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مالسلا مهیلع  همئا  یناگدنز  رد  هزرابم  رصنع 

باتک تاصخشم 

.1318 یلع - ، ياهنماخ ، ینارنخس  مالسلامهیلع / همئا  یناگدنز  رد  هزرابم  رصنع  روآدیدپ : مان  ناونع و 
.1365 تاراشتنا ، مالسلاهیلع ، اضر  ترضح  یناهج  هرگنک  دهشم :] : ] رشن تاصخشم 

ص 72 يرهاظ : تاصخشم 
لایر 100 اهب : کباش :

یلبق یسیونتسرهف  یسیون : تسرهف  تیعضو 
مالسلاهیلع اضر  ترضح  یناهج  هرگنک  نیمود  رد  ياهنماخ  یلع  ینارنخس  تشاددای :

رشعانثا همئا  عوضوم :
( دهشم : 1365 نیمود :  ) مالسلاهیلع اضر  ترضح  یناهج  هرگنک  هدوزفا : هسانش 

BP36/5/خ2ع9 هرگنک : يدنب  هدر 
297/95 ییوید : يدنب  هدر 

م2007-65 یلم : یسانشباتک  هرامش 

همدقم

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
ياهنماخ یلع  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  يربهر  مظعم  ماقم  ینارنخس 

ناراوگرزب نیا  یگدنز  نارود  هب  مالسلامهیلع  همئا  تبرغ  دوشیم . هدروآرب  عامتجا  نیا  رد  نیرید ، ياهوزرآ  زا  یکی  هک  رکـش  ار  ادخ 
. دیشخب رارمتسا  ار  اهنآ  یخیرات  تبرغ  ناراوگرزب ، نیا  یگدنز  یلصا  دیاش  مهم و  داعبا  هب  هجوت  مدع  اهنرق ، لوط  رد  هکلب  دشن . یهتنم 

باـب رد  هک  ار  یتاـیاور  زا  ياهعوـمجم  دناهتـسناوت  اریز  دـنرادروخرب ، يریظنیب  شزرا  زا  نورق  نـیا  لوـط  رد  اههتـشون  اـهباتک و  اـنیقی 
يدـه يهمئا  یگدـنز  دـتمم  طخ  هک  داح » یـسایس  يهزرابم   » رـصنع نکل  دـننک . ظـفح  ناگدـنیآ  يارب  تسه  ناراوگرزب  نیا  یگدـنز 

، يونعم یملع و  ياههبنج  هب  رظان  ياه  لاح  حرـش  ثیداحا و  تایاور و  يالبال  رد  دهدیم  لیکـشت  لاس  لوط 250  رد  ار  مالسلامهیلع 
. تسا هدش  مگ 

نودب نیا  و  هدنزرا ، دنمهوکـش و  ياههرطاخ  ناونع  هب  طقف  هن  میریگب و  ارف  هوسا  سرد و  ناونعب  ار  مالـسلامهیلع  همئا  یگدـنز  دـیاب  ام 
. تسین نکمم  ناراوگرزب  نیا  یسایس  شنم  شور و  هب  هجوت 

هدنب يارب  رکف  نیا  راب  لوا  هک  منک  ضرع  ار  نیا  تسین  دب  مدرک و  ادیپ  مالـسلامهیلع  همئا  یگدنز  زا  دعب  نیا  هب  ياهقالع  اصخـش  هدـنب 
هچرگا دش . ادیپ  راوشد  ءالتبا  ناحتما و  کی  راب  تنحم  نارود  رد  لاس 1350 و  رد 

هحفص 24] ]
هجوـت دـندرکیم  يراکادـف  یهلا  تموـکح  رارقتـسا  دـیحوت و  يهملک  يـالعا  هار  رد  هک  یگرزب  نازراـبم  تروـصب  همئا  هب  نآ  زا  لـبق 

یتح هک  يرهاظ  توافت  مغریلع  ناراوگرزب  نیا  یگدـنز  هک  دوب  نیا  دـش  نشور  نم  يارب  ناـهگان  ههرب  نآ  رد  هک  ياهتکن  اـما  متـشاد .
دوشیم و عورـش  ترجه  مهدزای  لاس  زا  هک  تسا  ینالوط  رمتـسم  تکرح  کی  عومجم  رد  دـناهدرک -  ضقانت  ساـسحا  نآ  رد  یـضعب 

کی دندحاو ، کی  ناراوگرزب  نیا  دنکیم . ادیپ  همتاخ  تسا  يرغص  تبیغ  عورـش  لاس  هک  لاس 260  هب  دنکیم و  ادـیپ  همادا  لاس   250
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ادج ار  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  یگدنز  میبایب  هک  نیا  ياج  هب  ام  سپ  تسا  یکی  اهنآ  تهج  فده و  هک  درک  ناوتیمن  کش  دنتیصخش ،
يهریس هک  میتفیب  كانرطخ  هابتشا  نیا  ماد  رد  انایحا  ات  مینک  لیلحت  ادج  ار  ع )  ) داجـس ماما  یگدنز  ادج و  ار  ع )  ) نیـسح ماما  یگدنز  و 

لاس رد  هدرک و  رمع  لاس  هک 250  مینک  ضرف  ار  یناسنا  کی  دیاب  دنـضراعتم ، فلاختم و  مه  اب  يرهاظ ، فالتخا  رطاخ  هب  ماما  هس  نیا 
موصعم گرزب و  ناسنا  نیا  تاکرح  مامت  تسا . هدرک  یط  ار  هار  نیا  يرجه  لاس 260  ات  هتشاذگ و  یهار  کی  رد  مدق  ترجه  مهدزای 
تکرح کی  رد  تمـصع ، زا  هن  ولو  دـشاب  رادروخرب  تمکح  لقع و  زا  هک  یناسنا  ره  دوب . دـهاوخ  هیجوت  لباق  مهف و  لباق  دـید  نیا  اـب 

یهاگ دنک . یهاگ  دنک و  تکرح  دنت  دـنادب  مزال  تسا  نکمم  یهاگ  تشاد . دـهاوخ  یعـضوم  ياه  رایتخا  اه و  کیتکات  تدـم ، دـنلب 
وا يرادفده  ار و  وا  تمکح  ملع و  هک  یناسک  رظن  زا  مه  ینیـشنبقع  نامه  اما  دنزب . تسد  هنامیکح  ینیـشنبقع  هب  تسا  نکمم  یتح 

ترـضح یگدنز  اب  ع )  ) یبتجم ماما  یگدنز  اب  ع )  ) نینمؤملاریما یگدنز  دید ، نیا  اب  دوشیم . بوسحم  ولج  هب  تکرح  کی  دننادیم  ار 
لاس 260 ات  رگید  ماما  تشه  یگدنز  اب  ع )  ) هللادبعیبا

هحفص 25] ]
. تسا رمتسم  تکرح  کی 

. دش دییأت  رکف  نیا  متفر  شیپ  هچره  مدش و  ناراوگرزب  نیا  یگدنز  دراو  دید  نیا  اب  مدش و  هجوتم  هدنب  لاس  نآ  رد  ار  نیا 
زا راوگرزب  موـصعم و  نازیزع  نیا  رمتـسم  یگدـنز  هک  نیا  هب  هجوـت  نکیلو  تسین  سلجم  کـی  شیاـجنگ  رد  باـب ، نیا  رد  ثحب  هتبلا 

هدـنب دریگب و  رارق  هناگادـج  ثحب  کی  دروم  هک  تسه  نیا  لباق  تسا ، هارمه  یـسایس  يریگ  تهج  کی  اب  ص )  ) ادـخ لوسر  تیبلها 
ماما یگدـنز  رد  همئا و  یگدـنز  رد  یـسایس  داح  يهزرابم  هب  مدرک  هراـشا  هتـشذگ  لاـس  ماـیپ  رد  تخادرپ . مهاوخ  بلطم  نیا  هب  زورما 

. منک ضرع  لیصفت  حرش و  اب  ملیام  ار  هلمج  نیا  زورما  ع ،)  ) متشه

یسایس داح  هزرابم  موهفم 

؟ هچ ینعی  میهدیم  تبسن  مالسلامهیلع  همئا  هب  ام  هک  یسایس  داح  يهزرابم  ای  یسایس  يهزرابم  الوا 
هک ییمالک  تازرابم  لیبق  زا  دوبن ، یمالک  يداقتعا و  یملع و  يهزرابم  طقف  مالـسلامهیلع  نیموصعم  همئا  تازرابم  هک  تسا  نیا  روظنم 

تاقلح اهنتـسشن و  نیا  زا  همئا  دوصقم  نارگید . هرعاشا و  هلزتعم و  لثم  دینکیم ، هدهاشم  مالـسا  خیرات  رد  امـش  تدم ؛ نیمه  لوط  رد 
. دـننک تباث  دوب  هتـسباو  اهنآ  هب  هک  ار  یهقف  ای  یمالک  بتکم  کی  هک  دوبن  نیا  طقف  ماکحا  نایب  فراعم و  لقن  ثیدـح و  نایب  سرد و 

. دوب نیا  زا  شیب  يزیچ 
یـضعب نسحلاینب و  نینچمه  شناگدنامزاب و  دیز و  بانج  یگدنز  رد  هک  يزیچ  نآ  لیبق  زا  دوبن  مه  هناحلـسم  يهزرابم  کی  نینچمه 

رفعج و لآ  زا 
هحفص 26] ]

رگا ادـعب   ) منک هراشا  اج  نیمه  هتبلا  دنتـشادن ، مالـسلامهیلع  همئا  مه  ار  هزرابم  عون  نآ  دوشیم . هدـید  همئا  یگدـنز  خـیرات  رد  نارگید 
دندرکیم هئطخت  ار  یضعب  دندرکیمن . مه  هئطخت  قلطم  روطب  ار  اهنآ  درک ) مهاوخ  ضرع  رت  یلیـصفت  يردق  کی  دوب  تقو  میدیـسر و 

تشپ کمک  لکش  هب  دندرکیم  تکرش  مه  یـضعب  رد  دندرکیم  لماک  دییات  مه  ار  یـضعب  هناحلـسم . يهزرابم  سفن  زا  ریغ  یلیالد  هب 
. ههبج

: دینک هجوت  ع )  ) قداص ماما  زا  ثیدح  نیا  هب 
« هلایع ۀقفن  یلع  دمحم و  لآ  نم  جرخی  یجراخلا  نا  تددول  »

« نم يهدهع  رب  شاهداوناخ  جراخم  و  دنک ، مایق  دمحم  لآ  يهدننک  جورخ  هک  مراد  تسود  هنیآ  ره  »
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ياهلـسلس نآ  مالـسلامهیلع  همئا  ناونعب  ناشدوخ  نکل  لیبق . نیا  زا  ندرک و  یفخم  نداد و  اج  هب  کمک  یئوربآ ، کمک  یلام ، کـمک 
ترابع هکلب  یمود ، نیا  هن  تسا و  یلوا  نآ  هن  یـسایس  يهزرابم  دـندشیمن . دـندوبن و  هناحلـسم  يهزراـبم  رد  دراو  میـسانشیم ، اـم  هک 

تموکح ام  ریبعت  هب  یمالسا و  تموکح  لیکـشت  زا  تسا  ترابع  تسیچ ؟ یـسایس  فده  نآ  یـسایس . فده  کی  اب  ياهزرابم  زا  تسا 
. يولع

نیا دـنروایب . دوجو  هب  یمالـسا  يهعماج  رد  ار  یهلا  تموکح  هک  دـندوب  ددـصرد  لاس 260  اـت  ص )  ) هللا لوسر  تاـفو  يهظحل  زا  همئا 
هب شدوخ -  نامز  رد  یماما  ره  ینعی  ناشدوخ -  نامز  رد  ار  یمالسا  تموکح  دنتساوخیم  هک  مییوگب  میناوتیمن  هتبلا  تساعدم . لصا 

رظن هب  ع )  ) یبتجم ماما  نامز  رد  الثم  تشاد . دوجو  تدم  کیدزن  مه  يدراوم  رد  تدم و  دنلب  تدم و  نایم  ياههدـنیآ  دـنروایب . دوجو 
هاتوک يهدنیآ  رد  یمالسا  تموکح  داجیا  يارب  شالت  ام 

هحفص 27] ]
(: ع  ) یبتجم ماما  يهلمج  نیا  دوب . تدم 

[. 1 « ] نیح یلا  عاتم  مکل و  ۀنتف  هلعل  يردن  ام  »
رد و  تسا . هدـنیآ  نامه  هب  هراشا  دـیدرک ؟ توکـس  امـش  ارچ  دـنتفگیم : هک  نارگید  هبجن و  نبا  بیـسم  لیبق  زا  یناسک  نآ  باوج  رد 

نامز رد  درک . مهاوخ  ضرع  هک  تسه  یبلاطم  دهاوش و  هراب  نیا  رد  زاب  هک  دوب . تدم  نایم  يهدنیآ  يارب  هدنب  رظن  هب  داجـس  ماما  نامز 
دنلب يهدنیآ  يارب  دایز  نامگ  هب  متـشه  ماما  تداهـش  زا  دعب  زا  دوب . تدم  هاتوک  يهدـنیآ  يارب  هک  تسا  نیا  دایز  لامتحا  ع )  ) رقاب ماما 

يونعم و ياهراک  نآ  زا  ریغ  مالـسلامهیلع -  همئا  ياهراک  يهمه  دوب . هشیمه  اما  دوب ، فلتخم  یک ؟ يارب  تموکح  هصالخ ، دوب . تدم 
، مـالک ملع ، ثیدـح ، سرد ، ینعی  هبر -  نیب  هنیب و  تسادـخ ، هـب  وا  برق  ناـسنا و  کـی  سفن  لـیمکت  ءـالعا و  هـب  طوـبرم  هـک  یحور 

يارب تسا ، تهج  نیا  رد  همه  کلذ . ریغ  هورگ و  کی  در  هورگ ، کی  تیامح  دـییأت و  یـسایس ، موصخ  اب  یملع ، موصخ  اـب  يهجاـحم 
. تساعدم نیا  دنهدب . لیکشت  ار  یمالسا  تموکح  هک  تسا  نیا 

هک مرادـن  يرارـصا  مه  هدـنب  دوب  دـهاوخ  هدوب و  رظن  فالتخا  دروم  بلطم ، نیا  دـندرک  هراشا  یـسبط  ياقآ  بانج  هک  روط  ناـمه  هتبلا 
هک یشالت  دوشب . يرگنزاب  همئا  یناگدنز  دریگب و  رارق  قیقد  هجوت  دروم  خنرـس  نیا  هک  مراد  رارـصا  دوشب . لوبق  هدنب  تشادرب  كرد و 
هب ناراوگرزب  نیا  درف  درف  هب  تبسن  هچ  و  مالسلامهیلع ، همئا  عومجم  هب  تبسن  هچ  بلطم  نیا  هک  هدوب  نیا  يارب  میتشاد  هلاس  دنچ  نیا  ام 

، لئالد زا  یضعب  هتبلا  دوش . دنتسم  لوبق  لباق  لیالد 
هحفص 28] ]

مامالا وه  ناک  هللا  لوسر  نا  : » يهلمج تسا . ماما  لوا  یبن ، تسا و  توبن  يهمادا  تماما  مینادیم  هک : لیبق  نیا  زا  الثم  تسا  یلک  لـئالد 
هب دوخ  ریگیپ  تازرابم  اب  ار  ماظن  نآ  درک و  مایق  یهلا  قح  لدـع و  ماظن  داجیا  يارب  هللا  لوسر  هک  تسا . ع )  ) قداص ماما  مـالک  رد  …  « 

یلک لالدتـسا  کی  نیا  دنامب . لفاغ  یماظن  نینچ  زا  تسا  یبن  يهلابند  هک  ماما  هک  دوشیمن  درک . تظافح  نآ  زا  دوب  ات  و  دروآ ، دوجو 
دوخ تاملک  زا  هرداص  لئالد  مه  لئالد  زا  یـضعب  درک . بیقعت  ار  نآ  دوشیم  نوگانوگ  تاکن  هب  هجوت  داـیز و  ثحب  اـب  هتبلا  هک  تسا 
انعم اهنآ  يهمه  يریگ ، تهج  نیا  هب  نطفت  اب  هتکن و  نیا  هب  هجوت  اب  هک  تساهنآ  یگدنز  شنم  شور و  زا  دافتسم  ای  مالـسلامهیلع  همئا 

کمک ع )  ) همئا زور  نآ  تیعقوم  كرد  هب  دناوتیم  هنامز  صاخ  عاضوا  طیارـش و  مه  يرادقم  کی  تسا ، نیا  تقیقح  و  دنکیم . ادـیپ 
مالـسلا : » هجو انعم و  تلع و  تسناوتیم  ناسنا  نادنز  کیرات  لولـس  لخاد  رد  ام . يارب  دوب  يزیچ  نینچ  نامز  نآ  رد  هک  نیا  امک  دنک .

