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(ص) ربمایپ تخد  همطاف 

باتک تاصخشم 

ینامرکیتجح یلع  همجرت  نیما  نسحم  (ص / ) ربماـیپ تخد  همطاـف  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و  1952م . نسحم 1865 -  نیما  هسانـشرس : 
هریس تسورف :  115 ص . يرهاظ :  تاصخشم  شورس 1373 . تاراشتنا  ناریا ، یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  نارهت  رشن :  تاصخشم 

 - موصعم هدراهچ  عوضوم :  همانتشذگرس  11ق --  ترجه -  زا  لبق  13 ؟ (س ،  ارهز همطاف  عوضوم :  لایر   1050 کباش :  ناموصعم 2 .
. ناریا یمالسا  يروهمج  يامیـس  ادص و  هدوزفا :  هسانـش  مجرتم  .، 1379 یلع 1316 -  ینامرک  یتجح  هدوزفا :  هسانـش  همانتـشذگرس  - 

م3427-73 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/95 ییوید :  يدنب  هدر  BP36/س95،2.ش  هرگنک :  يدنب  هدر  شورس  تاراشتنا 

مجرتم تشاددای 

دیـس ردقیلاع  يهمالع  فیلات : مالـسلامهیلع )  ) ناموصعم يهریـس  راثآ  هلـسلس  يرـس  رد  س )  ) ارهز يهمطاف  ترـضح  يهریـس  يهمجرت 
يرجه لاس 1352  رد  يرابجا ، تماقا  دـیعبت و  ماـگنه  هب  برغ  مـالیا  رد  هک  تسا  يرذـن  اـی  دـهع و  هب  ياـفو  تقیقح  رد  نیما ، نسحم 
مالـسا ربمایپ  میظع  زیزع و  تخد  موصعم ، ناماما  ناشلا  میظع  مام  تیانع  لیذ  هب  لسوت  ساسا  رب  يرذـن  ای  دـهع  مدوب ... هتـسب  یـسمش ،

رهطا يهمطاف  نیملاعلا  ءاسن  ةدیـس  ناوناـب و  يوناـب  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  ترـضح  نیقتملا  ماـما  نینمؤملاریما و  ياـفواب  رـسمه  (ص ،)
قیفوت اهلاس ، تشذگ  زا  سپ  هک  لاح  و  ترضح ... نآ  رون  رسارس  ناشخرد و  یگدنز  يهرابرد  يرثا  راشتنا  ریـسم  زا  اهیلع ،) هللا  مالـس  )

ردپ و و  س )  ) ارهز تهاجو  هب  دنوادخ  مراد  دیما  مرازگـساپس و  راب  نارازه  ار  دنوادخ  منک ، افو  دوخ  دـهع  هب  متـسناوت  دـیدرگ و  قیفر 
(« ص  ) لوسر يهناحیر   » یعقاو ناتسود  يهرمز  رد  دریذپب و  نم  زا  جیار  تالـسوت  نانوچ  زین  ار  لسوت » يهوحن   » نیا شنادنزرف  رهوش و 

هحفص 9] ینامرک [  یتجح  یلع  هامرهم 1370  نارهت ، نیمآ  دهد . مرارق 

ناهج نانز  يوناب  ادخ و  لوسر  رتخد  ارهز  يهمطاف 

هراشا

. دوب يو  دزن  رد  نانآ  نیرتبوبحم  و  ص )  ) ادخ لوسر  رتخد  نیرتکچوک  همطاف  دوب . نانمؤم  ردام  [ 1 ، ] دلیوخ رتخد  هجیدخ  يو  ردام 
. دش عطقنم  شنارتخد  رگید  زا  همطاف ، زا  زج  ص )  ) ادخ لوسر  يهلالس 

همطاف دالیم 

حابـصم رد  یـسوط  خیـش  داهن . دوجو  يهصرع  هب  اپ  هکم  رهـش  رد  رخالا ، يداـمج  هاـم  متـسیب  هعمج  زور  رد  تثعب  زا  سپ  لاـس  ود  يو 
ع)  ) رقاب ماـما  زا  هک  ار  لوق  نیمه  زین  بوشآرهـشنبا  ینیلک و  دـمآ . اـیند  هب  تثعب  مجنپ  لاـس  رد  همطاـف  یتیاور  رباـنب  دـیوگ : دـهتجملا 

یثیدح رد  تیبلها ، تایفو  دیلاوم و  رد  باشخنبا  زا  همغلا  فشک  رد  دناهدرک . رکذ  تسا ، روهـشم  ام  باحـصا  دزن  رد  هدـش و  تیاور 
يهناخ شیرق  ماگنه  نآ  رد  دـمآ و  ایند  هب  توبن  زاغآ )  ) زا سپ  لاس  جـنپ  همطاف  : » دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  ع )  ) رقاب ماـما  زا  عوفرم 

يانب اریز  دشاب . هداد  يور  يوهس  نآ  رد  خاسن  فرط  زا  هک  نآ  ای  هتفرگ و  تأشن  ثیدح  يوار  زا  دیاش  هابتشا  نیا  دنتخاسیم ». ار  هبعک 
ینبم هدمآ  نیبلاطلا  لتاقم  باتک  رد  هک  تسا  یثیدـح  رما  نیا  تحـص  رب  ام  لیلد  نآ و  زا  سپ  هن  هدوب  ص )  ) ربمایپ توبن  زا  شیپ  هبعک 

نبا كردتـسم و  رد  مکاح  [ . 2 . ] دـندرکیم انب  ار  هبعک  شیرق  ماـگنه  نآ  رد  دـش و  هداز  ص )  ) ربماـیپ توبن  زا  شیپ  همطاـف  هک  نآ  رب 
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همطاف نانیا  لوق  ربانب  تشذگیم . ربمایپ  رمع  زا  لاس  کی  لهچ و  هک  دمآ  ایند  هب  ینامز  ترـضح  نآ  هک  دناهدروآ  باعیتسا  رد  ربلادبع 
 ] لها نادنمـشناد  يهنیـشیپ  تسا . هدش  رکذ  لوق  نیمه  زین  هباصالا  رد  تسا . هدش  هداز  ص )  ) ربمایپ توبن  زا  لاس  کی  تشذـگ  زا  سپ 

نایم هک  هدش  یـشان  ثیدح  يوار  زا  اطخ  نیا  دیاش  هدمآ و  ایند  هب  توبن  زا  سپ  لاس  جنپ  همطاف  هک  دننکیم  تیاور  ننـست  هحفص 10 ]
. تسا هدرک  هابتشا  دعب  لبق و  يهملک  ود  تبث 

ترضح نآ  بقل  هینک و 

( هرکاب  ) لوتب ار  میرم  : » دیوگ نیبیرغلا  حرـش  رد  يوره  دـناهتفگ . لوتب  و  [ 3  ] ارهز ار  وا  بقل  دـناهدناوخ و  اهیبا » ما   » يهینک اب  ار  همطاـف 
[ . 4 .« ] تسا رانکرب  اتمه  ریظن و  زا  هک  دناهتفگ  لوتب  تلع  نادب  ار  همطاف  تفرگیم و  هرانک  نادرم  زا  هک  دناهدیمان 

ترضح نآ  يرتشگنا  شقن 

.« نولکوتملا نما  : » دوب ترابع  نیا  ترضح  نآ  متاخ  شقن 

ترضح نآ  نابرد 

. دوب ترضح  نآ  نابرد  زینک و  هضف ،

ترضح نآ  يرهاظ  ياهیگژیو 

يهرهچ يهرابرد  : » تفگ هک  دناهدرک  لقن  وا  زا  مه  بقانم  رد  بوشآرهشنبا  زین  کلام و  نب  سنا  زا  دوخ  دنس  هب  كردتسم  رد  مکاح 
ربا ریز  زا  هک  دوب  يدیشروخ  دننامه  دوب ، ربا  ریز  دیشروخ  ای  هدراهچ  بش  هام  دننامه  وا  ییوگ  داد : خساپ  وا  مدیـسرپ و  مردام  زا  همطاف 

: تفگ هک  تسا  هدش  لقن  حابریبا  نب  ءاطع  زا  ص ».)  ) ادخ لوسر  هب  دوب  مدرم  نیرتهیبش  تشاد و  يدیفـس  رایـسب  تسوپ  هدـمآ . نوریب 
هدـش لقن  همغلا  فشک  باـتک  رد  داـتفایم ». شناگدـید  يور  شاهدـیچیپ  يوم  كون  دومنیم و  هبرف  ص )  ) ادـخ لوسر  تخد  همطاـف  »
تیب ود  نیا  هاگنآ  دش و  ینامداش  رد  قرغ  درک و  دای  هداد  ودب  دنوادخ  هک  یلیاضف  تازایتما و  و  ع )  ) همطاف زا  ظاعو  زا  یکی  هک  تسا 

ار دوخ  يو  لیامش  ندید )  ) زا مرش  زا  هچنغ  و  تخیرگ - . قفش  يوس  هب  وا  ناشخرد  رون  ندید )  ) زا مرش  يور  زا  دیشروخ  دورـس - : ار 
نبا دنداد . رس  يراز  هیرگ و  دندز و  كاچ  نت  رب  هماج  دندینش ، ار  تیب  ود  نیا  هک  یناسک  زا  يرایـسب  هحفص 11 ] دیناشوپ [ . اهگرب  رد 

راتفگ نخس و  رظن  زا  هک  مدیدن  ار  سک  چیه  نم  : » تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  نینمؤملاما » هشیاع   » زا دوخ  دیناسا  هب  باعیتسا  رد  ربلادبع 
نآ دـشیم ، دراو  ربمایپ  رب  همطاف  نوچ  دـشاب . ص )  ) ادـخ لوسر  هب  همطاـف  زا  رتهیبش  تریـس  يوخ و  اـهیگژیو و  و  رگید ) تیاور  رد  (و 
يو اب  وا  تفریم ، همطاف  دزن  ربمایپ  هاگ  ره  هک  نانچمه  تفگیم . دـماشوخ  يو  هب  دادیم و  هسوب  ار  شناتـسد  تساخیمرب و  ترـضح 

ار شتـسد  تساـخیمرب و  ترـضح  نآ  دـمآیم ، ربماـیپ  دزن  همطاـف  نوـچ  : » تفگ هک  تسا  هدـمآ  دوادوـبا  تـیاور  رد  درکیم ». نـینچ 
شترـضح يوس  هب  تساخیمرب و  وا  دشیم ، دراو  همطاف  رب  هاگ  ره  زین  ربمایپ  دناشنیم . شیوخ  ياج  رد  ار  وا  دیـسوبیم و  تفرگیم و 

هدرک لقن  نینمؤملاما  هشیاع  زا  دوخ  دنـس  هب  كردتـسم  رد  مکاح  شدیناشنیم ». شیوخ  ياج  رد  دادیم و  هسوب  ار  شتـسد  تفریم و 
ربمایپ رب  همطاف  هک  یماگنه  دشاب . رتهیبش  ص )  ) ادخ لوسر  هب  همطاف  زا  نخس ، راتفگ و  رظن  زا  هک  مدیدن  ار  سک  چیه  : » تفگ هک  تسا 

شیوـخ ياـج  رد  ار  وا  دیـسوبیم و  تـفرگیم و  ار  شتــسد  تساـخیمرب و  تـفگیم و  دـماشوخ  يو  هـب  ترــضح  نآ  دـشیم  دراو 
دوخ دنس  هب  وا  مه  و  دناهدرکن ». جارخا  ار  ثیدح  نیا  ود  نآ  تسا و  حیحص  نیخیـش  طرـش  ربانب  ثیدح  نیا  : » دیوگ مکاح  دناشنیم ».

ربمایپ رب  يو  نوچ  مدیدن . رتدننامه  ادخ  لوسر  هب  همطاف  زا  نخـس  راتفگ و  رظن  زا  ار  سک  چـیه  : » تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  هشیاع »  » زا
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هاـگیاج رد  تفرگیم و  ار  شتـسد  تفگیم و  دـماشوخ  يو  هـب  شدیـسوبیم و  تساـخیمرب و  شیوـس  هـب  ترـضح  نآ  دـشیم  دراو 
يهرابرد مکاح  دیسوبیم ». ار  شترضح  تسد  تفریم و  وا  لابقتـسا  هب  دشیم  دراو  وا  رب  ربمایپ  هاگ  ره  زین  همطاف  شدناشنیم . شیوخ 

، درپسیم هار  نوچ  س )  ) همطاف هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  يرامش  رد  تسا ». حیحص  نیخیش  طرش  ربانب  ثیدح  نیا  : » دیوگ ثیدح  نیا 
هک تسا  هدش  تیاور  نینمؤملاما ، هملـسما ، زا  همغلا  فشک  رد  دمآیمن . رظن  هب  ص )  ) ربمایپ نتفر  هار  اب  وا  نتفر  هار  نایم  یفالتخا  چـیه 

هحفص 12] دوب [ ». ادخ  لوسر  هب  مدرم  نیرتهیبش  هرهچ  رظن  زا  ص )  ) ادخ لوسر  رتخد  همطاف  : » تفگ

ترضح نآ  لیاضف  بقانم و 

هدرک تیاور  ص )  ) ادخ لوسر  زا  شیوخ  دنس  هب  حیحـص  رد  يراخب  ینم . [ 5  ] ۀنجش ای  ینم  ۀعضب  همطاف  ترـضح  نآ  لیاضف  بقانم و 
زا دوخ  دنـس  هب  صیاـصخ  رد  ییاـسن  تسا ». هدروآ  مشخ  هب  ارم  دروآ  مشخ  هب  ار  وا  هک  ره  تسا  نم  نت  هراـپ  همطاـف  : » دومرف هک  تسا 

مـشخ هب  ارم  دروآ  مشخ  هب  ار  وا  هک  ره  تسا ، نم  نت  يهراپ  همطاف  دومرف : ص )  ) ربمایپ : » تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  همرخم  نب  روسم 
ار وا  هچ  نآ  ره  تسا ، نم  نت  يهراپ  همطاف  انامه  : » دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  ربمایپ  زا  یثیدح  دوخ  حیحص  رد  زین  ملـسم  تسا ». هدروآ 

زین نم  يارب  دـیآ  دنـسپان  ار  يو  هچ  نآ  تسا ، نم  نت  يهراـپ  مرتـخد  اـنامه  : » هک تسا  ملـسم  تیاور  رد  و  دـهدیم ». رازآ  ارم  درازاـیب 
هک تسا  هدـش  لقن  همرخم  نب  روسم  زا  نیحیحـص  زا  لقن  هب  هباصا  رد  [ . 6 .« ] دـهد رازآ  زین  ارم  درازآیم  ار  وا  هچ  نآ  و  تسا ، دنـسپان 

ار وا  هچ  نآ  دهد و  رازآ  ارم  درازایب  ار  وا  هچ  نآ  تسا ، نم  نت  يهراپ  همطاف  دومرفیم : ربنم  رب  هک  مدینـش  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  : » تفگ
ادخ لوسر  مدینش  : » تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  همرخم  نب  روسم  زا  دوخ  دنس  هب  ایلوالاۀیلح  رد  میعنوبا  دیآ ». دنـسپان  زین  ارم  دیآ  دنـسپان 

ار وا  هچ  نآ  ره  دـشابن و  هدیدنـسپ  زین  ارم  دـیآ  دنـسپان  ار  وا  هچ  نآ  ره  تسا ، نم  نـت  يهراـپ  مرتـخد ، همطاـف ، اـنامه  دوـمرفیم : (ص )
نبا زا  ار  نآ  ینایتخـس  بوـیا  زین  روـسم و  زا  هکیلمیبا  نبا  زا  راـنید  نب  ورمع  ار  تیاور  نیا  دـیوگ : میعنوـبا  تـسا ». هدرزآ  ارم  درازاـیب 
نت يهراپ  همطاف  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  ص )  ) ربمایپ لوق  زا  حیحص  رد  زین  يذمرت  دناهدرک . تیاور  ریبز  نب  هللادبع  زا  هکیلمیبا 

نسح و ثیدح  نیا  : » دیوگ يو  هاگنآ  تسا ». هدرزآ  ارم  درازایب  ار  وا  هچ  نآ  دشاب و  دنـسپان  زین  ارم  دـیاین  دنـسپ  ار  وا  هچ  نآ  تسا  نم 
یتخس هب  ار  وا  هچ  نآ  دهد و  رازآ  ارم  درازآیم  ار  وا  هچ  نآ  تسا  نم  نت  يهراپ  همطاف  : » تسا هدمآ  اج  نامه  رد  زین  و  تسا ». حیحص 

نم نت  يهراپ  همطاف  : » تسا هدمآ  افش  رد  تسا . هتـسناد  حیحـص  نسح و  زین  ار  ثیدح  نیا  يذمرت  تسا ». هدنکفا  يراوشد  هب  ارم  دنکفا 
هک تسا  هدرک  لـقن  همرخم  نب  روـسم  زا  دوـخ  دنـس  هب  كردتـسم  رد  مکاـح  دروآ ». مشخ  هب  زین  ارم  درآ  مشخ  هـب  ار  وا  هـچ  نآ  تـسا 

ار وا  هچ  نآ  ره  دنک و  داش  ارم  درادیم  رورـسم  هداشگ و  ار  وا  هچ  نآ  ره  تسا  نم  زا  ياهبعـش  همطاف  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  : » تفگ
همرخم نب  روسم  زا  دوخ  دنـس  هب  اج  نامه  رد  نینچمه  تسا ». حیحـص  ثیدـح  نیا  : » دـیوگ يو  تسا ». هتخاس  نیمغ  ارم  دزاس  هدرـسفا 

بسن و چـیه  تفگ : وا  سپ  داتـسرف ، ماغیپ  وا  هب  شرتخد  يراگتـساوخ  يارب  نسح  هحفـص 13 ] نب [  نسح  : » تفگ هک  تسا  هدرک  لـقن 
يهراـپ اـی  نت  يهراـپ  همطاـف  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  اـما  تسین  امـش  اـب  يدـنواشیوخ  ببـس و  بسن و  زا  رتبوبحم  نم  دزن  رد  یببس 

رد یشیوخ  ياهدنویپ  تسا و  هدرک  رورسم  ارم  دنک  داش  ار  وا  هچ  نآ  دزاس و  هدرسف  ارم  دنک  هدرسف  ار  وا  هچ  نآ  تسا  نم  [ 7  ] تشوگ
زور رد   ) مریگیم و ار  نامیپ  نیا  مهد  وت  يرسمه  هب  ار  وا  نم  رگا  تسوت . شیپ  وا  رتخد  نم و  یشیوخ  دنویپ و  ددرگ  هدیرب  تمایق  زور 

هتـشون یناغا  رد  یناهفـصا  جرفلاوبا  تسا ». حیحـص  ثیدـح  نیا  : » دـیوگ مکاح  موشیم ». راپـسهر  شیوس  هب  هناـهاوخ  شزوپ  تماـیق )
رمع دوب . نیکمن  راقو و  اب  یناوج  هللادبع  ماگنه  نآ  رد  دـش ، دراو  زیزعلادـبع  نب  رمع  رب  طبـسلا  نسح  نب  ینثم  نسح  نب  هللادـبع  : » تسا

ار راتفر  نیا  تلع  زیزعلادـبع  نب  رمع  زا  یکی  درک . اور  ار  وا  ياههتـساوخ  تشاذـگ و  شمارتحا  داد و  رارق  سلجم  ردـص  رد  ار  وا  ياج 
نآ ماهدینـش . ص )  ) ادـخ لوسر  ناـهد  زا  ار  نآ  دوخ  ییوـگ  هک  دـناهدرک  لـقن  یثیدـح  میارب  قـثوم  دارفا  داد : خـساپ  يو  دـش و  اـیوج 
ارم دروآ  مشخ  هب  ار  وا  هچنآ  ره  دـنکیم و  لاحـشوخ  ارم  دراد  داش  ار  وا  هچ  نآ  ره  تسا  نم  نت  يهراپ  همطاـف  اـنامه  دومرف : ترـضح 
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هحفص 19] تسادخ [ ». لوسر  نت  هراپ  زا  ياهراپ  زین  هللادبع  نیاربانب  تسا . هدرک  تحاران 

همطاف هب  ربمایپ  يهقالع  تدش 

گنج زا  نوچ  هک  دوب  نیا  رب  ص )  ) ادخ لوسر  تداع  : » تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  ینشخ  هبلعثوبا  زا  دوخ  دنس  هب  كردتـسم  رد  مکاح 
شنارـسمه شیپ  سپـس  داتـسرفیم و  دورد  همطاـف  هب  هاـگنآ  درازگیم ، زاـمن  تعکر  ود  تفریم و  دجـسم  هب  تشگیمزاـب  يرفـس  اـی 

ار یسک  نیرخآ  تشاد ، ترفاسم  دصق  نوچ  ص )  ) ربمایپ : » تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  نارمعنبا  زا  دوخ  دنس  هب  يو  نینچمه  تفریم ».
دنچ اب  بقانم  رد  بوشآرهشنبا  دوب ». همطاف  دیدیم  هک  ار  یسک  نیتسخن  تشگیمزاب  يرفـس  زا  نوچ  دوب و  همطاف  تفگیم  عادو  هک 

: دیـسرپ دوب - هتـسشن  دـندوب ، هدـیباوخ  رتسب  رد  هک  همطاف  وا و  نایم  هک  ربمایپ - زا  ع )  ) یلع : » تفگ هک  تسا  هدرک  لـقن  هشیاـع  زا  دـنس 
نیا هب  خـساپ  رد  يرتزیزع ». وت  تسا و  رتبوبحم  نم  دزن  وا  دومرف : ربماـیپ  همطاـف ؟)  ) وا اـی  نم  میرتبوبحم  وـت  شیپ  اـم  زا  کـی  مادـک 

لضف و رد  یگرزب  رطاخ  هب  ار  یلع  دنادیم و  بوبحم  تقفـش  ینابرهم و  يور  زا  ار  همطاف  تفای . نیا  زا  رتهب  یباوج  ناوتیمن  شـسرپ ،
هحفص 20] درامشیم [ . زیزع  شهاگیاج 

ربمایپ دزن  رد  نز  نیرتبوبحم  همطاف 

؟ نادرم زا  و  مدیـسرپ : همطاف . تفگ : دوب ؟ رتبوبحم  همه  زا  ص )  ) ربمایپ دزن  رد  سک  هچ  مدیـسرپ : هشیاع  زا  : » تسا هدـمآ  باعیتسا  رد 
، ریمع نب  عیمج  زا  دوخ  دنس  هب  ار  تیاور  نیمه  زین  مکاح  منادیمن ». رازگزامن  رادهزور و  رایـسب  ار  وا  نم  هچ  رگا  همطاف ، رهوش  تفگ :

. تسا هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیمه  زین  يذمرت  تسا . هتسناد  حیحص  ار  نآ  هدروآ و  رییغت  یکدنا  اب 

ترضح نآ  دهز 

هراشا

يدنبندرگ همطاف  دش . دراو  همطاف  رب  ص )  ) ادخ لوسر  : » هک تسا  هدرک  تیاور  دوخ  دنس  هب  كردتسم  رد  مکاح  ترضح  نآ  [ 8  ] دهز
همطاف دومرف : وا  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  تسا . هداد  هفحت  نم  هب  نسحلاوبا  ار  نیا  تفگ : تفرگ و  تسد  هب  تشاد  ندرگ  هب  هک  ار  ـالط  زا 

هناـخ زا  تسـشنن و  هاـگنآ  تسا . شتآ  زا  يریجنز  وت  تسد  رد  تسا و  دـمحم  رتخد  همطاـف  دـنیوگب  مدرم  هک  يوشیم  لاحـشوخ  اـیآ 
هک رکـش  ار  ادخ  دومرف : دندرک ، هاگآ  رما  نیا  زا  ار  ربمایپ  نوچ  درک . دازآ  دـیرخ و  یمالغ  نآ  اب  تفرگ و  ار  ریجنز  همطاف  دـمآ . نوریب 

دازآ نابوث ، زا  دنـسم  رد  لبنح  نب  دـمحا  تسا ». حیحـص  نیخیـش  طرـش  هب  انب  ثیدـح  نیا  : » دـیوگ مکاح  دـیناهر ». شتآ  زا  ار  همطاـف 
همطاف درکیم  رادید  هک  ار  یـسک  نیرخآ  تشاد  رفـس  دـصق  ربمایپ  هک  یماگنه  : » تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  ص )  ) ادـخ لوسر  يهدرک 

هناخ رد  رب  هک  دـید  تفر و  همطاف  يهناـخ  هب  تشگزاـب و  یگنج  زا  راـبکی  تفریم . همطاـف  رادـید  هب  تسخن  تشگیمزاـب  نوچ  دوب و 
دراوم نیا  يهدهاشم  اب  ترضح  نآ  هحفص 21 ] دید [ . ياهرقن  دنبتسد  ود  نیـسح  نسح و  تسد  رب  نینچمه  تسا . هدش  هتخیوآ  ياهدرپ 

ار هدرپ  ور  نیا  زا  هداهنن . مدـق  هناخ  هب  اهدنبتـسد  هدرپ و  ندـید  رطاخ  هب  ربمایپ  هک  تسناد  همطاف  تشگزاب . هار  زا  دـشن و  لخاد  هناخ  هب 
ود نآ  نایم  ار  دنبتـسد  همطاـف  دنتـسیرگ  نیـسح  نسح و  درک . هعطق  هعطق  دروآ و  رد  هب  شناـکدوک  تسد  زا  ار  اهدنبتـسد  درک و  هراـپ 

نابوث هب  تفرگ و  نانآ  زا  ار  دنبتـسد  ربمایپ  دنتفر . ص )  ) ادـخ لوسر  يوس  هب  دـندرکیم ، هیرگ  هک  یلاح  رد  ود ، ره  نانآ  درک . میـسقت 
ناـنیا اریز  رخب . جاـع  زا  دنبتـسد  ود  و  ییاـیرد ) يروناـج  نادـند   ) بصع زا  يدـنبندرگ  همطاـف  يارب  ربب و  نـالفینب  دزن  ار  اـهنیا  تفگ :

نب رفعج  زا  لبنح  نب  دـمحا  نینچمه  دـنروخب ». ناـشیویند  یگدـنز  رد  ار  دوخ  تاـبیط  ناـنآ  مرادـن  تسود  نم  دنتـسه و  نم  تیبلـها 
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همطاـف رب  ترـضح  نآ  دـندمآ . ص )  ) ادـخ لوسر  دزن  مور  زا  هنهرب  مدرم  زا  یهورگ  : » تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  شردـپ  زا  دـمحم ،
ار هدرپ  نیا  دناشوپب ؟ ار  وت  تمایق  زور  دنوادخ  رگا  دش  یهاوخ  لاحـشوخ  ایآ  دومرف : وا  هب  ربمایپ  دوب  هتخیوآ  ياهدرپ  همطاف  دـش ، دراو 
زا کـی  ره  هب  دـیرب و  عارذ  کـی  رد  عارذ  ود  يهزادـنا  هب  ار  نآ  ترـضح  نآ  داد و  ص )  ) ادـخ لوـسر  هب  ار  هدرپ  همطاـف  هدـب . نـم  هـب 

.« داد ناگنهرب 

راتفگ رد  یتسار 

زین میعنوبا  ار . شردپ  رگم  مدیدن ، همطاف  زا  رتراتفگ  تسار  ار  یـسک  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  هشیاع  زا  دوخ  دنـس  هب  باعیتسا  فلؤم 
.« ار شردپ  رگم  مدیدن  همطاف  زا  رتوگتسار  ار  یسک  زگره  : » تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  هشیاع  زا  دوخ  دنس  هب  ایلوالاۀیلح  رد 

ءاسک ثیدح  ریهطت و  يهیآ  تیب  لها  بقانم 

ینتخاس هزیکاپ  دزاس  ناتهزیکاپ  دربب و  تیبلها  امش  زا  ار  يدیلپ  دهاوخیم  دنوادخ  انامه  : » تسا هدومرف  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 
، یلع ص ،)  ) ربماـیپ رفن  جـنپ  يهراـبرد  هیآ  نیا  : » تفگ هک  تسا  هدرک  لـقن  دیعـسوبا  زا  دوخ  دنـس  هب  لوزنلا  بابـسا  رد  يدـحاو  [ .« 9]

...« ار يدیلپ  دهاوخیم  دنوادخ  انامه   » يهیآ نم  يهناخ  رد  : » تفگ هملسما  هک  تسا  هدمآ  هباصا  رد  دش ». لزان  نیسح ، نسح و  همطاف ،
 ] نیا يذـمرت  دنتـسه »... نم  تیبلها  نانیا  تفگ : داتـسرف و  نیـسح  نسح و  یلع و  همطاف و  یپ  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  هاگنآ  دـش . لزان 

: دیوگ هدنراگن  [ .« 10  ] تسا حیحص  ملسم  طرش  ربانب  ثیدح  نیا  : » تسا هتفگ  كردتسم  رد  مکاح  هدرک و  لقن  ار  ثیدح  هحفص 22 ]
یطویس دناهدرکن . جارخا  ار  ثیدح  نیا  ود  نآ  تسا و  حیحص  يراخب  طرش  ربانب  ثیدح  نیا  هک  تسا  نآ  هدمآ  كردتـسم  رد  هچ  نآ 

ار ثیدح  نیا  زین  مکاح  رذنمنبا و  ریرجنبا و  تسا ». هتـسناد  حیحـص  ار  نآ  هدرک و  لقن  ار  ثیدح  نیا  يذـمرت  : » دـیوگ روثنملارد  رد 
هک دـناهدرک  لـقن  هملـسما  زا  فـلتخم  قرط  زا  ننـس  رد  یقهیب  هیودرمنبا و  نینچمه  تسا . هدرمـش  حیحـص  ار  نآ  مکاـح  دـناهدروآ و 
رب هک  ییاسک  اب  ار  نانآ  ص )  ) ربمایپ سپ  دـندوب . نیـسح  نسح و  یلع و  همطاف و  هک  یناـمز  دـمآ و  دورف  نم  هناـخ  رد  هیآ  نیا  : » تفگ

لقن هملـسما  زا  هیودرمنبا  زاس ». ناشهزیکاپ  كاپ و  يادزب و  نانآ  زا  ار  يدیلپ  دنتـسه  نم  نادناخ  نانیا  دومرف : دـیناشوپ و  تشاد  شود 
نم نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  لیئاکیم و  لیئربج و  دندوب  نت  هناخ 7  رد  دـمآ . دورف  نم  يهناخ  رد  هیآ  نیا  : » تفگ هک  تسا  هدرک 

ریرجنبا و يربمایپ ». نارـسمه  زا  یکی  وت  یبوخ  زین  وت  دومرف : متـسین  تیبلها  زا  نم  ایآ  ادخ ! لوسر  يا  مدرک : ضرع  مدوب  هناخ  رد  رب 
وا و يهناخ  رد  ص )  ) ادخ لوسر  : » تفگ هک  دناهدرک  لقن  ص )  ) ربمایپ رسمه  هملسما  زا  هیودرمنبا  یناربط و  متاحیبا و  نبا  رذنمنبا و 
: دومرف وا  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  دـش . دراو  اسک  نآ  رد  ربمایپ  نذا  اـب  همطاـف  سپ  تشاد . دوخ  يور  رب  يربیخ  ییاـسک  دوب و  شرتسب  رد 
ص)  ) ادخ لوسر  رب  هیآ  نیا  هک  دندوب  اذغ  ندروخ  لاح  رد  نانآ  دناوخارف . ار  نانآ  همطاف  ناوخب . ار  نیسح  نسح و  تنادنزرف  رسمه و 

هراشا نامسآ  هب  دروآ و  نوریب  اسک  زا  ار  شتـسد  سپـس  دیناشوپ  نادب  ار  نانآ  تفرگ و  ار  شیاسک  يدایز  ترـضح  نآ  سپ  دش  لزان 
راب هس  ار  اعد  نیا  ربمایپ  زاس . ناشهزیکاپ  يادزب و  ناشیا  زا  ار  يدیلپ  سپ  دنتـسه  نم  ناصوصخم  تیبلها و  نانیا  ایادـخ  تفگ : درک و 

وت دومرف : راب  ود  ترضح  نآ  میامـش ؟ اب  زین  نم  ایآ  ادخ  لوسر  يا  متفگ : مدرک و  اسک  رد  ار  دوخ  رـس  نم  دیوگ : هملـسما  درک . رارکت 
هدرک لقن  عقـسا  نب  ۀلثاو  زا  دوخ  دنـس  هب  كردتـسم  رد  مکاح  تسا . هدمآ  زین  هملـسما  زا  لقن  هب  هباغلادـسا  رد  تیاور  نیا  یبوخ ». مه 

ود ره  تفر و  شدزن  هب  یلع  دـیبلط و  ار  وا  ص )  ) ربماـیپ تفگ : نم  هب  همطاـف  متفاـین . ار  وا  مدـمآ و  ع )  ) یلع یپ  رد  : » تـفگ هـک  تـسا 
دوخ ياهنار  هحفـص 23 ] يور [  ار  اهنآ  زا  کی  ره  دناوخارف و  ار  نیـسح  نسح و  ربمایپ  سپ  متـشگ . نورد  نانآ  اب  زین  نم  دندش  لخاد 

، تیبلها امـش  زا  دـهاوخیم  دـنوادخ  انامه  دومرف : هاگنآ  دـیچیپ و  یـششوپ  نانآ  رب  دـینادرگ و  کـیدزن  ار  شیوش  همطاـف و  دـیناشن و 
ثیدح نیا  : » دیوگ مکاح  دنرتراوازـس ». نم  تیبلها  ادنوادخ  دنتـسه  نم  تیبلها  نانیا  تفگ : سپـس  دزاس . ناتکاپ  دیادزب و  ار  يدیلپ 
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یحو : » تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  دعس  زا  دعس ، نب  رماع  زا  دوخ  دنس  هب  كردتسم  رد  وا  مه  زین  و  تسا ». حیحص  نیخیش  طرش  ربانب 
نادناخ نانیا  ادنوادخ  دومرف : هاگنآ  درک و  لخاد  شسابل  ریز  ار  نانآ  دنزرف  ود  همطاف و  یلع و  يو  سپ  دمآ  دورف  ص )  ) ادخ لوسر  رب 

دید ص )  ) ادخ لوسر  نوچ  : » تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  بلاطیبا  نب  رفعج  نب  هللادـبع  زا  دوخ  دنـس  هب  زین  و  دنتـسه ». نم  تیبلها  نم ،
یلع و دومرف : ادخ ؟ لوسر  يا  ار  یـسک  هچ  دیـسرپ : هیفـص  دیناوخارف . میارب  دیناوخارف  میارب  دومرف : تسا  هدـنیآ  دورف  وا  رب  تمحر  هک 
: دومرف درب و  الاب  ار  شناتـسد  هاگنآ  دنکفا  ناشیا  يور  رب  ار  شیوخ  ياسک  ربمایپ  دندروآ . يو  دزن  ار  نانآ  ار . نیـسح  نسح و  همطاف و 
.« دومرف لزان  ار  دهاوخیم »... دنوادخ  انامه   » يهیآ دنوادخ  و  تسرف . دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  سپ  دنتـسه ، نم  لآ  نانیا  ادـنوادخ 

هقیرط ثیدح  نیا  رد  ربمایپ  دشابیم ». تسرد  نیخیـش  طرـش  ربانب  تیاور  نیا  تسا و  حیحـص  دانـسا  رظن  زا  ثیدح  نیا  : » دـیوگ مکاح 
رد تسا . هدوـمرف  میلعت  ناـنآ  هب  زین  ار  شلآ  رب  نداتـسرف  دورد  يهـقیرط  هـک  ناـنچ  هتخوـمآ  ناـنآ  هـب  ار  شتیب  لـها  رب  نداتـسرف  دورد 

دمآ و شردـپ  دزن  دوب  هداهن  ینیـس  رد  هک  یتشوگبآ  اب  همطاف  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  هملـسما  زا  یناربط  : » تسا هدـمآ  روثنملارد 
ناشیا هب  ربمایپ  تسا . هناخ  رد  وا  داد : خـساپ  همطاف  تساجک ؟ تیومعرـسپ  دیـسرپ : ناشیا  زا  ربمایپ  داهن . ترـضح  نآ  يور  شیپ  ار  نآ 

نانآ یپ  رد  یلع  دوب و  هتفرگ  یتسد  رد  ار  شنادنزرف  زا  کی  ره  تسد  هک  یلاح  رد  همطاف  سپ  ناوخبارف . ار  تنادنزرف  وا و  ورب  دومرف :
پچ تمـس  رد  همطاف  تسار و  تمـس  رد  یلع  دیناشن . دوخ  ناماد  رد  ار  نیـسح  نسح و  ربمغیپ ، دـندمآ . ربمایپ  دزن  هب  درکیم ، تکرح 

رد تیاور  نیا  هدـنراگن : دـش ». هتفرگرب  نم  ریز  زا  دوب ، هناخ  رد  ام  باوخ  زادـناور  هک  ییاـسک  دـیوگ : هملـسما  دنتـسشن . ترـضح  نآ 
هک تسا  هدـشن  رکذ  تیاور  نیا  رد  نینچمه  تفرگرب . ار  اسک  ربمایپ ، دـیوگب : هک  دوب  نآ  باوص  دـیاش  دوب و  هدـمآ  نینچ  اـم  يهخـسن 

تیاور نیا  زا  شیپ  هنیمز  نیا  رد  هک  یتایاور  هب  هجوت  اب  یطویـس  دشاب و  هدیناشوپ  نادب  ار  نانآ  دـیاب  ارهاظ  درک و  هچ  اسک  نآ  اب  ربمایپ 
لقن هملسما  زا  یناربط  : » دیوگ باتک  نامه  رد  یطویـس  نینچمه  تسا . هدرک  يراددوخ  تیاور  يهیقب  رکذ  زا  هدرک ، هحفص 24 ] لقن [ 
ادـخ لوسر  هاگنآ  دروآ  ار  نانآ  همطاف  سپ  رآ . نم  دزن  هب  ار  ترـسپ  ود  رـسمه و  دومرف : همطاـف  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  تفگ : هک  هدرک 

يرگید ثیدح  رد  و  دنادمحم . نادـناخ  نانیا  ایادـخ  دومرف : داد و  رارق  نانآ  يور  رب  ار  شتـسد  سپـس  دـنکفا  ار  یکدـف  ییاسک  (ص )
. يراوگرزب هدوتـس و  وت  انامه  هک  يداد  رارق  میهاربا  لآ  رب  هک  نانچ  هد  رارق  دـمحم  لآ  رب  ار  دوخ  تاکرب  تاولـص و  سپ  تسا : هدـمآ 
.« یتسه ریخ  یبوخ و  رب  زین  وت  تفگ : تفرگ و  نم  تسد  زا  ار  نآ  ربمایپ  اما  موش  هارمه  ناشیا  اب  ات  مدز  الاب  ار  اـسک  نم  تفگ : هملـسما 

دمآ و دورف  ربمایپ  رب  لیئربج  هک  دوب  نینمؤملاما  هملـسما  زور )  ) تبون : » تفگ هک  دناهدرک  لقن  يردخ  دیعـسوبا  زا  بیطخ  هیودرمنبا و 
شیوخ هب  ار  نانآ  دناوخارف و  ار  یلع  همطاف و  نیـسح و  نسح و  ص )  ) ادخ لوسر  سپ  دروآ . ار  دهاوخیم »... دـنوادخ  انامه  و   » يهیآ
ناشیا زا  ار  يدـیلپ  ایادـخ  دنتـسه ، نم  تیبلها  نانیا  ایادـخ ! دومرف : ربمایپ  سپ  دوب . هدرپ  رد  هملـسما  دـنکفا . نانآ  رب  هماـج  دینابـسچ و 

هبیـشیبا و نبا  يریخ ». رب  یـشیوخ و  هاگیاج  رب  وت  دومرف : ادخ ؟ ربمایپ  يا  منانیا  وزج  نم  سپ  تفگ : هملـسما  زاس ! ناشهزیکاپ  يادزب و 
یلاح رد  دش  نوریب  هاگحبـص  ص )  ) ادخ لوسر  : » تفگ هک  دـناهدروآ  تیاور  هشیاع  زا  مکاح  متاحیبا و  نبا  ریرج و  ملـسم و  دـمحا و 

مه ار  وا  دمآ و  همطاف  هاگنآ  داد ، ياج  ابع  نورد  ار  اهنآ  يو  دندمآ . نیسح  نسح و  سپ  تشاد . هایـس  مشپ  زا  هتفاب  ییابع  شود  رب  هک 
دهاوخیم دـنوادخ  انامه  : » دومرف هاگنآ  داد و  ياج  ابع  نورد  هب  نانآ  عمج  رد  زین  ار  وا  ربمایپ  دـمآ و  یلع  سپـس  درک و  اـبع  لـخاد  هب 

ریرجنبا و تسا ». حیحص  نیخیـش  طرـش  هب  انب  ثیدح  نیا  : » دیوگ مکاح  دزاس .» ناتهزیکاپ  كاپ و  دیادزب و  تیبلها  امـش  زا  ار  يدیلپ 
ریز ار  ود  نآ  رـسپ  ود  همطاف و  یلع و  سپ  دمآ  دورف  یحو  ص )  ) ادـخ لوسر  رب  : » تفگ هک  دـناهدرک  لقن  دعـس  زا  هیودرمنبا  مکاح و 
نبا رذنمنبا و  ریرجیبا و  نبا  دمحا و  هبیشیبا و  نبا  دنتسه ». نم  تیبلها  نادناخ و  نانیا  ادنوادخ  دومرف : سپس  درک و  لخاد  شاهماج 

دمآ و همطاف  يوس  هب  ص )  ) ادخ لوسر  : » تفگ هک  دناهدرک  لقن  عقسا ، نب  هلثاو  زا  ننس  باتک  رد  یقهیب  مکاح و  یناربط و  متاحیبا و 
نسح و دیناشن و  دوخ  يوربور  ار  اهنآ  دـینادرگ و  کیدزن  ار  همطاف  یلع و  سپ  دـش  نورد  ات  دـمآ  دـندوب ، وا  اب  یلع  نیـسح و  نسح و 
ص)  ) ادـخ لوسر  هاگنآ  مدوب - نانآ  تشپ  نم  هحفـص 25 - ] دیچیپ [  نانآ  رب  ار  دوخ  يهماج  هاگنآ  دناشن  شنار  يور  رب  زین  ار  نیـسح 
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نبا تسا . هتـسناد  حیحـص  ار  ثیدح  نیا  مکاح  دیادزب »... تیبلها  امـش  زا  ار  يدیلپ  دـهاوخیم  دـنوادخ  انامه  درک : توالت  ار  هیآ  نیا 
ره ص )  ) ادخ لوسر  : » تفگ هک  دناهدرک  لقن  سنا  زا  هیودرمنبا  مکاح و  یناربط و  رذنمنبا و  ریرجنبا و  يذـمرت و  دـمحا  هبیـشیبا و 
زا دـهاوخیم  دـنوادخ  انامه  تیبلا ، لها  ای  هولـصلا  دومرفیم : دـشیم و  در  همطاف  يهناخ  کیدزن  زا  تساخیمرب  حبـص  زامن  يارب  هاگ 
هب كردتـسم  رد  مکاح  تسا . هتـسناد  حیحـص  مکاح  نسح و  ار  ثیدح  نیا  يذمرت  دزاس ». ناتهزیکاپ  دیادزب و  ار  يدـیلپ  تیبلها  امش 

دشیم و در  حبـص  زامن  ندرازگ  يارب  همطاف  هناخ  رد  زا  هام  شـش  ص )  ) ادـخ لوسر  : » تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  سنا  زا  دوخ  دـنس 
زا هیودرمنبا  تسا . هتـسناد  حیحـص  ملـسم  طرـش  ربانب  ار  ثیدح  نیا  يو  دـهاوخیم »... دـنوادخ  انامه  تیبلا  لها  ای  هولـصلا  دومرفیم :

دـمآیم و همطاف  هناخ  رد  هب  حبـص  لـهچ  ص )  ) ربماـیپ دـش  دراو  همطاـف  رب  یلع  نوچ  : » تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  يردـخ  دیعـسوبا 
امش ینمشد  هب  هک  یـسک  اب  نم  دهاوخیم ... دنوادخ  انامه  داب ! امـش  رب  دنوادخ  تاکرب  تمحر و  تیب و  لها  امـش  رب  مالـس  دومرفیم :

زا : » تفگ هک  دناهدرک  تیاور  ءارمحلاوبا  زا  هیودرمنبا  ریرجنبا و  متـسود ». دیآرد  حلـص  رد  زا  امـش  اب  هک  یـسک  اب  نمـشد و  دزیخرب ،
تفریم یلع  يهناخ  رد  هب  هکنآ  رگم  دشیمن  نوریب  حبـص  زامن  يارب  راب  کی  هک  مراد  رطاخ  هب  هنیدم  رد  هام  تشه  ص )  ) ادـخ لوسر 

