمن  )
يراکزیهرپ )؟ ینمادکاپ و  رس  زا  هن ، ای 

،" " درب دهاوخ  ردب  ادخ  هار  زا  ارت  اریزامنم  يوریپ  یلایخ  نیزاوم  هاوخلد و  زا  نک و  تواضق  مالسا  نوناق  بجومب  مدرم  فالتخا  رد  " 
. تشاد یهاوخن  یظفاح  یماح و  ادخ  ربارب  رد  یئامن  يوریپ  نانآ  هاوخلد  زا  یسانشنوناق ) و   ) یئاناد هیام  تفایرد  زا  سپ  هک  یتروص  رد 

" 
دزن دیوگیم " : تسا . هدرک  تبث  یتیاور  مالـس  نب  هللا  دبع  زا  هیما  یبا  نب  ناورم  زا  یقـشمد  هلاضف  نب  جرف  قیرط  زا  انیدـلا  یبا  نبا   - 17
نیا رد  ار  ص )  ) ادـخ ربمایپ  بشید  نیمه  دوزفا : و  تفگ : دـماشوخ  نم  هب  مشاب . هدرک  واب  یمالـس  ات  متفر  دوب  هرـصاحم  رد  هک  ناـمثع 

؟ دنا هداد  یگنـشت  ارت  دیـسرپ  يرآ . متفگ : دـنا ؟ هدرک  هرـصاحم  ار  وت  نامثع  دومرف : نم  هب  تشاد -  يا  هرجنپ  شقاطا  و  مدـید -  هرجنپ 
: دومرف نم  هب  مدرک . ساسحا  منوردنا  رد  ارنآ  یکنخ  متشگ و  باریس  ات  مدیماشآ  نآ  زا  بآ . رپ  تخیوآ  ورف  یلطسهاگنآ  يرآ . متفگ :
مدـیزگرب و ار  نیا  ناـیم  نآ  زا  نم  ینک . راـطفا  اـم  دزن  یناوت  یم  یهاوخب  هک  یتروص  رد  تشگ و  یهاوخ  زوریپ  ناـنآ  رب  یهاوخب  رگا 

دش " . هتشک  زور  نامه  نامثع  میامن . راطفا  يوتمدخ  رد  هک  مدیدنسپ 
مولعمان تایاور  دیوگیم : وا  هرابرد  لبنح  دمحا  تسا . یقشمد "  هلاضف  نب  جرف  ياهیراکلغد "  زا  یفابغورد  هطسفس و  نیا  دیوگ : ینیما 

تسا و فیعض "  دیوگیم " : ینیدم  نبا  تسا . تیاور  تسس  دیوگ : یم  نیعم  نبا  دنکیم . لقن  دامتعا  دروم  صاخشا  نابز  زا  یتسردانو 
تشز دنیوگیم : ملسم  يراخب و  منکیمن . لقن  ثیدح  وا  زا 
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راوتـسا شثیدـح  دـیوگیم : دـمحا  وبا  تسین . دانتـسا  لباق  شتیاور  دـیوگیم : متاح  وبا  تسا . فیعـض " دـیوگیم " : یئاسن  تسا . تیاور 
راد دـنکیم . لـقن  ینطق  راد  يارب  هدـمآ  هلاـضف  نب  جرف  قیرط  زا  هک  ار  یثیدـح  یناـقرب  تسا . تیاور  تسـس  دـیوگیم : ینطق  راد  تسین .

يدـهم نب  نمحرلا  دـبع  يرآ . دـیوگیم : هلاضف ؟ نب  جرف  دوجو  رطاخب  دـسرپ : یم  یناقرب  تسا . ساـسا  یب  لـطاب و  نیا  دـیوگیم : ینطق 
یناتـساد لوگ  سکچیه  دیوگیم : بیطخ  تسا . تیاور  تسـس  دیوگیم : یجاس  تسا . هدرک  لقن  يا  هنوراو  مولعمان و  تایاور  دـیوگیم :

هدش لقن  يدهم  نبا  نابز  زا  يو  هرابرد  هچنآ  اریز  دروخیمن ، هدش  لقن  يدـهم  نبا  نابز  زا  يو  ندوب  دامتعا  دروم  قثوم و  هرابرد  هک  ار 
درط كرت و  ار  وا  يدهم  نبا  دیوگیم : يراخب  تسا . زاسغورد  شدوخ  وا  دـشاب و  یطـساو  نامه  هک  دـمحا  نب  نامیلـس  زا  تسا  یتیاور 

دانـسا هب  ار  تسـس  ساسا و  یب  ياـه  نتم  دزاـسیم و  هنوراو  اـجباج و  ار  تاـیاور  دانـسا  هلاـضف  نب  جرف  دـیوگیم : ناـبح  نبا  . تسا هدرک 
هک تسا  یناسک  هلمج  زا  وا  دـیوگیم : يروباشین  مکاح  تسین . اور  يو  تاـیاور  هب  ندرک  دانتـسا  دنابـسچ . یم  یئاور  مکحم  حـیحص و 

دشابیمن . لالدتسا  دانتسا و  لباق  شفرح 
يرثا ثیدح  لاجر  گنهرف  رد  تسا . هتخانـششردپ  هن  تسیک و  تسین  مولعم  ناورم "  شثیدح "  داتـسا  اما  تسا . هلاضف  نب  جرف  نیا ،

نب هللا  دـبع  زا  هکیناسک  نایم  رد  هن  تسه و  هلاضف  نب  جرف  ناداتـسا  خـیاشم و  نایب  رد  وا  زا  يرکذهن  دوشیمن و  هدـید  وا  لاح  حرـش  زا 
دنس رد  یتادوجوم  نینچ  دنرایسب  هچ  دشاب و  هدماین  ایندب  زونه  یـسک  نینچ  دیاش  تسا . هدش  يو  زا  يرکذ  دنا  هدرک  لقن  ثیدح  مالس 
دنا هتفایندوجو  تروص  ناش و  هدازن  رهد  رداـم  زونه  هک  یتادوجوم  دوشیم ، لـقن  شلاـثما  وناراـکمه  ناـمثع و  لـئاضف  رد  هک  یتاـیاور 

دنناراکلغد  ناروزم و  نافاب و  تلیضف  نازرو و  ضرغ  لایخ  هتخاس  هکلب 
شوگ رد  طقف  هدومن  اعدا  شیوخ  قح  رد  هک  ار  تمارک  نیا  نامثع  ایآ  منادیمن 
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،و هدرمـش یلایخ  باوخ و  ار  ارجام  ناشیا  دنا و  هداد  عالطا  باحـصا  همه  هب  مالـس  نب  هللا  دـبع  ای  وا  هن ، ای  تسا  هتفگمالـس  نب  هللا  دـبع 
هدیسر و ناوختساب  دراک  هتـشذگ و  راک  زا  راک  هک  هدیـسر  ناشعالطا  هب  یتقو  ای  دنهدب ، رثا  بیترت  نآ  هب  ات  دنا  هتـسنادن  تجح  لیلد و 

هدش قفتم  عمتجم و  يو  هیلع  تما  هتشگ و  مامت  نامثع  هیلع  تجح  هک  یماگنهو  تسا ، هتسنامیم  ار  بارهـس  گرم  زا  سپ  يوراد  شون 
درک . دهاوخن  اطخ  رب  یعامجا  تعامج  نآ  معزب  تما -  تسا و  هدرک  عامجا  و 

هتـشکناخروم زا  يا  هدـع  اریز  تسا . گرم  زور  رد  ناـمثع  نتـشاد  هزور  دروـم  رد  نآ  وتسه  تیاور  نآ  رد  يرگید  تقد  لـباق  هتکن 
تسا هتشاد  زاربا  يرظن  نینچ  تسه  يدهن  نامثع  یبا  زا  هک  یتیاور  دانتـساب  يرذالب  دنا . هتـسناد  نابرق  دیع  زا  سپ  زور  ود  ار  يو  ندش 
وهداد حیجرت  ار  تیاور  نیمه  لماکلا "  باتک "  رد  دربم "  هدرک و "  تبث  يو  ندش  هتـشک  زور  دروم  رد  ار  تیاور  نامه  زین  يدقاو  و 

رد يرکف  یلع  رصاعم  نافلوم  زا  و  يرکب ، راید  یطویس و  ینالقـسع و  رجح و  نبا  يزوج و  نباو  تسا  هدروآ  باعیتسا "  رد "  رمع  وبا 
یعفاش هفینح و  وبا  رظن  نیا  ،و  تسین زیاج  نابرق  دـیع  زا  سپ  هزور  هسرد  نتفرگ  هزور  تعامج ، نآ  هدـیقعب  " صـصقلا . نسحا  باتک " 

تسا و
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هب ص )  ) ربمایپ دـیوگیم : نامثع  هک  نیا  دـسیونیم " : تارذـش "  باتک " رد  یلبنح  دامع  نبا  دـنادیمن  زیاج  عتمتم  ریغ  يارب  ار  نآ  کلام 
هن دوب  دـهاوخ  ام  دزن  دروخ  یهاوخ  هک  یئاذـغ  نیلوا  هک  تسا  نیا  درک  یهاوخ  راطفا  زا  دوصقم  درک . یهاوخ  راـطفا  اـم  دزن  : دومرف نم 

زیاج نآ  رد  نتفرگ  هزور  هدوب و  نابرق  دیع  مود  زور  نوچ  هتـشادن  هزور  زورنآ  رد  نامثع  اریز  دوب . دـهاوخ  ام  دزن  تا  هزور  راطفا  هکنیا 
شگرم زور  رد  نتـشاد  هزور  رطاخب  نامثعزا  ناخروم  هک  يدـیمجت  نیـسحت و  اـب  هدرک  یلبنح  داـمع  نبا  هک  یهیجوت  لـیوات و   " تسین

الثم هک  زورما  ات  دنا  هتـشاد  رواب  لسن  ردـنا  لسن  تعامج  نآ  هک  تسا  يرما  زورنآ  رد  يو  يرادهزور  و  دراد ، تافانم  دـنا  هدروآ  لمعب 
: تسا هدوب  راد  هزور  هکنیا  رب  دراد  تحارـص  هدرک  تبث  نامثع  زا  رمع  نبا  قرط  زا  ریثک  نبا  هک  یتیاور  یهگناودیوگیم  مه  يرکف  یلع 
. دش هتشک  زور  نامه  تفرگ و  هزور  نامثع  سپ  نک . راطفا  ام  دزن  نامثع  دومرف : نمب  مدید . باوخ  رد  ار  ص )  ) ربمایپ دیوگیم : نامثع  "

هب ناـمثع  یتـقو  دـیوگیم " : تساهدرک . لـقن  ناـمثع -  رـسمه  هصفارف -  رتـخد  هلئاـن  زا  ادنتـسم  بیلک  نب  مثیه  هک  یتـیاور  نـینچمه  " 
دـندادن و تساوخ ، بآ  ناگدـننک  هرـصاحم  زا  راطفا  ماگنهب  دروآ . رـسب  هزور  هب  دیـسر  لـتق  هب  نآ  رد  هک  ار  يزور  دـمآرد ، هرـصاحم 

ناهاگرحـس نم  درکنراطفا . زورنآ  نامثع  دـنتخیر . یم  نآ  رد  تافاثک  هک  دوب  شا  هناخ  رد  یلادوگ  و   - روخب بآ  لضاف  نآ  زا  دـنتفگ 
یئاراوگ بآ  نیا  متفگ : نامثع  هب  مدروآ و  هناـخ  هب  داد . نم  هب  بآ  يا  هزوک  متـساوخ . بآ  وا  زا  مدـید و  تاـنق  رـس  رب  ار  يا  هیاـسمه 

تیارب یـسک  مدیدن  نم  يدروآ  اجک  زا  مدیـسرپ : ما . هتفرگ  هزور  تفگ : دوب ، هدمآرب  هدـیپس  تخادـنا . یهاگن  مدروآ . تیارب  هک  تسا 
ناـمثع دـیامرفیم  دراد و  تـسد  ردبآ  یلطـس  هدـمآرد و  فقــس  نـیا  زا  هـک  مدـید  ار  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  تـفگ : درواـیب ؟ ناـن  بآ و 

ات مدیشون  . شونب
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اهنآ اب  رگا  درک . دـنهاوخ  لامیاپ  ارت  قحتعامج  نیا  دومرف : تقونآ  متـشگ . باریـس  ات  مدیـشون  شونب . رتشیب  دومرف : تفرب . ما  یگنـشت 
ار وا  هدمآرد  يارـس  هب  زور  نامه  درک . یهاوخ  راطفا  ام  دزن  ناشیراذـگاو  دوخ  لاح  هب  هک  یتروص  رد  تشگ و  یهاوخ  زوریپ  یگنجب 

 " دنتشک .
یلوهجم يرگید  تسا و  شیوـخ  ربماـیپ  نادـناخ  نمـشد  یکی  دـنرابتعا . یب  اـهنآ  ناـیوار  اریز  تسین ، داـمتعا  لـباق  مه  تیاور  ود  نیا 

لثم تیاور  ود  نیا  سپ  تسا  هدرکیم  هلمح  ع )  ) یلع نینموـملاریما  هب  هک  یـسک  یلخاد و  حلـسم  ناراـکزواجت  زا  رگید  هس  و  سانـشان ،
هک تسا  یلعج  یگتخاس و  یتلیـضف  هدوب  راد  هزور  شلتق  زور  نامثع  هک  تعامجنآ  فرح  نیا  و  تسا ، ساسا  یب  ایندلا  یبا  نبا  تیاور 

دنا . هتفاب  يو  ندرک  گرزب  روظنمب 
زا يرـصب -  ساـبعلا  وبا  یمیدـک -  سنوی  نب  دـمحم  قیرط  زا  دـنا  هدرک  تبث  یتـیاور  نارگید  رکاـسع و  نبا  يروباـشین و  مکاـح  - 18

هدینش يرصب  دابع  نب  سیق  زا  يرصب  نسح  دیوگیم : يرصب ، یسودس  دلاخ  نب  هرق  زا  يرصب -  نسحلا  وبا  زازخ -  لیعامـسا  نب  نوراه 
يزور میوج . یم  تئارب  وت  هاگردب  نامثع  نوخ  زا  ایادخ  تفگیم : نینچ  مدید . لمج  گنج  رد  ار  هنع -  هللا  یـضر  یلع  دیوگیم " : هک 
یناسک اب  مشکیم  تلاجخ  ادخ  زا  نم  ادخب  متفگ : دننک  تعیب  نم  اب  دنتساوخ  متـشگ . دوخیب  دیرپ و  مرـس  زا  لقع  دش  هتـشک  نامثع  هک 

زا نم  ؟ میامنن مرـش  دنمرـش  رد  وا  زا  ناگتـشرف  هک  یـسک  زا  ایآ  تسا : هتفگ  وا  هب  ص )  ) ادخلوسر هک  دنا  هتـشک  ار  يدرم  هک  منک  تعیب 
. دنتفرب هتفرگ  شیوخ  هار  مدرم  دشاب . هدشن  نفد  زونه  هداتفا و  نیمز  يور  رب  هتـشک  نامثع  هک  منک  تعیب  یلاح  رد  مشکیم  تلاجخ  ادخ 

دعب مناسرت . راک  نیاب  تردابم  زا  نم  ایادـخ  متفگ : دـندومن . تعیب  ياضاقت  نم و  شیپ  دـندمآ  هراـبود  دـش  هدرپس  كاـخ  ناـمثع  یتقو 
. تخیر ورف  مبلق  دـندناوخ  نینموـملا  ریما  ارم  اـت  نینموـملا  ریما  يا  دـنتفگ : نم  هب  ماـگنه  نیا  رد  مدرک . تعیب  هتـشگ  رت  مـکحم  ما  هدارا 

نم زا  ار  نامثع  داد  ایادخ  متفگ :
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ار دوخ  تخیر و  ورف  مبلق   " نینموملا ریما  دنتفگ " : نم  هب  یتقو  هدروآ : نینچ  ار  تیاور  ریخا  تمسق  ریثک  نبا  ددرگ " . دوشنخ  ات  ناتسب 
. متشادهگن

ود زا  هک  یتایاور  ریاس  فیدر  رد  دنکیم و  رکذ  ار  يروآ  هدنخ  هرخـسم و  تیاور  نینچ  يروباشینمکاح  هک  تسا  بیجع  دـیوگ : ینیما 
نایمب شدنس  یتسس  زا  چیه  دنکیم و  رد  یلیبس  ریز  ار  شدننام  هوای  نتمو  دنیچ  یم  هداد  رارق  قیقحت  دروم  ملـسم  يراخب و  حیحـص "  " 

نآ يرابتعا  یب  زا  وهدنام  شوماخ  تسا  نامثع  دیجمت  رد  هدیدنوچ  یلو  دشاب  هدرب  یپ  تیاور  نیا  یچوپ  هب  یبهذ "  دـیاش "  دروایمن .
مشناد و رهش  نم  تباث "  تسرد و  ملسم و  ثیدح  یسررب  يارب  هتشادهاگن  ار  شنف  توف و  یسانشثیدح و  ملع و  همه  و  تسا ، هدزن  مد 

دزاس رابتعا  یب  ارنآ  هک  هدز  روز  یه  و  دراددوجو ، نایقتم  يالوم  لئاضف  رد  هک  یملـسم  تسرد و  ثیداـحا  رگید  شا " و  هزاورد  یلع 
هب ار  لطاب  دـیامن و  لامیاپ  ار  قئاقح  ات  هداد  رارق  هلیـسو  ار  نیغورد  تیاورنیا  شخیرات  رد  هک  ریثک ، نبا  روطنیمه  دزادـنیب . شزرا  زا  و 

دنادرگ  لئاضف  بحاص  ار  نامثع  دناشنب و  یسرک 
نانادـثیدح و ياـهرظن  راـهظا  زا  يا  هراـپ  میدومن  یفرعم  ار  تیاور  نـالعاج  نازاـسغورد و  زا  يا  هلـسلس  هک  ریدـغ "  مجنپ "  دـلج  رد 
زا هک  ار  نیا  میدناسر و  ناترظن  هب  نیغورد -  تیاور  نآ  نایوار  زا  یکی   " یمیدـک -  سنوی  نب  دـمحم  شهوکن "  رد  ارلاجر  ياملع 

میئوگ . یم  نخس  لیصفت  هب  نونکا  تسا . هدرک  لعج  ثیدح  رازه  زا  شیب  هدرکیم و  لعج  ثیدح  ص )  ) ربمایپ لوق 
یم وگغورد  ار  ودنآ  تفگیم و  نخس  یمیدک )  ) سنوی نب  دمحم  نانس و  نب  دمحم  هرابرد  ثعشالا - نبا  دواد -  وبا  دیوگیم : يرجآ  " 

لهـس وبا  لیلخ ، مالغ  یمیدـک و  زا : دـنترابع  هک  هدرک  مالعا  ار  رفن  ود  یئوگغورد  طقف  یناتـسجس  دواد  وبا  : دـیوگیم رامت  نبا  دـناوخ .
تخاس کیدزن  نمب  قیرطنیاب  ار  دوخ  تفگیم : تشادیم و  رذح  رب  یمیدک  تایاور  ندینش  زا  ار  مدرم  نوراه  نب  یـسوم  دیوگیم : ناطق 

یثیداحا درک  اعدا  هک 
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يدسا مساق  نب  دمحم  زا  ثیدح  زگره  مردپ  هکیلاح  رد  هدرک ، تبث  تسا  هتخومآ  يدسا  مساق  نب  دمحم  سرد  سلجم  رد  مردـپ  هکار 
مرادیم مالعا  مهدیم و  تداهش  نم  ایادخ  تسا "  هتفگیم  هدوب  هتخیوآ  هبعک  هدرپ  هب  هکیلاح  رد  نوراه  نب  یـسوم  تسا . هدومنن  تیاور 

غورد و هداوناـخ  یمیدـک  رـسپ  یمیدـک  ردارب  یمیدـک و  دـیوگیم : ینوـک  ذاـش  دـنکیم . لـعج  ثیدـح  تسا و  زاسغوردیمیدـک  هـک 
نآ رد  درکیم . سیردت  نامیارب  ار  هریرهیبا  دنـسم  میدوب و  زرطم "  مساق  تمدخرد "  يزور  دیوگیم : یمـشاه  رکبوبا  دنا . يزاسغورد 

یمیدک زا  رایسب  وا  و  تفر -  يو  دزن  هتـساخرب  رابجلادبع  نب  دمحم  درک . يراددوخ  نآ  ندناوخزا  دیـسر ، یمیدک  زا  یثیدح  هب  باتک 
هبـساحم و ار  وا  ادـخ  هاگـشیپ  وتماـیق  رد  نم  تفگ : دـناوخن و  یناوـخب . ار  تیاور  نآ  مراد  لـیم  داتـسا  تفگ : و  دوـب -  هدرک  تـیاور 

ثیدح لعج  نب  مهتم  یمیدـک  دـیوگیم : ینطقراد  تخاسیم . غورد  ءاملع  و  ص )  ) ادـخربمایپ نابز  زا  نیا  تفگ : مهاوخ  هدرک  هذـخاوم 
زا شیب  دیاش  درکیملعج . ثیدـح  دـیوگیم : نابح  نبا  دسانـشن . ار  وا  هک  یـسک  رگم  دـنکیمن  فیرعت  وا  زا  سکچیه  دـیوگیم : و  تسا .
زا تیاور  ندینـش  ياعدا  تسا و  ثیدحلعج  هب  مهتم  دیوگیم : يدع  نبا  دشاب . هدرک  لعج  دامتعا  دروم  صاخـشا  نابز  زا  ثیدح  رازه 
هب ارنآ  هدرک  لقن  یتیاور  وا  زا  هک  ره  و  دنا ، هدرک  يراددوخ  شتایاور  زا  ام  ثیدح  دیتاسا  مومع  تسا . هدیدن  ار  اهنآ  هک  هدرک  یناسک 

رمع نبا  زا  عفان  زا  نوع  نبا  زا  هریرهوبا  زا  یمیدـک  دـیوگیم : مه  يدـع  نبا  تسیک . زا  هک  دـشابن  مولعم  رگم  تسا  هداد  تبـسن  شدـج 
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دوخ يارب  هتشاد  هدوب  هدینـشن  هک  ار  ثیداحا  ندینـش  ياعدا  هدرکیم و  لعج  ثیدح  هکنیا  اب  تسا . هدرک  لقن  لطاب  ساسا و  یب  یثیدح 
 " زا زج  دننکیمن  يراددوخ  تیاورتسـس  ره  زا  تیاور  لقن  زا  دـمحم  نب  هللا  دـبع  دـعاص و  نبا  تسا ، هتخاس  یثیدـح  دـیتاسا  خویش و 

نارگید هک  ار  وا  زا  یتایاور  مهاوخب  هاگ  ره  دنا . هدومنن  لقن  چیه  وا  زا  ناشیا  هتـشاد  لوهجم  تسردان و  تایاور  سب  زا  اریز  " یمیدک ،
مروآ حرشب  ار  وا  تایلعج  ساسا و  یب  یئاور  ياهاعدا  ای  دنا  هدرک  حیبقت  در و 
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. دـنا هدرک  كرت  ار  وا  هدـقع  نبا  دـعاص و  نبا  . تسا داب  رب  شتایاور  یمیدـک  دـیوگیم : دـمحا  وبا  مکاح  دیـشک . دـهاوخ  ازاردـب  نخس 

. دنا هدرک  دای  يدب  هب  وا  زا  نف  نیا  نایاوشیپ  ثیدح و  دیتاسا  زا  يرایسب  و  تسا . هدرکن  تیاور  وا  زا  چیه  اما  هدینش  ثیدح  وا  زا  همیزخ 
اهنآهرابرد ار  نانادـثیدح  رظن  سپـس  هدروآفلتخم ، تاعوضوم  رد  یمیدـک  قیرط  زا  ثیدـح  دـنچ  هعونـصملا "  یلاـئللا  رد "  یطویس 

هتشون اجنیا  رد  ارهچنآ  تسا . تیاور  هدننک  لعج  يزاسغورد  هک  تسا  یمیدک "  دوجو "  اهنآ  تفآو  تسا  یلعج  هکنیا  رب  رئاد  هتـشون 
هدرک و تبث  دنـس  رکذ  نودب  نامثع  هرابرد  ار  یخیرات  نیغورد  تیاور  نیمه  هک  هدرب  دای  زا  افلخلا "  خیرات  شراگن "  ماگنهب  يرادـنپ 

فیدر درکیم و  روج  نامثع  يارب  تلیـضف  یتقو  یطویـس  ایآ  تسا . هدرمـش  حیحـص "  هدرک و "  تبث  ار  نآ  يروباشین  مکاح  دـیوگیم :
یـشومارف هب  ار  دوخ  ای  تشادن  دایب  دوب  هدرک  تبث  البق  ثیدـح  نف  نایاوشیپ  زا  هک  ار  یمیدـک  هدـننک  تموکحم  تایرظن  نآ  تخاسیم 

نآ يروباشین  مکاح  هک "  یتیاور  نامه  تساتیاور ، نآ  دنـس  لاجر  زا  لعاج  زاسغورد و  نآ  یمیدـک "  تسنادـیمن "  رگم  دوب ؟ هدز 
ار یلعج  تیاور  غوردره و  هک  دـیدیم  زیاج  دوب  نامثع  لـئاضف  زا  ثحب  نوچ  تسنادـیم و  اـی   " تسا ؟ هدرمـش  حیحـص  هدرک و  تبث  ار 
. تسین تسرد  دنزیم  تیاور  نآ  هب  عجار  شرظن  يروباشین و  مکاح  هرابرد  هک  مه  یفرح  هوالعب ، دنادرگ ؟ تلیضف  تابثا  دنـس  دروایب و 
 " حیحـص ارنآ "  زگره  اما  هدرک  تبث  نیحیحـص "  كردتـسم  رد "  ار  یلعج  نیغوردتیاور و  نیا  هک  تسا  تسرد  يروباـشین  مکاـح 

تسا . هدومنن  باب  نیا  رد  یحیرصت  هدرمشن و 
باحصا هیقب  تایرظن  لثم  تسرد  تسا  نشور  ملسم و  زرحم و  الماک  نامثعهرابرد  بلاطیبا  نبا  یلع  نینموملا  ریما  هیرظن  رتالاب ، همه  زا 

دنهد تبسن  واب  هک  تسین  روآ  هدنخ  ایآ  دیامنیم . در  لاطباار و  یگتخاس  تبسن  نیا  شا  هیرظن  و  ص .)  ) ربمایپ
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نامثع تمارک  مارتحا و  ظفح  تهج  رد  یمدق  ارچ  سپ  هتفگ  نینچ  رگا   " دیرپ ؟ مرـس  زا  لقع  دش  هتـشک  نامثع  هک  يزور  هتفگ " : هک 
نآ رب  تیم  زامن  دـنرادرب و  ناد  هلابز  زا  ار  شا  هزاـنج  دـننک و  شنفد  نفک و  دادـن  روتـسد  شنادـنواشیوخ  نادـنزرف و  هب  تشادـن و  رب 
رکذ تسـشن و  یم  يراوگوس  هب  دهادیم و  بیترت  شیارب  یئازع  سلجم  دـیاب  لقاال  دـننک ؟ شنفد  ناناملـسم  ناتـسروگ  رد  دـنراذگب و 

ار یمیلاعت  دناوخ و  یم  شیارب  يا  هحتاف  هتفر  شرازم  هب  ای  دروایم  لمعب  وا  زا  يریخ  رکذ  تسشن  تفالخ  هب  یتقو  ای  درکیم  وا  زا  يریخ 
هنوگچیه شا  هدنز  هدرم و  هک  دوب  یناملسم  هنوگچ  نامثع  تسب . یم  راکب  تسه  نموم  ربق  ناناملـسم و  ناتـسروگترایز  دروم  رد  هک 

رد تفرگیم و  شداقتنا  دابب  درکیم و  هلمح  نامثع  تسایـس  هیور و  هب  شیاهقطن  رد  ارچ  سپ  تشادـن ؟ یتشادـگرزب  تمارک و  مارتحا و 
شهارمه دیلولیم و  شلبطـصا  هاگارچ و  نایم  هتـشابنا  یمکـش  اب  تساخرب و  تموکح ) هب   ) هتـسدنآ زا  رفن  نیموس  تفگیم " : همه  ربارب 

دمآرد لزلزت  هب  شتموکح  ناکرا  هک  هاگنآ  ات  ار . ناراهب  هتـسرون  هزبس  رتش  هک  دندیرچ  یم  نانچ  ار  ادخ  لام  شا  هلیبق  نادـنواشیوخ و 
هعطق ره  ناه  تقگ " : یقطن  رد  تعیب  زا  سپزور  ود  ای  ، " تخادـنا رد  ياـپ  زا  ار  وا  شا  هتـسد  راد و  تشگ و  شریگناـبیرگ  شراـک  و 
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هدنادرگ زاب  یمومع  هنازخ  هب  هدیشخب  یسک  هب  ادخ  لام  زا  هکیلام  ره  هدروآرد و  شراصحنا  هب  هداد و  یسک  لویت  هب  نامثع  هک  ینیمز 
هدنکارپ اهناتـسرهش  رد  ای  هتفر  تروص  یجاودزا  نآ  اب  منیبب  رگا  یتح  دنادرگیمن . لطاب  زیچ  چیه  ار  یمیدق  نوناق ) ای   ) قح اریز  دوشیم .

منادرگیم " ... زاب  نآ  نیتسخن  لاح  اج و  هب  هتشگ 
ره هب  هک  ینامیمار  یشکراب  رتش  وت  دیابرب . ار  تنید  لقع و  وا  هک  دیوشیم  یضار  قیرطنیاب  طقفزا  وت  وت و  زا  ناورم  تفگیم " : نامثع  هب 

 " دوشیم . هدیشک  شدنشکب  اج 
شنوناق نامرف و  زا  رـس  ادـخ  نیمزرـس  روشک و  رد  هک  ماـگنهنآ  دـندمآ و  مشخ  هب  ادـخ  رطاـخب  هک  یمدرم  هب  دـسیونیم " : نایرـصم  هب 
رفاسم رب  میقم و  رب  راکدب ، رب  راکوکین و  رب  درتسگ  یهایس  اج  همه  رب  مالسا  زا  فارحنا  و  تشگ ، لامیاپ  شنوناق  قح و  دش و  هدیچیپ 
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يدنـسپان لطاب و  هدیقع ) هیور و  نوناق و   ) هن دنیوج و  هانپ  شا  هیاسب  هک  دوبن  يا  هدیدنـسپ  فورعم و  هدیقع ) هیور و  نوناق و   ) هکیروطب
دراد . هراشا  نامثع  تموکح  هرودنآ  رد  و  ددرگ ، یهن  نآ  زا  هک 

ای مدومن "  عنم  نآ  زا  هن  مداد و  ار  شروتسد  هن  دمآیم ، مدب  نآ  زا  هن  مدوب و  شندش  هتشک  هبلیام  هن  دیوگیم " : شندش  هتـشک  هرابرد 
 " تحاران . هن  مدش و  لاحشوخ  شندشهتشک ) زا   ) هن مدومن ، عنم  نآ  زا  هن  مداد و  ار  شروتسد  هن  " 

ار وا  هک  ره  مراد . يرترب  نانآ  رب  نم  هک  دندرکن  يرای  اروا  یناسک  دـیوگب : دـناوتیمن  هدرک  يرای  ار  نامثع  هک  ره  دـیوگیم " : یقطن  رد 
 " دنراد . يرترب  نم  رب  دنرتهب و  نم  زا  دندرک  يرایار  وا  یناسک  دیوگب : دناوتیمن  هتشاذگراوخ  درکن و  يرای 

دیوش یناسک  دربن  هدامآ  ناگدازرجاهم  دنکیم " : جییهت  روطنیا  نامثع  ناهاوخنوخ  گنج  هب  نتفر  جیسب و  يارب  ار  شناوریپ  ربنم  زارف  زا 
دنگنج " ... یم  دوب  رابنارگ  اطخ  هانگ و  زا  هک  یسک  یهاوخنوخ  هار  رد  هک 

نینچ دـیامرف " : یم  تسا ؟ هدـش  هتـشک  هنامولظم  قحانب و  نامثع  هک  یهدـیم  تداهـش  ایآ  دنـسرپ : یم  هک  لیحرـش  بیبح و  باوج  رد 
نانخس ... نیا  لاثما  و  میوگیمن " . يزیچ 

 " تخیر ورف  مبلق  نینموملاریما ، دـنتفگ  نم  هب  یتقو  هدومرف " : هک  دـننزب  تمهت  تاشیامرف  نیا  هدـنیوگ  هب  هک  تساروآ  تفگـش  یلیخ 
رت شیپ  یلیخ  دنا ؟ هدـناوخبقل  نیا  اب  ار  وا  هک  هدوب  هعفد  نیلوا  اب  هتـشاد  یگزات  رگم  دزیرب ؟ ورف  شبلق  اطخ  بقل و  نیا  ندینـش  اب  ارچ 

بلاطیبا نب  یلع  تسا . هداد  واب  یحو  هتـشرف  زا  لاعتم و  دنوادخ  زا  لقنب  ار  بقل  نیاو  هدناوخ  نینموملا "  ریما  ار "  وا  ص )  ) ادخ لوسر 
ای باـطخ "  هدـمآ و  دورف  یحو  هار  زا  هک  يا  هیآ  ره  تساهدوب و  نینموملا "  ریما  زور "  نیتسخن  زا  تباـث  حیرـص و  صن  بجومب  (ع )

. تسا هتشاد  روظنم  هدوب  ناشریما  نانموم و  سار  رد  هک  ار  يو  همه  زا  شیپ  هتشاد  اونمآ ". نیذلا  اهیا 
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نب دـمحم  زا  نامثع  نب  ورمع  نب  هبنع  نب  هللا  دـبع  نب  ورمع  زا  رمع  نبدـمحم  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  تاقبط "  رد "  دعـس  نبا  - 19
ایآ هک  درک  مدرم  هب  ور  شقاطا  هرجنپ  زا  داتفا  هرـصاحم  هب  ناـفع  نب  ناـمثع  یتقو  دـیوگیم " : هبیبل . نبا  زا  ناـمثع  نب  ورمع  نب  هللا  دـبع 

( ود هب  ود   ) راصنا نارجاهم و  نیب  ص )  ) ادخلوسر یتقو  يرادن  دایب  ایآ  مسق  ادخ  هب  ارت  تفگ : يرآ . دـنتفگ : تسا ؟ امـش  نایم  رد  هحلط 
وا تفگ : دندیـسرپ  هراب  نآ  رد  هحلط  زا  اهدعب )  ) ادخب يرآ  تفگ : هحلط  تسب ؟ يردارب  نامیپ  نتـشیوخ  نم و  نیب  تسب  يردارب  نامیپ 

مدومن " ؟ یمن  رارقا  هنوگچ  مدوب  هدید  هک  دیسرپ  ار  يزیچو  داد  مسق  ارم 
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دنس : لاجر 
تسا . هدمآ  لادتعالا  نازیم  رد  شلاح  حرشو  تسا ، يدقاو  نامه  هک  رمع ، نب  دمحم  - 1

تسا . هدشن  ثیدح  لاجر  گنهرف  رد  وا  زا  يدای  چیه  نامثع . هداون  يوما  هللا  دبع  نب  ورمع  - 2
شتیاور ابیرقت  دیوگیم : دوراج  نبا  دراد . یبیرغ  بیجع و  تایاور  دیوگیم : وا  هرابرد  يراخب  نامثع . هداون  يوما  هللا  دبع  نب  دمحم   - 3

تسین . يوق "  هک "  راب  رگید  و  تسا . دامتعادروم  هقث " و  دیوگیم " : رابکی  یئاسن  تسین . يوریپ  لباق 
: " دـیوگیم ینطق  راد  تسا . راـبتعا  یب  شتیاور  دـیوگیم : نیعم  نبا  نمحرلا . دـبع  نب  دـمحم  هبیبـل  یبا  نبا  : دـنا هـتفگ  و  هبیبـل . نـبا   - 4

. تسین يوق "  دیوگیم " : يرگید  تسا . فیعض " 
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لقن دعـس  یلع و  نامثع و  زا  هک  یتایاور  نیاربانب  تسا . هدرکن  تیاور  زین  یباحـص  چیه  زا  هدیدن و  ار  نامثع  هرـصاحم  هبیبل  نبا  هوالعب ،
لسرم مه " شتیاور  نیا  سپ  دیامنیم . لقن  نانآ  هقبط  نامثع و  نب  رمع و  نب  هللا  دبعو  بیـسم  نب  دیعـس  زا  وا  و  تسا ، لسرم "   " دنکیم
شدنس هچ  دیامن و  تبث  لسرم "  تروصب "  ارنآ  هچ  یلعج  نیغورد و  تیاور  نیا  هک  تسا  هاگآ  الماک  دعـس "  نبا  نینچمه "  تسا  " 

دباییمن . يرابتعا  دزاس  مامت  ار 
نایم هک  يزور  مرکا  ربمایپ  هک  نیا  رب  دـنقفتم  ناخروم  ثیدـح و  ناظفاح  دـیتاسا و  هک  هتـسنادیمن  نیغورد  تیاور  نیا  هدـننک  لعج  ایآ 
صن موـهفم  ياـضتقم  نیا  و  تسب ؟ يردارب  ناـمیپ  يرگید  هـن  و  ع )  ) بلاـطیبا نـبا  یلع  اـب  دوـخ  سب  يردارب  ناـمیپ  راـصنا  ونارجاـهم 

زا ادـخ  هک  یـسدقم  نادـناخ  زا  ار  تیـصخش  ودـنآ  و  دـنادیم ، ص )  ) مرکا ربمایپ  دوخ  ار  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  هک  تسا  نآرق  فورعم 
مرکا ربمایپ  هک  تسا  تباث  نینچمه  دزاسیم  شربمایپ  ادـخ و  تیالواب  نورقم  ار  ع )  ) یلع تیـالو  و  تساهدـینادرگ ، هزنم  يرب و  شیـالآ 

نایم زا  فیدرمه و  هلضاف  تاکلم  هب  فاصتا  رد  شیوخ و  هباشم  تایحور  ظاحلب  هتسناد و  شیوخ  ياتمه  لئاضف  ظاحل  زاار  يو  (ص )
هک یماقم  نامه  وا  هب  تبـسن  شماقم  تسا و  نت  اب  رـس  هطبار  نوچ  يو  اـب  شا  هطبار  هک  هدومرف  و  تسا ، هدرمـش  شدـننامه  تما  دارفا 

نوگانوگ و ناتخرد  زا  مدرمرگید  دنتخرد و  کی  زا  ودنآ  تسا و  هدرک  لقن  رکبوبا  هک  یتیاور  ربانب  درادشراگدرورپ -  هب  تبسن  دوخ 
يراد نم  هب  تبسن  ار  یتلزنم  نامه  وت و  زا  نم  یتسه و  نم  زا  وت  هک  هدومرف  وا  هب 
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تسا . نم  يربمایپ  نآ  قرف و  کیاب  تشاد  یسوم  هب  تبسن  نوراه  هک 
نینموملا ریما  اب  ار  مرکا  ربمایپ  يردارب  هک  ار  یملـسم  ثیداـحا  زا  ثیدـح  هاـجنپ  میدرک و  ادا  موس  دـلج  رد  ار  يردارب "  ثیدـحقح " 

یفوا و یبا  نبا  سنا و  رمع و  قیرط  زا  هک  یتسه "  نم  ردارب  ترخآ  ایند و  رد  وت  هک "  ار  ثیدح  نیا  میدروآدیامنیم و  تباث  ع )  ) یلع
تسا . هدیسر  نارگید  رذوبا و  هعیبر و  نب  رماع  هللا و  دبع  نب  رباج  یلهذ و  دیز  نب  جودحم  سابعنبا و 

یمراکم لئاضف و  رگید  دـننام  درادـیم  تباث  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  يارب  ار  نآ  حیحـص "  ملـسم و "  ثیداـحا  هک  دـنمجرا  تلیـضف  نیا 
يارب الثم  دـنا  هدرک  لعج  اهغورد  شربارب  رد  ات  هتخیگنارب  هنیک  تاسح و  هب  ار  ناسوهلب  ناتـسرپ و  ایند  تسا  تنـس  نآرق و  هب  یکتمهک 

لعج نینچمه  تسا . هتـسب  يردارب  نامیپ  وا  ار  ربمایپ  هک  نامثع  يارب  و  تسا ، ص )  ) ادخ ربمایپ  ردارب  رکبوبا  هک  دنا  هتخاس  نینچ  رکبوبا 
ربمایپ هک  دـننادیم  بوخ  تریـس  دـب  نایوار  نـالعاج و  تسب . يردارب  ناـمیپ  ناـمثع  و  ع )  ) یلع ناـیم  ص )  ) مرکا ربماـیپ  هک  دـنا  هدرک 
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هنیدـم رد  راصنا  نارجاهم و  يردارب  رد  تسب و  نامیپ  رمع  رکبوبا و  نیب  تسب  يردارب  ناـمیپ  شباحـصا  ناـیم  هک  راـب  نیتسخن  رد  (ص)
نامثع و نیب  هنیدم  يردارب  رد  و  فوع ، نب  نمحرلا  دبع  نامثع و  نیب  هکم  يردارب  رد  و  يراصنا ، دیز  نب  هجراخ  اب  رکبوبا  نیب 
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تباث . نب  سوا 
مسق یلوا  هن  دنا  هتفای  تشهب  هدژم  هک  اهنآ  زا  دنشاب و  ورتسار  ولداع  باحصا  زا  یتسارب  دنیعدم  تعامجنآ  هکنانچ  رگا  هحلط  نامثع و 
اهنیا دینادیمامش  دیامنیم . رارقا  دوبن  رظان  دهاش و  ار  هچنآ  هن  دنکیم و  تسا  هدیدن  هکار  يزیچ  ندید  ياعدا  يرگید  هن  دهدیم و  غوردب 

هک تسا  هدیـسر  نانموم  ریما  نایقتم  يـالوم  زا  تباـث  تاـیاور و  حیحـص  تروصب  هچنآ  اـب  تسا  ضقاـنتم  ردـقچ  دـنیوگیم  هواـیب  هک  ار 
شخیرات رد  ریثک  نبا  تسا " . وگغورد  اعطق  دشاب  هتـشاد  ار  اعدا  نیا  نم  ریغ  سک  ره  .و  میوا ربمایپ  ردارب  ادخ و  هدـنب  نم  دـیامرفیم " :

نخـس نیا   " میا . هدرکتیاور  قیرط  نیدنچ  زا  ارنآ  دیوگیم " : رجح  نبا  و  تسا " . هدمآ  مه  رگید  ياه  تروصب  ثیدح  نیا  دسیونیم :
وت اـب  یـسک  هاـگ  ره  وـت " . داربنـم  یتـسه و  نـم  ردارب  وـت  هدوـمرف " : يوهـب  یمارگ  ربماـیپ  هـک  تـسا  ینخـس  دانتــساب  نینموـملا  ریما 

اعطق دنکب  یئاعدا  نینچ  وت  زج  سک  ره  میادخربمایپ . ردارب  ادخ و  هدـنب  نم  وگب : واهب  تساخرب -  لدـج  هضراعمب و  ای  دومنتفلاخم - 
 " تسا . وگغورد 

راهم رتش  لثم  ار  ترـضح  نآ  هک  يزور  دوب ، باطخ  نب  رمع  تشگ  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  راـختفا  تلیـضف و  نیا  رکنم  هک  یـسک  نیلوا 
ارتندرگ هک  مسق  کیرـشیب  يادـخب  تروـصنآ  رد  دـنتفگ : هچ ؟ منکن  تعیب  رگا  دوـمرف : وا و  زا  نتفرگ  تـعیب  يارب  دندیـشک  ياهدـش 

هک ار  نیا  اما  یئادخ  هدنبهک  مراد  لوبق  ار  نیا  تفگ : رمع  دـیا . هتـشک  ار  شربمایپ  ردارب  ادـخ و  هدـنب  تروصنآ  رد  دومرف : دز . میهاوخ 
هن یشاب  شربمایپ  ردارب 

هحفص 207 ] ] 

راد هحیرج  ار  فطاوع  اریز  مراد  رب  هدرپ  درک  رداص  ص )  ) ربمایپ ثیداـحا  راـکنا  رطاـخب  رمع  قح  رد  دـیاب  هک  یمکح  زامهاوخیمن  نم 
زور رد  دوخ  شوگ  هب  رمع  تسا و  هدمآ  ص )  ) ربمایپ اب  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  يردارب  رد  هک  یحیرـص  دـکوم و  ثیداحا  راکنا  دزاسیم .

ص)  ) ربمایپ روتسدب  ع )  ) بلاطیبا نبا  یلع  هک  تسا  نیا  نآ  و  تشاد . هدیشوپ  ناوتیمن  ار  زیچ  کی  تسا  هدینـش  قلخ  همه  ربارب  نشور و 
. تسا هدروآ  تجح  هتفگ و  نینچ  میادخ "  ربمایپ  ردارب  ادـخ و  هدـنب  نم  وگب : وا  هب  تساخرب  تفلاخم  هب  وت  اب  یـسک  رگا  هدومرف "  هک 

هتـساخرب لدـج  هضراعم و  هب  هدومن و  تفلاخم  ع )  ) بلاطیبا نبا  یلع  اب  تدـشب  نانچ  نآ  هب  ملع  اب  هدروخ و  رمع  شوگ  هب  مه  نیا  اـیآ 
اهنآ زا  يور  هک  یتروص  رد  نادرگب . اهنآ  زا  يور  ای  نک ، يرواد  اهنآ  ناـیم  دـندمآ  يرواد  يارب  وت  دزنهاـگ  ره  منادـیمن " . نم  تسا ؟

نافـصنم نارگداد و  ادخ  اریز  نک . يرواد  فاصنا  تلادع و  هب  يدرک  يرواد  اهنآ  نایم  هاگ  ره  دـنناسریمن . وت  هب  يررـضچیه  ینادرگب 
 ". درادیم تسود  ار 

یضر ریبز -  زا  یهب  زا  دواد  نب  لئاو  زا  سنوی  نب  یسیع  زا  یصیصم  دیعس  نب  بعصم  قیرط  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  يدع  نبا  - 20
رد نامثع . لتاق  زج  دوش  مادعا  هجنکـش  ریز  دیابن  شیرق  زا  يدرف  چـیه  زورما  زا  دـعب  تسا " : هدومرف  ص )  ) ربمایپ دـنیوگیم  هک  هنع  هللا 

 " دش . دیهاوخ  هدیرب  رس  دنفسوگ  لثم  هک  دینادب  دننکن  مادعا  نینچ  ار  وا  هکیتروص 
: دیوگیم تسا و  هدرک  تبث  هدش  لقن  دیعس  نب  بعـصم  قیرط  زا  هک  رگید  ثیدح  ود  اب  لادتعالا "  نازیم  رد "  ار  تیاور  نیا  یبهذ "  "
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زا ار  یتسرداـن  مولعماـن و  تاـیاور  بعــصم  دـیوگیم " : يدــع  نـبا   " تـسین . شیب  یئاـهتفآ  ساـسا و  یب  مولعماـن و  ياـهفرح  اـهنیا  " 
وا و  دربیم . تسد  بوتکم  ثیداحا  رد  دنکیم و  لقن  دامتعا  فرط  صاخشانابز 
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. تسا هدرکیم  سیلدت  دیوگیم : نابح  نبا   " تسا . راکشآ  شتایاور  یتسـس  دراد و  مه  يرگید  تایاور  هصیـصعم . نکاس  تسا  نارح  زا 
دمهفیمن . ار  شندز  فرح  هک  تسا  انیبان  يریپ  دیوگیم : هرزج  نب  حلاص 

تسا . هتخانشان  دیوگیم : شا  هرابرد  ینطق  راد  تسه . سنوی  نب  یسیع  مان  تیاور ، دنس  رد 
رد تسا و  تسردان  دنک  تیاور  ریبز  زا  هک  نیا  و  تسا ، ریبز  نب  بعـصم  هدش  دازآ  هدرب  دمحم  وبا  هللا  دـبع  وا  تسا و  یهب " يرگید " 

. تسا وگناشیرپ  تسین و  دانتسا  لباق  یهب "  تیاور "  دسیونیم : متاح  وبا  تسا . هدرکیم  تیاور  ریبز  نب  هللا  دبع  زا  تقیقح 
نب نامثع  زا  نایفـس  زا  كرابم  نب  هللا  دبع  زا  يزورم  مدآ  نب  دـماح  قیرط  زا  تسا  هدرک  تبث  ءایلوالا "  هیلح  ردیتیاور "  میعن  وبا  - 21

تـساوخ هدمآ  يدرم  هک  مدوب  يا  هعرزم  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  هارمه  دیوگیم : يرعـشا . یـسوم  وبا  زا  يدهن  نامثع  یبا  زا  يرـصب  ثایغ 
. تسا نامثع  مدید  هاگان  هدب . تشهب  هدژم  دیایم  شرـس  رب  هک  یئالب  رطاخب  ار  وا  نک و  زاب  شیورب  رد  دومرف : مرکا  ربمایپ  دـیآ . نوردـب 

. تسا گرزب  ادخ  تفگ : مدناسر . شعالطا  هب  ار  ص )  ) ربمایپ نخس 
يارب لئاضف  ندرک  فیدر  يارب  یلو  هتخانـشیم  اـی  هتخانـشیمن  ار  مدآ -  نب  دـماح  ینعی  تیاور -  نیا  لـعاج  رگم  میعن  وبا  دـیوگینیما :

هتخاس زیواتسد  ار  یلعج  فرح  هوای و  غورد و  ره  دنا  هدش  هدناشن  تفالخ "  هب "  یئاذک  تاباختنا  اب  هک  اهنآ 
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نب دمحا  دنا و  هدرمش  وگغورد "  يدع "  نبا  یناجزوج و  ار  مدآ "  نب  دماح  هک "  دنادن  میعن  وبا  لثم  یـسک  تسا  نکمم  اجک  تسا ؟
یثیدح داتـسا  : متفگ نیعم  نبا  هب  دیوگیم  یخبـس  دواد  وبا  دنا ؟ هتفای  ترهـش  ثیدح  لعج  رد  هک  هدمآ  یناسک  رامـش  رد  ینامیلـس  یلع 

دنک . تنعل  اروا  ادخ  تسا ، زاسغورد  وا  تفگ : مدآ ... نب  دماح  مانب  میراد 
زا هدمآ  لبنح  دمحا  حیحـص  رد  هکنانچ  زگره  دوب  هتـشاد  رواب  ار  ص )  ) مرکا ربمایپ  نخـس  دوب و  هتفای  تشهبهدـعو  رگا  نامثع  یهگناو 
. تشاد دهاوخ  هدهع  رب  ار  نایناهج  باذع  زا  یمین  تشگ و  دهاوخ  نوفدم  ای  دحلمهکم  رد  هک  دشاب  یسک  هک  تشگیمن  كانمیب  نیا 
نب دامح  : دیوگیم یکع . یـسوم  نب  دـیمح  نب  نیـسح  قیرط  زا  تسا  هدرک  تبث  يدادـغب  بیطخ  ار  یلعج  تایاور  نیرت  کحـضم  - 22

دور و الاب  ربنم  هب  دـشیمن  ص )  ) ربمایپ هک "  تسا  هدرک  تیاور  رباج  زا  اطع  زا  جـیرج  نبا  زا  هیما  نبلیعامـسا  لوق  زا  يدادـغب  كراـبم 
جیرج نبازا  هیما  نب  لیعامـسا  زا  نومیم  نب  هللادـبع  لوق  زا  كرابم  نب  داـمح  دـیوگیم " : ینطق  راد   " تسا . تشهب  رد  ناـمثع  دـیوگن :

ددرگیم نشور  مولعمجیرج و  نبا  لوق  زا  یمیت  هللا  دیبع  ییحینب  لیعامسا  تیاور  يور  زا  تیاور  نیا  تسا . هدرک  تیاور  یثیدح  نینچ 
تسا . تسردان  یتیاور  دیوگ : یم  لادتعالا "  نازیم  رد "  یبهذ  " . 