تهج نآ  نیا  لاـح  ره  هب  دـمهفب و  تـسرد  ار  [ 2 « ] دویقلا قلحب  ضوضرملا  قاسلا  يذریماـطملا  ملظ  نوجـسلا و  رعق  یف  بذـعملا  یلع 
گرزب و سلجم  نیا  رب  ار  مدوـخ  ینهذ  ياهتـشادرب  نم  مینک و  ثحب  يردـق  کـی  نآ  يهراـبرد  میهاوـخیم  هـک  تـسا  یطخ  يریگ و 

. مرادب هضرع  مظعم 
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هدهاشم یمالک  تازرابم  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  هن  میوگب : دیاب  هصالخ  روطب  مینکب  صخـشم  ار  یـسایس  يهزرابم  رـصنع  میهاوخب  رگا 
ار يرجه  مود  نرق  خیرات  هک  یناسک  يارب  هناحلسم . تازرابم  رد  هک  يزیچ  نآ  هن  دوشیم و 

هحفص 29] ]
هعلاـطم تسا  ساـبعلا  ینب  تموکح  زاـغآ  هک  لاس 132  اـت  يرجه  زا 100  لـبق  ياـهلاس  زا  ار  ساـبعلا  ینب  تاـکرح  دـننادیم و  بوخ 

رگا هتبلا  دشیم . هدهاشم  سابعلا  ینب  یگدنز  رد  هک  يزیچ  نآ  هب  درک  هیبشت  ناوتیم  ار  همئا  یگدنز  رد  یسایس  داح  يهزرابم  دناهدرک 
يزیچ روج  نامه  تسین . ایوگ  اسر و  الماک  هیبشت  نیا  دشاب  هدرکن  هعلاطم  اهنآ  توعد  اهنآ و  تازرابم  سابعلا و  ینب  یگدنز  رد  یـسک 

ياهشور اب  اهنآ  ياهـشور  و  همئا ، فده  اب  سابعلا  ینب  فده  نایم  يرهوج ، ياهقرف  اب  یهتنم  تسه ، مه  مالـسلامهیلع  همئا  یگدنز  رد 
مه اب  نایرج  ود  نیا  هک  مینیبیم  مه  ییاهاج  کی  اذل  تسا  کیدزن  مه  هب  ابیرقت  راک  يهشقن  لکش و  اما  همئا . اب  اهنآ  صاخـشا  و  همئا ،

زاجح و زا  رود  قطانم  رد  ع ،)  ) یلع لآ  اب  ناشتوعد  ناشتاغیلبت و  ای  ناشراک  زرط  یکیدزن  رطاخ  هب  سابعلا  ینب  ینعی  دـنوشیم . طولخم 
ناسارخ رد  سابعینب  توعد  يهعیلط  رد  هدوسم  هک  ار  هایس  سابل  یتح  دنتـسه . یلع  لآ  طخ  نامه  هک  دننکیم  دومناو  روج  نیا  قارع 

متام سابل  هایس ، ششوپ  نیا  ینعی  [ 3 « ] ییحی دیز و  البرک و  ءادهـش  دمحم و  لآ  دادح  داوسلا ، اذه   » دنتفگیم دـندرکیم  نت  رب  ير  و 
کی دـننکیم . راک  یلع  لآ  يارب  دـنراد  هک  دـندرکیم  لایخ  ناش -  نارـس  زا  یتح  ياهدـع -  و  تسا ، ییحی  دـیز و  ـالبرک و  نادـیهش 
يانعم نیا  صاخشا ، رد  اهشور و  رد  فده ، رد  يرـصنع  توافت  هس  اب  میتفگ  هک  روط  نامه  یهتنم  دوب . همئا  یگدنز  رد  یتکرح  نینچ 

. تسا مالسلامهیلع  همئا  یگدنز  رد  یسایس  يهزرابم 
هحفص 30] ]

همئا يهزرابم  زا  یلک  میسرت 

هزرابم نیا  ياهرادومن  زا  یضعب  هب  میدرگرب  دعب  مهد و  هئارا  مالـسلامهیلع  همئا  يهزرابم  زا  یلک  یمیـسرت  لوا  منادیم  مزال  اج  نیا  رد 
. ناراوگرزب نآ  تایح  رد 

يهرابرد مراذگیم . توکـسم  العف  مالـسلامهیلع ، ءادهـشلا  دیـس  یبتجم و  ماما  نینمؤملاریما و  ینعی ، ماما  هس  نارود  رد  ار  یلک  میـسرت 
عورش داجس  ماما  نارود  زا  دراد . دوجو  یسایس  يریگ  تهج  کی  اهنآ  تکرح  رد  هک  درادن  ههبـش  یـسک  ابیرقت  هدش و  دایز  ثحب  اهنآ 

. مینکیم
: میراد ار  هلحرم  هس  تسا  لاس  تسیود  هک  لاس 260  ات  يرجه  مکی  تصش و  لاس  زا  ینعی  ع )  ) داجس ماما  نارود  زا  هدنب  رظن  هب 

دوشیم زاغآ  ياهطقن  زا  تکرح  هلحرم  نیا  رد  هک  تسا . یـسابع  روصنم  تفالخ  عورـش  ینعی  لاس 135  ات  لاـس 61  زا  لوا -  يهلحرم 
حافس و گرم  لاس  هک  لاس 135  لاس 135 . ات  دریگیم  جوا  و  دنکیم ، ادیپ  شرتسگ  دنکیم ، ادیپ  قمع  دنکیم ، ادیپ  تیفیک  جـیردتب 

يهزرابم کی  رد  دنکیم . فقوتم  ار  اهتفرـشیپ  يدایز  دودح  ات  هک  دیآیم  دیدپ  یتالکـشم  دوشیم ، ضوع  عضو  تسا  روصنم  تفالخ 
. میدرک هدهاشم  ار  نآ  ریظن  مه  نامدوخ  تازرابم  نارود  رد  دیآیم . شیپ  يزیچ  روج  نیا  یسایس 

زا رتالاب  يهطقن  کی  زا  هزرابم  تکرح و  هک  تسا  ع )  ) اضر ماما  تداهش  لاس  هک  تسا  ای 202  لاس 203  ات  لاس 135  ا  مود -  يهلحرم 
، دنکیم ادیپ  شرتسگ  دنکیم ، ادیپ  جوا  هتفر  هتفر  دوشیم و  زاغآ  يدـیدج  تالکـشم  اب  یهتنم  نآ . زا  رتهدرتسگ  رتقیمع و  لاس 61 و 

. دوشیم فقوتم  تکرح  زاب  اج  نیا  و  متشه . ماما  تداهش  لاس  ات  دوشیم  کیدزن  يزوریپ  هب  مدق  هب  مدق 
هحفص 31] ]

همئا یگدـنز  رد  راوـشد  رایـسب  ياهلـصف  زا  یکی  هک  ینومأـم  تفـالخ  عورـش  لاـس 204 و  رد  دادـغب  هب  نومأـم  نتفر  اـب  موـس -  هلحرم 
 - دوب هشیمه  زا  شیب  اهزور  نآ  رد  عیشت  شرتسگ  هک  نیااب  تسا . همئا  تنحم  لصف  هک  دوشیم  زاغآ  يدیدج  لصف  تسا  مالسلامهیلع 
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فدـه يارب  هزرابم  شالت و  هدـنب  نامگ  هب  هک  تسا  ینارود  نامه  نیا  هدوب -  هشیمه  زا  شیب  اهزور  نآ  مه  همئا  تنحم  هدـنب  داقتعا  هب 
زا نارود  نیا  اهدعب و  يارب  دـننکیم  يزاسهنیمز  هکلب  دـننکیمن  شالت  رگید  يرغـص  تبیغ  زا  شیپ  يارب  همئا  ینعی  تسا . تدـم  دـنلب 
هس نیا  زا  کیره  تسا . يرغص  تبیغ  عورـش  مالـسلاهیلع و  يرکـسع  ماما  تداهـش  لاس  هک  لاس 260  ات  دـنکیم  ادـیپ  همادا  لاس 204 

. منکیم ضرع  ار  اههرود  نیا  تایصوصخ  الامجا  هدنب  هک  دراد  یتایصوصخ  هرود 

لوا يهرود  زاغآ  رد  دوجوم  تالکشم 

اب راـک  تسا  ع )  ) قداـص ماـما  نارود  زا  یـشخب  و  ع )  ) رقاـب ماـما  و  ع )  ) داجـس ماـما  يهرود  هک  لوا  يهرود  تـشحو : بـعر و  وـج  - 1
بیقعت و لتق و  درک . دراو  مالـسا  يایند  ياج  همه  هکلب  هعیـش  ناکرا  رد  یتخـس  ناکت  ـالبرک  يهثداـح  دوشیم . زاـغآ  ناوارف  يراوشد 

زیزع رـس  ندرک  هزین  رب  رهـش و  هب  رهـش  اهنیا  ندرب  ربمغیپ و  يهداوناخ  تراسا  ربمغیپ و  نارـسپ  نتـشک  اما  تشاد ، هقباس  ملظ ، هجنکش و 
. درک توهبم  ار  مالـسا  يایند  هک  دوب  يزیچ  دندوب -  هدـید  ار  ناهد  بل و  نآ  رب  ربمغیپ  يهسوب  هک  یناسک  دـندوب  زونه  هک  ع - )  ) ارهز

: دشاب تسرد  تسا  بوسنم  مالسلااهیلع )  ) بنیز ترضح  هب  هک  يرعش  نیا  رگا  دشکب . اج  نیا  هب  راک  هک  درکیمن  رواب  یسک 
هحفص 32] ]

يداؤف قیقش  ای  تمه  وت  ام 
[. 7  ] ابوتکم اردقم  اذه  ناک 

يریگتخس تسا . يرگد  تسایس  تسایس ، هک  دش  ساسح  ناهگان  دوب . مدرم  يهمه  تشادرب  نیا  تسا و  يروابان  نیا  هب  هراشا  کشیب 
يایند مامت  يدیدش  بعر  کی  اذل  دش . ماجنا  دش و  روصت  یندـشن  روصت  ياهزیچ  تسا . رتالاب  دـشیم  هدز  سدـح  الاح  ات  هک  هچنآ  زا 

رب رگید  ياهاج  رد  هنیدم و  رد  هک  یبعر  نآ  الا  و  راتخم . تکرب  هب  دعب  نیباوت و  تکرب  هب  طقف  مهنآ  ار  هفوک  رگم  تفرگارف ، ار  مالـسا 
بعر کـی  دوب ، هدرک  ماـیق  اـج  نآ  رد  يدـنچ  زا  دـعب  مه  ریبز  نب  هللادـبع  هک  نیا  اـب  هکم  رد  یتح  دـمآ -  دوجو  هب  ـالبرک  يهعقاو  رثا 

( تسا لاس 65  ارهاظ  نیباوت  تداهش  هک  لاس 64 و 65 ) رد  نیباوت  تکرح  هچرگا  مه  قارع  هفوک و  رد  دوب . مالـسا  يایند  رد  هقباسیب 
رتشیب ار  قانتخا  بعر و  وج  اددـجم  رخآ  رفن  ات  اهنآ  يهمه  تداهـش  اما  دروآ ، دوجو  هب  قارع  يهتفرگ  ياضف  رد  ار  ياهزات  ياوه  کـی 
رادفرط راتخم  هکم ، زا  ریبز  هللادـبع  دـنداتفا و  مه  ناج  هب  ریبز  نب  بعـصم  راتخم و  ینعی  يوما  هاگتـسد  نانمـشد  هک  نیا  زا  دـعب  درک و 

و رتمک . اهدیما  دش و  رتشیب  تشحو  بعر و  نیا  زاب  دش  هتـشک  بعـصم  تسد  هب  راتخم  دنک و  لمحت  تسناوتن  مه  هفوک  رد  ار  تیبلها 
تردق و 21 مامت  اب  تفرگ  رارق  هیماینب  نیگن  ریز  مالـسا  يایند  مامت  یهاتوک  تدم  زا  دـعب  دـمآ  راک  رـس  رب  کلملادـبع  یتقو  هرخالاب 

. درک تموکح  هنادنمتردق  کلملادبع  مه  لاس 
زاب مهنآ  هک  تسا ، هنیدم  هب  هبقع  نب  ملسم  يهلمح  لاس  هک  لاس 64 ، رد  منک . هراشا  هرح »  » يارجام هب  اصوصخم  تسا  مزال  اج  نیا  رد 

بجوم
هحفص 33] ]

لاس رد  دـیزی  هک  تسا  نیا  هصالخ  روطب  هثداح  نیا  نایرج  دـنتفیب ، تبرغ  رد  الماک  تیبلها  دوشب و  داـجیا  تشحو  بعر و  رتشیب  دـش 
هدع کی  زا  دنکب  نابرهم  دیزی  اب  ار  اهیندم  دیاش  هک  نیا  يارب  وا  تشامگ و  هنیدم  رب  دوب  هبرجت  یب  هک  ار  ماش  نارادرـس  زا  یناوج   62
دیزی دـندرک . تاقالم  ماش  رد  دـیزی  اب  دـنتفر و  دـندش  دـنلب  اهنیا  دـننک . تاقالم  ماش  رد  دـیزی  اـب  دـنورب  هک  درک  توعد  هنیدـم  لـها  زا 

هاگتسد یتقو  دندوب  هباحص  دالوا  زا  ای  هباحص و  زا  ای  هک  اهنیا  یلو  داد  اهنآ  هب  مهرد -  رازه  دص  مهرد و  رازه  هاجنپ  يدایز -  يهزیاج 
درک و تراما  ياعدا  هکئالملا  لیسغ  هلظنح  نبا  هللادبع  دنتشگرب و  هنیدم  هب  دندش و  نیگمشخ  ریغتم و  وا  هب  تبسن  رتشیب  دندید  ار  دیزی 

راب هب  هنیدـم  رد  ياهعجاف  نانچ  نآ  داتـسرف و  ار  هبقع  نب  ملـسم  مه  دـیزی  درک و  مالعا  يزکرم  تموکح  زا  ادـج  ار  هنیدـم  درک و  ماـیق 
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بعر و ساسحا  مدرم  هک  دـش  بجوم  رتشیب  مه  نیا  دـهدیم . لیکـشت  ار  يراب  متـس  روآ و  هیرگ  لـصف  خـیراوت  بتک  رد  هک  دـندروآ 
. دننک تشحو 

یشان هک  دوب  مالسا  يایند  رساترس  رد  مدرم  يرکف  طاطحنا  نآ  تشاد و  دوجو  بعر  نیا  رانک  رد  رگید  لماع  کی  يرکف : طاطحنا  - 2
نابز زا  قیاقح  نایب  تایآ و  ریـسفت  نامیا و  نید و  میلعت  هک  سب  زا  هتـشذگ . يهلاس  تسیب  نارود  رد  نید  تامیلعت  هب  ییانتعایب  زا  دوب 
چوپ تدشب  ینامیا  ياههیام  تاداقتعا و  ظاحل  زا  مدرم  دوب ، هدش  دودحم  فرط  نیا  هب  يرجه  لاس 40  زا  دعب  لاس  نارود 20  رد  ربمایپ 

نوگانوگ تایاور  خیراوت و  يالبال  رد  ار  نآ  دراذگیم و  نیبهرذ  ریز  ناسنا  یتقو  ار  نارود  نآ  مدرم  یگدـنز  دـندوب . هدـش  یلاخوت  و 
مه اهنآ  يهرابرد  هک   ) دندوب هعماج  رد  نیـسدقم  نیثدحم و  ءارق و  ءاملع و  هتبلا  دوشیم . حضاو  بلطم  نیا  دـهدیم  رارق  هظحالم  دروم 

ضرع یبلاطم 
هحفص 34] ]

یتح هک  دوب  هدیـسر  ییاج  هب  راک  دـندوب . هدـش  دـیدش  يداقتعا  لالتخا  فعـض و  یناـمیایب و  راـچد  مدرم  يهماـع  نکل  درک ) مهاوخ 
دناشن تسد  زا  یکی  هک  يرسق  هللادبع  نب  دلاخ  هک  تسا  هدمآ  اهباتک  رد  دندربیم  لاؤس  ریز  ار  توبن  تفالخ ، هاگتسد  يدایا  زا  یضعب 

درکیم هک  مه  یلالدتسا  تسا » رتالاب  توبن  زا  تفالخ  « » ةوبنلا یلع  ۀفالخلا  لضفی  ناک  : » تفگیم دوب  هیماینب  یند  تسپ و  رایسب  ناگ 
دیراذگیم ناتهداوناخ  نایم  رد  ناتدوخ  نیشناج  ار  رفن  کی  امش  هباحصا »؟ یلا  هلوسر  وا  هلها  یف  لجرلا  ۀفیلخ  لضفا ؟ امهیا  : » دوب نیا 

يهداوناخ رد  هک  یسک  نآ  تسادیپ  بوخ  دیتسرفیم ؟ یسک  يارب  یمایپ  وا  يهلیـسو  هب  هک  یـسک  نآ  ای  و  تسا ؟ رتکیدزن  امـش  هب  نیا 
( هللا ۀفیلخ  دنتفگیم . دنتفگیمن ، مه  هللا  لوسر  ۀفیلخ   ) ادخ يهفیلخ  سپ  تسامش  هب  رتکیدزن  تسامـش  يهفیلخ  دیراذگیم و  ناتدوخ 
هیماینب و نارود  يارعـش  راعـشا  رد  نم  دنتفگیم . مه  نارگید  دبال  تفگیم و  يرـسق  هللادبع  نب  دلاخ  ار  نیا  تسا ! هللا  لوسر  زا  رتالاب 

يهفیلخ هفیلخ ، هک  دوریم  شدای  مدآ  هک  هدش  رارکت  راعـشا  رد  هللا » ۀفیلخ   » ریبعت کلملادبع  نامز  زا  مدـید  مدرک  صحف  هک  سابعینب 
ریبعت نیمه  زین  هتفگ  روصنم  دوواد و  نب  بوقعی  وجه  رد  هک  درب  نب  راشب  رعش  رد  هتشاد و  همادا  مه  سابعینب  نامز  ات  تسه . مه  ربمایپ 

! هدمآ
اوسمتلاف موق  ای  مکتفالخ  تعاض 

دوعلا قزلا و  نیب  هللا  ۀفیلخ 
ریرج و لـثم  ناـمز  نآ  فورعم  يارعـش  راعـشا  رد  اـج  همه  تفگیم )! هللا  ۀـفیلخ  زاـب  دـنکب  وجه  ار  هفیلخ  تساوخیم  مه  یتقو  یتح  )
زا هنوـمن  کـی  نـیا  دـنتفگیم . هللا  ۀـفیلخ  دندورـسیم  ار  هـفیلخ  حدـم  یتـقو  رگید  فورعم  گرزب و  رعاـش  اهدـص  بیـصن و  قدزرف و 

. دوب هدش  تسس  نید  ینابم  هب  تبسن  روج  نیا  نامیا ، تسا و  مدرم  تاداقتعا 
هحفص 35] ]

نیا نآ  متفایزاب و  جرفلاوبا  یناغا  باتک  يهعلاطم  لالخ  رد  نم  ار  ياهتکن  دوب . هدش  بارخ  تدش  هب  زین  مدرم  قالخا  یقالخا : داسف  - 3
ياهبلط ترـشع  و  اه ، شایع  اه ، هدنزاون  اههدنناوخ ، نیرتگرزب  نآ  زا  دـعب  لاس  ات 60،50  يرجه  دودـح 80 و 90  ياهلاس  رد  هک  تسا 

ياهتـسجرب يهدـنزاون  هدـنناوخ و  درکیم و  انغ  سوه  دـشیم و  گنت  شلد  ماـش  رد  هفیلخ  تقو  ره  هکم . زا  اـی  دـناهنیدم و  زا  اـی  اـیند 
وا يارب  دوـب  هتـسجرب  نارگاـینخ  اـهینغم و  فورعم و  ياـه  هدـنزاون  اههدـنناوخ و  زکرم  هک  هـکم  اـی  هنیدـم و  زا  ار  یـسک  تساوـخیم 

بوخ دوب . هدش  داسف  اشحف و  زکرم  مالسا  هاگداز  یهلا و  یحو  طبهم  دندوب . هنیدم  هکم و  رد  ارعش  نیرت  ارس  هزره  نیرتدب و  دندربیم .
هکم رد  تسین . يرثا  اهزیچ  نینچ  زا  همئا  یگدنز  زا  ام  جیار  راثآ  رد  هنافسأتم  مینادب . هکم  هنیدم و  يهرابرد  ار  خلت  قیاقح  نیا  ام  تسا 