نیمه لآلا  باتک  رد  زین  هیولاخنبا  دهاوخیم »... دنوادخ  انامه  هالصلا  هالـصلا  : » دومرفیم سپـس  داهنیم  رد  فرط  ود  هب  ار  شتـسد  و 
: تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  سابعنبا  زا  هیودرمنبا  تسا : هدروآ  روثنملارد  رد  یطویـس  تسا . هدرک  لقن  ءارمحلاوبا  نب  عفان  زا  ار  تیاور 
: دومرفیم تفریم و  بلاطیبا  نب  یلع  هناخ  رد  رب  دیـسریم  ارف  زامن  عقوم  هک  تقو  ره  هام  هن  تدم  رد  ص ،)  ) ربمایپ هک  میدوب  دـهاش  »
: تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  ءارمحلاوبا  زا  یناربط  ةالـصلا ». دـهاوخیم ... دـنوادخ  انامه  داب ! امـش  رب  ادـخ  تاـکرب  تمحر و  مـالس و 
رد زین  يدوهمس  هحفـص 26 ] دهاوخیم [ »... دنوادخ  انامه  دومرفیم : تفریم و  همطاف  یلع و  هناخ  رد  هب  هام  شـش  ص )  ) ربمایپ مدید  »

لوسر هک  مدوب  دـهاش  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  ءارمحلاوبا  زا  دانـسا  هب  ییحی  : » تسا هدرک  لقن  یفطـصملاراد  رابخاب  افولا  ءافو  باتک 
امـش رب  مالـس  دوـمرفیم : تفرگیم و  ار  رد  يهبل  ود  تفریم و  نیـسح  نسح و  همطاـف و  یلع و  هناـخ  رد  هـب  حبـص  لـهچ  ص )  ) ادـخ
مدوب هنیدم  رد  هام  تفه  : » تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  ءارمحلاوبا  زا  باتک  نامه  رد  يو  نینچمه  دـهاوخیم »... دـنوادخ  انامه  تیبلها ،

: دومرفیم راب  هس  تفریم و  یلع  هناخ  رد  هب  حبص ) زامن  ماگنه  يرگید  تیاور  رد   ) زور ره  ص )  ) ادخ لوسر  دوب . زور  کی  دننام  همه 
دنوادـخ انامه   » هک یهلا  يهدومرف  نیا  يهرابرد  هداتق  زا  متاحیبا  نبا  ریرجنبا و  دـهاوخیم »... دـنوادخ  انامه  ةولـصلا  ةولـصلا  ةولـصلا 

ناشـضوضحم دوخ  تمحر  هب  تخاس و  ناشکاپ  يدـب  زا  دـنوادخ  هک  دـناتیبلها  نامه  نانیا  : » تفگ هک  دـناهدرک  لقن  دـهاوخیم »...
هک میتیب  لها  ام  دومرفیم : ص )  ) ربماـیپ هک  تسا  هدرک  ثیدـح  محازم  نب  كاحـض  و  : » دـیوگ روثنملارد  رد  یطویـس  نینچمه  تشاد ».
رد يراقلا  یلع  میشناد ». ناک  تمحر و  هناخ  ناگتشرف و  دش  دمآ و  لحم  تلاسر و  هاگیاج  توبن و  تخرد  ام  تخاس  ناشکاپ  دنوادخ 
اریز دنتسه . ص )  ) ربمایپ نانز  هیآ ، نیا  رد  تیبلها  زا  دوصقم  : » دیوگ ثحب  دروم  يهیآ  رکذ  زا  سپ  ضایع  یضاق  يهتـشون  افـش  حرش 

ناعبات زا  ياهدع  يردخ و  دیعـسوبا  زا  : » دیوگ يو  نینچمه  تسا ». هدش  تیاور  مه  سابعنبا  زا  نخـس  نیا  دندوب . ربمایپ  هناخ  رد  نانآ 
نیا اما  درادن ». دوجو  قباس  رظن  رظن و  نیا  عمج  يارب  یعنم  تسا و  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دارم ، : » دـناهتفگ هک  تسا  هدـش  لقن 

ترـضح نآ  : » هدـمآ تیاور  رد  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  دـننادیم  ود  نیا  رـسپ  ود  یلع و  همطاف و  هب  صتخم  اهنت  ار  تیبلها  نایعیـش  هک 
ترـضح نآ  دمآ و  نسح  سپ  دش . نوریب  هناخ  زا  تشاد ، شود  رب  هایـس  مشپ  زا  هتفاب  ییابع  هک  یلاح  رد  حبـص  ماگنه  هب  يزور  (ص )

زین ار  ود  نآ  ترضح  نآ  دمآ و  یلع  يو  زا  سپ  همطاف و  هاگنآ  درک  ابع  نورد  هب  زین  ار  وا  دمآ و  نیـسح  سپـس  درک  ابع  لخاد  ار  يو 
دودرم هراب  نیا  رد  عامجا  نتسناد  تجح  نانآ و  تمصع  رب  هعیـش  جاجتحا  اما  دهاوخیم »... دنوادخ  انامه  دومرف : هاگنآ  درک و  ابع  ریز 

رد هعیـش  هک  مه  یثیدـح  درک . دادـملق  رفن  راهچ  نیمه  ار  تیبلها  زا  دارم  ناوتیمن  هیآ  نیا  دـعبام  لبقام و  هب  هجوت  اـب  هک  نیا  هب  تسا 
.« دنتسین ترضح  نآ  تیبلها  نارگید  هک  نیا  هن  دنربمایپ  لها  زا  رفن  راهچ  نیا  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  اهنت  دنکیم  دانتسا  نادب  هراب  نیا 

نیا هک  نآ  رب  ینبم  هدرک  لقن  هحفص 27 ] سابعنبا [  زا  همرکع  هچ  نآ  هب  هجوت  اب  هدرک ، هراشا  نادب  هدنـسیون  نیا  هک  یعمج  هدنراگن :
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هدـش هتفگ  هک  هنوگ  نیدـب  عمج  اریز  تسا . دودرم  هدـمآ  نآ  رد  امنا )  ) رـصح يهغیـص  هدـش و  لزان  ربمایپ  ناـنز  يهراـبرد  اتـصاخ  هیآ 
نوچمه دنتسه » نم  تیبلها  نیـسح ) نسح و  همطاف و  یلع و   ) نانیا : » تسا هدومرف  هک  ص )  ) ربمایپ لوق  هک  نآ  رب  افاضم  تسا  نکممان 

نیا لثم  دـنکیم ، مومع  يهدافا  هک  تسا  فاـضم  عمج  يهلزنم  هب  تیبلا ، لـها  هدـع . نیا  رد  تیب » لـها   » موهفم راـصحنا  رد  تسا  صن 
دیاب دـیوگب  هدـش  نآ  یعدـم  هدنـسیون  نیا  هک  هچ  نآ  تساوخیم  ص )  ) ربمایپ رگا  دنرهـش ». نادنمـشناد  ناـنیا  : » مییوگب هک  اـم  نخس 
عقاو رد  ربمایپ  شیامرف  نیا  تسا . هدیجنـسان  حیبق و  ظفل  نیا  اب  هنوگ و  نیدـب  ضعب  يهدارا  و  دنتـسه ». نم  تیبلها  زا  نانیا  : » تفگیم

يهرابرد هیآ  نیا  : » تفگ هک  هدمآ  يردخ  دیعـسوبا  تیاور  رد  هک  هچ  نآ  تسا  نینچ  نیا  زین  و  دیآیم . رامـش  هب  روکذم  يهیآ  ریـسفت 
هب میهاوخن  ام  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دوشیم . عنام  رتشیب  دادعت  يهدارا  زا  نایب  ماقم  رد  هدش  دراو  ددع  موهفم  اریز  دش . لزان  رفن  جنپ 

خساپ و  مناشیا ؟ اب  نم  ای  میامـش ، اب  نم  ای  متـسین ، تیبلها  زا  نم  ایآ  تفگ : هک  هملـسما  نخـس  نوچمه  میهد . ناشن  هجوت  رگید  لیالد 
: تسا هتفگ  هملسما  هک  یتیاور  ای  یشیوخ و  هاگیاج  رب  وت  ای  يربمایپ  نارـسمه  زا  وت  یتسه  ریخ  يوس  هب  وت  تفگ : هک  وا  هب  ص )  ) ربمایپ
هک میباییم  رد  ثیداحا  نیا  هب  هجوت  اب  يریخ . رب  وت  تفگ : دیـشک و  نم  تسد  زا  ار  نآ  ربمایپ  اما  موش  لخاد  نآ  رد  ات  مدز  ـالاب  ار  اـبع 

نیا هک  تسا  نآ  زا  یکاح  اهنت  ثیدـح  تسا  هتفگ  هک  يراقلا  یلع  نخـس  نالطب  نیا  رباـنب  دـناجراخ ». تیبلـها  موهفم  زا  ربماـیپ  ناـنز 
لوق نایم  ناوتیمن  هک  دش  راکشآ  نینچمه  دوشیم . تباث  دنتـسین ، ترـضح  نآ  تیبلها  نارگید  هک  نیا  هن  دنربمایپ  تیبلها  نت  راهچ 

رد رصحنم  ار  تیبلها  هدمآ و  تایاور  یقاب  رد  هچ  نآ  دندرکیم و  روصحم  ص )  ) ربمایپ نانز  رد  اتصاخ  ار  تیبلها  هک  هورع  همرکع و 
مالـسا و ياملع  ریهاشم  هک  یـضیفتسم  ناوارف  تایاور  اب  دـناوتیمن  تسا و  لطاب  دارفنا  تلع  هب  تسخن  لوق  درک . عمج  هدرک ، رفن  جـنپ 

يو هک  تسا  هدـش  تیاکح  همرکع  زا  هچ  نآ  هوالع  هب  دـنک . هضراعم  دناهتـشاگن  دوخ  ياهباتک  رد  ای  هدرک  تیاور  ار  نآ  اهنآ ، نایوار 
رطاخ هب  هورگ  ود  نیا  دیاش  هک  تسا  نآ  رهاظ  هک  نآ  لاح  . تسا فرحنم  شتیب  لها  یلع و  يأر  زا  هورع  جراوخ و  يأر  هک  دوب  دقتعم 

هـضراعم هدش  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  هک  یتایاور  اب  دـناوتیمن  يداقتعا  نینچ  اما  دـناهدش . لیام  ياهدـیقع  نینچ  هب  هیآ  نیا  دـعبام  لبقام و 
نیا اما  دراد . تافانم  هیآ  نیا  رد  ریمض  رکذت  اب  تسا ، هتسد  ود  نیا  رواب  هک  نانچ  ربمایپ ، نانز  هب  هیآ  نیا  صاصتخا  هک  نآ  افاضم  دنک .

يهطساو هب  هحفص 28 ] هک [  ارچ  دنکیمن . دراو  یللخ  ام  يهدیقع  هب  تسا  هتفگ  نخـس  نانز  يهرابرد  هیآ  نیا  شیپ  سپ و  دناهتفگ  هک 
اریز تسا . هدیـسر  ام  هب  تیبلها  موهفم  زا  نانز  جورخ  رب  ینبم  یتایاور  نیا  رب  هوالع  دیـشوپ و  رهاـظ  نیا  زا  مشچ  دـیاب  ریمـض ، ریکذـت 

مدـعلامولعم رگا  نآرق  لوزن  بیترت  نینچمه  دـیآیم . رامـش  هب  مزالان  يرما  میرک  نآرق  رد  قایـس  تیاـعر  تسا و  مدـقم  رهاـظ  رب  صن 
رد هک  مه  ار  نیلقث  ثیداحا  دیاب  میتفگ  هچ  نآ  رب  تسا . تیبلها  زا  ربمایپ  نانز  جورخ  رگنایب  دوخ  همه  نیا  تسا . مولعمان  لقاال  دـشابن 
ایآ دش : شسرپ  مقرا  نب  دیز  زا  هک  تسا  هدمآ  اج  نآ  رد  مینک . هفاضا  میاهدرک ، نایب  ع )  ) نانمؤمریما تماما  يهلدا  نمـض  رد  موس  ءزج 

هقدص يو  زا  سپ  هک  دنایناسک  وا  تیبلها  نکل  دندوب  وا  تیبلها  شنانز  : » داد خساپ  راکنا  اب  دـیز  دـندوبن ؟ وا  تیبلها  زا  ربمایپ  نانز 
درم اب  ینامز  نز  اریز  هن  تفگ : دـیز  دـندوب ؟ وا  تیبلها  زا  شنانز  ایآ  میدیـسرپ  : » تسا هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  دـش ». مارح  ناشیا  رب 

رب هقدص  يو  زا  سپ  هک  دندوب  وا  هورگ  لصا و  يو  تیبلها  دوریم . شموق  ردپ و  يوس  هب  دـیوگیم و  قالط  ار  وا  يو  هاگنآ  دـیزیم 
عانقا هب  موسوم  دوخ  باتک  رد  الصفم  هراب  نیا  رد  ام  تسا . هتـسناد  حیحـص  نیخیـش  طرـش  ربانب  ار  ثیدح  نیا  مکاح  دش ». مارح  ناشیا 

هحفص 32] میاهدرک [ . وگ  تفگ و  متآملا ، ۀماقا  یلع  مئاللا 

نیلقث ثیدح 

هراشا

رب اهبنارگ  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  نم  دومرف  ادـخ  لوسر  : » تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  مقرا  نب  دـیز  زا  دوخ  دنـس  هب  كردتـسم  رد  مکاح 
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یگدنز حرـش  رد  ام  دنوش . دراو  نم  رب  ضوح  رب  هک  نآ  ات  دنوشن  ادج  مه  زا  زگره  ود  نیا  و  ار ، منادـناخ  ادـخ و  باتک  مهنیم ؛ ياج 
. میاهدرک داریا  نیلقث  ثیداحا  يهرابرد  هدرتسگ  یثحب  ع ،)  ) یلع نانمؤمریما 

تیب لها  بقانم  زا  یخرب 

بلطملادبع نادنزرف  يا  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  : » تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نب  هللادبع  زا  دوخ  دنس  هب  كردتـسم  رد  مکاح 
دای ار  امـش  لهاج  دنک و  تیاده  ار  امـش  هارمگ  دراد و  راوتـسا  ار  امـش  هدننک  مایق  هک  نیا  ماهتـساوخ  زیچ  هس  دنوادخ  زا  امـش  يارب  نم 

هزور درازگ و  زامن  دتـسیا و  ماقم  نکر و  نایم  يدرم  رگا  دـنادرگ ، نابرهم  ریلد و  هدنـشخب و  ار  امـش  هک  متـساوخ  دـنوادخ  زا  و  دـهد .
ار تیاور  نیا  مکاح  دوش ». دراو  خزود  هب  دریمب )  ) دنک رادید  ار  يادخ  تسا  ص )  ) دـمحم تیبلها  نمـشد  هک  یلاح  رد  سپـس  دریگ ،
هک تسا  هدرک  لقن  هریرهوبا  زا  لبنح  نب  دمحا  تیاور  زا  دوخ  دنس  هب  مکاح  نینچمه  تسا . هتـسناد  حیحـص  ملـسم  طرـش  ربانب  نسح و 
.« متسه تسود  ناتناتسود  اب  نمشد و  امش  نانمشد  اب  نم  دومرف : تسیرگن و  ع )  ) نیسح نسح و  همطاف و  یلع و  هب  ص )  ) ربمایپ : » تفگ
هک یناسک  اب  نم  دومرف : ع )  ) نیـسح نسح و  همطاف و  یلع و  هب  : » هک تسا  هدرک  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  مقرا  نب  دیز  زا  دوخ  دنـس  هب  زین  و 

هحفـص 33] سابعنبا [  زا  دوخ  دنـس  هب  زین  و  متـسه ». تسود  دیزرویم ، یتسود  اهنآ  اب  هک  یناسک  اب  و  نمـشد ، دیگنجیم  اهنآ  اب  امش 
رطاخ هب  ارم  دیرادب  تسود  هتشاد ، ینازرا  امش  هب  هک  ییاهتمعن  رطاخ  هب  ار  يادخ  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  : » تفگ هک  تسا  هدرک  لقن 

حیحـص ار  ثیدـح  نیا  مکاح  دـیزرو ». رهم  دـیراد ، نم  هب  هک  یتبحم  رطاخ  هب  متیب  لها  هب  دـیرادب و  تسود  دـیراد  ادـخ  هب  هک  یتبحم 
مناج هک  یسک  هب  دنگوس  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  : » تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  يردخ  دیعسوبا  زا  دوخ  دنـس  هب  زین  و  تسا . هتـسناد 
رگم : » رگید تیاور  ربانب  ای  دنکیم ». دراو  شتآ  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  نآ  رگم  درادیمن  نمشد  ار  تیبلها  ام  یـسک  هک  تسوا  تسد  هب 
دوخ دنس  هب  مکاح  زین  و  تسا . هتسناد  حیحص  ملـسم  طرـش  ربانب  ار  تیاور  نیا  مکاح  دنکیم ». راسنوگن  شتآ  رد  ار  وا  دنوادخ  هک  نآ 
دروم رد  مراگدرورپ  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  : » تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  سنا  زا  هداتق  زا  هبورعیبا  نب  دیعس  زا  حبالا  دیعس  نب  رمع  زا 

: دیوگ مکاح  دنکن ». ناشباذع  دـنوادخ  هک  منک  غالبا  ناشیدـب  درک  رارقا  دـیحوت  هب  هک  نانآ  زا  سک  ره  هک  داد  هدـعو  نم  هب  متیب  لها 
نآ زا  سپ  زور  تفه  دوخ  درک و  لقن  هعمج  زور  ار  ثیدح  نیا  يو  درم . يزور  هبنشجنپ  هبورع  نب  دیعـس  تفگ : حبالا  دیعـس  نب  رمع  »
وت دنوادخ  دنتفگ : زین  ياهدع  و  يدوب . الب  ضفر و  بحاص  وت  هک  دهدن  کین  شاداپ  ار  وت  دنوادخ  دنتفگ : ياهدع  داد . ناج  دجسم  رد 
نآ يراخب  ملسم و  هک  تسا  دانسالا  حیحص  یثیدح  نیا  يدناسر ». يدینـش ، هچ  نآ  يدوب و  تعامج  تنـس و  بحاص  هک  داهد  ریخ  ار 

میناوـخب يهیآ : نوـچ  : » تفگ هک  تـسا  هدرک  لـقن  شردـپ  زا  دعـس  نـب  رماـع  زا  دوـخ  دنـس  هـب  نـینچمه  مکاـح  دـناهدرکن . جارخا  ار 
نسح همطاف و  یلع و  ص )  ) ادخ لوسر  دش ، لزان  ار  [ 11  ] ناتیاهسفن نامیاهـسفن و  ار و  ناتنانز  نامنانز و  ار و  ناتنادنزرف  نامنادنزرف و 

يو تسا . هتـسناد  حیحـص  نیخیـش  طرـش  ربانب  ار  ثیدح  نیا  مکاح  دنتـسه ». نم  نادناخ  نانیا  ایادـخ  تفگ : هدـناوخارف و  ار  نیـسح  و 
ره تفگیم : هک  مدینـش  دوب  هتفرگ  ار  هبعک  يهناـخ  رد  هک  رذوبا  زا  تفگ : هک  تسا  هدرک  لـقن  یناـنک  شنح  زا  دوخ  دنـس  هب  نینچمه 

مدینش ص )  ) ربمایپ زا  متـسه . رذوبا  نم  هک  دنادب  دسانـشیمن  ارم  سک  ره  دسانـشیم و  وا  هک  منامه  نم  هک  دنادب  دسانـشیم  ارم  سک 
ره تفای و  ییاهر  تسـشن  رب  نآ  رب  شموق  زا  سک  ره  تسا . حون  یتشک  نانوچ  امـش  رد  نم  تیبلها  لثم  هک  دیرادشه  : » دومرفیم هک 

بـش دمآ و  ام  رادید  هب  ص )  ) ربمایپ : » تفگ هک  تسا  هدش  لقن  ع )  ) یلع زا  افولاءافو  رد  دیدرگ ». دوبان  ای  دـش  قرغ  دـنام  زاب  نآ  زا  هک 
هساک رد  بآ  يرادقم  تفر و  کشم  غارس  تساخرب و  ربمایپ  تساوخ  بآ  نسح  دندوب ، باوخ  ود  ره  نیـسح  نسح و  دنامب ، ام  دزن  ار 

ادخ لوسر  يا  تفگ : وا  هب  همطاف  داد . بآ  نسح  هب  ادتبا  دش و  عنام  ار  وا  ربمایپ  اما  دریگب  ار  بآ  تساوخ  هحفص 34 ] نیسح [  تخیر .
یلع ینعی  هتفخ  نآ  ود و  نیا  وت و  نم و  دومرف : سپـس  تساوخ . بآ  وا  لوا  نوچ  دومرف : ربماـیپ  تسا ! رتبوبحم  وـت  دزن  نسح  ییوـگ 

هب یفاک  رد  ینیلک  تسا . هدـش  لقن  تیاور  نیا  دـننامه  زین  يردـخ  دیعـسوبا  زا  دـیوگ  افولاءافو  فلوم  میتسه ». اج  کی  رد  تمایق  زور 
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، دنک تیاکـش  يو  هب  روما  یـضعب  زا  ات  دمآ  ص )  ) ادخ ربمایپ  دزن  همطاف  نوچ  : » تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  دوخ  دنس 
ناـمیا تماـیق  زور  ادـخ و  هب  هک  ره  دوب : هدـمآ  هبرک  نیا  رد  ریگب . داـی  تسا  نآ  رب  ار  هچ  نآ  دومرف : داد و  [ 12 « ] ياهبرک  » وا هب  ربماـیپ 

زور ادـخ و  هب  هک  ره  و  درادـب ، یمارگ  ار  شناـمهیم  دـیاب  دراد  ناـمیا  تماـیق  زور  ادـخ و  هب  هـک  ره  و  درازآیمن ، ار  شاهیاـسمه  دراد 
هحفص 35] دنک [ ». هشیپ  یشوماخ  ای  دیوگب  ریخ  نخس  ای  دیاب  دراد  نامیا  تمایق 

همطاف هب  طوبرم  رابخا 

لاح رد  ار  ربمایپ  یتقو  شیرق  هک  میتفگ  اج  نآ  رد  دـش . رکذ  ربمایپ  يهریـس  رد  هک  تسا  يدراوم  هکم ، رد  ترـضح  نآ  رابخا  هلمج  زا 
یتقو دنکفا . رود  هب  تشادرب و  ربمایپ  تشپ  زا  ار  نآ  دـمآ و  همطاف  اما  دـندنکفا ، ترـضح  نآ  تشپ  رب  ار  رتش  يهبنکـش  دـندید  هدـجس 
هارمه ع )  ) یلع اب  گنردیب  همطاف  دننک ، ترجه  هنیدم  هب  مطاوف  اب  هارمه  هک  داد  ماغیپ  ع )  ) یلع هب  درک و  ترجه  هنیدم  هب  ص )  ) ربمایپ
ردارب هک  نآ  رگم  موشن  لخاد  هنیدم  هب  نم  دومرف : وا  هب  ربمغیپ  دوش ، لخاد  هنیدم  هب  هک  تساوخ  ترضح  نآ  زا  ربمایپ  هارمه  یتقو  دش .

زا شیوخ  رپس  اب  ع )  ) یلع دـش ، حورجم  دـحا  زور  رد  ربمایپ  نوچ  هک  تسا  نآ  هنیدـم  رد  ترـضح  نآ  رابخا  رگید  زا  دـنیایب . مرتخد  و 
يانب دیشک و  شوغآ  رد  ار  ربمایپ  دیسر و  هار  زا  همطاف  هاگان  دمآیمن . دنب  نوخ  اما  تسشیم  ار  ترضح  نآ  مخز  دیشکیم و  بآ  هاچ 

هب ربمایپ  نوچ  : » تسا هدمآ  یتیاور  رد  دش . عطق  يزیرنوخ  بیترت  نیدب  داهن و  مخز  رب  ار  نآ  رتسکاخ  دنازوس و  يریصح  وا  داهن . هیرگ 
داد و همطاف  هب  ار  دوخ  ریشمش  تسـش ، ار  دوخ  تروص  ربمایپ  تشاد . تسد  هب  یبآ  هساک  يو  دمآ ، وا  زاوشیپ  هب  همطاف  تشگزاب  هنیدم 

مه ار  یکی  نیا  ياـهنوخ  تفگ : داد و  همطاـف  هب  ار  دوـخ  ریـشمش  زین  ع )  ) یلع يوـشب . ار  ریـشمش  يور  ياـهنوخ  مرتـخد  دوـمرف : وا  هـب 
هدهع رب  هک  ار  هچ  نآ  ترهوش  هک  ریگب  ار  شریشمش  تفگ : همطاف  هب  ربمایپ  درک . قیدصت  ارم  زورما  ریشمش  نیا  دنگوس  ادخ  هب  يوشب ،

نآ اب  دادن  شنارسمه  زا  یخرب  هب  ار  شریشمش  هاگچیه  هک  یلاح  رد  دادیم  همطاف  هب  اهنت  ار  دوخ  ریشمش  ربمایپ  دناسر . ماجنا  هب  تشاد 
رد هحفص 36 ] ددرگ [ ». ماکداش  شرسمه  يریلد  زا  يو  ات  دوتـس  ار  یلع  تعاجـش  همطاف  لباقم  رد  ربمایپ  دوب . رتشیب  مه  اهنآ  دادعت  هک 

ص)  ) ربمایپ دوب . هداد  رـس  هامعاو »  » دایرف همطاف  دـش . دراو  همطاف  رب  ص )  ) ربمایپ دیـسر  تداهـش  هب  رفعج  هک  یناـمز  هتوم ، گـنج  زور 
نیرتدنلب رد  دش ، جراخ  هکم  حتف  زور  رد  شرهوش  ردپ و  اب  همطاف  دنهد . رـس  هیوم  رفعج ، دننامه  یـسک  رب  دیاب  ناگدـننکهیرگ  تفگ :

یلع و  دیناشوپیم . ار  وا  همطاف  دوب و  وش  تسـش و  لاح  رد  تسـشن و  رداچ  نآ  رد  ربمایپ  دندز . ص )  ) ربمایپ يارب  يرداچ  ارحـص  هطقن 
یناهما تفر . وا  هناخ  يوس  هب  هداد ، هانپ  شیوخ  يهناخ  رد  ار  موزخمینب  زا  شرـسمه  ناگتـسب  زا  یهورگ  یناـهما  هک  دینـش  یتقو  (ع )

ادـخ و لوسر  يومعرتـخد  متـسه  یناـهما  نم  ادـخ  يهدـنب  يا  تفگ : يو  هب  یناـهما  دوب . هدرک  رب  رد  هرز  يو  نوچ  تخانـشن  ار  یلع 
ربمایپ شیپ  ادخ  هب  تفگ : یناهما  دـینک . نوریب  دـیاهداد  هانپ  ار  هک  ره  تفگ : ع )  ) یلع وش . رود  نم  يهناخ  زا  بلاطیبا  نب  یلع  رهاوخ 

زا هک  مدروخ  دنگوس  نم  موش  تیادـف  تفگ : تخانـش و  ار  وا  یناهما  تشادرب و  ار  شدوخهالک  ع )  ) یلع سپ  مربیم . تیاکـش  وت  زا 
ص)  ) ربمایپ تفگزاب . ار  ارجام  دمآ و  ربمایپ  دزن  یناهما  نک . لمع  دوخ  دنگوس  هب  ورب و  تفگ : یلع  مرب . تیاکـش  ادخ  لوسر  شیپ  وت 

ینک تیاکـش  یلع  زا  ياهدـمآ  ایآ  یناهما  يا  تفگ : شرهوش  زا  عافد  رد  همطاف  مهدیم . هانپ  نم  ياهداد  هانپ  وت  هک  ار  سک  ره  تفگ :
تبسن رطاخ  هب  دروآ و  ياج  هب  ار  یلع  یعس  ساپس  دنوادخ  تفگ : ربمایپ  سپ  تسا !؟ هدناسرت  ار  شلوسر  نانمشد  ادخ و  نانمـشد  هک 

یلع و ماقم  نایم  شیوخ  هناراوگرزب  قالخا  اـب  ربماـیپ  تقیقح  رد  مهدیم . هاـنپ  زین  نم  تسا  هداد  هاـنپ  وا  هک  ار  هک  ره  یلع  اـب  یناـهما 
وا گرم  هب  هک  شردـپ  يرامیب  نایرج  رد  ترـضح  نآ  هب  طوبرم  رابخا  هب  هتـشذگ  رد  درک . عمج  ع )  ) یلع رطاخ  هب  ار  یناهما  هب  مارکا 

هحفص 37] میدرک [ . هراشا  زین  تسا  هتفگ  يو  گوس  رد  هچ  نآ  دیماجنا و 

یلع اب  ارهز  جاودزا 
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دوب هدـیرفاین  همطاف  يارب  ار  نانمؤمریما  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  رگا  : » دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  ع )  ) هللادـبعوبا زا  همغلا  فشک  رد 
ربمایپ زا  سودرفلا  باتک  فلؤم  : » تسا هدـمآ  باـتک  نآ  رد  نینچمه  دـشیمن ». تفاـی  ترـضح  نآ  يارب  نیمز  يور  رد  ییاـتمه  چـیه 

رد : » تسا هدـمآ  بوشآرهـشنبا  بقانم  رد  تشادیمن ». دوجو  ییاتمه  همطاف  يارب  دوبیمن  یلع  رگا  تفگ : هک  تسا  هدرک  لـقن  (ص )
ظافلا اب  هملـسما  بزاع و  نب  ءارب  کلام ، نب  سنا  يراصنا ، نب  رباـج  دوعـسمنبا ، ساـبعنبا ، ناـنمؤمریما ، زا  فلتخم  دانـسا  اـب  حاـحص 

ترـضح نآ  اما  دندرک ، يراگتـساوخ  ص )  ) ربمایپ زا  ار  س )  ) همطاف کی  ره  رمع  رکبوبا و  هک  تسا  هدش  لقن  ناسمه  یناعم  فلتخم و 
نآ اـما  دـندرک  يراگتـساوخ  ربماـیپ  زا  ار  همطاـف  رمع ، رکبوبا و  : » هک تسا  هدرک  لـقن  هدـیرب  زا  لـیاضفلا  رد  دـمحا  درک ». در  ار  ناـنآ 

هدرک لقن  دوخ  دنس  هب  ریبکلا  تاقبط  متـشه  ءزج  رد  يدقاو  بتاک  دعـس  نب  دمحم  تسا ». کچوک  زونه  همطاف  هک  داد  خساپ  ترـضح 
ار ربمایپ  يهتفگ  رکبوبا  متـسه . یهلا )  ) ياضق رظتنم  هک  داد  خـساپ  وا  هب  ربمایپ  درک  يراگتـساوخ  ربمایپ  زا  ار  همطاـف  رکبوبا ، : » هک تسا 

نیدب رمع  نک . يراگتـساوخ  همطاف  زا  وت  تفگ  رمع  هب  رکبوبا  سپـس  تسا . هدرک  در  ار  وت  ربمایپ  تفگ  وا  هب  رمع  تفگزاب ، رمع  يارب 
تخاس و هاگآ  ربماـیپ  باوج  زا  ار  رکبوبا  رمع ، داد . زین  وا  هب  دوب  هداد  رکبوبا  هب  هک  ار  یباوج  ناـمه  ربماـیپ  اـما  دـمآ  ربماـیپ  دزن  روظنم 

ياهدع : » تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  هدیرب ، زا  دوخ  دنس  هب  ریبکلا  تاقبط  نامه  رد  تسا ». هدرک  در  زین  ار  وت  ربمایپ  هک  تفگ  ودب  رکبوبا 
: دیسرپ ربمایپ  درک ، مالس  هحفـص 38 ] يو [  رب  دـمآ و  ص )  ) ادـخ لوسر  دزن  هب  یلع  سپ  تسوت . شیپ  همطاف  دـنتفگ  یلع  هب  راـصنا  زا 

نیا رب  الها و  ابحرم و  تفگ : ربمایپ  میوگ . نخـس  ص )  ) ادـخ لوسر  رتخد  همطاـف  زا  اـت  ماهدـمآ  تفگ  دراد ؟ يراـک  هچ  بلاـطوبا  رـسپ 
مدیمهفن چـیه  تفگ : یلع  ربخ ؟ هچ  دندیـسرپ : يو  زا  نانآ  تشگزاب . دـندوب ، شراظتنا  مشچ  هک  هدـع  نآ  دزن  ع )  ) یلع دوزفین . ینخس 

مه داد و  تیلها  وت  هب  مه  وا  تسا . یفاک  وت  يارب  ادـخ  لوسر  بناـج  زا  ود  نیمه  زا  یکی  دـنتفگ : ـالها ! اـبحرم و  تفگ : وا  هک  نآ  زج 
زا یلع  تفگ : همطاف  هب  ص )  ) ربمایپ درک . يراگتساوخ  همطاف  زا  یلع ، : » هک تسا  هدرک  تیاور  دوخ  دنس  هب  دعسنبا  تفگ ». دمآشوخ 
هک تسا  هدـش  لقن  كاحـض  زا  راونالاراحب  رد  دروآرد ». یلع  يرـسمه  هب  ار  وا  ربمایپ  درک و  توکـس  همطاف  سپ  دـیوگیم . نخـس  وت 
زا نم  ینادیم و  مالـسا  رد  ار  وا  لـضف  تبارق و  دوخ  وـت  هک  تسا  یناـسک  زا  بلاـطیبا  نب  یلع  تفگ : همطاـف  هب  ص )  ) ربماـیپ : » تفگ

نخـس وت  اب  جاودزا  هرابرد  وا  مروآرد . شهاگـشیپ ، رد  نانآ  نیرتبوبحم  شقولخم و  نیرتهب  يرـسمه  هب  ار  وت  هک  ماهتـساوخ  دـنوادخ 
هحفص 42] [ . ] 13 .« ] تسوا لوبق  ناشن  همطاف  توکس  ربکا  هللا  تفگ : دمآ و  نوریب  ص )  ) ربمایپ سپ  درک . توکس  همطاف  تفگ .

یلع اب  همطاف  جیوزت  ماگنه  هب  ربمایپ  يهبطخ 

رد نیعم  نب  ییحی  ار  هبطخ  نیا  درک ». داریا  ياهبطخ  تسـشن و  ربنم  رب  همطاف  جـیوزت  رد  ربمایپ  . » تسا هدـمآ  بوشآرهـشنبا  بقاـنم  رد 
ماما لوق  زا  ار  هبطخ  نیا  ام  : » دیوگ يو  دـناهدرک . تیاور  عوفرم ، تروص  هب  کلام ، نب  سنا  زا  دوخ  دنـس  هب  هنابالا ، رد  هطبنبا  یلاما و 
لقن همغلا  فـشک  تیاور  زا  ار  نآ  اـجنیا  رد  اـم  تسا و  رتهصـالخ  بقاـنم  تیاور  رد  هبطخ  نیا  هدـنراگن : مینکیم ». تـیاور  ع )  ) اـضر

عاـطم و شاییاورمکح  رد  و  شتـسرپ ، دروـم  شتردـق  هب  تسا و  شیاتـس  ساپـس و  دروـم  تمعن ، هب  هـک  ار  يادـخ  ساپـس  : » مـینکیم
ناور نیمز  نامـسآ و  رد  شنامرف  دنناسرت و  یگمه  شباذـع  زا  هک  نآ  ناگمه . لیم  تبغر و  دروم  تسوا  دزن  رد  هچنادـب  رادربنامرف و 

شیوخ ربمایپ  هب  دیـشخب و  تزع  ار  نانآ  دوخ  نید  هب  تخاس و  زیامتم  ار  نانآ  دوخ  ماکحا  هب  دیرفآ و  شتردـق  هب  ار  ناگدـیرفآ  تسا .
داد و رارق  یـضرف  يرما  تروص  هب  دـیدج و  یبسن  ار  ییوشاـنز  قیرط  زا  دـنویپ  يادـخ  هک  یتـسار  هب  تشاد ». ناـشیمارگ  ص )  ) دـمحم

يدـنویپ داژن و  ار  نآ  دـیرفآ و  يرـشب  بآ ، زا  هک  تسوا  دومرف : هنوگ  نیا  و  تخاس ، مزلم  نادـب  ار  ناگمه  تخیمآ و  نادـب  ار  اهمحر 
ادخ هک  ار  هچ  ره  تسا . ياهتـشون  یتدم  ره  يارب  یتدم و  يردقم  وا  مکح  هب  ادخ  نامرف  سپ  [ 14 . ] تساناوت وت  راگدرورپ  داد و  رارق 

ربارب 400 رد  ار  همطاف  هک  مریگیم  هاوگ  ار  امـش  نم  تسوا . دزن  اهباتک  مامت  لصا  دنکیم و  تبث  دـهاوخ  هک  ار  هچ  ره  وحم و  دـهاوخ 
. داتفا رد  هدجس  هب  سپس  ادخ . لوسر  مایضار  تفگ : یلع  یتسه ؟ یـضار  ایآ  هحفـص 43 ] مدروآرد [ . یلع  جاودزا  دقع  هب  هرقن  لاقثم 
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دنوادخ : » تفگ ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هدرک  تیاور  سنا  دهد . رارق  تکرب  یکاپ و  یناوارف و  امـش  رد  دنوادخ  دومرف : ص )  ) ربمایپ سپ 
دنگوس ادخ  هب  : » تفگ سنا  دروآ ». نوریب  یکاپ  یناوارف و  نت  ود  امـش  زا  دـنک و  دنمتداعـس  ار  امـش  ياین  دـهن و  تکرب  نت  ود  امـش  رب 

نآ یپ  رد  هدـش و  لقن  مریگیم »... هاوگ  ار  امـش  نم  و   » هبطخ نیا  بقاـنم  تیاور  رد  دروآ ». نوریب  یکاـپ  یناوارف و  ود  نآ  زا  دـنوادخ 
هحفص 44] مدرک [ ». نینچ  نم  مروآرد و  یلع  يرسمه  هب  ار  همطاف  ات  دومرف  ارم  دنوادخ  : » دومرف ربمایپ  هک  تسا  هدمآ 

همطاف اب  جاودزا  ماگنه  هب  یلع  هبطخ 

هراشا

ياهبطخ دوـخ  يارب  زین  وـت  : » تفگ ص )  ) ربماـیپ هک  تسا  لـقن  هـیودرمنبا  زا  [ . 15 ( ] س  ) همطاـف اـب  جاودزا  ماـگنه  هب  ع )  ) یلع هبطخ 
هک یناسک  هب  تسا . نیرق  شناگدـننک  تساوخرد  هب  کـیدزن و  شناگدنیاتـس  هب  هک  ار  ییادـخ  شیاتـس  : » تفگ ع )  ) یلع سپ  ناوخب .

ياهتمعن ناسحا و  هب  ار  وا  تسا . هداد  میب  خزود  شتآ  زا  دناهتفات  رـس  وا  زا  هک  ار  یناسک  هداد و  ار  تشهب  يهدعو  دـننکیم ، هشیپ  اوقت 
رادرک زا  تسوا و  هدننک  هدنز  هدنناریم و  هدنروآ و  دیدپ  راگدیرفآ و  دنوادخ  دنادیم ، هک  یـسک  شیاتـس  مییوگ . شیاتـس  شاهتـسویپ 

مهد یهاوگ  میناهاوخ و  ار  دوخ  تامهم  تیافک  يو  زا  هدروآ  نامیا  ودب  میهاوخ . ییامنهار  کمک و  يو  زا  دـنک و  تساوخزاب  شدـب 
هک میهد  یهاوگ  دـنک و  شدنـسرخ  هدیـسر  شهاگـشیپ  هب  هک  میهد  یهاوگ  درادـن . زاـبنا  هک  تسا  ییاـتکی  تسین . يدوـبعم  وا  زج  هک 

. شدنیزگرب هداد  وا  هب  ماقم  تعفر  و  دزاس ، شدنمهرهب  کیدزن و  قح  هاگرد  هب  هک  میتسرف  وا  رب  يدورد  تسوا و  لوسر  هدنب و  دـمحم 
هاوگ دوخ  دیـسرپب و  وا  زا  مدونـشخ ، نادـب  نم  دروآرد و  نم  يرـسمه  هب  مهرد  دـصناپ  هب  ار  همطاـف  شرتـخد  هک  تسادـخ  لوسر  نیا 

هب نم  و  مداد . وت  يرـسمه  هب  دوب ، هدروآرد  وت  جاودزا  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  نیا  هب  رظن  ار ، همطاف  مرتخد  نم  دومرف : ادخ  لوسر  دیـشاب ».
رـسب زا  ياینیـس  ات  دومرف  ربمایپ  سپـس  تسا . سب  ار  وت  ادـخ  ياضر  نامه  و  وت . یتسه  یبوخ  قیفر  داماد و  هچ  مدونـشخ . ادـخ  ياضر 

. تسا هدـش  لقن  ینوگانوگ  تایاور  نآ ، سنج  و  [ 17 ( ] س  ) همطاف هیرهم  نازیم  يهرابرد  دـننک ». شخپ  ار  نآ  دـنروایب و  امرخ  ای  [ 16]
زا هک  ناـنچ  و  تسا . مهرد  لداـعم 40  هیقوا  ره  تسا و  هدوب  هیقوا  مهرد و 12/5  ترـضح 500  نآ  يهیرهم  هک  تسا  نآ  باوص  لوـق 
زا ع )  ) یلع هب  همطاف  جـیوزت  رد  ص )  ) ربمایپ و  تسا . هحفص 45 ] رادقم [  نیمه  هنـسلا  رهم  نازیم  هدش  تباث  ع )  ) تیبلها تایاور  قیرط 

: تسا هدمآ  هدرک ، لقن  ریبکلا  تاقبط  رد  دعسنبا  هک  یتیاور  رد  دننکیم . تلالد  هتکن  نیا  رب  يرایـسب  تایاور  تفرن و  رتارف  رادقم  نیا 
نوچمه هدوب ، لاقثم  رهم 400  دـیوگیم  هک  یتیاور  اـما  تسا ». هدوب  هیقوا  مهرد و 12/5   500 ص )  ) ادـخ لوسر  ناـنز  نارتخد و  رهم  »

مهرد نیارباـنب 500  تسا  مهرد  لاقثم 10  ره 7  اریز  دـشاب . مـهرد  زا 500  شیب  رهم  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  میدرک ، لـقن  هـک  ياهـبطخ 
هتفگ نینچمه  دنشاب . هتشاد  تسا  روهشم  هک  هچ  نآ  زا  ریغ  ینزو  مهرد  ای  لاقثم  هک  نآ  رگم  لاقثم . هن 400  دوشیم  لاقثم  لداعم 350 

هک ياهبطخ  ربخ  رد  ع )  ) نیـسح لوق  تسا و  هدـمآ  باعیتسا  باتک  رد  لوق  نیا  تسا . هدوب  مهرد   480 س )  ) همطاف رهم  هک  تسا  هدـش 
رگا : » دومرف ترـضح  نآ  اریز  دنکیم . تلالد  نآ  رب  درک  يراگتـساوخ  هیواعم  نب  دیزی  يارب  ار  رفعج  نب  هللادـبع  رتخد  موثلکما  ناورم ،

زواجت تسا  مهرد  اب 480  ربارب  هیقوا  نامه 12  هک  شتیب  لها  نانز و  نارتخد و  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  تنـس  زا  میتساوخیم ، ار  نیا  اـم 
یتـیاور رد  مدروآرد ». مساـق  شیومع  رـسپ  جاودزا  هب  مهرد  رهم 480  اـب  ار  رتـخد  نیا  نم  : » دوـمرف ترـضح  نآ  نینچمه  میدرکیمن ».