زا يدای  دنزیمن و  مد  چیه  دنکیم و  رکذ  ساسا  یب  دنـس  نیا  ابار  یچوپ  فرح  نینچ  يدادغب  بیطخ  هک  تساروآ  تفگـش  دیوگ : ینیما 
هارب رـس  هتخاب و  ناشیاب  نید  لد و  هک  تسا  نایمب  یناسک  لـئاضف  زا  تبحـص  هک  اـج  ره  هشیمه و  لـثم  دـیامنیمن  شدنـس  لاـجر  لاـح 

دیجمت رد  هک  دیآ  یم  نایمب  یثیداحا  ياپ  ات  هکیلاح  رد  تسا ، هداهن  ناشهابت 
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زا ایآ  دسانـشیمن . شزات  تخات و  يارب  مه  يدح  دراذگیم و  ار  لیدعت  حرج و  دقن و  و  لوبق ، دريانب و  تسا  مرکا  لوسر  كاپ  نادناخ 
تسا سانشان  وا  دیوگیم " :  - نیغورد تیاور  نآ  دنس  لاجر  زا  یکع -  نیسح  هرابرد  ماسق  نب  هملسم  هک  هدنامهدیـشوپ  وا  نوچ  یـسک 

هک نومیم  نب  هللا  دـبع  هرابرد  ار  يراخبنخـس  ای  دـهدیمن ، یتیمها  تیاور  دنـس  ردسانـشان  لوهجم  نآ  كرابم  نب  دامح  دوجوب  اـی  "  ؟
هتخانـشان و شثیدح  هک  ار  يذمرت  متاح و  یبا  نخـس  تسا و  چوپ  شثیدح  هک  ار  هعرز  وبا  نخـس  ای  تسا  هدینـشن  تسا  داب  رب  شنخس 
ای تسا  تیاور  تسـس  فیعـض " و  هک "  ار  یئاسن  رظن  تسین و  يوریپ  لـباق  شتاـیاور  مومع  هک  ار  يدـع  نبا  هتفگ  اـی  تسا  تسرداـن 
ای درک ، دانتـسا  ناوتیمن  دـشاب  هدروآ  اهنت  وا  هک  یتیاور  هب  دـنکیم و  لقن  ساسا  یب  تاـیاور  روهـشم  صاخـشا  زاهک  ار  متاـح  یبا  نخس 

تسا ؟ هتشاد  تسردانو  مولعمان  تایاور  هک  ار  میعن  وبا  نخس  دنکیم و  لقن  یلعج  تایاور  هک  ار  مکاح  هتفگ 
لعج تیاور  شیومع  رـسپ  عفنب  تسا و  نامثع  يومع  رـسپ  هک  ار  يوما  یمثبع  هیما  نب  لیعامـسا  روجان  عضو  تسین  لیام  بیطخ  دیاش 
هکلب دنکیمن  تیاور  جـیرج  نبا  زا  لیعامـسا  هک "  راکذـت  نیا  تسا  هدرواین  شوه  هب  ار  وا  ینطق "  راد  راکذـت "  ای  دزاس ، نشور  هدرک 

ردپ يوربآ  یمیت  ییحی  نب  لیعامـسا  دروم  رد  شتوکـس  اب  هتـساوخ  مه  دـیاش   " یمیت ؟ ییحی  نب  لیعامـسا  زا  تسترابع  یقیقح  يوار 
نیا الثم  تسا  هدومن  یـشوپ  هدرپ  شا  هرابرد  ار  لاجر  ياملع  رظن  راـهظا  ظاـحل  نیمهب  دـشاب و  هدرک  ظـفح  ار  قیدـص  رکبوبا  شگرزب 

زا تیاور  تسا و  يزاـسغورد  ناـکرا  زا  یکیوا  هک "  ار  يدزا  هتفگ  تسا " و  هدرکیم  لـعج  تیاور  وا  هک "  ار  هرزج  نب  حـلاص  نخس 
یلعج ثیداحا  هک " مکاـح  نخـس  تسا " و  زاـسغورد  وا  هکيروباـشین "  مکاـح  ینطق و  راد  يروباـشین و  یلع  وبا  رظن  دـیاشن " و  يو 

تایاور وا  هک "  ناـبح  نبانخـس  تسا " و  هتـسب  غورد  نارگید  يروث و  کـلام و  هب  وا  هک "  ار  ینطق  راد  هتفگ  تسا " و  هدرک  تیاور 
يو زا  ندرک  تیاور  دنکیم و  لقن  دامتعا  دروم  صاخشا  نابز  زا  ار  یلعج 
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دیاشن "  هجوچیهب 
مشچ شلاثما  نامثع و  يارب  ندرک  روج  تلیـضف  رد  قارغا  وهغلابم  یلو  هدوب  يدادغب  بیطخ  مشچ  ولجقئاقح  بلاطم و  نیا  همه  يرآ ،
رکذ كرابم  نب  داـمح  لاـح  حرـش  رد  لادـتعالا "  نازیم  رد "  ار  تیاورنیمه  یبهذ  تسا ، هدرک  لـال  ار  شناـبز  وهتـسب  ار  وا  شوگ  و 

 " تسا . تسردان  یتیاور  هک "  تسا  هدوزفا  هدرک و 
نیرت مهم  ناـمثع  ندوب  یتشهب  ینعی  روکذـم  یلعج  بلطم  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  دـشاب  هتـشاد  تحـص  يا  هرذ  يرادـنپ  نینچ  هاـگ  ره 

هن میرادـن و  غارـس  میا و  هدـیدنام  اریز  تسا . هدروآ  تامیلعت  اهدـنپ و  ماکحا و  فراـعم و  هنیمز  رد  ص )  ) مرکا ربماـیپ  هک  تسا  یبلطم 
دـیوگب و ربنم  رـس  رب  هعفد  ره  هک  دـشاب  هداد  یتیمها  نینچ  یبلطم  مکح و  هدـیقع و  لصا و  هب  ص )  ) مرکا ربماـیپ  هک  دراد  غارـس  یـسک 
ره رد  هکنیا  هن  یلو  تسا  هدومنیم  رارکت  هدادـیم و  رکذـت  يراـب  دـنچ  شتیمها  ظاـحلب  ار  بلاـطم  ینعی  هتبلا  دـهد . رـشن  دـیامن و  غـیلبت 

تسا . هدرکن  يا  هدننک  هتسخ  رارکت  نینچ  تسا  يرادنید  نوتس  هک  ار  زامن  یتح  دروآ ، نابزبربنم 
هتشگ هداهن  نآ  رب  مالسا  یلمع  یقوقح و  ماظن  تعیرش و  هک  یمهم  ینابم  زا  ای  تسا  نید  لوصا  زا  نامثع  ندوب  یتشهب  میتسنادیم  شاک 

زا ای  هلضاف  يا  هکلم  ای  هنامیکح  یبلطم  ای  تسایعرش  مکح  ای  تسا  هدروایم  نابزب  مد  ره  هدیزرویم و  هغلابم  شرارکت  رد  دح  نیا  ات  هک 
تسا ؟ هدروآمزال  ار  يرارصا  دیکات و  نینچ  هک  هماج  تعیبط و  رب  مکاح  ننس 

تشهب هب  ناشیا  هدژم  زایکاح  هک  يرایـسب  ثیداحا  تایآ و  دوبن و  یتارکذت  نینچ  يارب  یموزل  دوب  نانمومزا  یکی  نامثع  رگا  یهگناو 
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دومنیم . تیافک  تسا 
رـضحم مه  رابکی  شرمع  لوط  رد  سک  ره  هکلب  دندینـش  یم  باحـصا  همه  اـهنت  هن  هدومرفیم  يراـک  نینچ  ص)  ) مرکا ربماـیپ  رگا  هزاـت 

دوب و هدینش  دوب  هدرک  كرد  ار  ص )  ) ربمایپ
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مهم زا  هوالعب  رگید . سکچیه  هن  دـهد و  تبـسن  رباج "  هب "  یلعاـج  طـقف  هکنیا  هن  اـهنابز ، درو  تشگ و  یم  رتاوتم  یثیدـح  نآ  رثا  رب 
زا یسک  رگم  تسا . هدومرف  داریا  رتشیب  ای  رفن  رازه  دصکی  روضح  رد  هکتسوا  ریدغ "  قطن "  ص )  ) مرکا ربمایپ  ياهربنم  اهقطن و  نیرت 
رد تساـم . سرتـسد  ربارب و  رد  شترـضح  ياـهقطننونکا  تسا ؟ تشهب  رد  ناـمثع  هک  هدوـمرف  رگم  اـی  هدینـش ، وا  زا  يزیچ  نینچ  اـهنآ 
هب هک  شباحـصا  ایآ  ؟ تسا هتفگ  يزیچ  نینچ  هتفریم  ربنم  هب  هک  راب  ره  قطن و  ره  رد  هک  اعدا  نیابدسرب  ات  تسه ، يزیچ  نینچ  کیمادک 

تـشپ نامثع  لتق  هرـصاحم و  ماگنهب  یتح  دنا  هدرک  شکرت  کلاذعم  هدیمهف  هدینـش و  وا  زا  ار  فرح  نیا  دنـشویمغلاب  رفن  رازه  اهدـص 
هتشون و همان  وا  هب  هک  يزور  نآ  ای  تسا . هتـسناد  زیاج  ار  تنوخ  نتخیر  ادخ  مسق  ادخب  دنتفگ : وا  هب  هک  ماگنه  نآ  دنا ؟ هتخادنا  شوگ 

دنهاوخن رب  وا  زا  تسد  شدنشکن  ات  هک  دندروخ  دکوم  مکحم و  ياهدنگوسو  هدومن  اهلالدتسا  دیآ و  زاب  قح  هارب  دنک و  هبوت  دنتساوخ 
، دادن یباوج  سکچیه  درک و  مالس  دندوب -  ناشنایم  رد  فورعم  هتـسجرب و  باحـصا  هک  قلخ -  زا  یهوبنا  تیعمج  هب  هک  زورای  تشاد 

حرـش هک  اـهزور  نآ  هرخـالاب  تسا ، هدـش  رفاـک  وا  اریز  دـشکب ، ار  وا  ادـخ  دیـشکب ، ار  لـثعن  دزیم : داد  هشئاـع  ناـشردام  هـک  يزور  اـی 
ناشدایب نایمنآ  زا  یکی  ای  دندرک ، وا  اب  يراتفر  نانچ  هک  دـندوبهدرک  شومارف  ار  ثیدـح  نآ  یگمه  مه  دـیاش  میتشون ؟ ار  شیاهارجام 

لداـع " و ناـنآ "  دنتـسه  یعدـم  يا  هدـع  هکیلاـح  رد  دـنا ، هدـشن  شندینـش  هب  رـضاح  دـنا و  هدرپـسن  شراکذـت  هب  شوگ  یلو  هدروآ 
یـسک نآ  ادابم  دیـسرت  یم  هکم  هب  نتفر  زا  ارچ  سپ  تسا . هدینـش  شدوخ  نامثع  امتح  دشاب ، تسار  نآ  رگا  نید ، قیرط  رب  ودنورتسار 

ار نایناهج  باذـع  زا  یمین  هکیلاح  رد  دوشیم  هدرپس  كاخب  ای  دـحلم  هکم  رد  هک  هدینـش  شا  هرابرد  ص )  ) ربماـیپ زا  دـیوگیم  هک  دـشاب 
؟ دراد هدهعب 
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یبا نب  هللا  دـبع  زا  کـلملا  دـبع  نب  لیعامـسا  زا  تسا  هدروآ  یتیاور  ناـمثع  لـئاضف  ندرک  فیدر  ماـگنهب  شخیراـت  رد  ریثک  نبا  - 23
رد زج  دوش  رادومن  شلغب  ریز  هک  دربب  الاب  يدـحب  ار  شیوخ  ياهتـسد  ص )  ) ادـخ لوسر  ما  هدـیدن  زگره  دـیوگیم " : هشئاـع . زا  هکیلم 

 " دنک . اعد  ادخ  هاگردب  نامثع  قح  رد  تساوخیمهک  یعقاوم 
يرادـنپ هکنانچ  هدومن و  يراددوخ  نآ  دنـس  تبث  زا  دـنا  هدرک  رکذار  روآ  هدـنخ  تیاور  نیا  هک  یناسک  رگیدو  ریثک  نبا  دـیوگ : ینیما 

 - نآ دنـس  لاجر  زا  یکی  کلملا -  دبع  نب  لیعامـسا  نتخانـش  هک  نیا  هب  هجوت  یب  دـنا  هدرک  رکذ  دنـس  یب  تسا  ملـسمو  تباث  یتیاور 
فیعـض دنیوگیم " : وا  هرابرد  دواد  وبا  رامع و  نبا  تسین . نارگید  یفرعم  هب  يزاین  دیامنیم و  تیافک  نآ  یـساسا  یب  ندش  نشور  يارب 

: دـیوگیم يدـهم  نب  نمحرلا  دـبع  . تسین يوـق "  دـنیوگیم " : متاـح  وـبا  یئاـسن و  نیعم و  نبا  دوراـج و  نبا  تسا . تـیاور  تسـس   "و 
نکفا . رودب  ارشتایاور 

. دومنیم نوگرگد  درکیم  تیاور  ار  هچنآ  دیوگیم : نابح  نبا  دندرکیمن . لقن  وا  زا  ییحی  نمحرلا و  دبع  دنیوگیم : یسوم  وبا  سالف و 
زا شیپ  دـیاش  نآ ؟ زا  سپ  اـی  وا ، هیلع  مدرم  کـیرحت  وناـمثع  ریفکت  زا  شیپ  تسا ، هدرک  تیاور  ار  نیا  تقو  هچ  هشئاـع  تسین  موـلعم 
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شرافـس هکنانچ  هدرب ، یم  داـی  زا  دوز  یلیخ  ار  شتاـظوفحم  تارطاـخ و  وا  اریز  تسا ، هدوب  هدرک  شومارف  ار  بلطم  نیا  ناـمثع  ریفکت 
. تسا هدرک  شومارف  دوز  ار  درک  دـهاوخ  ینمـشد  ع )  ) یلع اب  درک و  دـنهاوخ  سراـپ  وا  يوسب  باوح  ناگـس  هک  ص )  ) ربماـیپ دوهـشم 

تروصنیا رد  . هکلهم هب  شدـناشک  گنج و  شتآ  نتخورفا  هدوب و  يو  هیلع  مدرم  کیرحت  مرگرـس  هک  هدرک  تیاور  یماگنه  مه  دـیاش 
لداع " و باحـصا "  همهرد  ام  دـنرادنپیم و  شورتسار  لداع و  هک   " هیباحـص -  يوناب "  نیا  لمع  ندرک و  تیاور  نایم  داـضت  زا  دـیاب 
ود نآ  ریبز -  هحلط و  هک  دشاب  هدرک  تیاور  یماگنه  نامثع و  هیلع  تاغیلبت  تاکیرحت و  زا  سپ  هکنیا  ای  دوب . تریح  هب  تسا -  ورتسار 

يارب مایق  هب  ار  وا  نکش -  تعیب 
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هب دـنربیم  هناخ  هب  دنکـشیم و  دـیرخ  عقوم  رد  هک  يزینک  نوچ  ار  ص )  ) ربمایپ رـسمه  نآ  دـنا و  هتـشاداو  هتخیگنارب و  نامثع  یهاوخنوخ 
هداد روتسد  ص )  ) ربمایپ هک  ار  یئوناب  دنا و  هتشاد  روتسم  هناخ و  رد  ار  شیوخ  نارسمه  هکیلاحرد  هرـصب  هب  دنا و  هدیـشک  گنج  نادیم 

بکترم نامثع  قح  رد  هتـشادنپیم  هک  ار  یهانگ  رگم  هدـیروش  ات  دـنا  هتخاس  نایامن  هدیـشک و  نوریب  دـشاب  نیـشن  هدرپ  دـنامب و  هناخ  رد 
اپ ریز  ص )  ) ربمایپ نارسمه  دروم  رد  ار  ادخ  مکح  هتشگ و  هدولآ  گرزب  یهانگ  هب  هار  نیا  رد  و  دیامن ، ترفغم  لومشم  دیادزب و  هتشگ 

راوس نتفرگ  رارق  هناخ  رد  ياجب  دـیمارخمتیلهاج "  هنیرید  هرود  نوچ  دـیریگ و  رارق  شیوخ  هناـخ  رد  هک "  ار  مکح  نیا  تسا ، هداـهن 
شوگ تشپ  ار  نآرق  میلاعت  هدومن و  ترشاعم  هناگیب  نادرم  اب  تسا و  هتسج  تکرش  گنج  رد  امیقتسم  هدرک و  یشکرکشل  هتشگ و  رتش 

رد و  هداد -  لمج "  گنج "  زا  زیهرپ  هب  رئاد  وا  هب  ص )  ) ربمایپ هک  ار  یتاروتسد  تسا . هتشادن  ار  شساپ  ارشرسمه و  تمرح  هدنکفا و 
موس مود و  لوادلج و  رد  ار  اهنآ  زا  يا  هراپ  و  هتشاد -  رذح  رب  وا  اب  گنج  نینموملاریما و  ابتفلاخم  زا  و  میدروآ -  لیـصفتب  موس  دلج 
یب هدومن  شیوخ  تنیط  كاپ  نمادکاپ و  نیشناج  هرابرد  شترـضح  هک  یئاهـشرافس  هب  نینچمه  تسا . هداهن  اپ  ریز  میتشون -  مراهچ  و 

تیاور رد  هکنانچ  ای  تسا "  هتشادن  ع )  ) یلع اب  یـشوخ  رظن  لد و  هشئاع  میدناوخ "  رمعم "  تیاور "  رد  هکنانچ  تسا و  هدرک  یئانتعا 
یگمه شدنس  لاجر  تسا و  هدشهدرمش  مه  حیحص "  تیاور " ، نیا  دیامن  دای  یبوخ  هب  ع )  ) یلع زا  دوبن  رضاح  هشئاع  میدید  يرگید 

هبتع نب  هللا  دیبع  تسا . هدرک  تبث  هبتع  نب  هللادیبع  زا  يرهز  زا  رمعم  قیرط  زا  دنـسم "   " رد ارنآ  لبنح  دمحا  دـندامتعا . دروم  هقث " و  " 
هناخ رد  تساوخ  هزاجا  شنارسمهزا  دوب . شرسمه -  هنومیم -  هناخ  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  یشوخان  يادتبا  تفگ : نم  هب  هشئاع  دیوگیم :

نب لضف  هناش  رب  ار  شتسدکی  هک  یلاح  رد  سپ  دنداد ، هزاجا  دوش . يراتسرپ  وا 
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دش . ردب  هناخ  زا  دشیم  هدیشک  نیمز  هب  شیاهاپ  رگید و  يدرم  هناش  رب  اررگید  تسد  دوب و  هداد  هیکت  سابع 
هدوب هک  هدربن  ار  شمـسا  هشئاع  هک  رگید  درم  نآ  ینادـیم  تفگ : نم  هب  متفگ . سابع  نبا  هب  ار  بلطم  نیا  دـیازفا : یم  هبتع  نب  هللا  دـیبع 

تسا . هتشادن  وا  زا  یشوخ  لد  هشئاع  یلو  هدوب  ع )  ) یلع وا  تسا ؟
 " تسا هتشادن  وا  زا  یشوخ  لد  هشئاع  یلو  هک "  ار  سابع  نبا  نخس  نیا  اما  هدرک  تبث  شیوخ  حیحـص "  رد " يراخب  ار  تیاور  نیمه 

دیایمن . روج  شضرغ  قاذم و  اب  بلطم  تقیقح و  هک  يدروم  ره  رد  تسا  يراخب  هیور  نیا  و  تسا ، هدومن  فذح  ار 
هداد یلع  هب  هک  یئاهـشحف  هب  شوگ  وا  مه  اما  دـیامن ، دای  یکین  هب  وا  زا  دروآ و  نابز  هب  ار  یلع  مسا  هکدـهدیمن  راب  شلد  هشئاع  يرآ ،

هک يدنساب  حیحـص "  یتیاور "  هکنانچ  درادیمن ، زاب  تشز  راک  نیا  زا  ار  فرط  دوش و  یم  لاحـشوخ  وا  یئوگدب  زا  دراپـسیم و  دوشیم 
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هدـمآ هشئاع  دزن  يدرم  دـیوگیم ": راسی  نب  ءاطع  دـنکیم : تیاکح  هدومن  تبث  لـبنح  دـمحا  دـندامتعا و  دروم  هقث " و  شلاـجر "  همه 
میوگب دیاب  رامع  هرابرد  یلو  میوگیمن  وت  هب  يزیچ  یلع  هرابرد  تفگ : هشئاع  درک . امهنع  هللا  یضر  رامع -  یلع و  زا  یئوگدب  هب  عورش 
رایتخا دـشاب  رت  کیدزن  نید  هب  هک  ار  نآ  دوش و  ریخم  راک  ود  ناـیم  دوشیمن  تفگیم : شقح  رد  هک  ما  هدینـش  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  زا  هک 

. " دیامنن
ثیدح کی  یتح  ع )  ) یلع لئاضف  رد  ترـسمه  زا  ایآ  يریگب ؟ ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  یئوگدب  ولج  دیابن  نانموم  ردام  يا  ردام  يا  ارچ 
دزرایب رامع  هرابرد  ثیدـح  نآ  هب  هک  ع )  ) یلع قح  رد  هیآ  ردـقنآ  نآرق  رد  اـیآ  يا ؟ هدینـشن  تسه  رـسای  راـمع  قح  رد  هک  هنوگنآ  زا 

رسای رامع  رب  یلع  يرترب  ینادیم  بوخ  هکیلاح  رد  يا ؟ هتفاین 

هحفص 216 ] ] 

تسا . ناکین  زا  هکیلاح  رد  دراد  يرترب  رامع  رب  نیمز  ربنامسآ  يرترب  ردقب  یلع  مسق  ادخب  تسا : هتفگ  ینامی  هفیذح  هک  تسا  هیاپنادب 
يورب دـننکیم  یئوگدـب  ع )  ) یلع زا  تروضح  رد  یتقو  روطچ  يوشیم  تحاران  تباث  نب  ناـسح  هب  نارگید  نتفگ  دـب  زاهک  وت  رداـم  يا 

دشیم و تحاران  دوش  یئوگدب  تباث  نب  ناسح  هب  شروضح  رد  هک  نیا  زا  هشئاع  دیوگیم : هورع "  ینکیمن " ؟ ضارتعا  يروایمن و  دوخ 
هورس : نینچ  هک  یسک  وا  تفگیم :

ص )  ) دمحم سومان  زا  عافد  يارب  )
دناهداتسیا ) ناتربارب  رد  ما  هلئاع  دج و  وردپ 

رد ص )  ) ربماـیپياجب ترجه  بش  رد  هک  شا  هناریلد  مادـقا  نـیا  و  ص )  ) ربماـیپ ياـهگنج  رد  (ع ) یلع زیمآ  راـختفا  ياـه  یناـمرهق  اـیآ 
نب ناسح  و  درادـن ؟ ار  تباث  نب  ناسح  رعـش  تیب  کی  ساپـس  جرا و  دومن  تاهابم  ناگتـشرف  ربارب  رد  ادـخ  شرطاخب  دـیمرآ و  شرتسب 

يا  هدوب  نانچ  ع )  ) یلع اب  يا و  هتفگ  نینچ  ارچ  هک  تسادیپ  ردام  يا  هآ  تسیک  هک  ینادیم  یسانشیم و  بوخ  وت  ار  تباث 
: " هتفگ وهدز  وا  اب  مدرم  تعیب  ربخ  ندینش  ماگنه  هک  تسا  یفرح  هدرورپ  یم  لد  رد  ع )  ) یلع هب  تبسن  هشئاع  هک  يا  هنیک  راثآزا  رگید 

دوب " . هدمآ  دورف  نیمز  رب  نامسآ  راک ، نیا  عوقو  زا  شیپ  شاک 
. يا هدـیگنج  (ع ) بلاطیبا نب  یلع  نینموملا  ریما  اب  تسین  اور  تقو  هفیلخ  اب  ندـیگنج  هک  هدـیقع  نیا  فالخ  رب  وت  ناـنموم  رداـم  يا  وت ،

نب یلع  نینموملا  ریما  اـب  تگنج  اـی  ناـمثع  ینوگنرـس  يارب  تا  هزراـبم  تسا ، رت  نیگمهـس  تناـهانگ  زا  کیمادـک  دنـسرپب  وـت  زا  رگا 
تکرـش يو  نیگمهـس  هاـنگ  هک  تفگ  دـهاوخ  باوج  رد  تسا  هدـش  مولعم  زورما  نکل  . داد یهاوخ  باوـج  هچ  منادـیمن  (ع ؟) بلاـطیبا

زواجت گنج  نآ  رد  شتکرش  هیجوت  هئربت و  يارب  ار  تیاور  نآ  تسا  نکمم  نیاربانب  تسا . لمج "  هناراکزواجت "  گنجرد 
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ص)  ) ربمایپ كاپ  نادـناخ  اب  هکیناسک  هوای و  نالقان  دـنا و  هتخاـس  شا  هئربت  هیجوت و  يارب  نارگید  هن ، اـی  دـشاب  هدروآ  ناـبز  رب  هناراـک 
دنا . هدنکارپ  هداد و  رشن  يوما  رئاج  هاگتسد  يامن  یناحور  ياهوداپ  دنا و  هتشاد  ینمشد 

ادخ و مکح  نتفرگ  هدـیدن  اب  هجوچیهب  نامثع  لتق  رد  وا  یتسدـمه  شربمایپ  ادـخ و  هاگـشیپ  رد  هک  تسا  هتـسنادیم  یبوخب  امتح  هشئاع 
همادـق نب  هیراـج  ار  نیا  و  تسا . نآ  زا  رت  كاـنرطخ  رایـسب  نیا  تسین و  هسیاـقم  لـباق  ندـیودگنج  نادـیم  هب  هناـخ  زا  و  ص )  ) ربماـیپ

هناخ زا  وت  هک  تسا  نیا  زا  رتکچوک  یلیخ  نافع  نب  نامثع  لتق  مسق  ادخب  نینموملا  ما  هتفگ " : هدرک و  دزـشوگ  وا  هب  یباحـص  يدعـسلا 
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، دوب هداد  رارق  یتمرح  يروتسم و  تیارب  ادخ  يا . هداد  رارق  هحلسا  ضرعم  رد  ار  دوخ  هتسشن  یتنعل  رتش  نیا  رب  هدمآ و  نوریب  مایق  دصقب 
هدرمـش زیاج  ار  تنتـشک  درامـشب  اور  ار  وت  هیلع  ندیگنج  هک  ره  اریز  يا . هدـیرد  تمرح  نآ  هدرپ  هدـمآ و  ردـب  يروتـسمنآ  زا  وت  یلو 

کمک مدرم  زا  دنا  هدروآار  وت  روزب  هک  مه  یتروص  رد  و  درگرب ، تا  هناخب  يا  هدمآ  هاوخلدب  هنادازآ و  هک  یتروص  رد  نیاربانب  دـشاب .
 " هاوخب .

تنـس نآرق و  قبط  دـنامب و  مدـق  تباث  مالـسا  نوناق  يارجا  قیرط  رد  درکیم  اعد  درکیم ؟ نامثعقح  رد  یئاعد  هچ  مرکا  ربمایپ  یهگناو ،
وا زا  یتافلخت  تایانج و  دومن و  یطخت  تنـس  نآرق و  زا  هرادا  وتموکح  رد  نامثع  تشگن و  باجتـسم  شیاعد  ارچ  سپ  دـنک ؟ راـتفر 
ارچ سپ  ددرگ ؟ زاب  مالـسا  نوناقب  دوش و  هبوتهب  قفوم  درکیم  اعد  ای  دندناسر ؟ شلتق  هب  هتـساخرب  شتفلاخمب  اقفتم  باحـصا  هک  دز  رس 

هبوت ات  تسـسگ ، تسبمالـسا  نوناق  يارجا  هب  تشگزاب  رب  رئاد  هک  يدـهع  ره  تسکـش و  هبوت  درک  هبوت  راب  ره  تشگن و  قفوم  هبوت  رد 
ار شا  هبوت  هچرگ  هک  درکیم  اعد  ای  دـندیدن ؟ شمادـعا  زج  يا  هراچ  تشگ و  تباـث  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  رب  نویبـالقنا و  رب  وا  ینکش 

نینچ يربمایپ  تسا  لاحم  و  يراکهبت ، هزاجا  رودص  تسا و  يراکهانگ  هب  نتـشاداو  نتقیرف و  یئاعد  نینچ  دزرمایب ؟ ار  وا  ادخ  دنکـشب 
مالسا نوناق  يرجم  هاوخ  هک  درکیم  اعد  ای  دنکب . یئاعد 
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تسا ملسم  زاب  مینادب  مه  زیاج  ار  یئاعد  نینچ  هک  ضرفب  دنامبناما ؟ رد  شنافلاخم  مدرم و  رش  زا  دچیپب  ادخ  مکح  زا  رس  هاوخ  دشاب و 
وا زا  ناوـتیمن  يریخ  راـک  چـیه  رد  اـهنت  هن  هک  يدرم  دراد ؟ يا  هدـئاف  هچ  يدوـجوم  نینچ  ندـنام  هدـنز  هزاـت  تسا . هتـشگن  تباـجا  هک 

بالجنم ردنتفر  ورف  هیام  تسا و  ترارـش  يراکهنگماود و  شرمع  ماود  هکلب  درک  يوریپ  وا  زانید  میلاعت  يارجا  رد  تفرگ و  قشمرس 
رد شنرادـفرط  ناتـسدمه و  دـنارذگب و  یـشوخ  هب  ار  شدوخ  یگدـنز  ات  دـهدب  یتنکم  تورث و  وا  هب  ادـخ  هک  درکیم  اعد  ای  تواقش .

يداصتقا نیناوق  ضقن  اب  دـشاب و  يرگراصحنا  ناشقح و  زا  ناناملـسم  ندرک  مورحم  ضیعبت و  هار  زا  هچرگ  دـنرب  رـسب  ترـشع  شیع و 
ترـشع يرگتراغ و  يراکهبت و  رد  یـسک  قیفوت  يارب  هک  دـهدیم  هزاـجا  میلـس  لـقع  اـی  تسا  زیاـج  اعرـش  یئاـعد  نینچ  رگم  مالـسا ؟

هب نامثع  هتـشگ و  باجتـسم  شیاعد  دـشاب  تسار  يزیچ  نینچ  رگا  هتبلا  دـیآ ؟ لئان  تفالخ  هبهک  درکیم  اعد  اـی  دـننک ؟ اـعد  هناـسوهلب 
دـسرب تموکح  هب  نامثع  رگا  هک  هتـسنادیم  هدـنیآ  ثداوح  رب  شیملع  هطاحا  اـب  مرکا  ربماـیپ  هک  تساملـسم  اـما  تسا . هدیـسر  تفـالخ 

هوکش نتفر  نیب  زا  مدرم و  يداقتعا  یتسس  زج  دروایمن  رابب  یلصاح  دراد و  تریاغم  درخ  تعیرـش و  نید و  اب  هک  درک  دهاوخ  یئاهراک 
و ناشیعامتجا ، تابسانم  اهدنویپ و  ندش  تسس  و  رگیدکیب ، مدرم  يدامتعا  یب  و  مالسا ، هعماج  ماظن  ناکرا  لزلزت  و  یئاوشیپ ، تمظع  و 

روما رد  ادـخ  هک  يدودـح  زا  یطخت  و  یـساسا ، نیناوق  ماکحا و  لیطعت  و  وا ، ناشلا  میظع  باحـصا  هعماـج و  زراـب  ياهتیـصخش  نیهوت 
هدرب و یپ  باحصا  هک  تساهزیچ  نامه  اهنیا  " و  دننارگمتس ، نامه  اهنآ  دنیامن  یطخت  یهلا  دودحزا  هک  یناسک  تسا و "  هتشاد  ررقم 

تسا ؟ هتشاد  يا  هفیلخ "  نینچ "  هب  یجایتحا  هچ  مرکا  ربمابپ  نیاربانب  دنا . هتخات  نامثع  هب  نآ  هجیتن  رد 
لاوس ود  اما  درک . حرط  دوشیم  هراب  نآ  رد  هک  یتایـضرف  داد و  ناوتیم  یئاعدا  ضورفم و  ياـعد  نومـضم  رد  هک  تسا  یتـالامتحا  اـهنیا 

هچ هک  تسا  نیا  لوا  هلاسم  تسا . هدـشماجنا  نآ  رد  هک  یعاضوا  طیارـش و  يرگید  ءاـعد و  بجوم  یکی  حرطم . دـنامیم و  اـجرب  رگید 
زیچ
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رد هک  ار  یئاهراک  ای  درکیم  باجیا  ار  يزیچ  نینچ  نامثع  هتـشذگ  ياهراک  ایآ  دـنک ؟ اعد  ناـمثع  قح  رد  مرکا  ربماـیپ  هدرکیم  باـجیا 
مالـسلا و يارباهتبیـصم  هچ  هک  میدید  میدرک و  یـسررب  ومیدنارذگ  رظن  زا  تقدب  هک  ار  شا  هدنیآ  ياهراک  تسا ؟ هدادیم  ماجنا  هدـنیآ 
ص)  ) ربمایپ ریخ  ياعد  بجوم  دـناوتیمن  هجوچیهب  و  تسا ، هداد  نتـشک  هب  راصنا  نارجاـهم و  تسدـب  ار  شدوخ  هدروآ و  راـبب  نیملـسم 
وا دیـشک و  نماد  هب  نآ  زا  اپ  هک  دینک  هاگن   " ردب گنج "  رد  شراک  هب  تسین . نآ  زارتهب  عضو  زین  شا  هتـشذگ  ياهراک  هرابرد  دـشاب .
دز هنعط  وا  هب  قلخ  روضح  رد  نامثع  تموکح  رخاوا  رد  فوع  نب  نمحرلا  دبع  دندومنیم و  شهوکن  تمالم و  شرطاخب  رمع  رخآ  ات  ار 

هدرب ربخ  نامثع  هب  ار  شا  هنعط  هدیمان -  شراکدب  ادخ  هک  راوخبارش  نآ  هبقع -  نب  دیلو  و  تسا ، هتسجن  تکرش  ردب "  گنج "  رد  هک 
هک هثداح  نآ  زا  کیچیه  باحصا  اما  تسا  هتسشن  وا  يراتسرپ  هب  هدوب و  رامیب  ص )  ) ربمایپ رتخد  هیقر "  شرـسمه "  هک  دیـشارترذع  ات 

فوع نب  نمحرلا  دبع  یتح  نامثع ، ناسک  نیرتکیدزن  یتح  دنا  هتـشادن  ربخ  دوب  هتخاس  ردب "  گنج "  رد  شروضح  مدـع  هناهب  نامثع 
تخیرگ و ناکرشم  دربن  زا  هک  دیروآ  رظنب  دحا "  گنج " رد  ار  شراک  دندشیم . رادربخ  امتح  دوبیم  يزیچ  نانچ  رگا  و  شینامیپردارب ،

تـسدب هچنآ  زا  يا  هراپ  اب  ناطیـشدنتخیرگ  هاپـس  ود  دروخرب  رد  هک  امـش  زا  هدـعنآ  دومرف " : نینچ  ادـخ  ناگتخیرگ  رگید  وا و  هرابرد 
هک دینک  هظحالم  تشگ  بکترم  ص - )  ) ربمایپ رتخد   " موثلک -  ما  شرسمه "  تافو  بش  هکار  یهانگ  ناشدنازغل "  تفیرف و  دندروآ 

شرسمه نفد  زا  داد و  رارق  نیهوت  دروم  ار  وا  شباحصا  ربارب  رد  ص )  ) ربمایپ حبص  ادرف  شرطاخب 
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حتف رد  ص )  ) ربمایپ دوب . هتسویپ  ناکرـشم  هب  و  هدش ، دترم  حرـس  یبا  نب  هللا  دبع  دینارذگب . رظن  زا  ار  شیاهراک  رگید  تخاس و  مورحم 
درب و هانپ  نامثع -  شیریـش -  ردارب  هب  هتخیرگ  وا  دیـشکب . دیتفای  مه  هبعک  هدرپ  ریز  ار  وا  رگا  دوزفا  هدرک و  مالعا  رده  ار  شنوخ  هکم 
و ص )  ) ربماـیپ روـضح  هب  شدروآ  و  درک ، ناـهنپ  داد و  هاـنپ  هکلب  تشکن  دـشکب  درک  ادـیپ  اـج  ره  ار  وا  تشاد  هفیظو  هکنیا  اـب  ناـمثع 
ار وا  نارـضاح  زا  یکی  رگم  دیـشک  راظتنا  دـنام و  تکاس  یتدـم  دوبن  وا  ندـنام  هدـنز  هب  لـیامهک  ص )  ) ربماـیپ تساوخ . نیماـت  شیارب 
داد روتـسد  ص )  ) ربمایپ دوب . هدش  ریـسا  دسالا "  ءارمح  دربن "  رد  صاعلا  یبا  نب  هریغم  نب  هیواعم  نامثع ، كرـشم  يومع  رـسپ  دـشکب .

ورملق هزور  هس  هکنیا  رب  طورـشم  درک  تقفاوم  ص )  ) ربمایپ تساوخ . نیمات  شیارب  نامثع  و  تسج ، هانپ  نامثع  هب  وا  دـننزب . ار  شندرگ 
داتسرف وا  بیقعت  هب  ار  هثراح  نب  دیز  رسای و  رامع  ص ،)  ) ربمایپ دش . يرارف  هتفرننوریب  مه  زور  هس  زا  دعب  وا  نکل  دنک . كرت  ار  مالـسا 

" دروم رد  شراکب  دراد  تهابـش  ردـقچ  نامثعراکنیا  دنتـشک . هتفای  اج  نامه  ار  وا  نانآ  درک . دـیهاوخ  ادـیپ  ار  وا  اج  نـالف  رد  دومرف : و 
هتـشگ و دـیعبت  هنیدـم  زا  جراخ  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  طسوت  هک  ار  ودـنآ  هکنیا  و  شتموکح ، هراـبرد  مکح  نب  ناورم  شرـسپ  مکح " و 

درک . طلسم  ناناملسم  رب  تفرگ و  شیوخ  تیامحهیاس  رد  دنادرگ و  زاب  هنیدم  هب  داد و  هانپ  دندوب  هدش  تنعل 
دنسابرک . کی  هت  رس و  شیگدنز  تمسق  ود  تسا و  یکی  شرخآ  ياهراک  اب  نامثع  لوا  ياهراک  مینیب  یم 

تبحم وا  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  دنک  باجیا  هک  هدرکن  يراک  چیه  مینیب  یم  مینادیم . شیدـعب  ياهراک  نامثع و  قباوس  زا  هچنآ  تساهنیا 
ریخ ياعد  شیارب  هدومن و 
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اعد تسد  نآ  رد  ص )  ) ربمایپ هک  دروآ  شیپ  نامثع  يارب  یلاوحاو  طیارش  دناوتیمن  اهراک  نیا  زا  کیچیه  دیامن  یم  تباث  هکنانچ  دنک .
هتفاب ،و  رودب تقیقح  زا  تسا و  چوپ  دنا  هتخاس  هنیمز  نیا  رد  هچ  ره  و  دـبلطب . شاداپ  یـشوخ و  ریخ و  نامثع  يارب  هدرب و  ارفنامـسآ  هب 
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تسا . نایوما  رود  ياه 
نامثع و ناگتفیش  تسا  نکمم  تسا . هدرک  اعد  نیدنچ  نامثع  قح  رد  یتسدگنت "  هاپسكرادت "  عقوم  رد  ص )  ) ربمایپ دنا  هتفگ  يرآ ،
هک یتاـیاور  همه  هک  دـنادیم  دراو  ققحم و  ناـسنا  اـما  دنـشارتب . یئاـعدا  ياـهاعد  نینچ  يارب  یببـس  بجوم و  دنتـسه  وا  هدرم  هک  اـهنآ 

 " تیاور ای  دنا  فیعـض "  شدنـس "  لاجر  ای  تسا ، ساسا  یب  مهرد و  تسـس و  دـیامنیمنامثع  هرابرد  ص )  ) ربمایپ ياهاعد  زاتیاکح 
ردـقچ نامثع  هدوب و  هنوگچ  هاپـس  نآ  كرادـت  نایرج  هک  نیا  رد  دراد  یـضراعتم  توافتم و  ياه  نومـضم  تسا و  ماـمتان  لـسرم " و 

دیامنیم . تباث  ار  اه  نآ  نالطب  هک  تسا  يردقب  اهنآ  ضراعتو  تسا ، هدرک  کمک  قافنا و 
. تسا هدرکن  کمک  سکچیه  هک  درک  کمک  یتفگنه  غلبم  هاپـس  نآ  كرادـت  رد  نافع  نب  نامثع  هک "  دـنکیم  تیاور  ماشه  نبا  ـالثم 

رازهکی یتسدگنت  هاپـس  كرادت  يارب  كوبت  هوزغ  رد  نافع  نب  نامثع  هک  هدرک  لقن  روطنیا  میارب  دـشاب  یم  نم  دامتعافرط  هک  یـسک 
تسا " ... هدرک  کمک  رانید 

تسا . هتخاس  اهر  هدرکان  لقن  ار  شتیاور  هتفرگ و  ار  ماشه  نبا  هتفگ  لوا  تمسق  يربط ،
درک کمک  شنالاپاب  رتش  رازهکی  نامثع  هک "  هدرک  تیاور  نینچ  لسرم "  روطب "  هدمآ ، يدحاو  لوزنلا "  بابسا  رد "  هکنانچ  یبلک ،

" . 
 " درک . کمک  بساداتفه  رتش و  رازهکی  دیوگیم ": لسرم "  روطب "  هداتق 

رازه داتفه  دیوگیم " : لسرم "  روطب "  فیعض " و  يدنس "  اب  يرذالب 
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 " درک . کمک 
 " الط . هیقوا "  تسیود " هدرک و  کمک  نالاپ  اب  رتش  تسیود  دیوگیم " : فیعض "  دنس "  اب  یناربط 

 " دروآ . الط  هیقوا "  دصتفه "  دیوگیم " : فیعض "   " يدنس اب  یلعیوبا 
 " دروآ . رانید  رازه  ود  دیوگیم " : فیعض "  تسس و "  رایسب  يدنس  اب  يدع  نبا 

دروآ "  رانید  رازه  دیوگیم " : لطاب  دنس  ود  اب  میعن  وبا 
 " درک . کمکنالاپ  اب  رتش  دصیس  هک "  دننکیم  تیاور  كانبیع  دنس  اب  میعن  وبا  لبنح و  دمحا 

 " درک . هیهت  ار  هاپس  نآ  موسکی  تاکرادت  دیوگیم :  " لسرم روطب "  رکاسع  نبا 
 " تساهدوب . رانید  رازهکی  رتش و  دصیس  هک  دناهدروآ  هک "  هدوزفا  هتفگ و  هدروآ  يربط  ار  هچنامه  ریثا  نبا 

هاجنپ رتش و  هاجنپ  دـصهن و  هدرک و  کمک  رانید  رازهکی  دـیوگیم " : دـنزیم و  دوخ  رـس  یئاعدافرح و  کی  طقف  يرماع  نیدـلا  داـمع 
 " هداد . بسا 

تاقلعتم هشوت و  دوب و  بسا  دصکی  رتش و  دصتفه  هک  اهبـسا  رتش و  زجب  درک  کمک  رانید  رازه  هد  دیوگیم : لیلد "  نودب  ینخـسیبلح 
 " نآ .

 " درک . کمک  بسا  هاجنپ  نالاپ و  اب  رتش  دصیس  : " دیوگیم هک  تسا  هتشون  یبلح  هریس "  رد "  يرگید  تیاور 
دیاش دیازفا : یم  " و  تخیر ، شربارب  رد  هدروآ  ص )  ) ادخلوسر تمدـخ  هب  رانید  رازه  هد  هک "  تسا  هدروآ  يرگید  تیاور  اجنامه  و 

تسا . هدرک  ناسنا  رازه  هد  كرادتيارب  هک  تسا  یئاهکمک  نآ  زا  ریغ  رانید  رازه  هد  نیا 
نییعت شیوخ  تواخـس  یگدنـشخب و  دـحاو  هنامیپاب و  ار  نامثع  کمک  غلبم  رادـقم و  ناخروم  نایوار و  نیا  زا  کی  ره  دـینک  هظحالم 
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یتسد داشگ  بسح  رب  دنا و  هدرک 
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شیوخ . يرظن  دنلب  و 
ص)  ) ربمایپ فاطلا  دروم  نامثع  طقف  ارچ  تسین  مولعم  اما  دنا ، هدرک  یئاهکمکو  هتشاد  تکرـش  يرگید  هدع  كرادت ، نامه  نایرج  رد 

دبع نب  سابعدنا  هدرک  کمک  یتسدگنت "  هاپس "  كرادت  هب  هک  یناسک  هلمج  زا  تسا ؟ هتفایصاصتخا  واب  شریخ  ياعد  هتفرگ و  رارق 
نیرت تسد  هداشگ  نیرت و  هدنـشخب  ناتربمایپ  يومع  سابع  دومرف : ص )  ) ربماـیپ و  تسا ، هدرک  کـمک  رازه  دون  دـنا  هتفگ  هک  بلطملا 
يارب ار  شیئاراد  هک  یـسک  نیتسخن  تعامجنآ ، كرادـم  ربانب  رتراددـنویپ  اـی  شیرق -  لاـحب  رتزوسلد  ناـش  همه  زا  تسا و  شیرق  درف 

ادخ و دـیوگیم : يا ؟ هتـشادهگن  تدوخ  يارب  يزیچ  دـسرپ : یم  وا  زا  ص )  ) ربمایپ تسا . رکبوبا  هدروآ  مالـسا  هاپـس  كرادـت  هب  کمک 
نآ تحـص  تروص  رد  ار -  شیتـسه  همه  هک  مینادـیم  نکل  دـشاب ، هدوب  كدـنا  رکبوـبا  یئاراد  هک  ضرفب  ما  هتـشاد  هاـگن  ار  شربماـیپ 

اب نیا و  دوجو  اب  ارچ  سپ   " دوجوملا لذب  دوجلا  لامک  دنا "  هتفگ  تسا و  یگدنشخب  لامک  نیا  تسا و  هدرکشـشخب  لذب و  تیاور - 
شناج لاماب و  سکچیه  هدومرف " : لـبنح  دـمحا  تیاور  رب  اـنب  هتـسنادیم و  رکبوبا  نونمم  یـسک  ره  زا  شیب  ار  دوخ  ص )  ) ربماـیپ هکنیا 

زا يرایـسب  هوـالعب  دادـن ؟ رارق  شیوخ  ریخ  ياـعد  فـطل و  دروـم  ار  رکبوـبا  تسا " ، هداـهنن  تنم  نم  رب  هفاـحق  یبا  نب  رکبوـبا  زا  شیب 
رفن و رازه  داتفه  هعرز  وبا  رظنب  دـنا و  هتـسنادرتش  رازه  هدزاود  بسا و  رازه  هد  رفن و  رازه  یـس  ار  یتسدـگنت "  هاپـس "  هرامـشناخروم 

دیآ یم  رب  نینچ  تسا و  هدادیمن  ار  یهاپس  نانچ  كرادت  زیهجت و  هبفافک  نامثع  یلام  ياهکمک  و  تسا ، هدوب  رفن  رازه  لهچ  یتیاورب 
ناـمثع هب  ناـیمنآ  زا  ار  شیاـعد  درک و  مورحم  ریخ  ياـعد  زا  ار  ناـنآ  ارچ  سپ  دنـشاب . هدرک  کـمک  نآ  كرادـت  رد  يرگیدهدـع  هک 

شگرم زا  سپ  یسکیب و  تلز و  كاخ  هب  نداتفا  زا  سپ  نامثع  هک  تسا  نیا  شباوج  منادیم . نم  ار  لاوس  نیا  باوج  هداد ؟ صاصتخا 
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يزارد و نیدـب  یتسد  لعج  رد  هک  ینارادـفرط  زا  نارگید  نآ  دنـشارتیم و  راختفا  زایتما و  تلیـضف و  شیارب  هک  درک  ادـیپ  ینارادـفرط 
دنا . هدنام  مورحم  دنشابهتشاد  يرت 

عفن هب  هک  یئاهاعدا  در  يارب  رصتخم  نیمه  و  میروایم ، دنا  هدناسر  تبث  هب  هدرک و  تسرد  هنیمز  نیا  رد  هک  ار  یتایاور  زا  ياهراپ  نونکا 
دیامنیم . تیافک  هدش  نامثع 

. رمع نبا  زا  عفاـن  زا  يرـصبلا -  دـمحم  یبا  بیبح -  یبا  نب  بیبـح  قیرط  زا  تسا  هدرک  تبث  یتـیاور  ءاـیلوالا "  هیلح  رد "  میعن  وبا  -24
ایادخ تفگ : ربمایپ  تخیر . ص )  ) ربمایپ نمادب  هدروآ  رانید  رازه  نامثع  درکیم  كرادت  ار  یتسدگنت  هاپس  ص )  ) ربمایپ یتقو  دیوگیم " :

 " دوب . دهاوخن  شا  هدهع  رب  یتیلووسم  دنکب  هچ  ره  دعب  هب  الاح  زا  نامثع  نکم  شومارف  ار  نامثع 
 "  - بیبح هرابرد "  تعامجنآ  لاجر  گرزب  ياملع  ناسانـشثیدح و  هک  دنادن  تسا  نکمم  میعن "  یباظفاح  لثم "  یـسک  دیوگ : ینیما 

یـسکب مردپ  . تسین دامتعا  دروم  بیبح "  تفگیم " : مردپ  دیوگیم : لبنح  دمحا  نب  هللا  دبع  دنا ؟ هتفگ  هچ  تیاور -  نآ  دنـس  لاجر  زا 
تفگیم : دب  تخسوا  هب  دمایمن و  ششوخ  وا  زا  درمشیمندامتعا و  لباق  ار  بیبح  زگره  مردپ  تسا . هتفگیم  غورد  بیبح  تفگ :

دورطم شتایاور  دیوگیم : متاح  وبا  تسا . هدرکیم  لعج  ثیدـح  تسا . دارفا  نیرتوگغورد  زا  دـیوگیم : بیبح "  نیمه " هرابرد  دواد  وبا 
ناـبح نبا  تسا . كورتم  شتاـیاور  دـنیوگیم : يدزا  یئاـسن و  تسا . هدرک  تیاور  یلعج  ثیداـحا  مردارب  رـسپ  لوق  زا  تسا . كورتم  و 

دلج 18 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 190زکرم  هحفص 132 

http://www.ghaemiyeh.com


شتایاور همه  دـیوگ : یم  نینچمه  تسا . هدرکیم  دراو  نیغورد  بلاطم   " هقث داـمتعا و "  دروم  دـیتاسا  تاـیاور  ثیدـح و  رد  دـیوگیم :
ویلعج اـهنیا  همه  دـیازفا : یم  هدرک  رکذ  تـسا  نارگید  دعـس و  نـب  ماـشه  نـبا  لوـق  زا  هـک  ار  وا  تـیاور  نیدـنچ  سپـس  تـسا . یلعج 

نابز زا  هک  درادنمه  نیا  زا  یئابا  بیبح "  هتخیرمهب " . شدنس  تسا و  یلعج  شنتم  هک  تسا  روطنیا  شتایاور  مومع  و  تسا ، یگتخاس 
ثیدح دروم  صاخشا 
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رکسع نب  لهـس  تسارابتعا . یب  شتایاور  دیوگیم : مکاح  دمحا  وبا  تسا . راکـشآ  الماک  شیزاسغورد  یئوگغورد و  راک  و  دنک ، لعج 
شتاـیاور دـیوگیم : یئاـسن  تسا . غورد  همه  اـهنیا  تفگ : میتـشاد ، هضرعینیدـم  نبا  یلع  هـب  میتـشون و  ثیدـح  تـسیب  وا  زا  دـیوگیم :

تسا . هدش  لعج  نارگید  کلام و  نابز  زا  شا  همه  تسا و  ینتخیر  رود  كورتم و 
یئوگتـسار دیوگیم : هرمـض "  هرابرد "  یجاس  تسا . هدرک  لقن  یلمر  یقـشمد  هعیبر  نبهرمـض  قیرط  زا  لبنح "  لمحا  ار "  تیاور  نیا 

هتـسناد و تسردان  ارنآ  لبنح  دـمحا  هک  تسا  هدرک  لـقن  رمع  نبا  زا  راـنید  نبا  زا  یتیاور  هرمـض  دراد . مه  تسرداـن  تاـیاور  هک  تسا 
تسا . هدرکن  هابتشا  دشابیمغورد  تیاور  نیا  دیوگب  یسک  رگا  هتفگو : هدرک  در  تدشب 

تسا . اطخ  ناسانش  ثیدح  رظنب  تفریذپ و  ناوتیمن  هرمض "  زا "  ار  تیاور  نیا  : تسا هدوزفا  هدومن و  تبث  مه  يذمرت "  ار "  نآ 
نب لاله  زا  يرـصب  يراصنا  هللا  دبع  نب  دمحم  زا  يرـصب  یمدقم  رکب  یبا  نب  دمحم  قیرط  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  لبنح  دمحا  - 25

نامثع هناخ  رانک  رد  دش  هتشک  هنع -  هللا  یضر  نامثع -  هکيزور  نم  دیوگیم " : يریشق . همامث  زا  يرصب  يریرج  دیعـس  زا  يرـصب  قح 
دزن ات  دندز  ادص  ار  اهنآ  دنیایب . دینزب  ادص  دناهدناروش  نم  هیلع  ار  امـش  هک  ار  ناقیفر  ود  نآ  تفگ : مدرم  هب  هدـمآرب  هناخ  زارف  زا  مدوب .