يرعــش رنه  تردـق و  جوا  رد  هـتبلا  و  هزره . يهدرپیب  يوـگ  ناـیرع  ياـه  رعاـش  نآ  زا  یکی  هـعیبر ، یبا  نـب  رمع  ماـن  هـب  دوـب  يرعاـش 
تارمج یمر  فاوط و  تسا و  راگزور  نآ  رابمغ  خیرات  زا  یعبـشم  لصف  کی  دندرکیم  هچ  نارعاش  لیبق  نیا  هک  نیا  وا و  ياهناتـساد  )
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: رعش تساهنآ و  داسف  یگزره و  دهاش  سدقم ، دهاشم  رگید  و 
ترمج نیح  مصعم  اهنم  یلادب 

نانبب تنیز  بیضخ  فک  و 
ایراد تنک  نا  يردا و  ام  هللا  وف 

[. 8  ] نامثب مارمجلا  نیمر  عبسب 
دش و یمومع  يازع  هنیدم  رد  دـیوگیم  يوار  درم ، هعیبر  یبا  نب  رمع  نیا  یتقو  تسا ) عاضوا  نیمه  هب  طوبرم  میاهدـناوخ  ینغم  رد  هک 

دندوب هتسشن  اهناوج  زا  ییاههعومجم  یتفریم  اجره  دنتسیرگیم . مدرم  هنیدم  ياههچوک  رد 
هحفص 36] ]

هیرگ و دزیریم و  کـشا  روـط  نیمه  دوریم و  يراـک  لاـبند  هک  مدـید  ار  یکزینک  هعیبر . یبا  نب  رمع  گرم  رب  دـندروخیم  فسأـت  و 
. تفر ام  تسد  زا  درم  نیا  هک  نیا  رطاـخ  هب  تفگ  ینکیم ؟ هیرگ  ردـق  نیا  ارچ  دـنتفگ  ناـناوج ، زا  یعمج  هب  دیـسر  اـت  دـنکیم ، يراز 
و دـیوگیم ، رعـش  هعیبر  یبا  نب  رمع  لثم  مه  وا  یموزخم  دـلاخ  نب  ثراح  مان  هب  تسه  هکم  رد  يرگید  رعاش  روخم  هصغ  تفگ : یکی 
« همرح لخی  مل  يذلا  دمحلا هللا  : » تفگ درک و  كاپ  ار  دوخ  ياهکـشا  دینـش ، ار  رعـش  نیا  كزینک  یتقو  دـناوخ  ار  وا  ياهرعـش  زا  یکی 

. تسا هنیدم  مدرم  یقالخا  عضو  نیا  تشاذگن »!! یلاخ  ار  شمرح  هک  رکش  ار  ادخ 
روج همه  نیب  نییاپ ، تسپ و  يهقبط  دارفا  نیب  رد  طقف  هن  و  هنیدـم . هکم و  مدرم  ياهینیـشن  بش  زا  دـینیبیم  امـش  ار  يدایز  ياهناتـساد 
ياه هدازاقآ  ات  رازاب  هچوک و  یلومعم  مدرم  و  دوب ، کقلد  رعاش و  هک  فورعم  عاـمط  بعـشا  لـثم  یتخبدـب  هنـسرگ  يادـگ  مدآ  مدرم .

نادرم هچ  نانز و  هچ  شیرق  ياه  هدازاقآ  زا  یفورعم  ياههرهچ  مروایب . مسا  اهنآ  زا  متسین  لیام  نم  هک  مشاهینب  یتح  شیرق و  فورعم 
رد هحلط  تنب  هشیاع  يزور  دلاخ ) نب  ثراح   ) صخـش نیمه  تراما  نامز  رد  دندوب . ءاشحف  نیا  رد  قرغ  هک  دـندوب  یناسک  نیمه  ءزج 

، دوش مامت  مفاوط  نم  ات  دـنیوگن  ناذا  وگب  هک  داد  ماغیپ  مناخ  نآ  دـش ، ناذا  تقو  تشاد ، يرطاخ  قلعت  وا  هب  ریما  نیا  دوب و  فاوط  لاح 
ار مدرم  زاـمن  ییوگیم  دـنکیم  فاوط  دراد  هک  رفن  کـی  رطاـخ  يارب  وت  هک  دـندرک ، داریا  وا  هب  دـنیوگن . ار  رـصع  ناذا  داد  روتـسد  وا 

!! دنیوگن ناذا  متفگیم  دیشکیم  لوط  شفاوط  مه  حبص  ادرف  ات  رگا  ادخ  هب  تفگ  دنزادنیب ؟ ریخأت 
مه نیا  هک  یـسایس …  داسف  ود ، نیا  زجب  یقالخا و  داـسف  عضو  نیا  يرکف ، عضو  نآ  تسا ، راـگزور  نآ  عضو  نیا  یـسایس : داـسف  - 4

لماع کی 
هحفص 37] ]

تیـصخش دنتـشاد . دشیم  هدروآرب  تموکح  لاجر  يهلیـسو  هب  هک  يدام  تاینمت  روخآ  رد  رـس  گرزب ، ياهتیـصخش  بلغا  دوب . رگید 
ماما فورعم  يهمان  نآ  هک  دتفایم  یعضو  نانچ  نآ  هب  دوب  مه  داجس  ماما  درگاش  البق  شدوخ  هک  يرهز  باهـش  نب  دمحم  لثم  یگرزب 
راچد ییاه  یگتـسباو  هچ  هب  وا  هک  تسا  نیا  يهدـنهد  ناشن  خـیرات و  يارب  تسا  ياهماـن  تقیقح  رد  هک  دوشیم ، رداـص  يو  هب  داـجس 

هک دـیدحلایبا  نبا  زا  دـنکیم  لقن  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  یـسلجم  موحرم  ار  یبلطم  دـندوب . دایز  باهـش  نب  دـمحم  لاثما  تسا و  هدوب 
لوا دندومرف : داجس  ماما  هک  دنکیم  لقن  رباج  لوق  زا  راحب  رد  همحرلا  هیلع  یسلجم  تسا . هدنهد  ناکت 

[. 6 « ] انعسی مل  انتکس  نا  اوکحض و  ص )  ) هللا لوسر  نم  انعمس  امب  مهانثدح  نا  سانلاب  عنصن  فیک  يردن  ام  »
، یعمج يارب  دندرک  لقن  ار  یثیدـح  ترـضح  هک  دـنکیم  رکذ  ار  ییارجام  دـعب  دـندنخیم ) رخـسمت  هب  هکلب  دـننکیمن ، لوبق  طقف  هن  )

هتبلا هک   ) دندوب نیفرحنم  زا  هک  دیوگیم  يرهز  بیسم و  نب  دیعس  يهرابرد  دعب  درکن . لوبق  درک و  ازهتسا  دوب ، عمج  نآ  نیب  رد  یـسک 
ياهیلیخ يرهز و  دروم  رد  اما  هدوب  ماما  نویراوح  ءزج  يو  هک  تسه  يرگید  لئالد  منکیمن و  لوبق  هدـنب  بیـسم  نب  دیعـس  دروم  رد 

زا همه  اهنیا  هک  تسا  هدروآ  مان  ار  نامز  نآ  لاجر  اهتیـصخش و  زا  يدایز  يهدع  دیدحلایبا  نبا  دیوگیم  دـعب  تسا ) روج  نیمه  رگید 
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: دندومرف هک  دنکیم  تیاور  ع )  ) داجس ماما  زا  هاگنآ  دندوب و  فرحنم  تیبلها ،
[. 7 « ] اننوبحی الجر  نورشع  هنیدملا  ۀکمب و  ام  »

هحفص 38] ]
«. دنشاب هتشاد  تسود  ار  ام  هک  دنتسین  هنیدم  هکم و  يهمه  رد  رفن  تسیب  »

هک تسا  ینارود  نامه  نیا  دـنک و  عورـش  ار  دوخ  میظع  راک  دـهاوخیم  ناشیا  هک  یتقو  نآ  رد  تسا  ع )  ) داجـس ماما  نارود  عضو  نیا 
: دندومرف اهدعب  ع )  ) قداص ماما 

[. 8 …  « ] هثالث الا  نیسحلا  دعب  سانلا  دترا  »
« دنامعطم نب  ریبج  لیوطما و  نب  ییحی  یلباکلا ، دلاخوبا  هک : دروآیم  مسا  ار  رفن  هس  و  دندنام ، رفن  هس  طقف  اروشاع  يارجام  زا  دعب  »

نب دمحم  اهلقن  زا  یضعب  رد  تسا و  معطم  نب  ریبج  نب  میکح  تسین و  تسرد  معطم  نب  ریبج  هک  دنهدیم  لامتحا  يرتشوش  همالع  هتبلا 
لباق مه  اـب  اـهنیا  ار  رفن  جـنپ  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  دـنکیم و  رکذ  ار  رفن  راـهچ  هک  تسه  مه  یتاـیاور  راـحب  رد  تسا . معطم  نب  ریبج 

هچ دیاب  داجس  ماما  الاح  دنوشیم . ناشدوخ  راک  لوغـشم  ترـضح  نآ  يرفق  نیمز  نینچ  کی  رد  هک  ع )  ) داجـس ماما  عضو  نیا  دنعمج 
؟ دنک راک 

داجس ماما  تیلوؤسم 

: دنکیم سح  دوخ  شود  رب  تیلوؤسم  هس  دنک  بیقعت  ار  فده  نآ  دهاوخب  رگا  ماما 
درادـن ناکما  میروایب  دوجو  هب  یمالـسا  تموکح  کی  میهاوخب  رگا  ام  دـهدب . میلعت  شدوخ  نامز  مدرم  هب  ار  نید  فراعم  دـیاب  ـالوا - 

ار یتموکح  نانچ  نآ  دیما  میناوتب  میشاب  هدرک  انشآ  ینید  فراعم  اب  ار  مدرم  هک  نیا  نودب 
هحفص 39] ]

. دوشب هداد  میلعت  مدرم  هب  ینید  فراعم  هک  تسا  نیا  لوا  راک  نیاربانب  میشاب . هتشاد 
ياهنهذ رد  حیرـشت و  مدرم  يارب  هدش ، انعم  دب  ای  هدش و  رود  اهنهذ  زا  الک  هدـش و  يروجهم  يهلأسم  کی  هک  تماما  يهلأسم  ایناث - 

کلملادبع نآ  تشاد و  ماما  هعماج  هرخالاب  نوچ  دراد ؟ یطیارـش  هچ  ماما  دشاب ؟ ماما  دـیاب  یک  هچ ؟ ینعی  تماما  دوشب ، يزاسزاب  مدرم 
دنچ نیا  لوط  رد  ام  هک  یتشادرب  نآ  هک  درک  مهاوخ  ضرع  ماما »  » ثحب رد  ادـعب  دوب . هعماج  ياوشیپ  دنتـسنادیم . ماما  ار  وا  مدرم  دوب .

مه نامز ، نآ  رد  تسا . هتـشاد  دوجو  مالـسا  ردـص  رد  ماما  يارب  هک  ییانعم  نآ  اب  تسا  توافتم  یلکب  میتشاد  ماـما  ياـنعم  زا  ریخا  نرق 
: مییوگیم مینادیم و  یمالسا  يروهمج  رد  زورما  ام  هک  دنتـسنادیم  ییانعم  نامه  هب  ار  ماما  مالـسلامهیلع ، همئا  نیفلاخم  مه  نیقفاوم و 

دوب نیا  ام  تشادرب  دوب ، يرگید  زیچ  ماما  زا  ریخا  نرق  هس  ود  نیا  لوط  رد  ام  تشادرب  اـیند . نید و  مکاـح  ینعی ، تلم ، ربهر  تما ، ماـما 
تاـیلام مدرم  زا  وا  هک  دراد  يرفن  کـی  هعماـج  هک  دوـب  نیا  اـم  تشادرب  دوـب ، يرگید  زیچ  ماـما  زا  ریخا  نرق  هـس  ود  نـیا  لوـط  رد  هـک 

تلود دـنکیم ، تسرد  ار  یتلود  تارادا  دـنکیم ، هرادا  ار  مدرم  روما  دـناوخیم ، حلـص  هب  ار  مدرم  دربیم ، گـنج  هب  ار  مدرم  دریگیم 
دنکیم تسرد  ار  مدرم  نید  هک  تسه  فرط  نآ  مه  رگید  رفن  کی  تسا ، مکاح  شمـسا  وا  دـنکیم ، طـسب  ضبق و  دـهدیم ، لیکـشت 
شمـسا مه  نآ  دشاب ) شتمه  هچره   ) لیبق نیا  زا  رگید  ییاهراک  دنکیم و  تسرد  ار  مدرم  زامن  تئارق  دـنکیم . تسرد  مدرم ر  داقتعا 

تـسرد ار  مدرم  نید  مه  وا  درکیم ، ار  شدوخ  راک  هفیلخ  تسا ، دـعب  نورق  رد  ملاع  يهباثم  هب  شدوخ  نارود  رد  مه  ماما  تسا . ملاـع 
ریخا ياهنرق  لوط  رد  درکیم . تسرد  ار  مدرم  قالخا  ای  درکیم 

هحفص 40] ]
. تسا هدوب  نیا  ماما  زا  ام  تشادرب 
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ار یبصنم  نینچ  هیماینب  ایند . نید و  ياوشیپ  هعماج ، ياوشیپ  ینعی  ماما  تسا . نیا  ریغ  ماما  زا  همه  تشادرب  مالسا  ردص  رد  هک  یلاح  رد 
مه اهنآ  دنتشاد ، ار  اعدا  نیمه  همه  ایند  بعل  وهل و  رد  هدش  قرغ  ياه  رومخم  نامه  دنتشاد . ار  اعدا  نیمه  مه  سابعلا  ینب  دنتشاد . اعدا 

ماما هعماج  لاـح  ره  هب  سپ  درک . مهاوخ  تبحـص  هنیمز  نیا  رد  دوشب  تقو  میـسرب و  هللا  ءاـش  نا  رگا  هک  دنتـسنادیم  ماـما  ار  ناـشدوخ 
ماما هک  ییاهزیچ  نآ  ار ، تماما  طیارـش  ار ، تماما  تهج  ار ، تماما  يانعم  مدرم ، يارب  دیاب  داجـس  ماما  دوب  کلملادـبع  شماما  تشاد .

هصالخ روطب  ینعی  دنکب  حیرـشت  مدرم  يارب  دیاب  ار  اهنیا  دشاب ، ماما  دناوتیمن  یـسک  دشابن ، رگا  هک  ییاهزیچ  نآ  تساهنآ و  زا  ریزگان 
. ود نیا  تماما ، يهلأسم 

. منم دریگب  رارق  اج  نآ  رد  دیاب  هک  یسک  نآ  ینعی  مماما ، نم  دیوگب  هک  نیا  اثلاث - 
هک يروط  نامه  نوچ  تسا . هتشاذگ  لوا  راک  نآ  يور  رب  ماما  ار  شالت  نیرتشیب  درکیم . دیاب  ع )  ) داجـس ماما  هک  تسا  يراک  هس  نیا 

، دشیم تسرد  مدرم  قالخا  دیاب  دشیم ، تسرد  مدرم  نید  دیاب  دیسریمن . مماما » نم   » يهلأسم هب  تبون  هک  دوب  ياهنیمز  هنیمز ، میتفگ 
رد هرابود  تسا ، نید  یلـصا  حور  نید و  باـبللا  بل  هک  يونعم ، يریگ  تهج  دـیاب  دـندمآیم ، نوریب  داـسف  باـقرغ  نیا  زا  مدرم  دـیاب 

عورش رد  یتح  دهز . شاهمه  تسا ، دهز  رد  ترضح  نآ  تاملک  و  ع )  ) داجـس ماما  یگدنز  رثکا  دینیبیم  امـش  اذل  دشیم . ءایحا  هعماج 
: دیامرفیم زین  یسایس  ياهفده  هب  طوبرم  نخس  کی 

هحفص 41] ]
[. 9 …  « ] ةرخآلا یف  اهنع  نیبغارلا  ایندلا  یف  نیدهازلا  ۀمالع  نا  »

: دنکیم فیصوت  روط  نیا  تشاد  هبذاج  همه  يارب  هک  ار  نآ  يدام  باعل  گنر و  ایند و  دوخ  هاتوک  ياه  مالک  زا  یکی  رد  ای  و 
.« اهریغب اهوعیبت  الف  الا  ۀنجلا  الا  نمث  مکسفنال  سیلف  اهلهال  ۀظامللا  هذه  عدی  رح  الوا  »

هک يروط  نامه  نوچ  دـنکیم . نایب  اعد  سابل  رد  ار  فراعم  اما  تسا ، فراـعم  شنیرتشیب  تسا ، دـهز  شنیرتشیب  داجـس  ماـما  تاـملک 
طقف هن  دـنزب ، فرح  حیرـص  هدرپیب و  مدرم  نآ  اب  داجـس  ماما  هک  دادیمن  هزاـجا  عضو ، ندوب  دـعاسمان  نارود و  نآ  رد  قاـنتخا  میتفگ 

يزاسزاب دـیاب  هک  دوب  عیاض  هدـش و  هابت  قیالان و  يهعماـج  کـی  هعماـج  نآ  الـصا  دنتـساوخیمن ، مه  مدرم  دنتـشاذگیمن ، اههاگتـسد 
رد اذل  تسا  هدشیم  رتهب  عضو  هتـشذگیم  هچره  هتبلا  تشذگ  روط  نیا  داجـس  ماما  یگدـنز  ات 95  لاس 61  زا  لاس ،  34  - 35 دشیم .