هیمطح نادب  هک  دوب  نینهآ  یهرز  رهم ، : » تسا هدـمآ  رگید  یتیاور  رد  و  تخورف ». وا  يارب  غلبم  نیمه  هب  يرتش  ع )  ) یلع : » تسا هدـمآ 
زا یخرب  دوـب . هنهک  يدرب  ینهآ و  یهرز  رهم ، هک  تسا  یتـیاور  رد  و  تخورف ». غـلبم  نیدـب  ار  هرز  نـیا  ع )  ) یلع دـشیم . هـتفگ  [ 18]

رابخا نویع  باتک  رد  قودص  خیش  [ . 19 . ] دناهدش هتخورف  نآ  يارب  هکلب  دناهدوبن  همطاف  رهم  درب ، هرز و  هک  دنتسه  نآ  زا  یکاح  رابخا 
ص)  ) ادخ لوسر  : » تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  ع )  ) یلع زا  شناردپ  زا  شردپ  زا  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  نسحلاوبا  زا  دوخ  دنـس  هب  اضرلا 
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ار اـم  وت  اـما  میدرک  يراگتـساوخ  وت  زا  ار  وا  اـم  دـنتفگ  دـندرک و  شنزرـس  همطاـف  راـک  رد  ارم  شیرق  زا  ینادرم  یلع  يا  دومرف : نم  هب 
امش دنوادخ  هکلب  مدادن  یلع  يرسمه  هب  ار  وا  نم  متـشادن و  زاب  ار  امـش  نم  هک  مداد  خساپ  نانآ  هب  نم  يداد ، یلع  هب  ار  وا  یتشادزاب و 

يرـسمه هب  ار  وت  دومرف : همطاـف  هب  ص )  ) ادـخ لوـسر  : » دـیوگ باـعیتسا  رد  ربلادـبع  نبا  دروآرد ». یلع  جاودزا  هب  ار  وا  تشادزاـب و  ار 
ع)  ) یلع سپس  تسا ». نانآ  نیرترابدرب  نیرتاناد و  دروآ و  مالسا  هک  باحصا  زا  تسا  یسک  نیتسخن  وا  مدروآرد . ترخآ  ایند و  رورس 
: دومرف داد و  لالب  هب  تشادرب و  اـهنآ  هحفـص 46 ] زا [  یتشم  ربمغیپ  تخیر . ص )  ) ادـخ لوسر  يور  شیپ  ار  اهنآ  دروایب و  ار  اـهمهرد 

تیاور رد  و  راذـگب ». رطع  دـیرخ  يارب  ار  غلبم  نیا  ثلث  ود  : » دومرف ص )  ) ربماـیپ هک  تسا  هدـمآ  باـعیتسا  رد  رخب . يرطع  همطاـف  يارب 
هب تفرگرب و  اهمهرد  نآ  زا  يرادقم  شتسد  ود  هب  سپـس  رخب . سابل  ار  نآ  موس  کی  و  رطع ، ار  رادقم  نیا  زا  موس  ود  : » تسا دعـسنبا 

روظنم نیدب  ار  شنارای  زا  یخرب  رامع و  هاگنآ  نک . هیهت  تسا  يرورض  هناخ  لیاسو  سابل و  زا  هچ  نآ  همطاف  يارب  تفگ : داد و  رکبوبا 
سپـس درکیم . يرادـیرخ  ار  اهنآ  تسنادیم  حالـص  وا  رگا  دـندادیم و  ناشن  رکبوبا  هب  ار  رظن  دروم  سانجا  نانآ  درک . هناور  رکبوبا  اب 

: تفگ داد و  هملـسما  هب  ار  هدـنامیقاب  ياهمهرد  درخب و  هناـخ  مزاول  اـت  داد  نمیاما  هب  تشادرب و  دوب ، مهرد  ای 66  هک 63  رگید  یتشم 
.« رادهاگن دوخ  دزن  ار  اهنیا 

جاودزا ماگنه  هب  ارهز  هیزیهج 

، يربیخ هایـس  يهلوح  کی  مهرد ، هدراهچ  هب  يرـسور  کی  مهرد ، تفه  ياـهب  هب  ینهاریپ  [ . 20  ] جاودزا ماـگنه  هب  س )  ) ارهز هیزیهج 
امرخ فیل  اب  اهنآ  زا  یکی  لخاد  هک  رـصم » ياهناتک   » زا یناتک  کشت  ددع  ود  دوب ، هدش  هتفاب  امرخ  تخرد  گرب  زا  هک  باوختخت  کی 

، دوب هدش  رپ  رخذا »  » مان هب  ییوبـشوخ  هایگ  زا  هک  فئاط  ياهتـسوپ  زا  شلاب  ددـع  راهچ  دوب ، هدـش  رپ  دنفـسوگ  مشپ  اب  يرگید  نورد  و 
کی نیمرچ ، کشم  کی  سابل ، نتسش  يارب  یسم  تشط  کی  ساتسد ، کی  [ ، 21 « ] يرجه  » ریصح هعطق  کی  یمشپ ، هدرپ  هتخت  کی 

، شرف يارب  تسوپ  هعطق  کی  نیلافـس ، يهزوک  ددـع  ود  زبس ، یلگ  يوبـس  کی  یلگ ، يهباتفآ  کی  ریـش ، ندیـشود  يارب  گرزب  هیداب 
هـسوب شتـسد  رب  ترـضح  نآ  دنداد  ناشن  ص )  ) ربمایپ هب  ار  هدش  هدـیرخ  ياهالاک  نوچ  [ . 22 . ] ناوطق تفاب  ياههچراپ  زا  رداچ  کـی 

ترـضح نآ  دش ، هداهن  ربمایپ  يور  شیپ  سانجا  نیا  نوچ  : » تسا هدمآ  يرگید  تیاور  رد  دنک ». كرابم  دـنوادخ  : » تفگیم دزیم و 
، تسا یلگ  ناـشیاهفرظ  رتـشیب  هک  یناـسک  يارب  ار  یگدـنز  نیا  ادـنوادخ ! تفگ : درک و  دـنلب  نامـسآ  يوـس  هب  رـس  سپـس  تسیرگ و 

.« نادرگ كرابم 

همطاف اب  جاودزا  ماگنه  هب  یلع  يهناخ  ثاثا 

فرط نآ  هب  ار  نآ  رگید  رـس  راوید و  فرط  نیا  هب  ار  نآ  رـس  کی  درک و  هیهت  مه  یبوچ  درتسگ و  قاتا  فک  رد  مرن  نش  يرادـقم  يو 
رپ امرخ  فیل  زا  هک  ار  یشلاب  تخادنا و  قاتا  فک  مه  دنفسوگ  تسوپ  کی  دننک و  نهپ  نآ  يور  ار  دوخ  ياهسابل  ات  درک  بصن  راوید 

هحفـص تفگ [ : هک  دنکیم  لقن  هدناسر  یلع  يهناخ  ات  بش  نآ  رد  ار  همطاف  هک  ینانز  زا  یکی  زا  دعـسنبا  دراذگ . قاتا  رد  دوب ، هدـش 
هلوح کی  کلا و  کی  کشم ، کی  امرخ ، فیل  زا  شلاب  کی  زین  دنفـسوگ و  تسوپ  کی  وکـس  يور  رب  میدش ، یلع  هناخ  لخاد  [ » 47
ادـخ لوسر  زا  ارچ  : » دـنتفگ ع )  ) یلع هب  ییاهنت  هب  لیقع  ای  لـیقع  رفعج و  هک  تشذـگیم  زور  ای 29  هام  کی  میدـید ». ار  حدـق  کی  و 

ود نآ  زیخرب . ام  اب  هک  دـنگوس  ار  وت  دـنتفگ : دوشیم . عنام  ارم  مرـش  تفگ : دـنک ؟ هناور  تاهناخ  هب  ار  ترـسمه  هک  یهاوخیمن  (ص )
یلع تساوخ  زا  ار  وا  تفر و  هملسما  دزن  هب  زین  وا  دنتفگزاب  ار  ارجام  دنتفر و  ص )  ) ادخ لوسر  يهدرک  دازآ  نمیاما ، دزن  هب  دنتساخرب و 
هتفر ص )  ) ادخ لوسر  دزن  یگمه  سپـس  و  تخاس . علطم  رما  نیا  زا  ار  نانآ  تفر و  ص )  ) ربمایپ نانز  شیپ  زین  هملـسما  درک . هاگآ  (ع )

لاحـشوخ رایـسب  نآ  زا  دوب  تایح  دیق  رد  هجیدخ  رگا  هک  میاهدـمآ  درگ  وت  دزن  يراک  يارب  ام  تیادـف ! هب  ام  ناردام  ناردـپ و  دـنتفگ :
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هک یماگنه  هب  تسوا ؟! لثم  یسک  هچ  هجیدخ ؟ تفگ : تسیرگ و  میدرب ، ربمایپ  رضحم  رد  ار  هجیدخ  مان  نوچ  دیوگ : هملـسما  دشیم .
نم هب  لجوزع  دـنوادخ  درک . تنواعم  نم  هب  شیوخ  لام  اـب  درک و  يراـی  ادـخ  نید  رب  ارم  درک و  قیدـصت  وا  دـندرک  بیذـکت  ارم  همه 

تراشب تسین ، یگتـسخ  دایرف و  گناب و  زا  یناشن  نآ  رد  هدـش و  هتخاـس  درمز  زا  هک  تشهب  رد  ياهناـخ  هب  ار  هجیدـخ  هک  داد  روتـسد 
ادخ تفر  شراگدرورپ  يوس  هب  وا  تسا . نامه  دییوگب  هجیدخ  يهرابرد  هچ  ره  امش  تیادف  هب  ام  ناردام  ناردپ و  تفگ : هملسما  مهد .
امش يومعرسپ  ردارب و  ادخ ! لوسر  يا  دنکیم . روشحم  شتشهب  رد  وا  اب  ار  ام  تشاد و  شایمارگ  دیداد  وا  هب  هک  ياهدعو  هب  ار  وا  مه 

رد یلع  درک ، ادص  ار  یلع  سپ  لیم . لامک  اب  دومرف : ربمایپ  دینک . هناور  وا  يهناخ  هب  ار  شرسمه  امش  هک  تسا  لیام  بلاطیبا ، نب  یلع 
تـسود ایآ  دیـسرپ : وا  زا  ربمایپ  دنتفر . هناخ  هب  دنتـساخرب و  ربمایپ  نارـسمه  دش . دراو  دوب  هدـنکفا  ریز  هب  ار  دوخ  رـس  مرـش  زا  هک  یلاح 

ءاش نا  تفگ : ربمایپ  سپ  تیادف . هب  مردام  ردپ و  يرآ  داد : خساپ  دوب ، ریز  هب  شرس  نانچمه  هک  یلع  يربب ؟ هناخ  هب  ار  ترـسمه  يراد 
ینالف ینالف و  بنیز و  نم و  تفگ : هملسما  تساج ؟ نیا  یسک  هچ  تفگ : تسیرگن و  نانز  هب  سپس  منکیم . هناور  تاهناخ  هب  ار  وا  هللا 

زا ع )  ) یلع هک  ار  یقاتا  و  دـنهد ، ناماس  ار  وا  راک  هملـسما  قاتا  رد  دـننک و  شیوبـشوخ  دـنیارایب و  ار  همطاف  هک  داد  روتـسد  ربمایپ  سپ 
رد دـندرک ». لمع  دوب  هتفگ  ص )  ) ربمایپ هچنادـب  زین  ناـنز  دـننک . شرف  دوب ، ص )  ) ربماـیپ قاـتا  زا  رترود  یکدـنا  دوب و  هدرک  هیهت  شیپ 
زا بوشآرهـشنبا  بقاـنم  رد  دـندرک . رطعم  ار  وا  دـنتخیوآ و  همطاـف  ندرگ  هب  ار  دوخ  تـالآرویز  ناـنز  هک  تسا  نیقیلا  فشک  تیاور 
نان دننک و  درآ  مدنگ  داد  روتـسد  ص )  ) ربمایپ دندمآ . ایاده  اب  هباحـص  [ » هحفـص 48 تفگ [ : هک  تسا  هدـش  تیاور  هیودرم  نب  رکبوبا 

شاهناخ ماب  رب  یکی  داد  روتسد  ص )  ) ربمایپ دیسر  نایاپ  هب  اذغ  تخپ  راک  نوچ  دشکب . يدنفسوگ  واگ و  ات  داد  روتـسد  یلع  هب  دنزپب و 
زا شیب  دندمآ . مدرم  دش و  هدرتسگ  دجسم  رد  اههرفس  منکیم ». توعد  ص )  ) ادخ لوسر  ینامهیم  هب  ار  امـش  هک  دروآرب  گناب  دورب و 

دیبلط گرزب  ياهساک  ص )  ) ادخ لوسر  سپس  دندرب ، دنتساوخیم  هچ  ره  دنتـسج و  تکرـش  ینامهیم  رد  هنیدم  نانز  ریاس  درم و   4000
فافز بش  نوچ  شرهوش . همطاف و  نآ  زا  مه  نیا  تفگ : درک و  رپ  رگید  ياهساک  داتـسرف و  شناـنز  لزنم  هب  درک و  اذـغ  زا  رپ  ار  نآ  و 

دش و راوس  همطاف  وش ، راوس  تفگ : همطاف  هب  دمآ و  دوب ، هدنکفا  ياهلوح  نآ  رب  هک  شرتش  ای  ابهـش  رتسا  رب  راوس  ص )  ) ربمایپ دیـسر  ارف 
هک مشاـهینب  لـیقع و  هزمح و  اـب  هارمه  بـکرم ، تـشپ  دوـخ  و  دریگ . تـسد  رد  ار  بـکرم  راـسفا  هـک  داد  روتــسد  ناملــس  هـب  ربماـیپ 
هب ربمایپ  دـندناوخیم . رعـش  دـنتفریم و  بکرم  شیپاشیپ  ص )  ) ربماـیپ ناـنز  درک . تکرح  دـندوب ، هدیـشکرب  ماـین  زا  ار  ناشیاهریـشمش 

دنیوگ ریبکت  دننک ، يداش  دنناوخب و  رعـش  دننک و  تکرح  همطاف  رانک  رد  هک  داد  روتـسد  راصنا  نارجاهم و  نانز  بلطملادبع و  نارتخد 
ناناوخ دورـس  بکرم  شیپاشیپ  ص )  ) ربماـیپ ناـنز  دـننارن . ناـبز  رب  تسین  دـنوادخ  ياـضر  دروم  هک  يزیچ  دـننک و  دـمح  ار  يادـخ  و 

و دییوگ - . ساپـس  لاوحا  مامت  رد  ار  وا  دینک و  تکرح  نم  ناگیاسمه  يا  دنوادخ  يرای  هب  دناوخ - : ار  ریز  راعـشا  هملـسما  دـنتفریم .
راگدرورپ درک و  تیادـه  رفک ، زا  سپ  ار  ام  وا  دـیرآ - . دای  هب  اـهتفآ  اهیتخـس و  نتخاـس  فرطرب  رد  ار  هبترم  دـنلب  دـنوادخ  ياـهتمعن 

رتخد يا  دینک - . تکرح  دـندرگ ، وا  يادـف  ام  ياههلاخ  اههمع و  هک  ناهج  نانز  نیرتهب  اب  ماگمه  دیـشخب - . یناگدـنز  ار  ام  اهنامـسآ 
دیناشوپب اهدنبرس  اب  ار  دوخ  نانز  يا  دناوخ - : هشیاع  سپس  دیشخب . يرترب  دوخ  ياهتلاسر  یحو و  هب  ار  وا  هبترمدنلب  دنوادخ  هک  یسک 
ناگدـنب ماـمت  هارمه  هـب  ار  اـم  هـک  دــیرآ  داـی  هـب  ار  مدرم  راـگدرورپ  دــییوگب - . تسوـکین ، سلاـجم  رد  نآ  نـتفگ  هـک  ار  هـچ  نآ  و 

ماگمه همطاف )  ) وا اب  ار - . اناوت  زیزع و  دنوادخ  رکـش  شیاهتمعن و  رطاخ  هب  ار  يادخ  ساپـس  تشاد - . هژیو  دوخ  نید  هب  شرازگـساپس 
راعشا نیا  ۀصفح  هاگنآ  تشاد . صوصخم  یکاپ  هحفـص 49 ] هب [  ربمایپ  بناج  زا  ار  يو  دیـشخب و  تعفر  ار  وا  مان  دنوادخ  سپ  دیوش ،

هب هک  یـسک  لضف  هب  نایمدآ ، مامت  رب  ار  وت  دـنوادخ  دراد - . هام  دـننامه  نابات )  ) ياهرهچ تسا و  رـشب  نانز  نیرتهب  همطاف  دـناوخ - : ار 
. دروآرد تسا ، نارضاح  نیرتهب  هک  یلع  ینعی  رترب ، یناوج  جاودزا  هب  ار  وت  یلاعت  يادخ  دیشخب - . يرترب  دش ، صوصخم  نآرق  تایآ 

ذاعم نب  دعـس  ردام  هذاعم  سپـس  تسا . یگرزب  تیـصخش  دزن  تسا و  راوگرزب  وا  یتسار  هب  هک  دـیوش  ماگمه  همطاف  اب  ناـنز  يا  سپ  - 
نادنزرف نیرتهب  دمحم  مزاسیم - . راکـشآ  ار  نآ  میوگیم و  نخـس  یبوخ  ریخ و  زا  دیآیم و  رب  لد  زا  هک  میوگیم  ینخـس  دناوخ - :
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و دهد - . وکین  شاداپ  وا  هب  شیادخ  هک  دنایامن  ام  هب  ار  تیاده  دـشر و  هار  دوخ  لضف  هب  وا  تسین - . ینادان  ربکت و  وا  رد  تسا و  مدآ 
تسا و دنلب  سب  نآ  يهشیر  هک  تسا  ياهلق  رد  وا  تسا - . نونکم  وا  رد  تفارش  هک  میتسه  یفیرش  رگتیاده و  ربمایپ  رتخد  اب  ماگمه  ام 

لوسر سپـس  دـندشیم . لخاد  هناخ  هب  هتفگ  ریبکت  سپـس  دنتـشگیمزاب و  رجر  ره  زا  تیب  نیلوا  هب  نانز  منیبیمن . شدـننامه  ار  یـسک 
رتخد رد  وت  يارب  دنوادخ  تفگ : داهن و  وا  تسد  رد  تفرگ و  ار  همطاف  تسد  دیبلط و  ار  وا  داتـسرف و  یلع  یپ  رد  ار  یـسک  ص )  ) ادـخ

نآ يوس  هب  نمیاما  دـمآ . وا  لزنم  هب  ع ،)  ) یلع فاـفز  بش  رد  ص )  ) ربماـیپ : » تسا هدـمآ  دعـسنبا  تاـقبط  رد  دـهن ». تکرب  شلوـسر 
وا يرـسمه  هب  ار  شیوخ  رتخد  وت  هک  تسوت  ردارب  وا  هنوگچ  دیـسرپ : نمیاما  تساـج ؟ نیا  مردارب  اـیآ  دیـسرپ : ربـمغیپ  تفر . ترـضح 

يارب ایآ  دیسرپ : ربمایپ  يرآ . تفگ : تساج ؟ نیا  رد  مه  سیمع  تنب  ءامـسا  ایآ  دیـسرپ : سپـس  تسا . نم  ردارب  وا  تفگ : ربمایپ  يداد ؟
: دومرف ربمایپ  هک  تسا  هدـش  تیاور  هحفـص 50 ] درک [ ». اعد  وا  يارب  زین  ربمایپ  يرآ . تفگ : ياهدـمآ ؟ ادـخ  لوسر  رتخد  تشادـیمارگ 
رب ینابهاگن  دوخ  بناج  زا  هد و  رارق  تکرب  اهنآ  لسن  رد  رادب و  تسود  ار  نانآ  زین  وت  سپ  دننیرتبوبحم  نم  دزن  رد  ود  نیا  ادـنوادخ  »

دنوادخ تفگ : درک و  اعد  همطاف  يارب  و  مهدیم . رارق  وت  هانپ  رد  هدش ، هدنار  ناطیـش  رـش  زا  ار  نانآ  نادـناخ  ود و  نیا  نم  رامگب . نانآ 
مه اـب  هک  ییاـیرد  ود  رب  نیرفآ  دوـمرف : ربماـیپ  هک  تـسا  هدـش  تـیاور  زین  و  دـنادرگ . هزیکاـپ  كاـپ و  ار  وـت  دـیادزب و  وـت  زا  ار  يدـیلپ 

نم و رتـخد  نیا  ایادـخ  دوـمرف : ربماـیپ  هک  تسا  هدـمآ  رگید  یتـیاور  رد  و  دـندش . نیرق  رگیدـکی  اـب  هک  ياهراتـس  ود  هـب  دـنتخیمآرد و 
هب ار  شتفرعم  هد و  رارق  دوخ  تسود  ار  وا  تسا  نم  رظن  رد  وت  تاـقولخم  نیرتبوبحم  مردارب  نیا  تسا و  نم  دزن  ناـسک  نیرتبوـبحم 

دـهد و تکرب  وت  هب  دـنوادخ  وش  لـخاد  شیوخ  رـسمه  اـب  یلع  يا  دوـمرف : سپـس  هد . رارق  تکرب  شنادـناخ  رد  نک و  لـماک  تدوـخ 
: تفگ تفرگ و  ار  رد  فرط  ود  هاگنآ  دـش  جراخ  اهنآ  دزن  زا  سپـس  راوگرزب . هدوتـس و  تسوا  هک  داب  امـش  رب  ادـخ  تاـکرب  تمحر و 
هب ار  امـش  منمـشد . امـش  نانمـشد  اب  تسود و  امـش  ناتـسود  اب  نم  دنادرگ . كاپ  ار  امـش  لسن  دنادرگ و  هزیکاپ  ار  نت  ود  امـش  دنوادخ 

: دومرف ص )  ) ربمایپ هک  تسا  یتیاور  رد  تسب ». نانآ  يور  هب  ار  رد  شیوخ  تسد  هب  هاگنآ  مرامگیم . امش  رب  ار  وا  مراپسیم و  دنوادخ 
دوخ ياج  رد  کی  ره  دندرک و  نینچ  زین  همطاف  یلع و  میایب ، نم  ات  دیکن  يراک  اما  دـیهد  ناماس  ار  دوخ  راک  دـیورب و  دوخ  يهناخ  هب  »

ربمایپ سپس  دوب . هتسشن  نانز  تمسق  رد  زین  همطاف  دوب و  ياهدرپ  یلع  نانآ و  نایم  دندوب و  اهنآ  يهناخ  رد  زین  ربمایپ  نارـسمه  دنتـسشن .
روضح يو  نیلاب  رب  هجیدخ  تافو  ماگنه  هب  ءامسا  اریز  دنام . شیوخ  ياج  رب  سیمع  تنب  ءامسا  اما  دندش ، نوریب  تعرـس  هب  نانز  دمآ .

نابز زا  يربمغیپ و  رسمه  یناهج و  ناوناب  رورس  وت  هکنآ  لاح  ییرگیم ؟ وت  دیسرپ : وا  زا  ءامسا  تسیرگ . گرم  ماگنه  هجیدخ  تشاد .
رارسا هک  دراد  زاین  ینز  هب  دوخ  فافز  بش  رد  نز  اما  میرگیم ، رطاخ  نیا  هب  هن  نم  تفگ : هجیدخ  ياهدرک ! تفایرد  ار  تشهب  هدژم  وا 

هک دـشاب  هتـشادن  ار  یـسک  ماـگنه  نآ  هب  مسرتیم  نم  تسا و  هچب  زونه  همطاـف  دـیوج . کـمک  وا  زا  دـیوگزاب و  ودـب  ار  دوـخ  یناـهنپ 
زور نآ  ات  رگا  هک  منکیم  دـهع  دوخ  يادـخ  اب  نم  مرورـس  متفگ  تفگ : سیمع  تنب  ءامـسا  ماگنه  نآ  رد  دـهد . ماجنا  ار  وا  ياـهراک 

ار هناخ  هک  داد  روتسد  نانز  هب  ص )  ) ربمایپ دیسر و  ارف  بش  نآ  نوچ  سپ  منامب . همطاف  يهناخ  رد  بش  نآ  رد  امش  ياج  هب  مدنام  هدنز 
وت دیسرپ : دید و  ارم  يهیاس  دور  نوریب  هناخ  زا  تساوخ  ربمایپ  نوچ  دنتفر . نوریب  یلع  هناخ  زا  نم  هحفص 51 ] زج [  همه  دنیوگ ، كرت 

نامرف اب  تفلاخم  دـصق  نم  ادـخ  لوسر  يا  ارچ  متفگ ، يوش ؟ جراخ  اـج  نیا  زا  متفگن  رگم  تفگ : سیمع . تنب  ءامـسا  متفگ  یتسیک ؟
دنوادخ زا  نم  تفگ : تسیرگ و  دینـش  ار  منخـس  نوچ  ربمایپ  متفگزاب . ار  ارجام  هاگنآ  ماهتـسب و  ینامیپ  هجیدـخ  اب  اما  متـشادن ، ار  امش 

یلع و يارب  نانچمه  ترضح  نآ  دنک . تظفاحم  ناطیش  رش  زا  پچ ، تسار و  زا  تشپ و  ولج و  زا  نییاپ و  الاب و  زا  ار  وت  هک  مهاوخیم 
رد دعسنبا  [ . 23 .« ] درکن کیرـش  همطاف  یلع و  رب  اعد  رد  ار  یـسک  چـیه  يو  دـش . ناهن  شیوخ  قاتا  رد  هک  نآ  ات  درکیم  اعد  همطاف 
.« تشاد نت  رب  درب »  » ود هک  ار  همطاـف  : » تفگ هک  دـنکیم  تیاور  دوـب ، هدـناسر  یلع  يهناـخ  اـت  ار  همطاـف  هک  ناـنز  زا  یکی  زا  تاـقبط 

دلوت لاس  رد  فالتخا  نآ  أشنم  هک  دروخیم  مشچ  هب  یتافالتخا  ع )  ) نانمؤمریما اب  جاودزا  ماـگنه  هب  س )  ) ارهز ترـضح  نس  يهراـبرد 
ماگنه هب  يو  نیا  ربانب  دمآ  ایند  هب  ربمایپ  تثعب  زا  سپ  لاس  جـنپ  همطاف  نایعیـش  رثکا  لوق  ربانب  تشذـگ  هک  نانچ  تسا . راوگرزب  ود  نآ 
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، ترجه زا  دـعب  لاس  هس  يرگید  لوق  ربانب  ای  ترجه و  زا  سپ  لاس  ود  ای  کی  وا  اریز  تسا . هتـشاد  لاس  هدزای  ای  هن  ع )  ) یلع اب  جاودزا 
دنام هکم  رد  شردـپ  اب  لاس  تشه  دـمآ و  ایند  هب  تثعب  زا  سپ  لاس  جـنپ  همطاف  دـیوگ : بقانم  رد  بوشآرهـشنبا  درک . جاودزا  یلع  اب 

رد همطاف  دـنیوگ  یخرب  درک . جاودزا  ع ،)  ) یلع اب  ردـب ، گنج  زا  سپ  هنیدـم ، هب  دورو  زا  سپ  لاـس  ود  درک و  ترجه  هنیدـم  هب  سپس 
هک يرظن  فالتخا  ربانب  هتبلا  تسا . هدوب  لاس  هدراهچ  ای  هدزیـس  ای  هدزای  جاودزا  ماگنه  هب  يو  نس  نیاربانب  دـمآ  ایند  هب  تثعب  مود  لاـس 

هدرک جاودزا  رگیدـکی  اب  ترجه  زا  سپ  لاـس  هس  اـی  ود  اـی  کـی  ود  نآ  تسا  نکمم  ینعی  دراد ، دوجو  ناـنآ  جاودزا  خـیرات  دروم  رد 
نـس هک  تسا  هدمآ  باعیتسا  رد  اما  دـناهتفگن . رتشیب  لاس  هدراهچ  زا  جاودزا  ماگنه  هب  ترـضح  نآ  نس  نییعت  رد  هعیـش  ياملع  دنـشاب .
لاس جـنپ  همطاف  هک  نآ  ربانب  و  تسا . هدوب  هام  جـنپ  لاس و  کی  تسیب و  یلع  نس  مین و  هاـم و  جـنپ  لاـس و  جاودزا 15  ماگنه  هب  همطاـف 

هدجه جاودزا  ماگنه  هب  همطاف  : » دیوگ یناهفـصا  جرفلاوبا  تسا . هتـشاد  لاس  تسیب  جاودزا  ماگنه  هب  دـشاب  هدـمآ  ایند  هب  تثعب  زا  شیپ 
هک تسا  هدرک  تیاور  دعـسنبا  دناهدرک . تیاور  ار  لوق  نیمه  زین  ریبکلا  تاقبط  رد  دعـسنبا  هباصالا و  رد  رجحنبا  تسا ». هتـشاد  لاس 

و داتـسرف ، یلع  هناخ  هب  ار  وا  ردـب  زا  تشگزاب  زا  سپ  تفریذـپ و  تروص  هنیدـم  هب  ربمغیپ  دورو  زا  سپ  هام  جـنپ  یلع  اب  همطاف  جاودزا 
اب همطاف  جاودزا  خیرات  نیب  دعسنبا  زا  هابتشا  عوقو  هتبلا  تشاد . لاس  هدجه  هحفص 52 ] درب [  دوخ  يهناخ  هب  ار  وا  یلع  هک  يزور  همطاف 

. تسا هتـشاد  لاس  هدـجه  تافو  ماگنه  هب  س )  ) همطاف ترـضح  هک  دـناوخ  دـیهاوخ  ادـعب  هک  ارچ  تسین ، دـیعب  چـیه  يو  تاـفو  خـیرات 
راچد تثعب  زا  لبق  لاس  جنپ  هب  هدوب ، تثعب  زا  سپ  لاس  جنپ  هک  ترـضح  نآ  دـلوت  خـیرات  رکذ  رد  دعـسنبا  هک  تفگ  ناوتیم  نینچمه 
بقانم رد  بوشآرهـشنبا  تسا . هدـش  لـقن  یفلتخم  تاـیاور  ترـضح ، نآ  جاودزا  هاـم  زور و  صوصخ  رد  نینچمه  تسا . هدـش  اـطخ 

: دیوگ نینچمه  يو  درک ». جاودزا  يو  اب  هام  نامه  مشـش  هبنـشهس  زور  رد  درک و  دقع  ار  همطاف  هجحيذ  لوا  زور  رد  ع )  ) یلع : » دیوگ
جرفلاوبا تسا . هدرک  هابتـشا  جاودزا  دقع و  خیرات  رد  يو  دیاش  تسا ». هدوب  مشـش  زور  رد  ترـضح  نآ  جاودزا  هک  تسا  هدش  تیاور  »

همطاف اب  لاوش  هام  زا  زور  دنچ  تشذگ  زا  سپ  یلع  هک  تسا  هدمآ  رگید  تیاور  رد  و  دوب ». رفـص  هام  رد  همطاف  دقع  : » دیوگ یناهفـصا 
سواطنبا دیفم و  خیـش  زا  و  هجحيذ . هام  رد  شجاودزا  تفریذپ و  ماجنا  ناضمر  هام  رد  وا  دقع  تسا  رگید  یتیاور  رد  و  درک . جاودزا 

هحفص 58] تسا [ . هدوب  مرحم  هام  مکی  تسیب و  هبنشجنپ ، بش  رد  همطاف  فافز  هک  تسا  هدش  تیاور 

همطاف يهناخ 

هراشا

تخاس يرگید  ياههناخ  يو  درکیم . یگدنز  هناخ  نآ  رد  همطاف  اب  درک و  انب  ياهناخ  دجسم  یقرش  تمـسق  رد  دوخ  يارب  ص )  ) ربمایپ
نفد نآ  رد  ص )  ) ربمایپ اهدعب  تسیزیم و  نآ  رد  هشیاع  هک  یقاتا  بنج  رد  ياهناخ  ع )  ) یلع يارب  داد و  ياج  اهنآ  رد  ار  شنارسمه  و 

اب تشگزاب و  هناخ  نیمه  هب  زاب  دـمآ ، دوب  هدرک  هراـجا  یلع  هک  ياهناـخ  رد  سورع  درک و  جاودزا  همطاـف  اـب  یلع  نوچ  تخاـس . دـش ،
دـندمآ و اـیند  هب  هناـخ  نیمه  رد  همطاـف  زا  یلع  نادـنزرف  رگید  نیـسح و  نسح و  تـفر . اـیند  زا  يو  هـک  نآ  اـت  تـسیز  نآ  رد  همطاـف 
رد دنتخانـشیم . ار  نآ  تیبلها  مامت  تشاد و  دوجو  زونه  دجـسم  نیا  قاحلا  زا  سپ  دـندوب ، هدـمآ  ایند  هب  نآ  رب  نینـسح  هک  ياهرخص 
رد همطاف  يهناخ  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  شردپ  زا  هللادبع  نب  یسیع  زا  ییحی  : » تسا هدمآ  یفطـصملا  راد  رابخاب  افولاءافو  باتک 

هدرک لقن  نیـسح  نب  یلع  نب  رمع  نب  یلع  نب  رمع  زا  نینچمه  يو  تشاد ». رارق  ياهچیرد  نآ  ربماـیپ و  ربق  ناـیم  هک  دوب  یجک  تمـسق 
هب هشیاع  قاتا  فرط  هب  ینزور  قاـتا  نآ  رد  و  تشاد . رارق  دوب ، ص )  ) ربماـیپ جورخ  لـحم  هک  یجک  ياـج  رد  همطاـف  يهناـخ  هک  تسا 

علطم اهنآ  لاوحا  زا  تسیرگنیم و  همطاف  هب  نزور  نآ  زا  تفریم  یجورخ  رد  نآ  فرط  هب  هاـگ  ره  ص )  ) ادـخ لوسر  دروخیم . مشچ 
هب دوب  هدش  لدب  در و  نانآ  نایم  هک  ار  ینانخس  دید و  ار  نانآ  نشور  غارچ  تفر و  یجورخ  رد  نآ  فرط  هب  بش  لد  رد  هشیاع  دشیم .
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هک نیا  دیؤم  و  درک ... نینچ  زین  ربمایپ  دنک و  دودسم  ار  نزور  نآ  هک  تساوخ  ص )  ) ربمایپ زا  همطاف  دیـسر  ارف  حبـص  نوچ  دروآ . نابز 
ات همطاف  قاتا  ضرع  : » تفگ هک  تسا  هدرک  لـقن  میرموبا  نبا  زا  ملـسم  زا  ییحی  هک  تسا  یتیاور  تسا  هدوب  یجک  نآ  رد  همطاـف  هناـخ 

نامیلـس تشاد ». رارق  تسا  ربـق  رد  هک  یعبرم  هحفـص 59 ] رد [  نآ  رد  دوـب و  تشاد ، ياـج  یجک  يور  هب  ور  نوتـس  تشپ  هک  ینوـتس 
هب نآ  قیرط  زا  یلع  هک  تسا  ياهناخ  رد  نیا  هک  نکم  شومارف  هناخ  نآ  يوس  هب  زامن  ندرازگ  زا  ار  دوخ  يهرهب  : » تفگ ملـسم  دـیوگ :

قاتا نآ  رد  یلع  تسا : هتفگ  هک  يوار  نیا  لوق  درازگیم ». زامن  رد  نیا  فرط  هب  هک  مدید  ار  دیز  نب  نسح  نم  تفریم و  همطاف  يوس 
فلاخم درک ، فافز  همطاف  اب  دوب  هدرک  هراجا  هک  ياهناخ  رد  یلع  هکنیا  رب  ینبم  تشذـگ  نیا  زا  شیپ  هچ  نآ  اب  درک ، فاـفز  همطاـف  اـب 

ادخ لوسر  دجـسم  هب  اهنآ  زا  یکی  هک  دوب  هتفرگ  هناخ  ود  هنیدم  رد  ع )  ) یلع : » تفگ هک  تسا  هدـش  تیاور  هبـشنبا  زا  یفرط  زا  تسا .
نب دـیلو  يوس  زا  زیزعلادـبع  نب  رمع  هک  ینامز  : » تفگ هک  تسا  هدـش  لـقن  نیزر  زا  نینچمه  دوب ». عیقب  رد  يرگید  تشاد و  هار  (ص )
وت هب  ار  هناـخ  نیا  هک  ره  تفگ : وا  هب  داتـسرف و  وا  يارب  یلاـم  دـیلو  دوب  هدـش  نییعت  هکم  هنیدـم و  رد  يو  لـماع  ناوـنع  هب  کلملادـبع 
هب ار  نآ  درک ، يراددوخ  نتفرگ  زا  رگا  هدـب و  وا  هب  ار  لام  نک و  بارخ  ار  شاهناخ  درک  عاـنتما  هک  ره  هدـب و  يو  هب  ار  شلوپ  تخورف 

هدرپ دناوخیم ، هبطخ  ص )  ) ادخ لوسر  ربنم  رب  کلملادبع  نب  دیلو  هک  ینامز  تسا  هدمآ  تایاور  زا  يدادـعت  رد  ناسرب ». ارقف  فرـصم 
دمآ دورف  ربنم  زا  دـیلو  نوچ  دوب . شنـساحم  ندرک  هناش  لوغـشم  هک  دـندید  ار  نسح  نب  نسح  تفر و  يرانک  هب  س )  ) همطاـف هناـخ  زا 
هناـش هب  وا ، يهبطخ  هب  ندادارف  شوگ  ياـج  هب  نسح  نب  نسح  دوـب  هدـید  هکنیا  زا  يو  اریز  دـننک  بارخ  ار  همطاـف  يهناـخ  داد  روتـسد 

ع)  ) نیسح شیومع  تسد  هب  هک  نیسح ، رتخد  همطاف  شرسمه  نسح و  نب  نسح  دوب . هدش  نیگمـشخ  رایـسب  هتخادرپ  شنـساحم  ندرک 
ياهنوتـس اهنآ  دننک . بارخ  ناشنادنزرف  نانآ و  رـس  رب  ار  هناخ  داد  روتـسد  مه  دیلو  دندماین . نوریب  هناخ  زا  دوب ، هدمآ  رد  نسح  دقع  هب 

نب نسح  سپ  مینکیم . بارخ  ناترـس  رب  ار  هناخ  دییاین  نوریب  رگا  دنتـشاد . مالعا  هناخ  لها  هب  لاح  نامه  رد  دـندنک و  ياج  زا  ار  هناخ 
رهش نآ  رابخا  ات  داتسرفیم  هنیدم  هب  ار  يدرم  لاس  ره  دیلو  : » تسا هدمآ  يرگید  تیاور  رد  دندمآ . نوریب  شنادنزرف  رـسمه و  نسح و 

ربمایپ دجـسم  رد  تسین . یتردق  نآ  رب  ار  وت  دنگوس  ادخ  هب  هک  مدش  ور  هب  ور  ياهیـضق  اب  تفگ : وا  هب  راب  کی  دناسرب . يو  عالطا  هب  ار 
شناسک هارمه  هب  هناخ  نآ  بحاص  تفر و  رانک  هدرپ  دش  هدرازگ  زامن  نوچ  دوب ، هداتفا  ياهدرپ  نآ  رب  هک  مدـید  ار  ياهناخ  مدوب ، (ص )

مان زا  نم  تفرگ . همرس  هنیآ و  هناخ ) بحاص   ) وا ناهگان  دندروخ . دندروآ و  اذغ  دش و  هتخادنا  هدرپ  سپـس  دندناوخ  زامن  ماما ، زامن  اب 
. تسوا ردام  هناخ  وا و  يهناخ  نیا  دنکیم ؟ هچ  نیا  وت  رب  ياو  تفگ : تسا . نسح  نب  نسح  صخش  نیا  هحفص 60 ] دنتفگ [  مدیسرپ  وا 
، درک راک  نیا  رومأم  ار  زیزعلادبع  نب  رمع  ياهمان  یط  دیلو  رخب . وا  زا  ار  هناخ  نیا  هدب و  تعـسو  ار  دجـسم  ياضف ) ( ؟ تسیچ هراچ  سپ 

رمع تفرگ . میهاوـخن  راـک  نیا  يارب  یغلبم  زگره  اـم  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : نسح  دـندیزرو . عاـنتما  نآ  شورف  زا  هناـخ  ناـنکاس  اـما 
هب ار  نآ  هدرک  بارخ  ار  هناخ  هک  داد  روتـسد  رمع  هب  دـیلو  دـناسر . دـیلو  یهاگآ  هب  ار  ارجام  و  داد ، نانآ  هب  رانید  دصتـشه  اـی  دـصتفه 

ياج هب  هناخ  نآ  زا  زین  یلع  نب  نیـسح  رتخد  همطاف  درک  نینچ  زین  رمع  دراد . هگن  لاملاتیب  رد  ار  رظن  دروم  غلبم  دـنک و  هفاضا  دجـسم 
.« دش هدرب  يرگید 

ادخ لوسر  ثاریم  كدف و  يارجام 

ياهمـشچ نآ  رد  تسا . زور  هس  یلوق  ربانب  زور و  ود  هنیدم  ات  نآ  يهلـصاف  هک  تسا  ییاتـسور  كدـف ، : » تسا هدـمآ  نادـلبلا  مجعم  رد 
. داد ص )  ) ادخ لوسر  تمینغ  هب  حلـص  داقعنا  هار  زا  ار  نیمز  نیا  ترجه  متفه  لاس  رد  دـنوادخ  تسا . یناوارف  لخن  ناتخرد  ناشوج و 

دوخ هب  قلعتم  نانآ  نیمز  دوشیم و  ظفح  نیمزرـس  نآ  مدرم  ناـج  دراوم  یخرب  رد  تسا . هدـش  حـتف  حلـص  هار  زا  هک  تسا  ینیمزرـس  و 
چیه هک  دوب  ینیمزرـس  نیا  دـشاب . ص )  ) ربمایپ نآ  زا  نیمزرـس  نآ  زا  یتمـسق  ای  مامت  هک  دـننکیم  هحلاصم  دراوم  یخرب  رد  تساهنآ و 

كدـف زا  اج  ود  رد  ام  [ ، 25  ] دلجم نیا  رد  [ . 24 .« ] تسا ربمغیپ  هب  قلعتم  اصلاخ  اـمامت و  دوب و  هتخاـتن  نآ  رد  يراوسبکرم  بکرم و 
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هب ع )  ) یلع اب  ار  ياهیرس  ص )  ) ربمایپ اریز  لسالسلا ،» تاذ  هیرس   » رکذ زا  سپ  يرگید  و  ربیخ » يهوزغ   » رکذ زا  سپ  یکی  میاهدرک ، دای 
زا شیپ  هعقاو  نیا  دنوش . تسدمه  ص )  ) ربمایپ دـض  رب  ربیخ  یلاها  اب  دـنهاوخیم  كدـف  مدرم  هک  دوب  هدرب  یپ  نوچ  درک  مازعا  كدـف 

لاوما و زین  ع ،)  ) یلع دـنتفرگ . شیپ  رد  زیرگ  هار  شناهارمه  و  ع ،)  ) یلع ندـمآ  ربخ  ندینـش  اب  كدـف  لها  تسا . هداد  يور  ربیخ  حـتف 
دندوب هدیـسرت  هک  كدـف  مدرم  هیرـس  نیا  یپ  رد  دـشن . حـتف  ناناملـسم  طسوت  زور  نآ  كدـف  اما  تفرگ . تمینغ  هب  ار  نانآ  ياـهییاراد 
ماـغیپ ص )  ) ربماـیپ هب  هدـش  كاـنمیب  رتشیب  كدـف  مدرم  داـتفا ، ناناملـسم  تسد  هب  ربـیخ  نوچ  دنتـشادرب و  ربـیخ  یلاـها  يراـی  زا  تسد 

هدرک تیاور  يزاغملا  باتک  بحاص  قاحسا  نب  دمحم  هلمج  زا  ناخروم و  ناسیونهریس و  ناثدحم و  دندرک . هحلاصم  وا  اب  دنداتـسرف و 
لوسر هب  نانآ  تخادنا . هحفـص 61 ] سرت [  كدف  نانکاس  ياهلد  رد  دـنوادخ  تفای ، غارف  ربیخ  راک  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  نوچ  : » تسا

چیه اریز  دوب  ص )  ) ادـخ لوسر  نآ  زا  اصلاخ  كدـف  : » دـیوگ يو  دـندرک ». هحلاصم  كدـف  زا  یمین  رب  وا  اب  دـنداد و  ربمایپ  ص )  ) ادـخ
نامیپ نیمز  زا  همین  نیمه  رب  ناـنآ  اـب  درک و  اـقبا  ناـشراید  ناـمه  رد  ار  كدـف  مدرم  ربماـیپ  دوب . هتخاـتن  نآ  رب  يراوسبکرم  بکرم و 
تیاور ص )  ) ربماـیپ زا  رکبوبا  دـش . دوخ  ثاریم  راتـساوخ  همطاـف  تسبورف  ناـهج  زا  مشچ  ص )  ) ربماـیپ نوچ  تسب . تاـقاسم  هعرازم و 

نیا هب  زین  تنـس  لـها  نویلوصا  تسا . هقدـص  میراذـگ  یقاـب  هچ  نآ  میراذـگیمن و  ياـج  رب  ثرا  ناربماـیپ ، هورگ  اـم  تفگ : هک  هدرک 
باحصا تسا و  هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  رکبوبا  دنیوگیم : اهنآ  دننکیم ». جاجتحا  دننادیم ، تجح  ار  دحاو  ربخ  هک  نآ  ربانب  ثیدح ،
هدیـشخب وا  هب  ار  كدف  ربمایپ  هک  تفگ  دش و  شیوخ  يهلحن )  ) اطع راتـساوخ  همطاف  یفرط  زا  تسا . هدش  عامجا  سپ  دناهتفریذپ  ار  نآ 

هک ینادیم  ادـخ ! لوسر  رتخد  يا  تفگ : رکبوبا  اما  دـنداد  یهاوگ  همطاف  يارب  نمیاما  یلع و  تساوخ . دـهاش  وا  زا  رکبوبا  [ 26 . ] تسا
يهبیرغ هسردم  سردم  یقرافلا  نب  یلع  زا  : » دیوگ دیدحلایبا  نبا  تسین . لوبق  دروم  نز  ود  درم و  کی  تداهش  ای  درم  ود  تداهش  زج 
سپزاب وا  هب  ار  كدف  رکبوبا  تفگیم  تسار  رگا  ارچ  سپ  متفگ : يرآ  تفگ : دوب ؟ وگتسار  دوخ  ياعدا  رد  همطاف  ایآ  مدیـسرپ : دادغب 

هب رکبوبا  زور  نآ  رگا  تشاد : راهظا  يو  تفگ . ییوکین  فیطل و  نخـس  دوخ  يایح  تیدـج و  راقو و  يهمه  اـب  درک و  یمـسبت  دادـن !؟
درکیم و اعدا  ار  تفالخ  شیوخ  رـسمه  يارب  تفریم و  وا  شیپ  همطاف  هراـبود  ادرف  دادیم ، سپ  وا  هب  ار  كدـف  همطاـف ، يوعد  درجم 

همطاف هک  دوب  هدینالوبق  دوخ  هب  رکبوبا  اریز  تشادن . دوخ  زا  یعافد  رذع و  چـیه  رکبوبا  هاگنآ  درکیم و  علخ  تفالخ  ماقم  زا  ار  رکبوبا 
ار فرح  نیا  یقرافلا  هچ  رگا  : » دیوگ دیدحلایبا  نبا  درادن »! زاین  هنیب  هب  دوخ  ياعدا  تابثا  يارب  تسوگتسار و  دنکیم  اعدا  هچ  نآ  رد 

ياطع نتفرگ  رب  نانچمه  درکن و  ناعذا  رکبوبا  تیاور  هب  همطاـف  تسناد ». تسرد  ناوتیم  ار  وا  نخـس  اـما  تسا  هتفگ  یخوش  زنط و  هب 
 ] هک تسا  هدرک  لقن  نینمؤملاما  هشیاع  زا  سمخلا » ضرف   » باب رد  حیحص  رد  يراخب  دادیم . جرخ  هب  يراشفاپ  ص )  ) ربمایپ زا  شیوخ 

شربمایپ هب  دـنوادخ  هک  هچ  نآ  زا  ار  شثاریم  تساوخ  رکبوبا  زا  ربمایپ  تاـفو  زا  سپ  ص )  ) ادـخ لوسر  رتخد  س )  ) همطاـف هحفص 62 ]
دنامب یقاب  ام  زا  سپ  هچ  نآ  میراذگیمن و  ثرا  ام  : » تسا هدومرف  ادخ  لوسر  تفگ : وا  هب  رکبوبا  اما  دنک  میـسقت  شیارب  دوب ، هدیـشخب 

ادخ لوسر  زا  سپ  هام  شـش  وا  تسج . هرانک  گرم  هاگ  ات  رکبوبا  زا  دش و  نیگمـشخ  باوج  نیا  ندینـش  اب  س )  ) همطاف تسا ». هقدـص 
زا رکبوبا  اما  دش ، هنیدم  رد  شاهقدص  كدف و  ربیخ و  زا  ص )  ) ادخ لوسر  ثاریم  زا  دوخ  يهرهب  راتـساوخ  همطاف  دیوگ : هشیاع  تسیز .