هچ دومرف : تشادن ، اج  همه  يارب  دجـسم  دمآ  هنیدم  هب  یتقو  ص )  ) ادخربمایپ دینادیم  ایآ  مهدیم  مسق  ادخ  هبار  امـش  تفگ : دـندمآ . وا 
ناناملسم دجسم  فقو  درخب و  شدوخ  یئاراد  زا  ار  اهنیمز  نیا  تسا  رضاح  یسک 
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رد دیراذگیمن  الاح  مدرک . ناناملسم  فقو  مدیرخ و  شیوخ  یئاراد  زا  ار  نیمز  نآ  نم  تقونآ  دریگب ؟ تشهب  رد  شیوخ  شاداپ  دنک و 
 " زج یهاچ  دمآ  هنیدـم  هب  یتقو  ص)  ) ادـخ ربمایپ  هک  دـیراد  رطاخب  ایآ  مسق  ادـخب  ار  امـش  تفگ : سپـس  مناوخب . زامن  تعکر  ود  اجنآ 

ناناملـسم فقو  درخ و  یم  ار  هاچ  نآ  شدوخ  لاـم  زا  یـسک  هچ  دومرف : ادـخ  ربماـیپ  و  تشادـن ، دوجو  شیندـیماشآ  بآ  يارب  همور " 
يارب بآ  نآ  زا  دـیراذگیمن  ـالاح  مدـیرخ . ار  نآ  مدوـخ  یـصخش  یئاراد  زا  نـم  تقوـنآ  دریگیم ؟ تـشهب  رد  ار  نآ  شاداـپ  دزاـسیم و 

ادخب "  يرآ  دنتفگ : متسه ؟ یتسدگنت  هاپس  هدننک  كرادت  نم  هک  دینادیم  ایآ  دوزفا : هاگنآ  مریگرب . مندیماشآ 
ارامـش : " هدوزفا ... نیا  اب  يریرج ، دیعـس  زا  يرـصب  جاجح  یبا  نب  ییحی  قیرط  زا  تسا  هدروآ  فارـشالا "  باسنا  رد "  يرذالب  ار  نیا 

مـسق ادخب  ار  امـش  تفگ : ادخب  يرآ  دنتفگ : مدومن ؟ كرادت  مدوخ  یئاراد  زا  نم  ار  یتسدگنت  هاپـسهک  دینادیم  ایآ  ادـخب  مهدـیم  مسق 
هب شیوخ  ياپ  اب  تخیر . ریزب  شیاهگنـس  درک و  تکرح  هوک  دوب . ءارح -  رد  ای   " ریبث -  رد "  ص )  ) ادخ ربمایپ  هکدینادیم  ایآ  مهدـیم 

ادخبيرآ "  دنتفگ : دوب ؟ دهاوخن  وت  رب  دیهش  ای  رواب  تسار  ای  ربمایپ  زج  یسک  نوچ  ریگ  رارق  تفگ : هدز  اهگنس  نآ  زا  یکی 
تسا . هدرک  تبث  ار  تیاور  نیمه  همامث  زا  يریرج  زا  جاجح  یبا  نب  ییحی  قیرط  زا  زین  یقهیب 

میزادرپ : یم  تیاور  دنس  لاجر  یسررب  هب  نونکا 

دلج 18 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 190زکرم  هحفص 133 

http://www.ghaemiyeh.com


يراصنا  هللا  دبع  نب  دمحم  فلا - 
نب ییحی  دیوگیم : مکاح  دمحا  وبا  تسا . تیاور  تشز  دیوگیم : وا  هرابردیلیقع 
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هب ای  تسا  وا  ندرگ  هب  نآ  یتسردان  تیلوئـسم  هک  دنادیم  رتهب  ادخ  تسا ، هدرک  تیاور  تسردان  ثیداحا  رانید  نب  کلام  زا  وا  زا  ماذخ 
هدرک لقن  تسین  ناشیا  زا  هک  ار  یتاـیاور  داـمتعا  دروم  صاخـشا  ناـبز  زا  تسا . تیاور  تشز  اـعقاو  دـیوگیم : ناـبح  نبا  ییحی . ندرگ 

وبا دـنکیم . لقن  یلعج  ثیداحا  دـیوگیم : يروباشین  مکاـح  تسا . زاـسغورد  دـیوگیم : رهاـط  نبا  درک . دانتـسا  ناوتیمن  شتاـیاورب  تسا .
جنرغب ثیداحا  رانید  نب  کلام  زا  . تسا تیاور  تشز  اعقاو  دـیوگیم : يدزا  . تسا تیاور  تسـس  فیعـض " و  دـیوگیم " : يوره  لضفلا 

تسا . هدرک  لقن 
بیذهت رد "  هکنانچ  يواریز  تسا ، ینثم  نب  هللا  دـبع  نب  دـمحم  يرـصب  هللا  دـبع  نامه  يراصنا  هللا  دـبع  نب  دـمحم  هک  تشادـنپ  دـیابن 

نیمه دنکیم  لقن  وا  زا  میقتسم  ریغ  هطساو و  اب  نآ  هکیلاح  رد  دنکیم  تیاور  يریرج  دیعس  زا  امیقتسم  هطـساو و  نودب  هدمآ . بیذهتلا " 
میداد . حرش  اجنیا  رد  ار  شعضوهک  تسا  يراصنا  هللا  دبع  نب  دمحم 

يریرج  دوعسم  وبا  دیعس  ب - 
وبا . تسا هدرک  ادیپ  ساوح  لالتخا  رمع  رخآهلاس  هس  رد  اریز  تفریذپ ، ار  شتایاور  ناوتیمن  تسا  دامتعا  دروم  هقث " و  اصخـش "  هچرگ 

هرودنیا زا  شیپهک  تسا  اور  یناسک  زا  طقف  تیاور  لقن و  تهج  نیمهب  دوب ، هداد  تسد  زا  ار  شا  هظفاح  گرم  زا  شیپ  دیوگیم : متاح 
. دشاب هدش  ام  تایاور  یکانبیع  يراتفرگ و  ثعاب  يریرج "  دیاش "  دیوگیم : نوراه  نب  دیزی  دنا . هدرک  تیاور  وهتفرگ  ارف  يزیچ  يو  زا 

ادیپ ساوح  لالتخا  هک  ما  هدینـش  يریرج  زا  یعقوم  رد  ار  نیا  نم  میوگب  دیاب  میدنبن . غورد  ادـخب  دـیوگیم : يدـع  نبا  لوق  زا  نیعم  نبا 
زا دیسرپ : یم  سنوی  نب  یسیع  زا  دیعـس  نب  ییحی  . دوب هدرک  ادیپ  ساوح  لالتخا  شگرم  زا  شیپ  لاس  هس  دیوگیم : نابح  نبا  دوب . هدرک 

: نکن تیاور  وا  زا  دیوگیم : وا  هب  يرآ . دهدیم : باوج  يا ؟ هتخومآ  هدینش و  ثیدح  يریرج 
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هدوب دامتعا  دروم  هقث " و   " هللا ءاشنا  دیوگیم : دعس  نبا  تسا . هتخومآ  هدینـش و  شـساوح  لالتخا  هرود  رد  وا  زا  ار  تایاور  نآ  يو  اریز 
تسا . هدرک  ادیپ  ساوح  لالتخا  يرمع  رخآ  یلو 

يرصب  جاجح  یبا  نب  ییحی  ج - 
يوق دیوگیم " متاح  وبا  تسین . یی  يوار  جاجح  یبا  نبا  دنیوگیم : نیعم  نبا  یئاسن و  هدروآ . يرذالب  هک  تسا  یتیاور  دنـس  رد  يو  مان 

تسین . " 
هدـیدن ار  اهنآ  یـساسا  یب  دنـس و  یتسـس  میـشوپب و  تایاور  هنوگنیایتسرداـن  زا  مشچ  ناـمثع  ناـهاوخاوه  عفنب  هک  مه  یتروص  رد  اـم 
دهاوـخ مهارف  ار  وا  یگدنمرـش  بابـسا  دـیامن  تباـث  ناـمثع  يارب  يزاـیتما  وتلیـضف  هک  نآ  زا  شیپ  اـهنآ  نومـضم  نتم و  زاـب  میریگب 

هرفن شش  ياروش  وضع  دنا و  هتفای  تشهب  هدژمدنیوگیم  هک  يرفن  هد  زا  ریبز -  هحلطهک و  تسا  هدش  حیرـصت  تیاور  نیمه  رد  الثمدرک 
تـسار دـسرپیم  اهنآ  زا  دـنگوس  دـیقب  نامثع  هچنآ  هک  دـنا  هدرک  رارقا  دـنورتسار  لداع " و  تعامجنآ " معزب  هک  یباحـصا  دمآرـس  و 

اب هک  يدجـسم  رد  دـنراذگب  ای  دـنرادرب  وا  زا  شیوخ  ياهاضاقت  ای  نامثع  اب  تفلاخم  زا  تسد  دـنا  هدشنرـضاح  نیا  دوجو  اب  اـما  تسا ،
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هداد و همادا  شیوخ  راشف  هلمح و  رب  نانچمه  و  دـشونب ، هدـیرخ  دوخ  هک  یهاچبآ  زا  ای  دراذـگب  زاـمن  هدـیرخ  ار  شنیمز  شیوخ  لوپ 
، " ضرف نیا  اب  دـنا ؟ هدرکدر  هدیـسر  توبثب  ص )  ) ربمایپ نابز  زا  ار  هچنآ  ناشلمع  نیا  اب  ریبز  هحلط و  ایآ  میـسرپ : یم  الاح  دـنا . هدوزفا 

 " هکتسا نیا  هن  رگم  دوشیم ؟ هچ  دـنا  هتفاـی  تشهب  هدژم  دـنیوگیم  هک  يا  هرفن  هد  هورگ  رد  ناـشتیوضع  اـهنآ و  يورتسار  ،" و  تلادـع
هتشاد و تحصیتیاور  نینچ  هک  ضرفب  سپ  دیامنیم ؟ در  ار  یلامتحا  ضرف و  نینچ  تحص  ناشندوب  هرشبم "  هرـشع  وزج "  تلادع " و 
رب یلکب  ار  وا  عضو  هدز  رـس  ادعب  نامثع  زا  هچنآ  دنا  هدوب  دقتعم  ریبز  هحلط و  هک  دوب  دهاوخ  نیا  تقیقح  دشاب  هداد  خر  يا  هعقاو  نانچ 
هک راتفر  رادرک و  نامه  رب  دنامب و  شیوخ  نیرید  لاوحا  رد  هک  هدوب  قداص  نامثع  قح  رد  یتقو  ات  ص )  ) ربمایپ نخس  و  تسا ، هدز  مه 

اما تسا  هتشاد  اقباس 
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ص)  ) ربمایپ نخس  نآ  قادصم  زا  هتشگ  فرحنم  تموکح  هرادا و  یمالسا  طخ  زا  هداد و  لاوحا  رادرک و  رییغت  نامثع  اهنآ  هدیقعب  نوچ 
نیمهب هدـیدیم و  جراخ  ص )  ) ربماـیپ نانخـس  نآ  قادـصم  زا  ار  دوخ  اـهیراکفالخ  نآ  زا  سپ  مه  ناـمثع  دوخ  دـیاش  تسا . هتفر  نوریب 
باذع زا  یمین  دوشیم و  نوفدم  رفاک و  هکم  رد  هک  هدومرف  یئوگشیپ  ص )  ) ربمایپ هک  دشاب  یصخش  نامه  ادابم  هک  هدوب  كانمیب  ظاحل 

دندـیروش وا  رب  هک  باحـصا  رگید  هک  دنتـشادار  يرظن  نامه  نامثع  هرابرد  ناـمثع  دوخ  یتح  ریبز  هحلط و  تسا . وا  هدـهع  رب  ناـیناهج 
دکوم لاوس  خساپ  رد  هک  اجنآرد  الثم  میداد . ناشن  وا  اب  ناشراتفر  يریگ و  عضوم  ناشتاراهظا و  حرـش  نمـض  هک  يرظن  نامه  دنتـشاد ،

هقباس و اب  مدقـشیپ و  وت  هک  میئوگب  دیاب  يدز ، ص )  ) ادخ ربمایپ  اب  تا  هقباس  یگنهاشیپ و  زا  مد  هک  نیا  دـنیوگیم " : نامثع  دـنگوس  هب 
: " دنیوگیم هک  اجنآ  ای  دز " . رـس  وت  زا  ینادیم  دوخ  هچنآ  يداد و  رییغت  ار ) تا  هیور  هدـیقع و   ) ادـعب امايدوب  تفالخ  يدـصت  هتـسیاش 

مان هک  ار  صخـش  هنوگ  هس  نیا  زا  ریغ  لـتق  نآرق  رد  هک  میئوگب  دـیاب  دـناسر ، لـتق  هب  ناوتیم  ار  صخـش  هنوگ  هس  طـقف  یتفگ : هک  نیا 
لتق و  دز ، تسد  هناحلـسم  زواجت  هب  هک  یـسک  یتقو  دـنکیم ، هناراکهبت  شالت  ناـهج  رد  هک  تسا  یـسک  لـتق  نآ  مینیب و  یم  اور  يدرب 

هب وتنونکا  دـنکیم . يزارفندرگ  هدومن  تردابم  گنج  هب  نآ  تفایرد  ققحت و  مدـعيارب  دوشیم و  ینوناـق  اـی  قح  ققحت  عناـمهک  یـسک 
نانخس نیا  لاثما  و  يا " ... هدومن  يزارفندرگ  هدرک و  عنامداجیا  هدش و  یقح  تفایرد  نوناق و  ققحت  عنام  هدز و  تسد  هناحلـسم  زواجت 

و دـشاب ، هدـیمان  دیهـش "  ار "  يو  (ص ) ربمایپ دوشیمن  هک  دـیامنیم  تباث  تسا و  وا  ياـهیراکفالخ  وا و  هراـبرد  باحـصا  ءارآ  نیبم  هک 
هنامرشیب . هناخاتسگ و  یلعج  تسا  یلعج  دهدیم  ص )  ) ربمایپ هب  یئاوران  تبسن  نینچ  هک  یتیاور 

هحلط و یلع و  لابندـب  دوب  هرـصاحم  رد  یتقو  نامثع  تسا " : هدرک  تیاور  نینچ  یمیت  هیواـعم  نب  هعـصعص  لوق  زا  رمعنب  فیـس  - 26
نم و   - مهدیم مسق  ادخب  ار  امش  تفگ : هدومن  نانآ  هب  ور  هناخ  زارف  زا  ادرف  دیئایب . ادرف  هک  داتسرف  نارگید  ریبز و 
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دنک رفح  ار  همور  هاچ  سک  ره  دومرف  ص )  ) ادـخ ربمایپ  هک  دـینادیمایآ  مهدـیم -  رارق  لاوس  دروم  مسق و  ار  ص)  ) ربمایپ باحـصا  طـقف 
ارتشهب دـیامن  كرادـت  ار  یتسدـگنت  هاپـس  سکره  دومرف : وا  هک  دـینادیم  اـیآ  مدرک ؟ رفح  ار  هاـچ  نآ  نم  و  دربـیم . شاداـپ  ار  تشهب 

دندرک " . قیدصت  ار  شفرح  اهنآ  مدومن ؟ كرادت  ار  نآ  نم  و  دربیم . شاداپ 
قیدـصت ار  شفرح  هک  یناـسک  هدرک  تیاور  سیق  نبفـنحا  قـیرط  زا  یئاـسن  دـیوگیم : هدروآ و  يراـبلا "  حـتف  رد "  ار  نیا  رجح  نـبا 

صاقو . یبا  نب  دعس  و  ریبز ، هحلط ، بلاطیبا ، نب  یلع  زا : دنترابع  دندرک 
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نب فیـس  هرابرد "  ار  نانادثیدح  تایرظن  شدوخ  هکیلاح  رد  دنکیمن ، تیاور  نیا  هب  یلاکـشا  چـیه  تسا و  شوماخ  اجنیا  رد  رجح  نبا 
شتاـیاور موـمع  هتـسناد و  لـعاج  راـبتعا و  یب  كورتـم " و  تیاور و "  تسـس  فیعـض " و  وا "  هک  ار  اـهنیا  تسا ، هدرک  تبث  رمع " 

هب مهتم  و  تسا ، هدرکیم  لعج  ثیدـح  دـنکیم ، لقن  ثیدـح  ملـسم  لاجر  نابز  زا  ار  یلعج  ياـهفرحو  هدـش ، هدرمـش  غورد  تسرداـن و 
تسا . هدوب  هقدنز 

نامثع تلیضف  تابثا  يارب  یناهرب  دنا  هدرمش  تسارو  هدرک  رواب  ار  نامثع  ياعدا  هک  یناسک  فارتعا  تبث  اب  هتساوخیم  رجح  نبايرادنپ 
تحص هجوچیهب  هک  تایاور ، نآ  تحـص  ضرفب  دیازفیب -  شیاعدا  ناگدننک  قیدصت  هرامـش  رب  ردق  ره  هک  نیا  هب  هجوت  یب  دنک  روج 
دزاسیم ملسم  تشذگ  هکنانچو  دش  دهاوخ  شتیموکحم  گنن و  هیام  هکلب  دسریمن  توبثب  شیارب  يراختفا  تلیـضفاهنت و  هن  درادن -  مه 

يرثا بیترت  نیرتکچوک  دـنا  هتـسناوتن  نید  تسار  هار  زا  وا  فارحنا  تلعب  زاب  دـنا  هدرک  ناـمثع  ياـعدا  تحـص  هب  فارتعا  هک  یناـسک 
دـض هیور  زا  نتـشادرب  تسد  اب  تفالخ  زا  يو  لزع  ربرئاد  شیوخ  ياضاقت  رب  نادنچ  و  دـنهدب ، نامثع  هرابرد  ص )  ) ربمایپ تاشیامرفهب 

. تسا هدیماجنا  شنتشک  هب  راکهک  دنا  هدرشفب  اپ  شیمالسا 
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 " رد يراـخب "  ار "  نآ  هچرگ  تشگ  دـهاوخنلئاق  ناـمثع  یهد "  دـنگوس  تیاور "  يارب  یـشزرا  چـیه  قـقحم  تشذـگ ، هچنآ  رباـنب 
رودـب شدز و  راوید  رب  یتسیاـب  و  هتـشگ ، تبث  حیحـص " نیا "  رد  هک  میقـس  ياهثیدـح  رایـسب  هچ  دـشاب . هدرک  تبث  شیوخ  حـیحص " 

نآ زا  و  دـیایم ، رب  ناشیاتافیلات  رگید  نیدـلا " و  فرـش  دیـس  هللاهیآ  هدـنزرا "  رثا  هریره "  وبا  باتک "  زا  انعم  نیا  هکناـنچ  شدـنکفا ،
. تفگ میهاوخنخس  لیصفتب 

داتفه رتش و  رازهکی  نامثع  دیوگیم : تسا . هدرک  تبث  يرصب  هداتق  لوق  زا  یتیاور  ص )  ) ربمایپ باحـصا  لئاضف  رد  یـسوم  نب  دسا  - 27
درککمک . یتسدگنت  هایس  تارفن  لمح  يارب  بسا 

یـسوم و نب  دـسا  نایمهک  نآ  دنـس  لاجر  زا  یمـسا  انمـض  تسا . لسرم " دـیوگیم " : هدرک و  تبث  يرابلا "  حـتف  رد "  رجح  نبا  ار  نیا 
دنـس فرط  ود  رد  دیاش  تسا . لسرم "  فرط "  ود  زا  تیاور  بیترت ، نیدـب  درب . یمن  دـنراد  رارق  دنـس  ياهتنا  ات  هداتق  زا  نینچمه  هداتق 

هشدخ ناشرکذ  اب  هتـساوخن  هدناشوپ و  ار  ناشیئاوسر  شتماما  نماد  اب  ناورم "  ینب  دسا  هک "  اوسر  لعاج و  دنا  هتـشاد  رارق  ینایوار  نآ 
 " هقث ار "  وا  هک  نیا  دوجو  اب  یئاسن  تسا . يوما  ناورم  نب  کلملا  دبع  نب  دیلو  هداون  یـسوم  نب  دسا  دزاس . دراو  ثیدـح  شزرا  هب  يا 

لقن مولعمان  تسردان و  تیاور  دـیوگیم : سنوی  نبا  دوب . رتهب  شیارب  دوب  هدرکن  فیلات  ثیدـح  ردرگا  دـیوگیم : دـنادیم  دامتعا  دروم  و 
رظنب دیوگیم : قحلا  دبع  تسا . تیاور  تشز  فیعـض " و  دیوگیم " : مزح  نبا  تسین . وا  دوخ  زا  شتایاور  یکانبیع  منکیم  رکف  و  هدرک ،

تسین . دامتعا  لباق  شتایاور  ناسانشثیدح 
 ". کمک يارب  دروآ  الط  هیقوا  دصتفهنامثع  هک "  نومضم  نیاب  هدرک  تبث  رگید  قیرط  زا  یتیاور  یلعیوبا  - 28
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ار اهنآ  هتپ  ات  دوب  هدروآ  نآ  يوار  لاجر  رکذ  دنس و  اب  ارنآ  شاک   " تسا . تسس  دیوگیم " : هدروآ  يرابلا "  حتف  رد "  ار  نیا  رجح  نبا 
. تشگیم ملسم  شندوب  یلعج  میتخادنا و  یم  بآ  هب 

زا لئاو  یبا  زایلمتـسم  میهاربا  نب  قاحـسا  زا  یلمتـسم -  رـسای  یبا  نوراـه -  نب  راـمع  لوق  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  يدـع  نبا  - 29
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وا يارب  رانید  رازه  هد  نامثع  تساوخ . کمک  وا  زا  هداد  ماغیپ  نامثعهب  شیاه  یـشکرکشل  زا  یکی  رد  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  هک "  هفیذـح 
رد هک  یئاهراک  همه  زا  ناـمثع  يا  درذـگرد  وت  زا  ادـخ  هک  اـعد  يو  قح  رد  درکیم و  ورو  ریز  هداـهن  شیوخ  ربارب  رد  ار  اـهنآ  داتـسرف .

دهد " . هار  لدب  یمیب  دنکیم  هچ  ره  زا  دیابن  نیا  زا  دعب  نامثع  درک . یهاوخ  تمایقب  ات  هچنآ  ره  يا و  هدرک  راکشآ  ای  ناهنپ 
لد و هک  تسا  یناسک  لئاضف  رد  تیاور  هک  اج  همه  لثم  دـیوگیمن  شدنـس  یکانبیع  زا  چـیه  یلو  هدروآ  شخیراـت  رد  ار  نیا  ریثک  نبا 
: دـیوگیم رگید  ياج  رد  تسا و  تسـس  اعقاو  شدنـس  دـیوگیم : هتـشون و  يرابلا "  حـتف  رد "  زینرجح  نبا  تسا . هتخاب  اهنآ  هب  ار  شنید 

 - ار رجح  نبا  نخس  نآ  حرش  رد  یناقرز  دیوگیمن . چیه  نآ  یکانبیع  زا  اما  هتـشون  هیندللا "  بهاوم  رد "  ینالطـسق  تسا . چوپ  شدنس 
دید . میهاوخ  اهدعب  ار  تیاور  نیا  فیعض  تسس " و  نایوار "  زا  یضعب  لاح  حرش  دروایم . میدروآ -  هک 

یماش يدسا  مساق  نب  دمحم  زا  هفرع  نب  نسح  دسیونیم " : شخیرات  رد  ریثک  نبا 
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زا درذگرد ، وت  زا  ادخ  دومرف : نامثع  هب  هک  هدروآ  یلسرم "  تیاور "  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  یقشمد  هیطع  نب  ناسح  زا  یماش  یعازوا  زا 
يا و هداد  ماجنا  البق  هچ  ره  يا و  هدرک  راکـشآ  ناهنپ و  رد  هچنآ  ويا  هدومن  یهاتوک  شماجنا  رد  هچنآ  يا و  هدرک  هک  یئاـهراک  همه 

درک " . یهاوخ  تمایقبات  هچ  ره 
نـالطب و يارب  دوبن  ناـمثع -  هاوخاوه  نآ  مساـق -  نب  دـمحم  ماـن  زج  هاـگ  ره  دنـس ، صقاـن  نیغورد  تیاور  نیا  دنـس  رد  : دـیوگ ینیما 

مساق نب  دمحم  هرابرد  ار  ناسانـشثیدح  نخـس  رگم  دنکیمدانتـسا  هیاپ  یب  یلعج  تیاور  نیا  هب  هک  ریثک  نبا  دومنیم . یفاک  شا  یتسردان 
. تسا هدناوخ  وگغورد  ار  وا  لبنحدمحا  تسین و  دامتعا  دروم  دـیوگیم : واهرابرد  یئاسن  هک  هتـسنادیمن  رگم  تسا . هدرب  دای  زا  ای  هدـیدن 

شتیاور زا  تسین و  يوق "  دیوگیم " : متاح  وبا  تسا . هتـسناد  فیعـض "  ار "  وا  هتفگ و  نخـس  وا  هرابرد  لبنح  دمحا  دیوگیم : يذـمرت 
لباق شتاـیاور  مومع  دـیوگیم : يدـع  نبا  تسا . یلعج  شتاـیاور  و  نیما ، هنو  تسا  داـمتعا  لـباق  ریغ  دـیوگیم : دواد  وبا  دـیایمن . مشوخ 

: دـیوگیم مساـقنبا  تـسا . زاـسغورد  دـیوگیم : ینطق  راد  تـسین . يوریپ  لـباق  هدرک  لـقن  وا  هـک  یتاـیاور  دـیوگیم : ءارب  تـسین . يوریپ 
رگید ياـج  رد  اـی  میا . هتخادـنا  رود  ار  شتاـیاور  دـیوگیم : دـمحا  لوـق  زا  يراـخب  تسا . یی  يوار  شدوـخ  و  تـسا ، یلعج  شتاـیاور 

لقندـنا هتفگن  هک  ار  یئاهزیچ  دامتعا  دروم  صاخـشا  نابز  زا  دـیوگیم : ناـبح  نبا  تسا . هدـناوخ  وگغورد  ار  وا  لـبنح  دـمحا  دـیوگیم :
هدرک و كرت  ار  وا  لبنح  دمحا  هن . یخرب  دنا و  هتخانـش  يوار  ناونعب  ار  وا  یـضعب  دیوگیم : یلیقع  تسین . دانتـسا  لباق  شتایاور  دنکیم .

يوغب دوـشیمن . هدرمـش  يوـق "  ناسانـشثیدح "  رظنب  دـیوگیم : يروباـشین  مکاحدـمحا  وـبا  تسا . يدـب  تاـیاور  شتاـیاور  تسا : هتفگ 
. تسا دورطم  كورتم و  دیوگیم : يدزا  تسا . تیاور  تسس  دیوگیم :
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دـنا و هدـشهدرب  مان  نآ  دنـس  رد  هک  ینایماش  یفرعمهب  تسین  يزاین  دـیامنیم و  تیافک  تیاور  نـالطب  دنـس و  یتسـس  تاـبثا  يارب  نیمه 
میرذگب نآ . یتسـس  هیام  لاسرا "  نیمه "  تسا و  لسرم "  هکنیا "  رکذ  ای  مرکا ، ربمایپ  كاپ  نادناخ  فلاخم  دنقح و  نمـشد  یگمه 
دراذگیم هحص  دوش  بکترم  ترخآ  ات  هک  یناهانگ  اهراک و  همه  رب  اریز  دراد ، تافانم  یمالـسا  داقتعا  ملـسم  لوصا  اب  شنتم  هک  نیا  زا 

هک ناموصعم  زا  تسا . نتخادنا  یخاتسگ  هب  لکش  نیرتدب  نیمهو  دسارهن ، نآ  بقاوع  زا  دنکب و  تساوخ  شلد  هچ  ره  دهدیم  هزاجا  و 
ددرگیم ببس  دوش  هدز  یسک  هب  یفرحنینچ  هاگ  ره  دوب . دهاوخ  هدیزرمآ  یهد  ماجنا  هک  يراک  ره  تفگ : ناوتیم  یسک  هچ  هب  میرذگب 
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یـشکرسو یخاتـسگ  رب  هتفر  هتفر  دهدن و  هار  لد  هب  یمیب  ترخآ  رفیک  زا  درادـنپ و  هداس  لهـس و  يراک  ار  تیانج  هانگ و  باکترا  هک 
دراپس . ینارتوهش  یسوهلب و  هب  نت  دزاس و  سفنياوه  میلست  ار  هدارا  دیازفیب و 

ياهراک بقاوع  زا  چـیه  یگدـنز  رد  هک  دـهدیم  ناـشن  اریز  ، تسا تیاور  نیا  نتم  تحـص  لـیلد  یتسارب  ناـمثع  یگدـنز  خـیرات  يرآ ،
ار ترخآ  دراد و  رطاخ  نانیمطا  شیورخا  عضو  زا  يرادنپ  تسا  هدولایم  تسد  یفالخ  تیانج و  ره  هب  اباحم  یب  هدیساره و  یمن  شتشز 

دنیب  یم  لد  دارم  هب  تروص  ره  رد 
هدرک و لامیاپ  ار  مدرم  قوقح  هچنآ  يانثتـساب  هتبلا  هدش -  بکترم  هتـشذگرد  یـصخش  هک  ار  يدـب  ياهراک  کین  ياهراک  هک  میتفرگ 

تـسا نکمم  هدنیآ  رد  صخـش  هک  مه  ار  يدـب  ياهراک  هک  تسین  روطنیا  نکل  دـنادرگ ، وحم  ودـیادزب  دزاسیم -  ردـب  نید  زا  ار  ناسنا 
ار هچ  ره  دهدیم  هزاجا  ناکما و  شا  هدنهد  ماجنا  هب  هک  تسه  کینراک  مادـک  میرادـن ، يراک  نامثع  ياهراک  هب  دـیادزب . دوش  بکترم 

مالـسا سوماق  رد  رگم  دوش ؟ هدیزرمآدریگیم  تروص  هدنیآ  رد  هک  شناهانگ  همه  هک  دنک  نیمـضت  و  دوش ، بکترم  تمایق  ات  تساوخ 
ار شا  هتـشذگ  دبياهراک  طقف  و  دزاس ، هدیزرمآ  ار  نموم  هدنیآ  ناهانگ  دـناوتیمن  زگره  نامیا  ، کلاذـعم تسه ؟ يراک  نامیا  زا  رتالاب 

تسا و قح  و  هتشگ -  لزان  دمحم  رب  هچنآ  هب  دندرک و  هدیدنسپ  ياهراک  هدروآ و  نامیا  یناسک  دیامرفیم " : دیادز . یم 
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شاداپ و دوبیمنیا  زا  ریغ  هاگ  ره  " و  حالصا . شرطاخ  تشگ و  دهاوخ  هدیزرمآ  شدب  ياهراک  دروایب  نامیا  ناشراگدرورپ -  فرط  زا 
دومن . یم  هدوهیب  هدش  هتفگ  نانموم  اب  هنیمز  نیا  رد  هک  ینانخس  همه  تشگیم و  انعم  یب  یسرداد  باتک و  باسح و  رفیک و 

كرادـت هب  شیلام  ياهکمک  زج  میروخ  یمن  رب  دـیامن  باجیا  ار  یگداعلا  قوف  هغلابم و  نینچ  هک  یکین  راک  هب  ناـمثع  هماـنراک  رد  اـم 
هب وا  زا  ریغ  يا  هدع  میتسناد  انمض  تسا ، هدرک  جرخ  همور "  هاچ "  رفح  يارب  هک  یلوپو  دشاب -  تسار  رگا  مهنآ   " یتسدگنت -  هاپس "

همه دنا  هدرک  ثادحا  هک  اهرهن  هچ  دنا و  هدنک  ناناملـسم  يارب  هک  اههاچ  رایـسب  هچ  و  وا ، زا  شیب  ودنا  هدرک  کمک  هاپـس  نآ  كرادت 
هب ات  هن  مه  نارگید  نآ  هانگ  دیاب  دوش  هدیزرمآ  دنکیم  تمایق  هب  ات  یهانگ  ره  هک  دشاب  نآ  مزلتسم  نامثع  راک  نیا  رگا  ناناملسم . فقو 

نارگید زا  خر  هتـشگ و  يورای  طقف  لابقا  تخب و  نامثع  ناهاوخاوه  ياعد  اب  اما  دـشاب . هدـیزرمآ  مه  تماـیق  زا  دـعب  یتح  هکلب  تماـیق 
تسا . هتفاترب 

دنا هدوبن  رضاح  هدومنیم و  ضارتعا  هدزیم  رس  وا  زا  هک  یئاهراکهب  نیا  هب  ملع  اب  تسا و  هدوب  هدیزرمآ  نامثع  دنا  هتسنادیم  ایآ  باحـصا 
؟ دنا هدوبورتسار  لداع " و  اهنآ "  دنیوگیم  هکنآ  لاح  دنا ، هتشذگن  رد  شربمایپ  ادخهدومرف و  فالخ  رب  وا  زا  دنرگنب و  ترفغم  هدید  هب 

نآ هک  تسا  نیا  نم  رظنب  تقیقح  دنا ؟ هتخیر  هلطاب  ذغاک  لطس  هب  هدومنن و  نآ  هب  یئانتعا  اما  هدینـش  ار  یلعج  نیغورد و  تیاور  نیا  ای 
ناتسروگ  " بکوک -  ناتـسب  رد "  ار  وا  شعن  هک  هاگنآ  شلتق و  هرـصاحم و  ماگنهب  هدمایم و  دوجوب  نامثع  رمع  زور  نیرخآ  ات  تیاور 

تردـق هب  نامثع -  ياه  هلیبقمه  نایوما -  هک  یناـمز  تسا و  هدوب  نازادرپغورد  نـالعاج و  نطب  رد  زونه  دـنا  هدرک  كاـخ  ناـیدوهی - 
تسا . هدش  دلوتم  هیواعم  هتشامگ  ياه  هلباق  طسوت  دنا  هدیسر 

زا نیـصح  زا  يرـصب -  حاضو  هناوع -  یبا  زا  يرـصب -  دوسا  یبا  زهب -  لوق  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  دنـسم "   " رد لبنح  دمحا  - 30
نب فنحا  زا  يرصب  ناواج  نب  رمع 
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: تفگ ام  هب  هدمآ  یکی  میدوب  هار  نایم  لزانم  زا  یکی  رد  هکیلاح  رد  میتشذگ ، هنیدم  زا  میداتفا ، هارب  جح  دصقب  دیوگیم : يرـصب . سیق 
نایم زا  . دنا هدمآ  درگ  رفن  دنچ  رودب  دجـسم  رد  مدرم  میدـید  میداتفا ، هارب  مهارمه  نم و  دـنربیم . رـسب  ینارگن  لاح  هب  دجـسم  رد  مدرم 

رـس نامثع  انثا  نیمه  رد  صاقو . یبا  نب  دعـس  هحلط و  ریبز و  بلاطیبا و  نب  یلع  مدـید  مدیـسر و  اـهنآ  طـسو  هب  اـت  مدرک  روبع  تیعمج 
هب ار  امش  تفگ : هلب  دنتفگ : تسا ؟ اجنیا  دعس  دیسرپ : هلب . دنتفگ : تسه ؟ هحلط  دیسرپ : يرآ . دنتفگ : تسا ؟ اجنیا  یلع  دیسرپ : دیـسر و 
نم دعب  دزرمایب ، ار  وا  ادخ  هک  درخ  یم  ار  نیمز  هعطق  نالف  یـسک  هچ  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  دینادیم  ایآ  مهدیم  دنگوس  هناگی  يادخ 

: دنتفگ اهنآ  ناتـسب ؟ شیوخ  شاداپ  نک و  نامدجـسم  فقو  ارنآ  دومرف : مدیرخ . ارنآ  نم  مدرک : ضرع  ص )  ) ادخ ربمایپ  هب  هدـیرخ  ارنآ 
: تفگ ص )  ) ادخ ربمایپ  دینادیم  ایآ  مهدـیم  دـنگوس  هناگی  يادـخ  هب  ار  امـش  تفگ : نامثع  هاگنآ  یئوگیم . وت  هک  تسا  روطنیمه  يرآ 

 - ار همور "  هاچ " ینعی  ارنآ -  نم  مدرک : ضرع  (ص ) ربمایپ هب  مدـیرخ و  غلبم  نالف  هب  ارنآ  نم  و  درخ ؟ یم  ار  همور "  هاچ "  یـسک  هچ 
مـسق هناگی  يادـخ  هب  ار  امـش  : تفگ نامثع  يرآ . دـنتفگ : يربب . ارنآ  شاداـپ  اـت  نک  ناناملـسم  یندـیماشآ  بآ  فقو  دومرف : مدـیرخ .
اهنیا یسک  هچ  تفگ : دنکفا و  شتعامج  هرهچ  هب  یهاگن  یتسدگنت "  هاپس "  كرادتزور  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  دیراد  رطاخب  ایآ  مهدیم 
ادخب يرآ  دنتفگ : ناشمزاول . نیرت  یئزج  ات  یتح  مدرک  كرادت  ار  اهنآ  نم  تقونآ  درادب ؟ شترفغم  نیرق  ار  وا  ادخ  دنکیم ، كرادت  ار 

تفرب "  و  شاب . دهاش  وت  ایادخ  شاب . دهاش  وت  ایادخ  شاب . دهاش  وت  ایادخ  تفگ : نامثع 
تسا . هدرک  رکذ  دنس  نیمه  اب  يربکلا "  ننس  رد "  مه  یقهیب  ار  نیا 

زابرس هک  نیغورد -  تیاور  نآ  نایوار  يا -  هرصب  ات  دنچ  نیا  دیوگ : ینیما 
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ياه تیـصخش  حلاص و  نادرم  هک  ار  تیعقاو  نیا  ات  دنزاسب  يزیچ  دنناوتیم  دنا  هتـشادنپ  دنا  هدـیگنج  لمج "  مجرپ "  ریز  هتـشگ و  ینز 
يرب شتافارحنا  اهیراکفالخ و  شیالآ  زا  ار  يونماد  و  دنناشوپب ، اهرظن  زا  دنا  هتشگ  ناتـسادمه  نامثع  هیلع  هرـصب  راکزیهرپ  هتـسجرب و 
يالاب يزوق  تسا  لهـس  هک  دیایمنرب  ناشروظنم  زاب  دریگ  رارق  مه  يا  هدعلوبق  دروم  اهنآ  نیغورد  تایاور  رگا  هک  نیا  زا  لفاغ  دنیامن ،

زا تسد  شیهد  دـنگوس  نامثع و  لالدتـسا  ندینـش  زا  سپ  یتح  روهـشم  گرزب و  باحـصا  هک  دـناسریم  تشگ و  دـهاوخ  ناـمثع  زوق 
يو هیلع  کیرحت  هب  هدومن و  يراددوخ  شعافد  زا  نانچمه  دـنا ، هدرک  بیقعت  گرم  مد  ات  ار  واو  هتـشادن  رب  شا  هیور  رد  وا  اب  تفلاخم 

هتـسکش و ار  شا  هدند  هدرب  هلمح  شا  هزانج  هب  هک  اجنآ  ات  دـنا  هتـشک  ار  واات  هتخادرپ  وا  فیعـضت  ریقحت و  تناها و  هب  دـنا و  هداد  همادا 
هتفای قافتا  وعامجا  يو  هیلع  دنکیمن -  عامجا  اطخ  ربنانآ  هدیقعب  هک  یمالسا -  تما  و  دناهدرک . نفد  نایدوهی  ناتسروگ  رد  ار  شـشعن 

دنزاسب . شنساحم  لئاضف و  ردهناسفا  رازه  نالعاج  هچرگ  هدنامن  یقاب  یمارتحا  رابتعا و  ردق و  چیه  نامثع  يارب  نیاربانب  تسا .
شبیـصن همور "  هاچ "  رفح  یتسدگنت و  هاپـس  كرادت  يازا  رد  دنیوگیم  هک  اهنامه  نامثع -  ياهـشاداپ  هک  دـیایم  رب  تشذـگ  هچنآ  زا 

دیاع یتقو  ات  جئاتن  نیا  دشاب . وا  یتاذ  صئاصخ  قوقح و  هکنیا  هن  هدرک  هک  یئاهراک  رب  بترتم  تسا  یجئاتن  دشاب  تسار  رگا  هتشگ - 
تنـس نآرق و  ضقن  يراکفالخ و  هب  هتـشادرب و  تسد  اهراک  نآ  زا  نوچ  دهد و  همادا  شا  هدـننک  باجیا  ياهراک  رب  هک  هدـشیم  نامثع 

یئانتعا هدادن و  يو  هب  یتیمها  باحصا  ظاحل  نیمهب  تسا و  هتشگ  رودب  اهشاداپ  نآ  جئاتن و  نآ  زا  هتـسج  فارحنا  هرادا  تموکح و  رد 
. دشاب نوفدم  نایدوهی  ناتسروگ  ردو  دوش  هتشک  لیلذ  هرصاحم و  دنا  هتشاذگ  هدومنن و  شراک  ناج و  هب 

یتقو دـیوگیم " : یملـس . نمحرلا  دـبع  یبا  زا  یعیبـس  قاحـسا  یبا  قیرط  زا  تسا  هدرک  تبث  یتـیاور  يربـکلا "  ننـس  رد "  یقهیب  - 31
مسق ادخب  ار  امش  هک  درک  مدرم  هب  ور  هناخ  زارف  زا  دنتفرگ  رب  رد  ار  شا  هناخ  دمآرد و  هرصاحم  هب  هنع -  هللایضر  نافع -  نب  نامثع 
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وت رب  دیهـش  نامیا و  تسار  ربماـیپ و  زج  ارح "  يا "  ریگ  رارق  تفگ : دوب ، ارح "  هوک "  زارف  رب  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  دـینادیم  اـیآ  مهدـیم 
 " یتسدگنت یـشکرکشل "  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  دیراد  رطاخب  ایآ  مهدیم  مسق  ادخبار  امـش  تفگ : نامثع  ادخب  يرآ  دـنتفگ : تسین :

هاپس نآ  دوخ  یئاراد  زا  نم   - دندوب هدنامرد  تسدگنت و  ماگنهنآ  رد  مدرم  هب  و  دریذپب ؟ ادخ  هک  یقافنا  دنکیم ، قافنا  یـسک  هچ  تفگ :
لوپنودب سکچیه  همور "  هاچ "  زا  هک  دیراد  رطاخب  ایآ  مهدیم  مسق  ادخب  ار  امش  تفگ : هاگنآ  ادخب . يرآ  دنتفگ : مدرک ؟ كرادت  ار 

هک اهزیچ  رگید  ادخبيرآ و  متفگ : متخاس ؟ هدـنام  هار  ریقف و  رگناوت و  فقو  مدـیرخ و  ارنآ  دوخ  لوپ  زا  نم  و  دریگرب ، بآ  تسناوتیمن 
دیسرپ " . دنگوس  دیقب  درب و  مان  کیاکی 

هدرک لقن  هفوک  نیثدحم  هک  ار  یتایاور  هدرکیم و  سیلدت  وا  هک  میدناوخ  متفه  دـلج  رد  تسا . یعیبس  قاحـسا  وبا  مان  تیاور ، دنـس  رد 
ناـهاوخاوه زا  هک  تسا  نمحرلا  دـبع  وبا  رگید  تسین . دانتـسا  لـباق  شتیاور  تسا و  هدوب  فیعـض "  اـعقاو "  و  تسا ، هدرک  بارخ  دـنا 

درک . هیکت  ناوتیمن  شتایاور  هب  هتفر و  رامشب  نامثع 
هچ دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  دیوگیم " : يرـصب . نسح  زا  يرـصب  دشار  نب  دابع  زا  ینئادم  لوق  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  يرذالب  - 32
ادخ ربمایپ  يا  ینتفریذپ  یتعافش  يازا  رد  دیسرپ : نامثع  دنکیم ؟ كرادت  دشاب  ینتفریذپ  شتعافـش  هک  نیا  يازا  رد  ار  هاپـس  نیا  یـسک 

منکیم " . كرادت  ارنآ  رانید )  ) رازه داتفه  اب  نم  تفگ : شربمایپ . ادخ و  هدهع  رب  يرآ  دومرف : (ص ؟)
رمع تموکح  رخآ  هب  لاس  ود  يواریز  تسا  هدرک  كرادت  ص )  ) مرکا لوسر  تافو  زا  سپ  اهلاس  يرـصب  نسح  تقیقحرد  ار  هاپـس  نیا 

رگم دنک ، لقن  دونشب و  هداد  خر  نامثعای  نانموم  و  ص )  ) ربمایپ نایم  هک  ار  يا  هملاکم  دناوتیمن  تسا و  هدش  دلوتم  هدنام 

هحفص 239 ] ] 

نآ نایوار  رکذ  مدع  اب  میئوگب  ای  تسا ، هدید  هدینش و  يدام  باجح  ءارو  زا  هدوب  شردام  ردپ و  دوجو  رد  هکیلاح  رد  دوش  اعدا  هک  نیا 
يراک نینچ  اریز  دشاب . هانگیب  يو  هتخاس و  يرصب  نسح  نابز  زا  دشار "  نب  دابع  تسین "  مه  دیعب  تسا . هدرک  تیاور  نالطب  هب  هراشا 
يارب ینعی   ) تسا ینتـشون  یلو  تسین  يوق "  مکحم و "  دابع "  ثیدـح " دـیوگیم : نیعم  نبا  زا  لقنب  يرود  دـیایم  رب  دـشار  نب  دابع  زا 

هظحالم .)
تسا . هدرک  كرت  ار  يو  زا  تیاور  لقن  ناطقلا  ییحی  : دنیوگیم يدزا  يراخب و  تسا . فیعض "  دیوگیم " : نیعم  نبا  لوق  زا  يرود 

تسا . هنوگچ  منادیمن  ار  شعضو  دیوگیم : ینیدم  نبا  . تسین يوق  دیوگیم " : یئاسن  تسا . فیعض " دیوگیم " : دواد  وبا 
فورعم صاخشا  نابز  زا  ار  تسردان  مولعمان و  تایاور  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  دیوگیم : نابح  نبا  تسین . يوق " دیوگیم " : یقرب  نبا 

یثیدح يرـصب )  ) نسح زا  تسین . دانتـسا  لباق  يو  نخـس  نیاربانب  تسا . هتـشاد  دـمعت  راکنیا  رد  وا  هک  دـسریم  رظن  یتح  دـننکیم ، لقن 
. تسا غورد  یلعجشرتشیب و  هک  هدرک  تیاور  ینالوط 

زابیسم نب  یسیع  زا  يرـصب  راکب  نب  رکب  زا  نادعـس  نب  میهاربا  قیرط  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  ءایلوالا "  هیلح  رد "  میعن  وبا  زا  - 33
رفح ار  همور "  هاچ "  یتقو  رابکی  تسا ، هدـیرخ  ص )  ) ادـخ ربمایپ  زا  ار  تشهب  رابود  نافع  نب  نامثع  : دـیوگیم هریره . یبا  زا  هعرز  یبا 

دومن . كرادت  ار  یتسدگنت "  هاپس "  هک  رابرگید  درک و 
مینک : یسررب  ار  دنس  لاجر 