: دیامرفیم سپس  ع )  ) قداص ماما  نیسحلا » دعب  سانلا  دترا   » ثیدح نامه 
[. 10 « ] اورثک اوقحل و  سانلا  نا  مث  »

« دندش قحلم  مدرم  ادعب  »
رطاـخ هب  نیا  تسا . هدرک  قرف  عضو  درک ) مهاوخ  ضرع  ادـعب   ) دـسریم هک  ع )  ) رقاـب ماـما  نارود  تسا و  روط  نیمه  هک  مینیبیم  اـم  و 

. تسا داجس  ماما  يهلاس  تامحز 35 
. هدش لقن  داجـس  ماما  زا  لیوط  مالک  هرقف  دـنچ  لوقعلا  فحت  فیرـش  باتک  رد  تسه  مه  يزاس  رداک  هب  هجوت  داجـس  ماما  تاملک  رد 

نم
هحفص 42] ]

نامگ و  منک ، ادیپ  تسه  ع )  ) داجس ماما  زا  تاملک  نیا  زا  يرگید  ياههنومن  رگا  هک  رگید  ياهباتک  هب  منک  هاگن  مدرکن  تقو  هنافـسأتم 
فحت رد  ترـضح  نآ  زا  هک  یلـصفم  ثیدح  ات  هس  ود  نآ  لثم  دنلب  تاملک  اما  ارچ . هاتوک  تاملک  دشاب . دایز  ای  دشاب  هک  منکیمن  مه 

یکی درکیم  داجـس  ماما  هک  تسا  يراک  يهدنهدناشن  اهنآ  باطخ  يهوحن  ثیداحا و  نیا  نحل  دـشاب . منکیمن  رکف  هدـش  لقن  لوقعلا 
فراعم هب  رکذت  باطخ  نیا  رد  دوشیم ، عورـش  [ 11 « ] سانلا اهیا   » اب تسا ، مدرم  يهماـع  هب  باـطخ  هک  تسا  مولعم  ثیدـح  هس  نآ  زا 

وا ربمغیپ  زا  دـننکیم . لاؤس  وا  بر  زا  دـنراذگیم  ربق  رد  ار  ناسنا  یتقو  هک  دـیامرفیم  لصفم  ثیدـح  نیا  رد  ترـضح  تسا  یمالـسا 
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رد هک  یمدرم  يهماع  درد  هب  هک  تسا  یقیقر  میالم و  نحل  کی  نیا  دننکیم ، لاؤس  وا  ماما  زا  دننکیم  لاؤس  وا  نید  زا  دننکیم . لاؤس 
ناشن مه  نآ  نومضم  دوشیم و  عورش  يرگید  روط  هک  تسه  رگید  ثیدح  کی  اما  دروخیم ، دنتشاد  رارق  داجس  ماما  تاغیلبت  يهطیح 

: دوشیم عورش  روط  نیا  تسا . صاوخ  هب  طوبرم  هک  دهدیم 
[. 12 « ] تیغاوطلا مکنتفی  نیرابجلا ال  شطب  نیدساحلا و  یغب  نیملاظلا و  دیک  مکایا  هللا و  انافک  »

بلاطم یخرب  زا  هک  تسه  مه  یموس  عون  تسا . یـصاخ  يهدـع  کی  لام  هک  تسا  صخـشم  تسین ، مدرم  يهماـع  هب  طوبرم  نحل  نیا 
رارـسا هک  دنـشاب  باحـصا  زا  یعمج  نامه  نآ  بطاخم  دیاش  تسا . يرت  هدبز  صاخـشا  رتدودـحم و  عمج  هب  طوبرم  هک  دـیآیمرب  نآ 

هتسنادیم ار  ماما  رادفده  شالت  تماما و 
هحفص 43] ]

: دوشیم عورش  نینچ  نارای  هب  باطخ  اج  نآ  رد  دناهتشاد . رارق  زار  نامرحم  کلس  رد  و 
[. 13 « ] نودیری ام  دیری  بحاص ال  لک  مهضفر  لیلخ و  طیلخ و  لک  مهکرت  ةرخآلا  یف  نیبغارلا  ایندلا  یف  نیدهازلا  ۀمالع  نا  »

. دناهتـشاد تامیلعت  نایب و  عون  هس  ود  فلتخم  اهعمج ي  اب  ای  فلتخم  ياـههرود  رد  اـی  تدـم  نیا  لوط  رد  ماـما  هک  دز  سدـح  دوشیم 
تایلک و هب  طقف  رگید  یضعب  رد  دنکیم و  نامز  تیغاوط  مکاح و  هاگتـسد  هب  هراشا  یـضعب  رد  روط ، نیا  یـضعب  دنروط و  نآ  یـضعب 

. ریغ هدش و ال  افتکا  یمالسا  لئاسم 
زا ار  ربخیب  لفاغ و  مدرم  نآ  ار ، یناملظ  کیرات و  طـیحم  نآ  مارآ  مارآ ، لاـس  نیا 35  لوط  رد  هک  تسا  ع )  ) داجـس ماما  یگدنز  نیا 

صالخ فرط  کی  زا  اههاگتسد  هب  هتسباو  ءوس  ءاملع  دنمک  فرط و  کی  زا  رابج  ياههاگتسد  طلـست  و  فرط ، کی  زا  تاوهـش  گنچ 
ياهراک يارب  دنوشب  ياهدعاق  دنناوتب  هک  یحلاص  دنمهقالع و  نمؤم  يهعومجم  کی  هدع و  کی  اعومجم  و  دـهدیم . تاجن  دـنکیم و 
يدامتم ياهتعاس  هدـنب  هک  دراد  ياهناگادـج  يهتعاس  دـنچ  ثحب  ياج  ترـضح  نآ  یگدـنز  تاـیئزج  هتبلا  دروآیم . دوجو  هب  هدـنیآ ،

. دجنگیمن ام  ینونک  ثحب  رد  نیا  زا  شیب  نونکا  ماهدرک و  تبحص  نآ  هب  عجار 

رقاب ماما  نارود 

يهلابند ع )  ) رقاب ماما  یگدنز  رد  دسریم  ع )  ) رقاب ماما  هب  تبون  سپس 
هحفص 44] ]

الوا اما  تسا . یمالـسا  فراعم  نید و  تامیلعت  رب  رتشیب  هیکت  مه  اج  نآ  تسا  هدـش  رتهب  عضو  یهتنم  مینکیم ، هدـهاشم  ار  طـخ  ناـمه 
زا ياهدـع  دوشیم  هنیدـم  دجـسم  دراو  ع )  ) رقاب ماما  یتقو  دـنرادن . رگید  ار  ربمغیپ  نادـناخ  هب  تبـسن  يرهمیب  ییاـنتعایب و  نآ  مدرم ،

ناسارخ و لها  هلوح  و   » مدید هنیدم  دجسم  رد  ار  رقاب  ماما  دیوگیم  يوار  دننکیم . هدافتـسا  وا  زا  دننزیم و  هقلح  وا  درگ  هراومه  مدرم 
تاغیلبت هک  تسا  نیا  يهدـنهد  ناشن  نیا  دـندوب . هتفرگ  ار  ترـضح  رود  ياهدـع  رگید  ياهاج  ناسارخ و  زا  تسدرود ، دالب  زا  مهریغ »

ای دوشیم ، کیدزن  دراد  تیبلها  هب  ناشلد  تسدرود  طاقن  مدرم  و  دنکیم . ادـیپ  شرتسگ  مالـسا  ناهج  رـساترس  رد  یجاوما  لثم  دراد 
اب ترـضح  نآ  دـندوب و  هتفرگ  دوخ  نایم  رد  ار  وا  هتـسشن و  وا  يهیـشاح  رد  ینعی ، ناسارخ ،» لها  هشوتحا  : » دراد رگید  تیاور  کی  رد 

. دـننکیم هدافتـسا  دـنناوخیم و  سرد  ع )  ) رقاب ماما  شیپ  مامز  ياملع  ناگرزب  درکیم . تبحـص  مارح  لـالح و  لـئاسم  يهراـبرد  اـهنآ 
نیا يارب  مه  دیاش   ) دونشب ثیدح  ترضح  نآ  زا  ات  ع )  ) رقاب ماما  تمدخ  دیآیم  یتقو  سابعنبا  درگاش  همرکع  لثم  یفورعم  تیصخش 

نم دـیوگیم : دـنکیم ، بجعت  شدوـخ  دـعب  دـتفایم . ماـما  شوـغآ  رد  دزرلیم و  شلاـب  تسد و  دـنکب )! ناـحتما  ار  ترـضح  نآ  هـک 
شیپ میارب  داد  تسد  میارب  وت  لباقم  رد  هک  یتلاح  نیا  هللا  لوسر  نبای  زگره  مدینـش ، ثیدح  اهنآ  زا  مدـید و  ار  سابعنبا  لثم  یناگرزب 

: دنیوگیم حیرص  ردقچ  دینیبب  شباوج  رد  ع )  ) رقاب ماما  دوب . هدماین 
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[. 14 « ] همسا اهیف  رکذی  عفرت و  نا  هللا  نذا  تویب  يدی  نیب  کنا  ماشلا  لها  دیبع  ای  کحیو  »
هحفص 45] ]

«. نایماش کچوک  يهدنب  يا  يزرلیم  تدوخ  هب  روج  نیا  هک  تسا  تیونعم  تمظع  لباقم  رد  وت  »
ارف ار  نید  ماکحا  فراعم و  ترـضح  نآ  زا  و  ع )  ) رقاـب ماـما  تمدـخ  دـیآیم  تسا  ناـمز  ناـگرزب  اـهقف و  زا  هک  هفینحوبا  لـثم  یـسک 
هب هک  دـچیپیم  ملاع  فانکا  رد  ع )  ) رقاب ماما  یملع  تیـصو  دنتـسه  ع )  ) رقاب ماـما  نادرگاـش  وزج  رگید  ياـملع  زا  يرایـسب  دریگیم و 

. دوشیم فورعم  مولعلارقاب 
قرف ردـقچ  ع )  ) رقاب ماما  نامز  رد  ع )  ) همئا هب  تبـسن  اهنآ  تامارتحا  مدرم و  یفطاع  عضو  یعامتجا و  عضو  هک  دـینکیم  هظحـالم  سپ 

کلملادـبع اب  هلباقم  رد  ع )  ) داجـس ماما  ینعی  تسا ، رتدـنت  مه  ع )  ) رقاب ماـما  یـسایس  تکرح  هک  مینیبیم  تبـسن  نیمه  هب  تسا . هدرک 
نالف يهرابرد  ع )  ) داجـس ماما  هب  کلملادـبع  درادـن . دـنریگب ، تفلاخم  رب  ياهنیرق  ار  نآ  دـنناوتب  هک  ینخـس  تشرد و  نخـس  يدـنت و 

نکـشنادند نیتم و  مکحم و  باوج  کی  هشیمه  ربمغیپ  رـسپ  باوج  هتبلا  دندادیم ، ار  نآ  باوج  مه  ترـضح  تشونیم ، همان  عوضوم 
نانچ نآ  ع )  ) رقاب ماما  تکرح  تسا  يرگید  روط  عضو  ع )  ) رقاـب ماـما  دروم  رد  اـما  تسین . حیرـص  يهنامـصخ  ضرعت  نآ  رد  اـما  تسا 

ار ترضح  نآ  دهاوخیم  دهد و  رارق  رظن  ریز  ار  ترضح  نآ  دیاب  هک  دنیبیم  دنکیم و  تشحو  ساسحا  کلملادبع  نب  ماشه  هک  تسا 
ماش هب  ریجنز  لغ و  اب  هدـش ) عورـش  البرک  زا  هک  لوا  يهعفد  نآ  زا  دـعب   ) ناـشتماما نارود  رد  مه  ار  ع )  ) داجـس ماـما  هتبلا  دربب . ماـش  هب 
رقاب ماما  دروم  رد  اما  دندرکیم ، دروخرب  هشیمه  يرتشیب  يهظحالم  اب  ع )  ) داجـس ماما  تسا و  يرگید  روج  اج  نآ  عضو  نکل  دـناهدرب ،

. مینیبیم رتدنت  ار  مالک  نحل  (ع )
هک ناشباحصا  اب  ع )  ) رقاب ترضح  تارکاذم  رد  مدید  تیاور  دنچ  نم 

هحفص 46] ]
هب راحب  رد  هک  تسا  یتیاور  تیاور ، کی  دوشیم . هدهاشم  اهنآ  رد  هدنیآ  دـیون  یتح  تماما و  تفالخ و  تموکح و  هب  توعد  يهناشن 

. تسا هدش  لقن  نومضم  نیا 
نبای کیلع  مالـسلا  لاقف : هل ، ةزنع  یلع  أکوتی  خیـشلا  لبقا  اذا  هلهاب ، صاغ  تیبلا  و  ع )  ) رفعجیبا عم  اـنأ  اـنیب  لاـق  ۀـبیتع  نب  مکحلا  نع  »

هنم ءربا  مکودع و  ضغبأل  یننا  ایند و  یف  عمطل  مکبحی  نم  بحا  مکبحا و  ام  هللاوف  مکبحی  نم  بحا  مکبحال و  ینا  هللا  وف  هللا …  لوسر 
هللا ینلعج  یل  وجرت  لـهف  مکرما . رظتنا  مکمارح و  مرحا  مکلـالح و  لـح  ـال  ینا  هللا  هنیب و  ینیب و  تناـک  رتول  هنم  ءربا  هضغبا و  اـم  هللاوف 

يذلا لثم  نع  هلئسف  لجر  هاتا  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  نا  خیـشلا  اهیا  لاق : مث  هبنج . یلع  هدعقا  یتح  یلا ، یلا ، ع :)  ) رفعجوبا لاقف  كادف ؟
دربی کبلق و  جلثی  نیـسحلا و  نب  یلع  یلع  نیـسحلا و  نسحلا و  یلع و  یلع  هللا و  لوسر  یلع  درت  تمت  نا  ع )  ) یبا هل  لاقف  هنع ، ینتلئس 

الا مانـسلا  یف  انعم  نوکت  کنیع و  هب  هللا  ارقی  اـم  يرت  شعت  نا  نیبتاـکلا و  مارکلا  عم  ناـحیرلا  حورلا و  لبقتـست  کـنیع و  رقت  كداؤف و 
[. 15 « ] یلع

رد تسـشن  درک و  تبحم  راهظا  درک و  مالـس  ییاصع و  هب  دوب  هداد  هیکت  هک  دمآ  يدرمریپ  دوب  تیعمج  زا  رپ  رفعجیبا  ترـضح  لزنم  »
تموکح نارود  ندیسرارف  رظتنم  ینعی  امش  رما  رظتنم  نوچ  ار  امش  يزوریپ  راگزور  منیبب  نم  هک  يراد  دیما  ایآ  تفگ : ترـضح و  رانک 

هچ ناشباحصا و  همئا و  نیب  تاریبعت  هچ  هرود ، نیا  تاریبعت  رد  تسا  تموکح  يانعم  هب  مکرما ، و  رمالا ، اذه  و  رما ، ریبعت  ( ؟ متـسه امش 
سپ تماما . تفالخ و  ینعی  رمالا  اذـه  ریبعت  زین  رمالا ، اذـه  یف  یعم  تعزانت  ول  هللا  و  نومأم : هب  نوراـه  مـالک  رد  ـالثم  ناـنآ ، نیفلاـخم 

؟ منیبب ار  زور  نآ  مسرب و  زور  نآ  هب  نم  هک  دـیراد  دـیما  ایآ  هک  دـنکیم . لاؤس  لاح  مربیم ) راظتنا  ار  امـش  تفـالخ  ینعی  مکرما  رظتنا 
نآ ام  هتبلا   ) هدش مه  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  زا  لاؤس  نیا  نیع  دندومرف : و  ناشدوخ ، رانک  دندناشن  دندروآ و  دوخ  کیدزن  ار  وا  ترـضح 

نیا یگرزب  عمج  کی  نایم  رد  داجس  ماما  رگا  هک  دیمهف  دوشیم  مینکیمن  ادیپ  داجس  ماما  تایاور  رد  ار 
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هحفص 47] ]
ماما اج  نیا  دناهدومرف  ارـس  دایز  نامگ  هب  داجـس ، ماما  هک  ار  يزیچ  نآ  دیـسریم ، مه  اهام  نارگید و  شوگ  هب  دـندوب  هدومرف  ار  هیـضق 

یهاوخ ام  دوخ  اب  ینامب  مه  رگا  دوب ، یهاوخ  ءایلوا  ربمغیپ و  اب  هک  يریمب  رگا  دنیوگیم  دننکیمن ، شـسویأم  سپ  دنیوگیم ) انلع  رقاب 
«. دوب

، مایق يارب  رگید  تیاور  کی  رد  تسا . هدـنیآ  دروم  رد  نایعیـش  هب  نداد  دـیما  زا  یکاح  هک  تسه  ع )  ) رقاب ماما  مالک  رد  یتاریبعت  نینچ 
( تسا یفاک  رد   ) لاع دنسب  یلامثلا  ةزمحیبا  نع  تسا . یبیجع  زیچ  نیا  هدش و  تقو  نییعت 

هللا بضغ  دتشا  ع )  ) نیـسحلا لتق  نا  املف  نیعبـسلا  یف  رمالا  اذه  تقو  دق  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  تباث  ای  لوقی  ع )  ) رفعجابا تعمـس  لاق  »
اتقو کلاذ  دـعب  هل  هللا  لعجی  مل  رتسلا و  عانق  متفـشکف  ثیدـحلا  متعذا  مکانثدـح و  هئام و  نیعبرا و  یلا  هرخاف  ضرالا  لـها  یلع  یلاـعت 

[. 16 «. ] باتکلاما هدنع  تبثی و  ءاشی و  ام  هللا  وحمی  و  اندنع .
نآ دش و  نیگمشخ  مدرم  رب  دنوادخ  دش  هتشک  ع )  ) نیـسح نوچ  دوب . هدومرف  ردقم  يولع  تموکح  لیکـشت  يارب  ار  لاس 70  دنوادخ  »

رگید اذل  دـیتشادرب ، نآ  زا  ار  نامتک  يهدرپ  دـیدرک و  اشفا  ار  نآ  امـش  میتفگ و  امـش  هب  ار  نامز  نیا  ام  تخادـنا  ریخأت  لاس 140  هب  ار 
«. تسوا دزن  بوتکم ، تشونرس  دنکیم و  تابثا  ای  وحم  دنک  هدارا  ار  هچره  ادخ  دومرفن و  ام  هب  نآ  يارب  ار  یتقو  دنوادخ 

. تسا ع )  ) قداص ماما  یگدـنز  نارود  رخاوا  لاس 140  [ 17 « ] کلذک ناک  دق  لاقف  ع )  ) هللادبعابا کلاذب  تثدـحف  : » دـیوگیم هزمحوبا 
نارود هک  دیسریم  مرظن  هب  مدرکیم و  مامشتسا  همئا  یگدنز  لاور  زا  منیبب  ار  ثیدح  نیا  هک  نیا  زا  لبق  نم  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا 

ماما هک  یتموکح 
هحفص 48] ]

لاس 148 قداص  ماما  تافو  ع ،)  ) قداص ماما  نامز  هب  دـتفایم  ةدـعاق  روط ، نآ  ع )  ) رقاب ماما  دـنکیم و  راک  شیارب  روط  نآ  ع )  ) داـجس
ینعی مدرک ، ضرع  ار  نآ  ندوب  رثؤـم  تیمها و  ـالبق  هک  لاس 135  زا  دعب  نینچمه  لاس 140  تسا . لاس 140  يارب  هدـعو  نیا  و  تسا ،

هک دوب  یهلا  يداع  ریدقت  ایوگ  دمآیمن ، شیپ  سابعینب  يهثداح  رگا  ای  دمآیمن  راک  يور  روصنم  رگا  روصنم ، ندـمآ  راک  يور  لاس 
. دمآیم راک  رس  یمالسا  یهلا و  تموکح  دیاب  لاس 140  رد 

هک دناهتـسنادیم  اهنآ  ای  هدوب  مه  مالـسلامهیلع  همئا  دوخ  عقوت  راـظتنا و  دروم  هدـنیآ  نیا  هک  نیا  اـیآ  هک  تسا  يرگید  ثحب  نیا  ـالاح 
رد نم  تبحـص  العف  دـشاب . ثحب  نیا  يهناگادـج  لوصف  زا  یکی  دـناوتیم  مرادـن و  ثحب  ـالعف  ار  نیا  تسا ؟ يرگید  زیچ  یهلا  ءاـضق 

اشفا امش  میتفگ و  امـش  هب  ار  نآ  ام  دوب ، ردقم  لاس 140  رد  یهلا  ماظن  لیکشت  هک  دننکیم  حیرـصت  ناشیا  هک  تسا  ع )  ) رقاب ماما  عضو 
ع)  ) رقاب ماما  نارود  تایصوصخ  زا  یکی  دوخ  اههدعو  نینچ  حرط  اهدیما و  نینچ  نداد  تخادنا . ریخأت  هب  ار  نآ  لاعتم  يادخ  دیدرک و 
رد هدنب  دیایب . تسد  هب  ترـضح  نآ  یگدنز  زا  يریوصت  ات  درک  دیاب  ثحب  يدامتم  ياهتعاس  مه  رقاب  ماما  یگدنز  يهرابرد  هتبلا  تسا ،
داح يهزرابم  هن  یهتنم  تسا ، رتحضاو  یسایس  يهزرابم  رـصنع  ترـضح ، نآ  یگدنز  رد  الامجا  ماهدرک ، ینالوط  ياهثحب  مه  دروم  نآ 
هدید هک  نیا  دنکیم . تعاطا  زین  وا  نکن و  مایق  دنیامرفیم  ترضح  دنکیم ، هعجارم  ناشیا  هب  ترضح  نآ  ردارب  یلع  نب  دیز  هناحلـسم .