تسا هدروآ  میدرک ، لقن  ربیخ  يهوزغ  يهرابرد  يزاغملا  باتک  زا  هک  ار  یلوق  نامه  حیحص  رد  نینچمه  يراخب  درک . عانتما  اهنآ  نداد 
ات تفگن  نخـس  وا  اب  تسج و  يرود  یلک  هب  وا  زا  همطاف  دـیزرو ، عانتما  كدـف  نداد  سپزاب  زا  رکبوبا  یتقو  : » دـیوگیم هک  اـج  نآ  اـت 
.« درازگ زامن  وا  رکیپ  رب  دوخ  تخاسن و  علطم  ار  رکبوبا  درپس و  كاـخ  هب  ار  وا  هنابـش  شرـسمه  تفاـی  تاـفو  نوچ  تفر . اـیند  زا  هکنآ 

لوسر رتخد  همطاف  هک  داد  ربخ  وا  هب  ص )  ) ربمایپ رـسمه  هشیاع  هک  تسا  هدرک  لقن  ریبز  نبا  ةورع  زا  دوخ  دنـس  هب  تاـقبط  رد  دعـسنبا 
اما دـنک ، میـسقت  شیارب  دوب ، هتـشاد  ینازرا  شربمایپ  هب  دـنوادخ  هک  ار  وا  ثاریم  ات  تساوخ  رکبوبا  زا  ص )  ) ربماـیپ تاـفو  زا  سپ  ادـخ 

نخـس نیا  ندینـش  زا  همطاف  تسا ». هقدص  میراذـگ  ياج  رب  هچ  نآ  میوشن و  هدرب  ثاریم  ام  : » دومرف ادـخ  لوسر  هک  تفگ  وا  هب  رکبوبا 
: دومرف هک  ص )  ) ادـخ لوسر  ادـخ  لوـسر  نخـس  باـب  رد  يراـخب  تسیز . ص )  ) ربماـیپ تاـفو  زا  سپ  هاـم  شـش  يو  دـش ، نیگمـشخ 
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هدـمآ رکبوبا  دزن  سابع  همطاف و  هک  تسا  هدرک  لقن  هشیاـع ، زا  هورع  زا  يرهز  زا  رمعم  زا  دوخ  دانـسا  هب  ۀـقدص » هاـنکرت  اـم  ثرونـال ، »
. دـندوب هدـمآ  ربیخ  زا  وا  مهـس  كدـف و  زا  ربمایپ  نیمز  نتفرگ  يارب  ماـگنه  نآ  رد  ود  نآ  دـندش . ادـخ  لوسر  زا  دوخ  ثاریم  راتـساوخ 

دمحم نادناخ  هک  تسا . هقدص  میراذگ  یقاب  هچ  نآ  میوشن  هدرب  ثرا  ام  : » دومرفیم هک  مدینـش  ادـخ  لوسر  زا  تفگ : ود  نآ  هب  رکبوبا 
زین دمحا  اما  تفگن ». نخـس  رکبوبا  اب  درم  هک  ینامز  ات  تسج و  يرود  رکبوبا  زا  همطاف  سپ  : » دیوگ يو  دنروخیم ». لام  نیا  زا  (ص )

يرهز زا  ناسیک  نب  حلاص  زا  شردـپ  زا  میهاربا  نب  بوقعی  زا  دـمحا  نینچمه  تسا . هدرک  لقن  ار  تیاور  نیمه  رمعم ، زا  قازرلادـبع  زا 
شثاریم ات  تساوخ  رکبوبا  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  تافو  زا  سپ  س )  ) همطاف : » تفگ هحفـص 63 ] هک [  تسا  هدرک  لقن  هشیاع ، زا  هورع  زا 

نآ میوشن و  هدرب  ثرا  ام  : » دومرف ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : وا  هب  رکبوبا  اما  دنک . میسقت  دوب ، هدیشخب  ربمایپ  رب  دنوادخ  هک  هچ  نآ  زا  ار 
زا سپ  هام  شـش  يو  تفگن . نخـس  وا  اب  گرم  نامز  ات  درک و  كرت  ار  رکبوبا  دش و  نیگمـشخ  همطاف  تسا ». هقدص  میراذگ  یقاب  هچ 

نانچ تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  دمحا  ماما  زا  دوخ  خیرات  رد  ریثکنبا  تسا . هدرک  لقن  ار  ثیدح  مامت  يو  هاگنآ  درک ». یگدـنز  ربمایپ 
نآ رب  نامسآ  هچ  نآ  زا  ام  تسد  رد  یلب  : » دیوگ شیاههبطخ  زا  یکی  رد  وا  تسا . هدرکن  ناعذا  تیاور  نیا  هب  مه  یلع  تسا  مولعم  هک 

بوخ هچ  دنتـشذگ و  نآ  زا  يرگید  هورگ  سوفن  دـنداد و  جرخ  هب  لـخب  نآ  رب  یهورگ  سوفن  هک  دوب  كدـف  اـهنت  دوـب  هدـنکفا  هیاـس 
هحفص 66] دنوادخ [ ». تسا  يرواد 

راصنا نارجاهم و  روضح  رد  شردپ  تافو  زا  سپ  ارهز  يهبطخ 

رد يوق  لالدتسا  اب  تناتم و  تغالب و  تحاصف و  تیاغ  رد  لصفم و  دنلب و  ياهبطخ  يو  دندادن ، سپزاب  همطاف  هب  ار  كدف  هک  یماگنه 
یناشن نآ  رب  تساههبطخ و  نیرتعیدب  نیرتابیز و  زا  یکی  هبطخ  نیا  : » تسا هدمآ  همغلا  فشک  رد  درک . داریا  راصنا  نارجاهم و  رـضحم 

هفیقس باتک  زا  ار  نآ  نم  دناهدرک و  لقن  ار  هبطخ  نیا  فلاخم  قفاوم و  دروخیم . مشچ  هب  تلاسر  شوخ  يوب  زا  يرطع  توبن و  رون  زا 
هدش هدناوخ  شفلؤم  رب  ود  تسیب و  دصیس و  لاس  رخآلاعیبر  رد  هک  یمیدق  ياهخـسن  زا  يرهوجلا ، زیزعلادبع  نب  دمحا  رکبوبا  يهتـشون 

. تسا تنس  لها  نادنمشناد  زا  يرهوجلا  رکبوبا  تسا . هدرک  تیاور  نایوار  زا  قیرط  دنچ  هب  ار  هبطخ  نیا  يرهوجلا  ماهدرک . لقن  تسا ،
هدوتـس و ار  وا  ناثدـحم  تسا . راـکزیهرپ  هقث و  بدـالاریثک ، ثدـحم ، ملاـع و  وا  هک  تسا  هتفگ  هغالبلاجـهن  حرـش  رد  دـیدحلایبا  نـبا 

یف ینغملا  باتک  رب  تسا  ياهیدر  عقاو  رد  هک  یفاش  باـتک  رد  زین  یـضترم  دیـس  دـناهدرک . تیاور  وا  زا  ار  شتافنـصم  ریغ  تافنـصم و 
هدرب ثرا  ناربمایپ  ام   ) ثیدـح نآ  همطاف  یتقو  دـیوگیم : هک  وا  نخـس  اما  : » دـیوگ یلزتعم ، رابجلادـبع  ةاضقلا  یـضاق  يهتـشون  همامالا 

زا وا  هک  دـنگوس  مدوـخ  ناـج  هب  دوـب . هدیـشیدنا  تـسرد  رخآ  رد  لوا و  رد  وا  دیـشوپ ». مـشچ  دوـخ  يهتـساوخ  زا  دینـش  ار  میوـشن )...
هک دوب  نآ  زا  رترهاظ  وا  مشخ  تشگزاب . دنمدرد  هاوخداد و  نیگمـشخ و  اما  داتـسیا  زاب  دوب  ییوجهزیتس  هعزانم و  نامه  هک  ياهتـساوخ 

تیعقوم و نیا  رد  ار  همطاف  نانخس  دنتسین ، بصعت  عیـشت و  هب  مهتم  هک  نایوار  زا  يرایـسب  دنامب . ناهن  یفاصنا  اب  صخـش  ره  رب  دهاوخب 
تابثا يارب  ام  کنیا  دهدیم . یهاوگ  میتفگ  ام  هچ  نآ  رب  دوخ  هک  دناهدرک  لقن  هبلاطم ، هعزانم و  زا  هحفص 67 ] شفارصنا [  زا  سپ  زین 

زا بتاکلا ، دـمحا  نب  دـمحم  زا  ینابزرم ، نارمع  نب  دـمحم  هللادـیبعوبا  مینکیم : لالدتـسا  اهتیاور  نیا  زا  یخرب  هب  دوخ  ياـعدا  تحص 
لقن هشیاع ، زا  هورع ، زا  ناسیک ، نب  حلاص  زا  قاحـسا ، نب  دـمحم  زا  یماطق ، زا  یفرـش ، زا  يدایز ، زا  يوحن ، حـصان  نب  دـیبع  نب  دـمحا 

هک تسا  هدرک  لقن  هشیاـع ، نبا  زا  یناـمی ، مساـق  نب  دـمحم  ءاـنیعلاوبا  زا  یکم ، دـمحم  نب  دـمحا  رکبوبا  دـیوگ : یناـبزرم  تسا . هدرک 
تسخن تیاور  رد  تفر ». رکبوبا  يوس  هب  دوخ  ناشیوخ  نارای و  زا  یهورگ  هارمه  هب  همطاف  تفای  تافو  ص )  ) ادخ لوسر  نوچ  : » تفگ

دیـشوپ و شوپور  درک و  رـس  رب  هعنقم  دش  علطم  وا  هب  كدـف  ندادـن  رب  ینبم  رکبوبا  میمـصت  زا  همطاف  نوچ  تفگ : هشیاع  : » تسا هدـمآ 
لقن ار  هبطخ  هاگنآ  دوشیم و  یکی  تیاور ، ود  ره  رخآ  هب  ات  اجنیا  زا  دـش ،» هناور  رکبوبا  دزن  هب  شنارای  ناشیوخ و  زا  یهورگ  اب  هارمه 
لقن شردپ  زا  رهاطیبا ، نب  هللادبع  زا  نوراه ، نب  یلع  زا  ینابزرم  هللادیبعوبا  : » دیوگ هبطخ  ندروآ  زا  سپ  یضترم  دیس  سپـس  دنکیم .
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زا كدف  ندادن  سپزاب  ماگنه  هب  ار  همطاف  نخـس  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دیز  نیـسحلاوبا  يارب  تفگ : هک  تسا  هدرک 
تغالب و ياراد  نوچ  تسه  ءانیعلاوبا  راتفگ  زا  یگتخاس و  نانخـس  نیا  دـنرادنپیم  ناـنیا  متفگ : وا  هب  مدرک و  يروآداـی  رکبوبا ، يوس 

ناشنادـنزرف هب  دـننکیم و  لـقن  ناشناردـپ  زا  ار  نانخـس  نیا  هک  مدـید  ار  بلاـطوبا  نادـناخ  خـیاشم  داد : خـساپ  وا  تسا . هیفاـق  عجس و 
یـسررب ار  نآ  تیاور و  ار  هبطخ  نیا  هعیـش  خیاشم  درک ، ثیدح  میارب  ار  نانخـس  نیا  دسریم  همطاف  هب  هک  مدج  زا  مردپ  دـنزومآیم و 

نب هللادبع  زا  وا  هک  تسا  هدرک  ثیدح  یفوع  هیطع  زا  ناولع  نب  نیـسح  دراذگ ». ایند  هب  اپ  ءانیعلاوبا  دـج  الـصا  هک  نآ  زا  سپ  دـناهدرک 
نینچ رودص  نانیا  هنوگچ  : » دیوگ دیز  نسحلاوبا  سپـس  تسا . هدرکیم  لقن  شردپ  زا  ار  نانخـس  نیا  هک  تسا  هدینـش  نسح  نب  نسح 

همطاف نانخـس  زا  هک  دننکیم  تابثا  ار  نآ  لقن و  هشیاع  زا  یمالک  رکبوبا  گرم  ماگنه  هک  نآ  لاح  دننکیم  راکنا  همطاف  زا  ار  ینانخس 
ثیدح مامت  يو  هاگنآ  دنتساوخیمنرب ». راکنا  هب  هنیآره  دندوبیمن ، ینمشد  هنیک و  رـس  رب  تیبلها  ام  اب  نانیا  رگا  تسا . رتروآتفگش 

 ] هک سک  ره  تسا و  هدش  تیاور  رایسب  هوجو  فلتخم و  قرط  زا  هجو ، نیمه  رب  هبطخ  نیا  : » دیوگ یضترم  دیس  سپـس  دنکیم . لقن  ار 
رکذ شدوخ  هاگیاج  رد  لیـصفت  اب  ار  هبطخ  نیا  دوب  هک  يزاین  بسح  رب  ام  دنک . عوجر  نآ  هاگیاج  هب  دـیاب  تسا  نآ  بلاط  هحفص 68 ]

باـتک رد  لاـس 280 ه ، رد  یفوـتم  لاس 204 و  هب  دادـغب  دـلوتم  ءاسنلا  تاغالب  باـتک  فلؤم  رهاـطیبا  نب  دـمحا  لـضفلاوبا  میاهدرک ».
ار ام  داد  ربخ  مردپ ، ارم  درک  ثیدح  مدید ، ار  وا  هقفار  رد  هک  رضم  راید  لها  زا  يدرم  دمحم  نب  رفعج  ارم  درک  ثیدح  : » دیوگ روکذم 

رتخد بنیز  شاهمع  زا  هیلع ، هللا  ۀمحر  یلع  نب  دـیز  زا  رمحالارفعج ، ار  ام  داد  ربخ  سنوی ، نب  هللادـبع  ار  ام  داد  ربخ  یـسیع ، نب  یـسوم 
زا ياهدع  اب  دیشوپ و  رداچ  دیسر ، س )  ) ترضح نآ  شوگ  هب  همطاف  هب  كدف  ندادن  رب  رکبوبا  عامجا  ربخ  نوچ  تفگ : هک  ع )  ) نیـسح

لوسر رتخد  همطاف  نخـس  : » تسا هدروآ  بلطم  نیا  لقن  زا  شیپ  ءاسنلا  تاـغالب  باـتک  فلؤم  دـش »... هناور  شموق  زا  یهورگ  ناـنز و 
هللا تاولص  بلاطیبا ، نب  یلع  نب  نیسح  نب  یلع  نب  دیز  نیـسحلاوبا  يارب  : » دیوگ ءاسنلا ، تاغالب  فلؤم  ینعی  لضفلاوبا ، ص ».)  ) ادخ

یتیاور رخآ  ات  هاگنآ  ...« ) دننکیم نامگ  نانیا  متفگ : مدرک و  دای  ار  وا  هب  رکبوبا  يوس  زا  كدف  ندادـن  ماگنه  هب  همطاف  نانخـس  مهیلع ،
نوچ : » تفگ درک و  لقن  یثیدح  سپس  دیوگیم ) هک  اجنآ  ات  دنکیم  لقن  میدوب  هدروآ  ینابزرم  زا  یـضترم  دیـس  زا  نیا  زا  شیپ  هک  ار 

زا یهورگ  هارمه  هب  درک و  رـس  هب  رداـچ  دیـسر  س )  ) وا شوگ  هب  رما  نیا  ربخ  دـهدن و  همطاـف  هب  ار  كدـف  هک  درک  نآ  گـنهآ  رکبوبا 
هدرک و اعدا  ار  نانخـس  نیا  ءانیعلاوبا  هک  دننکیم  اعدا  یهورگ  : » دیوگیم ءاسنلا  تاغالب  بحاص  سپـس  خلا »... دش ، نوریب  شناگتـسب 

بوسنم ءانیعلاوبا  هب  ار  هبطخ  نیا  هدـش  بجوم  هک  ياهزیگنا  دـسریم  رظن  هب  هدـنراگن : دـناهدرک ». حیحـصت  تیاور و  ار  نآ  زین  یهورگ 
دنلطاب اعدا  ود  ره  نیا  هکنآ  لاح  دنهد . تبسن  یـضر  فیرـش  هب  ار  هغالبلاجهن  ات  دوشیم  بجوم  هک  تسا  ياهزیگنا  نامه  انیع  دنزاس ،

هجوت چوپ  ياعدا  نیا  هب  ناوتیمن  ار ، تایاور  نیا  اهنآ  نتسناد  حیحص  زین  هدش و  لقن  هقث  دارفا  بناج  زا  هک  یتایاور  همه  نیا  زا  سپ  و 
. دروخیم مشچ  هحفص 69 ] هب [  یگداتفا  تمسق ، نیا  رد  ءاسنلا ، تاغالب  باتک  یپاچ  يهخـسن  رد  هک  دنامن  یفخم  یفرط  زا  داد . ناشن 
ار دیز  الصا  باتک  نیا  فلؤم  هک  نآ  لاح  خلا »... متفگ  دیز  نیسحلاوبا  هب  : » هک دنکیم  زاغآ  هنوگ  نیا  ار  دوخ  مالک  باتک  نیا  فلؤم 

رهاطیبا نب  هللادـبع  نامه  دـیز ، نیـسحلاوبا  زا  دوصقم  دـیاش  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  یگداتفا  اجنیا  رد  دـیاب  نیاربانب  تسا . هدرکن  كرد 
مان نیمه  هدیناسر و  هللادبع  هب  ار  ثیدح  دنس  ءاسنلا  تاغالب  باتک  فلؤم  نیاربانب  دوب . هدش  دای  وا  زا  زین  یضترم  دیـس  تیاور  هک  دشاب 
هلمج زا  زین  یـسربط  تسا . تیاور  ود  ره  رد  رهاطوبا »  » يهملک دوجو  هابتـشا  تلع  هک  تفگ  ناوتیم  هدـش و  فذـح  یپاچ  يهخـسن  زا 

. مینکیم لقن  اجنیا  رد  ار  نآ  نیع  هدرک  هدافتسا  تیاور  نیمه  زا  ام  تسا و  هدرک  رکذ  جاجتحا  باتک  رد  ار  هبطخ  نیا  هک  تسا  یناسک 
هب ار  كدف  هک  درک  نآ  گنهآ  رکبوبا  نوچ  هک  تسا  هدرک  لقن  ع )  ) شناردـپ زا  دوخ  دانـسا  هب  نسح  نب  هللادـبع  : » دـیوگیم یـسربط 

نانز ناگتـسب و  زا  ياهدع  هارمه  هب  درک و  رب  رد  شوپور  تخادنا و  رـس  رب  رداچ  دیـسر ، ترـضح  نآ  شوگ  هب  ربخ  نیا  دهدن و  همطاف 
زا ياهدع  دـش . دراو  رکبوبا  رب  ات  تشادیمرب ، ماگ  صاخ  یهوکـش  تهبا و  اب  ص )  ) ادـخ لوسر  دـننامه  وا  دـش . نوریب  هناخ  زا  شموق 

هلان همطاف  تسخن  تفرگ . ياج  هدرپ  تشپ  همطاف  دنتخیوایب و  دیپس  ياهدرپ  تقو  نیا  رد  دندوب . هتفرگ  ار  رکبوبا  درگ  راصنا  نارجاهم و 
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همطاف هاگنآ  دمآرد . هزرل  هب  هودنا  هیرگ و  تدـش  زا  سلجم  دـنداهن . يراز  نویـش و  يانب  هچراپکی  مدرم  هک  دیـشکرب  لد  زا  يزوسناج 
شردـپ دـنوادخ و  رب  دورد  شیاتـس و  اب  ار  هبطخ  دریذـپ . مارآ  ناشیباتیب  دـنک و  شکورف  مدرم  دایرف  گناب و  ات  درک  گـنرد  یکدـنا 

: دومرف تخادرپ و  هبطخ  داریا  هب  همطاـف  دنداتـسیازاب  هیرگ  زا  مدرم  اددـجم  نوـچ  دنتـسیرگ . هراـبود  مدرم  دـیزاغآ . ص )  ) ادـخ لوـسر 
، تسا هداتسرف  شیپ  ام  يارب  هچنادب  وا  رب  دورد  هدومرف و  ماهلا  هچنآ  رب  ار  وا  ساپس  هتـشاد و  ینازرا  هک  ییاهتمعن  رب  ار  يادخ  شیاتـس  »

دنیاینرد هرامـش  هب  هک  شنطاب  رهاظ و  ياهتمعن  مامت  دومرف و  ناسحا  ام  رب  هک  ینایاپیب  بهاوم  درک و  زاغآ  ام  رب  هک  ییاهتمعن  ماـمت  زا 
لصتم اب  يرازگساپس ، قیرط  زا  ات  تسا  هتـساوخ  ناگدنب  زا  ور  نیا  زا  دوب . رود  كاردا  زا  اهنآ  نایاپ  دنـشابن و  ناربج  لباق  یناوارف  زا  و 
دننامه تساوخرد  هب  ار  اهنآ  هرابود  دنک و  رتشیب  نانآ  رب  ار  اهتمعن  ات  دنیوگ  شدورد  دمح و  دـنزاس و  نوزفا  ار  اهنآ  اهتمعن ، نیا  ندرک 

یکاپ هملک  نامه  هملک ، نیا  تساتمهیب . تسین و  يدوبعم  چـیه  هناگی  يادـخ  زج  هک  مهدیم  تداهـش  تسا . هدرک  قیوشت  اـهتمعن  نآ 
نآ تسرد  ینعم  هشیدنا  رون  تکرب  هب  لقع  و  هحفـص 70 ] تسا [  هدروخ  دنویپ  نادب  اهلد  دش و  هداد  رارق  نآ  لیوات  صالخا  هک  تسا 

ار نآ  ینعم  هشیدنا  ربارب  رد  و  تخاس ، نآ  لصو  نمضتم  ار  بولق  داد و  رارق  نآ  لیوأت  ار  صالخا  هک  یگرزب  يهملک  دزاس ، نشور  ار 
تفایرد كرد و  زا  ماهوا  درک و  دـنناوتن  شفیـصوت  اهنابز  تسین و  ییاناوت  شندـید  رب  ار  اههدـید  هک  يدـنوادخ  تشاد . نشور  ـالماک 

ياهنوـمن وـگلا و  زا  هکنآیب  دروآ ، دـیدپ  ار  اـهنآ  دوـب و  نآ  زا  شیپ  هک  يزیچ  زا  هـن  درک  داـجیا  ار  اههدـیدپ  دـنزجاع . شایگنوـگچ 
يزاین الـصا  اهنآ  ندروآ  دـیدپ  هب  هکنآ  لاـح  درک ، داـجیا  شیوخ  تیـشم  هب  دیـشخب و  دوجو  شیوخ  يورین  هب  ار  اـهنآ  دـنک . هدافتـسا 

ندرک راهظا  شتعاط و  رب  ندرک  رایشه  شتمکح و  نتخاس  راوتسا  رگم  دوبن  شیارب  يدوس  چیه  اهنآ  هب  ندیـشخب  تروص  رد  تشادن و 
نانآ تعاط  ساسا  رب  ار  نامدرم  شاداپ  سپـس  دوخ ، توعد  هب  ندیـشخب  تزع  شیوخ و  تیدوبع  هب  قلخ  ندرک  مار  شیوخ و  تردـق 

تداهش و  شتشهب . يوس  هب  اهنآ  نداد  قوس  شیوخ و  مشخ  زا  شناگدنب  نتشادزاب  يارب  ناشینامرفان . ساسا  رب  ار  تازاجم  داد و  رارق 
، دنیرفایب ار  وا  هک  نآ  زا  شیپ  شدیزگرب و  دتـسرفب ، مدرم  يوس  هب  ار  وا  هک  نآ  زا  شیپ  هک  تسوا  يهداتـسرف  هدنب و  مردپ  هک  مهدیم 
سرت و شـشوپ  رد  دندوبیم و  ناهن  تبیغ  يهدرپ  رد  قیالخ  هک  ماگنه  نآ  دومرف . شباختنا  تلاسر  هب  شنتخیگنارب  زا  شیپ  شدیمان و 
وا هک  ياهطاحا  همشچرس و  روما  بقاوع  هب  دنوادخ  یهاگآ  زا  نیا  و  دندوب ، نورقم  یتسین  مدع و  تیاهن  هب  دندربیم و  رـس  هب  تشحو ،

مامت ار  دوخ  رما  ات  تخیگنارب  ار  ربمایپ )  ) وا تفرگیم . همـشچرس  تشاد ، اهریدـقت  عوقو  هب  هک  یلماـک  تخانـش  راـگزور و  ثداوح  هب 
، شیوخ نایدا  رد  هک  دید  ار  مدرم  ص )  ) ربمغیپ دراذگ . ارجا  هب  ار  شیوخ  موتحم  ياهریدقت  دنک و  یعطق  ار  دوخ  مکح  ياضما  دنک و 
هک نآ  اب  ادخ  دنلوغـشم و  شنرک  تدابع و  هب  شیوخ  ياهتب  ربارب  رد  دنافکتعم و  دوخ  يهتخورفا  ياهـشتآ  رد  دـناهدییارگ و  هقرفت  هب 

دودز ار  ینادان  لهج و  رابغ  اهبلق ، زا  درک و  نشور  ار  نآ  ياهیگریت  ص )  ) دمحم يهلیسو  هب  دنوادخ  سپ  دننکیم . راکنا  دنـسانشیم 
دیشخب ییاهر  تلالض  زا  ار  نانآ  درامگ و  تمه  نامدرم  ییامنهار  يارب  درک و  رود  اهمـشچ  ربارب  زا  ار  ینادرگرـس  تریح و  ياهربا  و 

هک یناـمز  اـت  ناشدـناوخارف ، تسار  هار  هب  درک و  ناـشییامنهار  مالـسا  راوتـسا  نید  يوس  هب  تخاـس و  لدـبم  ییاـنیب  هب  ار  ناـشیروک  و 
شربمایپ ندید  هب  ار  دوخ  تشاد و  لیامت  وا  رادید  هب  هک  ارچ  درب . نوریب  ارـس  نیا  زا  ار  وا  تبغر  رایتخا و  ینابرهم و  تفأر و  اب  دنوادخ 

يو درگادرگ  کنیا  تفای . تحار  مارآ و  ایند  نیا  رد  ندرب  جنر  زا  مه  ص )  ) دمحم سپ  تسنادیم . رتراوازس  هحفص 71 ] نارگید [  زا 
رب ادخ  دورد  تسا . هدیمارآ  دنوادخ )  ) رابج هاشداپ  یگیاسمه  رد  وا  هتفرگ و  ارف  هدنزرمآ  راگدرورپ  يدونـشخ  راکوکن و  ناگتـشرف  ار 

هیلع و مالـسلا  و  دوب . دنوادخ  تیاضر  باختنا و  دروم  مدرم  نایم  زا  هک  یـسک  وا . يهدیزگرب  شیحو و  رب  وا  نیما  ادخ و  ربمایپ  مردـپ ،
دیدنوادخ و یهن  رما و  نارادمچرپ  امـش  ادخ ، ناگدنب  يا  : » دومرف تسیرگن و  سلجم  لها  هب  ترـضح  نآ  هاگنآ  هتاکرب ». هللا و  ۀـمحر 
زا سپ  امش  یقیقح  ربهر  دیتسه . رگید  ياهتما  هب  نآ  ندناسر  رومأم  نتـشیوخ و  رب  دنوادخ  نانیما  امـش  دیتسه . وا  یحو  نید و  نالماح 

تـسا يرون  هک  تسا ، قداص  نآرق  ادـخ و  قطان  باتک  هداهن  ياج  رب  دوخ  زا  سپ  هتـسب و  نامیپ  امـش  اب  نآ  صوصخ  رد  وا  هک  ربماـیپ 
دروم باتک  نیا  ناوریپ  تسا . راکشآ  شرهاوظ  ادیوه و  دراد  نورد  رد  هچ  نآ  نشور و  شیاهتریصب  كانبات . تسا  يوترپ  دنـشخرد و 
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ياـهتجح دـناسر . يراگتـسر  هب  ار  اـهناسنا  شمیلاـعت  هب  ندادارف  شوگ  دوش و  ربـهار  تشهب  هب  ار  دوخ  ناـعبات  دـنانارگید و  يهطبغ 
یفاـک و نیهارب  و  هتـشاد ، رذـحرب  نآ  زا  ار  ناگدـنب  هک  یتاـمرحم  و  هدـش ، ریـسفت  هک  یتاـبجاو  دوش و  لـصاح  نادـب  دـنوادخ  یناروـن 

ریهطت يهلیـسو  ار ، نامیا  دنوادخ  سپ  دیآ . تسد  هب  يو  کمک  اب  یگمه  هدومرف ، ررقم  هک  یبجاو  تاروتـسد  تاحابم و  تابحتـسم و 
ار هزور  و  يزور ، یناوارف  سفن و  يهیکزت  يهلیسو  ار  تاکز  و  ربکت ، زا  امش  ندینادرگ  كاپ  يهلیسو  ار  زامن  داد و  رارق  كرـش  زا  امش 
ار ام  ییاوشیپ  و  نید ، ماظن  ار  ام  زا  تعاطا  اهلد و  میظنت  يارب  یببس  ار  لدع  و  نید ، میکحت  يارب  ار  جح  و  صالخا ، ندرک  راوتسا  يارب 
هب رما  شاداپ و  قاقحتسا  بجوم  ار  يرابدرب  ربص و  و  مالسا ، تزع  يزارفارس و  يهیام  ار  داهج  یگدنکارپ و  فالتخا و  زا  زیرگ  رطاخب 

رمع و نداتفا  ریخأت  هب  ثعاب  ار  ماحرا  يهلـص  مشخ و  زا  يریگولج  يارب  يرپس  ار  رداـم  ردـپ و  هب  یکین  و  مومع ، تحلـصم  ار  فورعم 
يارب و  دـینادرگ . شزرمآ  بجوم  ار  رذـن  هب  يافو  دـنامب . ظوفحم  ناـمدرم  نوخ  اـت  دومرف  ررقم  ار  صاـصق  و  دـینادرگ . سوفن  داـیدزا 

تمهت زا  بانتجا  و  دنک . يریگولج  يدیلپ  زا  ات  درک  عنم  يراوخبارش  زا  دنهد و  لماک  ار  هنامیپ  ات  داد  روتـسد  یـشورفمک  زا  يریگولج 
، یگدـنب رد  صالخا  داجیا  يارب  و  درک . بوسحم  ینمادـکاپ  بجوم  ار  ندرکن  يدزد  و  داد . رارق  تنعل  زا  يرود  يارب  یباـجح  ار  ندز 

امش هب  هچ  نآ  رد  هحفص 72 ] ار [  يادخ  و  دیریمن . مالـسا  هب  زج  دیـسرتب و  تسا  راوازـس  هک  نانچ  ادخ ، زا  سپ  درک . میرحت  ار  كرش 
دینادب مدرم ! يا  : » دومرف س )  ) ترـضح نآ  سپـس  دنـسرتیم ». وا  زا  ادخ  ياناد  ناگدنب  اهنت  هک  دـیرب  نامرف  تسا  هدرک  یهن  هدومرف و 

طلغ هب  تخاس . مهاوخ  يراج  نابز  رب  زین  ناـیاپ  رد  ار  ناـمه  میوگیم  ادـتبا  هچ  نآ  تسا . ص )  ) دـمحم مردـپ  متـسه و  همطاـف  نم  هک 
وا رب  امش  ياهجنر  هک  دمآ  ناتیوس  هب  امـش  دوخ  زا  يربمایپ  انامه  تسین . يروج  ملظ و  چیه  مهدیم  ماجنا  هچ  نآ  رد  مناریمن و  نخس 
هک مراد  يردـپ  نم  هک  دـیباییمرد  کـین  دیـسانشب  ار  مردـپ  رگا  سپ  تسا . ناـبرهم  فوئر و  ناـنمؤم  رب  زوسلد و  امـش  رب  تسا . نارگ 

! تسا زیمآراـختفا  سب  باـستنا  نیا  هتبلا  امـش و  نادرم  ردارب  هن  دوب  میومعرـسپ  ردارب  وا  دـنرادن . يردـپ  ناـنچ  امـش  ناـنز  زا  کیچـیه 
دز و نانآ  قرف  رب  ریـشمش  درک . جـک  ناکرـشم  هار  زا  ار  دوخ  هار  دـیزاغآ و  ار  دوخ  راـک  راذـنا  اـب  دـیناسر و  ماـجنا  هب  ار  دوخ  تلاـسر 

ياهرس تسکشیم و  مه  رد  ار  اهتب  دناوخیمارف . شراگدرورپ  هار  هب  ار  مدرم  وکین  زردنا  تمکح و  اب  درشف . تفرگ و  ار  نانآ  هاگولگ 
هب بش  يهدرپ  ریز  زا  حبـص  هکنآ  ات  دـنتخیرگ . هدرک  تشپ  یگمه  تخاس و  رام  راـت و  ار  ناـنآ  عمج  اـت  تفوکیم ، مه  رد  ار  ناـگرزب 

دوبان قافن  هار  هیامورف  ناوریپ  دش و  شوماخ  نیطایـش  ياههدبرع  دمآرد و  نخـس  هب  نید  رادمامز  دش و  راکـشآ  هناصلاخ  قح  دمآرد و 
وردیپس هک  یهورگ  نایم  رد  دش . هدوشگ  صالخا  يهملک  نتفگ  هب  امش  ياهناهد  دندش و  زاب  مه  زا  فالتخا  رفک و  ياههرگ  دنتشگ و 
دیدوب ياهمقل  هنـشت و  يارب  دیدوب  بآ  ياهعرج  نوچمه  دیدوب  شتآ  زا  یهاگترپ  يهرانک  رب  امـش  دـندوب و  هدـیبسچ  تشپ  هب  مکـش  و 

زا دیدیماشآیم و  ار  اههداج  بآ  دیدوب . بوکدگل  اپ و  ریز  هراومه  دشیم و  شوماخ  گنردیب  هک  دیدوب  ياهنز  شتآ  هنسرگ و  يارب 
نامدرم ادابم  هک  دیدیـسرتیم  هدـنامرد . اهراک  رد  دـیدوب و  لـیلذ  دـیدرکیم . مهارف  ار  دوخ  ياذـغ  ناـتخرد  گرب  تاـناویح و  تسوپ 

زا ییاهالب  هک  نآ  زا  دعب  نانچ  نینچ و  زا  دعب  دیشخب ، ناتییاهر  ص )  ) دمحم تسد  هب  لاعتم  دنوادخ  هکنآ  ات  دنیابرب . ار  امـش  ناتفارطا ،
ششوماخ ادخ  دنتخورفارب  گنج  شتآ  هک  هاگ  ره  دش . لمحتم  باتک  لها  ناشکرس  زا  برع و  ياهگرگ  زا  امش ، نادان  نامدرم  تسد 

اهدژا و ماک  رد  ار  شردارب  ص )  ) ادـخ لوسر  دوشگ ، ناـهد  ناکرـشم  زا  ییاـهدژا  اـی  درک ، رب  رـس  ناطیـش  خاـش  هک  هاـگ  ره  اـی  دومرف 
شتآ درکیم و  بوکدـگل  هحفـص 73 ] دوخ [  ياپ  ریز  ار  نانمـشد  ياهرـس  هک  یتقو  رگم  تشگیمنرب  مه  وا  تخادـنا و  نآ  هاـگولگ 

اب دوب  اشوک  رایـسب  ادـخ  راک  رد  دـش و  لمحتم  ترارم  جـنر و  رایـسب  ادـخ  هار  رد  تخاسیم ، شوماخ  شریـشمش  هب  ار  اهنآ  يهتخورفا 
تحار و رد  امـش  هک  یلاح  رد  دوب  یعاس  اشوک و  هاوخریخ و  راک و  هب  هدامآ  دوب . ادخ  يایلوا  رالاس  تشاد . کیدزن  تبارق  ادخ  لوسر 
دـنک و شدرگ  ام  هیلع  راگزور  هک  دـیدوب  نآ  هار  هب  مشچ  دـیدرکیم و  یگدـنز  تینما  لامک  رد  لاحـشوخ و  دـیدربیم و  رـس  هب  هافر 

يارب دـنوادخ  نوچ  دـیتخیرگیم . دربـن  يهکرعم  زا  دـیدرکیم و  يراددوخ  نانمـشد  اـب  ییوراـیور  زا  دـیدوب ، راـبخا  گـنز  هب  شوـگ 
نید يهماج  دیدرگ و  راکشآ  امش  رد  قافن  كاشاخ  سخ و  درک ، رایتخا  ار  شناگدیزگرب  هاگمارآ  شناربمایپ و  يارـس  ص )  ) شربمایپ
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ندـناوخ ناراکلطاب ، کبک  دنتـشادربرس و  هیامورف  نامانمگ  داتـسیا و  نتفگ  نخـس  هب  ناهرمگ  يهتـسدرس  دـیدرگ و  هنهک  ناـتنایم  رد 
تفایرد دز و  ناتیادـص  دروآ و  نورب  دوخ  هاگناهن  زا  ار  شیوخ  رـس  ناطیـش  تخادرپ و  شدرگ  هب  ناتیاههناخ  ياـههصرع  رد  تفرگ و 

نیا اروف  امـش  هک  دید  سپ  دیزیخرب  هک  تساوخ  امـش  زا  وا  دیاهدامآ . شاهدنبیرف  يهرهچ  رادید  يارب  دیتسه و  وگخـساپ  ار  شیادـن  هک 
رد دوبن و  امـش  نآ  زا  هک  دـیداهن  غاد  يرتش  رب  سپ  دـیوشیم . نیگمـشخ  دوز  هچ  هک  دـید  درک و  ناتمرگ  وا  دـیهدیم . ماـجنا  ار  راـک 
(، ص  ) ربمایپ تلحر  زا  لصاح  مخز  تشذـگیمن و  نامیپ  زا  يدایز  نامز  هک  نآ  لاح  دوبن  امـش  هب  قلعتم  هک  دـیداهن  ماـگ  يروخـشبآ 

هناهب راک  نیا  رب  دوخ  نتـسج  باتـش  يارب  دوب ، هدـشن  هدرپس  كاخ  هب  زونه  ص )  ) ربمغیپ دوب . هدـماین  مه  هب  نآ  يهناـهد  هتفاـین و  دوبهب 
امش زا  راک  نیا  اعقاو  تسا . طیحم  نارفاک  رب  منهج  هک  دیاهداتفاورف  هنتف  رد  هک  دیشاب  شوه  هب  کنیا  اما  میدیسرتیم  هنتف  زا  هک  دیدروآ 

راکـشآ و شروما  تسامـش . يور  ارف  دوخ  ادخ  باتک  هک  یلاح  رد  دیراد ؟ اجک  هب  ور  و  دـیدز !؟ لمع  نیا  هب  تسد  ناسچ  دوب و  دـیعب 
شیوخ تشپ  سپ  ار  نآ  امش  اما  تسا . نشور  حضاو و  شتاروتسد  ادیوه و  شایهاون  هدننک و  هریخ  شیاههناشن  ناشخرد و  شماکحا 

سک ره  و  دیاهدیزگرب . یضوع  دب  هچ  سپ  دینک ؟ يرواد  نآ  ریغ  هب  دیهاوخیم  ای  دیشاب ؟ نادرگيور  نآ  زا  دیهاوخیم  ایآ  دیدنکفیب .
، مارآان رتش  نیا  ات  دیدرکن  لمأت  یتح  یفرط  زا  تسا . ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  وا  دش و  دـهاوخن  هتفریذـپ  وا  زا  دـیوجب  ینییآ  مالـسا  زج 

تباجا ار  هارمگ  ناطیش  راعش  دیدز . نماد  ار  نآ  يهلعش  دیتخورفارب و  ار  هنتف  شتآ  سپـس  دینک  يربهر  ار  نآ  تحار  ات  ددرگ  امـش  مار 
عقاو رد  دیتشگ . هدامآ  هدیزگرب ، هحفص 74 ] ربمایپ [  ننـس  ندرک  هدرـسفا  دنوادخ و  نیبم  نید  ياهوترپ  نتخاس  شوماخ  يارب  دیتفگ و 

ناتخرد اههپت و  تشپ  رد  وا  نادـنزرف  هداوناخ و  يارب  دیدیـشون و  ار  نآ  يهمه  هداـهن  ریـش  فرظ  رب  بل  ریـش ، فک  ندروخ  يهناـهب  هب 
رب امـش  ياهریـشمش  نتفر  ورف  رب  میزرو و  بیکـش  دـیاب  نارب  تسا  يرجنخ  ناـنوچ  هک  امـش  ياـهرازآ  اـههنتف و  رب  اـم  دـیدرک و  نیمک 
هچ یتسار  هب  و  دـیتسه ؟ تیلهاـج  مکح  یپ  رد  اـیآ  تسین . یثرا  اـم  يارب  هک  دـینکیم  اـعدا  امـش  کـنیا  مینک . ربص  دـیاب  ناـمیاهمکش 

رتخد نم  هک  تسا  نشور  ناشخرد ، باتفآ  دـننام  امـش  يارب  هک  یلاح  رد  دـینادیمن ؟ ایآ  تسادـخ ؟ مکح  زا  رتهب  نانقوم  يارب  یمکح 
ثرا تردپ  زا  وت  هک  تسا  هدمآ  ادخ  باتک  رد  ایآ  هفاحقوبا ! رـسپ  يا  دنناتـسب ؟ نم  زا  ار  مردـپ  ثرا  هک  دزـس  ایآ  ناناملـسم ! يا  میوا .