يرصب . ورمع  وبا  راکب -  نب  رکب  فلا -
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. رعاشم لالتخا  هب  التبم  هظفاح و  دب  تسا و  تیاور  تسس  دیوگیم : متاح  یبانبا 

هحفص 240 ] ] 

: " دیوگیم متاح  وبا  تسین . دامتعا  دروم  هقث " و  دیوگیم " : زین  و  تسین . يوق "  دیوگیم " : یئاسن  تسین . یی  ياور  دـیوگیم : نیعم  نبا 
دنا . هدناشن  ناتیاور  تسس  فیدر  رد  ار  وا  یجاس  دوراج و  نبا  یلیقع و  تسین . يوق " 

بیسم . نب  یسیع  ب - 
داریا وا  هب  نارگید  ونابح  نبا  و  تسین . يوق "  دنیوگیم " : هعرز  وبا  متاح و  وبا  تسا . فیعـض "  : " دنیوگیم ینطق  راد  یئاسن و  ییحی و 
هنوراو ار  راـبخا  دـیوگیم : ناـبح  نبا  تسین . یی  يوار  دـیوگیم : زین  نیعم  نب  ییحی  تـسا . فیعـض "  دـیوگیم " : دواد  وـبا  دـنا . هـتفرگ 

تسین . دانتسا  لباق  رگید  هکیروطب  دنکیم  هابتشا  دمهفیمن و  تسرد  و  دزاسیم ،
ناـنچ ناـمثع  هیلع  هنرگودـنا  هتـشادن  رواـب  زگره  ار  یندـیرخ  تشهب  نینچ  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  هک  دـنادیم  يا  هدـنهوژپ  ققحم و  ره 

هک دوبیمن  كانمیب  نیا  زا  هنرگو  هتـشادن  روابار  نآ  نامثع  دوخ  یتح  دنتخاسیمن ، اهرعافدیب  راوخ و  ار  وا  دندوبیمن و  لاعف  ناتـسادمه و 
دراد . هدهع  رب  ار  نایناهج  باذع  زا  یمین  دوشیم و  نوفدم  رفاک و  هکم  رد  هدومرف  ص )  ) ربمایپ هک  دشاب  یسک  نآ 

نب هللا  دبع  قیرط  زا  یکی  قیرط . کی  زا  مادک  ره  دـنا  هدرک  تبث  یتیاور  ءایلوالا "  هیلح  رد "  میعن  وباو  دنـسم "  رد "  لبنح  دـمحا  -34
. يرـصب دـمحم  وـبا  رـصن -  نب  جاـجح  زا  یجکملـسم  یبا  زا  یباـطخ  نـب  قوراـف  زا  يرگید  و  دواد . یبا  زا  بیبـح  نـب  سنوـی  زارفعج 

نمحرلا دبع  زا  هحلط  یبا  نب  دقرف  زا  يرصب  ماشه  یبا  نب  دیلو  زا  نامثع ) هداوناخ  هدش  دازآ  يرصب   ) يوما هریغم  نب  نکـس  دنیوگیم " :
هدرک تیاور  يرصب  یملس  بابخ  یبا  نب 

هحفص 241 ] ] 

زاس و ونالاپ  اب  ار  رتش  دصکی  نم  تفگ : نامثع  درک . قیوشت  یتسدـگنت "  هاپـس "  كرادـت  هب  ار  مدرم  یقطن  رد  ص )  ) ربمایپ دـیوگیم :
ربمایپ نم . هدهعب  شگرب  زاس و  نالاپ و  اب  رگید  رتش  دصکی  تفگ : نامثع  دناوخ . كرادـت  هب  هرابود  ص )  ) ربمایپ منکیم . دـهعت  شگرب 
هکیلاح رد  ص )  ) ربمایپ مدید  نم . هدهعبشگرب  زاس و  نالاپ و  اب  رگید  رتش  دـصکی  : تفگ نامثع  تخیگنارب . كرادـت  هب  راب  رگد  (ص )

دش " . دهاوخن  هتشون  واهیلع  دنکب  هچ  ره  دعبب  زورما  زا  نامثع  دومرف : درکیم  هراشا  تسد  اب 
حرـش عضو و  زا  سکچیه  و  تسین ، تیاور  نیمه  زج  يرثا  وا  زا  تسا و  هتخانـشان  تسا  تیاور  نآ  ناـیوار  زا  هک  يرـصب  یباحـص  نیا 

يو دنا  هدرک  حیرصت  هباصا "  رد "  رجح  نبا  باعیتسا " و  رد "  ربلا  دبع  نبا  هکنانچ  و  تیاور ، نیمه  لعج  زا  ریغب  درادن  يربخ  شلاح 
! تسا هدینشن  ص)  ) ربمایپ زا  یی  یباحص  چیه  ار  نیا  هدرکن و  لقن  ار  یئاعدا  قطن  نیمه  زج  ص )  ) ربمایپ زا 

هدرک یگدنز  تقو  هچ  اجک و  هدمآ و  ایند  هب  یک  تسا ؟ مادک  هحلط  نب  دقرف  تسیک ؟ هدمآ  شمان  دنـس  ياهتنا  رد  هک  یـسک  یهگناو 
تسیک  منادیمن  دیوگیم : تسا  هداد  باوج  ینیدم  نبا  ؟ تسیج شلاح  حرش  و 

دننادـن دنـسانشن و  ار  صخـش  نیا  ثیدـح  ناظفاح  ای  ثیدـح  ملع  نایاوشیپ  زا  یکی  تسا  نکمم  رگم  تسا . ریـصن  نب  جاـجح  يرگید 
 " فیعـض دیوگیم " : نیعم  نبا  دنا ؟ هدرک  موکحم  هداد  رارق  داقتنا  هلمح و  دروم  ار  وا  هنوگچ  دـنا و  هتفگ  هچ  شا  هرابرد  لاجر  ياملع 

زین و  تسا . فیعـض "  دیوگیم " : یئاسن  دندرکیمن . لقن  وا  زا  يزیچ  مدرم  دنا ، هتخادنا  رود  ارشتایاور  دیوگیم : ینیدـم  نب  یلع  تسا .
رد دیوگیم : یلجع  دوشیم . مهوت  راچد  دنکیم و  هابتـشا  دیوگیم : نابح  نبا  تسین . نتـشون  لباق  شتایاور  تسین و  دامتعا  دروم  دـیوگیم :
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شیوخ تانیقلت  اب  نانادثیدح  یلو  تشاد  ترهش  ثیدح 

هحفص 242 ] ] 

. دنا هدرک  كرتار  وا  تهج  نیمهب  و  هتـشگ ، طولخم  تسین  وا  زا  هک  یئاهفرح  شتایاور  نایم  ردهکیروطب  دـنا  هتخادـنا  هابتـشا  هب  ار  يو 
رظن رد  دـیوگیم : مکاـح  دـمحا  وـبا  تـسا . فیعــض "  دـنیوگیم " : يدزا  ینطق و  راد  تـسا . هدوـب  فیعــض "  دــیوگیم " : دعــس  نـبا 

تـسس فیعـض " و  دیوگیم " : عناق  نبا  دنا . هدرک  كرت  ار  شتایاور  دیوگیم : دواد  یبا  زا  لقنب  يرجآ  دـیایمن . يوق "  ناسانـشثیدح " 
تسا : تیاور 

ادا ار  نانآ  قح  هلیـسونیاب  هتـساوخهدوب  نامثع  هداوناخ  هدش  دازآ  هدرب  هکوا  دـشاب و  هریغم  نب  نکـس  زا  تیاور  نیا  یکانبیع  منکیم  رکف 
يو هک  درادن  نیا  ابیتافانم  راک  نیا  دیآ . رامشب  دناوتیمناشیا  يارب  وا  زا  یشاداپ  نامثع  تلیـضف  رد  تیاور  لعج  هتـشادنپ  دشاب و  هدرک 

نارـس زا  دـنا و  هدرک  لعج  ثیدـح  حـلاص "  حالطـصاب "  نیمه  زا  اسب  اریز  دـشاب ، هدوب  زامنـشیپ  هعمج و  ماما  ای   " حـلاص حالطـصاب " 
هعجارم نازادرپغورد  نالعاج و  هلـسلس  شخب  ریدـغ " و  مجنپ "  دـلج  هب  تیقح  ندـش  نشور  يارب  دـنا . هدوب  یفابغورد  يزاسغورد و 

دینک .
 - یـسدقم ای  يرـصب -  بذوش  نب  هللا  دـبع  زا  یخلب  نوراه  نب  رمع  قیرط  زا  تسا  هدرک  تبث  تیاور  ءایلوالا "  هیلح  رد "  میعن  وبا  - 35

: دیوگیم هرصب . ردنایفس  یبا  نب  هیواعم  رادنامرف  هرمس -  نب  هللا  دبع  زا  هرمس  هدش  دازآ  يرـصبریثک  یبا  نب  ریثک  زا  مساق  نب  هللا  دبع  زا 
. تفر تخیر و  ص )  ) ربمایپ تمدـخب  هدروآ  رانید  رازه  نامثع  مدوب . ص )  ) ادـخ ربماـیپ  هارمه  نم  یتسدـگنت  هاپـس  كرادـت  عقوم  رد  " 

. " دشاب هتشاد  دیابن  یکاب  دنکب  يراک  ره  دعبب  زورما  زا  نامثع  دومرف : درکیم  ور  ریز و  ار  اهرانید  هکیلاح  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ 

هحفص 243 ] ] 

. درکرارکت راب  دنچ  ار  نیا  و  دشاب . هتـشاد  دیابن  یکاب  دنکب  يراک  ره  دعبب  زورمازا  نامثع  تسا " : هدرک  تبث  تروص  نیاب  لبنح  دمحا 
" 

تسا . هدرکتبث  شباتک  ود  رد  مه  يزوج  نبا 
تـسخن هک  نانآ  رکذنودب  صقان و  يدنـس  اب  دـننک  تیاور  دـیلپ  يزاسغورد  زا  ثیدـح  ناظفاح  هک  تسین  روآ  تفگـش  دـیوگ : ینیما 

شزرا و هچ  دنک  لقن  نوراه  نبرمع  هک  یتیاور  دنرواین ؟ شیوخ  يور  هب  چیه  و  تسا ، ملـسم  یثیدح  هک  ناسنادـب  دـنا و  هدرک  تیاور 
و دندرک . كرت  ار  شثیدح  نتـشون  دنتـشون و  وا  تیاور  زا  گرزب  یباتک  مدرم  دیوگیم : شا  هرابرد  دیعـس  نبا  هک  یـسک  دراد ، یتیمها 

دـش دراو  هکم  هب  یلاح  رد  تسا ، يزاسغورد  نوراه  نب  رمع  تسا : هدرک  رظن  راهظا  روطنیا  وا  هرابرد  نیعم  نب  ییحی  دـیوگیم : يراـخب 
نبا تفگ ، مدیسرپوا : هرابرد  مردپ  زا  دیوگیم : متاح  یبا  نبا  وا . نابز  زا  ندرک  تیاور  هب  درک  انب  و  دوب ، هتـشذگرد  دمحم  نب  رفعج  هک 

تسس وا  تفگ : مردپ  تسا . هدرک  ثیدح  ام  يارب  وا  لوق  زا  جشا  متفگ : مردپهب  تسا . داب  رب  وا  تیاور  هتفگ و  نخس  وا  هرابرد  كرابم 
نینچ ام  يارب  روربمنب  مساق  نابز  زا  نوراه  نب  رمع  متفگ . ریرج  هب  دـیوگیم : هبیتق  تسا . هدرمـش  راوخ  ار  وا  كراـبم  نبا  تسا . تیاور 
غورد : وگب ورب و  وا  شیپ  تفگ : ریرج  تسا . نیما  هیواعم ) ینعی   ) وت یشنم  نیا  تفگ : هدمآ  ص )  ) ربمایپ دزن  یحو  هتـشرف  هدرک : تیاور 
يدهم نبا  ما . هدرک  تیاور  وا  زا  رایـسب  اقباس  یلو  منکیمن  تیاور  وا  زا  چیه  دیوگیم : دـمحا  تسا . هدرک  تیاور  یلیقع  ار  نیا  یئوگیم .

نامه زا  سابع  نبا  نابز  زا  ار  اهنامه  دمآ  مدزن  هک  رگید  راب  درک . تیاور  میارب  یثیداحا  ادتبا  درادن . یـشزرا  چیه  نم  رظن  رد  دـیوگیم :

دلج 18 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 190زکرم  هحفص 142 

http://www.ghaemiyeh.com


چیهب شتیاور  تسا و  دـیلپ  يزاـسغورد  نوراـه  نب  رمع  دـیوگیم  اـیرکز  وبا  مدرک . كرت  ار  شتیاور  تقوـنآ  زا  درک . تیاور  صاخـشا 
میارب شعـضو  دـعب  اما  متفر . نارهن  هب  شهارمه  مدـنامیم و  ثیدـح  نتخومآ  يارب  شا  هناخ  رد  رب  متـشون و  یم  ثیدـح  وازا  دزراـیمن .

هجیتن رد  تفگ ، نشور 

هحفص 244 ] ] 

دروـم " و  هقث يو "  دـیوگیم : نیعم  نبا  لوـق  زا  زرحم  نبا  تسین . مشیپ  وا  زا  ثیدـح  يا  هملک  مدـنازوس و  مدوـب  هتـشون  وا  زا  ار  هچ  ره 
وا لوق  زا  دواد  وبا  تسا . تیاور  تسس  فیعض " و  دیوگیم " : راب  رگید  و  تسا . هدرک  لقن  وا  زا  ینخـسنینچ  زین  یبالغ  تسین . دامتعا 

نیعم نبا  زا  لـقنب  یـسلایط  رفعج  تسین . یی  يوار  : دـننکیم لـقن  نینچ  نیعم  نبا  زا  نارگید  همیثـخ و  یبا  نبا  تسا . قثوم  ریغ  دـیوگیم :
نب میهاربا  درک . فیعـضت "  تدشب "  ار  وا  مدیـسرپ ، مردپ  زا  وا  هرابرد  دـیوگیم : ینیدـم  نب  یلع  نب  هللادـبع  دـیوگیم . غورد  دـیوگیم :
وبا دمحم و  نب  حلاصو  یئاسن  دنا . هتفریذپن  ار  وا  تایاور  مدرم  دیوگیم : یناجزوج  دنا . هدرک  كرت  ار  وا  ثیدح  مدرم  دـیوگیم : یـسوم 

میعن وبا  تسا . فیعـض "  دـیوگیم " : ینطق  راد  تسا . هتـشاد  یی  یتسـس  : دـیوگیم یجاس  تسا . دورطم  شتایاور  دـنیوگیم : ظـفاح  یلع 
: دـیوگیم ناـبح  نبا  تسا . فیعـض "  دـیوگیم " : یلجع  تسین . یی  يوار  تسا . هدرک  تـیاور  یمولعماـن  تسرداـن و  بلاـطم  دـیوگیم :

هدـیدن زگرهار  اهنآ  هک  هدرک  ثیدـح  نتخومآ  ياعدا  یناداتـسا  زا  تسا و  هدرک  لقن  جـنرغب  هدـیچیپ و  تایاور  قثوم  صاخـشا  نابززا 
تسا .

: دنیوگیم قحلا  دبع  مزح و  نبا  و  هدروآ ،  " فیعض نایوار "  فیدر  رد  ار  وا  یلیقع  تسا . هدمآ  ریثک  یبا  نب  ریثک  ماننینچمه  دنـس ، رد 
و دـندناوخ ، یمن  لوهجم "  ار "  وا  ثیدـح  ناظفاح  تشادـیم  یـشزرا  هدروآ  لمعب  يو  زا  یلجع  هک  یقیثوت  هاـگ  ره  تسا . لوهجم  وا 

ناـمه یلجع  اریز  دراد ؟ یـشزرا  هچ  درامـشب  داـمتعا  دروـم  هقث " و  ار "  وا  یلجع  هک  نیا  یهگناو  دـیمانیمن . فیعـض "  ار "  وا  یلیقع 
داـمتعا دروم  هقث " و   " زین ار  وا  نوـچ  ینیگنن  اوـسر و  دارفا  و  ص )  ) مرکا ربماـیپ  هداوـن  ادهـشلادیس -  لـتاق  دعـس "  نب  رمع  هک "  تسا 

تسا هدرمش 

هحفص 245 ] ] 

: دـیوگیم وا  هراـبرد  یجاـس  هک  مدـید  ـالبق  تسه . مه  هعیبر "  نب  هرمـض  ماـن "  هدرک  تبث  لـبنح  دـمحا  هـک  یقیرطب  تـیاور  دنـس  رد 
نبا زا  رانید  نب  هللا  دـبع  زا  يروث  لوق  زا  يو  تسا . هدرک  لقن  مولعمان  تسردان و  تاـیاور  و  هدـشیم ، مهوت  راـچد  هک  تسا  یئوگتـسار 

يذمرت تسا . هدرکن  اطخ  تسا  غورد  نیا  دیوگب  یـسک  رگا  هتفگ  تسا و  هدومن  در  تدشب  ارنآ  لبنح  دـمحا  هک  هدرک  لقنیتیاور  رمع 
تسا . راکاطخ  ناسانشثیدح  رظن  رد  يو  تسین و  نتفریذپ  لباق  هعیبر  نب  هرمض  لقن  دیوگیم : هدرک و  تبث  ار  تیاورنامه 

زا تیاور  نآ  یکاـنبیع  يوق  لاـمتحاب  دنـشاب . هدرمـش  نیما  هقث " و  ار "  وا  یـضعب  دـنچ  ره  ، تیاور نآ  يوار  ماـقم  عضو و  تسا  نینچ 
تسا . هتخاس  ارنآ  هتخیر  یم  ثیدح  نالعاج  ياپب  غیردیب  هک  هیواعم  ياه  هوشر  عمطب  واو  تسا  هرمس "  نبا  دوجو " 

: دیوگیم هتشادرب  اعدب  ار  اهتسد  مد  هدیپس  ات  بش  لوا  زا  هک  مدید  ار  ص )  ) ادخ ربمایپ  دیوگیم " : دیعـس  وبا  زا  هیطع  نابز  زا  رعـسم  - 36
شاب " . یضارمه  وت  ما  هدش  یضار  نامثع  زا  نم  ایادخ 

نیا تسا . تباث  ملـسم و  یثیدح  يرادنپ  تسا ، هدرک  تبث  لسرم "  روطب "  صیخلت "  هرـصبت " و "  شباتک "  ود  رد  يزوج  نبا  ار  نیا 
رثا رب  دـیازفا : یم  هدروآ و  لسرم "  روطب "  لوزنلا "  بابـسا  رد "  ار  نیمه  يدـحا  و  هدروآ . نامثع  لئاضف  رد  هک  تسا  یثیدـح  نیلوا 
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شخیرات رد  ار  نآ  ریثک  نبا  داتـسرف . ورف  دـننکیم " ... قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  ناشیئاراد  هک  یناـسک  هک "  ار  هیآ  نیا  لاـعتم  دـنوادخ  نآ 
اب لسرم " و  روطب "  ارنآ  هک  یناسک  رگید  وا و  دـیاش  دـنک . رکذ  هدربمان -  رفن  هس  نامه  زج  ار -  شدنـس  لاجر  هک  نیا  نودـب  درواـیم 
اب دـنا  هتـساوخن  و  تسین ، لقن  نتفریذـپ و  لباق  ناشفرح  هک  تسه  يرابتعا  یب  رـصانع  مان  شدنـسرد  دـنا  هدـید  دـنا  هدروآ  صقان  دـنس 

یتیاور رد  نآ  ياه  یکانبیع  يور  نتشاذگ  تشگنا 

هحفص 246 ] ] 

دنیامنب . يا  هشدخ  تسا  نامثع  تاراختفا  لئاضف و  زا  یکاحهک 
ناشفرح ینعم  و  دوب . نامثع  قح  رد  ندرک  اـعد  لوغـشم  مد  هدـیپس  اـت  بش  لوا  زا  دـنیوگیم  دـنا . هداد  یمارگ  ربماـیپ  هب  یبیجع  تبـسن 

یحو ایآ  درواین . اجب  دوب  يو  یـصاصتخا  فیلکت  هک  ار  رتو "  زامن "  بش و  زاـمن  ـالثمو  دـنام ، لـفاغ  شیوخ  ضئارف  زا  هک  دوشیمنیا 
هب انب  تقیقح  تسا ؟ يرگید  زیچ  تقیقح  ای  دوب ، هتـشاداو  ناـمثع  ياـعد  هب  شا  يداـبع  فیلاـکت  هب  نتخادرپ  زا  ار  وا  هدـمآ و  يا  هزاـت 

، تسا هدرکن  اعد  مه  هظحل  کی  هکلب  هدرکیمن  اعد  نامثع  قح  رد  نامد  هدیپس  ات  لوا  زا  اهنت  هن  بش  نآ  رد  هک  تسا  نیا  یطویس  هتشون 
کی ماـن  رکذ  یتح  تسا  هدروآ  هدومرف  اـعد  ناـشقح  رد  ص )  ) مرکاربماـیپ هک  ار  یناـسک  همه  مسا  يربکلا "  صئاـصخ  رد "  يو  اریز 

تسین . نامثع  مسا  زا  يرثا  نایمنآ  رد  یلو  هتشاذگن  ورف  ار  يدوهی 
اعد هتـسویپ  بشکی  ار  وا  دیایم  رب   " يدحاو تیاور "  زا  هکنانچ  یتسدگنت "  هاپـس "  كرادـت  رد  نامثع  کمک  رطاخب  رگا  ص )  ) ربمایپ

نونمم سک  ره  زا  شیب  ص )  ) ربماـیپ و  دومنقاـفنا ، ار  شیئاراد  همه  تعاـمجنآ -  ياـعداب  هک -  ار  رکبوـبا  تسیاـبیم  اـعطق  دـشابهدرک 
یـسک تقو  ره  تساوخ  یم  هک  یتروص  رد  تسا ؟ هدرک  نینچ  اجک  یک و  نکل  دـشاب . هدرک  اعد  زور  هنابـشکی  هدوب  وا  ياهیگدنـشخب 
دندوب رایسب  هچ  دوبیم و  نآ  نیا و  قح  رد  اعد  مرگرس  زور  هنابش  دیاب  دنک  اعد  ار  وا  دیامنیم  یـششخب  یلام و  کمک  یمهم  ماجنا  يارب 

يارب تشادـیم  رب  اعد  هب  ار  اهتـسد  حبـصب  اـت  یبش  ناـمثع  يارب  رگا  ص )  ) ربماـیپ هفیظوتشگیم  راوشد  هچ  و  ناگدـننک ، کـمک  نینچ 
مالسا تضهن  دربشیپ  يارب  رز  میـس و  اهجنگ  هک  ناسک  رگید  دندیـشخب و  شیوخ  لام  زا  غیردیب  حلـص  گنج و  رد  هک  راصنا  رکبوبا و 

. تشادیمهگن اعد  هب  ار  اهتسد  دیاب  دندرک  میدقت 

هحفص 247 ] ] 

میدرک تباث  میتفگ و  نخـس  متـشه  دلج  رد  تسا  هدمآ  دورف  نامثع  یلامکمک  دروم  رد  هفیرـش  هیآ  نآ  هک  يدحاو "   " هدوزفا هرابرد 
تسین . تسرد 

اب ارنآ  درک و  هیهت  نغور  امرخ و  زا  یکاروخ  هک  یـسک  نیتسخن  تسا : هتفگ  میلـس  یبا  نب  ثیل  دـسیونیم " : شخیرات  رد  ریثک  نبا  - 37
هچ دیـسرپ : دنداهن . شربارب  رد  دمآ  یتقو  دوبن . هناخ  رد  وا  دوب . نامثع  داتـسرف  ص )  ) ادخربمایپ تمدخب  هملـس  ما  هناخ  هب  هتخیمآ  لسع 
وا زا  يدرگ ، دونشخ  نامثع  زا  میهاوخ  یم  وت  زاایادخ  تفگ : هدرب  الاب  اهنامسآ  هب  اراهتسد  نامثع . دنتفگ : تسا ؟ هداتسرف  ار  نیا  یـسک 

شاب " . یضار 
تسا . هتشون  لئاوالا "  هرماسم  رد "  ثیل  قیرط  زا  رکاسع  نبا  یقهیب و  زا  لقنب  یطویس  ار  نیا 

كرد نودب  يرجه  لاس 140  رد  شدوخ  اریز  تسا ، هتخاس  ص )  ) ربمایپ تاـفو  زا  سپ  ار  ناتـسادنیا  میلـس  یبا  نب  ثیل  دـیوگ : ینیما 
لاجر رگید  زا  هکنانچ  هدوبنآ ، دهاش  سک  هچ  دنکیم و  لقن  یسک  هچ  زا  ار  ناتساد  تسین  مولعم  تسا . هتـشذگرد  ص )  ) ربمایپ روضح 
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تسا . يوار  یب  لسرم و  فرط "  ود  زا  تیاور  تسین و  يربخ  زین  تیاور  دنس 
نبا و  میلـس ) یبا  نبا   ) ثیل زا  رت  نیبدب  یـسک  هبدیعـس  نب  ییحی  ما  هدـیدن  دـیوگیم : دـمحا  نب  هللا  دـبع  میلـس ، یبا  نب  ثیل  دوخ  هرابرد 

متاح و وبا  هبیـش و  یبا  نبا  اهنآ .) تایاور  نتخومآ  يارب   ) دـنک هعجارم  يو  هب  اهنآ  هرابرد  تسناوتیمن  سکچیه  دـشاب ، مامه  قاحـسا و 
وبا زین و  متاح  وبا  دمحا و  دنا . هدرمش  فیعض "  ار "  وا  هنییع  نبا  نیعم و  نبا  دعس و  نبا  تسا . هدوب  تیاور  تسس  دنیوگیم : یناجزوج 

وا خویـش  ناداتـسا و  مومع  دـیوگیم : ییحی  دـشابیمن . لالدتـسا  لباق  ناسانـشثیدح  هدـیقعب  تسا و  ـالپ  ترپ و  شتیاور  دـنیوگیم : هعرز 
دوب هدرک  ادیپ  رعاشملالتخا  رمع  رخآ  رد  دیوگیم : نابح  نبا  دنا . هتخانشان 

هحفص 248 ] ] 

هک تخاسیم  اهزیچ  دامتعا  دروم  نایوار  لوق  زا  ، دـناسریم ص )  ) ربمایپ هب  ار  لسرم "  تایاور "  تخاسیم و  نوگرگد  ار  تاـیاور  دنـس  و 
. تسین يوق "  ناسانـشثیدح "  هدیقعب  دیوگیم : مکاح  دمحا  وبا  دنا . هدرک  كرت  ار  وا  دمحا  نیعم و  نبا  يدهم و  نبا  ناطق و  دنا . هتفگن 

دنناتسادمه . وا  یگظفاح  دب  رد  دیوگیم : مکاح  هللا  دبع  وبا 
فیدر روـظنمب  دـیامن و  تبث  تسرداـن  نتم  نآ  اـب  ار  یتسـس  كاـنبیع و  تیاورنینچ  هک  تسین  بیع  ریثـک  نبا  لـثم  یظفاـح  يارب  اـیآ 
دـشاب ملـسم  تباث و  يرادـنپ  هکنانچ  لسرم " و  روطب "  نایوار و  رکذ  دنـس و  مامتا  نودـب  ارنآ  نامثع  يارب  تاراـختفا  لـئاضفندرک و 

تبث نایوار  همه  رکذ  اب  لماک و  دنس  اب  حاحص "  رد "  هک  يرتاوتم  تباث و  حیحـص " و  ثیدح "  هب  دسریم  تبون  نوچ  تقونآ  دروایب .
رد دنادیم  رتهب  ادـخ  دـش . دـناوتیمن  تجح  لالدتـسا و  هیام  تسا و  تسـس  فیعـض و  شا  همه  ثیدـح  نیا  ياهدنـس  دـیوگیم " : تسا 

سدانـسا یتسـس  تلعب  نیا   " دیازفا : یم  دروایم و  هتـشگ  لزان  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  تیالو  هیآ  دـیوگیم  هک  ار  یتیاور  زین  شخیرات 
بـصعت هناروـکروک و  یتـسود  رب  گرم  تسا " . هتـشگن  لزاـن  نآرق  زا  يا  هیآ  چـیه  یلع  صخـش  هراـبرد  و  تسین ، تسرد  هجوـچیهب 

هنالهاج 
ار شتاقوا  رتشیب  دـیاب  دـنک  دـنلب  نامـسآ  هب  شیاین  تسد  دـشاب  یکاروخ  كدـنا  هچرگ  يا  هیدـه  ره  يارب  تساوخیم  رگا  ص )  ) ربمایپ

؟ دنک اعد  ار  وا  طقف  هک  دنا  هتشاد  یتیصوصخ  هچ  شا  هیده  نامثع و  و  دروآ ، رسب  شیاین  اعد و  هب  ناروآ  هیده  ایاده و  ترثک  تلعب 
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زا یطلم  حیجن  نب  قاحـسا  زا  لالخ  ناورم  نب  دیزی  زادمحا  نب  نسح  نب  هللا  دبع  قیرط  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  يدادغب  بیطخ  - 38
تسا . نافع  نب  نامثع  نم  تسود  دراد و  یتسود  شتما  نایم  زا  يربمایپ  ره  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  دیوگیم : هریره . وبا  زا  ءاطع 

، لالخ هرابرد  یطلم . لالخ و  دیامنیم : تیافک  نآ  زاسغورد  وگغورد و  يوار  ود  یـسررب  تیاور ، نیا  دنـس  نتخانـش  يارب  دیوگینیما :
نیعم نب  ییحی  هک  هنوگنامهو  تسا  فیعـض "  وا "  و  ما ، هدـید  ار  وا  دـیوگیم : یمراد  تسا . زاـسغورد  لـالخ  : دـیوگیم نیعم  نب  ییحی 

تسا . فیعض "  اعقاو "  دیوگیم : ینطق  راد  تسا . تیاور  تسس  دیوگیم : دواد  وبا  . تسا هتفگ 
تسا . دارفا  نیرتوگغورد  زا  یطلم ) حیجن  نب   ) قاحسا دیوگیم : شا  هرابرد  دمحا  یطلم . اما  لالخ . هرابرد  يا  هصالخ  نیا 

لعج ثیدح  هک  دندوب  يا  هدع  دادغب  رد  دیوگیم : هبیـش  یبا  نبا  يدیلپ . دب و  مدآ  و  ادخ ، نمـشد  تسا  يزاسغورد  دـیوگیم : نیعم  نبا 
. دنا هدرک  ادیپ  ترهشثیدح  لعج  يزاسغورد و  رد  هک  تسا  یناسک  زا  وا  دیوگیم : میرم  یبا  نبا  حیجن . نب  قاحـسا  هلمج  زا  دندرکیم 
: دیوگیم يدع  نبا  نیما . ریغ  تسا و  قثوم  ریغ  دیوگیم : یناجزوج  هدرکیم . لعج  ثیدح  هک  تسا  يزاسغورد  دـیوگیم : یلع  نب  ورمع 
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وصخـشم شعـضو  و  تسا ، هدرک  لعج  شنابز  زا  هدرک  لقن  حیرج  نبا  زا  هچنآ  همه  و  هدرکیم ، لعج  شدوخ  تسا و  یلعج  شتایاور 
ناـبح نبا  تسا . زاـسغورد  دـیوگیم : یئاـسن  . دـنا هدرکیم  لـعج  ثیدـح  هک  یناـسک  رامـش  رد  تسا " و  فیعـض  ناـیوار "  فـیدر  رد 

دنا . هداد  یئوگغورد  تبسن  وا  هب  دیوگیم : یناقرب  هدرکیم . لعج  ثیدح  اراکشآ  تسا و  راکلغد  لاجد و  دیوگیم :
ناوتیمن هجوچیهب  ار  شتایاور  تسا ، لعاج  يزاسغورد  دیوگیم : یناجزوج 
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تخاس . نشور  ار  وا  عضو  دیاب  و  داد ، رارق  دانتسا  دروم  هن  تفریذپ و 
نیا رب  دیوگیم : يزوج  نبا  تسا . زاسغورد  یلاجد و  دیوگیم : رهاط  نبا  تسا . هدرکیم  لعج  ثیدح  هک  دراد  ترهش  دیوگیم : دیعس  وبا 

دنناتسادمه . هدرکیم  ثیدح  لعج  هک 
راـهظا زا  يرایـسب  شدوـخ  هکیلاـح  رد  دـنکیم  توکـس  شدنـس  یتسـس  یکاـنبیع و  تیاور و  نیا  هراـبرد  بیطخ  هک  تسا  روآ  بجعت 

نآ رکذ  اب  دـنک و  در  ار  تیاور  نیا  احیرـص  هتـساوخن  دـیاش  تسا . هدرک  تبث  قاحـسا  لاح  حرـش  رد  ار  هدربمان  ناسانـشثیدح  ياهرظن 
یلعج ياـه  تیاور  هک  هتـشادن  هجوـت  تیاور  نیالـعاج  تسا . هدـناسر  ار  تیاور  دنـس  یتسـس   - رگید ياـج  رد  مـهنآ  اـهرظن -  راـهظا 

هک يرگید  تیاور  " و  تسا ، ذاعم  نب  دعس  نم  تسود  دراد و  یتسود  يربمایپ  ره  هک "  تیاور  نیا  الثم  تسه ، وا  لعج  یفانم  يرگید 
منیزگرب یتسود  متـساوخیم  رگا  تساهدروآ " : ص )  ) مرکا ربمایپ  لوق  زا  شیوخ  حیحـص "  رد "  يراـخب  دراد و  تاـفانم  ود  ره  نیا  اـب 

تسا . یگتخاس  یلعج و  میدومن  تباث  هتفگ و  نخسلیصفتب  هنیمز  نیا  رد  شیپ  ياهدلج  رد   " مدیزگیم . رب  ار  رکبوبا  امتح 
یبیجع باوخ  بشما  تفگ : هدش  رادیب  زیزعلا  دبع  نب  رمع  یبش  هک "  دنکیم  لقن  کلملا  دبع  رتخد  همطاف  زا  ادنتسم  ایندلا  یبا  نبا  - 39

؟ يدید باوخ  هچ  مدیـسرپ  دمآ ، هناخ  هب  تفای  تغارفتعامج  زامن  زا  یتقو  دوش . حبـص  دشاب  تفگ : نک . ناتـساد  میارب  متفگ : مدـید .
هدمآ نوریب  یـسک  نآزا  نوگ و  هرقن  مدید  یخاک  مدش و  هدـنار  نیدرمز  یـشرف  نوچ  يزبسرـس  روانهپنیمزرـس و  هب  نم  مدـید  تفگ :

. تفر خاک  نوردب  تشگ و  رادیدپ  ص )  ) ادخ ربمایپ  ناهگان  تساجکادخ ؟ ربمایپ  تساجک ؟ هللا  دبع  نب  دمحم  دروآرب : دایرف 
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هدمآ نوریب  رگید  صخـش  تفر . خاک  نورد  هب  هدمآرکبوبا  تساجک ؟ قیدـص  رکبوبا  دروآرب : دایرف  هدـمآ  نوریب  يرگید  صخـش  دـعب 
نافع نب  نامثع  دروآرب : دایرف  هدـمآ  نوریب  يرگید  صخـش  سپـس  تفر . نورد  هب  هدـمآ  وا  تساجک ؟ باـطخ  نب  رمع  دروآرب : داـیرف 

نب رمع  هک  هدمآ  یکی  سپس  تفر . نودب  هدمآ  مه  وا  تساجک ؟ بلاطیبا  نب  یلع  هک  هدمآ  يرگید  تفر . نورد  هب  هدمآ  وا  تساجک ؟
رد رکبوباو  متسشن  دوب  ادخ  ربمایپ  پچ  تمـس  رد  هکباطخ  نب  رمع  مردپ  رانک  رد  متفر و  خاک  نوردب  هتـساخرب  تساجک ؟ زیزعلا  دبع 

هلاه هک  یفتاه -  زا  هاگنآ  . تسا میرم  نب  یسیع  نیا  تفگ : تسیکرفنکی ؟ نآ  مدیسرپ  مردپ  زا  دوب . هتسشن  رفنکی  هلـصافب  تسار  تمس 
هیور هدـیقع و  هب  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  يا  تفگیم : هک  مدینـش  دوب -  هدومن  شناهنپ  مرظنزا  هدروآ و  دوجوب  هلـصاف  وا  نم و  نایم  رون  يا 

نامثع خاک  جراخ  رد  متفر و  نوریب  دنا  هداد  جورخ  هزاجا  نمب  متـشادنپ  یم  هکیلاح  رد  دعب  نک . يرادیاپ  نآ  رب  شاب و  کسمتم  تسا 
رد ریثک  نبا  ار  نیا  دیزرمآ " . ارم  هک  رکـش  ار  ادـخ  دوزفا : و  درک . يرای  نمب  مراگدرورپ  هک  دـمحلا هللا  تفگ : نمب  مدـید ، ار  نافع  نب 

تسا . هتشون  شخیرات 
تالایخ و اب  ار  تایعقاو  دـنیامن و  تباث  ایور  باوخ و  ابار  ناشبلاطم  دـنهاوخ  یم  هک  متـسه  وربوریتعامج  اب  نانچمه  نم  دـیوگ : ینیما 
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لداع " و باحـصا "  هک  یـششز  گنن و  شیالآ و  ره  زا  كاپ  دزاسیم  نامثع  زا  يریوصت  ناشماهوا  يوم  ملق  دـننک . در  اـه  هدـیدباوخ 
ردـه ار  شنوخ  شرطاخب  دـنا و  هتفرگ  بیع  وا  رب  دـنا  هدوب  شیاهراک  رظان  دـهاش و  هک  اهنامه  تعاـمج -  ناـمه  حالطـصاب  ورتسار - 
هطرو هب  ار  لد  هداس  مدرم  یلاشوپ ، ياهفرح  اه و  هوای  نینچ  اب  دننادیم . قشمرس  ار  ناشرادرک  راتفگ و  تعامجنآ  هک  اهنامه  دنا ، هتسناد 

دنهدیم ناشن  قلخ  هب  یبوکـسورکیم  تشپ  زا  ار  يراکتـشز -  هانگ و  بالجنم  رد  هتفر  ورف  نآ  نامثع -  هک  هلیـسونیدب  دـنناشکیم ، هانگ 
یهانگ ره  زا  ار  وا  هک 
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دروم دـنا  هتـشاذگ  عافدـیبو  راوخ  ص )  ) ربمایپ باحـصا  همه  هک  اروا  دروایم و  رظنب  یهوک  ار  شیدوخ  هداس  ياهراک  دـیامنیم و  كاـپ 
ار يدرم  گرزب  و  ص )  ) ربمایپ نانیشناجرورس  ناناملسم و  ماما  تیصخش  راکهبت ، هتسد  راد و  نیمه  دنکیم . یفرعم  ادخيرای  تیامح و 
ردق و اب  چیههک  دنیامنیم  يدرخ  تراقح و  اب  يردـقب  ودـنزاسیم  کچوک  نادـنچ  تسا  ناسنا  نیرترب  نیرتهب و  ص )  ) ربمایپ زا  سپ  هک 

تسا  هتفرگ  رارق  ترفغم  دروم  سپس  هتشگ و  یهانگ  بکترم  دنیوگیم  هک  يدحهب  درادن ، تبسانم  شماقم 
( - ص  ) ربمایپ هک  ماگنهنآ  ایآ  تسا ؟ هدز  رـس  نایقتم  يالوم  نانموم و  يادتقم  اوشیپ و  زاهانگ  نیا  تقو  هچ  دسرپب  اهنیا  زا  تسین  یـسک 
هزنم كاپ و  یهانگ  شیالآ و  رهزا  ار  وا  اناد  گرزب و  يادخ  هک  یماگنهای  دناوخ ؟ شیوخ  دوخ  ار  وا  دیامنیم -  ناتـساد  نآرق  هکنانچ 

تیالو و هک  هاگنآ  ای   " دـنادرگ ، كاـپ  ار  امـشو  دـیادزب  ار  یـشیالآ  ره  ربماـیپ  نادناخامـش  زا  هک  دـنکیم  هدارا  ادـخ  دومرف " : درمش و 
یناسک تسا و  وا  ربمایپ  ادـخ و  امـش  تسود  یلو و  دومرف " : تسناد و  شربمایپ  شیوخ و  یتسود  تیالو و  نیرق  مزالم و  ار  وا  یتسود 

ودرک لیمکت  شتیالو  اب  ار  نید  هک  تقونآ  ای   " دـنزادرپ ؟ یم  تاکز  عوکر  لاح  رد  دـنراذگیم و  زامن  هک  اهنامه  دـندروآ و  نامیا  هک 
مدـینادرگ و ماـمت  امـش  رب  ار  متمعن  مدـناسر و  لاـمک  هب  ناـتیارب  ار  ناـتنید  زورما  دوـمرف " : دـیناسر و  ماـمتا  هب  ناناملـسم  رب  ار  شتمعن 

ناشدوخ هب  تبـسن  مدرم  زا  شیب  نتـشیوخ  هکهنوگنامه  ار  وا  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  ینامز  ای   " دشاب ؟ مالـسا  نید  ار  امـش  هک  متـساوخ 
ای تشادرب ؟ یمظع "  تفالخ  هب "  ار  يو  ریدغ "  ملـسم "  یعطقو و  رتاوتم  ثیدح  رد  و  دینادرگ ، رایتخا  بحاص  تسا ، رایتخا  بحاص 

تبـسن ار  شلزنم  هـک  یهاـگب  اـی  تخاـس ؟ نآرق  شودـمه  زارطمه و  ار  وا  نـیلقث "  یعطق "  رتاوـتم و  تباـث و  ثیدـح  اـبهک  ماـگنهنآ 
تشگ لئاق  قرف  کی  نتشیوخ  اب  وا  نایم  دینادرگ و  نیعم  یسوم  اب  نوراه  تلزنم  نانچ  شیوخهب 
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اهنیا ؟ ریظن  یئاهنامز  دراوم و  رد  ای   " دوب ؟ دهاوخن  يربمایپ  نم  زا  سپ  هک  قرف  نیا  اب  طقف  دومرف " : و  توبن ، قرف  مهنآ 
تکرـش يو  هیلع  مادـقا  هرـصاحم و  رد  هجوچیهب  و  دیـشک ، شیوخ  هناخ  هب  اـپ  دنتـشاد  هرـصاحم  رد  ار  ناـمثع  مدرم  هک  یماـگنهب  ماـما 
شیارب یندوشخب  یهانگ  لاحنآ  رد  ناـمثع  اـب  ار  ماـما  راـتفر  هک  دـشاب  یـسک  زاـستمهت  ریگ و  هدرخ  تعاـمج  ناـیم  رد  دـیاش  دومنیمن .

هدومرفیم و یهن  هدوب  هتفرگ  رارق  باحـصا  قلخ و  داـقتنا  دروم  هک  یئاـهراک  زاو  هدرکیم  تحیـصن  ناـمثع  هب  هک  ار  راـتفر  نیا  درامـشب ،
ناـمثع نوچ  و  دـیوپن ، نآ  زج  یقیرط  دـیوجب و  تنـس  نآرق و  زا  يراد  روـشک  هار  دـنک و  لمعیمالـسا  هیور  فورعم " و  هب "  هتفگیم 

ار تفرـش  وت  اریز  دمآ ، مهاوخن  تباتع  یئامنهار و  يارب  رگید  هک  درک  راطخا  وا  هب  هدرپسن  شا  هناهاوخریخ  یئامنهار  زردنا و  هب  شوگ 
هدرمـشریذپ و شیاشخب  یهانگ  نایقتم  يالوم  يارب  ار  راتفر  نیا  تعامجنآ  دـیاش  يا  هداهن  فک  زا  ار  تراـیتخا  ماـمز  يا و  هدادداـب  هب 

يارب هکلب  ناشیا  تیوقت  رطاخب  هن  ماما  و  تسین ، نینچ  هکیلاح  رد  دنـشاب ، هدروآ  باسحب  نامثع  ناـفلاخم  نویبـالقنا و  تیعقوم  میکحت 
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غیرد نکل  دروآ . زاب  نآرق  مکح  يارجا  قح و  هار  هب  دزاس و  رود  شیمدرمان  یمالسا و  دض  هیور  زا  ار  نامثع  هک  تسا  هدرک  نانچ  نیا 
دیوگ : رعاش  هک  هتشگ  نانچ  تسا و  هدیشخبن  يدوس  ار  وا  هک 

دوسهچ  یلو  مدومن  هار  مداد و  روتسد  عقومب  ار  امش  )
تشگ ) دهاوخ  رادیدپ  تایعقاو  زورمین  باتفآ  رد  طقف  تحیصن  هک 

دیوگهک : نینچ  ای 
متخیر  ناتیاپب  هک  تحیصن  رهوگ  رایسب  هچ  )

درامشیم ) تمینغ  ار  نآ  هک  تسا  شوین  دنپ  طقف  اما 
تیامح و دروم  ار  راکهانگ  درامشیم و  هانگار  هفیظو  ماجنا  شا  هدنراد  هک  یشناد  ملع و  نیا  هب  نیرفآ  و  تخانـش ، تفرعمنیا و  هب  هبهب 

درادنپیم ادخ  يرای 
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دـشاب سانـشنیبرع  نایـسراپ  زا  ای  داوسیب  ياـهدرک  زایکی  یلاـیخ  تیاور  هناـسفا و  نیا  هدـنزاس  نیغورد و  تیاور  نیا  لـعاج  مناـمگب 
یبر "  یل  رفغ  يذلا  دمحلا هللا  و  یبر ، ینرصن  يذلا  دمحلا هللا  دیوگیمن " : دزاسیمن و  يزیچنینچ  زگره  لیصا  برع  هنرگو 

نب یلع  نینموملا  ریما  هنامـصخ  يواعد  فالتخا و  نآ  رد  هک  دراد  زین  کحـضم  باوخ  نیا  زا  رت  هابت  رتدب و  یباوخزیزعلا  دـبع  نب  رمع 
زیزعلا دـبع  نب  رمع  لوق  زا  ایندـلا  یبا  نب  رکبوبا  نیمهمه  ار  نآ  تسا . هتـشگ  لصف  لح و  راوخ  رگج  يدـنه  رـسپ  هیواعم  اب  بلاـط  یبا 

رد متـسشن . هدرک  مالـس  وا  هب  دـندوب . هتـسشن  شتمدـخ  رد  رمع  رکبوبا و  مدـید . باوخ  رد  ار  ص )  ) ادـخ ربمایپ  دـیوگیم : تسا . هدروآ 
نوریب یلع  هک  تشذگن  يزیچ  مدرکیم . اشامت  نم  و  دنتـسب ، ار  برد  دـندرک و  یقاطا  دراو  هدروآ  ارهیواعم  یلع و  مدوب  هتـسشن  هکیلاح 

هبعک يادـخب  تفگیم : هکیلاح  رد  دـش  ردـب  هیواعم  دـعب  يا  هظحل  تشگ . رداص  نم  عفنب  مکح  هک  دـنگوس  هبعکيادـخب  تفگ : هدـمآ 
متشگ . هدیزرمآ  هک  دنگوس 

ربارب رد  هیواعم  هک  هدوب  یعـضو  لثمنامثع  ربارب  رد  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نینموملا  ریما  عضو  هک  دـیایم  رب  نینچ  باوخ  ود  نیا  عمج  زا 
اوران هنوگنیا  زا  نایز  هچ  مالسا  زا  فارحنا  هناراکزواجت و  عضو  ینوناق ، مکاح  تقو و  ماما  دض  رب  مایق  لاح  ینعی  تسا  هتشاد  ع )  ) یلع

نامثع و وسکی و  زا  ع )  ) یلع نایم  مصخ ، ام و  نایم  وا  تفر و  میهاوخ  ناتـسقحو  رگداد  يادـخ  هاگـشیپ  هب  ماجنارـس  کـشیب  اهندـینش .
زا هن  تسا و  هتخاس  يراکایور  باوخ و  زا  هن  هک  ماگنهنآ  وزیخاتـسر  رد  درک  دـهاوخ  يرواد  رگید  يوس  زا  اهنآ  ناهاوخاوه  هیواـعم و 

یفابلایخ .
ملعم هک  کلسم  يوما  نآ  ناسیک -  نب  حلاص  زا  دلاخ  نب  دیعس  قیرط  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  فارشالا "  باسنا  رد "  يرذالب  - 40

- تسا هدوب  زیزعلا  دبع  نب  رمع  رسپ 

هحفص 255 ] ] 

 " تسا . میهاربا  هیبش  دیهش  یقتم  نموم  نیا  تفگهتسیرگن : نامثع  هب  ص )  ) ادخ ربمایپ  دیوگیم : بیسم . نب  دیعس  زا 
 " رب لاجر  ياملع  هک  یندـم  یعازخ  دـلاخ  نب  دیعـس  ای  يوما ، نافع  نبناـمثع  نب  ورمع  نب  دـلاخ  نب  دیعـس  دـسریمرظنب  دـیوگ : ینیما 

یفاب تلیـضف  اوران و  فرح  نیا  باستنا  دادعتـسا  هک  دـنا  هتفاین  ار  یـسک  ص )  ) مرکا ربمایپ  باحـصا  نایم  رد  دنناتـسادمه  يو   " فعض
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دیعـس زا  هکیروطب  دنا  هدروآ  هدیرب  عطقنم و  يدنـس  اب  نآ و  نایوار  مان  رکذ  یب  ار  تیاور  نیا  تهج  نیمهبو  ¶د  اب هتـشاد  ار  هناخاتـسگ 
تسین . دنس  رد  یمان  ص )  ) مرکا ربمایپ  ات  هدمآ -  ایندب  باطخ  نب  رمع  تفالخ  زا  سپ  لاس  ود  هک   - بیسم نب 

ياهراک هیور و  هیلع  تما  یناتـسادمه  وا و  هرابرد  باحـصا  ياهرظن  راهظا  ءارآ و  ناـمثع و  لاـح  حرـش  هعلاـطم  زا  سپ  زیزع  هدـنناوخ 
هچ تسا و  یکانتـشحو  تیاـنج  هچ  ص )  ) ربماـیپ میهاربا  هب  صخـش  نـیا  ندرک  هیبـشت  هـک  دـنادیم  نـشورب  وا  يراـگزیهرپان  فـالخ و 

لقعت  یب  فرح  زا  ادخ  رب  هانپ  یطوبرمان  هوای و  فرح  هچ  و  ناموصعم ، هب  یتخس  تناها  یخاتسگ و 
نآ دنراد و  یتهابـش  هجو  تسه  ناشیا  نایم  هک  قرف  رازه  اب  هک  تفگ  دشیم  دـندوب  هدرک  هیبشت  لوتقم  ناربمایپ  زا  یکی  هب  ار  وا  رگا  زاب 

تسا . هتشگ  اور  هللا  لیلخ  میهاربا  هب  تراسج  نیا  هک  دش ، نانچ  فداصت  اما  تسا  هدوب  لوتقم "  " 
میدروآ موس  دلج  رد  و  تسه -  نایقتم  يالوم  قح  رد  هک  ار  یهیبشت  ثیدح  نآ  کحـضم  راب و  تیانج  هیبشت  نیا  هدنزاسمنکیم  نامگ 