، تسا هدرکن  تعاطا  نکن  مایق  دـندوب  هتفگ  هک  ار  ماـما  فرح  ناـشیا  هک  نیا  روصت  هب  دـننکیم  تناـها  دـیز  باـنج  هب  یـضعب  دوشیم 
دندومرفن ماما  درک  تروشم  قداص  ماما  اب  درکن ، مایق  درک و  تعاطا  وا  نکن  مایق  دـندومرف  هک  رقاب  ماـما  تسا . یطلغ  تسرداـن و  روصت 

ار وا  هکلب  نکن  مایق 
هحفص 49] ]

بانج نیاربانب  مدوب . دیز  اب  هک  مدوب  یناسک  ءزج  نم  شاک  يا  هک  دـندرک  وزرآ  قداص  ماما  مه  شتداهـش  زا  سپ  دـندرک ، مه  قیوشت 
رد یـسایس  يهزرابم  اما  دـناهدرکن  لوبق  ار  هناحلـسم  مایق  ع )  ) رقاب ماـما  يراـب ، دریگب . رارق  یفطل  یب  نیا  دروم  دـیابن  هجو  چـیه  هب  دـیز 
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حیرص يهزرابم  ساسحا  داجس  ماما  نارود  رد  هک  یلاح  رد  دیمهف ، دوشیم  ترضح  نآ  يهریس  رد  ار  نآ  تسا و  حضاو  ناشیا  یگدنز 
. دشیمن

ینم رد  يرادازع  يارجام  اب  ار  دوخ  يزرابم  تکرح  ترضح  نآ  هک  مینیبیم  دسریم  نایاپ  هب  راوگرزب  نیا  یگدنز  نارود  هک  یماگنه 
نامه يهمادا  نیا  [ 18 « ] نینـس رـشع  ینمب  بداونلا  ینبدنت   » دننک هیرگ  ناشیا  يارب  ینم  رد  لاس  هد  هک  دنکیم  تیـصو  دـهدیم . همادا 

ضیرحت هیرگ  رب  هک  ییاج  نآ  مالـسلامهیلع  همئا  یگدـنز  رد  تسا ؟ روظنم  هچ  هب  نیا  ینم ، رد  مه  نآ  رقاب  ماما  رب  هیرگ  تسا . هزراـبم 
دروم رد  رگم  دـیآیمن  مدای  هدـنب  رگید  ياج  میراد . هراـب  نآ  رد  یعطق  ملـسم  نقتم  تاـیاور  هک  تسا  ع )  ) نیـسح ماـما  يارجاـم  هدـش 

یـسایس و الماک  تکرح  کی  هک  دـننک  هیرگ  ناشیارب  ات  دـندرک  عمج  ار  دوخ  نادـناخ  هک  ناشتکرح ، ماگنه  رد  مه  نآ  اضر  ترـضح 
هک تسا  تداهـش  زا  سپ  هیرگ  هب  رما  ع )  ) رقاـب ماـما  دروم  رد  طـقف  تسا . ماـما  تلحر  زا  شیپ  هب  طوبرم  و  دوب . يرادینعم  رادتهج و 

قرف رعـشم  اب  دراد ، قرف  تافرع  اب  ینم  دـننکب ، ینم  رد  ار  راـک  نیا  هک  دـنراذگیم  ار  ناـشدوخ  لاـم  زا  مهرد  دننکیم و 800  تیـصو 
حبص تسین ، رتشیب  رـصع  ات  حبـص  کی  تافرع  تسا ، دوخ  راک  لوغـشم  سک  ره  دنقرفتم و  مدرم  هکم  رد  دراد . قرف  هکم  دوخ  اب  دراد ،

دنیآیم هک 
هحفص 50] ]

هس ینم  اما  ینم ، هار  رد  تسا  یناگرذگ  تسا ، بش  رد  یتعاس  دنچ  رعشم  دنـسرب ، ناشراک  هب  هک  دنوریم  هلجع  اب  مه  رـصع  دناهتـسخ 
اج نآ  اـبلاغ  دنتـسه ، مک  دـندرگرب  بش  دـنناسرب و  هکم  هب  ار  ناـشدوخ  اـهزور  زور ، هنابـش  هس  نیا  رد  هک  یناـسک  تسا ، یلاوتم  بش 

اجکی زور  هنابـش  هس  دـناهدمآ  مالـسا  ملاع  فانکا  زا  هک  رفن  نارازه  تقیقح  رد  زور  نآ  لیاسو  اب  ناـمز و  نآ  رد  صوصخب  دـننامیم ،
. دنعمج

بوخ دسرب  مالسا  يایند  رسارس  هب  دیاب  هک  یمایپ  ره  تسا ، تاغیلبت  يارب  یبسانم  ياج  اج  نیا  هک  دنکیم  كرد  تلوهس  هب  یـسک  ره 
. تسا هتـشادن  دوجو  یعمج  طاـبترا  لـیاسو  هماـنزور و  نویزیولت ، ویدار ، هک  زور  نآ  عضو  اـب  اـصوصخم  دوشیم ، حرطم  اـج  نآ  تسا 
زا سپ  هک  ياهدرم  ره  رب  دـننکیم ؟ هیرگ  ارچ  هک  درک  دـنهاوخ  لاؤس  همه  ةدـعاق  دـننکیم  هیرگ  ربمغیپ  دالوا  زا  یکی  رب  ياهدـع  یتقو 
ملظ وا  رب  ارچ  هدرک ؟ ملظ  وا  هب  یـسک  هچ  تسا ؟ هدش  هتـشک  رگم  تسا ؟ هدش  ملظ  وا  هب  رگم  دننکیمن ، هیرگ  همه  نآ  اهلاس ، تشذـگ 

. تسا هدش  باسح  قیقد و  رایسب  يزرابم  یسایس  تکرح  نامه  نیا  و  دوشیم . حرطم  لیبق  نیا  زا  یناوارف  ياهلاؤس  تسا ؟ هدش 
يرجه نرق  لوا  يهمین  رد  هک  ییاه  لالدتـسا  هک  تسا  نیا  نآ  درک و  بلج  ارم  هجوت  ياهتکن  ع )  ) رقاب ماما  یـسایس  یگدـنز  نارود  رد 

مجع رب  برع  هک  تسا  نیا  لالدتـسا  نآ  يهصالخ  دنکیم . رارکت  ع )  ) رقاب ماما  ار  اهنامه  تشذگیم  تیبلها  نابز  رب  تفالخ  باب  رد 
ناـکیدزن و هک  اـم  سپ  تسا  تسرد  نیا  رگا  ربـمغیپ . رطاـخ  هب  دـندرک  رخاـفت  شیرق  ریغ  رب  شیرق  و  ربـمغیپ ، رطاـخ  هب  دـندرک  رخاـفت 

ربمایپ رگا  دننادیم ، وا  تموکح  ثراو  ار  دوخ  نارگید  دننزیم و  رانک  ار  ام  لاح  نیا  اب  نارگید ، زا  میربمغیپ  هب  یلوا  میربمغیپ  نادناخ 
يهیام

هحفص 51] ]
رد هک  تسا  یلالدتـسا  نیا  تسه . زین  نارگید  رب  ام  تیولوا  بجوم  سپ  تسا ، مجع  هب  برع  رخافت  يهیاـم  نارگید و  رب  شیرق  رخاـفت 
نآ تماـما  نارود  هک  نیب 95 و 114  ياهلاس  رد  مه  رقاب  ماما  مینیبیم  نونکا  تسا . هدـش  رارکت  تیبلـها  تاـملک  رد  اـهراب  لوا  ردـص 

. تسا يراد  ینعم  یلیخ  زیچ  تفالخ  يارب  هجاحم  و  دنکیم . نایب  ار  تاملک  نیا  تسا  ترضح 

قداص ماما  نارود 

ع)  ) قداص ماما  دباییم . همادا  لاس 148  ات  دوشیم و  عورش  ع )  ) قداص ماما  تماما  لاس 114  زا  دوشیم و  مامت  مه  ع )  ) رقاب ماما  نارود 
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کی نیا  روصنم ، تفالخ  ات  ای  سابعینب  يهبلغ  ات  اـی  ینعی ، ای 135  لاس 132  ات  زا 114  یکی  دننکیم ، یط  تدـم  نیا  رد  ار  هلحرم  ود 
همئا سابعینب  هیماینب و  عازن  رطاخ  هب  هدـش  فورعم  هک  تسا  ناـمه  تسناد و  شیاـشگ  شیاـسآ و  يهرود  ار  نآ  دـیاب  هک  تسا  هرود 

تردق نامز  هکلب  دوبن ، يزیچ  نانچ  ع )  ) رقاب ماما  نامز  تسا ، نارود  نیمه  صوصخم  نیا  دـننک . نایب  ار  عیـشت  فراعم  دـندرک  تصرف 
، دوب کلملادبع  زا  دعب  هیماینب  تیـصخش  نیرتگرزب  و  مهلجر » ماشه  ناک  و   » دناهتفگ شاهرابرد  هک  کلملادبع  نب  ماشه  دوب و  هیماینب 

دشاب نیا  بجوم  هک  یـسک  یـسک و  نیب  یفالتخا  هنوگ  چیه  ع )  ) رقاب ماما  نامز  نیاربانب  تسا  هدرکیم  تموکح  ع )  ) رقاب ماما  نامز  رد 
نیا مه  نآ  ع )  ) قداص ماما  نامز  هب  طوبرم  یـسایس  تافالتخا  یلخاد و  ياهگنج  تسا  هدوبن  دـننک  هدافتـسا  تصرف  زا  دـنناوتب  همئا  هک 

رـساترس رد  يولع  یعیـش  توعد  جوا  زین  دوب و  هدـش  زاـغآ  نآ  شرتسگ  ساـبعینب و  توعد  هتـسهآ  هتـسهآ ، هک  تسا  نیتسخن  نارود 
. تسین نآ  حرش  لاجم  نونکا  هک  دوب  یمالسا  يایند 

هحفص 52] ]
فلتخم ياهاج  رد  رهنلاءاروام ، رد  سراف ، رد  ناسارخ ، رد  اقیرفآ ، رد  مالسا  يایند  رد  دندیـسر  تماما  هب  ع )  ) قداص ماما  هک  یتقو  نآ 
هدافتـسا تصرف  زا  ع )  ) قداص ماما  دوب و  هدـمآ  شیپ  هیماینب  يارب  یگرزب  تالکـشم  دوب و  يدایز  ياهگنج  اهیریگرد و  مالـسا  ياـیند 

صوصخب تماما و  يهلأسم  یمالـسا ، فراعم  ینعی  دـش  هراشا  داجـس  ماما  یگدـنز  رد  هک  ياهطقن  هس  نامه  غیلبت  نییبت و  يارب  دـندرک 
. دوشیم هدهاشم  حوضوب  نآ  لوا  يهلحرم  رد  ع )  ) قداص ماما  یگدنز  نارود  رد  یموس  نیا  تیبلها و  تماما  يور  رب  هیکت 

« هتوص یلعاـب  يداـنی  وه  فقوملاـب و  هفرع  موی  ع )  ) هللادـبعابا تیأر  : » دـنکیم تیاور  مادـقملا ، یبا  نب  ورمع  هک  تسا  نیا  هنومن  کـی 
کی هب  تفگیم  ار  ياهلمج  کی  دایرف  نیرتدـنلب  اب  دوب و  هداتـسیا  مدرم  طسو  رد  مدرم و  عامتجا  رد  هفرع  زور  رد  تافرع  رد  ترـضح 

ره رد  رگید . فرط  رگید و  فرط  هب  سپـس  تفگیم ، درکیم و  ور  گید  فرط  نآ  هب  دـعب  تفگیم و  ار  هلمج  نیا  درکیم  ور  فرط 
هب تبـسن  مدرم  ندرک  رادـیب  ینعی  ناـیب  نیا  تارثا  ماـما و  يهملک  دربراـک  هب  دـینک  هجوـت   ) درکیم رارکت  ار  یتـالمج  هبترم  هـس  فرط 

. دوب نیا  تالمج  نآ  و  هن )؟ ای  دنتماما  يهتسیاش  دنراک  رس  هک  ییاهنیا  ایآ  هک  رکف  نیا  نتخیگنارب  تماما و  تقیقح 
نب دـمحم  مث  نیـسحلا ، نب  یلع  مث  نیـسحلا ، مث  نسحلا ، مث  بلاطیبا ، نب  یلع  ناک  مث  مامالا  وه  ناک  ص )  ) هللا لوسر  نا  سانلا  اـهیا  »

«. اتوص ةرشع  انثا  هراسی  نع  هنیمی و  نع  هفلخ و  نمل  هیدی و  نیب  نمل  تارم  ثالث  يدانیف  [ 19  ] هاه مث  یلع ،
و بلاطیبا ، نب  یلع  وا  زا  سپ  و  دوب ، ادخ  لوسر  ماما ، انامه  مدرم ، يا  »

هحفص 53] ]
نم هک  تسا  ياهلمج  نیا   ) هه ای  هاه  هاـگنآ  یلع و  نب  دـمحم  سپـس  نیـسحلا و  نب  یلع  سپـس  نیـسح و  وا  زا  سپ  و  نسح ، وا  زا  سپ 

دیوگیم يوار  درک . رارکت  ار  تالمج  نیا  هبترم  هدزاود  اعومجم  دیوگب ) مه  نم  هب  دـعب  دـناوخب  تسناوت  یـسک  رگا  مناوخب  متـسناوتن 
« مماما نم  یلع  نب  دمحم  زا  دعب  ینعی  ترضح ، نآ  دوخ  زا  هیانک  نم ، ینعی  نالف  ینب  تغل  رد  دنتفگ : هچ ؟ ینعی  هه  ای  هاه  هک  مدیسرپ 

هنیدم زا  هدش  دـنلب  رفن  کی  [ 20 « ] دمحم نب  رفعج  ۀـیالو  یلا  سانلا  اعدـف  ناسارخ  یلا  ۀـفوکلا  لها  نم  لجر  مدـق  لاق  : » رگید يهنومن 
نآ ناریا ، تازرابم  نارود  رد  دـینیبب  امـش  ناشیا ، تموکح  ینعی  دـنکیم  توعد  دـمحم  نب  رفعج  تیالو  هب  ار  مدرم  ناسارخ و  هب  هتفر 

میتسناوتیم رثکادـح  ام  هزرابم  ياهلاس  لوط  یمامت  رد  دوب ؟ یک  یمالـسا  تموکح  ای  یمالـسا  يروهمج  مییوگب  میتسناوت  ام  هک  یتقو 
مکاح هدرک و  نیعم  یطباوض  هچ  تموکح  يارب  مالـسا  مییوگب  هک  نیا  ینعی  ار . نآ  دودـح  مییوگب و  ار  تموکح  باـب  رد  مالـسا  رظن 
ندرب مان  ای  یمالسا  تموکح  يهیعاد  هب  تبون  زگره  تفگ و  دشیم  باب  نیا  رد  هک  دوب  يزیچ  رثکادح  نیا  تسا . یطیارـش  هچ  ياراد 
ناونعب ار  یمالـسا  تموکح  اـم  هک  دوب  لاس 56  یـصوصخ ، لفاحم  رد  رثکادـح  ای  لاس 57  دیـسریمن . مکاح  ناونعب  صاخ  صخـش  زا 

دنوـشیم دـنلب  ع )  ) قداـص ماـما  ناـمز  رد  هک  نیا  دـینیبب  سپ  میدرکیمن ، نیعم  ار  شمکاـح  هزاـت  مـیدرک و  حرطم  صخـشم  يهـیعاد 
زا ریغ  شیانعم  ایآ  تسیچ ؟ شیانعم  نیا  دـننکیم ، توعد  قداص  ماما  تموکح  هب  ار  مدرم  یمالـسا ، روشک  طاـقن  یـصقا  رد  دـنوریم 
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باـجیا ار  نآ  یعیبط ، روطب  همئا  تکرح  زیخ  هک  تس  يزیچ  ناـمه  نیا  تسا ، لاس 140  نامه  نیا  تسا ،؟ دوعوم  نامز  ندـش  کیدزن 
یمالسا تموکح  لیکشت  هدرکیم و 

هحفص 54] ]
بوخ ام  زورما ، ار  تیالو  دمحم . نب  رفعج  تیالو  تموکح و  هب  دننکیم  توعد  ار  مدرم  بوخ ، تسا . هدادیم  دـیون  ار  نارود  نآ  رد 
توعد هک  نیا  دـمحم ؟ نب  رفعج  تبحم  هب  ینعی  تیالو  هب  ندرک  توعد  ار  مدرم  دـندرکیم  ینعم  تبحم  هب  ار  تیالو  اقباس  میمهفیم .