ایآ دیاهتخادنا ؟ رس  سپ  ار  نآ  هداهناو و  ار  ادخ  باتک  ادمع  ایآ  ياهدروآ ! تشز  هزات و  يرما  یتسار  هب  مربن ؟ ثرا  مردپ  زا  نم  يربب و 
ایرکز هک  تسا  هدومرفن  رگم  دنکیم ، لقن  ار  ایرکز  ناتـساد  هک  اج  نآ  رد  و  [ 27 [ ؟ درب ثرا  دواد  زا  نامیلـس  هک  دیوگیمن  نآرق  رگم 

زا یمحر  نادنواشیوخ  زا  یخرب  و  تسا : هدومرف  زین  و  [ 28  ] درب ثرا  بوقعی  لآ  نم و  زا  هک  شخب  يدنزرف  ارم  سپ  تفگ : دنوادخ  هب 
ربارب ود  رسپ  يارب  دنکیم  تیـصو  ار  امـش  ناتنادنزرف  يهرابرد  دنوادخ  تسا : هدومرف  زین  و  [ 29 . ] دنراد مدـقت  رگید  یخرب  رب  ثرا  رظن 

رداـم و ردـپ و  يارب  دـهن ، ياـج  رب  یلاـم  رگا  دـسر  ارف  امـش  زا  یکی  گرم  هک  یماـگنه  تسا : هدومرف  زین  و  [ 30 . ] تسا رتـخد  يهرهب 
دینکیم اعدا  ایآ  همه  نیا  اـب  [ . 31 . ] تسا ناراکزیهرپ  يهدنبیز  هنوگ  نیا  هک  دـنک  تیـصو  تسا ، تلادـع  مسر  هک  نانچ  نآ  ناشیوخ 

؟ درک انثتـسا  نآ  مکح  زا  ار  مردپ  درک و  هژیو  یتیآ  هب  ار  امـش  دنوادخ  سپ  ایآ  مربیمن !؟ ثرا  مردپ  زا  تسین و  ياهرهب  ارم  مه  زاب  هک 
کی لها  مردپ  نم و  رگم  ایآ  دیاهدرک !؟ مورحم  دوخ  هرهب  زا  ارم  دـنربیمن  ثرا  رگیدـکی  زا  شیک  ود  لها  نوچ  دـییوگیم  هک  نیا  ای 

هدز راهم  يرتش  رتش ، نیا  وت و  نیا  کنیا  دیتسه ؟ رتهاگآ  نآرق  صوصخ  مومع و  هب  میومع  رسپ  ردپ و  زا  امش  هک  نیا  ای  میدوبن ؟ شیک 
هاگهدعو تمایق  یهاوخداد و  وکین  ص )  ) دمحم تسا و  يرواد  بوخ  دنوادخ  هک  تمایق  زور  ام  رادید  ربب . ریگرب و  هدش  هداهن  لحر  و 

تـسناد دیهاوخ  يدوز  هب  ملـسم و  تسا  ینامز  ار  يربخ  ره  و  دناسرن . ناشدوس  ینامیـشپ  دـنربیم و  نایز  ناراکلطاب  ماگنه  نآ  هک  ام 
هب س )  ) همطاف هاگنآ  دش ». دهاوخ  عقاو  یگـشیمه  باذـع  یـسک  هچ  رب  دـمآ و  دـهاوخ  هحفـص 75 ] هدننکراوخ [  باذع  ار  یـسک  هچ 
زا نم  قح  نتفرگ  رد  هک  تسا  یفعـض  هچ  نیا  مالـسا ! نارادـساپ  يا  نید و  ناوزاب  يا  و  ناـگرزب ، عمج  يا  : » دومرف تسیرگن و  راـصنا 
رد ناسنا  تمرح  دومرفیمن : ص )  ) ادخ لوسر  مردپ  رگم  ایآ  دینکیم ؟ يراگنالهس  نینچ  نم  داد  نتفرگ  رد  ارچ  دیهدیم ؟ ناشن  دوخ 
لاح دیتسش ! ماکحا  اهتنـس و  همه  نآ  زا  تسد  تعرـس  هب  هچ  دیدیزای و  راک  نیا  هب  تسد  ناباتـش  هچ  دوشیم ؟ هتـشاد  ساپ  شنادنزرف 
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گرزب ياهثداح  نیا  درم . دمحم  دییوگیم : ایآ  دیراد ! ار  راک  نیا  ماجنا  يورین  دیهد و  يرای  ماهتساوخ  رب  ارم  دیتسناوتیم  امـش  هک  نآ 
دناهتشگ غورف  یب  ناگراتس  هدش و  کیرات  وا  دوبن  رطاخ  هب  نیمز  دوشیم . رتشیب  شتعسو  رتادیپ و  زور  ره  نآ  فاکـش  تسا و  قیمع  و 

مارتحا جرا و  یـسک  يارب  وا  زا  سپ  تشگ و  لامیاپ  يو  میرح  تمرح  دناهدش و  هدنک  اج  زا  اههوک  دناهدییارگ و  يدیماان  هب  اهوزرآ  و 
نیا رد  يزادگناج  يهثداح  چیه  تسین و  نآ  گنسمه  یتبیصم  چیه  دوب و  دادیور  نیرتگرزب  تبیصم  نیا  دنگوس  ادخ  هب  دنامن . یقاب 

زاوآ و اب  مارآ و  ای  دـنلب و  ار  نآ  ماش  ماب و  ره  رد  هداهن و  ناتیاههناخ  رد  ار  نآ  هک  ادـخ  باتک  دـسریمن . نآ  يهیاپ  هب  نارذـگ  ناـهج 
نیا دوب . هتفگ  نخـس  دوب ، هدـمآ  دورف  نیـشیپ  نـالوسر  ناربمغیپ و  رب  هچ  نآ  زا  هدـیناهاگآ و  هثداـح  نیا  زا  ار  امـش  دـیناوخیم ، توص 
رگید نـالوسر  يو  زا  شیپ  هک  یلوـسر  رگم  تسین  ص )  ) دـمحم و  دوـب :) هدـمآ  نآرق  رد  . ) یعطق تسا  ییاـضق  یمتح و  تسا  یمکح 

شیوخ يهنشاپ  رب  سک  ره  هکنآ  لاح  دینکیم ؟) درگبقع   ) دیدرگیمرب دوخ  ياههنشاپ  رب  دوش  هتـشک  ای  دریمب و  رگا  ایآ  سپ  دناهدوب .
ثاریم زا  دیاب  نم  ایآ  هلیق ! نارـسپ  يا  [ . 32 . ] دهدیم شاداپ  ار  نارازگـساپس  دنوادخ  يدوز  هب  دناسرن و  نایز  زگره  ار  يادـخ  ددرگب 

امش مامت  هب  نم  توعد  يادص  دیعامتجا . نمجنا و  ياراد  امش  دیونشیم ؟ ار  منخس  دینیبیم و  ارم  امـش  هک  یلاح  رد  موش  مورحم  مردپ 
هب نم  توعد  يادص  هک  نآ  اب  یلو  دیراد  رپس  حالس و  دیراد . ورین  رازبا و  تازیهجت و  رفن و  امـش  دیهاگآ ، عاضوا  زا  یکین  هب  دیـسر و 

يروالد و هب  امش  هک  نآ  لاح  دیاهتشادزاب ؟ نم  يرای  زا  تسد  اما  دیـسر ، امـش  هب  نم  دایرف  دییوگیمن ؟ خساپ  چیه  نادب  دسریم ، امش 
مرن هجنپ  تسد و  برع  اب  دـیدش . رایتخا  هک  ینابختنم  دـیدش و  باـختنا  هک  دـیدوب  ياهدـیزگرب  هورگ  امـش  دیاهرهـش . حالـص  ریخ و  هب 
مدق ام  دـیدومزآ . دربن  ناروآمان  ناناولهپ و  اب  دـیتسج و  زیتس  هحفـص 76 ] اهتما [  اب  دیتخاس . راومه  دوخ  رب  ار  تمحز  جنر و  دـیدرک و 

داتفا و شخرچ  هب  مالـسا  بایـسآ  هک  نآ  ات  دیدربیم  نامرف  مه  امـش  میدرکیم و  رما  امـش  هب  دـیتشادیمرب . مدـق  امـش  ات  میتشادیمنرب 
ياهادن دییارگ و  یـشوماخ  هب  رفک  شتآ  داتفیب و  شـشوج  زا  تمهت  گید  درم و  ورف  كرـش  ياههرعن  دـمآ و  ریـش  هب  راگزور  ناتـسپ 

نیع رد  ناـسچ  و  دیاهتـشگ !؟ ناریح  نـید ، هـب  رارقا  زا  سپ  ارچ ، کـنیا  سپ  تـفرگ . يراوتــسا  نـید  ماـظن  تفاـی و  مارآ  جرم ، جره و 
نامیپ هک  یهورگ  اب  ارچ  دیاهدیزرو ؟ كرش  نامیا  زا  سپ  و  دیاهتسشن ؟ بقع  يزاتشیپ ، نآ  زا  سپ  و  دیاهداتفا ؟ يراکناهن  هب  يراکـشآ 

اهنآ زا  ایآ  دییوجیمن ؟ هزیتس  دناهتخورفارب ، نانآ  تسخن  ار  گنج  شتآ  دـناهدرک و  ار  لوسر  ندـنار  نوریب  گنهآ  هتـسکش و  ار  دوخ 
امش منیبیم  نم  هک  دیرادشه  [ . 33 . ] دیتسه نمؤم  رگا  هتبلا  دیـشاب  كانمیب  دنوادخ  زا  هک  تسا  نآ  رتراوازـس  هک  نآ  لاح  دیراد ؟ میب 

زا دیاهتـشاد و  شوخلد  ییاـسآنت  هب  دـیاهدرک و  رود  دوب ، رتراوازـس  اـهراک  داـشگ  تسب و  هب  هک  ار  سک  نآ  دـیاهداهن و  لد  یلبنت  هب 
هک ار  هچ  نآ  دیدنکفا و  نوریب  ناهد  زا  دیدوب  هتشاد  ظوفحم  هک  ار  هچ  نآ  دیاهدیـسر و  شیاشگ  تعـسو و  هب  تخـس  یگدنز  يانگنت 

. تسا هدوتس  زاینیب و  دنوادخ  دیوش  رفاک  یگمه  دنانیمز  رد  هک  یناسک  امش و  رگا  هک  دیرادشه  سپ  دیدروآ . الاب  دیدوب ، هدروخورف 
سونأم الماک  تنایخ  ییافویب و  اب  ناتیاهلد  هتـشگ و  نیجع  امـش  اب  یتوافتیب  منادیم  هک  نآ  اب  متفگ  ار  اهینتفگ  نم  هک  دیـشاب  هاـگآ 

لد رد  هچ  نآ  کنیا  دـنک . لمحت  تسناوتیمن  مناور  هک  هچ  نآ  مشخ و  نتخیر  نوریب  دوب و  لد  ناـضیف  متفگ  هچ  نآ  اـما  تسا . هدـش 
تسا مخز  رتش  نیا  تشپ  هک  دینادب  اما  دیریگب  ار  تفالخ  رتش  سپ  دوب . لیلد  تجح و  ندنکفا  شیپ  نانخس ، نیا  متخیر . نوریب  متشاد ،
شتآ هب  ادرف  دریگب  ار  نآ  هک  ره  دـش و  هداـهن  غاد  دـیواج  گـنن  دـنوادخ و  بـضغ  هـب  تـسا و  هدـنیاپ  نآ  گـنن  هتفاکـش . نآ  ياـپ  و 

دنهاوخ يدوز  هب  نارگمتـس  تسادـخ و  مشچ  ربارب  رد  دـینک  هچ  ره  تفاـی . دـهاوخ  تسد  دـنک ، ذوـفن  زین  اـهلد  اـت  هک  یهلا  هتخورفارب 
، دیراد ور  شیپ  هک  یکاندرد  باذـع  زا  ار  امـش  هک  متـسه  سک  نامه  رتخد  نم  درک و  دـنهاوخ  تشگزاب  یهاگیاج  هچ  هب  هک  تسناد 

هحفص دوب [ ». میهاوخ  هار  هب  مشچ  زین  ام  دیشاب  هار  هب  مشچ  امـش  مینکیم . میهاوخ  هچ  ره  زین  ام  دینکب  دیهاوخیم  هچ  ره  سپ  داد . میب 
هدنـشخب و نابرهم و  رایـسب  نانمؤم  رب  تردپ  یتسار  هب  ادخ ! لوسر  رتخد  يا  : » تفگ س )  ) همطاف هب  دمآرب و  خساپ  ماقم  رد  رکبوبا  [ 77
رگید و نانز  ردپ  هن  میباییم  وت  ردـپ  ار  وا  نامگیب  میریگب  ار  وا  بسن  رگا  دوب . گرزب  یتازاجم  باذـع و  نارفاک  رب  میحر و  زوسلد و 

ماـمت رد  ار  تردـپ  زین  وت  رهوش  داد و  يرترب  یتسود  ره  رب  ار  يو  تردـپ  باحـصا . رگید  ردارب  هن  دـید  میهاوخ  وت  رهوش  ردارب  ار  يو 
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كاپ ترتع  امـش  دـنزرویمن . نیک  امـش  هب  نازورهریت  زج  دـنرادن و  لد  رد  ار  امـش  تبحم  نادنمتداعـس  زج  داد . يرای  گرزب  ياهراک 
يهدـیزگرب يا  وت  دـیتسه و  تشهب  نشور  ياههار  یبوخ و  هب  نایامنهار  ام  يارب  امـش  دـیتسه . نابیجن  ناگدـیزگرب و  دـییادخ و  لوسر 

وت یسک  دش و  یهاوخن  مورحم  تقح  زا  زگره  وت  یشیپ ، نارگید  رب  درخ  ینوزف  رد  یتسار و  نخس  رد  ربمایپ ، نیرترب  رتخد  يا  ناوناب و 
و ماهدرکن . راک  وا  نذا  هب  زج  ماهداـهنن و  رتارف  ص )  ) ادـخ لوسر  يأر  زا  یماـگ  نم  مسق  ادـخ  هب  دوب . دـهاوخن  ریگولج  تایتسار  زا  ار 
. تسا سب  دهاش  ناونع  هب  ییاهنت  هب  وا  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادخ  نم  دیوگیمن و  غورد  شیوخ  ناهارمه  هب  هاگچـیه  رادولج  هک  نادـب 
هچ نآ  هکلب  میراذگیمن ، ثرا  هب  دوخ  زا  نیمز  هناخ و  ای  الط و  هرقن و  ناربمیپ  ام  : » دومرفیم هک  مدینـش  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  دوخ  نم 
هک تسا  یـسک  تسد  هب  شرایتخا  دـنامیم ، ياج  رب  اـم  زا  هک  یلاوما  نآ  تسا و  توبن  ملع و  تمکح و  باـتک و  میراذـگیم  ثرا  هب 

یتسه نآ  نتفرگ  ددص  رد  وت  هک  ار  هچ  نآ  ام  و  دیسر ». دهاوخ  فرصم  هب  دنادب  حالـص  وا  هنوگره  هک  دسریم  تموکح  هب  ام  زا  سپ 
. دنروآ زیتس  رجاف  ناشکرس  اب  دنزادرپ و  داهج  هب  نارفاک  اب  دننک و  گنج  نآ  اب  ناناملسم  ات  میاهدناسر  حالس  بسا و  دیرخ  فرـصم  هب 

نیا کنیا  مدرکن . هدنـسب  دوخ  رظن  يأر و  هب  اهنت  مدزن و  راک  نیا  هب  تسد  ییاهنت  متفرگ و  ناناملـسم  عامجا  هب  ار  میمـصت  نیا  نم  هتبلا 
. ددرگیم زادـناسپ  وت  زج  یـسک  يارب  هن  دوشیم و  هقیاضم  غیرد و  وت  زا  هن  تسوت . يور  شیپ  وت و  نآ  زا  هک  نم  لام  نیا  نم و  لاح 
. تشگ دهاوخن  هتـساک  وت  يهخاش  هشیر و  زا  دش و  دـهاوخن  راکنا  وت  لیاضف  یتسه . تنادـنزرف  كاپ  تخرد  تردـپ و  تما  رورـس  وت 

همطاف منک »!؟ راتفر  تردپ  يهتفگ  فالخ  رب  هراب  نیا  رد  مناوتیم  نم  وت  رظن  هب  ایآ  سپ  تسا . ذـفان  تسا ، نم  دزن  هچ  نآ  رد  وت  مکح 
ار نآرق  هتـسویپ  وا  هکلب  درکیمن . تفلاخم  شماکحا  اـب  دوبن و  نادرگیور  ادـخ  باـتک  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  هللا ! ناحبـس  : » تفگ (س )

تمهت مردپ  هب  دییوگب و  روز  هک  دـیاهدرک  عامجا  امـش  کنیا  هحفـص 78 ] ایآ [  دـییوپیم . هار  نآ  ياـههروس  سپ  زا  درکیم و  يوریپ 
باتک نیا  دـیدرتسگیم ! شیارب  شتایح  نامز  رد  هک  تسا  ییاهماد  اههشقن و  نامه  دـننامه  تسرد  يو  تافو  زا  سپ  راک  نیا  دـینزب ؟
ثرا دواد  زا  نامیلس  و   » و دربب » ثرا  بوقعی  لآ  زا  نم و  زا  : » دیوگیم هک  تسا  لطاب  زا  قح  يهدننک  ادج  قطان و  لداع و  يرواد  ادخ 

نارتخد نارسپ و  قح  هتخاس و  عیرشت  ار  ثاریم  ضیارف و  رما  هدومرف و  نایب  ار  ثرا  عیزوت  یگنوگچ  تایآ  نیا  اب  لجوزع  دنوادخ  درب ».
نیا هکلب  زگره . تسا ، هداهنن  ياج  رب  تمایق  ات  ياههبـش  لطاب و  نامگ  دیدرت و  چـیه  ياج  هک  هنوگ  نآ  هدرک  نشور  الماک  ثرا  رد  ار 

رکبوبا تسام ». روای  دینکیم  فیـصوت  هچ  نآ  رب  دـنوادخ  و  وکین . دـیاب  يربص  ارم  تسارآ و  ناتیارب  ار  راک  نیا  هک  تسامـش  ياهـسفن 
ساسا تمحر و  تیادـه و  دایز  تمکح و  ندـعم  وت  تفگ . تسار  زین  ربماـیپ  رتخد  زین ... شلوسر  تفگ و  تسار  دـنوادخ  داد : خـساپ 

ناناملسم نیا  مزاسیمن . يراج  نابز  رب  يرکنم  نخس  وت  اب  يوگ  تفگ و  رد  منکفایمن و  رود  ار  وت  قح  نخس  یناهرب . يهمشچ  نید و 
رد و  متفرگ . ماهتفرگ ، هک  ار  هچ  نآ  نانیا ، کمک  يأر و  اب  نم  دـناهداهن و  نم  يهدـهع  رب  ار  تفالخ  نیا  نانیا  دـنرواد . وت  نم و  ناـیم 

یگمه ناشیا  و  ماهتشادرب . دوخ  يارب  يزیچ  ماهتفرگ  هچ  نآ  زا  هن  و  ماهدرک . لمع  هنارـسدوخ  هن  هداد و  جرخ  هب  ینیبگرزب  هن  راک  نیا 
دیناباتش هدوهیب  نخس  يارب  هک  تعامج  يا  : » دومرف درک و  مدرم  هب  ور  س )  ) همطاف ترضح  هاگنآ  دنرظان ». دهاش و  مرادرک  راتفگ و  رب 

لامعا هکلب  زگره ! تسا ؟ هدـش  هدز  رهم  اهلد  رب  هک  نآ  ای  دیـشیدنایمن  نآرق  رد  اـیآ  دیاهتـسبورف . روآناـیز  تشز و  رادرک  رب  مشچ  و 
وا هب  یهار  دـب  هچ  دـیدرک و  لـیوأت  دـب  هچ  تسا . هـتفرگ  ارف  زین  ار  ناتناگدـید  شوـگ و  تـسا و  هدیـشک  هدرپ  امـش  ياـهلد  رب  ناتتـشز 

درد و زا  رپ  نآ  ماجرف  دیباییم و  تخـس  نیگنـس و  ار  راب  نیا  لمحت  دنگوس  ادخ  هب  دیتفرگ . یـضوع  دب  هچ  دیداد و  داهنـشیپ  رکبوبا ) )
رب دیدرکیمن  نامگ  هک  ار  هچ  نآ  دوش و  راکشآ  امش  رب  میمـصت  نیا  ياهنایز  دور و  رانک  امـش  يارب  هدرپ  هک  یتقو  دوب و  دهاوخ  لابو 

كدعب ناک  دق  : » تفگ تسیرگن و  ص )  ) ربمایپ ربق  يوس  هب  سپـس  دنوش »! دـنمنایز  ناراکلطاب ، هک  تسا  ماگنه  نآ  دوش ، ادـیوه  امش 
« بغت مهدهـشاف و ال  کموق  لتخا  اهلباو و  ضرالا  دقف  كاندقف  انا  هحفص 79 ] [ . ] 34  ] بطخلا رثکت  مل  اهدـهاش  تنک  ول  هثبنه  ءابنا و 

خیـش یـضترم و  دیـس  دنـشاب ». نایرگ  زور  نآ  زا  شیب  نانز  نادرم و  هک  مدـیدن  ار  يزور  چـیه  : » دـیوگ ءاـسنلا  تاـغالب  فلؤم  [ . 35]
شتشگزاب هار  هب  مشچ  ع )  ) نانمؤمریما هک  یلاح  رد  تشگزاب  هناخ  هب  همطاف  سپس  : » دناهتـشون زین  نارگید  دوخ و  ياهتیاور  رد  یـسوط 
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رداـم نادـهز  رد  هچب  نوـچمه  اـیآ  بلاـطوبا ! رـسپ  يا  : » تفگ ع )  ) یلع هـب  تفاـی  مارآ  هناـخ  رد  همطاـف  نوـچ  شرادـید . رظتنم  دوـب و 
وت هب  زاورپ  رد  مه  کچوک  ياهرپ  زورما  هک  یلاح  رد  ياهتسکشب !؟ ار  دوخ  ياهرپهش  هتـسج و  اوزنا  ماهتا  يهناخ  رد  هدش و  نیـشنهدرپ 
زیتس هب  نم  اـب  اراکـشآ  هدناتـس و  نم  زا  روز  هب  ار  منادـنزرف  توق  مردـپ و  شـشخب  هک  تسا  هفاـحقوبا  رـسپ  نیا  درک . دـنهاوخ  تناـیخ 

( راصنا  ) جرزخ سوا و  یمرگتشپ  زا  ارم  هک  اـج  نآ  اـت  مدـید  جوجل  رایـسب  تشاد ، نم  اـب  هک  ییوگ  تفگ و  رد  ار  وا  تسا . هتـساخرب 
. یعنام هن  مراد و  یعفاد  هن  نم  کنیا  سپ  دندنادرگرب . يور  نم  يرای  زا  زین  مدرم  تشادزاب . نم  زا  زین  ار  نارجاهم  يرای  درک و  مورحم 

شیپ يدش ) راوخ   ) يدیلام كاخ  رب  هنوگ  يداهن ، نیمز  رب  ریشمش  هک  يزور  مدمآزاب . هدروختسکش  مدش و  نورب  هناخ  زا  نیگمـشخ 
نم زا  ار  یلطاـب  هـن  ینکیم و  رود  نـم  زا  ار  ياهدــنیوگ  هـن  ياهتــشگ . نیــشنكاخ  زورما  اــما  يدرکیم ، راکــش  ار  ناــگرگ  نـیا  زا 
وت اـب  هک  نیا  زا  مدوب . هدرم  میآ  ـالتبم  يراوـخ  هب  هک  نآ  زا  لـبق  و  اـفج ، نیا  زا  شیپ  شاـک  يا  مرادـن . يراـیتخا  هک  نم  ینادرگیمرب .

. دش تسس  میوزاب  درمب و  مهاگهیکت  دنزیم ، رس  دیشروخ  هک  یماب  ره  رد  نم  رب  ياو  مهاوخیم . شزوپ  ادخ  زا  میوگیم  نخـس  نینچ 
نیا رد  یناگدننک ». تازاجم  نیرتتخس  يرتدنمورین و  همه  زا  وت  اراگدرورپ  میوجیم . يرای  ادخ  زا  اهنت  منکیم و  هوکش  مردپ  هب  اهنت 

. نک يریگولج  شیوخ  هودنا  مشخ و  زا  ادـخ  هدـیزگرب  ربمایپ  رتخد  يا  تنانمـشد . رب  ياو  هکلب  هن ، وت ، رب  ياو  : » دومرف ع )  ) یلع ماگنه 
هب وت  رگا  سپ  منکیمن . یهاتوک  تسا  نم  ناوت  تردـق و  رد  هچ  نآ  زا  زگره  ماهدـشن و  تسـس  زگره  منید  رد  نم  توبن ، يهلاـبند  يا 

دوب هدوسآ  نمیا و  وا  رب  دیاب  هک  تسا  ادخ  نآ ، رب  وت  لیفک  تسا و  هدش  تنامض  وت  يزور  هک  نادب  ینیگهودنا  یگدنز  نارذگ  رطاخ 
ندینش اب  همطاف  هحفـص 80 ] شاب [ ». هتـشاد  رظن  رد  ار  ادخ  سپ  دناهدرک . هدامآ  تیارب  ار  نآ  رتهب  دناهتـشادزاب  وت  زا  هچ  نآ  ربارب  رد  و 

اب ع )  ) نینمؤملاریما هب  س )  ) ارهز ترضح  فرط  زا  شنزرس  باتع و  نیا  دش . شوماخ  هاگنآ  و  تسا ». سب  ارم  ادخ  : » تفگ نانخس  نیا 
يو رایـسب  هودنا  مشخ و  راهظا  تشز و  هعقاو  راکنا  جوا  رگناشن  نانخـس  نیا  هکلب  درادن ، تافانم  چـیه  اهنآ  ود  ره  ماقم  ولع  تمـصع و 

رد ار  شراکمه  ردارب و  رـس  تخادنا و  ار  حاولا  تشگزاب  شیوخ  موق  يوس  هب  غیرد  مشخ و  اب  یتقو  زین  ع )  ) یـسوم هک  نانچمه  تسا .
قح رکبوبا  هک  هدش  رکذ  يزوج  نب  طبـس  نانخـس  رد  : » تسا هدـمآ  هیبلح  يهریـس  رد  دیـشک . دوخ  فرط  هب  ار  وا  تفرگب و  تلاسر  هار 

ياهمان نیا  داد : خساپ  رکبوبا  تسیچ ؟ هتـشون  نیا  دیـسرپ : دش و  دراو  يو  رب  رمع  اما  تشونب ، ياهمان  رد  ار  كدف  زا  همطاف  يرادروخرب 
یلاح رد  ینکیم ، قافنا  ناناملـسم  رب  يزیچ  هچ  سپ  تفگ : رمع  ماهتـشون . ار  شردپ  ثاریم  زا  همطاف  يرادروخرب  قح  نآ  رد  هک  تسا 

: دیوگ ۀسایـسلا  ۀـمامالا و  باتک  رد  هبیتقنبا  درک ». هراپ  تفرگ و  ار  هتـشون  هاگنآ  هتـساخرب . زیتس  هب  وت  اب  ینیبیم  هک  نانچمه  برع  هک 
دورو يهزاجا  همطاف  زا  دنتفر و  ود  ره  میاهدروآ . مشخ  رـس  رب  ار  وا  ام  هک  میور  همطاف  يوس  هب  ود  ره  ایب  تفگ : ضر )  ) رکبوبا هب  رمع  »
همطاف راـنک  رد  نوچ  درب . همطاـف  دزن  ار  ود  ره  یلع  دـنتفگ ، نخـس  يو  اـب  هدـمآ  یلع  دزن  سپ  دادـن . هزاـجا  ناـنآ  هب  وا  اـما  دنتـساوخ .
خـساپ ار  ناـنآ  مالـس  همطاـف  اـما  دـندرک ، مالـس  يو  رب  رمع  رکبوبا و  دـینادرگ ، راوید  فرط  هب  ار  شیوخ  يور  ترـضح  نآ  دنتـسشن ،

زا رتبوبحم  نم  دزن  رد  ادـخ  لوسر  ناشیوخ  دـنگوس  ادـخ  هب  ادـخ ! لوسر  بوبحم  يا  تفگ : درک و  نخـس  زاغآ  رکبوبا  سپ  تفگن .
زین نم  درم  تردـپ  هک  يزور  متـشادیم  تسود  نم  يرتبوـبحم . مرتـخد  هشیاـع  زا  نم  رظن  رد  وـت  یتـسار  هـب  دنتـسه و  نـم  ناـشیوخ 

، مسانـشیم کین  ار  وت  فرـش  لـضف و  وت و  هک  نآ  دوجو  اـب  هک  يرادـنپیم  هنوگنیا  ارم  وت  اـیآ  مدرکیمن . رمع  يو  زا  سپ  مدرمیم و 
ام دومرفیم : هک  مدینـش  ص )  ) ادـخ لوسر  تردـپ  زا  دوخ  نم  هک  نادـب  مرادیمزاب . ار  وت  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  تثاریم  قح و  زا  هاگنآ 

ربمایپ زا  یثیدح  دیهاوخیم  ایآ  تفگ : نخـس  نیا  ندینـش  اب  همطاف  سپ  تسا . هقدـص  میراذـگ  یقاب  هچ  نآ  میراذـگیمن و  اج  هب  ثرا 
ایآ دـنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  دومرف : یلب . دـنتفگ  ود  ره  دـیاهدرک ؟ لـمع  نادـب  دیـسانشیم و  ار  نآ  بوخ  ود  ره  هک  میوـگب  امـش  يارب 

ار مرتخد  همطاف  هک  ره  سپ  تسا . نم  مشخ  زا  وا  مشخ  نم و  يدونـشخ  زا  همطاف  يدونـشخ  دومرفیم : ص )  ) ادـخ لوسر  هک  دیدینـشن 
ارم درآ  مشخ  هب  ار  همطاـف  هک  ره  تسا و  هدرک  دونـشخ  ارم  دـنک  هحفـص 81 ] دونـشخ [  ار  وا  هک  ره  هتـشاد و  تسود  ارم  درادب  تسود 

ادـخ و نم  سپ  تفگ : س )  ) همطاـف میدینـش . ص )  ) ادـخ لوـسر  زا  ار  نخـس  نیا  يرآ  دـنتفگ : رمع  رکبوـبا و  تسا ؟ هدرک  نیگمـشخ 
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هب منک  رادـید  ص )  ) ربماـیپ اـب  رگا  دـیدرکن و  مدونـشخ  دـیدروآ و  مشخ  هب  ارم  ود  ره  امـش  یتسار  هب  هک  مریگیم  هاوگ  ار  شناگتـشرف 
زاغآ رکبوبا  هاگنآ  مربیم . هانپ  یلاعت  دنوادخ  هب  همطاف  يا  وت  مشخ  زا  وا و  مشخ  زا  نم  تفگ : رکبوبا  مرب . تیاکـش  امـش  زا  شترـضح 

. متـسرفیم نیرفن  وت  رب  مرازگیم  هک  يزامن  ره  رد  ادخ  هب  دومرف : همطاف  دـنک . یهت  بلاق  دوب  کیدزن  هک  اج  نآ  ات  درک  عزف  عزج و  هب 
جنپ داتفه و  زج  مه  همطاف  درکن و  تعیب  رکبوبا  اب  دوب  هدنز  همطاف  هک  ینامز  ات  یلع  دـمآ »... نوریب  يو  رـضحم  زا  نایرگ  رکبوبا  سپس 
موس هفیلخ  تسد  رد  وا  زا  سپ  مود و  هفیلخ  تسد  رد  يو  زا  سپ  لوا و  هفیلخ  تسد  رد  كدف  تسیزن . ناهج  رد  شردـپ  زا  سپ  بش 

. دیـشخب زیزعلادـبع  کلملادـبع و  شنادـنزرف  هب  ار  وا  ناورم  دیـشخب و  مکح  نـب  ناورم  هـب  ار  نآ  دوـخ  تفـالخ  ناـمز  رد  سپـس  دوـب .
هب ار  كدف  نامثع  دیوگ : رجحنبا  : » تسا هدمآ  افولاءافو  باتک  رد  دوب . هیواعم  دیـشخب ، ناورم  هب  ار  نیمز  نیا  هک  یـسک  نآ  دـناهتفگ :

كدف زا  نامثع  سپ  دباییم . قلعت  شاهفیلخ  هب  وا  زا  دعب  هتـشاد  صاصتخا  ص )  ) ربمایپ هب  هچ  نآ  هک  درک  لیوأت  وا  اریز  دیـشخب  ناورم 
رتاناد ناگمه  زا  كدـف  نتفرگن  تیمکح  هب  دوخ  دـش ، تفالخ  رادهدـهع  ع )  ) یلع نوچ  داد ». شناشیوخ  زا  یخرب  هب  ار  نآ  تشذـگ و 

هب کلملادبع  نب  دیزی  تفر و  ایند  زا  هک  یماگنه  دینادرگزاب و  همطاف  نادنزرف  هب  ار  نآ  دـش ، هفیلخ  زیزعلادـبع  نب  رمع  نوچ  سپ  دوب .
تموکح رادهدهع  حافـس  هک  نآ  ات  دوب  ناورمینب  تسد  رد  هراومه  كدف  سپ  نیا  زا  دناتـس . نانآ  زا  ار  كدف  هرابود  دیـسر  تموکح 

دیـسر و تفالخ  هب  روصنم  نوچ  اما  دـنک . میـسقت  همطاف  نادـنزرف  نایم  رد  ار  نآ  اـت  داد  یلع  نب  نسح  نب  نسح  هب  ار  كدـف  يو  دـش .
همطاف نادنزرف  هب  كدـف  هرابود  يدـهم  شرـسپ  تفالخ  نامز  رد  تفرگ و  سپزاب  نانآ  زا  ار  كدـف  دـندیروش ، يو  رب  نسح  نادـنزرف 
یسابع نایاورنامرف  تسد  رد  نومأم  تفالخ  نامز  ات  سپ  نیا  زا  كدف  تفرگ ، ناشیا  زا  ار  نآ  دیـسر  تفالخ  هب  يداه  نوچ  دش و  هداد 
هدناوخ نومأم  رب  هتشون و  يدنـس  هراب  نیا  رد  دش و  هداد  همطاف  نادنزرف  هب  راب  نیمدنچ  يارب  كدف  نومأم ، تفالخ  نامز  رد  دنام . یقاب 

نوچ اما  [ . 36  ] اکدف مشاه  نومأم  درب  اکحـض  دـق  نامزلا  هجو  حبـصا  هحفـص 82 ] دـناوخ [ : ار  تایبا  نیا  تساخرب و  لبعد  سپ  دـش .
امسقتم مهریغ  یف  مهئیف  ير  تسا : هتفگ  وکین  هک  ار  لبعد  دنک  تمحر  ادخ  تفرگ . سپزاب  اهنآ  زا  ار  كدف  دیـسر ، تفالخ  هب  لکوتم 

يهحفص 457 لاس 11  زا  يهرامش 518  هلاسرلا  يرصم  يهلجم  رد  هراب : نیا  رد  هیروبا  داتـسا  راتفگ  [ . 37  ] تارفص مهئیف  نم  مهیدیا  و 
دیاـب هک  دـنامیم  ياهلأـسم  صوصخ  نیا  رد  اـهنت  : » تسا هدـش  لـقن  هروصنم ، یلاـها  زا  هیروبا ، دومحم  داتـسا  زا  حرـش  نیدـب  يراـتفگ 
دروم رد  هچ  نآ  و  ص )  ) ادـخ لوسر  رتـخد  همطاـف  لاـبق  رد  رکبوبا  عضوم  زا  تسا  تراـبع  نآ  مییوگب و  نخـس  نآ  يهراـبرد  اـتحارص 
یفرط زا  دنزیم و  صیـصخت  ار  رودـصلا  یعطق  باتک  رودـصلا  ینظ  داحآ  رابخا  هک  میریذـپیم  ام  اریز  داد . ماجنا  وا  اب  شردـپ  ثاریم 

دوب رکبوبا  عسو  رد  نیاربانب  تسین . یـصیصخت  ربخ  نیا  مومع  رد  هک  نیا  زین  دهنیمن و  اج  رب  ثاریم  تسا  هدومرف  ربمایپ  هک  هدـش  تباث 
اب هراب  نیا  رد  دـناوتیمن  سک  چـیه  دراد و  ار  قح  نیا  هفیلخ  دـهدب . س )  ) همطاف هب  ار  كدـف  الثم  و  ص )  ) ربمایپ كرتاـم  زا  یخرب  هک 
نب دمحم  ماوع و  نب  ریبز  هب  دوخ  رکبوبا  دهدب )!؟(  دهاوخب  هک  سک  ره  هب  ار  زیچ  ره  هک  تساور  هفیلخ  رب  اریز  دـنک . ارچ  نوچ و  يو 
سپ دیزرو ، عانتما  همطاف  هب  نآ  نداد  زا  رکبوبا  هک  یکدـف  نیا  رب  هوالع  داد . ار  ص )  ) ربمایپ تاکورتم  یخرب  زا  هدافتـسا  يهزاجا  هملس 

هب ناناملـسم  دیـسر و  تفالخ  هب  باطخ  نب  رمع  یتقو  : » تسا هدـمآ  نادـلبلا  مجعم  رد  دـش ». هدیـشخب  ناورم  هب  نامثع  طسوت  یتدـم  زا 
بلاطیبا نب  یلع  نایم  سپ  دنادرگزاب . ص )  ) ادخ لوسر  ناثراو  هب  ار  كدف  هک  دش  رجنم  نادب  رمع  داهتجا  دـندمآ ، لیان  ییاهيزوریپ 

ریز سابع  اما  داد . رارق  همطاف  يارب  شیوخ  تایح  نامز  رد  ار  نآ  ص )  ) ربمغیپ تفگیم : یلع  داد . يور  یعازن  كدـف  رـس  رب  ساـبع  و 
زا رمع  دـندرک . اوعد  حرط  رمع  دزن  ود  نآ  متـسه . وا  ثراو  نم  هدوب و  ادـخ  لوسر  کلم  كدـف  تفگیم : تفریمن و  نخـس  نیا  راـب 

سپ مدرک ، میلـست  نت  ود  امـش  هب  ار  نآ  نم  اـما  دـیرتاناد . شیوخ  راـک  هب  امـش  تفگ : درک و  يراددوخ  دوش  مکح  ود  نآ  ناـیم  هکنیا 
هب اما  هدـش ، لقن  ادرفنم  هچ  رگا  مالک  نیا  هحفـص 83 ] دیرادن [ ». تفرعم  شناد و  دوبمک  امـش  زا  کی  چیه  هک  دـیریگ  شیپ  يورهنایم 

روطچ سپ  دراذـگیمن ، ياـج  رب  ثرا  هدینـش  وا  زا  زین  ساـبع  هدرک و  تیاور  رکبوبا  هک  ناـنچ  ربـمغیپ  رگا  سپ  دـیامنیم . تسرد  رظن 
رگا هک  نآ  لاح  دریگیم ، قلعت  وا  هب  ارـصحنم  ثرا  هک  دیامنیم  نانچ  سابع  نخـس  یفرط  زا  متـسه . ربمغیپ  ثراو  نم  دیوگیم  سابع 
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هحفص تسا [ . سابع  وا  ثراو  دشاب ، حیحص  بیصعت  هچنانچ  تسا و  س )  ) همطاف شرتخد  ترضح  نآ  ثراو  دشاب ، تسردان  بیـصعت 
[86

ارهز يهمطاف  تافو 

دوردب ار  ایند  يرجه  مهدزای  لاس  رخالايدامج  موس  زور  رد  هدش  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  هک  ام  باحصا  روهـشم  لوق  ربانب  س )  ) همطاف
هبنـشکی بش  رد  ار  وا  تاـفو  زین  یخرب  تسا . هتفاـی  تاـفو  رخـالايدامج  متـسیب  رد  ترـضح  نآ  هک  دـناهدرک  تیاور  نینچمه  تـفگ .

يدقاو و ینئادم و  تشذگرد ». بجر  مکی  تسیب و  رد  ترضح  نآ  : » هک تسا  هدش  لقن  سابعنبا  زا  دناهدرک . رکذ  رخالاعیبر  مهدزیس 
هدرک تیاور  كردتسم  رد  مکاح  تفگ ». عادو  ار  ایند  ناضمر  هام  موس  هبنـشهس  بش  رد  همطاف  : » دناهدروآ باعیتسا  رد  ربلادبع  نبا  زین 

یفلتخم لاوقا  ص )  ) شردـپ زا  سپ  س )  ) همطاف رمع  لوط  يهرابرد  تسب ». ورف  ناهج  زا  مشچ  ناـضمر  هاـم  موس  رد  همطاـف  : » هک تسا 
. تسا هدش  هابتـشا  ترـضح  نآ  يرامیب  تدم  اب  تدم  نیا  هک  دسریم  رظن  هب  دناهتـسناد . زور  لهچ  ار  تدم  نیا  یخرب  تسا . هدش  لقن 

تدم نیمه  رباج  هشیاع و  زا  لقن  هب  كردتـسم  رد  مکاح  دناهدرک . رکذ  ار  هام  ود  یخرب  و  دنتـسه ، زور  جـنپ  لهچ و  هب  لئاق  زین  یخرب 
زور داتفه  همطاف  هک  تسا  هدرک  تیاور  هدـیرب  نبا  زا  لقن  هب  باعیتسا  رد  ربلادـبع  نبا  [ . 38 . ] تسا هدرک  تیاور  ار  زور ) جـنپ  لهچ و  )
لقن مه  زور  جنپ  داتفه و  باعیتسا  رد  ربلادبع  نبا  تسا . هدش  هتفگ  مه  مین  زور و  داتفه  زور و  ود  داتفه و  زین  و  تسیز . شردـپ  زا  سپ 

جرفلاوبا هک  تسا  یلوق  نیا  تسیز . شردپ  زا  سپ  هام  هس  ترـضح  نآ  یلوق  ربانب  دـناهتفگ . مه  زور  جـنپ  داتـشه و  یخرب  تسا . هدرک 
هب هدش  لقن  هک  یتیاور  ود  زا  یکی  رد  لوق  نیا  باعیتسا  رد  تسا . هدرک  تیاور  ع )  ) رقاب ماما  زا  ار  نآ  هتـسج و  دامتعا  نآ  رب  یناهفـصا 

، تسا هدش  تیاور  هحفص 87 ] نینچ [  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  زا  : » دیوگ كردتسم  رد  زین  مکاح  تسا . هدش  هداد  تبـسن  ع )  ) رقاب ماما 
زاغآ هک  بیترت  نیدب  دیآ . لمع  هب  عمج  هدش  لقن  ع )  ) ماما نامه  زا  هک  يرگید  تیاور  تیاور و  نیا  نایم  هک  تسا  نآ  مزلتسم  رما  نیا 

زور لهچ  س )  ) همطاف هک  تسا  نآ  دـیآیم  تسد  هب  رابخا  یخرب  زا  هچ  نآ  زا  تسا ». هدوب  ربمغیپ  تافو  زا  سپ  بش  هاجنپ  وا  يراـمیب 
باتک رد  یبـالود  هک  تسا  یلوق  نیا  تسیز و  شردـپ  زا  سپ  زور  جـنپ  دون و  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـش  تیاور  نینچمه  دوب . راـمیب 
ربمغیپ تافو  هک  بیترت  نیدـب  دـیآ . لمع  هب  عمج  روهـشم  تیاور  تیاور و  نیا  نایم  دـیاب  تسا و  هتـسج  دامتعا  نآ  رب  هرهاطلا ، ۀـیرذلا 

نیا تسا . هدـش  هتفگ  مه  زور  دـص  هراب  نیا  رد  تسا . هدوب  رخآلايدامج  موس  رد  س )  ) همطاف تاـفو  رفـص و  متـشه  تسیب و  رد  (ص )
سپ همطاف  رمع  تدم  زین  یخرب  تسا . هتسج  دامتعا  نآ  رب  سوردلا  باتک  رد  زین  دیهـش  هدرک و  لقن  باعیتسا  رد  ربلادبع  نبا  ار  تیاور 

ود ره  ۀیلح  رد  یناهفصا  میعنوبا  كردتسم و  رد  مکاح  ار  ریخا  لوق  دناهتـسناد . هام  شـش  ای  هام  راهچ  ای  زور  دص  دودح  ات  ار  شردپ  زا 
دیوگ رفعجوبا  یلع  نب  دمحم  تسیز ». یکدنا  تدم  ص )  ) ادخ لوسر  زا  سپ  همطاف  : » تسا هدمآ  باعیتسا  رد  دـناهدرک . لقن  هشیاع  زا 

ود هام و  شـش  وا  دنیوگ  و  تسا . هدش  تیاور  لوق  نیا  دننامه  زین  باهـشنبا  زا  تسا . تباث  ام  دزن  رد  لوق  نیمه  تسیز و  هام  شـش  وا 
نیا تسیز . هام  تشه  يو  دـناهتفگ  زین  و  تسا . هدرک  لقن  باـعیتسا  رد  ربلادـبع  نبا  ار  لوق  نیا  درک . یگدـنز  شردـپ  زا  سپ  مک  زور 

نیبلاطلا لتاقم  باعیتسا و  رد  هچنآ  دـناهدرک . لقن  ثراـح  نب  هللادـبع  زا  كردتـسم  رد  مکاـح  راـنید و  نب  ورمع  زا  ربلادـبع  نبا  ار  لوق 
لها قرط  زا  هک  تسرد  تیاور  تسا . هتفگن  زور  لهچ  زا  رتمک  هام و  تشه  زا  شیب  هراب  نیا  رد  سک  چـیه  هک  تسا  نآ  رگناشن  هدـمآ 

رب تایاور  رتشیبب  هک  تسا  یلوق  نیا  دوب . هدـنز  ص )  ) ربمایپ زا  سپ  زور  جـنپ  داتفه و  س )  ) همطاف هک  تسا  نآ  هدـش  لـقن  زین  ع )  ) تیب
زا رفـص  متـشه  تسیب و  زور  رد  ص )  ) ربمایپ هکنیا  رب  ینبم  دراد ، ترهـش  ام  باحـصا  نایم  هچ  نآ  لوق و  نیا  نایم  دننکیم . تلالد  نآ 

موس زور  رد  هن  دوب  دهاوخ  یلوالايدامج  مهدزیـس  زور  رد  س )  ) همطاف تافو  باسح  نیا  اب  اریز  درک . عمج  ناوتیم  لکـشم  هتفر ، ایند 
تسا و س )  ) همطاف تافو  دروم  رد  روهـشم  لوق  و  ص )  ) ربمغیپ تافو  صوصخ  رد  روهـشم  لوق  نایم  رد  عمج  نیارباـنب  رخـآلايدامج .