مدـع ندـید  زا  ار  وا  هناروکروک  یتـسود  نیمه  ودـفابب  ناـمثع -  شیوخ -  دارم  يارب  يزیچ  ناـنچ  اـت  هتخیگنارب  شتداـسح  و  دینـش ، - 
هب هک  تسا  ینمادکاپ  موصعم و  ربمایپ  نآ  هک  هدـیدن  تسا و  هتـشاد  زاب  تسه  نافع  نب  نامثع  نمحرلالیلخ و  میهاربا  نایم  هک  یهباشت 

تسدب هانگ  بالجنم  رد  يرو  هطوغ  مالسا و  زا  فارحنا  مرجب  هک  يراکهبت  نیا  هتشگ و  لئان  ینامحرلا  لیلخ  راختفا 

هحفص 256 ] ] 

تسا . هدیسر  لتق  هب  راصنا  نارجاهم و  و  ص )  ) ربمایپ باحصا 
هدینـش مه  هشئاع  ایآ  دینـش ، هدش -  دلوتم  (ص ) ربمایپ زا  سپ  اهتدم  هک  بیـسم -  نب  دیعـس  هک  ار  ص )  ) مرکا ربمایپ  يادن  نیا  منادـیمن 

: " هتفگیم سابع  نبا  هب  ای  تسا " ، هدش  رفاک  وا  اریز  دـشکب ، ار  وا  ادـخ  دیـشکب ، ار  لثعن  هتـشادیم " : رب  دایرف  نیا  دوجو  اب  تسا و  هدوب 
ادـخب هتفگیم " : ای  يزاسهدـنکارپ " . روتاـتکید  نیا  رود  زا  ار  مدرم  اداـبم  تسا . هداد  ناـیب  تردـق  مهفو و  لـقع  وت  هب  ادـخ  ساـبع  نبا 
ناورم هب  ای  مدـنکفا "  یم  ایرد  هب  ار  وا  ات  متـشادیم  ار  شنتفرگ  شودـب  تردـق  دوبیم و  میاـهلاوج  نیمه  زا  یکی  رد  ناـمثع  متـساوخیم 

ایردنوردب دوبیم و  یئایسآ  گنس  ناتمادک  ره  ياپب  يدنم  هقالع  شتشونرس  هب  ردقنیا  هک  تقیفر  نیمه  وت و  متساوخیم  ادخب  هتفگیم " :
هدوسرف و ار  شتنس  نامثع  هدوسرفن و  هک  تسا  ص )  ) ادخ ربمایپ  هماج  نیا  هتفگیم " : دنا  هتفریم  شا  هناخ  هب  هک  یناسک  هب  ای  دیدوبیم " 

ادخ و  هدرکهک . دوب  یئاهراک  هجیتن  تشونرـس )  ) نآ دنک . مگ  ار  شروگ  ادخ  هتفگ " : هتفایرد  ار  شلتق  ربخ  یتقو  ای  تسا "  هدرب  نیبزا 
. تفرگ وا  زا  ار  شراک  ماقتناادخ  داد . نتشک  هب  ار  وا  شهانگ  دنکمگ . ار  شروگ  ادخ  هتفگ " : ای  دنکیمن "  ملظ  شناگدنب  هب  تقوچیه 

دیوش " . تحاران  دنتشگ  تحاران  شیوخ  هتشک  زا  دومث  موق  هک  نانچنآ  نامثع  ندش  هتشک  زا  ادابم  شیرق  تعامج  يآ 
هدینـش میدید  نامثع  هرابرد  ار  ناشلامعا  اهرظن و  راهظا  راتفگ و  هک  یباحـصا  نآ  ایآ  تسه  نامثع  هیبشت  رد  دنیوگیم  هک  ار  تیاور  نیا 

نک . تواضق  هراب  نیا  رد  زیزع  هدنناوخ  يا  وت  تسا ؟ هدینشن  ارنآ  ناشیا  زا  کیچیه  تسا و  لطاب  اساسا  تیاور  نآ  هن ، ای  دنا ؟
هب شتناها  تسا و  قباس  هیبشت  زا  رترابتیانج  رت و  نیگمهس  رایـسب  هک  دنا  هتخاس  هشئاع  نابز  زا  یهیبشت  هوای ، نالقان  تشرـسدب و  نایوار 

: نینچ و  رت . نوزفا  شربمایپو  مالسا  نیناوق 
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- ناگرگ یضاق  يرصب -  یکتع  رهزا  نب  ورمع  زا  یصمح  یفلس  لیخالا  یبا  نب  ورمع  نبدلاخ  زا  یصمح  یملس  حضاو  نب  بیسم  زا  " 
مرتخد تفگ : نمیا  ما  هب  داد  رهوش  هب  ار  موثلک  ما  ص )  ) ربمایپ یتقو  دیوگیم : اهنع -  هللا  یـضر  هشئاع -  زا  شردـپ  زا  هورع  نب  ماشه  زا 
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ترهوش دیـسرپ : تفر و  شرتخد  ندـید  هب  ص )  ) ربمایپ زور  هس  زا  سپ  درک . نانچ  وا  نزب . هتـسهآ  یفد  و  ربب ، نامثع  هناخ  هب  ریگب و  ار 
دراد . تهابشرتشیب  دمحم  تردپ  میهاربا و  تدج  هب  سک  همه  زا  وا  دومرف : تسا . درم  نیرتهب  : تفگ يدید ؟ هنوگچ  ار 

 ". تسا یلعج  نیا  دیوگیم " : هتشون و  رهزا  نب  ورمع  لاح  حرش   " لادتعالانازیم ، رد "  یبهذ  ار  نیا 
دنتسه : اهنیا  تیاور  نآ  دنس  لاجر  : میئازفا یم  نینچ  یبهذ  هتفگ  رب  ام  و 

حضاو  نب  بیسم  -1
: " دـیوگیم ینطق  راد  دریذـپیمن . دوش  هداد  رکذـت  وا  هب  شتاهابتـشا  رگاو  دـنکیم  هابتـشا  داـیز  هک  تسا  یئوگتـسار  دـیوگیم : متاـح  وـبا 

دبعو وا  دـیوگیم : نادـبع  دـنا . هدز  اـهفرح  هدرک  لـقن  يو  هک  يرایـسب  ثیداـحا  رد  دـیوگیم : یجاـس  تسا . تیاور  تسـس  فیعض "و 
و تیاور ، لعاج  تسا  يزاسغورد  هک  میدید  میتخانش و  مجنپ  دلج  رد  ار  كاحض  نب  باهولا  دبع  و  دنا . مه  لثم  كاحـض  نب  باهولا 

. تسا هتشاد  ترهش  يزاسغورد  تیاور  رد  و  مهوتم ، راکهابتشا و  رایسب  دورطم و  كورتم و 
ورمع  نب  دلاخ  -2

. تسا فیعض "  دیوگیم " : ینطق  راد  دنا . هتسناد  یلاشوپ  تسسار و  وا  نارگید  يدع و  نبا  تسا ، هدناوخ  وگغورد  ار  وا  یبایرف 

هحفص 258 ] ] 

دراد . يا  هتخانشان  تسردان و  تایاور  دیوگیم : يدعنبا 
تـسا ینیغورد  ورمع ) نب  دـلاخ  ینعی   ") لیخا دولآ "  تفآ  تاـیاور  زا  و  تسا . لـطاب  نیا  دـیوگیم : هدروآ و  وا  قیرط  زا  یتیاور  یبهذ 

ناذاش . نبا  ثیدح  دیتاسا  هرابرد 
یکتع  رهزا  نب  ورمع  - 3

تسا . فیعض "  هدوبن "  دامتعا  دروم  دیوگیم : ینعم  نبا  تسا . هتفابیم  غورد  دیوگیم : دادح  دیعس  وبا 
. تسا هدرکیم  لعج  ثیدح  دیوگیم : لبنح  دمحا  تسا . كورتم  : دـنیوگیم نارگید  یئاسن و  تسا . يزاسغوردهب  مهتم  دـیوگیم : يراخب 

یناجزوج تسا . دورطم  كورتم و  شتیاور  دیوگیم : یبالود  تسا . هدوب  تیاور  تسـس  يزاسغورد  دیوگیم : ییحی  لوق  زا  يرودسابع 
تسا . دامتعا  لباق  ریغ  دیوگیم :

نب ورمع  زا  شیرح  نب  دیز  قیرط  زا  يدع  نبا  هک  ارنآ  تخاس ، قحلم  همیمض و  ار  يرگید  نیغورد  تیاور  دیاب  نیغورد  تیاور  نیا  هب 
نامردپ هب  ار  نامثع  ام  تسا " : هدروآ  عوفرم "  تروصب "  امهنع -  هللا  یضر  رمع -  نبا  زا  عفان  زا  يرمع  زا  زمرهمار -  یـضاق  حلاص - 

 " میئامنیم . هیبشت  میهاربا 
نایوار زا  حلاص -  نب  ورمع  هرابرد  تیاور  نیا  نتشون  زا  سپيدع  نبا  تسا . هناگیب  تسردان و  اعقاو  دیوگیم : تیاور  نیا  هرابرد  یبهذ 

تسین . يوریپ  ذخا و  لباق  هک  دراد  یتایاور  مه  نیا  زا  ریغ  وا  دیوگیم : تیاور -  نیا 
هب رجح "  رد " دیوگیم : نمحرلا 0  دـبع  زا  دوسا  نب  یلع  نب  نیـسح  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  فارـشالا "  باسنا  رد "  يرذـالب  - 41

. دز ما  هناش  رب  تسداب  هدمآ  مرس  تشپ  زا  يدرم  دعب  دریگب . ار  میاج  يرگید  مراذگیمن  بشما  متفگ  دوخ  اب  مداتسیا و  تدابع 

هحفص 259 ] ] 

. تسا نامثع  مدید  مدنادرگرب  ور  دز . ما  هناش  رب  تسد  راب  نیموس  يارب  مدـنادرگن . رب  ور  دز ، ما  هناش  رب  تسد  هرابود  مدـنادرگن . رب  ور 
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تفرگ " . شیوخ  هار  دناوخ ، تعکر  کی  رد  ار  نآرق  هداتسیا  وا  ات  متفر  وسکیب  رجح "  زا " 
مهاوخ ماقم  ردار  بشما  متفگ  دوخ  اب  دیوگیم : نمحرلادبع  ترابع " : نیاب  تسا  هدرک  رکذ  دنـساب  ءایلوالا "  هیلح  رد "  میعن  وبا  ار  نیا 

رب ار  شتسد  يدرم  مدوب  هداتسیا  تدابع  هب  هکیلاح  رد  مداتسیا . تدابع  هب  متشگ و  ماقم  راپسهر  متـشاذگب  ماش  زامن  نوچ  سپ  دنارذگ .
دعب تفر و  هدجـس  عوکر و  هب  سپـس  دـناوخ و  شرخآ  ات  هتفرگ  نآرق  لوا  زا  يو  هاـگنآ  تسا . ناـفع  نب  ناـمثع  مدـید  داـهن . ما  هناـش 

هن " . ای  دوب  هدناوخ  زامن  مه  نآ  زا  شیپ  منادیمن  و  تفرب . هتشادرب  ار  ششفک 
تسا و هدیدزدیم  ثیدـح  دوسا ) نب   ) یلع نب  نیـسح  دـیوگیم : يدـعنبا  ظفاح  دیـسرپ . لاجر  ياملع  زا  دیابتلیـضف  نیا  يوار  هرابرد 

تسا . اهفرح  شتایاور  هرابرد  و  تسا ، تیاور  تسس  اعقاو  دیوگیم : يدزا  تسین . يوریپ  لباق  هدرک  لقنوا  هک  یتایاور 
تسا یسک  هنوگچ  دوسا  نب  یلع  نب  نبسح  هک  نیاباوج  رد  يزورم -  رکبوبا  هب  هک  دیوگیم  ار  نامه  وا  هرابرد  نایلبنح  ياوشیپ  دمحا 

! شمسانشیمن هک : ار  نیا  تسا ، هتفگ  - 
یمیت هللا  دـیبع  نب  هحلط  تیومع  رـسپ  هب  ار  بلطم  نیا  هک  یتشادـن  هفیظو  ایآ  دیـسرپ : یمیت  نمحرلا  دـبع  زا  دـیاب  هاـگنآ  دـیوگ : ینیما 

وا هبو  دـناروشیم  يو  هیلع  ار  مدرم  هک  زورنآ  دوب  هتـشاذگ  راشف  رد  ار  وا  هتفرگ و  تخـس  تلیـضف  نیا  بحاص  رب  هک  هاگنآ  یهد  عالطا 
نفد ناناملـسم  ناتـسروگ  رد  ار  شـشعن  تشاذگن  سپـس  درک و  بیقعت  گرم  مد  ات  وا  دـیدیم و  اور  ار  شنوخ  نتخیر  درکیم و  تناها 

؟ دننک

هحفص 260 ] ] 

رود شیاجزا  ار  نمحرلا  دبع  هک  دشیمن  ادیپ  یئاج  وت  هزادناب  رجح "  رد "  رگم  دیـسرپ : دنادرگ و  نامثع  هب  دـیاب  ار  لاوس  يورهرخالاب 
ای تخاس ؟ فرصنم  تدابعزا  تسد  یپایپ  هراشا  اب  هداتسیا  تدابع  بارحم  رد  هک  ار  یـسک  تسا  اور  رگم  یتفرگ ؟ ار  شیاج  یتخاس و 

قیرط زا  هک  یفیرـش  ثیدح  رد  و  هدـمآ ، رتدوز  هک  نآ  تسا و  مدقـشیپ  اب  تماما  قح  مینادـیم  هکیلاح  رد  درک ؟ رانک  ربشیاج  زا  ار  وا 
هکلب دنیـشنب ، شدوخ  ات  دنازیخ  رب  اج  زا  ار  شردارب  هعمج  زور  امـش  زا  سکچیه  دیابن  هک  تسا  روتـسد  هدمآ  يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج 

وا ياج  رب  دـنازیخرب و  شیاج  زاار  يرگید  دـیابن  سکچیه  هک  تسا  هدـمآرمع  نبا  قیرط  زا  و  دـینک . زاـب  میارب  اـج  اـفطل  دـیوگب : دـیاب 
مدیسرپ : مدینشب ) ثیدح  نیا  نوچ  : ) دیوگیم حیرج  نبا  دیهدب . مهب  اج  دیئاشگب و  رگیدکی  يارب  اج  دیاب  هکلب  دنیشنب ،

دیاـبن امـش  زا  سکچیه  تسا " : هدروآ  تراـبع  نیاـب  ار  ثیدـح  نیا  ملـسم "  هعمج " . ریغ  هعمج و  تفگ : تسا ؟ هـعمج  زور  دوـصقم 
دعب دنازیخرب و  شیاج  زا  ارشردارب  دیابن  امش  زا  سکچیه  ترابع " : نیاب  زین  دنیشنب " و  شیاج  رب  دوخو  دنازیخرب  شیاج  زا  ار  یـسک 
هعمج ریغای  هعمج  زور  هک  یسک  نیاربانب ، تسا . میرحت  روظنمب  یهن  نیا  دیوگیم " : ملسم "  حرش "  رد  يوون   " دنیشنب . شیاج  رب  دوخ 

نیا بجومب  دوب و  دـهاوخناکم  نآ  هب  رت  قحیذ  نارگید  زا  دنیـشنب  يدجـسم  رد  یحابم  لحم  هب  نارگید  زا  شیپ  زامن  ریغ  ای  زامن  يارب 
، تسا راکشآ  تمرح  یهن ، نیا  زا  دیوگیم " : يراسلا "  داشرا  رد "  ینالطـسق  دنازیخرب " . اجنآ  زا  ار  وا  يرگید  رگاتسا  مارح  ثیدح 
، دننیـشنب شیاجب  ات  دوش  هدـنازیخرب  شیاج  زا  یـسک  هک  تسین  اور  نیاربانب ، تفرگ . هدـیدن  ار  نآ  تمرح  روهظ  ناوتیمن  لیلد  اـب  زج  و 

رت قحیذ  ناب  دریگ  یشیپ  یحابم  فرصت  رب  هک  ره  اریز 

هحفص 261 ] ] 

يور زا  دجـسم ) زا   ) تعاـمج ماـما  جورخ  زا  سپ  سک  ره  هک  نومـضم  نیاـب  هدروآ  يرگید  ثیدـحلبنح  دـمحا   " تـسا . نارگید  زا 
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( خزود  ) شتآ هب  شیوخ  تشپ  هک  تسا  ناـنچ  شروـبع  يارب  دـنز  سپ  دـنا  هتـسشن  مه  راـنک  هک  ار  رفن  ود  اـی  دـنک  روـبع  مدرم  ندرگ 
 " رد یناکوش  دنیشنب . ودنآ  نیب  ات  دنز  يرانکب  ناشیاج  زا  ار  رفن  ود  یسک  هک  دوشیم  قالطا  مه  نیاب  رفن  ود  ندز  سپ  و  دشاب . هدیـشک 
ای زامن  يارب  نآ و  ریغ  ای  هعمج  زور  دجـسم و  ریغای  دجـسم  رد  هاوخ  ار  یحابم  ياـج  نارگید  زا  شیپ  هک  ره  دـیوگیم " : راـطوالالین " 

 ". دننیشنب دوخ  هدرک  دنلب  اجنآ  زا  ار  وا  هک  تسا  مارح  نارگید  رب  تسا و  رت  حیذ  نارگید  زا  اج  نآ  رد  فقوتيارب  دریگب  رگید  یتدابع 
نیدـنچ و  تسا -  هدوب  ناب  نارگید  زا  رت  قحیذ  هک  یئاج  زا  دـنازیخرب - ، شیاج  زا  ار  نمحرلا  دـبع  هک  نامثع  راک  تشذـگ  هچنآ  ربانب 

راگزاسان تباث  تنـس  اب  هدوب و  یمارح  اوران و  راک  دـهدب  يو  هب  ار  شیاج  هک  هدرک  راـطخا  وا  هب  شتـشپ  هناـش و  رب  تسد  ندز  اـب  راـب 
تسا .

 " هب ءاشع  زامن  زا  دعب  هلصافالب  نامثع  دشاب و  ناتسمز  دنلب  ياهبش  زا  بش  نآ  رگا  دیاش  درک ؟ متخ  ناوتیم  هبشکی  ار  نآرق  رگم  هوالعب ،
دشاب . نکمم  هک  دوریم  لامتحا   - تسین یعطق  ام  يارب  مینادیمن و  ار  کیچیه  ام  هک  دشاب -  اسر  شنایب  ناور و  شنابز  هدمآ و  رجح " 

یقئاقد زا  سپ  دـنامشوماخ و  هتـسکشرس  هداـتفا  شمادـنا  رب  هرزل  تفر  ـالاب  ربنم  هب  یتقو  هک  تسه  یـسک  ناـمه  ناـمثع  رگم  یهگناو 
هنو ما  هدـید  هیهت  تبـسانم  نیا  يارب  یقطن  هن  نم  اـما  دـندیدیم ، هیهت  يراـتفگ  نتفر  ربـنم  اهتبـسانم و  نینچ  يارب  رمع  رکبوـبا و  تـفگ :

رگا برع  نارنخس  مادک  مینکیم  تبحص  میئایم  ادعب  ما ، هدومن  هدامآ  يراتفگ 

هحفص 262 ] ] 

قطن ندرک  هیهت  هب  جایتحا  تسا -  یئایوگ  یئاسر و  بلطم و  ینعم و  همه  هک  ار  يدننامیب  راتفگ  مالک و  دشابرب -  زا  ار  دیجم  هللا  مالک 
دنکیم ؟ ادیپ  بلطم  ندروآ  مهارف  ونخس  و 

هفیرش هیآ  نیا  دناوخیم  هک  ینآرق  رد  رگم  درکیمنلمع ؟ ارچ  درکیم  متخ  شزامن  رد  نیغورد -  تیاور  نآ  ربانب  هک -  ینآرق  هب  مدآنیا 
؟"  دنوشیم كانمهس  یهانگ  ناتهب و  لمحتم  دننکیم  تیذا  دنـشاب  هدرک  يراک  هکنیا  نودب  ار  نموم  نانز  نادرم و  هک  یناسک  تسین " :
دیعبت و اب  درک  ناشتیذا  نانچ  هک  دندوبن  نانموم  رامـشرد  ناشریظن  ینمادـکاپ  راکوکین و  تعامج  دوعـسم و  نبا  رامع و  رذوبا و  رگم  ای 

ربمایپ هک  یناسک  تسینتیآ " : نیا  رگم  نآرق  نآ  رد  دیـسرپ ؟ شتـسد  هک  يا  هلیـسو  رهب  تناها و  هجنکـش و  کتک و  نتخاس و  هراوآ 
ار ادخ  ربمایپ  ص )  ) ربمایپ رتخد  موثلک -  ما  تافو  بش  رد  شتـسیاشان  راک  باکترا  اب  وا  هک   " دنراد ؟ كاندرد  یباذع  دنرازایم  ار  ادخ 

يومع رـسپ  ناشدمآرـس  وشراوگرزب  باحـصا  نیهوت  ریقحت و  اب  و  دوب ، هدرک  نعل  درط و  شترـضح  هک  یـسک  هبنداد  هانپ  اب  و  درزآ ،
ار ربمایپ  دیرب و  نامرف  ار  ادخ  تسین " : نآ  رد  یهلا  شیامرف  نیا  ایآ  نآ . زا  فارحنا  اب  يو و  تنس  لیدبت  اب  و  بلاطیبا ، نب  یلع  شکاپ 

دراوم رد  اهراب و  ار  تنـس  نآرق و  ناشدربن و  نامرف  دـیچیپ و  رد  شربمایپ  ادـخ و  نامرف  زا  رـس  وا  هک  دـیرب "  ناـمرف  ار  ناتنارادـمامز  و 
و زامن ، و  دـیاوع ، عیزوت  و  تاکز ، یمالـساياهتایلام و  تاقدـص و  یمومع و  لاوما  فرـص  عمج و  دروم  رد  دـنکفا  شوگ  تشپ  رایـسب 

نیا ای  تسا ؟ هدماین  رد  حرـشب  یهلا  دودح  نآ  رد  رگم  یمالـسا ؟ يازج  نوناق  و  حاکن ، و  جـح ، و  فاقوا ، و  یتلود ، كالما  يراذـگاو 
دهع و داهن و  نوریب  دودح  زا  اپ  هک  دننارگمتـس "  نامه  ناسک  نینچ  سپ  دهن  ارف  یهلا  دودـح  زا  اپ  هک  ره  تسین " : راگدرورپ  هدومرف 

اهتیانج دولآ و  ماجرف  دب  ياهراک  هب  تسد  تسکشهبوت و  تسسگ و  شیوخ  نامیپ 

هحفص 263 ] ] 

 - نآرق نآ  رد  دراد ؟ نایرج  لاح  هب  ات  هک  مالسا  تما  رس  رب  دروآ و  شدوخرـس  رب  اهیتخبدب  اهالب و  دناشک و  عیجفلتق  هب  ار  شراک  هک 
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ناشلا میظع  ربمایپ  دوخ  ار  بلاطیبا  نب  یلع  یلوا  رد  ادـخ  تسا و  هدوبن  ریهطت "  هیآ "  اـی  هلهاـبم " هیآ "  رگم  هدـناوخیم -  دـنیوگیمهک 
نب ناورم  درکیم  راهظا  تشاد و  هدـیقع  ناـمثع  هک  دـنادرگیم  هزنم  كاـپ و  شیـالآ  ره  زا  مرکا  ربماـیپ  نوچ  ار  وایمود  رد  درامـشیم و 

تسا ؟ وا  زا  رترب  ادخ -  ربمایپ  هدش  تنعل  دیعبت و  مکح - 
ارجا ار  میرک  نآرق  ماـکحا  دوب ، هتفرگ  شیپ  ار  نآ  هب  لـمع  شیاـجب  هدوـمن و  كرت  ار  نآرق  هدـننک  هتـسخ  توـالت  نآ  مدآ  نیا  شاـک 

دوب  هدیزرو  افتکا  روسیم  رودقم و  ردق  هب  نآ  توالت  رد  دادیم و  قیبطت  شتسایس  راتفر و  هعماجرب و  دومنیم و 
یبا نب  دیعـس  زا  يرـصب  فافخ  ءاطع  نب  باهولا  دـبع  زا  رازب  فلخ  زاتسا  هدرک  تبث  یتیاور  فارـشالا "  باسنا  رد "  يرذـالب   - 42

. مدـید ار  یلع  لـمج ، گـنج  رد  دـیوگیم " : يرـصب . فرطم  زا  ریخـش  نب  هللا  دـبع  نـب  فرطم  یخا  نـبا  زا  يرـصب -  رـصنیبا  هورع - 
ام شیپ  هک  دـش  ببـس  نامثع  منامگب  تفگ : مدـمایم . تتمدـخ  هب  ناباتـش  نم  هک  دوب  نیا  راوازـس  متفگ : دـمآ . نم  شیپ  باتـشبهراوس 

نیرتراددنواشیوخ نیرتراکوکین و  وا  هک  تسا  نیا  مه  تقیقح  يرادیمشتسود  وت  رگا  تفگ : وا . زا  یهاوخرذع  هب  مدرک  عورش  یباین .
دوب " . ام 

مینک : یمیسررب  ار  تیاور  نیا  دنس  لاجر 
رازب . فلخ   - 1

تسا راوخبارش  هک  ینیما  دامتعا و  دروم 

هحفص 264 ] ] 

ءاطع  نب  باهولا  دبع  - 2
ناطق ییحی  ، دامتعا دروم  هقث و  یئوگیم  هچ  تفگ : تسا ؟ دامتعا  دروم  هقث " و  باهولا "  دبع  مدیسرپ : لبنح  دمحا  زا  دیوگیم : يزورم 

 " نانآ رظنب  دـیوگیم : يراخب  دوشیمن . هدرمـش  يوق "  ناسانـشثیدح "  لاجر و  ياملع  دزن  هک  تسا  یئوگتـسار  دـیوگیم : یجاس  تسا .
ینعی  ) نانآ رظنب  دـیوگیم : متاح  وبا  تسین . يوق "  دـیوگیم " : یئاسن  تسه . ظفح  ويریگدای  لباق  شتاـیاور  دوشیمن و  هدرمـش  يوق " 

 " يوق دـیوگیم " : زازب  تسا . تیاور  تسـس  دـیوگیم : لبنح  دـمحا  زا  لقنب  ینومیم  تسین . يوق "  ثیدـح " ، ظاحل  زا  ناسانـشثیدح )
دنا . هدرک  ظفح  هتفرگ و  دای  ار  شتایاور  نادنمشناد  یلو  تسین ،

هورع یبا  نب  دیعس  - 3
هدرک ادـیپ  ساوح  لالتخا  دـیوگیم : میحد  تسا . هدوبداـمتعا  دروم  هقث " و  دـنک "  ادـیپ  یترپساوح  هکنیا  زا  شیپ  دـیوگیم : متاـح  وبا 
يرمع رخآ  اما  هدوب  ثیدح  رایـسب  هقث " و  دیوگیم " : دعـس  نبا  تسا . هدرک  ادـیپ  ساوح  لالتخا  مه  يدـب  زرطب  دـیوگیم : يدزا  تسا .

هک تسا  ربتعم  یثیداحا  طـقف  تسا . هدـیماجنا  لوطب  لاـس  جـنپ  شـساوح  لـالتخا  دـیوگیم : ناـبح  نبا  تسا . هدرک  ادـیپ  ساوحلـالتخا 
: دیوگیم هدرک -  لقن  وا  زا  ار  تیاور  نیمه  هک  یسک  باهولا -  دبع  دنـشاب . هدرک  لقن  وا  زا  كرابم  نباو  عیرز  نب  دیزی  لثم  یناینیـشیپ 

يزیچ وا  زا  ساوح  لالتخا  زا  سپ  هک  ره  : دیوگیم یئاسن  درک . یگدـنز  لاس  نآزا 9  سپ  درک و  ادیپ  ساوح  لالتخا  لاس 47  رد  دیعس 
لالدتـسا لباق  حیحـص و  شلقن  دشاب  هدینـش  يزیچ  وا  زا  ساوح  لالتخا  زا  شیپ  هک  ره  دیوگیم : يدع  نبا  تسا . رابتعا  یب  دشاب  هدینش 

شنخس دشاب  هدینش  يزیچ  ساوح  لالتخا  زا  سپ  هک  ره  تسا و 

هحفص 265 ] ] 
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دش . عورش  شساوح  لالتخا  لاس 133  رد  دیوگیم : رازب  رکبوبا  تسین : دانتسا  لباق 
تسا . هدرم  لاس 155 رد  هک  نابح  نبا  هتفگ  و  هدش ، عورش  رد 133  شساوح  لالتخا  هک  رازب  رکبوبا  نخس  ساسا  رب 

و ناخروم ، هتـشون  ربانب  تسا  وا  ساوح  لالتخا  هرود  رثکادح  نیا  .و  دـسریم لاس  هب 22  هبورع  یبا  نب  دیعـس  ساوح  لالتخا  هرود  لوط 
تسا . لاس  لاس و 22  نایم 5  هک  اهرظن  راهظا  رگید  و  تسا ، لاس   5 نآ لقادح 

دوب . تیاور  دنس  یکانبیع  یبارخ و  نیا ،
دوشیم ایآ  میدروآ -  حرـشب  دلج  نیمه  رد  هک  نامثع -  قح  رد  شرظن  زا  دیـسرپ و  نینموملاریما  الوم  زا  دیاب  تیاور . نآ  نتم  هرابرداما 

ربارب رد  دنلب و  گنابب  ربنم و  زارف  زا  دعب  تسا و  هدوب  درف  نیرتراددنواشیوخ  نیرتراکوکین و  نامثع  دـشاب  هتـشاد  هدـیقع  شترـضح  هک 
شهارمه و  شهاگارچ ، لبطـصا و  نایم  ندیلول  نتخادنا و  ولهپ  رد  داب  هب  درک  عورـش  هتـساخرب  موس  رفن  دیوگب " : نامثع  هب  هراشا  همه 

تشگ و لزلزتم  شتموکح  يانب  هک  هاگنآ  ات  درچ ، یم  ار  هراهب  سرون  هایگ  رتش  هکنانچ  ادخ  لام  ندروخ  هب  دندرک  انب  شنادـنواشیوخ 
اب ار  ص )  ) دمحم ثاریم  هیما  ینب  دیوگب " : نامثع  هرابرد  ای  دروآرد " . ینوگنرـس  هب  ار  وا  شا  هتـسد  راد و  دش و  شریگنابیرگ  شراک 
هک ینیمز  هعطق  ره  ناـه  دـیوگب " : تسا  هدرک  یمومع  هنازخ  زا  هک  یئاـهتخادرپ  اهـششخب و  هراـبرد  دـنا " و  هدروآ  ردبمتـسد  زا  زیتس 
ای  ) میدق قحاریز  دوب . دهاوخ  تشگزاب  یمومع  هنازخ  هب  دشاب  هتخادرپ  ادخ  لام  زا  هک  یلوپ  ره  دشاب و  هداد  صاصتخا  یـسک  هب  نامثع 

ارنآ هاگ  ره  و  دیامنیمن . لاطبا  زیچ  چیه  تسا ) یلزا  ومیدق  هک  ار  مالسا  نوناق 

هحفص 266 ] ] 

زاب شیلـصا  عضو  هب  تسا  هتـشگ  هدنکارپ  ( هدش يرادـیرخ  لاوما  كالما و  تروصب   ) اهناتـسا رد  اب  هتفرگ  تروص  جاودزا  نآاب  هک  منبب 
دروآ " . مهاوخ 

نیرتراددنواشیوخ نیرتراکوکین و  دیاتـسب و  شرطاخب  ار  وا  هک  دوب  اور  عورـشم و  بلاطیبا  نب  یلع  رظنب  نامثع  ياهـششخب  لذب و  اجک 
تقیقح ات  دیروآ  دایب  دینک و  هظحالم  هراب  رگد  هک ، يارب  اجک و  زا  هدوب و  هچ  شیاهشاپب  زیرب و  هک  میدید  متشه  دلج  رد  درامشب . درف 

رتادیوه  یگتخاس  تیاور  نیا  یئاوسر  ددرگ و  نشور 
معـالطا هب  نینچ  دـیوگیم " : تسا . هدروآاـفلخلا  خـیرات  رد  مه  یطویـس  هدرک و  تبث  یتیاور  بیبح  یبا  نب  دـیزی  زا  رکاـسع  نبا   - 43

 " لودلا رابخا  باتک "  رد  ینامرق  دندش " . هناوید  امومع  دنتشگ  ریزارـس  اهناتـسرهش ) زا   ) نامثع فرط  هب  هک  یناوراک  همه  هک  هدیـسر 
 " دندش . هناوید  دنداد  روتسد  هدرک و  هراشا  نامثع  نتشک  هب  هک  یناسک  همه  تسا " : هدروآ  ترابع  نیاب 

نآ لقع  سپـس  دینک و  اشامت  ار  بیبح "  یبا  نب  دـیزی  لقع "  تسخن  تسین ؟ یگناوید  یعون  دوخ  فرح ، نیا  نتفگ  ایآ  دـیوگ : ینیما 
هک دعـس  نبا  منکیم  نامگ  دنا  هدرک  تبث  نامثع  تامارک  لئاضف و  رامـش  رد  ار  راو  هناوید  هوای  نینچ  هک  ار  ثیدح  ناظفاح  زا  تعامج 

ار وا  تیاور  نیا  سک  ره  هتسنادیم  هک  هدوب  رطاخ  نیاب  تسا "  هدوب  یلقاع  رابدرب و  مدآ  وا  هتـشون " : بیبح  یبانب  دیزی  لاح  حرـش  رد 
هداد رارق  نادنمدرخ  هظحالم  ضرعم  رد  هدرک و  تبث  ار  يو  تیاور  خیرات  یتقو  اما  دنکیم  کش  يو  لقع  رد  گنردیب  دـنیبب  دـناوخب و 

هک یهوکـش  رپ  ناوراک  نآ  دـناشوپب ؟ دـناوتیم  اجک  ار  بیبح  یبا  نب  دـیزی  یلقع  یب  ای  دـنک  اود  دـناوتیم  ار  يدرد  هچ  دعـس  نبا  فرح 
ياهرهش لاجر  زا  نت  نارازه  تشاد و  رب  رد  ار  یتیعمج  یمالسا  روانهپ  نهیم  راید  رهش و  ره  زا  تشگ  ریزارس  نامثع  فرطب 
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هدادن ناشیا  زا  یکی  هب  هدادنانآ  هب  بیبح  یبا  نبا  هک  ار  یئاوران  تبسن  لاح  هب  ات  سکچیه  و  روهشم ، دنفیراعم و  زا  همه  هک  ار  گرزب 
هدرک فشک "  هوکـش "  رپ  ریهـش و  میظع و  تیعمج  نآ  هرابرد  بیبح  یبا  نبا  هچنآ  تسا . هدوبن  نیا  يارای  تارج و  ار  یـسک  و  تسا ،

رگید ؟ سکچیه  هن  دیمهف و  اهنت  وا  طقف  دش  روطچ  تسا ؟ هدنام  هدیشوپ  دنمدرخ  هاگآ و  مدرم  ناعبات و  باحصا و  رب  روطچ 
دنا هدوب  رادروخرب  تیارد  لقع و  لامک  زا  هک  دراد  دیدرت  يدنمدرخ  چیه  هن  میرادـن و  کش  میـسانشیم و  ار  نانآ  زا  یعمج  ام  یهگناو 
نب دیز  هدبع ، نب  بعک  رتشا ، کلام  و  رسای ، رامع  لثم  دنا  هدوب  یئاناد  ملع و  نامـسآ  ناگراتـس  دنا  هدیـسر  تداهـشب  ای  هدرپسناج  ات  و 

 " لاجر زا  هکناشریظن  رگید  يرایـسب  و  قمح ، نب  ورمع  و  رکب ، یبا  نب  دـمحم  ءاقرو ، لیدـب  نب  ورمع  ناحوص ، نب  هعـصعص  ناحوص ،
زا کیچیه  و  دنا ، هتـسناد  حیحـص "  هدرک و "  تبث  ناشیا  قیرط  زا  ثیدح  ناوارف  نادنمـشناد  دـنا و  تنـس  لها  ياهدنـسم  حاحص " و 

تـسه نیاب  يا  هراشا  هن  دـشاب و  هدوبناشیا  یگناوید "  زا "  شیپ  هرود  زا  هک  هدومنن  نیاب  طونم  ار  ثیداـحا  نآ  تحـص  ناسانـشثیدح 
تسا  یباحص  ای  تیصخش  نالف  یگناوید "  زا "  دعب  هرود  زا  ثیدح  نالفهک 

راصنا نارجاهم و  باحـصا و  همه  میئوگن  رگا  تروصنآ  رد  دش . دهاوخ  رتدب  عضو  میهد  رارق  دنـس  هدروآ  ینامرق  هک  ار  یظفل  هاگ  ره 
 " نامثع لتق  هب  همه  اریز  دوب ، دـنهاوخن  ینثتـسم  ناگناوید  رامـش  زا  راصنا  نارجاـهم و  باحـصاناگرزب و  ناـشیا و  مظعا  ضخب  لـقاال 

نینموملا  ما  هشئاع  صاع و  نب  ورمع  ریبز و  هحلط و  همه  شیپاشیپو  دنتشاد  هراشا " 
رگم دنادرگیم  هایـس  دیالایم و  یئاوسر  هرخـسم و  ياهفرح  نینچ  اب  ار  خیرات  هحفـص  هک  تسا  یـسک  نآ  درخبان  هک  دـنگوس  تقیقح  هب 

دهاوخ ناشباسح  هب  رگداد  يادخ  و  تسا . هدرک  یفرعم  ار  اهنآ  هرجش  نآرق  رد  ادخ  هک  دنکاپ  تسد و  یناسک  يارب  یتمارک  تلیـضف و 
. دیسر
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دمحم نب  رفعج  زا  يرابنا  رکبوبا  زا  ییحی  نبدمحم  نب  میهاربا  نب  دمحم  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  لوزنلا "  بابسا  رد "  يدحاو  -44
لاثم ار  يا  هدرب  هدنب  ادخ  هیآ "  دـیوگیم : سابع . نبا  زا  همرکع  زا  میهاربا  زا  مثیخ  نب  نامثع  نب  هللا  دـبع  زا  بیهو  زا  نافع  زا  رکاش  نب 

هتـشگ و لزان  درکیم  قافناراکـشآ  ناهنپ و  رد  شیئاراد  زا  هک  ورمع  نب  ماشه  هرابرد  تسین " ... رداق  يریخ )  ) راـک چـیه  هب  هک  درواـیم 
لال یکی  هک  تسا  هدروآ  لاثم  ار  نت  ود  ادـخ  هیآ "  رد  نینچمه  دومنیم . یهن  قافنا  زا  ار  وا  هک  ءاروخلا  وبا  شا  هدـش  دازآهدرب  هراـبرد 
زا هک  یـسک  و  تسا ، صیعلا  یبا  نب  دـسا  تسا  شیوخ  رورـسرابرس  هک  یلال  زا  دوصقم  تسین " ... يریخ )  ) راک چـیه  هب  رداـق  تسا و 

دشابیم . هنع  هللا  یضر  نافع  نبنامثع  تسا  تسار  هار  رب  دهدیم و  نامرف  تلادع  هیاپ )  ) يور
زا لسرم  روطب  تاقبط "  رد "  دعـس  نبا  نینچمه  . تسا هدرک  تبث  فارـشالا "  باسنا  رد "  يرذالب  دنـس ، نیمه  اـب  ار  نیا  دـیوگینیما :

هتـشگ لزان  نامثع  قح  رد  تسا " ... ربارب  دـهدیم ... نامرف  تلادـع  هب  هک  یـسک  اب  وا  ایآ  هیآ "  هک  دـسیونیم  ساـبع  نبا  زا  همرکع  لوق 
. تسا هتشون  هرضنلاضایر "  باتک "  رد  يربط  بحم  زین  و  تسا .
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تیاور نیا  تسا . هدـینادرگب  شتقیقح  زا  ار  هیآ  لوزن  ناش  هک  یتیاور  میرادـن  جایتحا  نیغورد  تیاور  نیا  دنـس  یـسررب  قیقحت و  هب  ام 
هکنانچ نم  نابز  زا  وتادابم  درب  يا  تفگ : هک  شا ، هدـش  دازآ  درب "  اب "  بیـسم  نب  دیعـس  نخـس  یتساررب  تسا  لـیلد  دـهاش و  نیرتهب 

يزاسب  غورد  تخاسیم  غورد  سابع  نبا  نابز  زا  همرکع 
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هچ دیامنیم ؟ تلالد  هناسفا  نیا  یتسار  رب  شنیمادک  مینیبب  ات  مینارذـگب  رظن  زا  مینزبقرو و  ار  نامثع  یگدـنز  خـیرات  تاحفـص  رگیدراب 
زا ص ؟)  ) مرکا ربمایپ  رـصاعم  ياهزور  رد  تسا ؟ هدوب  نید  تسار  هار  رب  هدادـیم و  تلادـع  نب  ناـمرف  شیگدـنز  زور  مادـک  رد  تقو و 

ترـضحنآ لد  ندرزآ  و  ص )  ) ربمایپ رتخد  تافو  بش  رد  شا  هدـننز  راتفر  زا  میدروآ  دـلج  نیا  متـشه و  دـلج  رد  هک  نیمه  راگزورنآ 
هب نایقتم  يالوم  و  شناهانگ ، اهاطخ و  اهـشزغل و  زا  تسا  هدنکآ  خیرات  میراد و  يراکفالخ  اهراموط  زین  شتموکح  هرود  زا  تسا . سب 

شمکح زا  رس  ادخ  روشک ) ای   ) نیمز رد  یتقو  هک  یمدرم  هب  دسیونیم " : رـصم  مدرم  هب  هک  اجنآ  دومن ، هراشا  نامثع  تایح  زا  هرود  نیا 
رفاسم میقم و  رب  راکتشز و  راکوکین و  رب  مالسا  زا  فارحنا  هک  ماگنهنآدندمآ  مشخ  هب  دش  هدرب  نایم  زا  شنوناق  قح و  تشگ و  هدیچیپ 

و دندومنیم " . یهن  ار  رگیدکی  یمالسا ) ریغ   ) تشز هیورزا  هن  دشیم و  هدرب  هانپ  یمالـسا  مکح  وهیور  هب  هن  هک  دوب  نانچ  تفای و  هرطیس 
همههک دـیروایمن  دایب  ار  يزورید  يرگزواجت  مالـسا و  زا  فارحنا  هرود  ناتـسرپ  ادـخ  تسا " : هدرک  دای  نینچ  نآ  زا  يراصنا  بویا  وبا 

رارق تناها  ومانـشد  دروم  هدـنام و  مورحم  قح  بحاص  هک  دوب  هتـشگ  ناـنچ  هتفاـی و  عویـش  یمالـسا  روشک  رد  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  قلخ 
... " دوب هداتفا  كاخ  رب  و  دگل ، شمکش  یلیس و  شتروص  هدروخ و  هنایزات  شتشپ  رب  دوب و  هتفرگ 
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شیوما نادـنواشیوخ  اب  هک  نیا  ای  تسا ؟ هدوب  نید  تسار  هار  تلادـع و  زا  هدرک  شتنعل  دـیعبت و  مرکا  ربمایپ  هک  یـسک  هب  وا  نداد  هانپ 
دارفا هب  ار  یتلود  مهم  ساـسح و  لـغاشم  هک  نیا  اـی  ار ؟ هراـهب  سرونهزبـس  رتـش  هک  تسا  هدـیرچ  یم  هدروخ و  یمناـنچ  ار  ادـخ  لاـم 

يدیعبت و هب  ای  ور  رپ  یقـساف  هب  تسا  هدیـشخب  یم  شراکتـشز  نادنواشیوخ  هب  ار  ناناملـسملاوما  ای  هدرپس ، یم  قیالان  دساف و  وراکهبت 
روما هدرکیم و  راوـس  مدرم  ندرگ  رب  ار  اـهنآ  هک  نیا  اـی  شیرق ، درخباـن  ناـکناوج  اـی  نارذگـشوخ  یکناوـج  هب  اـی  تریـس  دـب  ینوـعلم 

راد هدـهع  هک  ره  دومرف " : یمارگ  ربماـیپ  هکهتـسنادیم  هکیلاـح  رد  تسا  هدرپسیم  ناـنآ  هب  ار  قلخ  ياـه  هدوت  هرادا  یمالـسا و  تموکح 
زا رت  هتسیاش  دنادیم  هک  درامگب  یتموکح  بصنم  هب  یلاح  رد  ار  یسک  شتموکح  تحت  مدرم  رب  دوش و  یمالسا  تموکح  روما  زا  یکی 
رب انب  " و  دـشاب . هدرک  تنایخ  نانموم  همه  شربمایپ و  ادـخ و  هب  شربماـیپ ، تنـس  ادـخ و  باـتک  هب  وا  زا  رتاـناد  دوشیم و  تفاـی  مه  يو 

یتلود راک  کی  هب  ار  یـصخش  یتعامج  ناـیم  زا  سک  ره  : " هدومرف هدروآ ، ساـبع  نبا  قیرط  زايروباـشین  مکاـح  هک  یحیحـص  تیاور 
هب شربمایپ و  هب  ادخ و  هب  تسا  راگدرورپ  يدونشخ  هیام  رتشیب  یلوا  زا  هک  دشاب  يرگید  صخش  تعامجنآ  نایم  رد  هکیلاح  رد  درامگب 

ناناملسم روما  زا  یکی  راد  هدهع  یسک  ره  : " دیامرفیم هدمآ ، رکب  یبا  قیرط  زا  هک  يرگید  تیاور  رب  انب  تسا " و  هدرک  تنایخ  نانموم 
هجوچیهب وا  زا  ادـخو  دوب ، دـهاوخ  وا  رب  ادـخ  تنعل  درامگب  یتموکح  راک  هب  شیوخ  اب  شیدـنواشیوخ  تبـسن  رطاـخب  ار  یـسک  دوش و 

دروآرد " . منهج  هبار  وا  ات  دریذپیمن 
دنشاب هدرک  یمرج  ای  یهانگنیرتکچوک  هک  نیا  نودب  باحصا  ناگرزب  یمالسا و  تما  ياهتیصخش  نیرتهب  هب  ندرکتناها  تیذا و  ایآ 

يرگید و  دریمب ، یگراوآ  لاح  دیعبت و  رد  ات  دنک  دیعبت  ار  نانآ  زایکی  هک  نیا  ای  تسا  هدوب  نید  تسار  هارو  تلادع  زا 
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کتک ردقنآ  شروتسدب  ار  يرگید  و  نمشد ، تتامش  دروم  راوخ و  هدینش و  مانشد  کی  نآو  دشاب ، هجنکش  تحت  نادنز  لاچهایـس  رد 
نیا ای  دزاس ؟ مورحم  دراد  لاملا  تیبزا  هک  یقوقح  زا  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  رطاخب  ار  کی  نآ  و  دننکـشب ، ار  شا  هدـند  اـت  دـننزب 

ردارب هک  نیا  ای  درامشب ؟ رفاک  دهد و  مانشد  دنرامـشیم -  ورتسار  لداع و  تعامجنآ  هک  اهنامه  باحـصا -  هب  شقطن  شا و  همان  رد  هک 
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وا هب  ای  درامـشب ؟ ربمایپ  نادـناخ  رورـس  زا  رترب  ار  دورطم  نوعلم و  نآ  ناورمو  دـیوگب  ازـسان  روطنآ  ار  وا  دوخ "  و "  ص )  ) ادـخ ربماـیپ 
فارحنا شماکحا و  لیطعت  نآرق و  نتخادنا  رود  ای  یمرکا ؟ ربمایپ  رازم  زا  ندش  رود  دیعبت و  راوازـس  رـسای  رامع  زا  شیب  وت  هک  دـیوگب 

يارجا و  تنس ، نآرق و  فالخ  ءارآ  راهظا  ای  روشک ؟ لخد  جرخ و  تاکز و  جح و  زامن و  رد  ص )  ) ادخ لوسر  زیزع  وفیرش  تنـس  زا 
اهراک ؟ نیا  زا  رگید  يرایسب  و  فلتخم ؟ دراوم  رداهنآ 

تموـکح راـک  رد  ار  وا  هک  تسا  نید "  تـسار  هار  رب "  دنتـسنادیمن  هدربـن و  یپ  مدآ  نـیا  تلادـع "  هـب "  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  رگم 
تیلاعف و وا  هیلع  نانچمه  و  رگهابت ، راکزواجت و  و  هتشگرس ، و  داد ، لدع و  هار  زا  نوریب  دندرمشیم و  مالـسا  ماکحا  ولوصا  زا  فرحنم 
ات دیـشکن  ورف  دیـشک و  هنابز  نارک  ره  زا  بالقنا  هلعـش  دـمآردناجیه و  مطالت و  هب  روشک  اـت  دـنتخیگنارب  ار  مدرم  دـندومن و  شـشوک 

راتفر يو  اب  نانچ  تداسح  ینمشد و  یهاوخدب و  يور  زا  يو  يورتسار  تلادع و  هب  ملع  اب  دنتسنادیم و  ای  درمب ؟ دیشک و  رد  مد  نامثع 
دنورتسار  لداع و  اهنآ  دیئوگیم  هنوگچ  تروصنیا ، رد  دندرک ؟

سپ هک  تشگ  دـهعتم  تسب و  ناـمیپ  يرجه  لاس 35  رد  ارچ  دوب  نید  تسار  هار  رب  درکیم و  راـتفر  تلادـع  قبط  اـعقاو  صخـشنآ  رگا 
؟ درادرب شیور  ههاریب  يراکفالخ و  زا  تسد  داد  لوق  درک و  هبوت  راهظا  ربنم  رس  رب  اهرابارچ  و  دنک ؟ لمع  تنـس  نآرق و  بجومب  نآزا 

ینعم هچ  تسیچ و  دـندروایم  نابز  رب  دـندوب  شیاهراک  رظان  دـهاش و  تقد  اب  کـیدزن و  زا  هک  ناـنآ  هاـگآ و  باحـصا  هک  نانخـس  نآ 
تروص کی  رد  طقف  وت  زا  وا  ناورم و  زا  وت  هک "  نامثع  هب  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملا  ریما  شیامرفالثم  دراد ؟
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ششیامرف نیا  ای  دوشیم "  هدرب  دنشکب  اج  ره  هب  ار  وا  هک  يا  هتشگ  يرتش  لثم  وت  دیابربار . تنید  لقع و  وا  هک  نیا  نآ  دیوشیم و  یضار 
گنج هب  نم  هارمه  ادـخ  ناگدـنب  هک "  رـسای  رامع  نخـس  " و  دـنا ، هتفرگ  وت  زا  ار  تراـک  راـیتخا  يا و  هداد  داـبب  ار  تتفارـش  وت  هک " 

ریغ يزیچ  قبط  ادخ  ناگدنب  رب  تسا و  هتشاد  اور  متس  نتشیوخ  هب  هک  دنا  هتساخرب  یـسک  یهاوخنوخ  هب  دننکیم  اعدا  هک  دیئایب  یتعامج 
يوریپ هب  ات  يدرک  لیمحت  تما  نیا  رب  تسیاشان  ياهراک  هک "  نامثع  هب  صاع  نب  ورمع  فرح  " و  تسا ، هدرک  تموکح  ادـخ  باـتک 

 " نک . يریگ  هرانک  ای  يآ  نید )  ) تسار هار  هب  دنتفر . ردب  وت  هلیسوبو  يدرب  ردب  هار  زا  ار  نانآ  و  دنتشگ ، اهنآ  بکترم  وت 
 " دب . راک  زین  درک و  بوخ  راک  و  داد ، هیور  رییغت  داد و  رییغت  ار  تموکح  هیور  نامثع  اما  صاقو " : یبا  نب  دعس  نخس  ای 
 " دنکفا . رس  تشپ  ار  نآرق  مکح  تسج و  فارحنا  شربمایپ  تنس  زا  هک  يراکاطخ  هذزالب  هفیلخ  رتشا " : کلام  نخس  و 

تسار هار  هب  تتما  ات  نانمومریما  يا  يآ  تسار  هار  هب  تشگ . ردبهار  زا  وت  تما  يدش  ردب  هار  زا  وا " : هب  ناحوص  نب  هعصعص  نخـس  و 
 " دیآرد .