، درادن انعم  ثیدح  يهلابند  مینک  ینعم  تبحم  هب  ار  تیالو  رگا  هوالع  هب  دـننک . توعد  نآ  هب  ار  هعماج  هک  تسین  يزیچ  تبحم  درادـن ،
: دینکب هجوت 

« تباجا تعاطا و  هقرفف  »
« دندرک تباجا  تعاطا و  هقرف  کی  »

« ترکنا تدحج و  ۀقرف  «و 
»]!؟ درکیم در  راکنا و  مالسا  يایند  رد  یسک  هچ  ار  تیبلها  تبحم   ] دندرکن لوبق  دندرک و  راکنا  هدع  کی  »

« تفقو تعرو و  ۀقرف  «و 
«. دندرک فقوت  دنداد و  جرخ  هب  عرو  مه  هقرف  کی  »

ناـمه تسا و  يرگید  زیچ  تیـالو  زا  دوـصقم  هک  نیا  رب  تسا  هنیرق  نیا  تسین ، تبحم  اـب  بساـنتم  هجو  چـیه  هب  رگید  فـقوت  عروـت و 
: تسا نیا  ثیدح  يهلابند  تسا  تموکح 

[. 21 ( …  « ] ع  ) هللادبع یبا  یلع  اولخدف  لجر  ۀقرف  لک  نم  تجرخف  »
عروت و راک  نیا  رد  هک  وت  دنیوگیم  هدرک  فقوت  عروت و  هک  اهنآ  زا  یکی  هب  ترضح  دننکیم . ییاهتبحص  ترضح و  تمدخ  دنیآیم  »

»!؟ يداد ماجنا  ار  فالخ  راک  نالف  هک  زور  نالف  رد  نالف  رهن  رانک  رد  يدرکن  عروت  ارچ  يدرک  فقوت 
توعد نآ  ناسارخ  رد  هک  یصخش  هک  دهدیم  ناشن  حوضوب  هتفگ  نیا 

هحفص 55] ]
. تسا هدوب  ناشیا  دوخ  يهداتسرف  دیاش  هدادیم و  ماجنا  ماما  ياضر  قفاوم  يراک  هدرکیم  ار 

؛ دایز نامگ  هب  هک  تسه  ترـضح  نآ  یگدـنز  رد  لیبق  نیا  زا  ییاههناشن  تسا و  ع )  ) قداص ماما  نارود  زا  لوا  يهلحرم  هب  طوبرم  نیا 
دوشیم و تخـس  عضو  دـیآیم  راـک  رـس  رب  روـصنم  یتـقو  دـسریم . تفـالخ  هب  روـصنم  هک  نیا  اـت  تس . هلحرم  نیمه  هب  طوـبرم  همه 

ياهراشف دوشیم و  مکاح  قانتخا  ع ،)  ) رقاب ماما  یگدنز  نارود  عضو  رب  دشاب  قبطنم  دیاش  هک  یعـضو  هب  ددرگیمرب  ترـضح  یگدـنز 
ددعتم تاعفد  دنوشیم . دیعبت  ای  راضحا  رگید  ياهاج  و  هلیمر ، طساو ، هریح ، هب  ترضح  اهراب  ددرگیم ، دراو  ترضح  نآ  رب  نوگانوگ 

ارم ادـخ  ینعی  [ » 22 « ] کـلتقا مل  نا  هللا  ینلتق  : » تفگ راـبکی  دـهدیم . رارق  دولآمشخ  ياهمادـقا  باـطخ و  دروم  ار  ترـضح  نآ  هفیلخ 
هک نزب » شتآ  ار  شاهناخ  « » هراد ص )  ) دمحم نب  رفعج  یلع  قرحا  نا  : » هک داد  روتـسد  هنیدم  مکاح  هب  رابکی  مشکن » ار  وت  رگا  دـشکب 

: دنداد ناشن  ار  یبیرغ  شیامن  دوخ ، يهنالکوتم  تکرح  هدنبوک و  تالمج  اب  دندرک و  روبع  شتآ  زا  ترضح 
[. 23 « ] یفطصملا دمحم  نب  انا  يرثلا  قارعانبا  انا  »

« میافطصم دمحم  دنزرف  نم  منیمز ، يهدنپت  ياهگر  دنزرف  نم  »
اهراـب تسا ، یتخـس  رایـسب  دروخرب  اـبلاغ ، قداـص  ترـضح  روصنم و  نیب  دروـخرب  درک . بوـکنم  ار  نیفلاـخم  نآ  رتـشیب  دوـخ  نیا  هک 

اهنآ زا  کی  چیه  کشیب  دناهدرک و  یکچوک  راهظا  للذت و  روصنم  شیپ  ترضح  هک  تسه  مه  یتایاور  هتبلا  درک  دیدهت  ار  ترـضح 
تایاور نیا  لابند  نم  تسین . تسرد 
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هحفص 56] ]
روصنم ناکیدزن  زا  تسا و  یعطق  قساف  هک  بجاح  عیبر  هب  دـسریم  ابلاغ  درادـن . یـساسا  لصا و  چـیه  هک  مدیـسر  هجیتن  نیا  هب  متفر و 

عیطم و رکون  سنوی  نب  عیبر  اجک ؟ ندوب  هعیش  اجک و  عیبر  هدوب ! تیبلها  رادتـسود  ای  هعیـش  عیبر  دناهتفگ  یـضعب  هک  نیا  بیجع  تسا .
بجاـح هدرک و  ار  اـهنآ  يرکون  هتفاـی و  هار  ساـبعینب  هاگتـسد  هب  یکدوـک  زا  هک  تسا  يدارفا  نآ  زا  تسا ، روـصنم  ناـمرف  هب  شوـگ 
تفالخ دوبن  عیبر  رگا  درمیم ، روصنم  هک  یتقو  تسا . هدیسر  ترازو  هب  هرخالاب  هدرک و  یناوارف  تامدخ  نانآ  هب  مه  دعب  هدش و  روصنم 
ياهمان تیـصو  دوب  روصنم  نیلاب  رد  ییاهنت  هب  هک  عیبر  داتفایم . شیاهومع  تسد  هب  دیاش  تفریم و  نوریب  روصنم  يهداوناخ  تسد  زا 

تشاد ترازو  نیما  نوراه و  هاگتسد  رد  اهدعب  هک  عیبر  نب  لضف  دناسر . تفالخ  هب  ار  يدهم  روصنم و  رـسپ  يدهم  مان  هب  درک  لعج  ار 
دناهتـشادن و تیبلها  هب  یتدارا  چیه  دنفورعم و  سابعینب  هب  يرادافو  هب  هک  دنتـسه  ياهداوناخ  هداوناخ ، نیا  تسا . صخـش  نیمه  رـسپ 

یمدآ یمالـسا  طیحم  زور  نآ  يهعمـس  رد  ار  ترـضح  هک  دوب  نیا  نآ  زا  فدـه  تسا و  لـعج  غورد و  هتفگ  ماـما  هب  عجار  عیبر  هچره 
یلیخ روصنم  قداص و  ماما  نیب  دروخرب  يراب ، دننادب . ار  ناشدوخ  فیلکت  مه  نارگید  ات  دنکیم ، للذت  هفیلخ  ربارب  رد  هک  دنک  دومناو 

لاس 148. رد  دوشیم  یهتنم  قداص  ماما  تداهش  هب  ات  تسا  دنت 

مظاک ماما  نارود 

همئا يزرابم  تکرح  جوا  نم  رظن  هب  تسا و  زیگناروش  ارجامرپ و  هداعلاقوف  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ماـما  یگدـنز  رد  یلک  حرط  يهلاـبند 
نارود هب  طوبرم 
هحفص 57] ]

رد ياهزیچ  هاگ  میرادـن . تسد  رد  رگنـشور  تسرد و  شرازگ  کی  ترـضح  نآ  یگدـنز  زا  هنافـسأتم  هک  تسا  راوگرزب  نیا  یگدـنز 
لامع مشچ  زا  رود  يدنچ  ناشیا  هک  دیآیمرب  تایاور  یـضعب  زا  الثم  دنکیم . توهبم  ار  هدننیب  هک  دوشیم  هدید  ترـضح  نآ  یگدنز 
هفیلخ تسا . هدرکیمن  ادـیپ  ار  ناشیا  هدوب و  ترـضح  نآ  بیقعت  رد  نوراه  هاگتـسد  ینعی  دـناهدوب  يراوتم  ای  یفخم  دـیاش  تموکح و 
هلمج زا  تسا . همئا  یگدنز  رد  هقباسیب  رما  کی  نیا  و  تساجک ؟ رفعج  نب  یـسوم  دـییوگب  هک  هدرکیم  هجنکـش  هدربیم و  ار  یناسک 

ارکنتم ماشلا  يرق  ضعب  رفعج  نب  یـسوم  لـخد  : » دـیآیمرب نآ  زا  يزیچ  نینچ  هک  دـنکیم  لـقن  ار  یتیاور  بقاـنم  رد  بوشآرهـش  نبا 
تسا رفعج  نب  یـسوم  ماما  یگدنز  رد  ییاههقرج  کی  يهدنهد  ناشن  اهنیا  میرادن . يزیچ  نینچ  همئا  زا  کی  چیه  يهرابرد  [ 24 « ] ابراه

دمآ هنیدم  هب  دیـسر و  تفالخ  هب  هک  لوا  نوراه ، الا  دوشیم و  مولعم  ییاذک  دبا  سبح  نادنز و  نآ  يانعم  هک  تساهنیا  يهظحالم  اب  و 
لقن نومأـم  هک  تسا  فورعم  ناتـساد ، نیا  درک و  مارتحا  داد و  رارق  شزاون  دروم  ـالماک  ار  رفعج  نب  یـسوم  دیاهدینـش  هک  روط  ناـمه 

دنوشب هدایپ  دنتـساوخ  هچره  دندش  دوب  هتـسشن  نوراه  هک  ياهقطنم  دراو  ات  دندمآ  دندوب و  راوس  یـشوگ  زارد  رب  ترـضح  هک  دـنکیم 
نینچ و مه  اب  درک و  مارتحا  ار  ترـضح  نآ  و  دندمآ ، هراوس  ناشیا  دییایب و  هراوس  نم  طاسب  دزن  ات  دـیاب  هک  داد  مسق  تشاذـگن  نوراه 

تیاور نیا  رد  هک  نیا  بلاج  ناتـساد ، رخآ  ات  دـیریگب  ار  نسحلا  یبا  باـکر  تفگ  نیما  نم و  هب  نوراـه  دـنتفریم  یتقو  دـنتفگ  ناـنچ 
هیطع و مهرد ) ای   ) رانید رازه  رانید و 100  رازه  همه 5  هب  نوراه  مردپ  دیوگیم  نومام 

هحفص 58] ]
يدب دایز و  ياهیراتفرگ  زا  وا  هب  ترضح  دیسرپیم  ار  ترضح  لاح  یتقو  هک  یلاح  رد  داد  رانید  رفعج 200  نب  یسوم  هب  دادیم  هزیاج 

هک یناسک  هدنب و  يارب  تسا و  ینعمرپ  بلاج و  رایـسب  ماما  زا  مه  اهفرح  نیا  الاح  هک   …  ) درک تیاکـش  دایز  يهلئاع  تیـشیعم و  عضو 
هک دـنک  راـهظا  ینوراـه  لـثم  هب  ماـما  دوشیم  روـطچ  هک  تسا  مهف  لـباق  ـالماک  تسانـشآ و  یلیخ  دـناهدومزآ  ار  هزراـب  نارود  يهیقت 

میژر نارود  رد  هک  منادیم  اهامش  زا  یلیخ  تسین و  للذت  چیه  ندز  فرح  هنوگ  نیا  رد  درذگیمن . نامیگدنز  تسین ، بوخ  نامعضو 
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عضو و زا  ار  نمـشد  لیبق ، نیا  زا  ینخـس  اب  ناسنا  هک  تسا  كرد  لباق  مه  الماک  دـیاهدرک و  اهراک  نیا  زا  اتعیبط  ناقفخ  نارود  رابج و 
رد مهرد ) ای   ) رانید رازه  هاجنپ  الثم  دایز و  غلابم  ترـضح  نآ  يارب  دـیاب  نوراه  تاراهظا ، نیا  اب  ةدـعاق  و  دـنک ) لفاغ  دوخ  راک  لاح و 

متفرگ ندرگ  هب  هک  ار  یغلبم  وا  هب  رگا  تفگ  مدیـسرپ  ار  راک  نیا  تلع  مردپ  زا  دـیوگیم  دـهدیم . رانید  طقف 200  اما  تفرگیم . رظن 
رظن هب  تسا و  نوراه  تشادرب  نیا  دتفین . نم  ناج  هب  شناتسود  نایعیش و  زا  نزریشمش  رازه  دص  اب  دعب  یکدنا  هک  مرادن  نانیمطا  مهدب 

. دوب هدیمهف  مه  تسرد  نوراه  نم 
اب ع )  ) رفعج نب  یسوم  هک  ینامز  نآ  دوب . هیضق  تقیقح  نیا  یلو  تسا  هدوب  اه  تیاعس  زا  یشان  تشادرب  نیا  هک  دننکیم  لایخ  یـضعب 

ریـشمش رفعج  نب  یـسوم  رانک  رد  دـندوب  هدامآ  هک  دـندوب  ناسک  یلیخ  تشاد  دوخ  هاگتـسد  رد  یلوپ  رگا  اعقاو  درکیم  هزرابم  نوراـه 
. دننک عمج  دوخ  رود  ار  مدرم  دنتسناوتیم  رتشیب  انیقی  همئا  میاهدید و  ناگدازماما  ینعی  ع )  ) همئا ریغ  دروم  رد  ار  شیاههنومن  دننزب و 

هب اهدعب  هک  تسا  جوا  نارود  ع )  ) رفعج نب  یسوم  نارود  نیاربانب 
هحفص 59] ]

. دوشیم یهتنم  ترضح  نآ  ندش  ینادنز 

اضر ماما  نارود 

دناهدرتسگ و اج  همه  هعیش  تسا و  همئا  بوخ  عضو  جاور و  شرتسگ و  نارود  نارود ، زاب  دسریم  ع )  ) متشه ماما  هب  تبون  هک  یماگنه 
یگدـنز هیقت  تیاـهن  رد  متـشه  ماـما  نوراـه  نارود  رد  هتبلا  يدـهعتیالو . يهلأـسم  هـب  دوـشیم  یهتنم  هـک  تـسا  داـیز  رایـسب  تاـناکما 

الثم دمهفب  دناوتیم  مدآ  لماک . شـشوپ  اب  یهتنم  دنتـشاد ، ار  سامت  دنتـشاد ، ار  تکرح  دنتـشاد ، ار  شالت  شـشوک و  ینعی  دندرکیم .
هک ياهعماج  دوب . هدماین  نوریب  گنس  ریز  زا  ًاتعفد  دنزیم ، فرح  روط  نآ  يدهعتیالو  نارود  رد  متـشه  ماما  يهرابرد  هک  یعازخ  لبعد 

یتسیاب هعماج  نیا  ار ، نارگید  نارگید و  ای  تساضرلا ، یـسوم  نب  یلع  ناحادم  وزج  هک  ار  سابع  نب  میهاربا  ای  درورپیم  یعازخ  لبعد 
ير و رد  ناسارخ و  رد  هنیدم و  رد  یلبق  يهقباس  نودب  ۀعفد و  هک  تسین  نینچ  دشاب . هتـشاد  هقباس  ربمغیپ  نادناخ  هب  تدارا  گنهرف  رد 

یلع نارود  رد  هچنآ  دشاب . هتـشادن  ياهقباس  نینچ  البق  اما  دنریگب  نشج  ار  ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  يدـهعتیالو  نوگانوگ  قطانم  رد 
هراشا نآ  للع  اههنیمز و  هب  مایپ  رد  هتـشذگ  لاس  هدنب  تسا و  یمهم  رایـسب  يهثداح  هک   ) دمآ شیپ  يدهعتیالو ، ینعی  اضرلا  یـسوم  نب 

یلیخ ع )  ) اضر ماما  نارود  رد  تیبلها  هب  تبـسن  نانآ  ياه  تبحم  شـشوج  مدرم و  يهقالع  عضو  هک  تسا  نیا  يهدـنهد  ناشن  مدرک )
، دیـشک لوط  لاس  جنپ  دادغب  ناسارخ و  نیب  لادج  گنج و  دـمآ و  شیپ  نومأم  نیما و  فالتخا  هک  مه  دـعب  لاح  ره  هب  تسا . هدوب  الاب 

يهلأسم هب  نآ  جوا  هک  دننکب  یعیسو  راک  دنناوتب  ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  هک  دش  بجوم  اهنیا  يهمه 
هحفص 60] ]

نارود هک  تشگ  زاغآ  يدیدج  نارود  کی  دش و  عطق  هتـشر  نیا  تداهـش ، يهثداح  اب  زاب  مه  اج  نآ  هنافـسأتم  دش . یهتنم  يدـهعتیالو 
نیا تسا . تاقوا  يهمه  زا  رتراب  تنحم  رتدـب و  تیبلها  يارب  دـعب  هب  ع )  ) داوج ماما  نارود  زا  هدـنب  رظن  هب  تسا . تیبلها  مغ  تنحم و 

. دش ضرع  هک  دوب  مالسلامهیلع  همئا  یسایس  یگدنز  زا  یلک  میسرت  کی 
تمسق دوشیم . مامت  اج  نیا  ات  هک  دوب  یلک  میسرت  تمـسق  کی  مدوب . هدرک  تمـسق  ود  ار  دوخ  ثحب  نم  دش  هتفگ  البق  هک  روط  نامه 

زا شیب  هک  دشاب  مزال  دشابن و  نآ  نایب  يارب  نونکا  یفاک  تقو  دیاش  هک  تسا  همئا  یگدـنز  رد  يزرابم  تاکرح  زا  ییاهرادومن  رگید ،
دنچ زورید  زوریرپ و  فرظ  رد  مدرک  تصرف  دیسر و  نم  رظن  هب  هک  ییاهزیچ  نآ  اما  موشن . دنمجرا  ناتسود  زیزع و  ناردارب  محازم  نیا 