دشاب نیعـست ) هسمخ و   ) زور جنپ  دون و  نامه  تسرد  مقر  هک  تسین  رود  هتبلا  تسا . نکمم  ریغ  دش ، هتفگ  هک  یحیحـص  تیاور  لولدم 
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فورح یکیدزن  رطاخ  هب  نیعبس  نیعست و  اریز  دشاب . هدش  نیعبس ) هسمخ و   ) زور هحفص 88 ] جنپ [  داتفه و  هب  لدب  فیحصت و  ادعب  هک 
فرطرب لوق  ود  نیا  نایم  تافانم  باسح  نیا  اب  دـناهدش . رگیدـکی  هب  لدـب  دـناهدوب  یلاخ  هطقن  زا  اـبلاغ  یمیدـق  طوطخ  هکنیا  ود و  نآ 

رخـآلاعیبر و لوـالاعیبر و  دوشیم و  زور  جـنپ  اـعومجم  هک  هدوب  رخـآلايدامج  زا  زور  هس  رفـص و  زا  زور  ود  زا  تراـبع  نآ  و  دوشیم .
هک یتیاور  زا  ناوتب  دیاش  تسا . هتسیز  شردپ  زا  سپ  زور  جنپ  دون و  همطاف  باسح  نیا  اب  دنوشیم و  زور  دون  اعمج  مه  یلوالا  يدامج 

حماست یفاضا  زور  جـنپ  نآ  زا  تفرگ و  کمک  لوق  نیا  دـییأت  يارب  تفگ ، دوردـب  ار  یگدـنز  شردـپ  زا  سپ  هام  هس  همطاف  دـیوگیم 
تافو زا  سپ  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  بقاـنم  رد  بوشآرهـشنبا  س ،)  ) همطاـف يراـمیب  تدـم  لوط  يهراـبرد  [ . 39 . ] درک

دیماجنا لوط  هب  شايرامیب  زور  لهچ  دـش و  راـمیب  سپـس  : » دـیوگیم تیاور  نیا  يهمادا  رد  يو  تسبیم ، ار  شرـس  هراومه  شردـپ ،
شدوصقم مییوگب  هک  نآ  رگم  هدوب  يرامیب  تلاح  هب  بش  لهچ  همطاف  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  ترابع  نیا  رهاـظ  تفرب ». اـیند  زا  هاـگنآ 

زور هدزناپ  همطاف  : » دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  ع )  ) رقاب ماما  زا  نینچمه  تسا . هتـسیز  بش  لـهچ  شردـپ  زا  سپ  همطاـف  هک  تسا  نآ 
قباطم هام و  ود  لاس و  هدـجه  یلوق  هب  انب  لاس و  هدـجه  گرم  ماگنه  هب  ترـضح  نآ  رمع  تفگ ». عادو  ار  اـیند  نآ  یپ  رد  دوب و  راـمیب 

. مینادب تثعب  زا  سپ  مجنپ  لاس  رد  ار  س )  ) همطاف تدالو  هک  تسا  نآ  هب  هتـسب  رما  نیا  تسا ، هدوب  هام  تفه  لاس و  هدجه  رگید  يرظن 
هب كردتـسم  رد  مکاح  تسا . هدوب  لاس  کی  تسیب و  تافو  ماگنه  هب  يو  رمع  مینادب ، تثعب  زا  دعب  مود  لاس  رد  ار  يو  تدالو  رگا  اما 

: دـیوگ يو  تسا . هدرک  تیاور  ار  ریخا  لوق  نیمه  دـمحم ، نب  رفعج  شردارب  زا  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  رتـخد  نسحلاما  زا  دوخ  دـنس 
هک باعیتسا  باتک  فلؤم  رظن  ربانب  دـمآ ». ایند  هب  ربمغیپ  یگلاس  کی  لهچ و  سأر  رد  تفر و  ایند  زا  یگلاس  کـی  تسیب و  رد  همطاـف  »
ایند هب  تثعب  زا  سپ  لاس  جنپ  يو  هک  نآ  ربانب  دوشیم و  مود  تسیب و  ترضح  نآ  رمع  دنادیم ، تثعب  زا  سپ  لاس  کی  ار  همطاف  دلوت 
لقن ینیادم  زا  تسا . هتشاد  لاس  تشه  تسیب و  گرم  ماگنه  هب  ترـضح  نآ  تسا ، ننـست  لها  ياملع  رتشیب  نخـس  نیا  هک  دشاب  هدمآ 

هک تسا  هدـش  لقن  نسح ، نب  هللادـبع  زا  راکب  نب  ریبز  زا  زین  و  تشاد ». لاس  هن  تسیب و  هک  یلاح  رد  درم  همطاف  : » تفگ هک  تسا  هدـش 
ارهاظ هحفص 89 ] هک [  نانچمه  دنشابیم ، ترضح  نآ  تدالو  خیرات  رد  فالتخا  زا  یـشان  همه  تافالتخا  نیا  تشاد . لاس  یـس  همطاف 

هحفص 94] ملعا [ ». هللا  و  . » دیآ شیپ  یتافالتخا  جاودزا  ماگنه  هب  يو  لاس  رد  زین  تافو و  خیرات  رد  ات  هدش  بجوم  رما  نیمه 

شردپ تلحر  زا  سپ  همطاف  هودنا 

نیا رد  تسیزب . زور  جـنپ  داتفه و  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  سپ  همطاف  : » دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  ع )  ) قداص ماـما  زا  دوخ  دنـس  هب  ینیلک 
: تفگیم تفاییم و  روضح  ادهـش  رازم  رب  هبنـشجنپ ، هبنـشود و  ياهزور  راب ، ود  هتفه  ره  نانزهدنخ . هن  دـندید و  مسبتم  ار  وا  هن  تدـم 

زامن اج  نآ  همطاف  هک  تسا  هدـمآ  ع )  ) قداـص ماـما  زا  یتیاور  رد  دـندوب . اـج  نیا  رد  زین  ناکرـشم  دوب و  اـج  نیا  رد  ص )  ) ادـخ لوسر 
لوسر هک  ینامز  زا  ار  همطاف  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) رقاـب ماـما  زا  بوشآرهـشنبا  درمب . هک  نآ  اـت  درکیم  اـعد  درازگیم و 

ینیز نب  دمحا  يهتـشون  هیوبنلا  ةریـسلا  باتک  رد  [ . 40 . ] تفرب ایند  زا  زین  دوخ  هک  نآ  ات  مدـیدن  نادـنخ  زگره  درک  تلحر  ص )  ) ادـخ
هب ءایلوالا  ۀیلح  رد  یناهفـصا  میعنوبا  دیدنخن ». زگره  تدم  نیا  لوط  رد  تسیز و  شردپ  زا  سپ  هام  شـش  همطاف  : » تسا هدـمآ  نالحد 

سپ و  هک »... يزور  رگم  دیدنخن  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  سپ  همطاف  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  ع ) ( ) رقاب ماما   ) رفعجوبا زا  دوخ  دـنس 
نایرگ هتخوسلد و  رامیب و  شندب  هتسب و  شرـس  هراومه  شردپ  زا  سپ  وا  : » دیوگ بقانم  رد  بوشآرهـشنبا  تسیز . هام  شـش  ربمایپ  زا 
شود رب  مه  تشپ  تشادیم و  یمارگ  ار  امـش  هک  وـک  ناتردـپ  تفگیم : نیـسح  نسح و  هب  تفریم و  شوـه  زا  هظحل  هب  هـظحل  دوـب .

هک منیبیمن  ار  وا  رگید  دیور ؟ هار  نیمز  رب  تشاذـگیمن  دوب و  نابرهم  امـش  هب  همه  زا  شیب  هک  وک  ناتردـپ  درکیم ؟ ناتراوس  شیوخ 
زا ص )  ) ربمایپ نوچ  : » هک تسا  هدش  تیاور  دنکن ». نینچ  امـش  اب  مه  سک  چیه  دنک و  راوس  شـشود  رب  ار  امـش  ای  دیاشگب و  ار  رد  نیا 

مهاوخن ناذا  يرگید  سک  چـیه  يارب  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  سپ  هحفـص 95 ] تفگ [ : درک و  يراددوخ  ناذا  نتفگ  زا  لالب  تفر ، اـیند 
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هب عورش  دیسر و  لالب  شوگ  هب  نخس  نیا  مونـشب . هدش ، دنلب  ناذا  هب  هک  ار  مردپ  نذؤم  گناب  مراد  تسود  تفگ : همطاف  يزور  تفگ .
نوچ دـنک . يریگولج  دوخ  هیرگ  زا  تسناوتن  داتفا و  وا  راـگزور  ردـپ و  داـی  هب  همطاـف  ربکا ،» هللا  ربکا  هللا   » تفگ نوچ  درک . نتفگ  ناذا 
تسد دنتفگ : لالب  هب  مدرم  تفر . لاح  زا  داتفا و  نیمز  هب  تروص  هب  دروآرب و  یگناب  همطاف  دیسر ، هللا » لوسر  ادمحم  نا  دهشا   » هب لالب 

دمآ و شوه  هب  همطاف  سپـس  دنام . مامتان  ناذا  تسا . هدرم  همطاف  هک  دندرکیم  نامگ  نانآ  تفر . ایند  زا  ادخ  لوسر  رتخد  هک  رادـهگن 
هب ینکیم  دوخ  اـب  وت  هچ  نآ  زا  نم  ناوناـب ، رورـس  يا  تفگ : وا  هب  درکن و  نینچ  لـالب  اـما  دـنک . ماـمت  ار  شناذا  هک  تساوخ  لـالب  زا 

: دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  ع )  ) یلع زا  درک ». فاعم  راک  نیا  زا  ار  وا  مه  همطاف  سپ  موشیم . كانمیب  مناذا ، يادـص  ندینـش  ماـگنه 
مامـشتسا ار  نهاریپ  يوب  نوچ  سپ  هدب . ناشن  نم  هب  ار  نهاریپ  نآ  تفگیم : نم  هب  همطاف  سپ  مداد  لسغ  شنهاریپ  رد  ار  ص )  ) ربمایپ »

هحفص 97] متشاد [ ». یفخم  ار  نهاریپ  سپ  نآ  زا  مدرک  هدهاشم  ار  لاح  نیا  نوچ  زین  نم  تفرب . شوه  زا  درک ،

راصنا نارجاهم و  نانز  رضحم  رد  يرامیب  رتسب  رد  ارهز  ترضح  ینارنخس 

هراشا

هللادبع زا  دانسا  هب  دیدحلایبا  نبا  هغالبلاجهن  حرش  رابخالا و  یناعم  رد  ۀلفغ و  نب  دیوس  زا  الـسرم  یـسربط  يهتـشون  جاجتحا  باتک  رد 
، ۀفیقـسلا باتک  فلؤم  زا  همغلا  فشک  رد  و  سابعنبا ، زا  دوخ  دنـس  هب  خیـش  یلاما  رد  و  ع )  ) نیـسح رتخد  همطاف  شردام  زا  نسح ، نب 
هک یماگنه  تسا : هدمآ  نیـسح  رتخد  همطاف  شردام  زا  نسح  نب  هللادبع  زا  شنایوار )  ) شلاجر زا  يرهوج  زیزعلادبع  نب  دـمحا  رکبوبا 
يو رادـید  هب  راصنا  نارجاهم و  نانز  تفای ، تدـش  شايرامیب  داتفیب و  دـش ، رجنم  وا  گرم  هب  هک  يرامیب  نامه  رتسب  رد  ارهز  يهمطاف 

شردپ رب  دروآ و  ياج  هب  ار  ادخ  ساپـس  ترـضح  نآ  ادخ ؟ لوسر  رتخد  يا  يدرک  حبـص  هنوگچ  يرامیب  نیا  اب  دنتفگ  وا  هب  دـندمآ و 
رد هک  نآ  زا  سپ  ار  نانآ  نیگمشخ . ناتنادرم  زا  مرازیب و  امـش  يایند  زا  هک  مدناسر  حبـص  هب  ار  بش  یلاح  رد  : » دومرف داتـسرف و  دورد 

ریشمش تسا  تشز  هچ  سپ  مدیزرو . ینمشد  ناشیا  اب  مدرک ، لمات  ناشهرابرد  هک  نآ  زا  سپ  مدنکفا و  ناشنوریب  مدرب  ورف  شیوخ  ماک 
شیپاشیپ دوخ  يارب  ياهریخذ  دب  هچ  و  لایما . شزغل  هابت و  يأر  تسس و  يهزین  شالت و  تیدج و  همه  نآ  زا  سپ  یشوگیزاب  هتسکش و 

ار نآ  ینیگنس  مدنکفا و  اهنآ  دوخ  ندرگ  رب  ار  رما  نیا  نامسیر  نامگیب  دننام . نادواج  شباذع  رد  دنیادخ و  مشخ  دروم  هک  دنداتسرف 
نارگمتـس رب  دنوادخ  تمحر  زا  يرود  يرامیب و  گرم و  يدوبان و  سپ  مدرب . شروی  نانآ  رب  وس  ره  زا  مدراذـگ و  نانآ  دوخ  شود  رب 

ار تیادـه  توبن و  ناکرا  هحفـص 98 ] و [  دـندرک ؟ رود  شتباث  راوتـسا و  هاگیاج  زا  ار  ادـخ  لوسر  تفـالخ  روطچ  ناـنآ ! رب  ياو  داـب !
ایند و ياهراک  رد  هک  یناسک  تسد  زا  و  دـنداد ؟ لاقتنا  رگید  یناکم  هب  دوب  لـیئربج  دورف  لـحم  هک  ياهناـخ  زا  و  دـنتخاس ؟ نوگرگید 
او ار  ناـنیا  ياهزیگنا  هچ  تسا . يراکـشآ  ناـیز  نیا  هک  دـیرادشه  دـندرپس ؟ نارگید  تسد  هب  هتفرگ ، دـندوب  رترهاـم  رتهاـگآ و  ترخآ 
ای گرم و  هب  شاییاـنتعایب  اـی  دـش ، رما  نـیا  ثعاـب  شیاـهندز  ریـشمش  ناـمه  اـیآ  دنـشک ؟ نـیک  ع ))  ) یلع  ) نسحلاوـبا زا  اـت  درادیم 
وا تسد  هب  ادـخ  لوسر  هک  ار  تفالخ  ماـمز  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  ادـخ !؟ هار  رد  وا  هناریلد  ياهـشروی  اـی  شیاهتعاجـش و  اـهيدرمیاپ و 

روجنر ار  شراوس  و  دناسریم . دصقم  هب  تعرس  هب  ار  نآ  دربیم و  هار  ار  نآ  تلوهـس  یمرن و  هب  دیدرکیم ، رذگاو  يو  هب  دوب ، هدرپس 
درکیم و باریـس  روخـشبآ  نیا  زا  ار  نانآ  دـشیم و  نومنهر  تشاد ، زیربل  اراوگ و  لـالز و  یبآ  هک  يروخـشبآ  هب  ار  ناـنآ  درکیمن و 
تفرگیمنرب و دوخ  يارب  یناوارف  مهـس  لاملاتیب  زا  زگره  دوب  هدیـسر  تفالخ  هب  وا  رگا  تساوخیم . راکـشآ  ناهن و  رد  ار  ناـنآ  ریخ 
هب و  دـشیم ، دـنمهرهب  نآ  زا  دـناشن  ورف  ار  شایگنـشت  شتآ  هک  یبآ  يهزادـنا  هب  اـهنت  تشادیمنرب و  اـیند  لاـم  زا  شزاـین  ردـق  هب  زج 
زا وگتـسار  صیرح و  زا  دهاز  مدرم ، يارب  هاگنآ  و  درکیم . هدافتـسا  نآ  زا  دیوگ ، خساپ  ار  شایگنـسرگ  هک  كدـنا  ییاذـغ  يهزادـنا 

نامـسآ و ياهتکرب  ياـهرد  هنیآره  دـندرکیم ، هشیپ  اوقت  دـندروآیم و  ناـمیا  اهرهـش  مدرم  رگا  و  تشگیم . راکـشآ  بوخ  وگغورد 
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ياهيدب نانیا  نارگمتس  میتفرگ و  دندوبهدروآ ، مهارف  هچ  نآ  ببـس  هب  مه  ام  دندرک و  بیذکت  نانآ  اما  میدوشگیم . نانآ  رب  ار  نیمز 
هچ ره  دیونشب ، دییایب و  دیرادشه ! دنروآ . زجع  هب  ار  ام  دنناوتن  نانآ  دیـسر و  دهاوخ  نانآ  هب  يدوز  هب  دندوب  هدروآ  درگ  هک  ار  هچ  نآ 

شاک يا  تسا . تفگـش  نانآ  نخـس  سپ  یتفا  تفگـش  هب  رگا  داد . دـهاوخ  ناشن  وت  هب  یتفگـش  ياهزیچ  راـگزور  ینک  یگدـنز  رتشیب 
مادک رب  و  دناهتخیوآ ؟ گنچ  نامـسیر  نیمادک  هب  و  دناهدز ؟ هیکت  نوتـس  نیمادک  رب  و  دناهداد ؟ تشپ  هاگهیکت ، نیمادـک  هب  متـسنادیم 
ياج هب  ار  اهمد  نانیا  ادخ  هب  نارگمتس . يارب  تسا  ینیشناج  دب  هچ  و  ینادناخ ! دب  هچ  یتسود و  دب  هچ  دناهتسج ؟ الیتسا  تقبس و  یلسن 
یبوخ راک  دننکیم  نامگ  هک  داب  ار  یهورگ  يراوخ  تسکش و  سپ  دندرک . رایتخا  نازاتشیپ  ياج  هب  ار  ناگدنامسپ  دنتفرگ و  اهرپهش 

هک تسا  رتراوازـس  دنکیم  تیاده  قح  هب  هک  یـسک  ایآ  سپ  نانآ ! رب  ياو  دنمهفیمن . اما  دنراکهابت  دوخ  نانیا  هک  دینادب  دنداد ! ماجنا 
يرواد هنوگچ  دوشیم و  هچ  ار  امـش  سپ  دریگ . رارق  تیاده  دروم  دـیاب  ادـتبا  هتفاین و  هار  دوخ  هک  یـسک  ای  دوش ، هحفص 99 ] تیعبت [ 

موش جیاتن  هک  دیشاب  ینامز  هار  هب  مشچ  سپ  تسا . هدرک  نتـسبآ  ار  راگزور  اهرادرک  هنوگ  نیا  هک  مدوخ  ناج  هب  هک  دینادب  دینکیم !؟
ناراکلطاب هک  تسا  هاگنآ  دیـشود و  دیهاوخ  نآ  زا  هدنـشک  رهز  هزات و  نوخ  ریـش ، ياج  هب  هک  دینادب  اما  دـنیآ . دـیدپ  زین  اهرادرک  نیا 

وخ ناتیایند  اب  دیزاس و  هدامآ  اههنتف  ندمآ  يارب  ار  دوخ  سپ  تسناد . دنهاوخ  ار  ناینیـشیپ  موش  راثآ  هدنیآ  ياهلـسن  دنوشیم و  دنمنایز 
بناج زا  دادبتـسا  اهراک و  ماـمت  یگتخیـسگ  مه  زا  زواـجتم و  رگمتـس و  يدرف  يهلمح  هدـنرب و  ياهریـشمش  ار  امـش  داـب  هدژم  دـیریگ !

دیاهداتفا ههاریب  هب  هدمآ ؟ هچ  امش  رس  رب  امش ! رب  اغیرد  درک . دنهاوخ  ورد  ار  ناتعمج  داد و  دنهاوخ  كدنا  ار  امـش  میانغ  هک  نارگمتس ،
زا سپ  راصنا  نارجاهم و  نانز  : » دیوگ هلفغ  نب  دیوس  دیرادن »!؟ شوخ  نادـب  دوخ  هک  مراداو  يراک  ماجنا  هب  ار  امـش  مناوتیم  نم  ایآ  و 

س)  ) همطاف دزن  یهاوخـشزوپ  هب  اـهنآ ، نادرم  زا  یهورگ  دـنتفگزاب و  شیوخ  نارهوش  يارب  ار  همطاـف  ياـهفرح  ینارنخـس  نیا  عامتـسا 
سک وا  زج  ام  درکیم ، دزشوگ  ار  بلطم  نیا  رکبوبا  اب  ام  تعیب  زا  شیپ  ع ))  ) یلع  ) نسحلاوبا رگا  ناوناب  رورس  يا  دندرک : ضرع  هدمآ 

يدوس هچ  یهاوخرذع  دیداهن  ورف  راک  زا  تسد  هک  نآ  زا  سپ  دیوش  رود  دومرف : ناشیدب  ترضح  نآ  میتفرگیمن ، تفالخ  هب  ار  رگید 
»!؟ دراد

همطاف تاقدص  فاقوا و 

هدرپس ع )  ) یلع هب  ار  اهنآ  یتسرپرـس  اهنآ و  رب  تراظن  و  هدرک . بلطمینب  مشاهینب و  فقو  ار  نآ  هک  تشاد  ناتـسب  تفه  س )  ) همطاـف
زا دعب  و  ع )  ) نیسح يهدهع  رب  وا  سپ  زا  و  ع )  ) نسح يهدهع  هب  اهنآ  رب  تراظن  یتسرپرس و  يو  زا  سپ  و  دشاب ، هدنز  هک  ینامز  ات  دوب 

س)  ) همطاف هک  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) قداـص ماـما  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاـک  رد  ینیلک  دوش . هداـهن  شنارـسپ  نیرتگرزب  يهدـهع  رب  وا 
نآ هک  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) رقاب ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  اـج  ناـمه  رد  نینچمه  داد . رارق  بلطمینب  مشاـهینب و  يارب  ار  دوخ  يهقدـص 
هک تسا  یتیـصو  نیا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  [ » هحفص 100 دناوخ [ : دیشک و  نوریب  نآ  زا  یبوتکم  دروایب و  يدبـس  ای  هبعج  ترـضح 
نآ زا  هچ  نآ  هیفاـص و  ینـسح و  تیبـم ، هقرب ، لـالذ ، فاوـع ، زا : دـناترابع  هک  شیوـخ  يهناـگتفه  ياهناتـسب  يهراـبرد  س )  ) همطاـف

رظاـن و نم  يو ، زا  سپ  نیـسح و  وا  تاـفو  زا  سپ  نسح و  یلع ، تاـفو  زا  دـعب  هک  تسا  هدوـمن  بلاـطیبا  نب  یلع  هب  تسا ، مـیهارباما 
.« تشون ار  نآ  بلاطیبا  نب  یلع  دنهاوگ و  تیـصو  نیا  رب  ماوع  نب  ریبز  دوسا و  نب  دادقم  لاعتم و  دـنوادخ  دوب . مهاوخ  اهنآ  تسرپرس 
هب اهناتـسب  نیا  یتسرپرـس  : » تسا هدـمآ  اج  نآ  رد  هک  نآ  زج  هدرک  لقن  ار  تیاور  نیمه  دـننام  ع )  ) قداص ماـما  زا  دوخ  دنـس  هب  ینیلک 

نیا يهرابرد  ع )  ) مظاک ترـضح  زا  هک  تسا  هدرک  لقن  دوخ  دنـس  هب  نینچمه  يو  دبای ». لاقتنا  وت ، گرزب  دنزرف  هن  نم ، گرزب  دنزرف 
لکش هب  اهناتسب  نیا  داد : خساپ  ترضح  نآ  دندرک و  شـسرپ  دوب ، س )  ) همطاف يارب  ص )  ) ادخ لوسر  ثاریم  هک  ياهناگتفه  ياهناتـسب 

نوچ درکیم . هدافتـسا  دشیم ، دنمزاین  هک  يدراوم  رد  ای  شنانامهیم  هب  قافنا  يارب  ار  نآ  تالوصحم  زا  یخرب  ص )  ) ربمایپ دوب و  فقو 
ربمایپ هک  دنداد  تداهش  رگید  ياهدع  یلع و  تساخرب و  همـصاخم  هب  س )  ) ارهز همطاف  اب  اهناتـسب  نیا  رـس  رب  سابع  تفر ، ایند  زا  ربمایپ 
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ماما زا  یتیاور  رد  درک . رکذ  تشذـگ ، الاب  رد  هک  نانچ  ار  اهناتـسب  مان  ع )  ) مظاـک ماـما  هاـگنآ  تسا . هدرک  همطاـف  فقو  ار  اهناتـسب  نیا 
دیشخب و شلوسر  هب  تمینغ  هب  ار  نآ  دنوادخ  سپس  درک  هبتاکم  نآ  اب  ار  ناملس  هک  تسا  نامه  تیبم ، ناتسب  : » تسا هدمآ  ع )  ) قداص

همطاف هک  هدمآ  تایاور  زا  یخرب  رد  اریز  دراد . دوجو  تافانم  رابخا  نیا  نایم  دوش  مهوت  دیاش  هدنراگن : تسا ». همطاف  يهقدص  وزج  نآ 
همطاف دوخ  کلم  اهناتـسب  نیا  هک  دـیآیم  مزال  تروص  نیا  رد  هک  درک  فقو )  ) قدـصت بلطمینب  مشاـهینب و  رب  ار  اهناتـسب  نیا  (س )

هدرک فقو  همطاف  رب  ار  اهناتـسب  نیا  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  نآ  رب  لاد  زین  رابخا  زا  یخرب  تسا . فقو  طیارـش  زا  کـلمت  اریز  تسا ، هدوب 
ندرک فقو  لباق  یفقو ، لام  هک  ارچ  دنک . فقو  بلطمینب  مشاهینب و  رب  ار  نآ  هتـسناوتیم  هنوگچ  ترـضح  نآ  تروص  نیا  رد  دوب و 

رب وا  زا  سپ  يو و  رب  س )  ) همطاـف تاـیح  ناـمز  اـت  ار  اهناتـسب  نیا  ربـمغیپ  هک  درک  عـمج  نینچ  ار  راـبخا  نیا  ناـیم  ناوـتب  دـیاش  تسین .
مییوگب هک  نیا  ای  دوب . هدرک  نیعم  هدرک ، نییعت  همطاف  هک  یبیترت  ناـمه  هب  ار  اـهنآ  رب  تراـظن  دوب و  هدرک  فقو  بلطمینب  مشاـهینب و 

هحفص تیصو [  نیا ، ربانب  تسا . هدرک  دنک ، نییعت  دوخ  زا  سپ  همطاف  هک  یسک  فقو  سپس  همطاف و  فقو  ار  اهناتسب  نیا  ص )  ) ربمغیپ
. هئشنم هن  تسا  هدوب  هیکاح  همطاف  [ 101

ارهز همطاف  تیصو 

نآ تیـصو  يهراـبرد  دـش . رکذـتم  يو  هب  ار  دوـخ  ياهدـهع  درک و  تیـصو  ع )  ) یلع هب  دـش  رجنم  وا  گرم  هب  هـک  یـضرم  رد  همطاـف 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  : » دوب هدمآ  نآ  رد  هک  تفای  يذـغاک  يو  رـس  رانک  رد  همطاف  تافو  زا  سپ  ع )  ) یلع هک  هدـش  تیاور  ترـضح 

تسین و يدوبعم  اتکی  يادخ  زج  هک  دـهدیم  یهاوگ  وا  تسا . هدرک  تیـصو  نادـب  ص )  ) ادـخ لوسر  رتخد  همطاف  هک  تسا  يزیچ  نیا 
تسین و يدیدرت  نآ  رد  دمآ و  دهاوخ  تمایق  تسا . قح  خزود  تشهب و  هک  دهدیم  یهاوگ  زین  تسادـخ و  يهداتـسرف  هدـنب و  دـمحم 

راپس مکاخ  هب  هنابـش  رازگ و  زامن  نم  رب  نک و  منفک  هد و  لسغ  نک و  طونح  ارم  یلع  يا  دزیگنایم . رب  تساهربق  رد  ار  هک  ره  دنوادخ 
، دش رامیب  همطاف  نوچ  دناهتفگ  ياهدع  ناسرب ». مالـس  منادنزرف  هب  تمایق  زور  ات  و  مراپـسیم ، ادخ  هب  ار  وت  نکم . علطم  ار  سک  چـیه  و 

دنک جاودزا  بنیز  شرهاوخ  رتخد  ۀماما  اب  هک  نآ  تسخن  درک : یلع  هب  تیصو  هس  دناوخب و  ار  ع )  ) یلع سیمع و  تنب  ءامسا  نمیاما و 
همطاـف : » تسا هدـمآ  یتـیاور  رد  تسا ». نم  نوـچمه  منادـنزرف  يارب  : » دوـمرف ترـضح  نآ  تشادیم . تسود  ار  وا  نادـنزرف  هماـما  هک 

رد ربمایپ  هدش  تیاور  هک  تسا  یـسک  نامه  عیبر و  نب  صاعلاوبا  رتخد  ۀماما  تسا ». نابرهم  زوسلد و  منادـنزرف  رب  مرهاوخ  رتخد  تفگ :
اب ترضح  نآ  تیـصو  هب  انب  ع )  ) یلع تفر ، ایند  زا  همطاف  نوچ  دوب . ص )  ) ادخ لوسر  رتخد  بنیز  وا  ردام  تفرگیم . شـشود  رب  زامن 
ار نت  راـهچ  نآ  زا  یکی  و  تسین ». یهار  هراـچ و  اـهنآ  يرود  زا  هک  دـناسک  راـهچ  : » دومرف هک  دوـب  ور  نیمه  زا  درک و  جاودزا  هماـما 

حرـش هب  سپـس  دـنک و  اـیهم  وا  يارب  یتوباـت  هک  نآ  مود  دوب ». هدرک  تیـصو  نم  هب  ار  وا  اـب  جاودزا  همطاـف  : » دوـمرف درک و  رکذ  ۀـماما 
مدید مدوب ، هشبح  راید  رد  هک  یماگنه  نم  درک : ضرع  همطاف  هب  سیمع  تنب  ءامـسا  : » تسا هدمآ  یتیاور  رد  تخادرپ . نآ  ياهیگژیو 

تساوخ و یتخت  هحفـص 102 ] سپ [  مزاسب . تیارب  ار  نآ  دننام  دنکیم  بلج  ار  وت  رظن  رگا  سپ  دنزاسیم . يزیچ  ناگدرم ) يارب   ) هک
دننام زین  نم  يارب  دومرف : س )  ) همطاف تخادنا . نآ  يور  ياهچراپ  هاگنآ  تسب و  نآ  ياههیاپ  هب  بوچ  يرادقم  سپس  دنادرگرب . ار  نآ 
رتخد همطاف  : » هک تسا  هدرک  لـقن  دوخ  دنـس  هب  باـعیتسا  فلؤم  دـناشوپب ». خزود  زا  ار  وت  ادـخ  مراودـیما  هک  ناـشوپب  ارم  زاـسب  ار  نآ 

نز رکیپ  رب  ياهچراپ  مرامـشیم . تشز  دـننکیم  نانز  يهزاـنج )  ) اـب هک  ار  يراـک  نم  تفگ : سیمع  تنب  ءامـسا  هب  ص )  ) ادـخ لوسر 
دوخ هک  مهدب  ناتناشن  يزیچ  ایآ  ادخ  لوسر  رتخد  يا  درک : ضرع  ءامـسا  سپ  دوشیم . نایامن  وا  ندب  ياهيدنلب  تسپ و  دـننکفایم و 

هلیـسو نیا  ندید  اب  همطاف  دنکفا . نآ  رب  ياهچراپ  هاگنآ  درک و  مخ  ار  اهنآ  دروایب و  رت  بوچ  يدادعت  سپ  مدـید . ار  نآ  هشبح  راید  رد 
همطاف : » دـیوگ باعیتسا  فلؤم  دوشیم ». صخـشم  درم ، يهزاـنج  زا  نز  يهزاـنج  نادـب  هک  تسا  ییوکین  بوخ و  يهلیـسو  نیا  دومرف :

هدیـشوپ و شاهزانج  بیترت  نیدب  شحج  رتخد  بنیز  يو  زا  سپ  دش و  روتـسم  وحن  نیدب  وا  يهزانج  هک  تسا  مالـسا  رد  سک  نیتسخن 
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هچ دیـسرپ : وا  زا  شردپ  یتقو  هک  اجنآ  ات  درکیم  يراشف  ياپ  شیوخ  فافع  باجح و  تشادهاگن  رب  هنوگنیدب  س )  ) ارهز دش ». لمح 
یتح هک  دوب  دنبياپ  دوخ  باجح  هب  ردق  نآ  وا  دـنیبن . ار  وا  مه  يدرم  دـنیبن و  ار  درم  هک  نیا  داد : خـساپ  تسا ؟ باوص  نز  يارب  يراک 

ءامسا هب  ار  دوخ  ینارگن  تباب  نیا  زا  درکیم و  یتحاران  هودنا و  راهظا  دننک ، لمح  اراکـشآ  دنهاوخب  ار  يو  هک  نیا  زا  يرامیب  رتسب  رد 
دش و لاحشوخ  تهج  نیا  زا  ترـضح  نآ  درک و  فیـصوت  شترـضح  يارب  دوب ، هدید  هک  ار  یتوبات  مه  ءامـسا  تفگزاب و  سیمع  تنب 
هب ناوتیم  اج  نیمه  زا  دوشگ . مسبت  هب  بل  دوب ، هدیدن  شنابل  رب  يدنخبل  سک  چـیه  تشذـگیم و  شردـپ  تافو  زا  هک  اهتدـم  زا  سپ 
هک تسا  هدرک  تیاور  سابعنبا ، زا  نیسح  نب  یلع  زا  دوخ  دنـس  هب  كردتـسم  رد  مکاح  درب . یپ  مهم  نیدب  ترـضح  نآ  هجوت  تقد و 

؟ دننک لمح  تخت  رب  اراکشآ  ارم  گرم  زا  سپ  هک  يراذگیم  ایآ  دومرف : سیمع  تنب  ءامسا  هب  سپ  دش  رامیب  یتخس  هب  همطاف  : » تفگ
وا هب  س )  ) همطاف تخاس . مهاوخ  تیارب  دـنزاسیم ، هشبح  رد  ماهدـید  هک  ناـنچ  یتوباـت  هکلب  هن . دـنگوس  مدوخ  ناـج  هب  تفگ : ءامـسا 

ءامسا دوب . توبات  هحفص 103 ] نیتسخن [  نیا  تسب و  تخت  رب  ار  نآ  تساوخ و  رت  بوچ  يدادعت  ءامـسا  سپ  هدب . مناشن  ار  نآ  دومرف :
هک يرآ  . ) مدوب هدیدن  نادـنخ  ماگنه  نآ  ات  شردـپ  گرم  زا  سپ  ار  وا  نم  هک  یلاح  رد  درک  مسبت  همطاف  توبات  ندـید  زا  سپ  تفگ :

شاهزاـنج رب  دوب  نیگمـشخ  اـهنآ  هب  تبـسن  همطاـف  هک  يدارفا  زا  سک  چـیه  هک  نآ  موس  [ . 41 (.« ] دنوشیم زیامتم  دوخ  دـض  اب  ءایـشا 
هب ار  وا  دنوریم ، باوخ  هب  دـنریگیم و  مارآ  ناگدـید  هک  یماگنه  هنابـش ، دـنناوخب و  زامن  شاهزانج  رب  هک  دـنراذگن  دـنوشن و  رـضاح 
هک یطونح  یفاضا  رادقم  اب  ار  يو  هک  دوب  نآ  ع )  ) یلع هب  ترضح  نآ  رگید  يایاصو  هلمج  زا  دنراد . ناهنپ  ار  شرازم  دنراپس و  كاخ 

، دوخ يارب  یتمسق  دوب . هدرک  تمـسق  هس  ار  طونح  نیا  دوخ  ربمایپ  دننک . طونح  دوب ، مهرد  لهچ  هدنام و  ياج  رب  ص )  ) ادخ لوسر  زا 
زا شیپ  یکدنا  دوخ  وا  اریز  دنکن  هنهرب  ار  وا  دهد و  لسغ  شاهماج  رد  ار  يو  هک  نیا  رگید  و  همطاف . يارب  یتمسق  یلع و  يارب  یتمـسق 

ناـمگ یخرب  هک  تسور  نیمه  زا  دوب . هدرک  رب  رد  ار  شاهزاـت  ون و  ياهـسابل  هتخاـس و  فـیظن  كاـپ و  ار  دوـخ  هدرک و  لـسغ  شتاـفو 
تسا یتیاور  رد  تسا ). تسردان  تفگ ، میهاوخ  مه  ادعب  هک  نانچ  رظن  نیا  . ) نک نفد  لسغ ، نیمه  اب  ارم  تسا  هتفگ  همطاف  هک  دناهدرب 
نیمه زین  مشاهینب  نانز  يارب  و  مهرد ) لـهچ  ربارب  هیقوا  ره   ) هیقوا هدزاود  ربمغیپ  ناـنز  زا  کـی  ره  يارب  درک  تیـصو  س )  ) همطاـف هک 

: هک تسا  هدرک  تیاور  باعیتسا  رد  ربلادبع  نبا  دومرف . تیـصو  لوپ  يرادقم  زین  بنیز ، شرهاوخ ، رتخد  هماما  يارب  زین  دنهدب و  رادـقم 
میعنوبا دوش ». دراو  نم  رب  يرگید  سک  راذگم  دیهد و  لسغ  ارم  یلع  وت و  مدرم  هک  یماگنه  دومرف : سیمع  تنب  ءامسا  هب  س )  ) همطاف »

دعـسنبا دنداد ». لسغ  ار  وا  ءامـسا  یلع و  درمب ، همطاف  نوچ  : » تسا هتفگ  هدروآ و  ار  تیاور  نیمه  ریظن  ءایلوالا  ۀیلح  رد  مه  یناهفـصا 
هک دناهدرک  لقن  عفارما  زا  یثیدح  رد  لبنح  نب  دمحا  دعـسنبا و  زا  ۀـباصالا  فلؤم  زین  و  یملـس ، زا  عفار  وبا  زا  دوخ  دنـس  هب  تاقبط  رد 

ندرک لسغ  يارب  بآ  نم  رب  ردام  يا  تفگ : دمآ و  نوریب  نم  دزن  دیـسر ، ارف  درمب  نآ  رد  هک  يزور  نوچ  دـش و  رامیب  همطاف  : » دـنتفگ
رد ار  اهنآ  وا  مدرب و  شیارب  روایب . ار  ماهزات  ياههماج  دومرف : سپـس  و  درک . لـسغ  لکـش  نیرتهب  هب  زین  وا  متخیر . بآ  شیارب  نم  زیرب .
 ] نم هب  سپـس  دیباوخ و  هلبق  هب  ور  دیـشک و  زارد  رتسب  رب  همطاف  مدرک . نینچ  نم  رتسگب ، قاتا  طسو  رد  ارم  رتسب  دومرف : سپـس  درک ، رب 
ایند سپـس  دزاس و  هنهرب  ارم  دیابن  سک  چیه  سپ  ماهدرک ، لسغ  دوخ  موشیم و  حور  ضبق  کنیا  مه  نم  ردام  يا  دومرف : هحفص 104 ]

وا لسغ  بابسا  هک  داد  روتسد  یلع  هب  دش  کیدزن  همطاف  تافو  نوچ  : » دیوگ ءایلوالا  ۀیلح  باتک  رد  یناهفصا  میعنوبا  تفگ ». دوردب  ار 
هب تسد  درک و  رب  رد  ار  اهنآ  دندروآ . شیارب  نشخ  ییاههماج  دش . شیاهنفک  راتـساوخ  درک و  تراهط  لسغ و  دوخ  سپ  دنک ، ایهم  ار 

ارهاظ دراپـس ». كاـخ  هب  شیاـههماج  اـب  ار  يو  هنوگ  ناـمه  دـنکن و  هنهرب  ار  وا  دریمب  نوچ  هک  دومرف  ع )  ) یلع هب  سپـس  دوس ، طونح 
لسغ شیاهسابل  رد  رهاط  كاپ و  ار  يو  شتافو  زا  سپ  ات  دوب  ریهطت  فیظنت و  يارب  زا  دومرف ، هیلع  هللا  تاولص  ترـضح  نآ  هک  یلـسغ 

رتناسآ شراک  دـهد ، لسغ  ار  يو  تساوخیم  هک  یـسک  دوب و  رتکیدزن  یگدیـشوپ  رتس و  هب  راک  نیا  اریز  دـننکن . شاهنهرب  دـنهد و 
ماجنا گرم  زا  شیپ  ار  تیم  لسغ  ناوتیمن  اریز  تسین ، یتسرد  نخـس  دوب ، تیم  لسغ  درک  همطاف  هک  یلـسغ  مییوگب  رگا  اـما  دـشیم ،
هنیدـم مدرم  تفای ، تافو  همطاـف  نوچ  تسین . تسرد  هشیدـنا  نیا  اـما  تسا  هدوب  تیم  لـسغ  لـسغ ، نیا  هک  دـناهدرک  مهوت  یخرب  داد .
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اهنآ نویش  گناب و  زا  هنیدم  دوب  کیدزن  دنتـسیرگیم . ادصکی  دندمآ و  درگ  همطاف  يهناخ  رد  مشاهینب  نانز  دندروآرب . دایرف  ادصکی 
نآ دـندرک . يور  ع )  ) یلع يوس  هب  بسا  ياـههلگ  نوچمه  مدرم  ادـخ . لوسر  رتـخد  يا  ارورـس ! يا  دـنتفگیم : ناـنآ  دـیآرد . هزرل  هب 
هک موثلکما  دنتسیرگیم . اهنآ  يهیرگ  زا  مدرم  دنتسیرگیم . دندوب و  شیور  شیپ  ع )  ) نیسح نسح و  هک  یلاح  رد  دوب  هتسشن  ترضح 

ار وت  تقیقح  هب  کنیا  ادخ ! لوسر  يا  ردپ ! يا  تفگیم : تسیرگیم  دمآ و  نوریب  دوب ، هدرک  رب  رد  ییادر  تشاد و  هرهچ  هب  يدـنبور 
هک دندیـشکیم  راظتنا  دـندوب و  راودـیما  نانآ  دنتـسشن . دـندمآ و  عمج  مدرم  درک . میهاوخن  ترادـید  هاگچـیه  رگید  میداد و  تسد  زا 

نیا رد  شندرب  نوریب  ادـخ ! لوسر  رتخد  هک  دـیدرگرب  تفگ : نانآ  هب  دـمآ و  نوریب  رذوبا  اما  دـنرازگ ، زامن  نآ  رب  ات  دـیآ  نوریب  هزانج 
شردـپ تافو  زا  سپ  س )  ) همطاف : » تسا هدـمآ  نیظعاولا  ۀـضور  باـتک  رد  دـنتفر . دنتـساخرب و  مدرم  تسا . هتخادـنا  ریخأـت  هب  ار  بش 

رد بش  لهچ  دش و  رامیب  یتخس  هب  سپـس  دوب . نایرگ  هحفـص 105 ] هتـسکشلد و [  دنمدرد و  نوزحم و  هدزمغ و  نیگهودنا و  هراومه 
نوچ داتـسرف  یلع  یپ  رد  دناوخ و  ارف  ار  سیمع  تنب  ءامـسا  نمیاما و  داتفا ، راضتحا  لاح  هب  نوچ  تفای . تافو  هک  نآ  ات  دنامب  لاح  نآ 

هب هک  نآ  رگم  منیبیمن  دوخ  هب  يزیچ  هظحل  هب  هظحل  نم  هدیسر و  ارف  نم  گرم  ومع ! رسپ  يا  تفگ : همطاف  دش ، رضاح  شنیلاب  رب  یلع 
هچ ره  ادـخ ! لوسر  رتـخد  يا  تفگ : وا  هب  ع )  ) یلع منکیم . تیـصو  مراد  لد  رد  هک  ییاـهزیچ  هب  ار  وت  نم  مدـنویپب . مهاوخیم  مردـپ 

رسپ يا  تفگ : همطاف  سپس  درک . نوریب  دوب  قاتا  رد  ار  یسک  ره  تسشن و  همطاف  رـس  رانک  رد  هاگنآ  نک . تیـصو  نم  هب  يراد  تسود 
ادـخ رب  هانپ  دومرف : ع )  ) یلع مدرکن . تفلاخم  ار  وت  نم  یتشاد  ترـشاعم  نم  اب  هک  ینامز  زا  یتفاین و  راکتنایخ  يوگغورد و  ارم  وت  ومع 

خیبوت مدوخ  اب  تتفلاخم  رطاخ  هب  ار  وت  مهاوخب  نم  هک  يرتناسرت ، ادخ  زا  رتیمارگ و  رتراکزیهرپ و  رتراکوکن و  ادـخ و  هب  يرتاناد  وت 
غاد دـنگوس  ادـخ  هب  تسین . ياهراچ  چـیه  نآ  زا  هک  تسا  يراک  اـما  تسا ، نارگ  رایـسب  نم  شیپ  زا  وت  نتفر  ییادـج و  یتسار  هب  منک .
زاـب وا  هب  مییادـخ و  زا  اـم  سپ  منادیم . گرزب  سب  ار  وت  نداد  تسد  زا  تاـفو و  نم  تشگ و  هزاـت  نم  رب  ص )  ) ادـخ لوـسر  تبیـصم 

نآ سپ  زا  هک  تسا  تبیـصم  نیمه  ادخ  هب  اهنآ ، نیرترابهودنا  نیرتخـلت و  نیرتكاندرد و  نیرتراب و  هعجاف  هک  یتبیـصم  زا  میدرگیم 
هچ ره  تفگ : سپس  دنابـسچ و  شاهنیـس  هب  تفرگ و  ار  همطاف  رـس  یلع  دنتـسیرگ . ینامز  ود  ره  هاگنآ  تسین . یـشمارآ  تیلـست و  چیه 

حیجرت شیوخ  راک  رب  ار  وت  نامرف  و  درک . مهاوخ  ارجا  ییامرفب  هک  ار  هچنآ  ره  ینیبیم و  راداـفو  ارم  هک  نک  تیـصو  نم  هب  یهاوخیم 
ع)  ) نانمؤمریما هب  تساوخیم  هک  ار  هچنآ  هاگنآ  ومع ! رـسپ  يا  دهد ، کین  شاداپ  ار  وت  نم  ياج  هب  دنوادخ  تفگ : همطاف  داد . مهاوخ 

نآ زین  سیمع  تنب  ءامـسا  داد . لسغ  شنهاریپ  رد  ار  وا  تسب . راک  هب  ار  وا  ياـیاصو  ماـمت  تساـخرب و  ترـضح  نآ  سپ  درک . تیـصو 
.« داد لسغ  ار  همطاف  سیمع ، تنب  ءامسا  اب  بلاطیبا  نب  یلع  : » دسیونیم باعیتسا  رد  ربلادبع  نبا  درک ». يرای  لسغ  راک  رد  ار  ترـضح 

لسغ ار  ص )  ) ادخ لوسر  رتخد  همطاف  یلع ، نم و  : » تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  سیمع  تنب  ءامسا  زا  دوخ  دنـس  هب  كردتـسم  رد  مکاح 
دنیوگیم هک  یخرب  داعبتسا  بیترت  نیدب  درکیم . يرای  راک  نیا  رب  ار  وا  ءامسا  دادیم و  لسغ  ار  همطاف  امیقتسم  دوخ  ع )  ) یلع میداد ».