تفر نآرق  مکح  فالخ  ربو  دروآ  دیدپ  اهتعدب  هک  دنتشک  ماگنهنآ  مدرم  نآرق  دیتاسا  دمحم و  باحـصا  ار  وا  لاقرم " : مشاه  نخـس  و 
" . 

تسبرب مالسا ) نوناق  ای   ) قح ياههار  دوشگب و  يراکمتس  ياههار  هک  دوب  یسک  نیلوا  نامثع ) ینعی   ) وا یمزغ " : نمحرلا  دبع  نخس  و 
" . 

 " درک . لمع  مالسا  نوناق  زجب  و  تسج ، فارحنا  مالسازا  تموکح  رد  هک  دوب  یسک  نیلوا  وا  يدع " : نب  رجح  باحصا  نخس  و 
یتشگ و لئاق  یمومع  دمآرد  عیزوت  رد  هک  یـضیعبت  يدرک و  ادیپ  تتموکح  رد  هک  یفارحنا  زا  وا " : هب  ص )  ) ربمایپ باحـصا  نخـس  و 

 ". میا هدش  یئاهیراتفرگ  راچد  يداد  هک  یئاجیب  ياهرفیک 
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 " ریگ . شیپار  تدوخ  زا  شیپ  راکمه  ود  هیور  سرتب و  کیرشیب  هناگی  يادخ  زا  وا " : هب  نامثع -  رسمه  هصفارف -  رتخد  هلئان  نخس  و 
دیسر . ناترظنب  دلج  نیا  ردهک  یمارگ  ربمایپ  باحصا  زا  یهوبنا  عمج  زا  رگید  رایسب  نانخس  و 

لزان واهرابرد  هفیرـش  هیآ  نآ  تسین  نکمم  هتـشاد  هک  یئاطخ  تسردان و  هیور  نآ  ندوب  ملـسم  اـب  و  نانخـس ، نآ  هب  هجوت  اـب  نیارباـنب ،
دنا  هدرب  دای  زا  هتفرگهدیدن و  ار  نشور  قئاقح  نیا  هدینادرگب و  شلوزن  ناش  زا  ار  هیآ  دنا  هدز  یفرح  نینچ  هک  یناسک  دشاب . هتشگ 

یهاوخنوخ هب  مدرم  رگا  تسا " : هدرک  تبث  ار  تیاور  نیا  سابع  نبا  زا  رکاسعنبا  هدـمآ  یطویـس  ءافلخلا "  خـیرات  ردهکناـنچ "   - 45
تسا . هتشون  لودلا "  رابخا  رد "  مه  ینامرق  ار  نیا   " دیرابیم . ناشیا  رب  نامسآ  زا  گنس  دندوب  هتساخن  رب  نامثع 

راک نامثع  یهاوخنوخ  دیسرپ : دیاب  هدش  هداد  تبسن  سابع - نبا  تما -  همالع  هب  هک  دنس  یب  ویئاعدا  فرح  نیا  يوار  زا  دیوگ : ینیما 
تیـصو یلع  نینموملا  ریما  هب  مرکا  ربمایپ  ارچ  سپ  تسه  رگا  هن ؟ ای  تسا  ربماـیپ  ادـخ و  يدونـشخ  هیاـم  هک  هدوبیعورـشم  هدیدنـسپ و 

هیصوتشباحصا نیرت  هتـسجرب  هب  ارچ  و  دگنجب ؟ دنا  هتـساخرب  نامثع  یهاوخنوخ  هب  هک  یفرحنم  ناراکمتـس  نانکـشنامیپ و  اب  هک  هدرک 
راـطخا دـنزیخرب  یلع  ینمـشد  هب  تیعقوم  ود  نآ  رد  هک  یناـسک  هب  ارچ  و  دـنزیخرب ؟ وا  يراـی  هب  دـنتخات  یلع  رب  اـهنآ  یتقو  هک  دـنکیم 

دوب ؟ دنهاوخ  ملاظ  دنگنجب  وا  هیلع  رگا  دیوگیم  درادیم و  ناشرذح  رب  وا  هیلع  ندیگنج  زا  دیامنیم و 
زا هتشذگ  هدرکیم ، راکیپ  نامثع  ناهاوخنوخ  هیلع  ارچ  نایقتم  يالوم  یهگناو 

هحفص 274 ] ] 

شیوخ هانپ  رد  ار  ناشیا  هکلب  دادـن  ناهاوخنوخ  لیوحت  ار  نامثع  نالتاق  اهنت  هنارچ  تسج ؟ یمن  تکرـش  یهاوخنوخ  رد  نانآاب  هک  نیا 
نآرق اب  و  تسا ، اجنامه  قح  هک  دشاب  اج  ره  تسا و  شدرگ  رد  مالسا ) نوناق  و   ) قح اب  هک  تسا  یتیصخشنآ  وا  هک  مینادیم  و  تفرگ ؟

دنیآرد : ص )  ) ربمایپ رادیدب  مه  اب  زیخاتسر  رد  هک  مدنآ  ات  دنریذپیمن  یئادج  مه  زا  و  يو ، اب  نآرق  تسا و 
لمج گنج  رد  هک  مینادیم  دـندیگنج ؟ دـندوب  نامثع  یهاوخنوخ  یعدـم  هک  ینایـشروش  اب  ماما  هارمه  روطچ  ورتسار  لداع و  باحـصا 
ربمایپ هداون  هک  ماما -  ود  نیفص  گنج  رد  دنتشاد و  رارق  ع )  ) یلع مجرپ  ریز  تما  ياه  تیصخش  باحـصا و  ياه  هرهچ  نیرت  هتـسجرب 
هارمه ناوضر  تعیب  ناگدننک  تعیب  زا  نت  هاجنپ  تسیود و  هدروآ  كردتسم " رد "  مکاح  هک  یتیاورب  انب  و  ع -)  ) نیسح نسح و  (ص )
مکاـح لـیزید و  نبا  تیاور  رب  اـنب  و  دندیـسر . تداهـشب  نت  تصـش  دصیـس و  ناـیمنآزا  رفن و  دصتـشه  دـنا : هـتفگ  و  دـندوب ، ع )  ) یلع
بـسح رب  ای  يردب ، دـهاجم  داتفه  دـیایم  رب  سیق  نب  دیعـس  قطن  زا  هکنانچ  ای  دـندوب . شهارمه  ردـب  نادـهاجم  زا  نت  داتـشه  يروباشین 

يردب . دهاجم  دصکی  هببیرق  رتشا  کلام  نخس 

دندوب یلع  اب  نیفص  گنج  رد  هک  ربمایپ  باحصا 

هتـسج تکرـش  نیفـص  رد  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  مچرپ  ریز  دنراد و  رارق  ردب  نادهاجم  ناشردص  همدـقم و  رد  هک  باحـصا  نآ  هلمج  زا 
دنتسه : اهنیادنا 

. ردب دهاجم  زا  يراصنا -  هبلعث  نب  دیسا  - 1
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نینچمه درک  تجح  مامتا  هحلط  يارب  میدروآ -  حرـشب  لوا  دـلج  رد  هکنانچ  لمج -  گنج  زا  لبق  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نینموملا  ریما 
 - تشذگ موس  دلج  رد  هکنانچ 
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هدش و تعیب  ماما  هیلع  شیوخ  هناحلـسم  مادقا  رد  ودـنآ  يارب  يا  هناهب  رذـع و  یلیلد و  هک  درکزاغآ  ار  نانآ  اب  گنج  یماگنه  و  ریبزرب ،
هناراکزواجت و گنج  زا  تسد  دنتـسین  رـضاح  ص )  ) ربمایپ نخـس  نآ  ندینـش  هب  رارقا  دوجو  اب  هک  دید  تشادـن و  دوجو  یعرـش  مکاح 

دزن يدرم  دنا : هتشون  درادن . قحان  قح و  مالسا و  يدابم  هب  یئانتعا  هک  دندوب  هتفرگ  دوخب  اریـسک  عضو  ودنآ  دنرادرب . شیوخ  هناملاظ 
ادخربمایپ زا  یشرافس  یـشکرکشل  نیا  هرابرد  ایآ  دیـسرپ  داد و  مسق  ادخ  هب  ار  اهنآ  هدمآ  دندوب -  هرـصب  دجـسم  رد  هک  ریبز -  هحلط و 

. دومن رارکت  شیوخ  لاوس  هداد  مسق  ار  ریبز  درمنآ  تفرب . هتساخرب  دهدب  یباوج  هکنآ  یب  هحلط  دیراد ؟ يروتسد  هدش و  امـش  هب  (ص )
میوشب  کیرش  نآ  کلمت  رد  امش  اب  میا  هدمآ  دیراد  یئاهلوپ  امش  هک  میا  هدرک  ادیپ  عالطا  یلو  هن ، تفگ : ریبز 

ای هاگنابـش  مربب و  یلع  فرطب  ار  اهنآ  ات  دوشیمن  ادیپ  یگنج  راوس  رازه  ایآ  تفگ : ریبز  دندومن ، تعیب  هحلط  ریبز و  اب  هرـصب  یلاها  یتقو 
يا هنتف  نامه  نیا  تفگ : هاگنآ  دادـن . ار  شباوج  سکچیه  مشکب ؟ ار  وا  دـناسرب  ام  هب  ار  دوخ  هک  نیا  زا  لبق  دـیاش  مزاتب  وا  رب  هاگحبص 

وت رب  ياو  تفگ : یگنج ؟ یم  نآ  رد  زاب  یناوخ  یم  هنتف  ارنآ  هک  نیا  اب  تفگ : وا  هب  شا  هدـش  دازآ  میتفگیم . نخـس  نآ  زا  البقهک  تسا 
هک تسا  نونکا  اهنت  ،و  راک نیا  زج  مشاب  هتـشاد  دـیاب  یلاح  عضوم و  هچ  منادـن  هک  هدرکن  يدـماشیپ  چـیه  نونکات  میتریـصب . بحاص  ام 

منادرگرس  ،و  منک هچ  منادیمن 
وا هب  هدمآ  رمع  شیپ  ریبز  دیوگیم : رمع  نب  هللا  دبع  تسویپ . تحـص  وققحت  هب  ریبز  هرابرد  باطخ  نب  رمع  رظن  هک  دوب  ماگنه  نیمه  رد 

هکیلاح رد  ریبز  يا . هدـیگنج  ص )  ) ادـخلوسر هارمهوت  تسیفاک . وت  يارب  تفگ : موش . ادـخ  هار  رد  گـنج  راپـسهر  هدـب  هزاـجا  تفگ :
تما مریگن  ار  وجارجام  نیا  هنهد  نم  رگا  ص )  ) دمحم باحصا  تسد  زا  منک  هچ  تفگ : رمع  دش . نوریب  دوب  هدش  نیگمشخ  تحاران و 

هب ار  ص)  ) دمحم
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دناشکیم  يدوبان  یهارمگ و 
زا شیپ  ریبز  هحلط و  هک  دنتـشاد  یمرج  هچ  دـندوب و  هدرک  یهاـنگ  هچ  سیقلا "  دـبع  هلیبـق "  زا  رگیدهاـنگیب  داـتفه  هلبج و  نـب  مـیکح 

يارب ینعی   ) هنیدـم هب  هلمح  رد  هک  ره  امـش  لئابق  زا  ناه  هک "  دروآرب  داـیرف  ودـنآ  يوگنخـس  دنتـشک . ار  اـهنآ  لـمج  گـنج  يریگرد 
هلبج نب  میکح  دنتـشک . و  دـندروآ ، هدیـشک  گس  لثم  ار  اهنآ  " و  دوش . هدروآ  دـیاب  هتـشاد  تکرـش  ناـمثع ) نداد  هبوت  تساوخزاـب و 

اور ار  يزیرنوخ  ارچ  دیـسرتیمنلج ؟ زع و  يادـخ  زا  ایآ  تسا . هتـشگ  لالح  اـم  يارب  ناـتنوخ  دـیتشک  ار  ناـمناردارب  هک  لاـح  تفگ " :
ایآ دندوب ؟ هتشک  ار  نامثع  دیتشک  هک  یئاهنیا  دیسرپ " : هنع " . هللا  یضر  نافع  نب  نامثع  نوخ  يازا  رد  تفگ " : ریبز  نبا  دیرامشیم " ؟
یلع وا  رگم  مینکیم  دازآ  نادنز  زا  ار  فینح  نب  نامثع  هن  دیروخب و  یئاذغ  میراذگیمن  تفگ " : ریبز  نب  هللا  دـبع  دیـسرت ؟ یمن  ادـخ  زا 

دندش . هتشک  اهنآ  طسوت  سیقلا "  دبع  هلیبق "  زا  نت  داتفه  هلبج و  نب  میکح  هجیتن ، رد  دیامن "  علخ  تفالخ  زا  ار 
هتشک نینوخ  گنج  نآ  رد  هک  ار  رتشیب -  ای  نموم -  رازه  شش  نوخ  ندش  هتخیر  تیلوئسم  نینموملا  ما  هشئاع  ناشردام  ریبز و  هحلط و 
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ار یـصخش  هک  ره  دوب " " و  دـهاوخهنادواج  نآ  رد  تسا و  منهج  شرفیک  دـشکب  ادـمع  ار  ینموم  هک  ره  و  دـنراد " . ندرگ  هب  دـندش 
دشاب " . هتشک  ار  یگمه  مدرم  هک  تسا  نانچ  دشکب  دشاب  هدرک  داسف  روشک  رد  ای  هتشک  ار  یسک  هک  نیا  نودب 

تسا : هتفگ  شوخ  هچ  دعس "  ینب  هلیبق "  درمناوج  نآ  لمج  گنج  هرابرد 
نیا دیدناشک -  نوریب  ار  ناتردام  دیتشادهگن و  روتسمو  ظوفحم  ار  ناتنارسمه 

 - دچیپ ورف  نمادبو  هناخ  رد  ياپ  تشاد  روتسد  تسا  یفاصنا  مک  زا  یتسارب  راک 
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هکیلاح  رد  ریشمش و  ریت و  فده  نادیم و  هب  اهنابایب و  هب  هدیرپ  نوریب  اما 
غیت . اب  ریت و  اب  هزین و  اب  دندیگنج -  یم  شعافدب  شنادنزرف 

یفاک  ناشیفرعم  يارب  تسا و  ناشرادومن  راک  نیمه  دندیردب -  ار  هشئاع  تمرح  هدرپ  ریبز ، هحلط و 
زا یعمج  دـندوب ، لواپچ  گنج و  یپ  رد  هک  بلط  تصرف  وجدوس و  يرـصانع  دـندوب و  هتفرگ  اپ  رـس و  یب  یتعامج  ار  لمج  درگادرگ 
رتش لکـشپ  هب  هب  دـنتفگیم : هدـیئوب  دـنتخاسیم و  هلولگ  دـندرکیم و  عمج  نیمز  يور  زا  ار  رتش  نآ  عوفدـم  هک  دزا "  هبـض " و "  هلیبق " 
ریما هک  راو  هلگ  نادان و  ماوع  زج  دوبن و  نایاپ  رس و  یب  زج  یسک  هیواعم  هاپسرد  هکنانچ  دهدیم  کشم  يوب  تسا ، وبـشوخهچ  نامردام 

شیامرف هرابرد  هک  یناسک  دربن  هب  دیباتشب ، برع  مجاهم  كرشم و  لئابق  هدنامیقاب  دربن  هب  دومرف " : اهزورنامه  اهنآ  فصو  رد  نینموملا 
دنا "  هتفگ  غورد  شربمایپ  ادخ و  دنیوگیم  اهنآ  دنا و  هتفگ  تسار  شربمایپ  ادخ و  میئوگیم  ام  شربمایپ  ادخ و 

یی ینمی  ای  تسا  یمالـسا  حتف  ناگدش  دازآ  زا  هک  يدرگنابایب  برع  زج  یـسک  هیواعم  هارمه  ایآ  دیوگیم " : يراتفگ  رددعـس  نب  سیق 
دوشیم ؟ هدید  دنا  هدناشک  شبیرفب  هک 

و میتشاد . نینح  دـحا و  ردـب و  گنج  رد  ادـخ  ربمایپ  ياهمچرپ  ریز  هک  تسا  یئاج  ناـمه  تسرد  اـم  عضوم  دـیوگیم " : رـسای  راـمع  و 
 " دنراد . رارق  مجاهم  كرشم و  لئابق  ياهمچرپ  عضوم  رد  تسرد  تعامجنآ 

هک تسا  یئاهمچرپ  هیواعم  هارمه  و  هدوب . ادـخ  ربمایپ  هارمه  هک  تسا  یئاهمچرپ  نامه  امـش  ياهمچرپ  رتشیب  دـیوگیم " : رتشا  کـلام  و 
هیلع گنج  ردناکرشم  هارمه 
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 " دهدیمن . هار  دوخ  هب  دیدرت  اهنآ  هیلع  ندیگنج  بوجو  رد  سکچیه  هدرم  لد  مدآ  زا  ریغ  نیاربانب ، دوب . ادخ  ربمایپ 
 " ریخلا ما  هکنانچ "  دـندوب . رود  هب  تسایـس  زا  هناخ و  رد  هک  نانز  رب  یتح  دوبن  هدیـشوپ  سکچیه  رب  هیواعم  ياـهگنج  هزیگناو  اهفدـه 

هنیک مشخ  تیلهاج و  ياهماقتنا  تسا و  ردب  گنج  ياه  هنیک  اهنآ  : " دیوگیم شیاهگنج  رد  هیواعم  هزیگناو  اهفده  هرابرد  شیرح  رتخد 
هتـسج تردابم  هدش  هتخیر  سمـش  دبع  ینب  هلیبق  زا  هک  یئاهنوخ  ماقتنا  نتفرگ  يارب  شا و  یپ  زا  ناهگانب  هیواعم  هک  دـحا  گنج  هنازوت 

. دنشکب شیوخ  هیور  زا  تسد  دنیآ و  دوخ  هب  دیاش  دنتسین  هحلاصنامیپ ) و   ) نتـسب نامیپ  لباق  اهنآ  اریز  دنگنجب  رفک  نایاوشیپ  اب  تسا .
" 

تـسا ملـسم  هکیلاح  رد  دـشاب  عورـشم  هتفرگ  تروص  ناـمثع  یهاوخنوخ  ياـعد  اـب  هک  هیواـعم  هناحلـسم  تاـیلمع  تسا  نکمم  هنوگچ 
و دنورتسار -  ولداع  یهورگ  تعامجنآ  هدیقعب  هک  اهنامه  دنا -  هدوب  ص )  ) ربمایپ باحصا  دنا  هتشاد  تکرش  نامثع  لتق  رد  هکیناسک 
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نوخ ماقتنا  تسا  هتشک  ار  وا  هک  يریت  ندز  اب  ببس  نیمهب  ناورم  تساهدوب و  رتوردنت  رتریگتخس و  مدرم  همه  زا  نامثع  هب  تبـسن  هحلط 
تسا ؟ هتشذگ  راک  زا  راک  ات  هدیزرو  یهاتوک  نامثع  يرای  رد  ردقنآ  شدوخ  هیواعم  و  تسا ، هتفرگ ، وا  زا  ار  نامثع 

ار نآ  مالسا  خیرات  ياه  تیصخش  همه  هکنانچ  دندنسپن -  شربمایپ  ادخ و  دشاب و  عورشمان  نامثع  یهاوخنوخ  يارب  مایق  هک  یتروصرد 
دوش ؟ باذع  زا  یسک  تاجن  هیام  دنسپان  ادخ  عورشمانراک و  نیا  تسا  نکمم  هنوگچ  دنا -  هتسناد  یعطق  ملسم و 

هاپس تارفن  هک  دیایم  مزال  میرادنپ  تسار  ار  تعامجنآ  لایخ  باوخ و  هاگ  ره 
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ره زاباذع  هکلب  دنا  هتفاین  تینوصم  اهنت  هنمینادیم  هکیلاح  رد  دنـشاب  هدـنام  ظوفحم  نوصم و  یکوس  ره  راوگان و  دـماشیپ  ره  زا  لمج 
يراوخ تلذ و  اب  هدرپس و  نارب  غیت  هب  دـنا  هتفرگ  ار  لمج "  نانع "  هک  ار  یناسک  تسد  ادـخ  ودـنا  هتفر  نتـشک  هب  ناش و  هتفرگ  ارف  وس 

تسا . هدرک  ناشدوبان  مامت 
نتـشکهب ماش  هاپـس  زا  رازه  جنپ  لهچ و  تسا ، هتـشگ  رفن  رازه  داتفه  ندش  هتـشک  ثعاب   " ریره -  دربن "  رد  زور -  هنابـشکی  رد  هیواعم 

هب نادـنچ  هتـشادن و  رب  ناـمثع  یهاوـخنوخ  حالطـصاب  زا  تسد  مه  زاـب  ع .)  ) بلاـطیبا نب  یلع  هاپـس  زا  رازه  جـنپ  تـسیب و  دـنا و  هـتفر 
یلع نارادتسود  نارای و  زا  هک  ره  هدومنن و  افتکا  تنطلس  تخت  رب  نتسشن  هب  یتح  تسا . هتسشن  تنطلس  تخت  هب  اتهداد  همادا  يزیرنوخ 
رفیک ای  نامثع  نوخ  ماقتنا  زا  يا  هملک  رگید  نامثع و  نوخ  ماقتنا  هناـهبب  هن  رگید  نکل  تسا  هدـنارذگ  ریـشمش  مد  زا  هتفاـی  بلاـطیبا  نب 

دیئامرف . هظحالم  تسا ، امش  ربارب  رد  هیواعم  خیرات  تساهدرواین . نابزب  شنالتاق 
میرکلا دبع  زا  بلاطیبا  نب  لضف  لهـس  یبا  زا  ینامح  سلغم  نب  دـمحمنب  دـمحا  قیرط  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاوريدادـغب  بیطخ  - 46

زا شگرزب -  ردام  زا  هسبنع  شردپ  زا  نایوما -  هدش  دازآ  هدرب  يوما -  شایع  یبا  نب  دیعـس  نب  هسبنع  نب  حور  شردـپ  زا  زازب  حور  نب 
ار موثلک  ما  تفگیم : هک  مدینش  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  دیوگیم " : تسا -  هدوب  ص )  ) ربمایپ رتخد  هیقر  زینک  هک  شایع -  ما  شردپ -  فرط 

مدروآرد " . نامثع  يرسمه  هب  ینامسآ  یحو  ربانب 
قشع ریسا  وا  تقیقح  رد  دنکیم . تبث  شدنس  یکانبیع  هب  هراشا  نودب  ار  تیاور  نیا  يدادغب  بیطخ  هک  تساروآ  تفگـش  دیوگ : ینیما 

يوما هداوناخ  هب  هناروکروک 
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دمحمنب دمحا  هرابرد  هک  هدیدن  تسا و  هتـشاد  زاب  لاجر  ياملع  ناسانـشثیدح و  تایرظنندید  زا  ار  شمـشچ  اهنآ  یهاوخاوه  تسا و 
یب ردقنیا  ار  سکچیه  نازاسغورد  نایم  رد  دیوگیم : يدع  نبا  تسا . هتشون  هچ  وا  لاح  حرش  رد  شدوخ  هک  هدرب  دای  زا  دنا و  هتفگ  هچ 

ناتـسود دیوگیم : نابح  نبا  تسا . هدرکیم  لعج  ثیدـح  دـیوگیم : سراوف  یبا  نبا  تسین . دامتعا  لباق  دـیوگیم : عناق  نبا  ما . هدـیدن  ایح 
... ییحی زا  مدـید  منیزگرب 0  نآ  زا  يزیچ  اـت  متفرگرب  ارشثیداـحا  زا  يا  هراـپ  مونـشب . ار  شثیدـح  سرد  مورب و  هـک  دـندرکیم  هیـصوت 

لوق زا  دیوگیم : مکاح  تسا . هدرکیم  لعج  ثیدـح  دـیوگیم : ینطق  راد  دـنکیم . لعج  ثیدـح  وا  هک  متـسناد  دانهزا ... دـنکیم و  تیاور 
هدرک لعج  ثیدـح  نتم  نیدـنچ  نینچمه  تسا . وادوخ  لعج  هک  هدرک  لـقن  یتاـیاور  دـیلو  نب  رـشب  سیوا و  یبا  نبا  ددـسم و  یبنعق و 

یلع نیعم و  نب  ییحی  ثراح و  نب  رـشب  زا  و  تسا . هدرک  تاقالم  دنکیم  لقن  اهنآ  زا  هک  ار  یـصاخشا  دیوگیم  غوردـب  هک  نیا  رب  هوالع 
نینچمه ینطق  راد  تسا . هداد  ياج  هفینح  وبا  بقانم  باتک  رد  لعج  زا  سپ  ار  اهنآ  هک  هدرک  لـقن  یتاـیاور  ینیدـم  نب  یلع  نیعم و  نب 
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رایـسب و  ما . هدناوخ  رابکی  زا  شیب  ارنآ  نم  و  ینامح ، سلغم  نب  دمحا  هتخاس  تسا و  یلعج  شا  همه  هفینح  وبا  بقانم  باتک ) : ) دیوگیم
لیبق . زا  رگید  رظن  راهظا  نخس و 

عفار نب  ورمع  تسا . هتخانـشان  لوهجم و  دیوگیم : متاح  وبا  تسه . مه  يرـصب  دیعـسوبا  حور ، نب  میرکلا  دـبع  مان  تیاورنیا ، دنـس  رد 
دنکیم و هابتشا  دیوگیم : نابح  نبا  تسا . ثیدحلا  كورتم  وا  دوشیم  هتفگ  و  ما . هدینشن  ار  شثیدح  اما  ما  هتفر  شسرد  رـضحمب  دیوگیم :

ردپ ردپ و  هکلب  تسا  هتخانشان  لوهجم و  وا  طقفهن  دنا . هدرمش  تیاور  تسس  ار  وا  ینطق  راد  مصاع و  یبا  نبا  دیوگیم . نخـسفالخ  رب 
. دنلوهجم زین  تسه -  يرکذ  اهنآ  زا  تیاور  دنس  رد  هک  شگرزب -  ردام  گرزب و 
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زین رجح  نبا  یبهذ و  تسا و  هدرمـش  لطاب  ساسا و  یب  تایاور  زا  هدرک و  تبث  یفنح  نارمع  نب  ریمع  قیرط  زا  يدع  نبا  ار  تیاور  نیا 
تسا . طلغ  مهوت و  شتیاور  رد  دیوگیم : یلیقع  تسا . ادیوه  راکشآ و  شتیاور  زا  یتسس  دیوگیم : يدع  نبا  دنا . هدرک  دییات  ار  يو 
نخس هاوخلدب  وا  تسا و "  هدوب  ینامسآ  یحو  بجومب  هتفگ  ینخس  ره  ای  هداد  ماجنا  یمارگ  ربمایپ  هک  يراک  ره  هک  تسین  کش  يرآ 
دروم ره  رد  دنفلتخم و  ددرگیم  یحو  لاسرا  بجوم  هک  یئاهتحلـصم  نکل   " تسین ، دسریم  وا  هب  هک  یی  یحوزج  شا  هتفگ  دـیوگیمن و 
دوجو هناـشن  یـسک  قح  رد  یناـسحا  اـی  هدرک  یـسک  هب  هک  یـششخب  ره  تهجنیا  زا  دـشاب . هتـشاد  تواـفت  تسا  نکمم  دراوم  رگید  اـب 

تموصخ نیا ، رب  هوالع  نارادـنید . هدوت  نتخاس  هاگآ  يارب  ای  هدوب  يو  رب  تجح  مامتا  روظنمب  یهاـگ  اریز  تسین ، فرط  يارب  یتلیـضف 
. تسا هدودزن  یتمحرم  فطل و  یناسحا و  ششخب و  چیه  هدیشوج  یم  مشاه  ینب  هیلع  نایوما  هنیس  رد  نامزرید  زا  هک  ار  يا  هنازوت  هنیک 

راختفا ساپ  داماد  نآ  اـیآ  اـما  دـشاب . ص )  ) ربماـیپ هشوگ  رگج  هک  نآ  هژیوب  تسین  يداـماد  راـختفا  ياـطعا  زا  رتـالابیناسحا  چـیه  اریز 
هب تزع  راختفا و  نآ  نادـقف  زا  یتحاران  چـیهشردقنارگ  رـسمه  تافو  بش  هن  ای  تشادـهگن  ار  ص )  ) ربماـیپ هیاـمنارگ  تخد  يرـسمه 

وراوخ درک و  نیهوت  وا  هب  همه  ربارب  ردناشلا  میظع  ربماـیپ  تناـها ، یتـالابم و  یب  نآ  رثا  رب  اـت  درپس  ینارماـک  هب  ناـنع  دادـن و  هار  دوخ 
دوب . قحیذ  لمع  نیا  هب  وا  شردپ  زا  سپ  هکیلاح  رد  دوش  شروگ  دراو  دادن  هزاجا  وا  هب  دومن و  شفیفخ 

همهزا شیپ  نایمـشاه و  و  تسا ، هدوب  روظنم  هزیگنا و  نیمهب  هتفرگ  تروص  نایوما  مشاه و  ینب  نایم  هک  یجاودزا  تلـصو و  ره  دـیاش 
دنا هدیشوک  هلیسونیاب  ناشرورس 
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يدوس نانآ  هلیمج  یعاسم  ایآ  نکل  دنشاب ، هدرک  هیفصت  ار  اهنآ  ياهلد  هتخیر و  دوخ  هب  تبـسن  نایوما  هنالهاج  ياه  هنیک  هلعـش  رب  یبآ 
دیوگ : يرعاش  هک  هتشگ  نانچ  ای  تسا  هدروآ  راببيرمث  هدیشخب و 

دوب  ندیمد  هدرسف  رگخا  رد  مدرک  هچ  ره  )
ندیبوک ) درس  نهآ  و 

اهتدـم زا  نایمـشاه  اب  اهنآ  نایم  هک  یطباور  عطقو  فالتخا  رطاخب  نایوما  دوبن  هناشیدـنا  تحلـصم  ياهجاودزا  اه و  تلـصو  نیا  هاـگره 
ره دندرمشیم و  تموصخ  هقباس  نآ  هجیتن  دادیم  خر  اهنآ  نایم  هکار  يدب  دماشیپ  ره  دوب و  زارد  نایمـشاه  رـس  رب  ناشنابز  تشاد  دوجو 

اهتلصو هنوگنیاب  تردابم  اب  یمشاه  يوج  تحلصم  ورگحالصا  نادناخ  اما  دندومنیم ، هیجوت  نآ  اب  ناشیا  هیلع  ار  شیوخ  هنامصخ  مادقا 
ناشیا هب  تبـسن  نایوما  یهاوخدب  هکدننادب  مدرم  دنامن و  یئاج  ار  اه  یئوج  هناهب  تاهبـش و  نآ  ات  هدیرزو  ناسحا  هداد و  ناشن  تشذگ 

دلج 18 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 190زکرم  هحفص 167 

http://www.ghaemiyeh.com


دوس یتفطالم  ناسحا و  شمرن و  چیه  نآ  زا  يریگولج  يارب  تسا و  تعیبط  ياضتقا  هک  دنامیم  ار  برقع  شین  درادن و  یبجوم  یعاد و 
دشخب . یمن 

دیروایم دایبو  دـیئامنیم  هدـهاشم  یبوخب  تسه  موثلک -  ما  رـسمه  نامثع -  يداماد  اب  نایقتم  يالوم  يداماد  نایم  هک  ار  يزیامتاجنیا  رد 
ناج هک  یماگنه  يرامیب و  رتسب  رد  وتشاد  اهیلع -  هللا  مالـس  ارهز -  همطاف  اب  يا  هناراوگرزب  زیمآرهم و  راتفرهچ  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک 

دیرگنب کی  نیا  هب  اما  دوب . یضار  ود  ره  زا  شتشذگرد  هاگب  ادخ  ربمایپ  و  يو ، زا  وا  زین  دوب و  دونشخ  وا  زا  درکیم  میلست  نیرفآ  ناجهب 
دهدیمن شتافو  هب  یتیمها  چیه  و  تسا ، یضران  نآ  زا  شربمایپ  ادخ و  هکدوشیم  يراک  بکترم  موثلک -  ما  شرـسمه -  تافو  بش  هک 

نیگهودنا شنادقف  زا  هک  تسا  لئاق  ص )  ) ربمایپ يداماد  يارب  یشزرا  هن  دروایم و  وربا  هب  مخ  هدننک  درخ  گرزب و  تبیصم  نآ  زا  هن  و 
ردـقیلاع و داـماد  نآ  هکیلاـح  رد  دزیگناـیم  رب  ار  ص )  ) ربماـیپ مشخ  دوشیم و  شوغاـمه  شنارـسمهرگید  اـب  بشناـمه  هک  يدـحب  دوش 

هلان دیرگ و  یم  شرسمه  تشذگرد  رب  سانشقح  رادساپ و 
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بناج زا  ونم  بناج  زا  ادـخ  ربمایپ  يا  وت  رب  مالـس  دـیوگیم " : نازوس  یگنهاب  شا  هتفرگضغب  يولگ  زا  درابیم و  کـشا  دـهدیم و  رس 
بات و شرطاخب  مرایمن و  تکاپرتخد  نادقف  زا  ادخ  ربمایپ  يا  یئابیکش  بات  تسا . هتسویپ  وت  هب  باتشب  هتسشنب و  ترانک  هب  هک  ترتخد 

ارت هک  مدوـب  نم  و  تسا ، یلـست  هیاـممیارب  یکدـنا  تنکـش  رمک  تبیـصم  وـت و  میظع  نیگمهـس و  نادـقف  داـی  طـقف  تسا . هـتفرب  مناوـت 
زاـب وا  هب  اـم  میئادـخ و  يارب  اـم  نیارباـنب  دـمآرب ، ما  هنیـس  رب  يدوب و  هداد  هیکت  نم  رب  هکیلاـح  رد  تحور  مداـهن و  ترازم  هاـگمارآرد 

هک هاگنآ  ات  هدرسف  هریت و  مهاگنابـش  دوبدهاوخ و  هنادواج  مهودنا  نکل  دش . هتفرگ  تناما  تشگ و  هدنادرگ  زاب  هعیدو  کنیا  میدرگیم .
( ترتخد اـب  تفـالخقح   ) نآ ندرب  نیب  زا  ندروخ و  رب  تتما  یتسدـمه  زا  تیارب  ترتـخد  دربـب . یمیقم  نآ  رد  هک  تیارـس  هب  ارم  ادـخ 

يرید تشذـگرد  زا  هک  دـش  یلاـح  رد  نیا  و  وش ، اـیوج  سرپـب و  عاـضوا  زا  نک و  لاوس  رـسارس  یماـمتب و  وا  زا  ، درک دـهاوخ  ناتـساد 
ناتدزن زارگا  نیاربانب  تلالم . ای  ینادرگور  زایمالس  هن  یظفاحادخ  مالـس  رفن ، ود  امـش  رب  مالـس  دوب . هتفرن  رطاخ  زا  تدایو  تشذگیمن 

ای میشاب  نامگدب  هداد  نایابیکش  هب  ادخ  هک  يا  هدعو  هب  هک  ببس  نآ  زا  هن  منیشنب  اجنیا  رگا  هکنانچ  تساتلالم  یگتسخ و  زا  هن  موریم 
تسج : لثمت  یتیب  ود  نیا  هب  شرازم  رس  رب  هاگنآ  نامیا " . مک 

تسا  یئادج  تسود ، ودیمدمه  ره  ماجنارس  )
تسا ) زیچان  كدنا و  دشاب  گرم  يوسنیا  رد  هچره  و 

مداد  تسد  زا  يرگید  زا  سپ  ار  یکی  هک  نیا  (و 
تسین ) هدنیاپ  یتسود  چیه  هک  تسا  نیا  رب  یلیلد 

زا دهاجم  زا  حیجن  نبا  زا  يروث  نارمع  نب  یفاعم  زا  یلصوم  رانید  نبنامثع  نب  دحاولا  دبع  لوق  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  يدزا   - 47
: دیوگیم امهنع -  هللا  یضر  سابع -  نبا 
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 " یشاب . تشهب  رد  نم  اب  وت  هک  هتسب  دهع  نم  اب  مراگدرورپو  ینم ، ناروای  زا  اهداماد و  زا  وت  تفگ : نامثع  هب  ص )  ) ادخلوسر " 
 " تسا . هدروآ  ار  نآ  يدزا  هک  تسا  ساسا  یب  لطاب و  یتیاور  نیا  دسیونیم " : دحاولا  دبع  لاح  حرش  رد  لادتعالانازیم "  رد "  یبهذ 
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ییحی نب  هللا  دبع  زا  یناسارخ  نامیلـس  نب  هللا  دبع  نب  دـمحمهک  تسا  هتفگ  ام  هب  لهـس  نب  رکب  دـیوگیم  هدرک  تبث  یتیاور  یناربط  - 48
لیکشت نامرف  دروخ و  هبرض  رمع  یتقو  : " دیوگیم تسا ، هدرک  تیاور  شردپ  زا  ملاس  زا  يرهز  زا  رمعم  زا  كرابم  نبازین  یناردنکسا و 

تیاضردروم يا  هدروآرد  اروش  تیوضع  هب  وت  هکیئاهنیا  دنیوگیم  مدرم  ردپ  تفگ : هدمآ  وا  شیپ  هصفح  شرتخد  درک  رداص  ار  اروش 
زا نم  تسین .) ام  تیاضر  دروم  هک   ) دیئوگب نامثع  هرابرد  تسا  نکمم  تفگ : دـنداد . هیکت  ار  وا  دـیهدب . هیکت  ارم  تفگ : رمع  دنتـسین .

يارب طقف  مدیسرپ : دنتسرفیم .) دورد  ای   ) دنرازگیم زامن  وا  رب  نامسآ  ناگتـشرف  دریمب  نوچ  نامثع  دومرفیم : هک  مدینـش  ص )  ) ادخربمایپ
اروش وضع  شـش  زا  کی  ره  يارب  نآ  ردهک  تیاور  رخآ  ات  ... ) نامثع يارب  طقف  ، هن تفگ : دنتـسرفیم ؟) دورد   ) مدرمهمه يارب  ای  ناـمثع 

دنکیم .) لقن  يراختفا  تلیضف و 
یلعج دـیوگیم : نازیملا "  ناسل  رد "  زین  رجح  نبا  . یگتخاس یلعج و  تسا  یتیاور  دـیوگیم : هراـب  نیا  رد  لادـتعالا "  نازیم  رد "  یبهذ 

تسا . ادیوه  شدوخ  زا  شندوب 
تسا هدرمش  تیاور  تسس  فیعض و  یئاسن  دیوگیم : یبهذ  هکنانچ   - ار یطایمد  لهـس  نب  رکب  میئازفا : یم  اهنآ  هتفگ  رب  ام  دیوگ : ینیما 

نیا مدرک "  متخ  نآرق  تشه  رـصع  اتهتـساخرب  دوز  يا  هعمج  زور  تسا " : نخـس  نیا  يو  تایلعج  زا  هک  هدمآ  نازیملا "  ناسل  رد "  و 
لقن ریثک  نب  دیعـسنابز  زا  هک  یتیاور  رطاخب  ار  وا  دـنا و  هدز  اهفرح  وا  هراـبرد  مدرم  دـیوگیم : مساـق  نب  هملـسم  نک . تریح  ونـشب و  ار 

زاستیاور لعاج و  هدرک 
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دنا . هدناوخ 
تسا  سانشان  لوهجم و  هک  تسا  هدمآ  هللا  دبع  نب  دمحم  مان  یطایمد  لهس  نب  رکب  رب  هوالع  تیاور  نآ  دنس  رد 

. ینادمه دمحم  زا  ینئادم  برح  نب  بیعـش  زا  یفاکـسا  روصنم  نب  دـمحم  نبیـسیع  قیرط  زا  تسا  هدروآ  یتیاور  يدادـغببیطخ  - 49
، میدوببلاطیبا نب  یلع  دزن  ام  درک " : تیاور  نینچ  ام  يارب  ریشب  نب  نامعن  لوق  زا   - هفوک دجـسم  ینعی  دجـسم  نیا  رد  یخیـش  دیوگیم :

ناشیا دـنرودب . خزود ) شتآینعی   ) نآ زا  ناشیا  میدرک  یبوخ  ناشیا  رب  رتشیب  ام  هک  یناسک  تفگ : یلع  دـمآ ، نایم  هب  ناـمثع  زا  نخس 
منامثع " . نارای  زا  نم  و  شنارای ، نامثع و  زا  دنترابع 

دوخ تسا ؟ هراـکچ  و  تسیک ؟ هدرک -  تیاور  يو  زا  هک  یفاکـسا -  روـصنم  نب  دـمحم  نب  یـسیع  هک  میـسرپبدیاب  يدادـغب  تیطخ  زا 
خیش و زا  میسرپ و  یم  ینادمه  دمحم  هرابرد  وا  زا  هاگنآ  تسا  هتـسنادن  يزیچ  شمـسا  زج  دسیونب  ار  شلاح  حرـش  هتـساوخ  هک  بیطخ 
هک میـسرپ  یم  ریـشب  نب  نامعن  هرابرد  و  تسا . هدـماین  ایند  هب  هتـشادن و  دوجو  يرادـنپ  يرگید ، هن  هدرب و  ماـن  وا  هن  هک  شثیدـح  داتـسا 

نامهو هدیگنج  اپ  رس و  یب  نارگزواجت  فص  ردو  هدرک  مایق  شیوخ  ماما  هیلع  نیفـص  گنج  هرود  رد  هک  وا  تسیچ ؟ شردق  تسیک و 
يراکلغد مسق  ادـخب  وت  هتخاس : بطاخم  ار  وا  هکیلاح  رد  تسا  هدومن  شیفرعم  نینچ  يراصنا  دعـس  نب  سیق  اـهزورنآ  هک  تسا  یـسک 

ره دیتشاذگ  عافدیب  راوخار و  نامثع  هک  امش  دیوگیم : يراصنا  دعـسنب  سیق  هب  هک  تسا  نامه  ریـشب  نب  نامعن  يرگهارمگ و  هارمگ و 
يرای ار  لطاب  هتـشاذگ و  راوخ  ار  قح  امـش  یلو  دـش  دـهاوخ  رـسب  رـس  کـی  نیا  هب  کـی  نآ  دـیراذگب  عافدـیب  راوخ و  زینار  یلع  هاـگ 

دیاهدومن
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هن ات  دورب  عبنی "  هب "  تساوخ  وا  زا  هرـصاحم  ماگنهب  نامثع  هک  تسا  یی  یلع  نامه  هدـمآ  یمان  وا  زا  یلعجتیاور  رد  هک  یلع  نیا  ایآ 
ارناـمثع نم  تسین  یئادـخ  وا  زج  هک  یئادـخب  تسا : هتفگ  هک  تسین  یـسک  ناـمه  وااـیآ  يو ؟ تسد  زا  وا  هن  دروـخب و  مغ  واتسد  زا 

مدب نآ  زا  هن  متشاد و  شوخ  ار  شلتق  هن  تسا : هتفگ  و  ما ؟ هتشگ  تحاران  شندش  هتشک  زا  هن  ما و  هدومن  لیامت  شلتق  هب  هن  ما و  هتـشکن 
شنایهاپس نارای و  هب  نیفـص "  رد "  هک  نامه  و  مدب ؟ هن  دمآ و  مشوخ  نآ  زا  هن  متـشاد ، رذح  رب  نآ  زا  هن  مداد و  ار  شروتـسد  هن  دمآ ،

ار هناد  هک  نآ  هب  دنگوس  دنگنج . یم  هتشاد  شود  رب  ار  ناهانگ  راب  هک  یسک  یهاوخنوخ  رس  رب  هک  دیباتـشب  یناسک  دربن  هب  تسا : هتفگ 
دوخ تیلوئـسم  زا  یکدنا  هکیلاح  رد  دراد  ندرگ  هب  دنوش  بکترم  تمایق  هب  ات  اهنیا  هک  ار  یناهانگ  راب  وا  دـیرفایب  ار  یمدآ  تفاکـشب و 

دهاکیمن ؟ اهنیا 
ای  ) شقح تشگ و  هدیچیپ  شنوناق  زا  رـس  شروشک  رد  هک  یماگنه  ادـخ و  رطاخب  هک  یمدرم  هب  تسا : هتـشونن  رـصم  مدرم  هبومه  رگم 
هک تسین  یسک  نامه  يو  ایآ  تفای ؟... هرطیس  راکدب  ونراکوکین  رب  مالسا  زا  فارحنا  هک  هاگنآ  دندمآ  مشخ  هب  تشگ  لامیاپ  شنوناق )
هک هاگنآ  ات  تفگ ...: همه  ربارب  رد  هیقـشقش "  قطن "  رد  و  تسا ؟ هدشهتـشک  قحانب  هنامولظم و  نامثع  هک  دـهدب  تداهـش  دـشن  رـضاح 

شروخآ ؟... لبطصا و  نایم  ندیلولو  نتخادنا  ولهپ  رد  داب  هب  درک  عورش  وتساخرب  تموکح  هب  هتسد  راد و  نآ  نیموس 
وا زا  هجوچیهب  هک  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  لـثم  یناراـی  دنـشاب  هتـشاد  دـنناوتیم  یتیمها  هچ  ناـمثع  ناراـی  دـشاب  یتیاور  نینچ  رگا  یهگناو 
رب يا  هملک  دوشیم و  هتـشک  دراد  ناشربارب  رد  دـینیب  یم  دـشاب و  هتـشاد  اکتا  نانآ  هب  يدروم  چـیه  رد  تسین  رداق  دـنیامنیمن و  یناـبیتشپ 

نفد نایدوهی  ناتسربق  رد  نفک  نودب  شیاهسابل و  اب  دعب  دروخب و  داب  دشاب و  هداتفا  هلبزم  رد  زور  هسششعن  دنراذگیم  دنروایمن و  نابز 
شاخرپ وا  هب  وس  ره  زا  دوش و 
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یـسک هچ  دـنزیرگب " ؟ هتخیر  نآ  رب  كاخ  یتشم  دـنناپچب و  یلادوگ  هب  ار  هزانج  ناسرت  ات  درابب  شا  هزاـنج  نیلماـح  رب  گنـس  ددرگ و 
" دنیوگغورد . امتح  اهنآ  هک  دنادیم  ادخ  ،و  دبیرفب ملع  نودب  ار  مدرم  ات  ددنبیم  غورد  ادخ  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتراکمتس 

ار یلع  هرز  اهنع -  هللا  یـضر  همطاف -  اب  هنع -  هللا  یـضر  یلع -  جاودزا  بش  دـید  ناـفع  نب  ناـمثع  دـیوگیم " : هک  تسا  یتیاور  - 50
هب مهرد  دص  راهچ  هاگنآ  دوش . هتخورف  دیابن  زگره  تسا ، مالـسا  نامرهقیلع  هرز  نیا  تفگ : دنـشورفب . مهرد  دص  راهچ  هب  دـنهاوخیم 

باوخ زا  رس  ناهاگحبص  نامثع  نوچ  دنادرگرب . شهارمهار  هرز  و  دیوگن ، یلع  هب  ار  نایرج  هک  هداد  مسق  ار  وا  هتخادرپ  یلع  مدختسم 
هکـس نامحر  يادخ  هک  یمهرد  نیا  هتـشون : کی  ره  رب  مهرد  دص  راهچ  هسیک  ره  رد  تفای  هسیک  دص  راهچ  شیوخ  هناخ  رد  تشادرب 

نامثع "  يا  تداب  اراوگ  دومرف : ربمایپ  و  داد ، عالطا  ص )  ) ربمایپهب ار  نیا  یحو  هتشرف  نافع . نب  نامثع  يارب  هدز 
تحـص هرابرد  وا  زا  هک  هدمآ  یطویـس  نیدلا  لالج  ياواتف  رد  دیوگیم  تسا و  هدروآ  (ص ) ربمایپ هریـس  رد "  یبلح  ار  نیا  دیوگینیما :

غورد هک  نیا  رب  دراد  تلالد  تیاور  دوخ  اریز  تسا ، هتفگ  تسار  " و  درادـن . تحـص  نآ  هک "  هداد  باوج  دـنا و  هدیـسرپ  تیاور  نیا 
یلعج . هتخاس و  تسا و 

تسا . زیمآ  تیانج  یغورد  تیاور ، نیا  دیوگیم : توحلا  شیورد  نبا  هک  مدید  یلعج  تیاور  هلسلس  کییسررب  رد  مجنپ  دلج  رد 

مینک یم  متخ  کی  نیا  اب  ار  نامثع  یگتخاس  لئاضف  اهشیاتس و  هریجنز 

دیوشب شیوخ  يور  دزیریم  هتشون  يوررب  هک  یبآ  اب  دسیونب و  ار  ریز  ياهمانهک  یسک  دسیونیم " : مالظلا "  حابصم  باتک " رد  ینادرج 
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و تشک ، دهاوخن  روک  زگره 
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یسنج یناوتان  دشونب  دسیونب و  ارنآ  هک  یسک  و  تشگ ، دهاوخ  نوصم  يراکشومارف  زا  دشونب  ناهاگحبص  ار  شبآ  دسیونب و  هکیـسک 
دبع نب  هحلط  بعک ، نب  یبا  تباث ، نب  دیز  فوع ، نب  نمحرلا  دبع  ، لبج نب  ذاعم  نافع ، نب  نامثع  تسا : نیا  اهمان  نآ  و  دـید . دـهاوخن 

 " مهنع . هللا  یضر  يرادلا  میمت  نمحرلا ،
ددنب  راکب  ار  لمعلا  روتسد  نیا  دسرتیمن  یسنج  یناوتان  يراکشومارف و  يروک و  هب  التبا  زا  هک  ره  دیوگینیما :