ثحب لباق  نیوانع  هتبلا  منکیم  رکذ  ار  اهنآ  نیوانع  هک  تساهنیا  مروایب  درگ  ار  اهنآ  میمیدـق  ياهتـشاددای  نایم  رد  منک و  راـک  یتعاـس 
ضرع ار  نیوانع  زا  یـشخب  دـشاب  ناشرایتخا  رد  یتاـعوضوم  دـننک  راـک  دـنهاوخب  نارگید  رگا  هک  نیا  يارب  نم  اـما  تسین . اـهنیا  طـقف 
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. منکیم
نیا تسا و  يزرابم  تکرح  يهناشن  تسه  اجره  ع )  ) همئا یگدـنز  رد  نیا  هک  تسا  تماما  هب  توعد  تماما و  ياـعدا  لـئاسم ، زا  یکی 
ماما تیاور  یفاک و  رد  [ 25 « ] هللا رون  ۀـمئألا  : » تایاور هلمج  زا  دراد  دوجو  فلتخم  باوبا  رد  نآ  تایاور  هک  تسا  یطوسبم  لصف  کی 

نوگانوگ و ياهفرط  اب  ناشیا  باحـصا  تالداجم  و  ع )  ) قداص ماما  یگدنز  رد  ددـعتم  تایاور  زین  و  [ 26  ] تماما یفرعم  رد  ع )  ) متشه
نیسح ماما  یگدنز  هب  طوبرم  تایاور 

هحفص 61] ]
. رگید ناوارف  تایاور  قارع و  لها  توعد  ماگنه  رد  مالسلاهیلع 

کی هراومه  لکوتم  نامز  ات  کلملادـبع  نامز  زا  هک  دـینیبیم  امـش  تسا . ع )  ) همئا ياهراک  اـهاعدا و  زا  اـفلخ  تشادرب  رگید  يهلأـسم 
ًارهق دنتـسیرگنیم و  همئا  هب  هاـگن  کـی  اـب  ناـش  لاـمع  اـفلخ و  هشیمه  هتـشاد و  دوـجو  ع )  ) همئا يهماـنرب  فدـه و  زا  تـشادرب  یقلت و 
نیا همئا  یگدـنز  زا  اهنیا  ارچ  درک . روبع  ناسآ  نآزا  دوشیمن  هک  تسا  یمهم  يهتکن  نیا  دـنتفرگیم . یهباشم  میمـصت  نانآ  يهراـبرد 
هنبا یلع  اذه  : » ای مالسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  يهرابرد  هک  [ 27 « ] جارخلا امهیلا  یبجی  ناتفیلخ  : » يهلمج الثم  دـندرکیم ؟ تشادرب  روط 

ناشن همه  رگید ، يهمئا  يهرابرد  هک  یهباشم  تالمج  ای  دـنتفگیم و  ع )  ) یـسوم نب  یلع  يهراـبرد  هک  هسفنل » رمـالا  یعدا  دـعق و  دـق 
مهم تاکن  نآ  زا  یکی  هجوت و  لباق  نیا  دندرکیم . تشادرب  همئا  یگدنز  زا  افلخ  ناتـسود  افلخ و  ار  ییاه  هیعاد  اهاعدا و  هچ  دـهدیم 

. تسا
هب الثم  تسا . دننک  تفلاخم  رما  نیا  اب  هک  هعیـش  تیـساسح  دنهدب و  ناشدوخ  هب  تبـسن  ار  تماما  هک  نیا  رب  افلخ  رارـصا  رگید  يهلأسم 

قدزرف و فیدر  ینعی ،  ) تسا يوما  نیتسخن  يهرود  لوا  زارط  گرزب  يارعـش  زا  هک  ریثک » : » دینک هجوت  دراد  مه  يریاظن  هک  هنومن  نیا 
اب ترضح  ع .)  ) رقاب ماما  تمدخ  دمآ  يزور  تسا : هدوب  ع )  ) رقاب ماما  نادنمهقالع  زا  هعیش و  مهریغ ) بیصن و  لیمج و  لطخا و  ریرج و 

: دنتفگ ضارتعا  لاح 
دامج سمـشلا  شمـش و  ای  و  بلک ، دسألا  ودسا و  هل  تلق  امنا  يدهلا و  ماما  ای  هل  تلق  ام  هللا  لوسر  نبای  لاق : کلملادـبع ؟! تحدـتما  »

رحبلا رحب و  ایو 
هحفص 62] ]

[. 28 …  « ] تاوم
هوک و ایرد و  دیـشروخ و  ریـش و  وا  هب  نم  متفگن ، وا  هب  يدهلا  ماما  نم  تفگ : دش و  هچاپتـسد  ياهدرک ؟! ار  کلملادـبع  حدـم  مدینـش  »

تیمک هاگنآ  دندرک و  یمـسبت  ترـضح  درک ، هیجوت  ار  دوخ  لمع  بیترت  نیدب  درادن …  یـشزرا  مادک  چیه  اهنیا  ماهداد و  بقل  اهدژا 
« دوشیم عورش  تیب  نیا  اب  هک  دناوخ  ار  دوخ  يهیمشاه  يهدیصق  نآو  تساخرب  يدسا 

ماهتسم میتم  بلقل  نم 
مالحا ةوبص و ال  ام  ریغ 

: تیب نیا  هب  دسریم  و 
سانلا ۀیعر  يری  نمکال  ۀساس 
[. 29  ] ماعنالا ۀیعر  ءاوس و 

يور ناش  تیـساسح  ریثک  لثم  یناتـسود  اما  دندوب  ساسح  دوشب  حدم  کلملادـبع  هک  نیا  هب  تبـسن  همئا  هک  دـنکیم  نشور  هنومن  نیا 
دنیوگب يدهلا  ماما  وا  هب  هک  نیا  هب  ار  هفیلخ  دیدش  يهقالع  دوخ  هنومن  نیا  میتفگن و  يدـهلا  ماما  وا  هب  ام  دـنتفگیم  دوب . يدـهلا » ماما  »

. دهدیم ناشن 
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مه هیماینب و  مه  رودزم  هتـسباو و  حادم و  يارعـش  زا  هک  يروما  هصفح  یبا  نب  ناورم  دوب  رتشیب  رارـصا  هقالع و  نیا  سابعینب  نامز  رد 
نوچ دـش  رابرد  رعاش  زاب  دـندمآ  راک  رـس  رب  سابعینب  هک  دـعب  دوب  رابرد  رعاش  هیماینب  نامز  يو  هک  تسا  نیا  بیجع   ) دوب ساـبعینب 

هک درکیمن  نیا  هب  افتکا  تفگیم  ار  سابعینب  حدم  هک  یماگنه  دندیرخیم ) لوپ  اب  ار  وا  مه  اهنآ  دوب  يروآ  نابز  يوق و  رایسب  رعاش 
ار ناشرظن  دروم  ياهماقم  نوؤش و  دادیم و  تبـسن  ربمغیپ  هب  ار  اهنآ  هکلب  دـیوگب ، ناش  لاـصخ  رگید  ناـش و  تعاجـش  ناـش و  مرک  زا 

: تسا نیا  وا  ياهرعش  زا  یکی  درکیم  تباث  نانآ  يارب 
هحفص 63] ]

نئاکب كاذ  سیل  نوکی و  ینا 
مامعالا ۀثارو  تانبلا  ینبل 

رتـخد ارچ  دراد و  یثرا  ساـبع  ربـمغیپ  يومع  بوخ ، دـنربب ؟ ار  وـمع  ثرا  ناـگداز ، رتـخد  هک  تسا  نکمم  يزیچ  نینچ  هنوـگچ  ینعی 
یـسایس یگنهرف و  یقیقح  گنج  کی  تسا ، تفالخ  رـس  رب  اوعد  دینیبب  دـنربب ! ار  وا  ثرا  دـنهاوخیم  دنتـسه  همطاف  دالوا  هک  ناگداز 

: دیوگیم یئاط  نافع  نب  رفعج  ینعی ، فورعم  یعیش  یئاط  رعاش  نآ  لباقم ، رد  و  تسا .
نئاکل كاذ  نا  و  نوکی ؟ مل ال 

مامعالا ۀثارو  تانبلا  ینبل 
هلام نم  لماک  فصن  تنبلل 

[. 30  ] ماهس ریغب  كورتم  معلا  و 
يراب دینک . بلط  هک  دیرادن  یثرا  امش  سپ  دربیمن . چیه  دراد  رتخد  هک  یسک  نآ  لام  زا  ومع  دربیم و  ار  ردپ  لام  فصن  رتخد  ینعی ،

. تسا تماما  ياه  هیعاد  لباقم  رد  ع )  ) همئا نارای  تیساسح  زا  هنومن  کی  نیا 
زا یکاـح  تسا و  ع )  ) همئا یگدـنز  زیگناروش  ياـهثحب  زا  یکی  هک  تسا  نینوخ  تاـکرح  زا  ع )  ) همئا تیاـمح  دـییأت و  رگید  يهلأـسم 

، دـش هتـشک  یلع  نب  دوواد  تسد  هب  هک  یماـگنه  سینخ  نب  یلعم  يهراـبرد  قداـص  ماـما  تاراـهظا  تسا . يزراـبم  يریگ  تهج  نیمه 
یلع زا  دنکیم  لقن  هک  نیلقثلا  رون  رد  مدید  ار  یبیجع  تیاور  نارگید . خـف و  دیهـش  یلع  نب  نیـسح  يهرابرد  دـیز ، يهرابرد  تاراهظا 

: هبقع نب 
ظیغ بهذا  و  مکرودص ، هللا  یفـش  نیینـسحلا ، يدـحا  یلع  متنا  اورـشبا  ع :)  ) لاقف ع )  ) هللادـبع یبا  یلع  یلعملا  انا و  تلخد  لاق  یبا  نا  »

هللا نید  یلع  متیـضم  کلذ  اوری  نا  لبق  متیـضم  نا  و  نینمؤم ، موق  رودص  فشی  و  یلاعت : هللا  لوق  وه  و  مکودـع ، نم  مکل  انا  و  مکبولق ،
هیضر يذلا 

هحفص 64] ]
[. 31 (« ] ع  ) یلعل و  ص )  ) هیبنل

( تداهش ای  يزوریپ   ) نیرتوکین ود  زا  یکی  هک  ار  امـش  داب  تراشب  دومرف : ترـضح  میدش  دراو  ع )  ) هللادبعیبا ترـضح  رب  یلعم  نم و  »
درک طلسم  نانمشد  رب  ار  امش  و  دناشن ) ورف   ) دیناشن ورف  ار  امش  لد  مشخ و  و  دهد ) افش   ) داد افش  ار  امش  يهنیس  ادخ  تسامش ، هب  قلعتم 

تـسد يزوریپ  نیا  هب  هک  نآ  زا  شیپ  امـش  رگا  نینمؤم . موق  رودص  فشی  و  دومرف : هک  تسا  یهلا  يهدـعو  نامه  نیا  و  دـنک ) طلـسم  )
دیدوـب هتــشذگرد  تـسا  هدیدنــسپ  مالــسلاهیلع  یلع  و  ص )  ) شربماـیپ يارب  ار  نآ  هـک  ادـخ  نـید  رب  دـیورب )  ) دـیتفریم اـیند  زا  دــیبای 

(«. دیرذگیمرد )
نآ رد  بطاخم  هک  صوصخب  تسا ، ندش  هتـشک  نتـشک و  يزوریپ و  هزرابم و  زا  نخـس  نآ  رد  هک  تسا  مهم  تهج  نیا  زا  تیاور  نیا 

فرح ياهثداح  يزیچ و  زا  هک  تسا  مولعم  دنکیم و  عورش  ار  بلطم  همدقمیب  ماما  منادیم . ار  وا  تشونرـس  هک  تسا  سبنخ  نب  یلعم 
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مه دـننکیم و  اـعد  ترـضح  هک  تسه  لاـمتحا  مه   … مکرودـص »  هللا  یفـش   » تاریبـعت رد  تسین . مولعم  مه  هثداـح  نآ  اـما  دـنزیم ،
ربخ نآ  زا  ترـضح  هک  دنا  هدـمآیم  يايریگرد  يراک و  زا  رفن  ود  نیا  ایآ  دـنهدیم . هدـش  عقاو  هچنآ  زا  ربخ  هک  تسه  رتشیب  لامتحا 

حوضوب لامتحا ، ود  ینعم و  ود  نیا  زا  کیره  رب  انب  ثیدح  نحل  يراب  تسا !؟ هدوب  هداد  ار  نآ  تیرومأم  نانآ  هب  دوخ  دـیاش  و  هتـشاد ؟
و دـنکیم . تیاکح  نآ  زا  مه  سینخ  نب  یلعم  يهرمزور  یگدـنز  هک  تسا  يا  هنارگـشاخرپ  دـنت و  تاکرح  زا  ماما  تیامح  زا  یکاـح 
لمأت و لباق  ثحابم  نآ  زا  رگید  یکی  باب ) ریبعت   ) ریبعت نیا  بلطم و  نیا  هک  هدوب  ع )  ) قداص ماما  باـب  یلعم  نیا  هک  تسا  نیا  بلاـج 

. تسا بیقعت 
هحفص 65] ]

؟ دناهدش دیدهت  ندش  هتشک  هب  ای  هتشک  مه  ابلاغ  هک  دندوب ؟ اه  یک  دناهدش  یفرعم  ع )  ) همئا باب »  » ناونع هب  تایاور  رد  هک  یناسک  نیا 
 … یفعج دیزی  نب  رباج  سینخ ، نب  یلعم  لیوط ، ما  نب  ییحی  دننام :

دوش و لابند  اقیقد  دیاب  هک  تسا  یلـصف  نیا  هدـنب  رظن  هب  و  تساه . بیقعت  اه و  دـیعبت  اهنادـنز و  ع )  ) همئا یگدـنز  رد  رگید  ثحب  کی 
. تسین یفاک  نآ  رد  دورو  يارب  تقو  نونکا  هک  تسا  یسررب  تقد و  لباق  نآ  رد  يدایز  بلاطم 

ناراوگرزب نیا  هک  تسا  نآ  ثحب  نیا  رد  تقد  لباق  يهتکن  تسافلخ  ربارب  رد  ع )  ) همئا زیت  حیرـص و  ناـبز  دـنت و  دروخرب  رگید ، ثحب 
باختنا ار  هضراعم  زا  رود  نحل  مرن و  نابز  رـصع ، نآ  داهز  ءاملع و  رگید  لثم  دـیاب  دـندوب  يراک  شزاس  راـکهظفاحم و  صاخـشا  رگا 

: تفگیم نوراه  دنتشاد ، تدارا  دیاش  هقالع و  اهنآ  هب  افلخ  هک  دندوب  يدایز  داهز  ءاملع و  هک  دینادیم  دندرکیم .
دیور یشمی  مکلک 
دیص بلطی  مکلک 
دیبع نب  ورمع  ریغ 

بـصاغ یغاط و  رابج و  نانآ  هب  هک  دندوب  بظاوم  اما  دندروآیم ، مه  هیرگ  هب  ار  اهنآ  یهاگ  یتح  و  دندرکیم ، تحیـصن  ار  افلخ  اهنیا 
نارادمامز تردق  تبیه و  يهظحالم  دندرکیم و  اشفا  ار  قیاقح  دنتفگیم ، ع )  ) همئا اما  دنیوگن . دناسرب  ار  یناعم  نیا  هچره  ناطیش و  و 

. درکیمن راداو  توکس  هب  ار  اهنآ 
رفعج نب  یسوم  اب  نوراه  ای  ع )  ) قداص ماما  اب  روصنم  نایم  يدراوم  رد  هچنآ  لثم  تسا . ع )  ) همئا رب  افلخ  ياه  يدنت  رگید ، ثحب  کی 

. ماهدرک هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  البق  هتشذگ و  (ع )

تماما يژتارتسا 

تسا ییاه  هیعاد  تسا ، بیقعت  لباق  بلاج و  الماک  هک  يرگید  ثحب 
هحفص 66] ]

تسین و يداـع  هک  دوشیم  حرطم  ییاـه  هیعاد  تاـنایب و  ع )  ) همئا تاـثحابم  تاراـهظا و  رد  هاـگ  تسا . تماـما  يژتارتسا  زا  یکاـح  هک 
. تسا تماما  يژتارتسا  نامه  هک  تسا  یصاخ  یشم  طخ  فده و  زا  یکاح 

: تفگ ع )  ) مظاک ماما  هب  يزور  نوراه  تسا . كدـف  يهرابرد  نوراه  اب  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح  يوگتفگ  دراوم  نیا  يهلمج  زا 
رد هک  ار  كدف  راعـش  راک ، نیا  اب  درکیم  رکف  منادرگرب . وت  هب  ار  نآ  ات  نک  نیعم  ار  كدف  دودح  ینعی  کیلا » اهدرا  یتح  اکدـف  دـح  »

، راک نیا  اب  دیاش  و  دریگب ، نانآ  زا  ار  هبرح  نیا  دـنک و  رثایب  دوب ، حرطم  یخیرات  تیمولظم  دنـس  کی  ناونعب  هراومه  تیبلها  نادـناخ 
ترـضح دروآ . دوجو  هب  تیبلها  نایعیـش  نهذ  رد  دـناهدرک ، جراخ  نانآ  فرـصت  زا  ار  كدـف  يزور  هک  نانآ  دوخ و  نایم  ياهسیاـقم 

: دنتفگ درک ، رارصا  وا  هک  سپس  دندرک و  عانتما  ادتبا 
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« اهدودحب الا  اهذخآ  «ال 
«. یهدب ار  نآ  شایعقاو  يهدودحم  اب  دیاب  ینادرگرب  ار  كدف  تسا  رارق  رگا  »

: دندومرف ندرک ، نیعم  ار  كدف  دودح  دندرک  عورش  ماما  درک . لوبق  نوراه 
« ندعف لوالا  دحلا  اما  »

!« تسا ندع  نآ  يوس  کی  »
! … دـنکیم یفرعم  كدـف  دـح  کی  ار  ندـع  ینعی  برعلا  ةریزج  هیلا  یهتنم  ماما  دریگیم ، ماجنا  دادـغب  ای  هنیدـم  رد  وگتفگ  نیا  ـالاح 

: دومرف ترضح  هوا .! تفگ : رایتخایب  درک و  رییغت  نوراه  گنر  اهیا »! لاق : دیشرلا و  هجو  ریغتف  »
« دنقرمس یناثلا  دحلا  «و 

هحفص 67] ]
«. تسا دنقرمس  نآ  رگید  يوس  کی  »

: داد همادا  ترضح  دش . هریت  نوراه  گنر  ههجو » دبراف  ! » نوراه تموکح  ورملق  یقرش  هیلا  یهتنم  ینعی 
« هیقیرفا ثلاثلا  دحلا  «و 

!« تسا سنوت  نآ ، موس  زرم  »
: دومرف ترضح  هرخالاب  و  بجع !!؟ تفگ : دش و  هایس  مشخ  زا  نوراه  تروص  هیه »! لاق : ههجو و  دوساف  . » روشک یبرغ  هیلا  یهتنم  ینعی 