زا یخرب  رد  تسا . هدوب  رکبوبا  رسمه  زور  نآ  رد  ءامسا  اریز  دوشیم . عفر  تخادرپ ، همطاف  لسغ  راک  هب  یلع  اب  دوب ، هناگیب  ینز  ءامـسا 
هحفـص و [  همطاف ) زینک   ) هضف موثلکما و  نینـسح و  وا و  دوخ  زج  دنروایب و  بآ  هک  دومرف  نیـسح  نسح و  هب  ع )  ) یلع هک  هدـمآ  رابخا 

، تفای تافو  س )  ) همطاف نوچ  : » دیوگ باعیتسا  رد  ربلادـبع  نبا  تسا . هدوبن  رـضاح  اج  نآ  رد  يرگید  سک  سیمع ، تنب  ءامـسا  [ 106
ادـخ لوسر  رتخد  ام و  نایم  هیمعثخ  نیا  تفگ : درب و  تیاکـش  رکبوبا  هب  هشیاع  وشم . لخاد  تفگ : ءامـسا  اما  دوش  لخاد  ات  دـمآ  هشیاع 

ار وت  زیچ  هچ  ءامسا  يا  تفگ : داتسیا و  رد  رب  دمآ و  رکبوبا  سپ  تسا . هتخاس  وا  يارب  سورع  جدوه  دننام  يزیچ  دوشیم و  عنام  (ص )
جدوه دننامه  يزیچ  وا  يارب  هک  نآ  لاح  ینک  عنم  ص )  ) ادخ لوسر  رتخد  رب  ندش  لخاد  زا  ار  ص )  ) ادخ لوسر  نارسمه  هک  تشاداو 

هدـنز ناـمز  رد  ماهتخاـس  کـنیا  هک  ار  هچ  نآ  دوش و  دراو  يو  رب  یـسک  مراذـگن  هک  دوـمرف  ارم  داد : خـساپ  ءامـسا  ياهتخاـس ؟ سورع 
هاگنآ هدـب . ماجنا  هدومرف ، وت  هب  وا  هک  ار  هچ  ره  تفگ : رکبوبا  سپ  مزاـسب . شیارب  ار  نآ  هک  دومرف  دوخ  وا  مدـنایامنب و  يو  رب  شندوب 
زاـمن وا  رب  درک و  طونح  ار  يو  ص )  ) ادـخ لوسر  طوـنح  يهدـنامیقاب  اـب  درک و  نفک  هماـج  تفه  رد  ار  وا  ع )  ) یلع تشگزاـب . دوـخ 
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رب زاـمن  ندرازگ  ترـضح و  نآ  نفد  ماـگنه  هب  تخاـس . ناـهنپ  ار  شرازم  درپس و  شکاـخ  هب  بش  لد  رد  تفگ و  ریبکت  جـنپ  درازگ و 
یلع صاخ  نارای  مشاهینب و  زا  یهورگ  هدـیرب و  ناملـس و  رذوبا و  ریبز و  لیقع و  دادـقم و  راـمع و  و  ع )  ) نینـسح یلع و  زج  شرکیپ 
لوق نیا  هدـش . نفد  شاهناخ  رد  وا  دـنیوگ  یخرب  تسا . فالتخا  ترـضح  نآ  نفد  لحم  يهراـبرد  تشادـن ». روضح  يرگید  سک  (ع )

يرگید نیغورد  ياهربق  وا ، ربق  فارطا  ع )  ) یلع دش و  هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  وا  دناهتفگ : نینچمه  تسا . رابتعا  يهتسیاش  رتحیحص و 
نورد همطاف  ربق  رد  لضف ، سابع و  یلع و  : » دیوگ تاقبط  رد  دعسنبا  [ . 42 . ] دسانشن ار  وا  ربق  یقیقح  هاگیاج  سک  چیه  ات  دروآ  دیدپ 

تایاور نینچمه  دعـسنبا  درازگ ». زامن  همطاف  رب  ع )  ) یلع : » دنیوگیم هک  تسا  هدـش  لقن  فلتخم  دـیناسا  اب  تایاور  يدادـعت  دـندش ».
دنس هب  نینچمه  درپس ». كاخ  هب  هنابش  ار  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  ع ،)  ) یلع : » تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  يرهز  زا  دنـس  دنچ  اب  يرایـسب 

زا شباحـصا و  یخرب  زا  یلع  نب  یـسوم  زا  یتایاور  نینچمه  دـش ». نفد  هنابـش  همطاف ، : » تفگ هک  هدـش  لقن  ع )  ) رقاب ماما  زا  رباج  زا  وا 
زا : » تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  نیسح  نب  یلع  زا  دوخ  دنس  هب  يو  دش  نفد  هنابـش  همطاف  هک  تسا  هدش  لقن  دیعـس  نب  ییحی  زا  هشیاع و 
هچ مدیسرپ : دوب . هتفرگ  مارآ  اج  همه  هک  نآ  زا  دعب  میدرک  نفد  ار  وا  بش  هب  تفگ : دیدرک ؟ نفد  تقو  هچ  ار  همطاف  مدیسرپ  سابعنبا 
ادخ لوسر  رتخد  همطاف  : » تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  هشیاع  زا  دوخ  دنس  هب  مکاح  هحفص 107 ] یلع [ ». تفگ : درازگ ؟ زامن  وا  رب  یسک 
زامن وا  رب  بلاـطیبا  نب  یلع  دـش و  هدرپس  كاـخ  هب  همطاـف  هک  یماـگنه  اـت  تفاـین  یهاـگآ  رما  نیا  زا  رکبوبا  دـش و  نفد  هنابـش  (ص )
لسغ ار  همطاف  سیمع  تنب  ءامسا  اب  هک  دوب  یسک  وا  درازگ و  زامن  همطاف  رب  بلاطیبا  نب  یلع  : » دیوگ باعیتسا  رد  ربلادبع  نبا  درازگ ».

هک هدروآ  تیاور  يدادعت  یفطصملا ، راد  رابخاب  افولا  ءافو  رد  يدوهمس  دنراپس ». شکاخ  هب  هنابش  هک  درک  داهنشیپ  يو  هب  همطاف  داد و 
تباث : » دیوگیم وا  تسا . هدرک  تیاکح  یقهیب  زا  هک  تسا  یتیاور  تایاور ، نیا  يهلمج  زا  دش . نفد  هنابـش  همطاف  هک  تسا  نآ  رگناشن 

.« تفاین یهاگآ  رکبوبا  درپس و  كاـخ  هب  هنابـش  ار  وا  یلع  هک  تسا  حیحـص  رد  نوچ  تفاـین  یهاـگآ  همطاـف  تاـفو  زا  رکبوبا  هک  هدـش 
. تخاس ناهنپ  ار  وا  ربق  هاگیاج  درک و  نفد  هضور  رد  ار  همطاف  ع ،)  ) یلع هک  تسا  هدرک  لقن  مامه  نب  دمحم  زا  ۀمامالا  لئالد  رد  يربط 

همطاف نفد  زا  سپ  نانمؤمریما  هک  تسا  هدش  تیاور  دوب . هدمآ  دیدپ  هزات  ربق  لهچ  عیقب  رد  دش ، نفد  همطاف  هک  یبش  يادرف  دـیوگ : يو 
ترتخد زا  نم و  زا  ادخ  لوسر  يا  وت  رب  مالـس  : » تفگ هاگنآ  دنادرگرب و  ص )  ) ادـخ لوسر  ربق  فرط  هب  ار  شتروص  تساخرب و  (س )
شیارب ار  وت  هب  نتـسویپ  دوز  دنوادخ  هک  یـسک  تسا . هتفخ  وت  يهعقب  رد  كاخ  لد  رد  هدمآ و  دورف  وت  راوج  رد  هک  تاهدننک  رادید  و 
تیلست ياج  هک  نآ  زج  تفر  نیب  زا  نایناهج  نانز  يوناب  قارف  رد  مربص  دش و  مک  مبیکش  تاهبوبحم ، قارف  زا  ادخ ، لوسر  يا  دیزگرب .

هک یماگنه  هب  مداهن و  ترازم  رد  ار  وت  هک  مدوب  نم  اریز  تسا ، یقاـب  وت  تلحر  نکـشرمک  تبیـصم  تخـس و  قارف  ندـید  اـب  نم  يارب 
تناـما سپ  نوـعجار . هـیلا  اـنا  اـنا هللا و  تـسین . يریزگ  لوـبق  زج  ادـخ  ریدـقت  ربارب  رد  يرآ  يداد . ناـج  تـشاد ، رارق  ماهنیـس  رب  ترس 

لوسر يا  دولآرابغ ! نیمز  نیدوبک و  نامـسآ  يور  تسا  تشز  هچ  سپ  دش . هدوبر  ارهز  تشگ و  تفایرد  ناگورگ  دش و  هدـنادرگزاب 
ار ياهناخ  دنوادخ  هک  ینامز  ات  تسا ، هدرک  ياج  ملد  رد  هراومه  مغ  درذگیم و  یباوخیب  هب  میاهبـش  ینادواج و  نم  هودنا  سپ  ادـخ 
. ] تسا هدـنک  ياـج  زا  ار  مبلق  هک  مراد  یمغ  دـنکیم و  نوـخ  ار  لد  هک  مراد  یهودـنا  دـنک . راـیتخا  میارب  يراد  تماـقا  نآ  رد  وـت  هک 
داد دهاوخ  ربخ  وت  هب  ترتخد  يدوز  هب  منکیم . هوکـش  ادخ  هب  ییادج  زا  نم  تخادنا . ییادـج  ام  نایم  دـنوادخ  دوز  هچ  هحفص 108 ]

سرپب و وا  زا  ار  ناتـساد  رارـصا  اب  دوخ  وت  سپ  دندرک . لامیاپ  ار  دوخ  قح  دندش و  تسدمه  رگیدکی  اب  نم  هیلع  امـش  تما  هنوگچ  هک 
اهنآ نتفگزاـب  يارب  یهار  اـیند  رد  اـما  دیـشوجیم ، شاهنیـس  رد  شتآ  نوـچ  هک  تشاد  ییاـهلد  درد  اـسب  هچ  اریز  هاوـخب  شرازگ  وا  زا 
امش يود  ره  رب  مالـس  دورد و  تسا . نارواد  نیرتهب  وا  هک  درک  دهاوخ  يرواد  دوخ  ادخ  تفگ و  دهاوخ  ار  اهنآ  يدوز  هب  وا  اما  تفاین .
نآ هب  هن  منامب  رگا  تسا و  یگنتلد  يور  زا  هن  مدرگزاب . رگا  سپ  هتـسخ . هن  تسا و  گنتلد  هن  هک  ياهدننک  عادو  مالـس  ادخ ! لوسر  يا 

ام رب  نمشد  یگریچ  میب  رگا  و  تسا . رتابیز  رتهدنخرف و  ییابیکش  ياو ! ياو  منامگدب . نایابیکـش ، هب  دنوادخ  يهدعو  هب  هک  تسا  لیلد 
، هدرم دـنزرف  يردام  نوچمه  و  مدومنیم . گنرد  نافکتعم  نوچ  نآ  رانک  رد  مدرکیم و  ماقم  وت  رازم  رانک  رد  همطاـف  يا  هنیآره  دوبن ،
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تشگ لامیاپ  شقح  متس  روز و  اب  دش و  هدرپس  كاخ  هب  یناهنپ  ترتخد  ادخ  نامشچ  ربارب  رد  سپ  متسیرگیم . گرزب  تبیصم  نیا  رب 
لوسر يا  سپ  دوب . هتـشگن  هنهک  تداـی  هدـشن و  يرپس  يزیچ  وت  گرم  ماـگنه  زا  هک  نآ  لاـح  دنتـشادزاب ، شثاریم  زا  ار  وا  اراکـشآ  و 

رب یهلا  ناوضر  مالـس و  وت و  رب  ادخ  دورد  سپ  ادخ . لوسر  يا  تسوت  رد  تیلـست  نیرتهب  و  مربیم ، تیاکـش  دنوادخ  هب  اهنت  نم  ادخ !
رد مکاـح  درک . رعـش  ندـناوخ  هب  عورـش  داتـسیاب و  ربـق  يهراـنک  رب  داـهن  ربـق  رد  ار  س )  ) همطاـف ع ،)  ) یلع نوـچ  داـب »! وـت  رب  همطاـف و 

لیلق قارفلا  نود  يذـلا  لک  ۀـقرف و  نیلیلخ  نم  عامتجا  لکل  دومرف : ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  تفر  ایند  زا  همطاف  نوچ  : » دـیوگ كردتـسم 
تـسا هدرک  لقن  مامه  نب  دـمحم  زا  همامالا  لئالد  رد  يربط  [ . 44 « ] لیلخ مودـی  نا ال  یلع  لیلد  دـمحا  دـعب  امطاف  يداقتفا  نا  و  [ . 43]

ریاس زا  همطاف  ربق  صیخشت  سپ  دندید . ربق  لهچ  اج  نآ  رد  دندمآ و  عیقب  هب  دنتفای ، یهاگآ  س )  ) همطاف تافو  زا  نوچ  ناناملـسم  : » هک
کی طقف  امش  ربمغیپ  دنتفگ : درک و  تمالم  ار  يرگید  کی  ره  دنتخادنا و  هار  هب  دایرف  گناب و  مدرم  سپ  دش . لکـشم  اهنآ  يارب  اهربق 

 ] دـیدرازگن و زامن  وا  رب  دـیدوبن و  رـضاح  وا  تافو  رد  امـش  هک  یلاح  رد  دـش ، نفد  درمب و  رتخد  نیا  داهن و  راگدای  هب  ناتنایم  رد  رتخد 
همطاف هزانج  ام  ات  دننک  شبن  ار  اهربق  نیا  ات  دیروایب  ار  ناملسم  نانز  دنتفگ : نارایتخا  بحاص  زا  یخرب  دیتخانشن . ار  شربق  هحفص 109 ]

یلاح رد  نیگمـشخ و  ترـضح  نآ  دیـسر . ع )  ) نانمؤمریما شوگ  هب  ربخ  نیا  مینک . ترایز  ار  شرازم  میرازگب و  زامن  وا  رب  میباـیب و  ار 
رب هیکت  اب  دیـشوپیم و  ار  نآ  یلکـشم  ره  رد  هک  دوخ  درز  يابق  اـب  دوب  هتـشگ  هتـسجرب  شندرگ  ياـهگر  هدـش و  خرـس  شنامـشچ  هک 

نانچ هک  تسا  بلاطیبا  نب  یلع  نیا  تفگ : نانآ  هب  تفر و  مدرم  يوس  هب  یـصخش  دیـسر . عیقب  هب  ات  دـمآ  نوریب  راقفلاوذ ، شریـشمش 
نآ یخرب  دـنارذگیم . غیت  مد  زا  ار  همه  درادرب  اهربق  نیا  زا  گنـس  کی  یـسک  رگا  هک  دروخیم  مسق  ادـخ  هب  وا  دـیآیم  دـینیبیم  هک 

. میرازگیم زامن  وا  رب  میفاکشیم و  ار  همطاف  ربق  ام  هنیآره  دنگوس  ادخ  هب  نسحلاوبا  يا  تفگ : وا  هب  کلام  دندید و  هار  رس  ار  ترضح 
هک نآ  سرت  زا  تفگ : دـیبوک و  شنیمز  رب  مکحم  درک و  دـنلب  ياـج  زا  ار  وا  تفرگ و  ار  وا  يهماـج  وـلج  دوـخ  تسد  هب  ع )  ) یلع سپ 
ای وت و  رگا  تسوا ، تردق  دی  رد  یلع  ناج  هک  ییادخ  هب  همطاف  ربق  دروم  رد  اما  متـشذگ  دوخ  قح  زا  دنیآ  راتفرگ  دادترا  هب  مدرم  ادابم 

نیا رد  وش . ربق  ضرعتم  يراد  تسود  رگا  سپ  منکیم . باریـس  ناتنوخ  زا  ار  نیمز  انامه  دننک ، نآ  گنهآ  یکدـنا  تناهارمه  زا  یکی 
زا تسد  تسا  شرع  زارف  رب  هک  یـسک  قح  هب  ادخ و  لوسر  قح  هب  نسحلاوبا  يا  : » تفگ ترـضح  نآ  هب  دمآ و  ولج  رگید  یکی  ماگنه 

دـندش و هدـنکارپ  مدرم  تشادرب و  وا  زا  تسد  ع )  ) یلع داتـسیا . میهاوخ  زاب  دـشاب ، دـنیاشوخان  ار  وت  هک  يراک  ماجنا  زا  ام  هک  رادرب  وا 
هحفص 113] دنتشگ [ .» فرصنم  همطاف  ربق  شبن  زا  رگید 

تسا هدنام  ياج  رب  همطاف  زا  هک  يزیمآتمکح  تاملک 

هراشا

خـساپ همطاف  تسا ؟ رتهب  نز  يارب  يزیچ  هچ  دیـسرپ  همطاف  زا  ص )  ) ربمایپ : » هک دنکیم  لقن  يرـصب  نسح  زا  بقانم  رد  بوشآرهـشنبا 
داد و رارق  شیوخ  میمع  فاطلا  دروم  تفرگ و  دوخ  شوغآ  رد  ار  وا  ربمایپ  سپ  دـنیبن . ار  وا  مه  يدرم  دـنیبن و  ار  يدرم  وا  هک  نیا  داد :

تسا هدرک  لقن  سنا  زا  دوخ  دنـس  هب  ایلوالا  ۀیلح  رد  یناهفـصا  میعنوبا  تشاد ». زاربا  ع )  ) رهطا يارهز  هب  باطخ  يزیمآ  تبحم  تاملک 
وا تفر و  همطاف  دزن  هب  ع )  ) یلع مییوگب . هچ  میتسنادـن  ام  تسا ؟ رتهب  يزیچ  هچ  نانز  يارب  دیـسرپ : ام  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  : » تفگ هک 

ناشیا دننیبن و  ار  ناشیا  نادرم  هک  تسا  نآ  رتهب  نانز  يارب  هک  يدادن  خـساپ  ارچ  تفگ : یلع  هب  همطاف  درک . ربخ  اب  ربمایپ  شـسرپ  زا  ار 
هب یـسک  هچ  ار  بلطم  نیا  تفگ : ربمغیپ  تفگ ، زاب  ار  همطاف  خساپ  تشگزاب و  ص )  ) ربمایپ يوس  هب  ع )  ) یلع سپ  دـننیبن . ار  نادرم  مه 

دننامه ع ،)  ) یلع زا  بیـسم  نب  دیعـس  : » دـیوگ نینچمه  میعنوبا  تسا .» نم  نت  يهراپ  همطاف  : » دومرف ربمغیپ  همطاف . تفگ : تخومآ ؟ وت 
يارب يزیچ  هچ  تفگ : همطاف  هب  هک  هدرک  لقن  ع )  ) یلع زا  بیـسم  نب  دیعـس  زا  دوخ  دنـس  هب  يو  سپـس  تسا . هدرک  لـقنار  تیاور  نیا 
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يارب ار  همطاف  خـساپ  ع )  ) یلع هحفـص 114 ] دننیبن [ . ار  نادرم  مه  نانآ  ناشدـننیبن و  نادرم  هک  نیا  داد : خـساپ  همطاف  تسا ؟ رتهب  نانز 
«. تسا نم  نت  يهراپ  همطاف  یتسار  هب  : » دومرف ترضح  نآ  درک و  لقن  ص )  ) ربمغیپ

تسا هدش  لقن  همطاف  زا  هک  ییاهاعد 

یل و رفغا  ینتیقبا و  ام  ادـبا  ینفاع  ینرتسا و  ینتقزر و  امب  ینعنق  مهللا  : » تسا هدـش  لقن  ترـضح  نآ  زا  تاوعدـلا  جـهم  رد  هک  ییاـعد 
هل نم  لک  يدلاو و  ینع  فاک  مهللا  الهـس . ارـسیم  هلعجاف  یلع  هتردـق  ام  یل و  ردـقت  مل  ام  بلط  یف  ینغت  مهللا ال  ینتیفوت . اذا  ینمحرا 
انا ینمرحت و  كرفغتـسا و ال  انا  ینبذـعت و  ـال  هب و  یل  تلفکت  اـمب  ینلغـشت  ـال  هل و  ینتقلخ  اـمل  ینغرف  مهللا  هکتاـفاکم . ریخ  یلع  همعن 

محرا ای  کطخسی  امل  بنجتلا  کیضری و  امب  لمعلا  کتعاط و  ینمهلا  یـسفن و  یف  کنأش  مظع  یـسفن و  یف  یـسفن  للذ  مهللا  کلأسا 
.« نیمحارلا

تخومآ وا  هب  ربمغیپ  هک  ییاعد 

ذوعا يونلا  بحلا و  قلاف  ای  ناقرفلا  لیجنالا و  ةاروتلا و  لزنم  ای  یش  لک  بر  انبر و  مهللا  : » تسا هدش  تیاور  تاوعدلا  جهم  رد  اعد  نیا 
کقوف سیلف  رهاظلا  تنا  ءیـش و  كدـعب  سیلف  رخآلا  تنا  ءیـش و  کلبق  سیلف  لوالا  تنا  اهتیـصانب  ذـخآ  تنا  ۀـباد  لک  رـش  نم  کب 

یل رسی  رقفلا و  نم  یننغا  نیدلا و  ینع  ضقا  مالسلا و  مهیلع  هتیب و  لها  یلع  دمحم و  یلع  لص  ءیش  کنود  سیلف  نطابلا  تنا  ءیش و 
.« نیمحارلا محرا  ای  رما  لک 

تسا هدش  لقن  همطاف  ترضح  زا  هک  يراعشا 

هدـناوخیم ع )  ) نینـسح نداد  ناکت  ماگنه  هب  هک  دـش  میهاوخ  رکذـتم  ع ،)  ) نسح ماما  يهریـس  رد  هک  تسا  نآ  راعـشا ، نیا  يهلمج  زا 
كاخ زا  يرادقم  هکنآ  زا  سپ  يو  تسا . هدورـس  ص )  ) شراوگرزب ردـپ  ياثر  رد  هک  تسا  یتایبا  ترـضح ، نآ  راعـشا  رگید  زا  تسا .

نا ال دمحا  تبرت  مش  نم  یلع  اذام  : » درک تایبا  نیا  ندناوخ  هب  عورش  دراذگ  شنامشچ  يور  رب  ار  نآ  تفرگ و  تسد  هب  ار  فیرش  ربق 
لقن نایوار  زا  یکی  زا  شیب  ار  تایبا  نیا  [ . 46 « ] ایلایل نرص  مایالا  یلع  تبص  اهنا  ول  بئاصم  یلع  تبص  [ . 45  ] ایلاوغ نامزلا  يدم  مشی 

هدمآ و بوشآرهشنبا  بقانم  رد  هک  نانچ  تسا ، هدورس  شردپ  يهیثرم  رد  هک  تسا  یتایبا  س )  ) ترضح نآ  راعـشا  رگید  زا  دناهدرک .
یلع تبـص  ایئادن  یتخرـص و  عمـست  تنک  نا  يرثلا  قابطا  تحت  بیغملل  لق  : » تسا هدش  رکذ  اهنآ  هحفـص 115 ] رد [  زین  قوف  تیب  ود 

عشخا مویلاف  [ . 48  ] ایلامج ناک  امیض و  یـشتخا  دمحم ال  لظب  یمح  تاذ  تنک  دق  [ . 47 « ] ایلایل ندع  مایالا  یلع  تبص  اهنا  ول  بئاصم 
نزحلا نلعجالف  [ . 50  ] ایحابـص تیکب  نصغ  یلع  انجـش  اهلیل  یف  ۀـیرمق  تکب  اذاف  [ . 49  ] ایئادرب یملاظ  عفدا  یمیـض و  یقتا  لیلذـلل و 

ینیز نب  دمحا  [ . 52  ] ایلاوغ نامزلا  يدم  مشی  نا ال  دـمحا  ۀـبرت  مش  نم  یلع  اذام  [ . 51  ] ایحاشو کیف  عمدلا  نلعجال  یـسنؤم و  كدعب 
تروک ءامسلا و  قافآ  ربغا  تسا : هدرک  لقن  ص )  ) شراوگرزب ردپ  ياثر  رد  س )  ) همطاف زا  ار  راعشا  نیا  ۀیوبنلاةریسلا  باتک  رد  نالحد 

هکبیل اهبرغ و  دالبلا و  قرش  هکبیلف  [ . 54  ] نافجرلا ةریثک  هیلع و  افسأ  ۀبیئک  یبنلا  دعب  نم  ضرالا  و  [ . 53  ] نارصعلا ملظا  راهنلا و  سمش 
نم دنایامنیم ، ار  رهطا  يارهز  يهسامح  رون و  رـسارس  یگدـنز  زا  ياهشوگ  اهنت  هک  هزیجو »  » نیا يهمتاخ  رد  [ . 55  ] نامی لک  رصم و 

بیترت هب  دناهدورس ، ص )  ) ربمایپ زیزع  تخد  ياثر  رد  نارگید  هک  ار  يراعشا  زا  ياهراپ  ترـضح  نآ  تعافـش  هب  لوصو  يوزرآ  هب  زین 
[ . 56 . ] مروآیم س )  ) ارهز همطاف  یناگدنز  دنمشزرا  باتک  زا  لقن  هب  لیذ و 

یقرواپ
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رتهم تیلهاج  يهرود  رد  دلیوخ  تسا . شیرق  نامرتحم  زا  فورعم و  ياهریت  زا  بالک ، نب  یـصق  نب  يزعلادـبع  نب  دـسا  نب  دـلیوخ  [ 1]
نیدـب تهج  نآ  زا  دـناهتفگ  و  هداد . خر  مارح  ياههام  رد  هک  دـنیوگ  راجف  ور  نآ  زا  ار  گنج  نیا   ) راجف گنج  رد  دوب . دوخ  يهفئاـط 
عمجم هب  عوجر  و  ج 1 . ماشهنبا ص 201 ، يهریـس  هب  دوش  عوجر  دندرمـش . لالح  گنج  نآ  رد  ار  تامرحم  ضعب  هک  دش  هدناوخ  مان 

زور نآ  رد  و  تسا ، فورعم  هطمـش  ماـن  هب  هک  يزور  رد  مود ، دوش ). دراوملا  برقا  هب  عوجر  زین  برعلا و  ماـیا  لـصف  ینادـیم ، لاـثمالا 
ص يرذالب ، فارشالا  باسنا  هب  عوجر  و  ص 593 . ج 1 ، ریثانبا ، . ) تشاد ار  دسا  يهفئاط  تسایر  دـش ، هنانک  اب  گنج  يهدامآ  شیرق 

هجیدخ دناهتـشون  هکنیا  : » دسیون نینچ  هجیدـخ  اب  ص )  ) ربمغیپ ییوشانز  زور  ناتـساد  رد  دعـسنبا  نکیل  دوش . فراعملاراد  پاچ  ، 102
تسا و هدیـسر  ام  هب  ملع  لها  زا  هچنآ  طلغ . هب  تسا  يدانـسا  تسین و  تسرد  دروآرد ، یعیبط  تلاح  زا  هباشون  ندناشون  اب  ار  دوخ  ردپ 

ینادیم اما  کی ) شخب  ج 1 ، ص 58 ، تاقبط ، . ) تسا هدرم  راجف  گنج  زا  شیپ  دلیوخ  هک  تسا  نیا  دیآیم ، باسح  هب  تسرد  يدنس 
وـسکی راجف  گنج  رد  هک  نیدـب  هجوت  اب  لاـثمالا ) عمجم   ) تسا هدرک  ینعم  سمـشدبعینب  مشاـهینب و  نیب  گـنج  زور  ار  هطمـش  موی 

يو ندش  یضار  هجیدخ و  دقع  زور  رد  دلیوخ  ندوب  تسم  ناتـساد  تسا . یلاخ  تقد  زا  ینادیم  ریـسفت  دوب  هنانک  رگید  يوس  شیرق و 
ذخأم رد  تعامج و  تنـس و  لها  تاـیاور  رتشیب  رد  هکناـنچ  تسین و  یـساسا  رب  زین  دوشیم  هدـید  ذـخأم  ضعب  رد  هک  ییوشاـنز  نیدـب 
هدـنز خـیرات  نیا  رد  دـلیوخ  ارهاظ  تسا و  لفون  نب  ۀـقرو  هجیدـخ و  يومع  دـسا  نب  ورمع  روضح  اب  يراگتـساوخ  نیا  مینیبیم ، یعیش 

ءارهزلا ص ۀمطاف  داقع :  ) تساخرب عازن  هب  وا  اب  دلیوخ  دربب ، نمی  هب  ار  دوسالارجح  تساوخیم  عبت  هک  یماگنه  دناهتـشون  تسا ). هدوبن 
ناسح رغصالا ، عبت  صخش ، نیا  دشاب  تسرد  ناتـساد  نیا  رگا  تسا . نمی  ناهاشداپ  ماع  بقل  عبت  تسا . هتـشونن  ار  دوخ  دنـس  داقع  . 10
لمجم ریـسلا ، بیبـح  یبوقعی ، خـیرات  هب  عوجر   ) دـناهتخیمآرد رگیدـکی  اـب  ار  عبت  دـنچ  نارود  ياـههثداح  ناـخروم ، نکیل  تسا . هدوب 

هبعک يهناخ  دوب  هدید  هک  یباوخ  رثا  رب  عبت  نیا  درک ، وج  تسج و  هدنراگن  هک  اجنآ  ات  اما  دوش .) هدیزگ  خـیرات  صـصقلا و  خـیراوتلا و 
يهریس رد  هک  ناتساد  نیا  ایوگ  دیناشوپ . هدرپ  ار  هبعک  يهناخ  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  وا  دنیوگ  دناشوپ . هدرپ  ار  نآ  و  داهن ، تمرح  ار 

ج 2، راحبلاۀنیفس ، كر : . ) تسا هدروآ  هبعک  هملک  لیذ  ار  نآ  زا  یشخب  زین  توقای  و  تسا ، هدمآ  قاحـسا  نب  دمحم  زا  لقن  هب  ماشهنبا 
هجیدـخ يومعرـسپ  تسا . رـصع  نآ  رد  وا  زاتمم  تیعقوم  يهدـنهد  ناشن  یگداتـسیا  نیا  ملاعلا ). هللا  دـشاب و  هتـشادن  ياهیاپ  ص 643 )

هب ص )  ) مرکا لوسر  نوچ  تشاد . عالطا  نیـشیپ  نایدا  ياهباتک  زا  دناهتـشون  هک  ناـنچ  تسا و  هدوب  برع  ناـنهاک  زا  لـفون » نب  ۀـقرو  »
هجیدخ هب  درک  ییاهشسرپ  وا  زا  هکنآ  زا  سپ  هقرو  درب . هقرو  دزن  ار  وا  هجیدخ  دیدرگ ، برطضم  یحو  ياههتـسد  نیتسخن  لوزن  ماگنه 

نانز زا  مالسا  روهظ  زا  شیپ  هجیدخ  رگید ). رداصم  فارشالا ص 106 و  باسنا  يرذالب ،  ) دوب دهاوخ  تما  نیا  ربمغیپ  وا  هک  داد  هدژم 
مرکا لوسر  دقع  هب  هکنآ  زا  شیپ  دندناوخیم . شیرق  نانز  يهدیـس  هرهاط و  ار  وا  هک  اجنآ  ات  تسا  هتفریم  رامـش  هب  شیرق  يهتـسجرب 
دیدرگ موزخمینب  زا  ذــئاع  نـب  قیتــع  نز  نآ  زا  سپ  و  باـتک ص 390 ). نیمه   ) هرارز نب  شاـبن  نب  دـنه  هلاـهوبا  نز  تسخن  دـیآرد 

همغلا ج 1، فشک  نیبلاطلا ص 48 . لتاقم  . ) دناهتشون هلاهوبا  زا  شیپ  قیتع  اب  ار  وا  جاودزا  رداصم  ضعب  ص 8 . تاقبط ج 8 ، دعسنبا . )
رتخد ربمغیپ  اب  ییوشانز  ماگنه  هب  هجیدخ  : » دنیوگ یفاش  رد  یضترم  دیس  بقانم و  رد  بوشآرهشنبا  ترهـش  نیا  لباقم  رد  ص 511 .)
هدرک یفرعم  يرذالب  دمحا  باتک  ار  دوخ  ذخأم  دنچ  زا  یکی  بوشآرهـشنبا  تسوا . رهاوخ  هدرک  رهوش  هلاهوبا  هب  هکنآ  و  تسا . هدوب 

زا يو  تسا  نینچ  رگا  دـشاب ، فارـشالا  باسنا  فلؤم  ییحی  نب  دـمحا  دـیاب  اتدـعاق  يرذالب  دـمحانبا  ص 159 ) بقاـنم ج 1 ،  ) تسا
نز تسخن  دلیوخ  رتخد  هجیدخ  نوچ  دیوگ ، نآ  ریـسفت  رد  و   ) مدیـسرپ هلاهیبا  نب  دـنه  دوخ  ییاد  زا  : » دـسیون ع )  ) نسح ماما  يهتفگ 
نز دوش  ربمغیپ  نز  هکنآ  زا  شیپ  هجیدخ  تسا : هدـمآ  نینچ  باتک  رد ص 406  زاب  و  فارـشالا ص 390 ) باسنا  ( ) دوب يدسا  هلاهوبا 

تاقبط رد  دعـسنبا  [ 2 (. ] مجرتم . ) دـیدرگ يرتخد  بحاـص  قیتـع  زا  رـسپ و  ود  بحاـص  هلاـهوبا  زا  يو  هدوب ). شاـبن  نب  دـنه  هلاـهوبا 
ص  ) فارشالا باسنا  رد  يرذالب  و  دوش ). ص 1869  هب ج 4 ، هاگن  زین  ص 2434 و  ج 13 ،  ) خیرات رد  يربط  و  ص 11 ). ج 8 ، تاقبط ، )
رد یسلجم  لقن  هب   ) قاحسا نب  دمحم  و  ص 48 ).  ) نیبلاطلا لتاقم  رد  یناهفصا  جرفلاوبا  و  ص 341 ). ج 2 ،  ) لماک رد  ریثانبا  و  .( 402
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دوب یلاس  نآ  دناهتـشون : امومع  دناهتفریذپ و  ار  تسخن  خـیرات  رگید  یعمج  و  ص 750 ).  ) باعیتسا رد  ربلادـبع  نبا  و  ص 214 ). راحب ،
رد همطاف  و  ع )  ) یلع تفر ، یلع  دزن  بلطملادـبع  نب  سابع  يزور  : » دـنک تیاور  نینچ  يرذالب  دـنتخاسیم . ار  هبعک  يهناخ  شیرق  هک 

دلوتم هبعک  نتخاس  زا  شیپ  دـنچ  ینایلاس  یلع ! وت  تفگ  ساـبع  تسا . رتگرزب  لاـس  هب  يرگید  زا  کـی  مادـک  هک  دـندوب  وگ  تفگ و 
نارگید يربط و  زین  و  ص 403 ). فارـشالا ، باسنا  .« ) دنتخاسیم ار  هبعک  يهناخ  شیرق  هک  دمآ  ایند  هب  یلاس  ارهز )  ) مرتخد اما  يدش .