ياهشیاتسو بقانم  نآ  دیاب  دنا  هدناسر  تبث  هب  هتشون و  هتخاس و  نامثع  تلیـضف  حدم و  رد  هک  اوسر  نیگنن و  تایاور  اه و  هناسفانیا  رب 
دوزفیب . میتشون  مجنپ  دلج  رد  هک  ار  يرگید  یلعج 

راتفگ نایاپ 

نایوجماک ناتـسرپایند و  هک  ار  هچنآ  میهدیم ، نایاپ  اج  نیمهب  دـنا  هدـنکارپ  هتخاس و  نامثعلئاضف  رد  هک  ار  یی  یلعج  تایاور  یـسررب 
هتـسبلد دـنا و  هدوب  يرـصب  یماش و  اهنیا  رتشیب  دـنا  هدـناسر  ضرعب  هدرک و  هیبعت  اهنآ  يایادـه  هلـص و  عمطب  نایوما  تیمکاـح  هرود  رد 

سوهلب و تادوجوم  نینچ  زا  تایاور  نانچ  لعج  یمارگ . ربمایپ  يالاو  نامدود  مالسا و  خیرات  راختفا  رپنادرم  زوت  هنیک  نمشد  نایوما و 
اریز میدرواین  هک  تسه  مه  زاب  میدز  یبایزرا  یـسررب و  کحم  هب  میدروآ و  هک  ینیغورد  تایاور  شامق  زا  دـیامنیم . یعیبط  يراـکهبت 

زا نآ  نیا و  يزاس  هدنگ  يزادرپ و  تلیـضف  اهنآ  همه  اشنم  تسا و  سابرک  کی  هت  رـس و  دـنامیم و  مهب  اهنآ  نت  تیهام  دنـس و  تیفیک 
یفاصنا . یب  يدرخیب و  یمهفان و  يور 

نامثع و دیجمت  حدم و  رد  هک  یلعجو  ساسا  یب  كانبیع و  هدز و  تفآ  تایاور  نآ  تبث  لقن و  رد  هک  دنا  هدوب  روذعم  تعامجنآ  دیاش 
ءارآ و هب  یئانتعا  تسه  شلاثما 
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اهنآ ساسا  رب  ات  دـنا  هدیـشوپ  اهنآ  نایوار  لاـجر و  دروم  رد  قیاـقح  نآ  همه  زا  مشچ  هدومنن و  ثیدـح  نف  دـیتاسا  ناـظفاح و  تاـیرظن 
زج دنتساوخیم  رگا  اریز  ینامدود . یعمج و  زا  ینادرگ  ور  لیلد  دنزاسنانآ و  یهاوخاوه  هیام  دنفابب و  دنچ  ینت  يارب  یتمظع  تلیـضف و 

يارب ار  تلیضف  دننکن و  دانتسا  دیامن  راگزاس  درخ  نآرق و  اب  شنتم  دنشاب و  نیما  قثوم و  شلقان  لاجر  هک  يدنتـسم  دنـسم و  تیاور  هب 
ماهوا و هدینت  چوپ و  ياه  هتفاب  نآ  ودننکفا  رودب  ار  هوای  تایاور  تایلعج و  دننادن و  تباث  ملـسم  حیحـص و  تیاور  ياکتا  هب  زج  یـسک 
حدمو و شیاتـس  ره  زا  یهت  دنامیم و  دیفـس  دنا  هدرک  هایـس  لاح  حرـش  ثیدح و  خیراترد و  هک  تاحفـص  نآ  دـنهدن  یئاهب  ار  ضارغا 

سپ دومنیمن ، عانقا  ار  ناشبصعت  هدوبیمن و  روج  ناشینطاب  یهاوخاوه  اب  دمایم و  نارگ  تعامجنآ  يارب  نیا  و  یتلیضف ، راختفا و  دیجمت و 
یب وچوپ  ياهفرح  اب  دنتـسج و  تردابم  غورد  ناـتهب و  متـس و  هب  هداد  هولج  هدیدنـسپ  هتـسارآ و  ناـشیا  رب  ار  ناـشیاهراک  ناطیـش  نوچ 

نامه اهنیا  ناـه  ساـسا ، اـب  دنتـسه و  يزیچ  هب  یکتم  هک  دـنرادنپیم  و  دـنربب ، نیب  زا  ار  قح  نآ  هلیـسوب  اـت  دنتـساخرب  هلداـجمب  ساـسا 
دندنب " ؟ یم  ناتهب  هنوگچ  میئامنیم ، نایب  ار  تایآ  نانآ  يارب  هنوگچ  رگنب  . دننایوگغورد
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نامثع رمع ، رکبوبا ، هناگ : هس  ماکح  لئاضف  رد  يور  هدایز  هغلابم و 

هراشا

تـصرف ای  ناشناهاوخاوه  فرط  زا  رفن  هس  نیا  زا  کـی  ره  يارب  يرامـش  تلیـضف  دـیجمت و  رد  هک  يا  هغلاـبم  يور و  هداـیز  زا  يا  همش 
هب همه  دـنا  هدیـشارت  رفن  هس  نیا  يارب  تعامجنآ  هک  یلئاضف  مامت  هک  میدومن  تباث  دیـسر و  ناـترظنب  هتفرگ  تروص  تسرپاـیند  ناـبلط 

تسین و راگزاس  حیحـص  ملـسم و  تباث و  ثیداحا  یخیرات و  قئاقح  اب  هجوچیهب  هک  تسا  فیعـض  ساسا و  یب  یلعج و  تایاور  دانتـسا 
تایحور و زا  خیرات  هچنآ  ابهن 
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میدرک یسررب  ار  یتایاور  ابلاغ  هتشذگ  رد  دراد . تقباطم  دیامنیم  ناتساد  ام  يارب  ناشرادرکو  لامعا  ای  يداقتعا  یقالخا و  تایصوصخ 
رب رد  ار  هس  ره  هک  میزاسیم  انـشآ  تایاور  زا  یعون  اب  ار  امـش  نونکا  نکل  دوبهتـشگ . جیار  هتخاس و  رفن  هس  نیا  زا  یکی  تلیـضف  رد  هک 

نوچ نابز  نانع  درادـن و  يا  هیامندز  فرح  اریز  میئامنیمن ، انتعا  یفرح  هتفگ و  ره  هب  میزادرپ و  یم  یخیرات  تایاور  هب  طقف  هتبلا  دراد .
. دسانـشیمن يزرم  دح و  هک  هناروکروک  نیک  قشع و  سوه و  توهـش و  راسفا  نانچ  دوشیم  هدنار  وس  رهب  نخـس  تشگ  اهر  وتخیـسگ 

ینارصاعم ناینیشیپ و  رگید  رجح و  نبا  ریثک و  نبا  هیزوج و  نبا  يزوج و  نبا  هیمیت و  نبا  مزح و  نبا  لاثما  ياهفرح  رانک  زا  يور  نیمهب 
ینازاتفت ناهد  زا  هوای  تروصب  هک  یئاهرادنپربارب  رد  هک  تسا  نیا  يارای  ار  ام  اجک  هچ  میرذـگ ، یم  هناراوگرزب  دـنیاهنآ  شامق  زا  هک 

ام تعامج  دیوگیم " :  " دصاقملا حرش  رد "  هچنآ  هرابرد  الثممیهد  جرخب  لیلحت  هیزجت و  طسب و  حرـش و  هلـصوح  هدمآ  ردب  شلاثما  و 
هدش مهنع -  هللا  یضر  نامثع -  رمع و  رکبوبا و  يرادمامز  رد  هک  یعامجا  هبتسین  بجاو  رادمامز )  ) ندوب موصعم  هک  نیا  تابثا  يارب 

ماگنهزا هک  ینعم  نیاب  دنـشاب  مه  موصعم  هچرگ   - تسین بجاو  نانآ  ندرمـش  موصعم  هک  نیا  رب  عاـمجا  هب  دـنا و  هدرک  لالدتـسا  تسا 
 - ءانث وبا  فرح  ای  تساهتشاد " . ناکما  ناشیا  رب  هانگ  باکترا  هک  نیا  نیع  رد  دنا  هدوب  هانگ  زا  زیهرپ  تلصخ  هب  فصتم  ندروآ  نامیا 

رظن فـالخ  رب  تسین  ندوب  موـصعم  تفـالخ ، طرـش   " راـظنالا " : علاـطم  باـتک " رد  فورعم  ملکتم  یناهبـصا -  دومحمنیدـلا  سمش 
هتبلا تسین ، بجاو  شندرمـش  موـصعم  هک  نیا  رب  تـسا  هدرک  عاـمجا  تـما  و  مـیراد ، ار  رکبوـبا  تفـالخ  اـم  هیرـشع . ینثا  هیلیعامـسا و 

نامثع ندوب  موصعم  زا  نخـس  فیرـش "  رازم  خـیرات  باتک "  رد  هکیناغفا  دـمحم  رون  ظفاح  فرح  اـی  تسا " . هدوبن  موصعم  میوگیمن 
تسا هدنار 
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ناترظن زا  دـنا  هدرک  يرپس  شـصاخ  هیور  تاداع و  رب  وتیلهاـج  رد  رمع  رتشیب  هک  ار  ناـموصعم "  نیا "  لاـمعا  هماـن  زا  یتاحفـص  اـم 
هب دسر  هچ  ات  دنوش  هدرمش  ورتسار  " و  لداع دراذگیمن "  ناشیناگدنز  یمالسا  هرود  رادرک  اهراک و  یتح  هک  میدومن  زاب  و  میدنارذگ ،
اریز میروآ ، ثحب  هب  حرـش و  هب  ار  ناشلامعا  کیاکی  هراـبود  و  دومن ، رارکت  ار  تاحفـص  نآ  ناتـساد  اـجنیا  رد  میهاوخیمن  موصعم "  " 

زا دزاسیمن و  مالـسا  اب  هک  یئاهراک  نانآ و  ياهیمدرمان  اهتعدـب و  ناـهانگ و  تاـیانج و  زا  متـشه  متفهو و  مشـش  ياهدـلج  رد  هچناـمه 
دیامنیم . تیافک  میدرک  تبث  تسا  هناگیب  فرحنم و  تنس  ونآرق  ماکحا 
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ره دروم  رد  وا  یئاعدا  عامجا "  یـسررب "  هب  میئایب  الوا -  تسا . وا  ياهطلغ  نیرت  شحاف  زا   " عامجا ، ود "  نآ  زا  ینازاتفت  جاتنتـسا  اما 
كاپ يدبا و  یگنن  هکل  هدرک و  هایس  ار  وا  يور  هک  تفرگ  تروص  یلکـشبهکلب  عامجا  قیرط  زا  هن  رکبوبا  تیمکاح  مکاح . هس  زا  کی 

هکتسا هعقاو  نیمه  ياـکتاب  و  تفرگ ، تروـص  رفن  جـنپ  اـی  رفن  ود  رفن و  کـی  تعیب  اـب  شتیمکاـح  تسا . هداـهن  تما  نمادرب  یندـشن 
ربارب رد  تقونآ  ددرگیم . رقتسم  دیسریم و  قیقحتب  رفن  جنپ  ای  ود  ای  کی  ندرک  تعیب  اب  تفالخ  هکدنا  هتشگ  دقتعم  هتشادنپ و  تعامجنآ 
ياـه هرهچ  ناـگرزب و  يریثک  عمج   - تشگ ناـیب  لیـصفتب  متفه  دـلج  رد  هکناـنچ  دنتـسب -  رکبوبا  اـب  تفـالخ  تعیب  هکيرفن  دـنچ  نآ 

راد و باعرا و  دیدهت و  هک  دنوش  قحلمرفن  دنچ  نآ  هب  دندش  رـضاح  یتقو  اهنت  ودـندیزرو  يراددوخ  وا  اب  تعیب  زا  باحـصا  صخـشم 
 - هدابع نب  دعـس  اهدـعب  هک  دـندوب  نج "  یعمج "  ناشنایم  رد  هک  ار  اهنآ  یـشکرکشل  دـندید و  ار  اـهنآ  ریـشمش  قرب  يزادرپ و  هتـسد 

يدـصت اما  رکبوبا . يدـصت  زا  نیا  دـنتخود  ریت  هب  تعیب ، زا  شیراددوخ  رکبوبا و  تموکح  اب  شتفلاـخم  رطاـخبار  جرزخ -  هلیبق  سیئر 
وا زا  دنتشاد و  ضارتعا  رمع  نییعت  هرابرد  رکبوباهب  باحـصا  هک  یلاح  رد  و  عامجا ، اب  هن  تفرگ  تروص  رکبوبا  زا  هرداص  نامرف  اب  ، رمع

رکبوباهب ضارتعا  نیا  رد  وا  اب  هدومن و  دییات  ار  هحلط  نخس  هک  نانآ  زا  رایسب  هچ  و  دندرکیم ، داقتنا 
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فرط زا  نامثع  اما  داد " ؟ یهاوخ  هچ  ار  تراگدرورپ  باوج  يا  هتشامگ  ام  رب  ار  ینـشخ  کشخ و  مدآ  هک  وت  هک "  دندوب  ناتـسادمه 
تشامگ و بصنم  نیاب  ار  وا  هک  دوب  فوع  نب  نمحرلا  دبع  اهنت  دنتشاد و  فالتخا  مه  اب  هک  دش  هتـشامگ  ماقم  نیاب  هرفن  شـش  ياروش 

دبع يرآ  ار  تما  عامجاهب  دسر  هچ  ات  دندرمـشن  شتموکح  رارقتـسا  طرـش  ار  هنیدم  مدرم  عامجا  یتح  هدومنفارتعا  یجیا "  هکنانچ " 
 " هک درکیم  دـیدهت  هتخآبلاطیبا و  نب  یلع  ماما  رـس  رب  ار  شریـشمشهک  تسب  تموکح  ناـمیپ  ناـمثع  اـب  یلاـح  رد  فوع  نب  نمحرلا 

 " درک . میهاوخ  هزرابم  وت  اب  هنرگو  نک  تعیب  هک "  دندومنیم  دیدهت  ار  وااروش  ياضعا  منزیم " و  ار  تندرگ  هنرگو  نک ، تعیب 
رارقتـسا لوا  تعیب  نامه  اب  نانآ  رظنب  تفالخ  اریز  درادن ، يا  هدئاف  تسا  هتفرگ  تروص  جـیردتب  نآ و  زا  سپ  عامجا  هک  مه  فرح  نیا 

تسا . هتشگ  راوتسا  تفالخ  ساسا  هک  دنا  هدرکیم  مادقا  تعیب  هب  یلاح  رد  دنا  هدرک  تعیب  ادعب  هک  نارگید  تسا و  هتفای 
يدصت يارب  تمـصع  ندوبن ، طرـش  رب  لیلد  ار  نآ  و   - تسا هدش  رفن  هس  نآ  تفالخ  رب  دـیوگیم  ینازاتفت  هک  ار  یعامجا  ضرفب ، ایناث -

مدـع رب  دـیوگیم  هکعاـمجا  نـیا  يارب  دراد ؟ یلیلد  هـچ  هدرک  ار  شققحت  ياـعدا  هـک  يرگید  عاـمجا  يارب  میریذـپب  دریگیم -  تفـالخ 
تایرظن رد  تقو  هچ  ینازاتفت  باحصا . تایرظن  ءارآ و  زا  نآ  لوصحيارب  تسین  یهار  اریز  تسا ؟ هدش  تفالخ  يارب  تمـصع  بوجو 
ناشیافلخ تمـصع  بوجو  هب  دـقتعم  هک  هتفایرد  ناشلاوقا  رادرک و  تایحور و  زا  اـت  هدرک  عبتت  دـنغلاب -  رازه  اهدـص  رب  هک  ناینیـشیپ - 

ای دناسرب ؟ هباحـص  هرود  هب  ار  كرد  عبتت و  نیا  دهدب و  ربخ  ینازاتفت  هب  دـنک و  بسک  عبتت و  ار  نیا  هدوب  نکمم  یـسک  هچ  ای  دنتـسین ؟
دنا هتشامگیم  تمه  اهنآ  لیلحتو  دقن  وگتفگ و  هثحابم و  هب  هتخادرپ و  یم  يداقتعا  یمالک و  لئاسم  هب  اهنآیک 
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نیتسخن خیرات  ردهک  یـسک  دبای ؟ هعاشا  دوش و  لقن  لسلـست  هب  ءارآ  جـئاتن و  نآ  ات  دـناسرب  یموس  هب  نآ  يرگید و  هب  ار  هجیتن  یکی  ات 
اه و نمجنا  رد  هک  درک  دهاوخ  هظحالم  دیامن  تقد  هعلاطم و  هرفن  شـشياروش  ات  هفیقـس  زا  ینعی  یمارگ  ربمایپ  زا  سپ  تموکح  هرود 

هاگتـسد دـنراد و  تنطلـس  یقلت  تفـالخ  زا  هراوـمه  دوـشیمن و  حرطم  اـساسا  دوریمن و  تمــصع "  هلاـسم "  زا  يرکذ  زگره  تاـثحابم 
شتارایتخا دزادرپ و  یم  نآ  لاثما  يرفیک و  نوناق  يارجا  و  یجراخ -  تینما  ای  اهزرم -  ظفحو  یلخاد  تینما  يرارقرب  هب  هک  یتیمکاـح 
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نیمه تفالخ "  ار "  اج  همه  تعامجنآ  ناملکتم  املع و  و  تفر ، نخس  لیصفتب  متفه  دلج  رد  نآ  زا  هکنانچ  تسادودحم ، روما  نیمهب 
لیبـق زایی  یحور  يوـنعم و  طیارـش  ثحب  تهج  نیمهب  دـنا و  هدرک  ثحب  رظن و  راـهظا  یقلت  زرط  نـیمه  ساـسا  رب  هتـشاد و  ار  روـصت 

در یفن و  ار  شترورـض  بوجو و  دـنا  هتخاس  رگا  ای  دـنا  هتخاسنحرطم  ای  ار  تمـصع  یلدـکاپ و  ینمادـکاپ و  يوقت و  ملع و  هب  فاصتا 
دنا . هدرک 

افلخ تفالخ  رد  نینمؤملاریما  يار 

دوشیم هدرمـش  تجح  لیلد و  عامجا "  هک "  دـش  تباث  یتقو  دـشاب . تباث  نآ  ندوب  تجح  هک  مینادـیم  لیلد  یتقو  ار  عاـمجا  اـم  اـثلاث -
عامجا رگا  هدرمـشن  لیلد  تجح و  دراوم  رگید  رد  تفرگ و  لیلد  اـجنآ  رد  هداد  صاـصتخا  دروم  دـنچ  اـی  کـی  هب  ار  نآ  ناوتیمن  رگید 

يارب یلو  هتفرگن  تروص  هتبلا  هک  رکبوبا -  يدصت  دروم  رد  طقف  هن  دشاب  لیلد  تجح و  دنیوگیم  تعامجنآ  ینازاتفت و  هکنانچ  یتسارب 
ریخا عامجا  درومرد  رگا  دوب و  دـهاوخ  تجح  مه  نامثع  لتق  نتـسناد  اور  دروم  رد  هکلب  میریگیم -  ضورفم  نانآ  اب  ثحب  رد  یهارمه 

رد دـنا ... هتـشادن  تکرـش  ناـمثع  هیلع  عاـمجا  رد  اـهنآ  ناـهاوخاوه  ناگتـسباو و  زا  اـی  اـپ  رـس و  یب  يوما  رفنراـهچ  هس  هک  دوـش  هتفگ 
ربمایپ باحـصا  ناگرزب  هدوتـس و  نمادـکاپ و  حـلاص و  باحـصا  زا  يریثک  عمج  امـشیئاعدا -  عامجا  لوا -  عاـمجا  رد  میئوگیمباوج 
هقیدص نیـسح و  ماما  نسح و  ماما  و  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  تما  ماما  و  ص )  ) ادخ ربمایپ  كاپ  نامدودو  رورـس  نانآ  هعیلط  رد  و  (ص )
هزیکاپ كاپ و  هدوزب و  يدـیلپ  شیالآ  زا  ار  ناشیا  ادـخ  هک  نانامه  دـنیاسک و  باحـصا  هک  اهیلع -  هللا  مالـس  ءارهز  همطاـف -  هرهاـط - 

نادرم مشاه و  ینب  نادناخ  زا  صاخشا  رگید  و  تسا ، هدینادرگ 
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دیدهت رثا  رب  دنا  هدومن  یناتـسادمه  اهدعب  رگا  و  دنا ، هدیزرو  يراددوخ  عامجا "  رد "  تکرـش  تعیب و  زا  يراصنا  رجاهم و  زا  یگرزب 
طیارـش هظحـالمب  هک  لاـحنامه  رد  ناـشیا  هچ  عاـمجا  متم  ءارآ و  قاـفتاو  دـیمان  تقفاوم  ناوتیمن  ار  يزیچ  نینچو  تسا  هدوب  باـعرا  و 

هب ندز  تسد  ریـشمش و  ندیـشک  زا  یلم  تدـحو  فیعـضت  هقرفت و  بوشآ و  عوقو  زا  زیهرپ  روشک و  یجراخ  عاضوا  ای  هعماج  یـسایس 
تفلاخم رب  شیوخ و  يار  رب  نانچمه  دنا  هدیـشوپیمالسا  بولطم  تموکح  شیوخ و  قح  زا  مشچ  اتقوم  هدـینادرگ و  ور  نینوخ  هزرابم 

هناگ هس  ماکح  هرود  تشذـگ  زا  سپ  ع )  ) نینموملا ریما  الوم  مینیب  یم  هکنانچ  دـنا . هدوب  یقاب  يويدـصت  رکبوبا و  تموکح  اب  یلوصا 
هک درک  نـت  هـب  یلاـح  رد  رکبوـبا ) ینعی   ) هفاـحق وـبا  رــسپ  ار  تفــالخ  تـعلخ  مـسق  ادــخب  ناــه  دــیوگیم " : هفوـک  یلم  عاــمتجا  رد 
یم نم  رادم  رب  تفالخ  ینعی   ) تسا نآ  گنس  هب  تبسن  ایسآ  هناوتـسا  تیعقوم  دننامتفالخ  راک  هب  تبـسن  نم  تیعقوم  تسنادیمیبوخب 
ورف نآ  رب  هدرپ  تسینمجوا . هب  لوصو  زاورپ و  ياراـی  ار  هدـنرپ  ددرگیم و  ریزارـس  ما ) هدـننک  يربهرو  عیفرماـقم   ) هلق زا  لیـس  دـخرچ .)

هعماج هناروکروک  نایرج  رب  ای  مروش  رب  اهنت  یتسد  اب  هک  مداهن  نیا  رد  هشیدنا  میمصت و  ذاختا  يانب  و  مدینادرگب ، نآ  زا  يور  مدنکفا و 
رادـید هـب  اـت  دربـیم  جـنر  نادـنچ  نموـم  ناـسنا  دـیارگیم و  يریپ  هـب  ار  درخ  دـیاسرف و  یم  ار  نـالک  هـک  یطیارـش  رب  مزرو و  یئاـبیکش 

هک مدومن  ربص  یلاـح  رد  سپ  تسا . رتکیدزن  تحلـصم  هب  لاوحا ، طیارـش و  نآ  رب  ندـیزرو  یئابیکـش  مدـید  دـیآ . لـئان  شراـگدرورپ 
تفرگ و شیوخ  هار  رکبوبا ) ینعی  ) یلوا هکنآ  ات  تسا  هتفر  داب  هب  مثاریم  هک  متـسیرگن  یم  ولگ و  رد  ناوختـسا  دوب و  هدید  رد  كاشاخ 

داد ): همدا  نینچ  تسج و  لثمت  یشعا "  زا " یتیب  هب  سپس  . ) دنکفا رمع ) ینعی   ) باطخ رسپ  گنچ  هب  شیوخ  زا  سپ  ار  نآ 
ینعی  ) یتعامجهب ار  تفالخ  تشذگیم  رد  وا  هک  ماگنهنآات  مدومن ، یئابیکـش  ربص و  نآ  يراوگان  تدش  همه  اب  ینالوط و  تدم  نآ  رد 
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( رکبوبا ینعی   ) یلوا هب  تبسن  نم  تلزنم  هرابرد  یک  تسا  یئاروش  هچ  نیا  ایادخ  مناشیا . رامش  زا  نم  شرادنپب  هک  تشاذگاو  یئاروش )
يدارفا نینچ  اب  ارم  الاح  هک  تسا  هدوب  یماهبا  ای  دیدرت 
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شـش ياروش  ياضعا  ینعی   ) اهنآ زا  یکی  تقونآ  مدومن . یگنهامه  هب  رهاظت  یناتـسادمهاهنآ و  اب  نم  همهنیا ، اـب  دـنزاسیم  نیرق  هیبش و 
هب هتـسد  راد و  نآ  زا  رفن  نیموس  ات  اـهزیچ . رگید  و  شیدـنواشیوخ ، دـنویپ  هب  يرگید  هدرپس و  شا  هنیرید  هنیک  هب  میمـصت  شوگ  هرفن )

نانچ ار  ادخ  لام  شناشیوخ  موق و  شهارمه  دیلول و  شروخآ  لبطـصا و  نایم  دوب  هتخادنا  ولهپ  رد  داب  هکیلاح  رد  تساخربتموکح و 
ار وا  شیفارطا  هتسد  راد و  دش و  شریگنابیرگ  شراک  تشگ و  هبنپ  شتموکح  هتـشر  هک  نآ  ات  ار . هراهب  هتـسر  ون  هزبس  رتش  هک  دندروخ 

تخاس " . راسنوگن 

هثالث ءافلخ  بقانم  هب  یهاگن 

ره و  دـیامنیم ، زاـب  هتـشگ  رارقرب  ص )  ) مرکا لوـسر  زا  سپ  هک  يا  هناـگ  هس  ياـهتموکح  هراـبرد  ار  شترـضح  رظنردـقنارگ  قـطن  نـیا 
ناشتایـصوصخ تایح و  يایاوز  همه  اب  ار  ناموصعم "  نیا "  و  دنا ، هدوب  بیـصن  یب  یئاعدا  تمـصع  زا  هک  نیا  رب  تسا  هاوگ  شاهلمج 

اپ يراددوخ و  زا  نخـس  دیوگیم " : تسا ، هتخادرپ  اهنآ  زا  نشور  قیقد و  يریوصت  هتـشون  هیواعم  هب  هک  مه  ياهمان  رد  دراذگیم . اشامتب 
رگا ادـخ  رب  هانپ  میوگب  دـیاب  هناحلـسم  زواجت  هرابرد  اهنآ . هب  ما  هناحلـسم  زواجت  متداسح و  يا و  هتفگ  افلخ  ربارب  رد  نم  یـشک  نمادـب 

زا نخـس  درک . مهاوخن  یهاوخرذعنآ  زا  مدرم  ربارب  رد  هک  تسا  يزیچ  نیا  مسق  ادخب  متـشاد  ترفن  اهنآ  زا  نم  هک  نیا  اما  دشاب  نینچ 
درک و لمع  ینادیم  هک  يا  هیور  هب  نامثع  هک  تسانیا  تقیقح  ما ، هتـشادن  ار  شیدـنواشیوخ  ساپ  هک  نیا  يا و  هتفگ  نامثع  ربمزواجت 

ادخ درک " : داریا  هرصب  هب  یشکرکشل  هب  میمـصت  زا  سپ  هک  یقطن  رد  نینچمه   " تسا . هدیـسر  تعالطا  هب  هک  دندرک  نانچ  وا  اب  مدرم 
مدرم مومع  زا  هک  یقح  هب  یـسرتسد  زاار  ام  داد و  صاصتخا  شیوخ  هب  ار  تموکحام  ناـیزب  شیرق  هلیبق  دربب  اـیند  زا  ار  شربماـیپ  نوچ 

ناناملسم و يداقتعا  هقرفت  ببس  هک  نیا  رب  دراد  يرترب  لاح  نآ  رب  ندیزرو  یئابیکش  مدید  تخاس . رود  میدوب  رتراوازـس  نآ  هب  تبـسن 
ندش هتخیر 
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یهاـبت هب  لزلزت  نیرتـمک  اـب  هتـسبن و  شقن  ناـنآ  حوررب  زوـنه  نید  دنناملـسم و  هزاـت  مدرم  هک  یطیارـش  رد  مهنآ  دـیآ  مهارف  ناـشنوخ 
یجاتنتـسا يرکف و  شـشوک  تموکح  راک  رد  هک  دنتـشگ  تموکح  يدصتم  يا  هدع  هجیتن ، رد  دردیم . رب  یفاکـش  كدنا  اب  دیارگیم و 

ياهشزغل زا  تشذگ  رایتخا  بحاص -  اهنآ و  دب  ياهراک  یسررب  راد  هدهعادخ  دندیشک و  تخر  تافاکم  يارس  هب  سپس  دندومن . یمن 
يدـصت يارب  شیوـخ  زا  رت  قـحیذ  رتراوازـسار و  سکچیه  ص )  ) ربماـیپ تشذـگرد  ماـگنهب  شراـتفگ " : نـیا  رد  زین  و  تـسا " . اـهنآ 
رتراوازـس سکچیه  هک  مدیدیم  درم و  رکبوبا  دعب  مدرک . تعیب  اهنآ  لثم  مهنم  سپ  دندرک ، تعیب  رکبوبا  اب  مدرم  اما  مدیدیمن ، تموکح 

رمع هاگنآ  مدرک . تعیب  اهنآ  لثم  مهنم  هجیتن  رد  دندومن ، تعیب  باطخ  نب  رمع  ابمدرم  اما  تسین ، تموکح  يدصت  هب  نم  زا  رت  قحیذ  و 
اب مدرم  دـعب  داد و  مهـس  شـش  زا  مهـسکی  ارم  وا  اما  مدـیدیمن ، تموکح  يدـصت  هب  شیوخ  زا  رت  قحیذو  رتراوازـس  ار  سکچیه  درم و 
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نمدزن وگب  ار  یلع  ورب و  تفگ  هداتسرف  يودزن  ار  ذفنق  شا -  هدش  هدازآ  رکبوبا -  هک  يزور  شراتفگ  نینچمه   " دندرک . تعیب  نامثع 
ع)  ) یلع دـناوخیم . شیوخ  دزن  ارت  ادـخلوسر  هفیلخ  تفگ : یهاوخیم ؟ هچ  دیـسرپ : شترـضح  دیـسر  ع )  ) یلع تمدـخ  هب  نوـچ  دـیایب .

ریما وگب  ورب و  وا  دزن  هرابود  تفگ : رکبوبا  دیناسر . رکبوبا  هب  ار  يو  مایپ  ذفنق "  دیا "  هتخادرپ  ادخلوسر  بیذـکت  هب  دوز  یلیخ  دومرف :
ادخ رب  هانپ  هک  تشادرب  گناب  دینـش  ار  شماغیپ  نوچ  ع )  ) یلع دربب . ار  ماغیپ  هتفر  ینک ، تعیب  وا  اب  ات  دناوخیم  شیوخ  دزن  ارت  نینموملا 

دننکیم ... قحانب  فازگب و  یئاعدا 
. دزاسیم هاگآ  هناگ  هس  ماکح  هب  ع )  ) بلاطیبا نبیلع  نینموملا  ریما  رظن  رب  رما و  تقیقح  رب  ار  ام  هک  شتاشیامرف  رگید  و 

هحفص 304 ] ] 

اب تفالخ  يدصت  دوخ  تسا ؟ هتشگ  عامجانآ  دوجو  رب  اجک  و  تساجک ؟ دننکیم  عدا  هناگ  هس  ماکح  يارب  هک  یندوب  موصعم  نیاربانب ،
دشابتجح هتفرگ و  تروص  یعامجا  رگا  میتفگ -  هکنانچ  هزات -  مکاح  تمـصع  رب  عامجا  هب  دسر  هچ  ات  تسا  هتفرگن  تروص  عامجا 

ود ره  رد  یتسیاب  دوش  هدرمـش  رثا  یب  لطاب و  تسا  رارق  رگا  دوش و  هدرمـش  لیلد  تجح و  زین  ناـمثع  لـتق  فارحنا و  دروم  رد  یتسیاـب 
دشاب  نینچ  دروم 

زاب ثحب  یلصا  ریسم  زا  میهد  همادا  تسا  یـشارت  تلیـضف -  لیلجت و  رد  يور  هدایز  زا  یـشان  هکیئاه  هوای  نینچ  لاطبا  در و  هب  هاگ  ره 
. دزرایب ندرک  در  نداد و  باوج  انتعا و  هب  اتدرادن  یـساسا  هیاپ و  اهفرح  نیا  یهگناو  دـش . میهاوخ  هدیـشک  یفارحنا  اهیداو  هب  مینامیم و 
هک شامق  نآ  زا  اهفرح  رگید  دشاب و  تسد  رد  نآ  زا  يا  هنومن  ات  میدروآرد  دقن  یـسررب و  ضرعمب  ار  لطاب  ياه  هناسفا  نآ  زا  يا  هراپ 

دیآ . هدیمهف  هدش  هتفگ  هدیجنسن  باسحیب و  لقعت و  یب 
دنا : هتخادرپ  هناگ  هس  ماکح  لیلجت  تلیضف و  رد  هک  اهنآ  زا  میروایم  یتیاور  دنچ  نونکا 

هدرک تبث  ار  تیاور  نـیا  يرجه -  يافوتم 377  یعفاش -  یطلم  دـمحا  نب  دـمحم  نیـسحلا  وبا  دامتعا "  دروم  نادـثیدحهیقف "  ماما  - 1
لـسغ هعمج  بش  هک  ره  دوب : هتفگ  نمب  يرهز  لوق  زا  ینامرک  دامح  نب  هیواـعم  دـیوگیم  زرماـیب -  ادـخ  هشاـکع -  نب  دـمحم  تسا " :
دمحم دـید . دـهاوخ  باوخ  رد  ار  ص )  ) ربمایپ دـناوخب  راب  رازه  ار  دـحا ) هللا  وه  لق   ) هروس شزامن  رد  ودرازگب  زامن  تعکر  ود  هدرک و 

ص)  ) ربمایپ رگم  دحا ) هللا  وه  لق   ) راب رازه  نآ  رد  مدـناوخیم و  زامن  تعکر  ود  ومدرک  نینچ  هعمج  بش  ره  نم  دـیازفا : یم  هشاکع  نب 
هب سپس  متـشازگب و  زامن  تعکر  ود  هدرک  لسغ  دمآ ، ارف  درـس  يا  هعمج  بش  ات  میامن . هضرع  يو  رب  ار  لوصانیا  منیبب و  باوخ  رد  ار 

راوید هب  متخادرپب ، نآ  زا  مد  هدیپس  کیدزن  متشازگب و  زامن  تعکر  ود  مدرک و  لسغ  هتساخرب  راچان  متشگ ، ملتحم  متفر ، رتسب 
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دیـشخردیم و هدراـهچ  بش  هاـم  نوـچ  شا  هرهچ  هکیلاـح  رد  دیـسر  ارف  ص )  ) ربماـیپ ماـگنه  نیا  رد  متـشاد . هلبق  هـب  يور  مداد و  هـیکت 
دوـب و هدیـشوپ  راو  نهاریپ  ار  یکی  هک  ینمی  عوـن  زا  درب  ود  شنت  رب  و  دـشاب ، نآ  رب  نـیرز  هتـسد  ود  هـک  نیمیـس  گـنت  نوـچ  شندرگ 
. تفگ دماشوخ  مالـس و  هدرک  یتسدشیپ  میوگب  دـماشوخ  متـساوخ  تفای . رارق  مربارب  رد  هدـمآ  لاحنیا  رد  هتخیوآ . مادـنا  رب  ار  يرگید 

نم اب  نادنمشناد  ناهیقف و  ادخ  ربمایپ  يا  متفگ : متسیرگن و  شنادند  هب  دز و  يدنخبل  منیبب ، ار  شا  هتسکش  نیشیپ  نادند  متـشاد  تسود 
رادب . هضرع  دومرف : مرادب . هضرع  وت  رب  مهاوخیم  هک  مراد  تنس  زا  لوصا  يدادعت  نم  دنراد و  دمآ  تفر و 

رذـحرب تسا . هداد  نامرفادـخ  هچنآ  هب  نتخیوآ  تسد  ادـخ . مکح  رب  ندرک  ربص  ادـخ . رما  هب  ندوب  میلـست  یهلا . ياضق  هب  اضر  متفگ :
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هچ دشاب و  ریخ  هچ  یهلا  تاردقم  هک  نیا  هب  نامیا  ادخ . يارب  راک  هلیسوب  نتخاس  كاپ  تسا . هتشاد  رذح  رب  نآ  زا  ادخ  هچنآ  زا  نتشاد 
(. ناناملسم  ) هلبق لها  هیلع  داهج  شوپاپ . رب  ندیـشک  حسم  ندرک . ینمـشد  لادج و  ایر و  كرت  ینید  لئاسم  رد  تسا . ادخ  بناج  زا  رش 

یئابیکـش و تسا . ادـخ  مالک  نآرق  ندرک . لمع  نتـشاد و  داقتعا  تسا . یندـش  دایز  ومک  نامیا  تسا . بحتـسم  هدرم  ناملـسم  رب  زاـمن 
هیور زا  هچرگ  مکاـح  هیلع  هناحلـسم  ماـیق  فرحنم . نآ  زا  اـی  تسا  نید  قـیرط  رب  هک  يدراوـم  رد  همکاـح  تردـق  مـچرپ  ریز  تمواـقم 

گرزب ناـهانگ  هجرگ  ار  يدـحوم  چـیه  خزود . هب  هن  دـنیایم و  رد  تشهب  هب  هن  هک  ینادـحوم  تـسین . اور  دشابهتـشگ  فرحنم  یمالـسا 
ص)  ) دمحم باحصا  زا  تسد  هب  مدیسر  نوچ  نتشاد - . زاب  ص )  ) دمحم باحـصا  زا  تسد  درمـش . رفاک  ناوتیمن  دشاب  هتـشگ  بکترم 

رمع دـعب  تسا  رکبوبا  ص )  ) ادـخ ربمایپ  زا  سپ  مدرمدرف  نیرترب  تساخرب -  شا  هیرگ  گناب  ات  تشاذـگ  ار  نتـسیرگ  يانب  نتـشاد ، زاب 
ص)  ) ربمایپ تسا . وا  دامادو  ومع  رـسپ  متفگیم : لد  رد  مدرب  یم  اریلع  مان  یتقو  دیوگیم : هشاکع  نب  دـمحم  یلع . سپـس  نامثع و  دـعب 

متشادیم هضرع  شترضح  رب  ار  لوصا  نیا  یپایپ  بش  هس  مشیدنایم . هچ  لد  رد  هک  دنادیم  یتشادنپ  دز  يدنخبل 
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راب هس  ارنیا  و  یلع ... سپـس  نامثع  دعب  یلعسپـس . نامثع  دعب  دومرفیم : نم  هب  یلع ، سپـس  نامثع  هک  مدیـسریم  اج  نیا  هب  تقو  ره  و 
لد و رد  یتوـالحباوخ  نآ  زا  دـشیم . کـشا  زا  رپ  شناگدـید  متـشادیم  هضرع  يو  رب  ار  یلوـصا  ثیداـحا  نیا  نوـچ  و  درکیم . رارکت 

نآ مدروخ و  یئاذغ  سپ  دـنامن ، نم  رد  بجاو  زامن  يارای  هک  نادـنچ  مدـیماشاین  مدروخن و  چـیه  زور  تشه  هک  مدرک  ساسحا  مناهد 
سب " . هاوگوا  مه  تسا و  هاوگ  ارم  ادخ  تفرب . تذلو  توالح 

ادخو دوخ  نیب  ارت  مهاوخیم  نم  دمحا  تفگ : هنع -  هللا  یـضر  لبنح -  نب  دمحا  هب  زرمایب -  ادخ  لکوتم -  نینموملاریما  : دسیونیم هاگنآ 
هاگآ علطم و  يا  هتشون  ص )  ) ادخ ربمایپ  باحصا  لوق  زا  ناعبات  زا  تباحصا  زا  هچنآ  تعامج و  تنـس و  زا  ارم  نیاربانب  منادرگ ، تجح 

دناوخرب . يو  يارب  ار  تیاور  نیا  لبنح  نب  دمحا  زاس :
دمحا هکنانچ  نآ  فسات  هیام  روآ و  هدنخ  بلاطم  هناسفا و  نیا  هرابرد  ثحب  ام و  حیـضوت  هب  درادـن  يزاینیمارگ  دـنناوخ  دـیوگ : ینیما 

، دیامن نیقلت  شتقو  هفیلخ  هب  ارنآ  دنادرگ و  تجح  ادخ  دوخ و  نیب  ار  يا  هناسفا  چوپتیاور و  نینچ  هک  مینادیم  نیا  زا  رترب  ار  لبنح  نب 
باوخ نیا  رکذ  زا  سپ  رکاسع  نبا  هک  ار  یـسک  تیاور  دیامن ، قیدصت  ار  شتیاور  هشاکع و  نب  دمحم  فرح  هک  نیا  زا  رتالاب  نینچمه 

ار وا  تفگ : هداد  ناکت  يرـس  ینامرک ؟ هشاـکعنب  دـمحم  متفگ : هعرز  وبا  هب  دـیوگیم : یعدرب  ورمع  نب  دیعـس  دـیوگیم " : شا  هراـبرد 
ما و هتشون  يرآ  تفگ : ؟ يا هتـشون  شنابز  زا  دنکیم  ناتـساد  هک  ار  یباوخ  مدیـسرپ : تسا . زاسغورد  وما  هتـشون  ثیدح  وا  زا  ما و  هدید 
 " میعن وـبا  يارب "  و  دوـشیم . مک  وداـیز  تسا و  رادرک  راـتفگ و  ناـمیا  هک : هدرک  لـقن  هبابـش "  يارب "  تروـصنیا  هـب  هـک  درکیم  اـعدا 
و تسین . تبث  نتـشون و  لباق  شتایاور  تسا و  وگغورد  رایـسب  هشاکع ) نب  دمحم  ینعی   ) يو هک  دوزفا  و  نامثع . سپـس  یلع  لکـشنیاب :

نب دمحم  مدیسرپ : دننکیمن . لقن  ار  تیاور  نآ  میعن  وبا  هبابش و  هک  دوب  نیا  شدوصقم 

هحفص 307 ] ] 

دید و ارم  عفارنب  دمحم  مدوب 0  لئاق  یماقم  يو  يارب  ودـمآ  اجنیا  دوب  شقیفر  هک  عفار  نب  دـمحم  اب  تفگ : يا ؟ هدـید  اجک  ار  هشاکع 
روطچ متفگ : دش . دهاوخنشور  تیارب  شعـضو  ینک  زاب  وا  اب  ار  تبحـص  رـس  هاگ  ره  تفگ : نمب  دـیوگب و  يزیچ  وا  هرابرد  دوبن  لیام 

ادـخ هب  هک  دوـب  یغورد  درک  ریرقت  میارب  هکیثیدـح  نیلوا  تفگ : ینادرگ ... نشور  ارم  ینک و  یلـضفت  نم  هب  هنیمز  نـیا  رد  هـک  تـسا 
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سابع " ... نبا  رب  ویلع  رب  و  ص )  ) شربمایپ رب  تسب و 
نامگب دنا و  هتخادرپ  تیاور  لعج  هب  نایوار  نیا  زا  یعمج  دـیوگیم : تساهدروآ و  فیعـض "  نایوار "  رامـش  رد  ار  وايروباشین  مکاح 

نب لهـس  لوق  زاهاگنآ  ینامرک . هشاکع  نب  دمحم  همـصع و  وبا  لثم  دنا ، هدـناوخ  لئاضف  بوخ و  ياهراک  هب  ار  مدرم  هلیـسونیاب  شیوخ 
لعج ص )  ) ادـخ ربمایپ  نابز  زا  ثیدـح  رازه  هد  زا  شیب  هشاکع  نب  دـمحم  میمت و  نب  دـمحم  يرابیوج و  دـمحا  دـیوگیم : ظفاح  يرس 

دنا . هدرک 
هنیمز رد  هک  ار  یئاه  هناـسفا  تسین  هتـسیاشهجوچیهب  شتیاور ، نآ  ناـنچ و  شتایـصوصخ  تافـص و  دـشاب و  نینچ  شعـضو  هک  یـسک 

هرخـسم چوپ و  فرح  نینچ  هک  درک  دیاب  يا  هقث "  دامتعا و "  دروم  هیقف  زا  بجعت  مینک . قیدصت  دـفابیم  ینید  میلاعت  يداقتعا و  لوصا 
بیرف يرگهارمگ و  هب  ار  شبحاـص  هک  یبـصعت  تسا و  هناروکروک  قشع  زا  یـشان  نیا  دـهدیم . رارق  دنـس  دـنکیم و  تبثار  یئاوـسر  و 

 " دنیوگغورد . اهنآ  هک  دنادیم  ادخ  و "  دناشکیم ، قلخ  لد  هداس  ياههدوت 
يرصب هبالق  وبا  زا  يرصب  ءاذح  دلاخ  زا  طانح  باهش  وبا  زا  رازب  فلخ  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  فارـشالا "  باسنا  رد "  يرذالب  - 2

ص)  ) ادخربمایپ دیوگیم : سنا . زا 
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مرـش رـس  زا  ناتنیرتوگتـسار  یبا ، نآرق  تئارق  رد  ناتنیرتاناوت  رمع ، نید  روما  رد  ناتنیرتریگ  تخـس  رکبوبا و  ناـتنیرت  ناـبرهم  دومرف " :
وبا تما  نیا  نیما  دراد و  ینیما  یتما  ره  و  تباث ، نب  دـیز  نات  رازگ ) ای   ) ناد هضیرف  لبج ، نب  ذاعم  ناتنیرت  سانـش  مارح  لالح و  نامثع ،

تسا " . حارج  هدیبع 
ناشنیرتریگ تخـس  تسا و  رکبوبامتما  درف  نیرت  نابرهم  ترابع " : نیاب  تسا  هدرک  تبث  دنـس  فذـح  اب  شخیرات  ردرکاسع  نبا  ار  نیا 

و بعک " ... نب  یبا  نآرق  تئارق  رد  ناشنیرتاناوت  دیز ، ناش  رازگ ) ای   ) ناد هضیرف  نامثع ، مرش  رس  زا  ناشنیرتوگتسار  رمع ، ادخ  نید  رد 
نتم تسا و  ظوفحم "  ریغ  تایاور "  نیا  ياهدنـس  دـیوگیم : یلیقع  دـیازفا : یم  هدرک و  تبث  يردـخ  دیعـس  وبا  قیرطزا  رگید  ياج  رد 

فورعماهنآ .
لـضاف دـباع و  نیما و  هقث " و  هک "  یـسک  تسا  هدرک  ناتـساد  رازب  فلخ  هک  تسا  يروآ  هدـنخ  زیگنا و  تفگـش  هناسفا  دـیوگ : ینیما 

دزن يو  مان  دشیم . هدرمـش  ثیدح  تنـس و  نایوار  زا  دوبن  يو  رد  يراوخبارـش  تفآ  نآ  رگا  دیوگیم : یلیفن  رفعجوبا  راوخبارـش  تسا و 
بارش هچ  وا  مسق  ادخب  نکل  تسا ، هدیسر  ام  هب  نیا  ربخ  دیوگیم : دروخیم  بارـش  وا  دنیوگیم : دوشیم و  هدرب  نایلبنح -  ياوشیپ  دمحا -

تسا  راکتسرد  نیما و  هقث " و  ام "  رظنب  دروخن  بارش  هچ  دروخب و 
زا ار  تیاور  نآ  هکیناسک  و  تسا ، هدیـسر  رازب  فلخ  هرابرد  لبنح  دـمحا  هب  هک  یعالطا  تحـص  رب  تسا  یقداص  هاوگ  شتیاور  نیمه 

دناهدوب . يریگبناج  يزرو و  ضرغ  یهاوخاوه و  یتسم  شوختسد  دنا  هدرک  لقن  تبث و  وهتفرگ  يدوجوم  نینچ 
قزر نب  دمحا  نب  دمحمزا  تسا  هدروآ  یلوق  لقن  يراسگیم  يدیلپ  زا  نیما  هقث "  نیا "  هدولآ  نماد  ندومن  كاپ  يارب  يدادـغب  بیطخ 

. شاقن دایز  نب  نسح  نب  دمحم  زا 
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شا هدازرهاوخ  يزور  دیـشونیم . بارـش  نآرق ) تایآ   ) لیوات اب  رازب )  ) ماشه نب  فلخ  تفگیم : دادح  میرکلا  دـبع  نب  سیردا  دـیوگیم :
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فلخ هب  ور  هاگنآ  دزاس " ... ادـج  وزیامتم  هزیکاپ  زا  ار  دـیلپ  ادـخ  ات   " هیآ ... هب  دیـسر  ات  دـناوخ  دـناوخیمار . لاـفنا  هروس  شروضح  رد 
رـس فلخ  تفرگدهاوخ ؟ رارق  کیمادک  فیدر  رد  بارـش  دزاسادج  زیامتم و  اه  هزیکاپ  زا  ار  اهدیلپ  ادخ  رگا  ناج  یئاد  دیـسرپ : هدرک 

رد هک  يوشیم  یـضار  ایآ  دیـسرپ : شا  هدازرهاوخ  اهیدیلپ  فیدر  رد  دادباوج : سپـس  دنام ، هدنکفارـس  یتدـم  تخادـنا و  نیئاپ  شیوخ 
ادـخ هاگنآ  تفگ . يراسگیم  كرت  و  زیرب . كاـخ  رب  تسا  نآ  رد  ار  هچره  ورب و  هناـخ  هب  مزیزع  تفگ : یـشاب ؟ يدـیلپنابکترم  راـمش 

درمب . ات  دینارذگ  يراد  هزور  هب  راگزور  وا  دروآ و  شیپ  ار  هزور 
تـشادیم تقیقح  دوبیم و  لوقعم  يو  هئربت  رگا  . دوبیم نینچ  شاـک  و  دومنیم ، تسرد  مههئربـت  نیا  دـمایم  رد  تسار  مهوت  باوخ و  رگا 

نیا اریز  تسا  راکتـسرد  نیما و  هقث " و  دروخن "  هچ  دروخببارـش و  هچ  تسا : هتفگ  هک  دوب  لبنح  دـمحا  ماما  راـهظا  هدـیقع و  زا  رتهب 
يا دـیامرفیم : دـنوادخ  و  تساراگزاس ، قطنم  لقع و  عرـش و  اب  هن  تسهنآ و  تاـبثا  رد  یناـهرب  لـیلد و  هن  هک  تسايراـهظا  هدـیقع و 

دینک ... قیقحتو  یسررب  شا  هرابرد  دروآ  يربخ  ناتیارب  يراکدب  هاگ  ره  دیدروآ  نامیا  هک  یناسک 
تلعب شتیاور  دنـس  اریز  تسین ، راـبتعا  لـباق  هدرک  لـقن  رازب  فلخ  نماد  ندومن  كاـپ  هئربت و  يارب  يدادـغب  بیطخ  هک  یناتـساد  نکل 