« هینیمرا رزجلا و  یلی  امم  رحبلا  فیس  عبارلا  دحلا  «و 
 …  « ناتسنمرا اههریزج و  تسپ  تسایرد ، يهرانک  نآ ، مراهچ  زرم  »

تروص نیا  رد  ینعی  یسلجم » یلا  لوحتف  ییش ، انل  قبی  ملف  : » تفگ ءازهتسا  تینابصع و  يور  زا  نوراه  روشک . یلامـش  هیلا  یهتنم  ینعی 
! نیشنب نم  ياج  رس  رب  زیخرب  دنام ! یقاب  ام  يارب  يزیچ  هچ  سپ 

« اهدرت نل  اهتددح  نا  یننا  کتملعا  دق  یسوم  لاق  »
!« دینادرگ یهاوخن  رب  ار  نآ  میوگب  ار  كدف  ياهزرم  رگا  هک  مدوب  هتفگ  وت  هب  دومرف : ترضح  »

. دناسرب لتق  هب  ار  ماما  تفرگ  میمصت  نوراه  هک  دوب  اج  نیا  ینعی ، هلتق » یلع  مزع  کلذ  دنعف  : » هک تسا  هدمآ  ثیدح  نایاپ  رد 
ترـضح نآ  لتق  هب  رمک  تفایرد و  مه  نوراـه  هک  يزیچ  ناـمه  تسا ، ع )  ) رفعج نب  یـسوم  يهیعاد  بلطم ، نیرتزراـب  وگتفگ  نیا  رد 

هدید ع )  ) اضر ماما  و  ع )  ) قداص ماما  و  ع )  ) رقاب ماما  یگدنز  رد  دزاسیم  راکشآ  ار  ع )  ) همئا ياعدم  هک  تاراهظا  لیبق  نیا  زا  و  تسب .
. دنکیم میسرت  ار  تماما  يژتارتسا  نآ ، يدنبعمج  هک  دوشیم 

هحفص 68] ]

ناماما یشم  طخ  زا  باحصا  تشادرب 

نآ ياعدم  یـشم و  طخ  فده و  زا  ع )  ) همئا باحـصا  تشادرب  ع ،)  ) همئا لاح  حرـش  رد  يریگیپ  یـسررب و  لباق  ثحابم  زا  رگید  یکی 
اهنآ ایآ  دـناهدوب . رتهاگآ  نانآ  يهیعاد  فدـه و  هب  رتکیدزن و  ناراوگرزب  نآ  هب  ام  زا  همئا  باحـصا  هک  تسا  یهیدـب  تسا ، ناراوگرزب 

؟ مینکیمن دروخرب  دناهدوب ، همئا  جورخ »  » مایق و رظتنم  نانآ  هک  هتکن  نیا  هب  تایاور  رد  ام  ایآ  دنتشاد ؟ یتشادرب  یقلت و  هچ  هراب  نیا  رد 
نآ يهراشا  رظتنم  حلـسم  درم  رازه  دـص  دـنچ  هک  داد  ربخ  دـمآ و  ع )  ) قداـص ماـما  دزن  هک  مینادیم  همه  ار  ناـسارخ  زا  يدرم  ناتـساد 

درک و مک  ار  ددع  یپ ، رد  یپ  وا  دندرک و  بجعت  دیدرت و  راهظا  روبزم  ددع  يهرابرد  هک  نآ  زا  سپ  ترضح  و  دننک ، مایق  ات  دنترـضح 
دادعت نیا  هب  رگا  دندومرف : و  تایاور ) فالتخا  هب  رفن  ای …  ای 15   12  ) دندرک رکذ  ار  يدادعت  دارفا ، تیفیک  رب  دیکأت  نایاپ  رد  ترضح 
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. مدرکیم مایق  متشاد  ینارای 
، ناگدـننک هعجارم  مه  يدراوم  هتبلا   ) دـندرکیم جورخ ) تاـیاور : ریبـعت  هب   ) ماـیق ياـضاقت  هعجارم و  ماـما  هب  لـیبق  نیا  زا  يداـیز  دارفا 
؟ دـندرکیم هعجارم  ارچ  دارفا  نیا  دز ) سدـح  ار  نانآ  ندوب  سوساج  دوشیم  نانآ  هب  ماما  ياهباوج  زا  هک  دـندوب  سابعینب  ناـسوساج 

ملسم فده  کی  یمتح و  رما  کی  قح ، تلود  داجیا  يارب  مایق  جورخ و  يهلأسم  زور  نآ  رد  هعیـش  گنهرف  رد  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  ایآ 
. دنشابیم نآ  هب  مادقا  يارب  بسانم  تصرف  رظتنم  ع )  ) همئا هک  دوب  نیا  نایعیش  باحصا و  یقلت  تفریم و  رامش  هب  ع )  ) همئا

هنوگچ نیعا  نب  ةرارز  نوچ  ياهبترم  دنلب  باحـصا  حوطـس  رد  یقلت  نیا  هک  دیمهف  دوشیم  نآ  زا  هک  مدـید  باب  نیا  رد  یبلاج  تیاور 
تیاور تسا . هدوب 
هحفص 69] ]

رگا تسا ، هتخیرگ  ناراکبلط  تسد  زا  ام  نارای  زا  یکی  دـیوگیم : دـیآیم و  ع )  ) قداص ماـما  دزن  هرارز  يزور  تسا : یـشک  لاـجر  رد 
: دیامرفیم ترـضح  دیآرد . هحلاصم  رد  زا  نانآ  اب  تسه  يریخأت  نآ  رد  رگا  دنک و  جورخ  مئاق  اب  ات  دـنک  ربص  تسا  کیدزن  رما » نیا  »

ءاش نا  دیامرفیم : زاب  لاس ؟ ود  ات  دسرپیم ؟ هرابود  دش . دهاوخ  هللا  ءاش  نا  دیامرفیم : ماما  لاس ؟ کی  ات  دسرپیم : هرارز  دـش . دـهاوخ 
. دمآ دهاوخ  راک  رس  رب  یلع  لآ  تموکح  رگید  لاس  ود  ات  هک  دنکیم  عناق  ار  دوخ  هرارز  و  دش ، دهاوخ  هللا 

تـسا هنوگچ  لاح  نیا  اب  دوب . ع )  ) قداص ماما  و  ع )  ) رقاب ماما  کیدزن  باحـصا  زا  یکی  وا  دوبن ، یعالطایب  هداس و  صخـش  هرارز  انیقی 
؟ دنیبیم کیدزن  ردق  نیا  ار  يولع  تموکح  لیکشت  وا  هک 

ياههیاپ زارفرب  ینعی ، رفعج ». ریغ  اهداوعا  یلع  يرت  ال  : » تفگ نم  هب  هرارز  يزور  هک  دـنکیم  لـقن  ملاـس  نب  ماـشه  يرگید  تیاور  رد 
فرح نآ  ایآ  متفگ : وا  هب  تفای  تافو  ع )  ) قداص ماما  هک  یماگنه  دیوگیم : دید . یهاوخن  ار  ع )  ) دمحم نب  رفعج  زج  یـسک  تفالخ ،

ههبش نیا  تسا  هتساوخیم   ) مدوب هتفگ  مدوخ  رظن  هب  ار  نآ  نم  ادخ  هب  یلب ، تفگ : دنک . راکنا  ار  نآ  مدیـسرتیم  و  يروآیم ؟ دای  هب  ار 
(. تسا هدرک  لقن  ماما  زا  ار  نآ  هک  دیاین  شیپ 

هک دـیمهف  ناوتیم  ینـشور  هب  دراد  دوجو  ع )  ) همئا باحـصا  يوس  زا  نآ  تساوخرد  ای  مایق  راظتنا  يهنیمز  رد  هک  يددـعتم  تاـیاور  زا 
نارای یتح  نایعیـش و  رظن  رد  تاملـسم  يهلمج  زا  نآ ، ندوب  عقوتم  نآ و  يارب  شالت  يولع و  تموکح  لیکـشت  ینعی ، ع )  ) همئا فدـه 

. تسا ع )  ) همئا یشم  طخ  فده و  رب  یمتح  ياهنیرق  نیا  و  تسا . هدوب  ع )  ) همئا کیدزن 
هحفص 70] ]

هجوت يونعم و  تاماقم  هب  نانآ  تداسح  طقف  ایآ  تسا ؟ هدوب  هچ  ع )  ) همئا اب  افلخ  تموصخ  ضغب و  تلع  ایآ  هک  تسا  نیا  رگید  ثحب 
هک تسین  کش  هتبلا  تسا ؟ يرگید  زیچ  یلصا  لماع  ای  و  تسا ؟ هدوب  ینمـشد  همه  نآ  يهزیگنا  بجوم و  ع ،)  ) همئا هب  مدرم  يهقالع  و 

: يهیآ لیذ  رد  دناهدوب و  نارگید  افلخ و  دوسحم  ع )  ) همئا
[. 32 « ] هلضف نم  هللا  مهیتآ  ام  یلع  سانلا  نودسحی  ما  »

ام دنریگیم ، رارق  دـسح  دروم  هک  هدـش  هراشا  هیآ  نیا  رد  هک  نانآ  ینعی ، [ 33 « ] نودوسحملا نحن  : » هک تسه  نومـضم  نیا  هب  یتایاور 
نآ رد  يدایز  داهز  املع و  مینادیم  دوب ؟ نانآ  ياوقت  ملع و  هب  دسح  ایآ  دندربیم ؟ دسح  ع )  ) همئا زیچ  هچ  هب  هک  دـید  دـیاب  اما  میتسه .

: دـننام یفورعم  ياـههرهچ  دنتـشاد . مه  يداـیز  ناراـی  نادـنمهقالع و  هدـش و  هتخانـش  مدرم  ناـیم  رد  تافـص  نیمه  هب  هک  دـندوب  ناـمز 
زا هتـشاد و  يدایز  ناراداوه  ناوریپ و  نانآ ، لـیبق  زا  رفن  اـههد  باهـش و  نب  دـمحم  يروث ، نایفـس  يرـصب ، نسح  فسویوبا ، هفینحوبا ،

دروم ناـنآ  زا  یخرب  هکلب  دـندیزرویمن  ضغب  دـسح و  ناـنآ  هب  طـقف  هن  اـفلخ  لاـح  نیع  رد  دـناهدوب ، رادروخرب  تیبوبحم  تیفورعم و 
. دندوب زین  افلخ  تبحم  تدارا و 

اهنادـنز اـه و  دـیعبت  اـه و  تراـسا  زا  سپ  ناـنآ  تداهـش  هب  اـمومع  هک  ار  ع )  ) همئا اـب  اـفلخ  دـیدش  تموـصخ  یلـصا  تـلع  اـم  رظن  هـب 
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زین نیا  دنتشادن . نارگید  نآ  دنتشاد و  ع )  ) همئا هک  دوب  تماما  تفالخ و  يهیعاد  نآ  و  درک ، وجتـسج  دیاب  يرگید  زیچ  رد  دیماجنایم ،
قیقحت بیقعت و  دروم  دناوتیم  هک  تسا  ییاهثحب  زا 

هحفص 71] ]
. دریگ رارق 

نیا ياههنومن  تسا . تفالخ  هاگتـسد  اب  ع )  ) همئا باحـصا  زیمآ  هضراعم  دـنت و  تاکرح  قیقحت ، یـسررب و  لباق  ثحاـبم  زا  رگید  یکی 
لیوط ما  نب  ییحی  قانتخا ، جوا  رد  ینعی ، ع )  ) داجـس ماما  ناـمز  رد  درک . هدـهاشم  ناوتیم  تماـما  نارود  رـسارس  رد  ار  تاـکرح  هنوگ 

، تموکح نارازگراک  هب  باطخ  ای  دندوب و  تفالخ  هاگتسد  میلست  هک  یمدرم  هب  باطخ  دمآیم و  هنیدم  دجسم  هب  ترضح  نآ  يراوح 
: دنکیم تیاکح  ار  رافک  هب  ع )  ) میهاربا ترضح  نخس  هک  دناوخیم  ار  ياهیآ 

[. 34 …  « ] ءاضغبلا ةوادعلا و  مکنیب  اننیب و  ادب  مکب و  انرفک  »
هب ضرعت  نمـضتم  همه  هک  دنکیم  داریا  دنلب  يادص  اب  ار  ینانخـس  نایعیـش  هورگ  مدرم و  عمج  هب  باطخ  هفوک  يهسانک  رد  نینچمه  و 

. تسا مکاح  یسایس  نایرج 
ياهرهچ هدـیروش و  یتروص  رـس و  هدـیلوژ و  ساـبل  اـب  تفریم ، ارحـص  هب  مدرم  اـب  هک  یماـگنه  دـیع  زاـمن  مسارم  رد  سینخ  نب  یلعم 

کئایفـصا و کئافلخ و  ماقم  اذه  نا  مهللا  : » تفگیم درکیم و  دـنلب  ار  اهتـسد  تفریم ، ربنم  هب  بیطخ  نوچ  دـشیم و  هدـید  نیگمغ 
هدش و بصغ  نانآ  زا  کنیا  هک  تست  ناگدـیزگرب  نانیـشناج و  هب  قلعتم  هاگیاج  ربنم و  نیا  اراگدرورپ   … اهوزتبا »  کئانما …  عضوم 

. تسا هداتفا  نارگید  گنچ  هب 
یفطل یب  دروم  دناهداد  رارق  شیاتـس  دروم  ار  وا  دندرک و  نیرفن  نعل و  ار  وا  لتاق  ع )  ) قداص ماما  هک  ماقم  یلاع  یباحـص  نیا  هنافـسأتم 

رارق یضعب 
هحفص 72] ]

. دشاب هتشاد  تلاخد  زین  سابعینب  ثیبخ  تسد  تارظن ، نیا  أشنم  رد  هک  تسین  دیعب  و  دناهدرک ، دیدرت  وا  تقاثو  رد  هتفرگ و 
طوبرم هک  یتایاور  همه  تسا  مزال  ناونع ، نیا  مهف  رد  تسا . هیقت  يهلأسم  تسا  قیمع  یثحب  عیـسو و  ياهنماد  ياراد  هک  رگید  يهلأسم 

زین دیآیم و  تسد  هب  هتـشذگ  ثحابم  لوصف و  زا  هک  ع )  ) همئا يهیعاد  هب  هجوت  اب  ات  دوش  هدـید  تسا  يراکناهنپ  ظافح و  نامتک و  هب 
هدیمهف هیقت  یقیقح  يانعم  دندادیم  ناشن  ع )  ) همئا باحصا  و  ع )  ) همئا ياهتیلاعف  هیعاد و  نیا  ربارب  رد  افلخ  هک  یلمع  تدش  هب  هجوت  اب 

. دوشیم
شالت راک و  نتـشادهگن  هدیـشوپ  يانعم  هب  هکلب  تسین ، شالت  راک و  لیطعت  ياـنعم  هب  هیقت  هک  تسا  نیا  دـنامیمن  نآ  رد  یکـش  هچنآ 

. دوشیم راکشآ  لماک  روطب  تایاور  هب  هعجارم  اب  نیا  و  تسا .
نیا یـسایس  یگدـنز  يهراـبرد  زین  يرگید  ناوارف  ثحاـبم  هـتبلا  و  تـسا ، ع )  ) هـمئا یگدـنز  هـب  طوـبرم  مـهم  ثحاـبم  زا  یـشخب  اـهنیا 

رد هدـنب  ماهدروآ . هارمه  ار  نآ  هب  طوبرم  ياهتـشاددای  دـنچره  تسین  مه  اـهنآ  تسرهف  رکذ  تصرف  یتـح  رگید  هک  تسه  ناراوـگرزب 
ادیپ ییاه  تمه  بحاص  شاک  يا  مرادن . ار  اهنآ  يدنبعمج  همادا و  تصرف  زورما  هنافسأتم  یلو  ماهدرک ، يدایز  راک  اههنیمز  نیا  يهمه 
سرد ناونعب  ار  نآ  میناوتب  ام  دسرب و  مدرم  تسد  هب  هدش  يدنبعمج  مالسلامهیلع  همئا  یسایس  یگدنز  دننک و  لابند  ار  راک  نیا  دنوش و 

. هنادواج يهرطاخ  کی  ناونعب  طقف  هن  میشاب و  هتشاد  رایتخا  رد  وگلا  و 
هللا ۀمحر  مکیلع و  مالسلا  و 

یقرواپ
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ص 164. همهملا ، لوصفلا  [ 1]
ص 17. ج 99 ، راحب ، و  نانجلا -  حیتافم  [ 2]

. سابل ماکحا  باوبا  زا  باب 38 ، كردتسملا ، [ 3]
ص 115. ج 45 ، راحب ، [ 4]

. هزمه ثحبم  لوا ، باب  بیبللا ، ینغم  [ 5]
.142 ص 143 -  ج 46 ، راحب ، [ 6]
.142 ص 143 -  7 ج 46 ، راحب [ 7]

ص 144. ج 46 ، راحب ، [ 8]
ص 15. ع ،)  ) داجس ماما  لاوحا  مود ، دلج  خیراوتلا ، خسان  [ 9]

ص 144. ج 46 ، راحب ، [ 10]
ص 249. لوقعلا ، فحت  [ 11]
ص 252. لوقعلا ، فحت  [ 12]
ص 272. لوقعلا ، فحت  [ 13]
ص 258. ج 46 ، راحب ، [ 14]
ص 361. ج 46 ، راحب ، [ 15]

ص 190. یفاک ج 2 ، لوصا  [ 16]
ص 190. ج 2 ، یفاک ، لوصا  [ 17]

ص 220. ج 46 ، راحب ، [ 18]
ص 58. ج 47 ، راحب ، [ 19]
ص 72. ج 47 ، راحب ، [ 20]
ص 72. ج 47 ، راحب ، [ 21]

ص 174. ج 47 ، راحب ، [ 22]
ص 378. ج 2 ، یفاک ، لوصا  [ 23]

ص 392. یسربط ، جاجتحا  [ 24]
ص 276. ج 1 ، یفاک ، [ 25]

ص 216. ج 1 ، ع ،)  ) اضرلا رابخا  نویع  [ 26]
ص 125. ، 46 راحب ج ، [ 27]
ص 338. ج 46 ، راحب ، [ 28]
ص 338. ج 46 ، راحب ، [ 29]

ص 394. ج 2 ، یسربط ، جاجتحا  [ 30]
ص 190. ج 2 ، نیلقثلارون ، ریسفت  [ 31]

.54/ ءاسن [ 32]
ص 384. ج 4 ، نازیملا ، [ 33]
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.4  / هنحتمم [ 34]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
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)
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 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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