ار وا  رکبوبا  چوپ و  ینطق  راد  تسا و  هدناوخ  وگغورد  دمحم  نب  هحلط  ار  يوو  تسا  تسـس  لطاب و  شاقن "  نسح  نب  دـمحم  دوجو " 
: هتفگ دنا  هدرک  دایوا  ریـسفت  زا  شروضح  رد  تسا و  هتخانـشان  تشز و  شتایاور  همه  هتفگ : یناقرب  تسا و  هدومن  سیلدـت "  هب "  مهتم 

. درادن دوجو  یحیحص  ثیدح  چیه  نآ  رد 
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درک ؟ هئربت  ناوتیم  ار  رازب  فلخ  روطچ  نیاربانب  تسا . هتسناد  هتشون و  شدوخ  يدادغب  بیطخ  ار  همه  اهنیا 
مان هک  دارفا  نآ  رامش  رد  ار  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نینموملا  ریما  ام  يالوم  مان  هک  مرازگساپس  هدرک  لعج  ار  تیاور  نیا  هک  یسک  زا  نم 
اهنآ فیدر  رد  هک  تسا  نآ  زا  رترب  شیالاو  تیـصخش  دراد و  يرترب  اهنآ  همه  رب  تافـص  نآ  ظاـحلب  هکار  وا  ماـن  تسا ، هدرواـین  هدرب 
دای يرگید  تلیضف  زا  دزسیمن  شرانک  رد  هک  تسا  یلاع  میظع و  نادنچ  شلئاضف  هکنانچ  دوش  هدرب  مان  شرانک  رد  یـسک  ای  دوش  رکذ 

دیآ .
. مینیب یمن  دقن  یسررب و  لیلحت و  هب  يزاین  هچ  میزادرپب ، هدش  رکذ  هدعنآ  يارب  هک  یفاصوا  تیاورنتم و  یسررب  هب  اجنیا  رد  میهاوخیمن 

شتآ شروتـسدب  ار  هئاـجف "  هک "  نیا  ـالثم  دـنکیم ، تیاـفک  فورعم  عطاـق  لـیلد  دـنچ  تسا  تما  درف  نیرت  ناـبرهم  رکبوبا  هک  نیا  رب 
رد ینیگنن  تیانج  هتـشگ و  بکترم  هیفنح  ینب  هلیبققح  رد  یتیانج  هک  دیلو -  نب  دلاخ  دروم  رد  مالـسا  رفیک  نوناق  يارجا  زا  دـناهدز و 

یئانتعا یب  اهیلع -  هللا  مالـس  ءارهز -  همطاف  هرهاط  هقیدـص  ياوعد  هماقا  هب  ای  تسا  هدرک  يراددوخ  شرـسمه -  هریون و  نب  کلام  قح 
مه یتروص  ردهچ  دنادرگ . دونـشخ  یـضار و  هتـشاد  دوجو  شیارب  هک  یلح  هار  اب  ار  وا  هتـساوخن  هکلب  هتخادرپن  ار  شقح  اهنت  هنو  هدرک 

هرابرد هک  یتایآ  اب  دراگنایم و  یلام  ثاریم  یب  ار  ناربمایپ  هک  ارینیغورد  تیاور  زین  میریگب و  هدـیدن  ار  تعامج  نآ  لـطاب  ياواـتف  هک 
هچنآ زا  ع )  ) یلع شیومع  رسپ  همطاف و  هک  میراگنا  هدیدن  ار  نیا  زین  و  دراد -  تافانمتسه  اصوصخ  ناربمایپ  ثاریم  یلک و  روطب  ثرا 
هدوب ص )  ) ربمایپ ملع  رهش  هزاورد  تما و  یضاق  نیرت  هتسجرب  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  دنا و  هدوبن  عالطا  یب  هدرکیم  لقن  یئاهنتب  رکبوبا 

هتشادن و غیرد  شرتخد  هب  یمالسا  قوقح  ملع  نتخومآ  شیوخملع و  ضیف  زا  چیه  شترضح  و  ص )  ) ربمایپ هشوگ  رگج  همطاف  تسا و 

هحفص 311 ] ] 

دلج 18 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 190زکرم  هحفص 179 

http://www.ghaemiyeh.com


وا هب  ار  شثاریم  قح و  درک و  دـهاوخ  اوعد  هماـقا  دـنزادنایم  تسد  كدـف "  رب "  هک  شباحـصا  زا  یـضعب  هیلع  هدـنیآ  رد  هک  هتـسنادیم 
تمایق ات  هک  دمآ  دـهاوخ  دوجوب  تما  رد  یباعـشنا  داددـهاوخ و  خر  ناشنایم  یقوقح  شکمـشک  يرکف و  یـسایس و  هزرابم  دـنهدیمن و 
شداماد هب  شرتخد و  هب  رکبوبا  زاشیپ  شیوخ  ثاریم  هب  عجار  هک  هدوب  مزـال  ص)  ) ربماـیپ رب  یلبق  عـالطا  نیا  ساـسارب  و  دـباییم ، همادا 

يو اـیآ  تسا . هدرکن  ذاـختا  هک  مینیب  یم  هداـشگ  رکبوـبا  ربارب  رد  ار  یلح  هار  زاـب  میریگب  هدـیدن  ار  همه  اـهنیا  رگا  يرآ ، دـهد . مـیلعت 
کلم هچرگ  ار -  كدـف "  توبن " ، نادـناخ  هب  تبـسن  ناهاوخدـب  یخاتـسگ  وفـالتخا  تما و  باعـشنا  زا  يریگولج  يارب  تسناوتیمن 

ای شدنادرگ  زاب  ص )  ) ربمایپ نارب  ثاریم  هب  رمعاهدعب  هک  روطنامه  دروآرد  ع )  ) همطافرایتخا هب  تسنادیم -  تلود  رایتخا  تحتو  مومع 
و هیواـعم ، نب  دـیزی  و  ناـمثع ، نب  ورمع  مکح ، نب  ناورم  رفن : هس  كرتـشم  لویت  هب  هیواـعم  اـی  دروآرد  ناورم  لوـیت  هب  ناـمثع  هکناـنچ 

دنتشادهناکلام . فرصت  یتلود  كالما  رد  كدف " و  نیمه "  رد  ماکح  يا  هرود  رد  هرخالاب 
 " هقیدص هک "  دیسرپ  دیاب  همطاف  زا  هتشگ -  اعدا  شیارب  یلعج  نیغورد و  تیاور  نآ  رد  هک  رکبوبا -  یلدمحر  ینابرهم " و  هرابرد " 
هک اه  هچ  وت  زا  سپ  ادـخ  ربمایپ  يا  مردـپ  هآ ، هک  دروآرب  گناب  شتردـق  همه  ابو  دـش  ردـب  نایرگ  هک  زور  نآ  تسا  وگتـسار  رایـسب  و 

هویـشب دش و  نوریب  هناخ  زا  شا  هداوناخ  نانز  زا  یعمج  ابهک  زورنآ  دیـسرپ  دیاب  وا  زا  هفاحق  یبا  رـسپ  باطخ و  رـسپ  تسد  زا  میدیـشکن 
رس ینویش  سپس  داتسیا و  شربارب  ردو  دیـسر  دوب  نارگید  راصنا و  نارجاهم و  زا  یتیعمج  اب  هک  رکبوبا  رقم  هب  اتتفرگ  نتفر  هار  شردپ 
ره زا  دـعب  ادـخب  تفگ : رکبوبا  هب  هک  زورنآ  وا  زا  و  تخادـنا . رد  هزرلب  ار  سلجم  دروآ و  ناغف  هیرگ و  هب  ناهگانب  ار  تعامجنآ  هکداد 

منکیم نیرفنارت  مرازگیم  هک  يزامن 
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شکاپ هتـسناد و  شهزنم  ریهطت  هیآ  رد  لیلج  يادـخ  هک  تسا  نامه  همطاـف  .و  دوب رطاـخ  هدرزآ  رکبوبا  زا  تشذـگیم و  رد  هک  زورنآ  و 
ارم درآ  مشخهب  ار  وا  هک  ره  نیاربانب  تسا ، نم  نت  هراپ  همطاف  هک "  هتـسویپ  تحـص  هب  نخـس  نیا  شا  هرابرد  شردپ  زا  تسا و  هدناوخ 

حور بلق و  همطاف  هدومرف " : دروایم " و  مشخب  ارم  درآ  مشخ  هب  ار  وا  هچنآ  تسا و  هدرزآ  ارم  درازایب  ار  وا  هچنآ  دـشاب و  هدروآ  مشخب 
مـشخب همطاف  مشخ  رطاخب  ادـخ  تسا " و "  هدرک  تیذا  ارم  اعطق  دـنک  تیذا  ار  وا  هک  ره  نیارباـنب  دراد ، رارق  منوردـنا  رد  هکتسا  نم 

ددرگیم " . دونشخ  شیدونشخ  رطاخب  دیایم و 
، دیـسرپ تسا -  وگتـسار  قیدـص و  نیرتگرزب  هک  ع - )  ) بلاطیبا نب  یلع  نینموملاریما  زا  دـیاب  رکبوبا  یلدـمحرو  یناـبرهم "  هراـبرد " 

یمالسا هعماج  خیرات  رـس  ات  رـس  رب  نآ  سوحنم  راثآ  هک  یتعیب  يارب  دندیـشکیم  نتفرگتعیب  يارب  هدش  راهم  رتش  لثم  ار  يو  هک  زورنآ 
دیعبت رذوبا  ددرگ و  درط  دادقم  دنیبب و  تنوشخ  ناملس  هک  هتشگ  ببس  هدیـشاپ و  یئوپ  هقرفت  هانگ و  رذب  اه  هدوت  لد  رد  تسا و  هدیود 

ددرگ و رایتخا  يرگید  شیاـجب  كورتم و  مالـسا  ماـکحا  دوش و  غیلبت  هدـیمهف و  هنوگرگد  نآرق  میلاـعت  دردـب و  راـمع  مکـش  دـنوش و 
سومان لام و  ناج و  رب  هدرک  ناشتنعل  ص )  ) ربمایپ هک  اـهنآ  هداز  دزیرب و  هکم  حـتف  ناگدـش  دازآ  نارگتراـغ و  هسیک  هب  سمخ  دـمآرد 

رب هرح "  گنج "  رد  ددرگ و  ناریو  هبعک  دشاب و  هدرمـش  زیچان  وراوخ  يرادنید  نامیا و  دزیمآرد و  مارحهب  لالح  دنوش و  طلـسم  قلخ 
دروم دنوش و  هزره  ناسومان  یب  ریـسا  راصنا  نارجاهم و  نارتخد  دور و  یماظن  هلمح  تسا -  نانموم  ربمایپ و  ترجه  يارـسهک  هنیدـم - 

دـنرب و ص )  ) ربمایپ نامدود  لتق  هب  تسد  ههبـش  نیرتمک  ابات  دوش  هداد  هزاجا  نادالج  هب  دنـشوپرد و  گنن  ساـبل  دـنریگ و  رارق  زواـجت 
شنید دننکشمه و  رد  شربنم  دنشکبار و  شنارای  دنریگ و  تراسا  هب  شا  هلئاع  دننکشب و  شکاپ  هرجش  راسخاش  دننکرب و  شلسن  هشیر 

نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  دنشاپ ... ورف  كاخ  شدای  مان و  نازورف  لعشم  رب  دنناشوپب و  قلخ  زا  ار 
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ناـیرگ درب و  هاـنپ  ص - )  ) ادـخ ربماـیپ  شردارب -  رازم  هب  هک  ماـگنه  نآ  دیـسرپ  ع )  ) یلع نینموـملا  ریما  زا  یتسیاـب  شیناـبرهم  هراـبرد 
دنشکب . ارم  دوب  کیدزن  دنتخاس و  راوخ  ناوتان و  ارم  تعامجنا  میردام  ردارب  يا  تفگیم :

تسا  تما "  درف  نیرت  نابرهم  رکبوبا "  هک  نیا  رب  رگنشور  عطاق و  دنتسه  یلئالد  شلاثما  اهنیا و 
ینابزدـب و تنوشخ و  هب  نید  روما  رد  يریگتخـس  هک  تسا  نشور  دـشاب ، تما  درف  نیرتریگ  تخـس  نید  روما  رد  رمع  هک  نیا  هب  عجار 
زا رایـسب  هچ  درمنآ  هکمینادیم  و  نآ ، بجومب  راتفر  تسا و  نآ  ماکحا  يارجا  تنـس و  نآرق و  قیبطت  رد  تیدج  هب  هکلب  تسین  يردـلق 

لمع هدوب  ربمایپ  تنـسو  ادـخ  مکح  فـالخب  هک  شیوخ  هاوخلد  يارهب و  تسا و  هدـنکفا  رـس  تشپ  هدیچیپرـس و  وهدـیزرو  فلخت  نآ 
. تسا هدوـب  یعـالطا  یب  یناداـن و  يور  زاشتاـفلخت  هتـسنادیمن و  ار  ص )  ) ربماـیپ ادـخ و  مکح  هـک  يدراوـم  زا  میرذـگب  تـسا ، هدرک 

يراشفاپ دراذگیم  اپ  ریز  ار  نید  یساسا  ماکحا  میلاعت و  هک  یسک  دراد ؟ یـشزرا  هچ  ینادانيور  زا  ملع و  نودب  يریگتخـس  تنوشخ و 
دوهشم و هیور  ننـس و  زا  هک  یـسک  لمع  تدش  يریگتخـس و  دشابهتـشاد ؟ دناوتیم  یتیمها  هچ  یعرف  یئزجدراوم و  رد  شیریگتخـس  و 

رمع شناد  رادقم  رد  ردان  تایاور  ناونع "  ریز  مشش  دلج  رد  هک  ار  یثحب  راب  رگد  دوریم ؟ يرـسدوخ  هار  دوشیمفرحنم و  مالـسا  تباث 
رت نشور  هچ  ره  شرما  تقیقح  هاگنآ  و  دریگ ، رارق  ناتربارب  رد  رمع  تیـصوصخ  نیا  زا  يا  هدـنز  دـهاوش  ات  دـیروآ  رطاخ  هب  میتشاد  " 

دیامن .
ره دراد و  یفاک  تلالد  ریدـغ "  مهن "  متـشه و  دـلج  تسا  هدوب  اـیح  مرـش و  رـس  زا  تما  درف  نیرتوگتـسار  ناـمثعهک  بلطم  نیا  يارب 

 " نامثع يایح  مرـش و  رد "  دـلج  نیمه  رد  هک  یثحب  اهنآ  رب  هوالع  و  تسايو ، تیـصوصخ  تفـص و  نآ  زا  یناهرب  یتیآنآ و  هحفص 
. میدرک
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ره و  دراد . تیمها  رتشیب  هچنآهب  ندیـسرن  ندش و  مرگرـس  تسا و  تقو  ندش  عیاض  هیام  هچ  مینکیمن ، ثحب  رگید ، رفن  هس  نآ  هب  عجار 
شنیما ونیرترازگ  هضیرف  نیرت و  سانـشنید  تما و  درف  نیرتاناد  هک  دنادیم  دـشاب  هدیـسر  هدرک و  هعلاطم  ار  ریدـغ "  باتک "  هک  سک 

ربمایپ هک  ینارگن  نآ  وا  هرابرد  دـیالایمن و  یتادوجوم  نینچ  اب  ار  تما  تحاـس  و  تسا ، يرگید  اـهنیا و  زا  ریغ  وا  هک  دـنادیم  و  تسیک ،
و تاوهـش ، يوریپ  و  ینورد ، ياهـشهاوخ  يرگهارمگ  زا  مدوخ  زا  دـعب  متما  هرابرد  دومرف " : هک  اجنآ  تسین  تشاد  شتما  هرابرد  مرکا 

 " مکانمیب . كرد ، نتخانش و  زا  سپ  ندرک  تلفغ 
زا سپ  درف  نیرتهب  مدیـسرپ : مردـپ  زا  دـیوگیم : هیفنح  نب  دـمحم  تساتبث : تیاور  نیا  بقاـنم "  لـصف "  يراـخب ، حیحـص "  رد "  - 3

: مدیـسرپ ناـمثع ، وازا  دـعب  دـیوگب  هکنیا  سرت  زا  رمع . دـعب  : تفگ هک ؟ يو  زا  سپ  مدیـسرپ : رکبوـبا . تفگ : تسیک ؟ ص )  ) ادـخلوسر
متسه . ناناملسم  زا  نتکی  طقف  نم  تفگ : وت ؟ سپس 

؟ تسیک ص )  ) ادـخلوسر زا  سپ  درف  نیرتـهب  ردـپ  يا  متفگ : دـیوگیم : تسا : هدروآتراـبع  نیاـب  شخیراـت  رد  يدادـغب  بیطخ  ار  نیا 
. رمع دعب  تفگ : هن . متفگ : ینادیمن ؟ رگم  مرسپ  تفگ : هک ؟ يو  زا  سپ  مدیسرپ : رکبوبا . تفگ : هن ، متفگ : ینادیمن ؟ رگم  مرـسپ  تفگ :
قوقح و نامه  و  تسا ، ناناملـسم  زا  نتکی  تردـپ  مرـسپ  تفگ : يرفن . نیموس  وت  وت و  وا  زا  دـعب  مردـپ  متفگ : هدرک  یتسدـشیپ  هاـگنآ 

دنراد . ناشیا  هک  دراد  ار  یفیلاکت 
نب یلع  نینموـملا  ریما  هدـیقع  هیرظن و  سک  ره  دراد . رایـسب  اـهنیا  زا  وا  و  تسین ، يراـخب "  ياـطخ "  وشزغل  نـیلوا  نـیا  دـیوگ : ینیما 
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نایب احورشم  هتشاد و  مالعا  ددعتم  ياهتبسانم  رد  اهراب و  هک  ار  نیاو  دنادب  يو  زا  شیپ  مکاح  هس  هرابرد  ار  بلاطیبا 
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تسا . نیگمهس  یناتهب  دنا  هداد  تبسن  يو  هب  نیغورد  تایاور  هنوگنیا  اب  ار  هچنآ  هک  نیارد  دنامیمن  شیارب  یکش  تسا  هدرک 
همهنآ زا  سپ  ناـش  هتـسد  راد و  رفن و  هس  نآ  هراـبرد  ار  شردـپ  هیرظن  اـی  دسانـشن  ار  شردـپ  هـک  تسینیـسک  هـیفنح  نـب  دـمحم  هزاـت 

ار ینامثع  دربب  ار  نامثع  مان  شردپ  دسرتب  دسربهک  رفن  نیموس  هب  دسرپب و  اهنآ  هرابرد  شردپ  زا  دیایب و  ات  دنادن  تانالعا  تاحیرـصت و 
هک تسه  اهنآ  هرابرد  ص )  ) ربمایپ زا  یحیحـص  ثیدـح  هک  تسا  صاعلا  وبا  هداوناخ  زا  رفن  یـس  زا  یکی  دـنادیم  دسانـشیم و  بوخ  هک 

شیوخ تسدب  تسد  هدروآرد  راصحناب  ار  ادـخ  لام  دنـسرب  درم  یـس  هب  شلـسن ) ینعی   ) صاعلا وبا  نادـنزرف  هک  یماگنه  دـیامرفیم " :
 " رادشخ . ار  شنید  دننادرگیم و  هدرب  ار  ادخ  ناگدنب  دننادرگیم و 

نامثع هناخ  گنهآ  نوچ  هک  زورنآ  تفگن  هیفنح  نب  دمحم  شرـسپ  هب  نامثع  ندش  هتـشک  زور  ار  شا  هدیقع  نیا  نینموملاریما  ارچ  سپ 
تشگ ؟ شنتفر  عنام  تفرگ و  ار  شتسد  هیفنح  نب  دمحم  درک 

ینعی  ) وا هدومرف " : تسا و  هتفگ  هچ  شردـپ  قح  رد  ص )  ) یمارگ ربماـیپ  شدـج  دـشاب  هتـسنادن  هک  تسا  نآ  زا  رترب  هیفنح  نب  دـمحم 
مدرم نیرتهب  وا  و  شیوخ ، زا  سپ  مراذـگیم  ياج  رب  هک  تسا  یـسک  نیرتهب  وا  و  ناسنا ، نیرتهب  تسا و  نیمز  يور  درف  نیرتهب  یلع ع )

دیارسیم : ار  رعش  نیا  شروضح  رد  شرعاش  هک  تسا  یسک  هیفنح  نب  دمحم   " ریخ . هیام  ود  زا  یکی  تسا و  درم  نیرتهب  و 
يربمایپ  زا  سپ  مدرم  درف  نیرتهب  رسپ  وت  )

یلع ياتمه  تسین  هک  يوپ  هار  یلعدنزرف 
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: " دیامرفیم هک  هدیـسر  امعالطا  هب  یئاور  قیرط  نیدنچ  زا  هکیلاح  رد  داد  تبـسن  ع )  ) یلع هب  ار  يا  هناسفا  رادـنپ و  نینچ  ناوتیم  هنوگچ 
هک یناسک  هک "  يا  هدینش  ار  لاعتم  يادخ  شیامرف  ایآ  یلع  يا  ناه  دومرف : نم  هب  دوب  هدز  هیکت  ما  هنیس  هب  هکیلاح  رد  (ص ) ادخ ربمایپ 
زین يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج   " تا . هعیـش  یئوت و  نانآ   " دـننیمز ؟ يور  دارفا  نیرتهب  ناشیا  دـندرک  هدیدنـسپ  ياهراک  دـندروآ و  نامیا 

 " ریدغ مود "  دلج  رد  ار  نیا   " دمآ . نیمز  يور  درف  نیرتهب  دـنتفگیم : دـشیم  رـضاح  ع )  ) یلع یتقو  ص )  ) ربمایپ باحـصا  دـیوگیم " :
یلائللا باتک "  رد  یطویـس  و  تسا . هدرک  تبث  شریـسفت  رد  متاح  یبا  نبا  دـش  رکذ  اجنآ  رد  هک  يرداصم  دـخام و  رب  هوالع  میتشون و 

کی قیقحتب  شریـسفت  همه  رد  دروایب و  ار  تایاور  نیرت  حیحـص  شریـسفت  رد  هک  تسا  نیا  دـنبیاپ  متاـح  یبا  نبا  دـسیونیم : هروثنملا " 
تساهدرواین . یلعج  تیاور 

يراددوخ دوب  هدـنز  اهیلع -  هللا  مالـس  ارهز -  همطاف  ات  وا  اب  ندرکتعیب  زا  ارچ  تسنادـیم  مدرم  درف  نیرتهب  ار  رکبوبا  رگا  نینموملا  ریما 
نیا رد  و  تساهتشاد ، یتیلوبقم  مدرم  دزن  ع )  ) همطافتایح هرود  رد  ع )  ) یلع يراددوخ  هدرک  تبث  يراخب  دوخ  هک  یتیاور  هب  انب  ؟و  درک

تفای یـسک  ناشیا  نایم  ردایآ  دـنا . هدوب  ناتـسادمه  يو  اب  باحـصا  ریهاشم  تما و  نیذـفنتم  فیراـعم و  رگیدو  ماـشه  ینب  يراددوخ ،
ریما ارچای  دراداو ؟ تعیب  هب  هتخیگنارب  فلاخم  عضوم  كرت  هب  ار  نانآ  ات  دشاب  هتخانـش  هدرک و  كرد  ار  رکبوبا  تلزنم  نیا  هک  هدـشیمن 

و دـیامن ؟ دادمتـسا  ناسنا "  نیرتهب  هیلع "  ناشیا  زا  ات  دربیم  راصنا  نمجنا  هب  اهبـش  هدـناشن  يروتـس  رب  ار  ارهز  همطاف  ع )  ) یلع نینموملا 
تاـعامتجا و رد  هن  دـندومنن و  تسا  ناـسنا "  نیرتـهب   " وا هک  نیا  هب  يا  هراـشا  چـیه  شناـغلبم  رکبوبا و  نارادـفرط  هفیقـس "  رد "  ارچ 
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اب ار  فرح  نیا  و  راغ ، رد  ص )  ) ربمایپ رای  تسا و  هدروخلاس  مدقشیپ و  وا  هک  دوب  نیا  ناشفرح  اج  همه  هفیقس " و  زا "  سپ  ياهتبـسانم 
باعرا دیدهت و 
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تسا " ؟ هدیسرن  نانآ  ینیشیپ  دادجا  هب  هک  هتشگ  غالبا  ناشیا  هب  يزیچای  دنتفاین  رد  هشیدناب  ار  نخس  نآ  ایآ  " ؟ دنتخیمایم
هدادـن و رکذـت  اـهنآ  هب  ع )  ) نینموـملا ریما  ارچ  دـندربن ، یپ  شماـقم  وـلع  هب  دنتخانـشن و  ار  رکبوـبا  تلزنم  زورنآ  باحـصا  هک  میتـفرگ 
ات دنیامن  يوریپ  رکبوبا  زا  دادن  روتسد  تشاد -  شیوخ  هیاس  زا  رتور  یپ  رت و  عیطم  یناوریپ  ناشنایم  رد  هک  اهنآ  هب  تخاسن و  ناشهاگآ 

درادرب ؟ نایمزا  ار  رابنایز  تاکرح  لاجم  درآ و  تدحو  هب  ار  ناناملسم  دنک و  رب  ار  یلخاد  فالتخا  بوشآ و  هشیر  راکنیا  اب 
هدز يو  هب  نیغورد  تیاور  نیا  رد  هک  یتمهت  زا  تسا  اربم  و  اـهفرج ، نیا  زا  تسا  هزنم  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  نینموملا  ریما  تقیقح ، رد 

فالخ رب  يرظن  هراومه  هکلب  هتـشگن  لئاق  نامثع  رمع و  رکبوبا و  يارب  یتلزنم  ماقم و  نینچ  هتفگن و  ینخـس  نینچ  هاگچیه  تسا . هدـش 
ام و  تساهدروآ ، حرـشب  هدومن و  زاب  نت  رازه  اههد  ناـیم  رد  ربنم و  زارف  زا  اـهنآ  هراـبرد  ار  شیوخ  هدـیقع  هتـشاد و  مـالعا  راـهظا و  نیا 

. میدرک تبث  هنیمز  نیا  رد  ار  شرابرهگ  تاشیامرف  زا  یتمسق 
ددـص رد  هن  هجوچیهب و  زگره ، میتسین ، تسا  ناسنا  نیرترب  نیرتهب و  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  سپ  ع )  ) یلع هک  نیا  تابثا  ماقم  رد  اجنیا  رد 

هک میا  هتـسبلد  یتسارب  و  میرادـیم ، تسود  طقف  میئامن . زاب  اهنآ  لاثما  هناگ و  هس  ماکح  رب  ار  شقوفت  تلیـضف و  تاهجو  يرترب  هک  نیا 
کی هباثمب  ع - )  ) یلع ماقم  نیا  رس  رب  میئامن و  تباث  ار  ناملـسم  درف  کی  ماقم  یمالـسا  هعماج  یمومع  راکفا  رد  لماک  ناسنا  نیا  يارب 

تسا "  وت  ناتسآ  نامماجنارس  مبلط و  یم  شزوپ  وت  زا  ایادخ  میوش "  هدیقعلادحتم  ناتسادمه و  تعامجنآ  اب  ناملسم -  درف 
: هتفگ ع )  ) یلع هک  دنتشادنپ  تسار  هتشاد و  رواب  هک  نیا  زا  دعب  تعامجنآ 

هحفص 318 ] ] 

هک دراد  ار  یفیلاکت  قوقح و  نامه  تسا و  ناناملسم  زا  نتکی  تردپ  مرسپ  هتفگ " : شرسپ  هب  ای  متسه "  ناناملـسم  زا  نتکی  طقف  نم  " 
ناملـسم درف  ره  هک  دـندوبیم  لئاق  ار  یقوقحنامه  شیارب  دندرمـشیم و  ناناملـسم "  زا  نتکی  ار "  وا  هک  دوب  شوخ  هچ  دـنراد "  ناـشیا 

نامثع رظن  هک  دوب  بوخ  مه  هزادنا  نیاب  یتح  تسا . يراج  نموم  ناملـسم و  ره  رب  هک  دـنتخاسیم  يراج  ار  یماکحا  شا  هرابرد  دراد و 
وا زا  رترب  تسا -  هدـناوخ  هدـش  تنعل  رـسپ  هدـش و  تنعل  ار  وا  ص )  ) ربماـیپ هک  یـسک  ار -  مکح  نب  ناورم  دنتـشادیم و  شا  هراـبرد  ار 
مک طقاس و  باحـصا  هقبط  نیرت  تسپ  ای  گنهرف ، یب  درگنابایب و  بارعا  نیرت  هیامورف  زارط  رد  ار  وا  شاک  اهنیا ، زا  رتالاب  دندرمـشیمن .

دناهدرکن  مه  نینچ  هک  غیرد  یلو  شاک  دنتسنادیم ... هیام 
ربنم رازه  هدجیه  رس  رب  دراد  هعماج  رد  ار  ماقم  نیرتورف  هک  نآ  ای  يداع  ای  ماقم  الاو  ناملسم  مادک  ع )  ) یلع زا  ریغ  دیئوگب  ادخب  ار  امش 

تسا ؟ هدوشگن  شعافد  هب  بل  سک  چیه  دنا و  هتفگ  مانشد  هداتسرف و  تنعل 
هک هدوب  يداع  يرازاب و  ای  بصنمبحاص  ردتقم و  ناملـسم  مادک  تلاسر -  كاپ  نامدودرورـس  ع - )  ) یلع زا  ریغ  دیئوگب  ادـخب  ار  امش 

ینارنخس مامت  دوشیم و  رازگرب  یمالسا  روشک  هدمع  ياهرهـشمامت  رد  هک  یتعامج  هعمج و  زامن  ره  رد  شنانمـشد  يارب  درازگب  نوناق 
نب نمحرلا  دبع  نب  دینج  دنزاس ؟ هراوآ  دیعبت و  دنز  زابرس  نوناق  روتسد و  نیا  زاار  هک  ره  و  دننک ، متخ  شیئوگدب  اب  اراهـسنارفنک  اه و 

هک میآ  نوریب  متـساوخ  دجـسم  رد  زا  دـعب  مدـناوخ و  ار  هعمج  زامن  مریگب . ار  مقوقح  ات  مدـمآ  قشمد  هب  ناروح "  زا "  دـیوگیم : ورمع 
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میدشیم كانمیب  تفگیم  باذع  زا  نخـس  دیوگیم . یخیرات  ناتـساد  مدرم  يارب  اجنآ  رد  وگناتـساد )  ) صاقلا هبیـش  وبا  مانب  یخیـش  مدید 
. دـیهد نایاپبارت  وبا  هب  نداد  مانـشد  اب  شیوخ  سلجم  تفگ : درب  نایاپب  ار  شناتـساد  یتقو  میتشگیم . نایرگ  تفگیم  رفیک  یتخـس  زاو 

متسار تمس  هک  یسک  هب  ور  دنتفگ . مانشد  ار  بارت  وبا  مه  اهنآ 

هحفص 319 ] ] 

مالـسا هک  يدرم  نیتسخن  شداماد و  ادخ و  ربمایپ  يومع  رـسپ  بلاطیبا  نب  یلع  تفگ : تسیک ؟ بارت  وبا  مدیـسرپ : هدنادرگ  دوب  هتـسشن 
درمنآ تروص  رب  یی  لیـس  درک و  حیبقت  ار  راک  نیا  دینج  دـیوگیم : هعقاو  نیا  نتـشون  زاسپ  رکاسع  نبا  نیـسح ... نسح و  ردـپ  دروآ و 

درمب . ات  دوب  دیعبت  لاحب  اجنآ  رد  درک و  دیعبت  دنس "  هب " ار  دینج  يو  درب و  تیاکش  کلملا  دبع  نب  ماشه  هب  وا  و  تخاون ،
یتحاران شاخرپ و  دروم  نینچ  نید  هار  راکادف  نیرت  یمارگ  نیا  زا  ریغ  نامزیزع  ربمایپ  بوبحم  یمارگ و  نیمادک  دـیئوگب  ادـخب  ار  امش 

هک هدیزرو  یئابیکـش  یلاح  رد  هتـشگ و  درـسلد  یگدنز  زا  هدمآگنت و  هب  هک  دنا  هدیراب  یتخـس  يراوگان و  وا  رب  نادنچ  هتفرگ و  رارق 
دوریم ؟ لواپچ  تراغ و  هب  شردقنارگ -  یمارگ و  مالسا  شثاریم -  هک  هتسیرگن  و  ولگ ، رد  ناوختسا  هتشادهگن و  هدید  رد  كاشاخ 

تسار و شنانمـشد  اب  زج  ص )  ) دمحم تما  رب  تموکح  راک  دنا  هتـشادنپ  هک  هدوب  ع )  ) یلع زا  ریغ  یباحـص  مادک  دیئوگب  ادخب  ار  امش 
ام راـک  تـقیقح ، رد  دـیوگیم : احیرــص  دـیهدیم ؟ مانــشد  ربـنم  زارف  رب  ار  ع )  ) یلع ارچ  دــنیوگیم : مـکح  نـب  ناورم  هـب  دــیاین ؟ رارقرب 

ددرگیمن  راوتسا  هلیسونیابزج 
 - تسا وا  ربمایپ  ادخ و  اب  مایپ  هک  یتعیب  ناناملـسم -  هفیلخ  تعیب  رد  هک  هدوب  ع )  ) یلع زج  سانـشادخ  دحوم  مادک  دینیبب  ادـخب  ار  امش 

شیوخ اب  تعیب  طرش  ار  ع )  ) یلع زانتـسج  يرازیب  هیواعم  مینادیم  شطیارـش ؟ زا  دنهد و  رارق  تعیب  داوم  وزج  ار  يو  زا  نتـسج  يرازیب 
تسا . هداد  رارق 

وا مان  دهدیمن  راب  شلد  هک  تسا  هشئاع  نیا  ع ؟)  ) یلع زج  دیامن  راوشد  دیآ و  نارگ  یـسک  يارب  شمان  ندرب  هک  تسه  ناسنا  مادـک  ای 
شیوخ لد  ای  دیامن  دای  یبوخب  ار 

هحفص 320 ] ] 

هتشاد مان  یلع  هک  ار  شرسپ  بقل  مسا و  دنهدیم  روتـسد  سابع  نبا  هب  ود  ره  ای  ناورم ، نب  کلملا  دبع  ای  هیواعم  دیاریپب . شیهاوخ  دب  زا 
تسا . هتشاذگ  یلع  ار  شمسا  ارچ  هک  هتفگیم  دب  ار  شردپ  یملس  مهج  نب  یلع  و  دهد . رییغت 

وا هب  هک  ار  یناسک  ار ، شنانمـشد  هک  هدوب  ع - )  ) یلع ناملـسمنیتسخن -  زا  ریغ  ورتسار  راکوکین و  ناملـسم  مادک  دیئوگب  ادخب  ار  امش 
هیجوت هئربـت و  رد  دـنیامن و  هئربـت  دنـشاب  هتـشک  هتـشاذگ و  راوخ  هتـسب و  رمک  شتموصخ  هب  وهداتـسرف  تنعل  هتفگ و  دـب  هداد و  مانـشد 

تناها و راجزنا و  هنوگچیه  قحتـسم  تهج  نیمهب  دنا و  هدوب  شیوخ  صاخ  طابنتـسا  ریـسفت و  بحاص  دهتجم و  اهنآ  دـنیوگب  ناشراک 
دنتسین ؟ يرفیک 

هعماج رد  ار  شنارادتسود  نادناخ و  ناوریپ و  هعیش و  هک  تسا  هدوب  همطاف  رـسپ  هبعک ، هداز  زا  ریغ  مالـسا  نادنزرف  زا  کیمادک  دیئوگب 
نیرتدب نانآ  اب  و  اهنادـنز ، اهلاچهایـس و  رد  سبح  تناها و  هجنکـش و  ندز و  تراسا و  لتق و  تنعل و  قحتـسم  دـننادب و  مانـشد  راوازس 

دنریگ ؟ گنت  نانآ  رب  شیخارف  همه  اب  ار  ایند  دننکب و  ار  اهراتفر 
ص)  ) ربمایپ يدیعبت  هدش و  تنعل  صاعلا -  یبا  نب -  مکح  لثم  يدوجوم  زا  رجح "  نبا  هک "  تسا  نیا  یفاصنا  یب  یـشکقح و  تیاهن 
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یخاتسگ دزاس . موکحم  دیوگب و  دب  شمئارج  هانگ و  يراکتشز و  رطاخب  ار  وا  یسک  دهدن  هزاجا  دنک و  عافد  شندوب  یباحص  دانتـساب 
عافد چوپ  فرح  نیا  دانتـساب  ع - )  ) یلع نینموملاریما  لتاق  محلم -  نب  نمحرلا  دـبع  زا  مزح " نبا  هک "  تسا  نیا  قح  ندرک  لامیاپ  رد 

رد هک  هدوب  يدهتجم  وا  هک  دنک 

هحفص 321 ] ] 

یعافد هناراکهبت  یـشکقح  دنادنزیاج . ار  مجلم  نب  نمحرلا  دـبع  هب  مانـشد  تناها و  تهج  نیمهب  و  تسا ، هتفرهابتـشا  هب  مکح  طابنتـسا 
یلع نینموملا  ریما  لتاق  شیاتس  رد  هک  یـسکزا  دیامنیم ، مجلم -  نبا  هدننک  حدم  ناطح - نب  نارمع  زا  یعفاش  نیـسح  یـضاق  هک  تسا 

دیارسیم : نینچ  ع )  ) بلاطیبا نب 
يدوصقم  چیه  دز و  يراگزیهرپ  درم  هک  يا  هبرض  هب  هبهب  )
درآ ) تسدب  ار  لاعتم  يادخ  يدونشخ  هک  تشادن  نیا  زج 

منیبیم  متفا  یم  شدای  هب  هاگ  نوچ  )
تسا ) رت  باوث  رپ  نیمز  يور  تادوجوم  همه  زا  ادخ  نازیم  رد 

هدوبن و یباحـص  ناطح  نبا  دنادیمنو  تسین . زیاج  شندرک  تنعل  هدوب  یباحـص  ناطح ، نب  نارمع  نوچ  دیوگیم : یعفاش  نیـسح  یـضاق 
ناشدوخ یئوگـشیپ و  ار  اهنآ  هناراک  زواجت  مایق  (ص ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  جراوخ  ياسور  زا  وهتـشگ  دلوتم  ص )  ) ربمایپ زا  سپ  اهتدـم 

تسا . هداتسرف  تنعل  ار 
نت نارازه  نتشک  شیاهیراکهبت و  تایانج و  يراسگیم و  يراوخابر و  شیالآ  زا  ار  هیواعم  دیلپ  نماد  هک  تسا  نیا  كاندرد  یـشکقح 
نیا و  دنیامن . كاپ  دنهاوخیم  تسا "  هدوب  راکاطخ  يدهتجم  هک "  نیا  فرح و  کی  اب  ص )  ) دـمحم تما  نمادـکاپ  حـلاص و  نادرم  زا 

فرح نیا  اب  دنـشارتب و  هناهب  رذع و  شزیمآ  رفک  تایانج  يارب  هتـشاگنا و  هدیدن  ار  يراکهبت -  يراسگیم و  همـسجم  دـیزی -  مئارجهک 
تساهدیسرن  توبث  هب  شرفک  زونه  هک  دنرامشب  یناملسم  ار  وا  دنریگ و  ولج  شنعل  ریفکت و  زا  تسا "  هدوب  هابتشا  راچد  یماما  وا "  هک 

رد کلسم و  رفاک  ناراکهبت  شامق  نآ  زا  تاعفادم  اه و  ینابیتشپ  هنوگنیا  زا  و 

هحفص 322 ] ] 

اهتراسجنایاردب ماوع و  زا  یئاه  هدوت  شربمایپ  رادتـسود  ادخ و  رادتـسود  نایقتم ، يالوم  نانموم و  ردقیلاع  ياوشیپ  هب  تبـسن  لاحنامه 
يو هکیلاح  رد  دنا  هتـشادن  نوصم  نتـسب  نتـشک و  تناها و  رازآ و  هئطوت و  زا  ار  شناوریپ  ناتـسود و  نادنواشیوخ و  یتح  دـنا و  هدومن 

هتشادهگن و ار  شساپ  یتسیاب  هدوب و  رادروخرب  تسا  ناملسم  ره  هتـسیاش  هک  یتامارتحا  يونعم و  قوقح  زا  ناملـسم  کی  هباثمب  لقادح 
هچرگ  " مناناملـسم -  زا  نتکی  طقف  نم  هک "  ار  شترـضح  هب  بوسنم  فرح  نیا  تعامجنآ  شاک  دندومنیم . زیهرپ  شرازآ  تناها و  زا 

غیرد و نکل  دـندوب ... هدرک  لـمع  نآ  بجومب  يو  قـح  رد  هتفرگ و  ناـشدوخ  بیطخ "  يراـخب " و "  زا "  تسایلعج -  یگتخاـس و 
... سوسفا اما  درد ...

ص)  ) مرکا ربمایپ  مینادـیم  هکیلاح  رد  یتراـسج  تارج و  هچ  اـب  دـنهدیم و  تبـسن  شترـضح  هب  ار  فرح  نیا  هنوگچ  هتـشذگ ، اـهنیا  زا 
ناشنیرترابدرب و نیرتاناد و  تسا و  نم  تما  درف  نیرتهب  ترـسمه  دیامرفیم " : اهیلع -  هللامالـس  ارهز -  همطاف  هرهاط  هقیدص  شرتخدهب 

 " مالسا ؟ هب  نامیارد  رت  مدقشیپ  همه  زا 
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 " ما . هداهن  اجرب  شیوخ  زا  سپ  هک  تسا  یسک  نیرتهب  یلع  دیامرفیم " : و 
 " دمحم . رتخد  همطاف  ناتنز  نیرتهب  تسا و  بلاطیبا  نب  یلع  ناتدرم  نیرتهب  و " 

 " تسا . هتشگ  رفاک  اعطق  دریذپن  ار  نیا  هک  ره  و  تسا ، ناسنا  نیرتهب  یلع  و " 
 " تسا . هتشگ  رفاک  اعطق  تسا  ناسنا  نیرتهب  یلع  هک  دشابن  فرتعم  دقتعم و  سک  ره  و " 

هدومن هجوت  هراـب  رگد  و  دـیزگرب ، يربماـیپ  هب  ناـشنایم  زا  ار  تردـپ  هدوـمن  هجوـت  نیمز  يورمدرم  هب  ادـخ  ع " :)  ) همطاـف هب  باـطخ  و 
 ". دیزگرب ار  ترسمه 

 ". وت رسمه  يرگید  تسا و  وت  ردپ  ودنآ  زا  یکی  دیزگرب  ار  درم  ود  نیمز  يور  مدرم  زا  ادخ  وا " : هب  زین  و 

هحفص 323 ] ] 

ربمایپ نآرق  حیرصتب  هکیلاح  رد  دوش  هدینش  نامثع  رمع و  رکبوبا و  يرترب  رب  رئاد  شترضح  زا  ینخس  نینچ  تسا  نکمم  روطچ  منادیمن 
زا حیرـص  صن  رد  شیوخ  تیالو  هدرمـش و  هزنم  كاپ و  ار  وا  ریهطت  هیآ  اب  راـگدرورپ  تسا و  هدـناوخ  نتـشیوخ  دوخ  ار  وا  ص)  ) ادـخ

تسرد هتشگ  لئاق  شیوخ  هب  تبسن  یتلزنم  شیارب  ص )  ) ربمایپ تسا و  هتخاس  نورقم  ع )  ) یلع تیالو  شربمایپ و  تیالو  اب  دیجم  نآرق 
تاکلم و رد  یناسمه  ساـسا  رب  يردارب  ناـمیپ  دـقع  ماـگنهب  ار  وا  و  توبن ، ماـقم  يانثتـساب  هتـشاد  یـسوم  هب  تبـسن  نوراـه  هک  ناـمه 

روما نیا  هنوگچ  تشادـیم  دوجو  ع )  ) یلع زا  رترب  یـسک  تما  نایم  رد  هکیتروص  رد  تسا . هدومن  رایتخا  نتـشیوخ  يردارب  هب  تاـیحور 
تفرگیم و قلعت  يو  هب  هتفرگ  قلعت  ع )  ) یلع هب  هک  تلزنم  ماقم و  نیا  دوبیم  ع )  ) یلع زا  رترب  یسک  تما  نایم  رد  رگا  دوب ؟ یندش  ماجنا 
ع)  ) یلع نینموملاریما  تشادـن  ناکما  رگید  دوبیم  ع )  ) یلع زا  رترب  یـسک  تما  نایم  رد  هاـگ  ره  دـنامیم . بیـصن  یب  همهنآ  زا  ع )  ) یلع
 " روهشم ثیدح  رد  ص )  ) ربمایپ هک  هتسویپ  تحص  هب  تسا و  ملـسم  هک  نآ  لاح  دشاب ، شربمایپ  ادخ و  تبحم  دروم  قلخ  همه  زا  شیب 
رد ع )  ) یلع و  دروخب . نم  اب  ات  ناسرب  يرادـیم  تسود  همه  زا  شیب  تقلخ  نایم  زا  هک  ار  یـصخش  نآ  ایادـخ  دومرف " : ناـیرب "  هدـنرپ 

نیرت و یمارگ  تسا و  یلع  میارب  درم  نیرت  ینتـشاد  تسود  دومرف " : هک  هدـش  هدرمـش  حیحـص "  هشئاـع "  هبشثیدـح  نیا  و  دیـسر " .
میارب ناشنیرت  ینتـشاد  تسود  نادرم  زا  شـشیامرفنیا "  زین  " و  رامـش ، یمارگ  ار  شدوجو  ورادـب  ار  شقح  ساـپ  نیارباـنب  نیرتزیزع ،

: " تسا هتفگ  هشئاـع  نینچمه   " ادـخ . يارب  ناـشنیرت  ینتـشاد  تسود  تسا و  نم  يارب  ناـشنیرت  ینتـشاد  تسود  یلع  تسا " و "  یلع 
تـسود ص )  ) ادخ ربمایپ  يارب  دنا " : هتفگ  یبا "  هدیرب " و "  " و "  دشاب . رت  ینتـشادتسود  یلع  زا  یـسک  ربمایپ  يارب  ما  هدیدن  ادخب 

 ". یلع نادرم  زا  دوب و  همطاف  نانز  زا  درف  نیرت  ینتشاد 

هحفص 324 ] ] 

؟ دوب هدرزآ  ریگلد و  دنا -  هدوب  رـشب  دارفا  نیرتهب  هک   - رمع رکبوبا و  زا  شتـشذگرد  ماگنهب  هک  دیـشیدنا  یم  هچ  هقیدص  همطاف  هوالعب 
رـسپ زا  اه  هچ  وت  زا  سپ  ادخ  ربمایپ  يا  مردپ  هآ  هک "  دروآرب  دایرف  ناغف و  هدرب  هانپ  شردـپ  رازم  هب  نایرگ  هک  مدـنآ  دیـشیدنا  یم  هچ 

هک مریگیم  هاوگ  ار  شناگتشرف  ادخ و  نم  تفگیم " : رشب  درف  نیرتهب  ود  نیا  هب  یباسح  هچ  يور   " میدیـشک ؟ هفاحق  وبا  رـسپ  باطخ و 
رگج هوکـش   " درب ؟ مهاوخ  تیاکـش  وا  هب  امـش  زا  منیبب  ار  ربمایپ  هاگ  ره  و  دیا ، هتخاسن  مدونـشخ  دـیا و  هدروآ  مشخ  هب  ارم  رفن  ود  امش 
زامن وا  رب  رکبوبا  دوش و  هدرپس  كاخ  هب  هنابـش  درک  تیـصو  ارچ  تسا . زادـنا  نینط  ناناد  خـیرات  خـیرات و  شوگ  رد  زونه  هک  یـشارخ 

یخیرات ياهنمجنا  رد  هک  يروهشم  تیـصو  دنیامنن ؟ تکرـش  شا  هزانج  عییـشت  نفد و  نفک و  رد  رـشب "  درف  نیرتهب  ود  نآ " درازگن و 
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دیامنیم  تردق  لامعا  ناخروم  ملق  نهذ و  ربشتیعقاو  تمظع  تسا و  قیقدت  ثحب و  دروم 
ناتهب نآ  زا  چیه  شدنمجرا  رسمه  ومع و  رسپ  دننام  اهیلع -  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  هرهاط -  هقیدص  هک  تسا  نآ  اهنیا  همه  ببـس  يرآ ،

هتشادن . دوجو  اریز  تسا ، هتشادن  ربخ  هدمآ -  یلعج  نیغورد و  تیاور  نآ  رد  هک  - 
نیرتهب رمع  رکبوبا و  دـیوگیم  هک  يا  هناسفا  تیهام  رب  نیا  زا  شیب  دـیاش  دـنا  هدرک  هعلاطمار  ریدـغ "  متفه "  مشـش و  دـلج  هک  یناسک 

دنشاب . هتشاد  یهاگآ  دنرشب  دارفا 
چیه ریدـغ "  ریخا "  دـلج  جـنپ  ياهثحب  بلاطم و  تفاـیرد  هعلاـطم و  زا  سپ  یئار  تسرد  هدـنناوخ  هدازآ و  ققحم  ره  يارب  میراد  نیقی 

نادـب رکفت  یب  هناروکروک و  هک  یلیطابا -  نانچ  نادـقتعم  یگتخاس و  ياه  هناسفا  ناـیوار  هک  دـنامیمن  یقاـب  نیا  رد  یماـهبا  اـی  دـیدرت 
نوریب بدا  نید و  لقع و  دـح  زا  اپ  هدومن و  يور  هدایز  سب  شیوخ  دارم  يارب  يزاـس  تلیـضف  رد  هک  دنتـسه  یناـسک  دـنا -  هدـیبسچ 

ادمع هتسناد و  ار  تقیقح  قحاهنآ و  زا  یتعامج  و  تسا . هتشگ  ناتهب  ودولآ  كرش  هناملاظ و  ناشنخس  يور  نیمهب  و  دنا ، هدنارپ 

هحفص 325 ] ] 

سپ دنتفگرب . دش  هتفگ  نانآ  هب  هچنآ  زج  يا  هدیقع  نخـس و  دندیزو ) كرـش  و   ) دندومن متـسهک  یناسک  ناسنیدب  دـنا " . هدرک  نامتک 
باترب و اهنآ  زا  يور  نیاربانب ، تشاگنا ؟ غورد  دیسر  رد  نوچ  ار  تسار  تفگ و  غورد  ادخ  هیلع  هک  تسا  نآ  زا  رتراکمتـس  یـسک  هچ 

." تفای دنهاوخرد  يدوزب  هاگنآ  يوگ . عادو 
. تسار نایناهج  راگدرورپ  يادخ ، ، ساپس هک  نیا  نخس  نیرخآ 

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 
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هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 
ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 

رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 
یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 

. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 
 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 

یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا
هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)

... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)

رگید
يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)

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 
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، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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