رتـشیب رد  هک  یبوقعی  نکیل  ص 1869 ). ج 4 ،  ) هدوب لاس  هن  تسیب و  دودـح  رد  تاـفو  ماـگنه  هب  س )  ) ارهز نس  هک  دـناهدرک  حیرـصت 
دلوت يو  يهتشون  ربانب  و  ج 2 ). ص 95 ،  ) تسا هتـشون  لاس  هس  تسیب و  گرم  ماـگنه  هب  ار  س )  ) ارهز نس  تسا  درفتم  دوخ  ياـهتیاور 

ص یفاک ، لوصا   ) یفاک رد  ینیلک  نوچ  هعیـش  ناثدـحم  نادنمـشناد و  ترهـش  نیا  لباقم  رد  تسا . هدوب  ربمغیپ  تثعب  لاس  س )  ) همطاف
رد یسلجم  و  ص 449 ). ج 1 ،  ) همغلا فـشک  رد  یلبرا  یـسیع  نـب  یلع  و  ص 357 ). ج 3 ،  ) بقانم رد  بوشآرهـشنبا  و  ج 1 ). ، 458

يربمغیپ هب  ص )  ) دمحم هکنآ  زا  سپ  لاس  جنپ  س )  ) ارهز هک  دناهتـشون  دـعب ،). هب  ص 7  ج 43 ،  ) رگید بتک  همامالا و  لیالد  زا  راـحب 
نـس وا  هچ  تسا . فلاخم  ترهـش  نیا  اب  ص 561 ).  ) دهتجملا حابصم  رد  یـسوط  خیـش  يهتـشون  اهنت  تسا . هدش  دلوتم  دیدرگ  ثوعبم 
لاس يو  دلوت  مینادب  ترجه  زا  سپ  هام  جنپ  ار  وا  جاودزا  رگا  و  تسا . هتشون  لاس  هدزیـس  نینمؤملاریما  اب  جاودزا  ماگنه  ار  س )  ) همطاف
اهر يدنـس و  نتفریذـپ  تایاور ، لقن  رد  فالتخا  نینچ  اـب  دراد . تقباـطم  هتـشون  یبوقعی  هچ  نآ  اـب  يأر  نیا  و  دوب . دـهاوخ  تثعب  لوا 
رود رظن  زا  زین  ار  یجراخ  ياههنیرق  دـیاب  دـش ، تراشا  همدـقم  رد  هک  ناـنچ  هک  تساـجنیا  دـیامنیم . راوشد  رایـسب  رگید ، دنـس  ندرک 

. تسناد حـجرم  ار  نآ  هجیتـن  رد  درک و  رتنیگنـس  ار  هتـسد  ود  زا  یکی  راـیتخا  يهفک  اـههنیرق  نآ  زا  هدافتـسا  اـب  ناوـتب  دـیاش  تشادـن ،
ییاهبقل ربمغیپ  رتخد  يارب  یمالسا  ناثدحم  هریس و  ناگدنسیون  [ 3 (. ] مجرتم ( ) ص 27-26 يدیهش / رفعج  دیس  ارهز / همطاف  یناگدنز  )
يرتـشیب ترهـش  زا  ارهز  بقل  هـلمج  نـیا  زا  رگید . ياـهبقل  لوـتب و  هکراـبم ، هیـضرم ، هیـضار ، هرهاـط ، هقیدـص ، ارهز ، دناهتـشون : دـنچ 

رتشیب لوادت  رد  هک  ارهز  ءارهزلا .) ۀـمطاف   ) یبرع بیکرت  تروص  هب  ای  و  ارهز ) يهمطاف   ) دـیآیم هارمه  وا  مان  اب  هاگ  و  تسا ، رادروخرب 
نیا يهدنزارب  تهج  ره  زا  بقل  نیا  و  دهدیم . ینعم  هنوگ  نیا  زا  ییاهفدارم  نشور و  هدنـشخرد ، تغل ، رد  دوریم  راکب  وا  مان  ياج  هب 

هب یگدنـشخرد  نیا  تسا . یتسرپادـخ  يراکزیهرپ و  نشور  يهنومن  تفرعم و  نابات  غورف  ناملـسم ، نز  ناـشخرد  يهرهچ  وا  تسوناـب .
رب يرهوگ  نوچ  هشیمه  يارب  زورما و  ات  درک  دـهعت  ار  دوخ  يهفیظو  هک  زور  نآ  زا  درادـن ؛ صاصتخا  نیعم  يزور  صوصخم و  یتعاس 

يزارد بجوم  اههتفگ  نآ  نتشونزاب  دناهتشون . ییاهتیاور  نآ  ببـس  اهبقل و  نیا  ضعب  لیذ  ناثدحم  دشخردیم . یمالـسا  تیبرت  كرات 
ردـپ و يهدـید  رد  ربمغیپ  رتخد  يهتـسجرب  تیـصخش  ردـق و  یگرزب  دوشیم ، هتـسناد  اهتیاور  نیا  عومجم  زا  هچنآ  دـش . دـهاوخ  راتفگ 
. دنراد فارتعا  نادب  یمالـسا  بهاذـم  يهمه  ناوریپ  هک  تسا  یتقیقح  نیا  تسا . ناناملـسم  نایم  مالـسا و  رد  وا  دـنمجرا  ماقم  رهوش و 

ربمغیپ رتخد  تلیـضف  رد  هناگادـج  یباتک  تعامج  تنـس و  لها  ربتعم  ياهباتک  رد  هاگ  هعیـش و  ياـهباتک  مومع  رد  هک  تسا  نیمه  يارب 
و مطف . ردصم  زا  تسا  یفـصو  همطاف  تسا . همطاف  وا  مان  دـناهدوشگ . تسوا  يهرابرد  هک  ییاهتیاور  يارب  ار  یلـصف  ای  دوشیم و  هدـید 

ینعم هب  دهدیم ، یلوعفم  ینعم  لعاف  نزو  رب  هک  هغیـص  نیا  تسا . هدـمآ  ندـش  ادـج  ندرک و  عطق  ندـیرب ، ینعم  هب  برع  تغل  رد  مطف 
همطاف ار  وا  دومرف  ربمغیپ  هک  مینیبیم  یتیاور  ینـس  هعیـش و  ياهباتک  رد  تسا ؟ هدـش  ادـج  زیچ  هچ  زا  همطاف  تسا . هدـش  ادـج  هدـیرب و 
یقشمد مساقلاوبا  ظفاح  یئاسن ، یسوط . خیش  یلاما  زا  ج 43 ، ص 18 ، راحب ،  ) دناهدیرب خزود  شتآ  زا  وا  نایعیش  دوخ و  نوچ  دندیمان ،

یلع زا  شیوخ  دانسا  هب  وا  اضرلا و  رابخا  نویع  زا  یسلجم  ص 160 ).) هقرحملا ، قعاوصلا   ) دناهدرک طبض  ار  ثیدح  نیا  رگید  یعمج  و 
: هک دننک  تیاور  سابعنبا  زا  شیوخ  دنس  هب  وا  يدهم و  زا  وا  نوراه و  زا  وا  نومأم و  زا  نانآ  و  ع )  ) یلع نب  دمحم  اضرلا و  یـسوم  نب 
، راحب  ) دنوریمن خزود  هب  وا  نایعیـش  وا و  نوچ  تفگ  سابعنبا  هن ! تفگ  دـندیمان ؟ همطاف  ار  همطاف  ارچ  ینادیم  دیـسرپ  هیواعم  زا  يو 

ۀـضور  ) دناهدیمان همطاف  ار  وا  دش  هدیرب  اهیدـب  زا  نوچ  هک  تسا  هدروآ  قداص  ماما  زا  یثیدـح  نمـض  يروباشین  لاتف  ج 43 ). ص 12 ،
هچنآ زج  رگید  ياهانعم  زین  یفـصو  يهغیـص  يارب  هک  نانچ  نآ  تسا  هدـمآ  مه  رگید  ياـهتیاور  نومـضم  نیدـب  ص 148 ). نیظعاولا ،
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مطاوف هب  مالـسا  رد  هک  دـناهدوب  موـسوم  ماـن  نیدـب  ناـنز  زا  نت  هس  ود  مالـسا  روـهظ  زا  شیپ  ص 12 ). راحب ، . ) دـناهدرک طبـض  میتشون 
.( ص 8 ج 2 ، یبوقعی ، . ) ذـئاع نب  ورمع  رتخد  همطاف  زین  هعیبر و  نب  هبتع  رتخد  همطاـف  مشاـه و  نب  دـسا  رتخد  همطاـف  دـننام  دنروهـشم ،

داهن ناهج  هب  اپ  س )  ) ارهز همطاف  هک  یماگنه  : » تسا لقن  ع )  ) رقاب ترـضح  زا  راحب  مهد  دـلج  رد  [ 4 (. ] مجرتم ( ) 33 ص 34 / نامه / )
نم دومرف  نایناهج  راگدرورپ  سپس  دنک ، يراج  ص )  ) مرکم لوسر  نابز  رب  همطاف )  ) ار مان  نیا  هک  دومرف  رما  ار  ياهتـشرف  یلاعت  يادخ 

كرابت و يادـخ  هللاو  دـندومرف  ع )  ) رقاب ترـضح  هاـگنآ  متـشادزاب . یکاـپان  زا  ار  وت  و  مدرک ، عطق  وت  دوجو  رد  ملع  يهلیـسو  هب  ار  ریش 
/ تداهـش ات  تدالو  زا  ءارهزلا ، همطاف  .« ) تشادزاب درک و  عنم  قاثیم ، رد  ناـنز  ياـهیکاپان  زا  تخاـس و  ولمم  ملع  زا  ار  وناـب  نیا  یلاـعت 

دوخ ياهراک  مامت  دروم  رد  هکنیا  الاو و  ماقم  ندوب و  وگتسار  رایسب  رطاخ  هب  ار  مسا  نیا  هدش  هتفگ  ص 64 ) ینیوزق / مظاک  دمحم  دیس 
: دـندومرف داد ؟ لـسغ  ار  همطاـف  یـسک  هچ  : » مدرک لاوـس  ع )  ) قداـص ماـما  زا  تفگ  رمع  نب  لـضفم  دـناهداد . يو  هـب  هـتفگیم  تـسار 

تیادـف يرآ  مدرک  ضرع  دـمآ ؟ نارگ  وت  رب  بلطم  نیا  هکنیا  لـثم  دـندومرف : دـمآ ، نیگنـس  نم  رب  بلطم  نیا  هک  ییوگ  نینمؤملاریما .
ار هقیدص  هک  دسرن  ار  قیدص  زج  یسک  دوب و  هقیدص  ارهز  يهمطاف  ماهدج  هک  اریز  دیاین ، راوشد  وت  رب  بلطم  نیا  لوبق  دندومرف : موش .
. زیچ ره  زا  ياهراپ  هنجـش : [ 5 (. ] مجرتم ( ) ص 64 نامه / .« ) دادـن لسغ  یـسک  چـیه  یـسیع  زج  ار  میرم  هک  یتسنادیمن  ایآ  دـهد  لسغ 

ملاع نانز  يهدیـس  يو  يرآ  همطاف ، مرتخد  اما  و  دندومرف ...: هک  هدش  لقن  ادـخ  لوسر  زا  سابعنبا  زا  راحب  مهد  دـلج  رد  [ 6 ( ] فلؤم )
تداـبع بارحم  رد  هک  ماـگنه  نآ  ناـسنا ، تروص  هب  تسا  ياهیروح  وا  تسا ، نم  حور  لد و  يهویم  مشچ و  رون  نت و  هراـپ  يو  تسا ،

یگدنشخرد نیمز  لها  يارب  ناگراتس  رون  هک  هنوگنامه  دشخردیم ، نامسآ  ناگتـشرف  هکئالم و  يارب  يو  رون  دتـسیایم  ادخ  ربارب  رد 
وا دزن  زارد  یتدم  تفریم و  همطاف  رادـید  هب  تسخن  تشگیمزاب ، يرفـس  زا  نوچ  ربمغیپ  هک  دـسیونیم : یلاما  رد  قودـص  زین  و  دراد .

هناخ رد  هب  ياهدرپ  هدروآ و  مهارف  دوخ  يارب  يراوشوگ  دـنبندرگ و  هرقن و  زا  يدنبتـسد  ارهز  ربمغیپ ، ياهرفـس  زا  یکی  رد  تسـشنیم .
. داهن دجـسم  هب  يور  دـمآ و  نوریب  هنادنـسرخان  هاتوک ، یفقوت  زا  سپ  تفر و  يو  يهناـخ  هب  یگـشیمه  تداـع  هب  شردـپ  دوب . هتخیوآ 
شورفب و ار  اهرویز  نیا  دیوگیم  ترتخد  تفگ  دمآ و  ربمغیپ  دزن  هدرپ  اههراوشوگ و  دنبتـسد و  اب  همطاف  يهداتـسرف  هک  دیـشکن  یلوط 
ج 43، راحب ، . ) تسین دمحم  لآ  دمحم و  يارب  ایند  درک . دنکب  دـیاب  هچنآ  داب  وا  يادـف  شردـپ  تفگ : ربمغیپ  نک . فرـص  ادـخ  هار  رد 
ار یناسنا  یلاع  تافص  نینچ  نوچ  شردپ  ثیدح 4727 ). دمحا  دنسم  هب  دینک  عوجر  ص 471 و  ج 2 ، بقانم ، هب  دینک  هاگن  ص 20 و 

ياعد وا  يهرابرد  دوتـسیم و  ار  وا  دشیم . لاحـشوخ  درکیم  هدهاشم  وا  راتفگ  راتفر و  رادرک و  رد  ار  یمالـسا  تیبرت  دیدیم و  وا  رد 
درازایب ار  وا  هک  یـسک  تسا  نم  نت  يهراپ  همطاف  : » تفگیم دـهد  ناـشن  ناناملـسم  هب  ار  وا  تبتر  تلزنم و  هکنیا  يارب  تفگیم و  ریخ 

و رگید ). ذخآم  ص 26 و  ج 5 ، یبنلا ، باحصا  لئاضف  باب  يراخب  حیحـص  ص 403 و  يرذالب ، ص 81 و  راـحب ، .« ) تسا هدرازآ  ارم 
نوچ رگید .). ذخآم  ص 333 و  ج 3 ، بقانم ،  ) دادیم ناشن  ندز  وا  تسد  رـس و  رب  هسوب  نتـساخرب و  اب  وا  هب  ار  دوخ  تبحم  تدش  هاگ 

درکیم ندـید  دوـخ  ناـنز  زا  سپـس  تفریم  همطاـف  ندـید  هب  و  دـناوخیم ، دجـسم  رد  زاـمن  تعکر  ود  تسخن  تشگیمرب  يرفـس  زا 
اراد رطاخ  هب  ار  همطاف  وا  و  تسین ، يردـپ  تفوطع  اهنت  تبحم  نیا  يهمـشچرس  دـننادب  نارگید  هکنآ  يارب  اـما  ص 750 ). باعیتسالا ، )
دراد هدهع  رب  هک  ینیگنـس  يهفیظو  هب  ار  يو  دیاب ، هک  اجنآ  درادیم ، تسود  دوریم  راظتنا  وا  نوچ  ماقم  الاو  ینز  زا  هک  یتافـص  ندوب 
نوچ دـمآ  وا  ندـید  هب  يزور  دومرفیم . تلاوح  ناهج  نآ  ياهتمعن  هب  ندیـسر  راگدرورپ و  فطل  هب  ار  وا  شاداـپ  تخاـسیم و  هجوتم 

ترخآ رد  ات  شچب  ار  ایند  یخلت  مرتخد  تفگ  دهدیم ، ریش  ار  شدنزرف  رگید  تسد  اب  دنکیم و  ساتسد  تسد  کی  اب  دید  ار  شرتخد 
هک تسا  هداد  هدعو  نم  هب  ادخ  دیوگیم  شردپ  و  میوگیم . ساپس  وا  ياهتمعن  رب  ار  ادخ  تفگیم - : خساپ  رد  ارهز  یشاب . ماکنیریش 
وا يهدـهع  هب  ار  هناخ  نورد  ياـهراک  ماـجنا  شردـپ  ص 505 ). ج 5 ، نایبلا ، عمجم  ریـسفت  . ) موش دونـشخ  هک  دـشخب  اـطع  نادـنچ  ارم 

تخاسن نادرم  کیرـش  ارم  مردـپ  هکنیا  زا  دـنادیم  ادـخ  تفگیم  ارهز  و  شرهوش ، يهدـهع  هب  ار  هناخ  زا  نوریب  ياـهراک  تشاذـگ و 
هدش ادج  ربمغیپ  زا  دـحا  تسکـش  زا  سپ  هک  ییاههلیبق  [ 8 . ] ۀعضب [ 7 (. ] مجرتم ( ) 86 ص 87 ، ارهز / همطاف  یناگدـنز  . ) مدـش نامداش 
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هب تبـسن  لقاال  ای  دندروآ و  هنیدم  هب  ور  دندیرب و  هکم  زا  هرابود  دندید ، ار  نانآ  يدـعب  ياهیزوریپ  ناناملـسم و  تمواقم  نوچ  دـندوب ،
یهت و ناـنچمه  ربمغیپ  رتـخد  يهناـخ  اـما  دروآ . دـیدپ  اـهراک  رد  یـشیاشگ  رـصتخم  یگنج  ياـهتمینغ  دـنتفرگ . یفرطیب  تلاـح  هکم 

همطاف یلع  يزور  دسیونیم : بوشآرهشنبا  دندوب . هدرک  دوخ  راعش  ار  یگنـسرگ  یتح  راثیا و  تعانق ، دهز ، ارهز  یلع و  دوب . هیاریپیب 
نم هب  ارچ  میاهنـسرگ - ! نیـسح  نسح و  منادـنزرف  دوـخ و  هک  تـسا  زور  ود  دـنگوس  ادـخ  هـب  هـن  يراد - ؟ يزیچ  یندروـخ  تـفگ  ار 
ماو يرانید  دوریم . نوریب  هناخ  زا  یلع  یشاب . هتشادن  ار  نآ  ندرک  هدامآ  ییاناوت  هک  مهاوخب  وت  زا  يزیچ  مدرک  مرش  ادخ  زا  یتفگن - ؟
هچ دادقم  دنیبیم - . هتفـشآ  یتلاح  اب  ار  دوسا  رـسپ  دادقم  مرگ  ياوه  نآ  رد  هتفرگ  ار  اج  همه  نازوس  باتفآ  دوب . مرگ  يزور  دریگیم .
لاح یهد - ! ربخ  ارم  دیاب  دوشیمن  رادب - ! روذعم  نداد  خساپ  زا  ارم  ياهداتـسیا - ؟ هناخ  زا  نوریب  مرگ  ياوه  نیا  رد  ارچ  تسا ؟ هدـش 
نم ادخ  هب  منک - . لمحت  ار  منادنزرف  يهیرگ  متـسناوتیمن  رگید  تسا . هدناشک  نوریب  هناخ  زا  ارم  یگنـسرگ  هک  نادـب  تسا ، نینچ  هک 
نیا رد  دهدیم . دادقم  هب  ار  لوپ  نآ  مرامـشیم . مدـقم  دوخ  رب  ار  وت  اما  ماهتفرگ . ماو  ار  رانید  نیا  مدـمآ . نوریب  هناخ  زا  نیمه  يارب  زین 

وا نادنزرف  دوخ و  زور  هس  ای  زور و  ود  زور و  کی  تفرگیم . هدهع  هب  ار  يرتشیب  مهـس  هاگ  هکلب  دوب . میهـس  مه  ربمغیپ  رتخد  تاواسم 
- ؟ دنتسه هنـسرگ  اههچب  یتفگن  نم  هب  ارچ  دیـسرپیم  دشیم  علطم  یلع  نوچ  درکیمن ، هاگآ  ار  رهوش  همطاف  دندربیم . رـس  هب  هنـسرگ 

تیاور رد  یشایع ). ریسفت  زا  ص 31  ج 43 ، راحب ، . ) دـنک هداـمآ  وت  يارب  دوخ  وا  هکنآ  رگم  هاوخم  یلع  زا  يزیچ  تسا ، هدومرف  مردـپ 
ج 1، بقانم ، . ) یـشاب هتـشادن  ییاناوت  نآ  ندروآ  مهارف  رب  هک  مهاوخب  وت  زا  يزیچ  منکیم  ایح  ادخ  زا  تفگ : هک  تسا  بوشآرهـشنبا 

ناگدیزگ فصو  رد  یباتک  هتشذگرد و  يرجه  یس  دصراهچ و  رد  تسا و  تعامج  تنس و  ياملع  زا  هک  یناهفصا  میعنوبا  ص 469 ).
هب لصف  نیا  نمض  رد  تسا . هداد  صاصتخا  س )  ) همطاف هب  ار  یلـصف  هتـشون  دلجم  دنچ  رد  ءایفـصالا  تاقبط  ءایلوالا و  هیلح  مان  هب  ادخ 
هب مه  اـب  و  ارچ ، ییآیمن - ؟ همطاـف  ندـید  هب  نم  اـب  تفگ - : نم  هب  ربـمغیپ  يزور  دـسیونیم . نینچ  نیـصح  نب  نارمع  زا  دوخ  دانـسا 
زج ادـخ  هب  ردـپ  موش - ؟ لخاد  تسا  نم  هارمه  هک  یـسک  اب  داد - . تزاـجا  شرتخد  تساوخ و  تصخر  ربمغیپ  میتفر . همطاـف  يهناـخ 
رب هک  ار  ياهنهک  رداچ  ربمغیپ  مرادن ! دنبرـس  داد - .) ندیـشوپ  روتـسد   ) شوپب نانچ  نینچ و  ابع  نآ  اب  ار  تدوخ  مرتخد  مرادن - . ییابع 

مشکیم درد  يروطچ - ؟ مرتخد  میتفر - . هرجح  نورد  هب  مه  اب  شوپب - . ار  ترـس  رداچ  نیا  اب  تفگ - : دنکفا و  وا  شیپ  تشاد  شود 
وا تسین - ؟ نانز  يهدیس  وا  رگم  نارمع ؟ رتخد  میرم  ردپ  یشاب - ؟ ناهج  نانز  يهدیس  هک  یتسین  یضار  متسه - . مه  هنسرگ  هوالع  هب 
هب عوجر  ص 42 و  ج 2 ، ءایلوالاۀیلح ، . ) تسا گرزب  ترخآ  ایند و  رد  ترهوش  ینانز و  همه  يهدیـس  وت  دوب ، دوخ  رـصع  نانز  يهدیس 

س)  ) ارهز هناخ  اـت  ار  ربمغیپ  هک  نارمع  نیا  دوش ). باعیتسالا ص 75  ص 323 و  ج 3 ، بوشآرهشنبا ، بقانم  ص 37 و  ج 43 ، راحب ،
هب دوـش  عوـجر  . ) دـش ناملـسم  ربـیخ  گـنج  زا  سپ  هک  تسا  یناـسک  زا  هـعازخ و  يهریت  زا  هدوـب ، ارجاـم  نـیا  دـهاش  هدرک و  یهارمه 

نیا رد  هکنیا  نآ  و  دوـشیم ، هتـسناد  یمهم  رایـسب  يهتکن  يو  تـیاور  زا  ص 232 ). ج 5 ، یلکرز ، مـالعالا  و  ص 26 . ج 5 ، هباصالا ،
زاب دوب ، هدـش  شیپ  زا  رتهب  يدـح  ات  ناناملـسم  يداصتقا  عضو  و  تسا ، نآ  زا  شیپ  یکدـنا  ای  هکم و  حـتف  زا  سپ  ـالامتحا  هک  تاـقالم 

وا هب  شردپ  هک  ياهچراپ  اب  درادن و  ییابع  زج  دوخ  ندیـشوپ  يارب  وا  رتخد  هک  اجنآ  ات  دناهدربیم ، رـس  هب  یتخـس  رد  ربمغیپ  يهداوناخ 
نینچ ار  س )  ) ارهز تسا ، هدوـشگ  ص )  ) ربـمغیپ رتـخد  يهمجرت  يارب  هک  یلـصف  زاـغآ  رد  میعنوـبا  دـناشوپیم . ار  دوـخ  رـس  دـهدیم ،

ج 2، ءایفـصالا ، تاقبط  ءایلوالاۀـیلح و  .« ) دـیرب تسا  نآ  رد  هچنآ  ایند و  زا  ار  دوخ  دـید و  ار  ناهج  نیا  ياهتفآ  یتشز و  : » دناسانـشیم
هب ناملـس  تسا . هدروخ  هنیپ  اج  دـنچ  زا  هک  دراد  رـس  رب  يرداچ  س )  ) همطاـف دوریم . ربمغیپ  رتخد  يهناـخ  هب  ناملـس  يزور  ص 39 ).

ناناملسم ربهر  يومع  رـسپ  نز  برع و  ياوشیپ  رتخد  وا  رگم  دشاب ؟ نینچ  دیاب  ارچ  دوشیم . نیگهودنا  درگنیم و  رداچ  نآ  رد  بجعت 
. تسا هدید  ار  نانآ  ریگمـشچ  لالج  هوکـش و  ناریا و  ياههدازفارـشا  یناگدنز  وا  دـشیدنیب . نینچ  دوخ  دزن  دراد  قح  ناملـس  تسین ؟

نم تسا  لاس  جنپ  ادخ  هب  درک . بجعت  نم  يهدروخ  هلـصو  رداچ  زا  ناملـس  ردپ ! دیوگیم - : دوریم  ردپ  ندـید  هب  س )  ) همطاف نوچ 
. میباوخیم نآ  يور  بش  میناروخیم و  فلع  نآ  رب  ار  نامرتش  اهزور  هک  میراد  يدنفـسوگ  تسوپ  اهنت  مربیم  رـس  هب  یلع  يهناـخ  رد 
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يهدهع هب  زین  ار  هناخ  ياهراک  تفرگیم ، تخـس  دوخ  رب  درکیم و  تعانق  لقادح  هب  كاروخ  كاشوپ و  رد  اهنت  هن  وا  ج 88 ). راحب ، )
هدـهع هب  دوـخ  ار  همه  كدوـک ، يرادـهاگن  مدـنگ ، اـی  ترذ  ندرک  ساتـسد  هناـخ ، نتفور  اـت  بآ ، ندیـشک  زا  تشاذـگیمن . يرگید 

: دنکیم تیاور  ع )  ) یلع زا  دوخ  دنس  هب  دعسنبا  دناباوخیم . ار  شلفط  يرگید  تسد  اب  درکیم و  ساتسد  تسدکی  اب  هاگ  تفرگیم .
فلع نآ  رب  ار  دوخ  شکبآ  رتش  زور  میدـیباوخیم و  نآ  رب  بش  هک  دوب  يدنفـسوگ  تسوپ  اـم  شرف  متفرگ  ینز  هب  ار  ارهز  هک  يزور  »
يهناخ هب  ربمغیپ  يزور  دهز ، يرادنتـشیوخ و  همه  نیا  اب  ص 14 ».). ج 8 ، تاقبط ،  ) میتشادن يرازگتمدـخ  رتش  نیا  زج  میناروخیم و 

مدرم هـک  يدـش  هـتفیرف  مرتـخد  دـیوگیم : دـنیبیم  وا  ندرگ  رد  دوـب  هدـیرخ  ءییف )  ) دوـخ مهـس  زا  یلع  هـک  ار  يدـنبندرگ  دوریم  وا 
ص ج 43 ، راحب ، . ) درک دازآ  ار  ياهدنب  نآ  ياهب  اب  تخورف و  ار  دنبندرگ  همطاف  یشوپب . نارابج  سابل  و  یتسه ! دمحم  رتخد  دنیوگیم 

بیطخ [ 10 . ] اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  امنا  : 33 بازحا / [ 9 (. ] مجرتم ( ) 81 ص 84 ، نامه / .( ) 27
...« بهذیل هللا  دیری  امنا  : » يهیآ لیذ  ص )  ) مرکا لوسر  زا  يردخ  دیعسیبا  زا  دوخ  دانسا  هب  مهد  دلج  شیوخ  خیرات  باتک  رد  يدادغب 

اراگدرورپ دـننم . تیبلها  نانیا  دومرف  دـیناشوپ و  نانآ  رب  ار  ابع  هدومرف و  عمج  ار  نیـسح  نسح و  همطاـف و  یلع و  مرکا  ربماـیپ  دـیوگ :
ریخ رب  وت  دـندومرف : متـسین ؟ نانآ  زا  نم  ایآ  هللا  لوسر  اـی  درک : ضرع  يو  هب  رد  مد  هملـسما  نادرگ و  ناـشکاپ  ربب و  ناـنآ  زا  ار  يدـیلپ 

انـسفنا و مکئاـسن و  اـنئاسن و  مکئاـنبا و  اـنئانبا و  عدـن  61 ؛ نارمع / لآ  [ 11 (. ] مجرتم .( ) یتـسین ناـنآ  رد  لـخاد  ناـنآ و  ءزج   ) یتـسه
هک تسا  ملسم  [ 13 ( ] مجرتم . ) تسا هتفرگیم  رارق  هدافتـسا  دروم  نتـشون  يارب  هک  هدوب  یتشرد  نهپ و  يهخاـش  هبرک : [ 12 ... ] مکسفنا

يهدید رد  دسر  يربمغیپ  هب  هکنآ  زا  شیپ  شردپ  میرادن . تایاور  رکذ  هب  يزاین  هراب  نیا  رد  تسا . هتشاد  يرایـسب  ناهاوخ  س )  ) همطاف
نب يزعلادبع  مشاه ، نادـناخ  زا  سانـشرس  درم  ود  نز  مالـسا  روهظ  زا  شیپ  س )  ) همطاف رهاوخ  ود  تشاد . دـنمجرا  یماقم  نایرهـشمه 
درم نآ  رگا  و  دشیمن ، لزان  نانآ  رهوش  ردپ  شهوکن  رد  تبت  يهروس  رگا  دندوب . یمارگ  نارهوش  دزن  و  دندش ، بهلوبا )  ) بلطملادبع

. دندوب نامداش  دونـشخ و  دـنویپ  نیا  زا  نانآ  دـننک ، اهر  ار  دوخ  نانز  دنتـساوخیمن  ناشنادـنزرف  زا  مامت  یتخـسرس  اب  وا  نز  ای  جوجل و 
یکی دندروآ ، مالـسا  دندش و  ادـج  دوخ  نارـسمه  زا  هکنآ  زا  سپ  نانز  نیا  تفرگ . تروص  ییادـج  نانآ  نیب  بهلوبا  رارـصا  هب  نکیل 

نب صاعلاوبا  دوخ  يهلاخ  رـسپ  نز  وا  رگید  رهاوخ  بنیز  دندرک . رهوش  شیرق  دنمجرا  رادلام و  درم  نافع  نب  نامثع  هب  يرگید  زا  سپ 
رب صاعلاوبا  دندیورگ ، ودب  شنارتخد  هجیدخ و  و  دـش ، ثوعبم  يربمغیپ  هب  ص )  ) دـمحم نوچ  ص 397 ). فارشالا ، باسنا   ) دوب عیبر 

ینز هب  درادیم  تسود  هک  ار  يرتخد  ره  نانآ  دـیوگ و  قالط  ار  دوخ  نز  دنتـساوخ  وا  زا  يو  يهفئاط  ناـگرزب  دـنام . یقاـب  شیرق  نید 
، داد ار  وا  يدازآ  روتـسد  ربمغیپ  و  دش ، ریـسا  ردب  گنج  رد  صاعلاوبا  تسا . رـسمه  نیرتهب  وا  تفگ  تفریذـپن و  صاعلاوبا  دـنهد . ودـب 

نونکا دنتشاد . تمرح  نارگید  دوخ و  ناسک  دزن  و  دندوب ، مان  هب  ینادرم  یگمه  نت  دنچ  نیا  دتسرفب . هنیدم  هب  ار  بنیز  هک  طرـش  نادب 
هک تسا  یعیبط  دربیم ، رـس  هب  طاـیتحا  میب و  تلاـح  رد  وا  زا  هکم  تسوا و  تعاـطا  رد  برثـی  هدیـسر و  يربـمغیپ  هب  ص )  ) دـمحم هک 

تیبرت دـنتفر ، يوش  هب  مالـسا  زا  شیپ  هیقر  موثلکما و  بنیز و  رگا  و  دنـشاب . س )  ) همطاف يراگتـساوخ  يهدامآ  رتهب  تیعقوم  اب  یناـسک 
ذخأم نآ  دنـس  دید و  دیهاوخ  باتک  نیا  تاحفـص  رد  هک  نانچ  دوب . نآرق  لوزن  زکرم  یحو و  يهناخ  رد  میتشون ، هک  نانچ  س )  ) ارهز

يو دنداهن  نایم  رد  ربمغیپ  اب  ار  دوخ  تساوخ  نوچ  نکیل  دـندوب ، همطاف  ناهاوخ  کی  ره  رکبوبا  رمع و  تسا ، مالـسا  خـیرات  لوا  تسد 
ربمغیپ دیوگ : ننـس  رد  تسا  تنـس  لها  گرزب  ناثدحم  زا  هک  یئاسن  ص 11 ). ج 8 ، تاقبط ، دعسنبا   ) متـسه یهلا  ءاضق  رظتنم  تفگ 

ص 62. ج 6 ، ننـس ، .« ) تفریذـپ درک ، يراگتـساوخ  يو  زا  ار  وا  ع )  ) یلع نوچ  و  تسا ، لاسدرخ  همطاف  : » تفگ نانآ  خـساپ  رد  (ص )
نایم زا  يراب  تسا . هدروآ  هتشون  درم » نز و  نس  يربارب   » ناونع هب  هک  یباب  لیذ  ار  ثیدح  نیا  یئاسن  اما  ص 25 ). ج 2 ، ءارهزلا ، همطاف 
رتخد ناراگتـساوخ  هکنآ  هن  دـنانارگید ، زا  رتسانـشرس  تیـصخش  ظاحل  زا  هک  دناهتـشون  تهج  نآ  زا  ار  نت  ود  نیا  ماـن  ناراگتـساوخ 
هعیش یلصا  ياهدنـس  لوا و  هقبط  ناخروم  ناثدحم و  ياهباتک  هک  نانچ  نآ  میتشون و  هکنانچ  دندوب . هدروخلاس  درم  ود  نیا  اهنت  ربمغیپ 

یناراگتساوخ ربمغیپ  رتخد  دنکیم ، دییأت  ار  ناخروم  نیا  يهتشون  یجراخ  ياههنیرق  هک  نانچ  نآ  و  دناهتشون ، مامت  تحارص  هب  ینس  و 
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هب یـسک  هب  ارت  تفگ  شرتخد  هب  و  دیزگرب . وا  يرهوش  يارب  ار  بلاطیبا  نب  یلع  دوخ  يومع  رـسپ  همه ، نایم  زا  شردپ  نکیل  تشاد ،
عوجر ص 20 و  ج 3 ، ریدغلا ، ص 182 . ج 2 ، ةرضنلا ، ضایرلا  . ) تسا رتمدق  شیپ  یناملسم  رد  رتيوخوکین و  همه  زا  هک  مهدیم  ینز 

وت دنتفگ  ار  یلع  دندینشن ، قفاوم  خساپ  ربمغیپ  زا  رمع  رکبوبا و  نوچ  : » دسیونیم دعـسنبا  یبرع )». يارعـش  زا  ياهدیزگ   » لصف هب  دینک 
وا دزن  تفر و  ربمغیپ  هناخ  هب  يو  نک ! يراگتـساوخ  ار  همطاف  دـنتفگ : ار  یلع  راـصنا  زا  دـنچ  ینت  دـسیونیم : و  ورب ! وا  يراگتـساوخ  هب 

. دومرفن يزیچ  هلمج  نیا  زج  و  الها ! ابحرم و  همطاف ! يراگتساوخ  يارب  تسا - ؟ هدمآ  هچ  يارب  بلاطوبا  رسپ  دیسرپ - : ربمغیپ  تسـشن ،
بحر لها و  وت  هب  تسا . سب  هلمج  نیمه  الها - . ابحرم و  تفگ ، نم  خساپ  رد  دش - ؟ هچ  دندیسرپ - : دمآ  نت  دنچ  نآ  دزن  یلع  نوچ 

.( دوش ص 402  فارـشالا ، باسنا  هب  عوجر  و  ص 162 . هقرحملا ، قعاوصلا  هب  دـینک  هاـگن  و  ص 12 . ج 8 ، يربکلا ، تاقبطلا   ) دیـشخب
یسلجم تسا ». هداتفا  نارگ  دنچ  ینت  رب  تفای ، همطاف  يراگتساوخ  رد  هک  لوبق  زایتما  دیدرگ و  ع )  ) یلع بیصن  هک  صاصتخا  نیا  ایوگ 

هب ار  مرتخد  ارچ  هک  دـندیجنر  نم  زا  شیرق  زا  ینادرم  تفگ  ار  ع )  ) یلع ص )  ) ربمغیپ : » تسا هتـشون  نینچ  اضرلا  رابخا  نویع  زا  لقن  هب 
، راحب .« ) تشادن ار  همطاف  يرسمه  یگتسیاش  یلع  زج  یـسک  تسا . هدوب  ادخ  يهدارا  هب  راک  نیا  متفگ . نانآ  خساپ  رد  نم  مدادن . نانآ 

تلاخد زین  ار  هملسما  ص ،)  ) ربمغیپ رتخد  يراگتساوخ  رد  اهتیاور  ضعب  یبرع ).» يارعـش  زا  ياهدیزگ   » لصف هب  دینک  عوجر  و  ص 92 .
رد نوچ  رمع  رکبوبا و  : » دـیوگیم ینالوط  یناتـساد  نمـض  یمزراوخ  بقانم  زا  لقن  هب  همغلا  فشک  رد  یلبرا  یـسیع  نب  یلع  دـناهداد .

عنام یتسدگنت  يوریمن - . س )  ) همطاف يراگتساوخ  هب  ارچ  دنتفگ - : دنتفر و  یلع  دزن  دندینشن ، قفاوم  خساپ  س )  ) همطاف يراگتساوخ 
نیا زا  سپ  درادـن . شزرا  لوسر  ادـخ و  دزن  تسا  نآ  رد  هچنآ  اـیند و  نسحلاوبا  اـی  تفگ - : رکبوبا  تسا . ربمغیپ  زا  یتـساوخرد  نینچ 

رتـخد هملـسما  يهناـخ  رد  ربـمغیپ  تقو  نیا  رد  تفر . ربـمغیپ  دزن  دیـشوپ و  نیلعن  درب و  هناـخ  هب  ار  دوخ  شکبآ  رتـش  یلع  وگ ، تفگ و 
يدرم نیا  دیآرد . وگب  نک و  زاب  ار  رد  زیخرب و  هملـسما  تفگ : ربمغیپ  تسیک ؟ تفگ  هملـسما  تفوک . رد  یلع  دوب . یموزخم  يهیمایبا 

رد يور  رب  دوب  کـیدزن  هک  متـساخرب  ناـنچ  تفگ  هملـسما  دـنرادیم . تسود  ار  وا  زین  ناـنآ  دراد و  تسود  ار  لوسر  ادـخ و  هک  تسا 
نیا دعب ). هب  ص 38  خیراوتلا ، خـسان  هب  دوش  عوجر  زین  126 و  ص 125 - راحب ، هب  دـینک  هاگن  و  ص 354 . ج 1 ، همغلا ، فشک  ...« ) متفا

هملـسما اریز  تسین . تسرد  تروص  نیدب  انئمطم  هکلب  يوق و  لامتحا  هب  تسین ، لصتم  نآ  دنـس  ینعی  عوفرم ، تسا  یثیدـح  هک  تیاور 
نز دـیآ ، ربمغیپ  يهناخ  هب  هکنآ  زا  شیپ  تسا ، موزخمینب  يهریت  زا  رمع  نب  هللادـبع  نب  هریغم  نب  هفیذـح  هیماوبا  رتخد  دـنه و  وا  مان  هک 

.( ص 429 فارـشالا ، باسنا  ( ؟ دناهشبح نارجاهم  زا  شنز  هملـسوبا و  دوب . موزخم  نب  ورمع  نب  هللادبع  نب  لاله  نب  دسالادبع  ۀملـسوبا 
دوب رـضاح  ردـب  گنج  رد  درک ، ترجه  هنیدـم  هب  هملـسوبا  ص 390 ). ج 2 ، ماـشهنبا ،  ) دنتـشگزاب هکم ، رد  ربمغیپ  تماـقا  ماـگنه  هک 
ناج گنج  نیا  زا  يو  ص 429 ). فارشالا ، باسنا   ) دنکفا ودب  يریت  یمـشج  يهماساوبا  دحا  گنج  رد  و  ص 155 ). يدقاو ، يزاغم  )

، يدقاو  ) درب هرهب  مه  ریـضنینب  مئانغ  زا  و  ص 340 ). يدقاو ،  ) تفر نطق  هب  ياهیرـس  یهدنامرف  هب  ترجه  زا  سپ  هام  یـس  درب و  رد  هب 
لاس لاوش  رد  هملـسما  يهدـع  نتـشذگ  زا  سپ  ص )  ) ربمغیپ تشذـگرد و  يرجه  مراـهچ  لاـس  رخـآلايدامج  رد  ماجنارـس  ص 380 ).

، شرهوش یناگدنز  رد  هملسما  تفگ : تسا  نکمم  هتبلا  ص 6 ). ج 8 ، تاقبط ، ص 429 و  فارشالا ، باسنا  . ) درک یسورع  وا  اب  مراهچ 
نز همطاف ، يراگتـساوخ  يارب  ع )  ) یلع ندـمآ  ماگنه  يو  هک  تسا  نانچ  تیاور  رهاظ  اـما  تسا . هتـشاد  دـمآ  تفر و  ربمغیپ  يهناـخ  هب 

رکبوبا و تفگ : ع )  ) یلع : » دسیون نینچ  یسوط  خیش  یلاما  زا  لقن  هب  یـسلجم  يراب  تسین . تسرد  هتفگ  نیا  تسا و  هدوب  ص )  ) ربمغیپ
دیـسرپ دـش . نادـنخ  دـید  ارم  نوچ  متفر . ربمغیپ  دزن  نم  ینکیمن ؟ يراگتـساوخ  ربمغیپ  زا  ار  همطاف  ارچ  دـنتفگ  دـندمآ و  نم  دزن  رمع 

! ییوگیم تسار  دومرف  مدرمشرب . نید  هار  رد  ار  مداهج  مالسا و  رد  ار  دوخ  تقبـس  وا و  اب  ار  مدنویپ  نم  ياهدمآ ؟ هچ  يارب  نسحلاوبا ،
هدمآ وا  يراگتـساوخ  هب  یناسک  وت  زا  شیپ  یلع ! تفگ  ماهدـمآ . همطاف  يراگتـساوخ  يارب  متفگ  يرامـشیمرب ! هک  ینآ  زا  رتلضاف  وت 
هدرک يراگتساوخ  نم  زا  ار  وت  یلع  تفگ : شرتخد  هب  تفر و  هناخ  هب  سپـس  دیوگیم . هچ  يو  منیبب  راذگب  تفریذپن . مرتخد  اما  دندوب 

دنادرگرب ار  دوـخ  يهرهچ  هکنآیب  س )  ) ارهز یهاـگآ . وا  تلیـضف  زا  ینادیم و  مالـسا  رد  ار  وا  یـشیپ  اـم و  اـب  ار  وا  دـنویپ  وـت  تـسا .
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یسوط خیش  ص 93 ). راحب ، . ) تسوا ياضر  تمالع  وا  یشوماخ  ربکا . هللا  تفگ  دید  نآ  رد  يدونـشخ  راثآ  نوچ  ربمغیپ  دنام . شوماخ 
رد رگا  ادـخ  هب  تفگ : ربمغیپ  دـش  نایرگ  س )  ) همطاف داد ، تیاضر  همطاـف  یلع و  ییوشاـنز  هب  ربمغیپ  نوچ  هک  تسا : هدروآ  یلاـما  رد 
نم قلخ  يذلا  وه  و  . 52 ناقرف / [ 14 (. ] مجرتم .( ) ص 54 ارهز / يهمطاف  یناگدنز  .« ) مدادیم ودب  ارت  دوب  یـسک  وا  زا  رتهب  نم  تیبلها 
هعیش ناثدحم  املع و  زا  یعمج  راحب و  رد  یسلجم  بقانم و  رد  بوشآرهـشنبا  [ 15 . ] اریدق کبر  ناک  ارهص و  ابسن و  هلعجف  ارـشب  ءاملا 

، دـناهدرک طبـض  ار  نآ  ناثدـحم  رتشیب  هک  یتروص  اهنآ  نایم  زا  دناهتـشون . نوگانوگ  ياهتروص  هب  فلتخم و  ياهترابع  اـب  ار  هبطخ  نیا 
شتبوقع زا  و  دنانامرف ، هب  شوگ  ار  شتموکح  شتـسرپ ، شتردق  هب  و  دننک ، شیاتـس  شتمعن  هب  ار  وا  هک  ییادـخ  ساپـس  : » تسا نینچ 

ره و  دیرفایب ، دوخ  تردق  هب  ار  ناگدیرفآ  هک  ییادخ  ناور . نامسآ  نیمز و  رد  وا  نامرف  و  ناهاوخ ، تسوا  دزن  هک  ار  ییاطع  و  ناسرت ،
. تخاونب دومرف و  یمارگ  ص )  ) دـمحم شربـمغیپ  هب  و  تخاـس ، دـنمجرا  دوخ  نید  رب  دـیدیم و  وا  روخ  رد  هک  دومرف  یفیلکت  ار  کـی 
رد ار  تنـس  نیا  و  تسویپ ، مه  رد  ار  يدـنواشیوخ  دـنویپ  نیدـب  دومرف . بجاو  ار  نآ  درک و  رگید  يدـنویپ  ار  ییوشانز  یلاـعت  يادـخ 
.« تساناوت وت  راگدرورپ  يدـنویپ و  یبسن و  شدـینادرگ  سپ  ار ، يرـشب  بآ  زا  دـیرفآ  هک  تسوا  دـیامرفیم : هچ  تسب . ناـمدرم  ندرگ 

! یلع مداد - . ینز  هب  وا  هب  هرقن  لاقثم  دـصراهچ  هب  ار  وا  نم  مهدـب و  یلع  هب  ینز  هب  ار  همطاف  هک  تسا  هدومرف  ارم  یلاعت  يادـخ  اـنامه 
هدروآ و تراـبع  نیدـب  ار  هبطخ  ص 350 ). ج 3 ،  ) بقاـنم رد  بوشآرهـشنبا  میتشون ، هک  ناـنچ  هللا ! لوسر  اـی  يرآ  یتـسه - . یـضار 

هفاضا رگید  رطـس  کـی  نآ  زا  سپ  و  ص 119 ). ج 43 ، راـحب ،  ) تسا هدرک  لـقن  همغلا  فشک  زا  تروـص  نیمه  هب  ار  نآ  زین  یـسلجم 
: - دوـمرف ص )  ) ربماـیپ [ 17 ( ] فـلؤم . ) سراـن لاـک و  ياـمرخ  [ 16 (. ] ص 60 يدیهـش / رفعج  دیــس  ارهز / يهمطاـف  یناگدـنز  . ) دراد
دنچ ره   ) دوشیم هتفرگ  دـنزرف  نیتسخن  مان  زا  هینک  الومعم  دوشیم  هدـید  زین  رگید  تاـیاور  ضعب  رد  نسحلاوبا )  ) ریبعت نیا  ! ) نسحلاوبا

يریبـعت نینچ  ناـیوار  اـی  دـشاب و  هدروآ  ار  هینک  شیوـخ  ماـن  ياـج  هب  تـیاور  ماـگنه  ع )  ) یلع تـسا  نـکمم  و  تـسین ) یـساسا  طرش 
ار همطاف  ایوگ  تفگ - : سپـس  دومرف  ررکم  ار  دوخ  شـسرپ  راب  هس  ربمغیپ  ات  مدـنام  شوماـخ  ناـنچمه  نم  یهاوخیم ؟ هچ  دـناهدرک ).
ص 375 و تایقفوملا ، رابخالا  . ) هدـب رارق  همطاـف  نیباـک  ار  هرز  ناـمه  مراد - ! دـش - ؟ هچ  مداد  وت  هب  هک  هرز  نآ  يرآ ! یهاوخیم - ؟
: تفگ درک و  یـسررب  ار  نآ  دندروآ  ربمغیپ  دزن  ار  زاهج  نوچ  ص 119 ). ج 43 ، راحب ، ص 348 و  ج 1 ، همغلا ، فشک  هب  دینک  عوجر 
و تسا . هتـشون  هدوسرف  ینامی  نهاریپ  دنفـسوگ و  تسوپ  هرز ، ياج  هب  دعـسنبا ، تاـیاور  زا  یـضعب  رد  دـهد . تکرب  تیبلـها  هب  ادـخ 

يریمح تسا ؟ هدوب  هچ  نیباک  نیا  مقر  ای  هرز  نیا  ياهب  داد . رارق  نیباک  ار  نآ  ياهب  تخورف و  ار  دوخ  رتش  ع )  ) یلع هک  دنیوگ  یـضعب 
دعسنبا دناهتشون . مهرد  داتـشه  دصراهچ و  ات  نارگید  و  ص 105 ). ج 43 ، راحب ،  ) تسا هتشون  مهرد  یـس  ار  نآ  دانـسالا  برق  فلؤم 

زا یفیحـصت  مراد  ناـمگ  هک  تـسا ، هتـشون  ص 12 ). ج 8 ، تاـقبط ، دعـسنبا ،  ) مـهرد راـهچ  ار  هرز  ياـهب  دوـخ  تاـیاور  زا  یکی  رد 
مهرد داتـشه  دـصراهچ و  یتـیاور  هب  دصیـس و  ار  هرز  ياـهب  هبیتـقنبا  و  تسا . هدرک  طبـض  عـبرا  ار  ةاـمعبرا  مقر  ینعی  تسا . دـصراهچ 

و نیمه ، نیمه و  دوب  رتمک  ای  رتشیب و  یکدـنا  ای  مهرد  دـصراهچ  ربمغیپ  رتخد  نیباک  يراـب  ص 70 ). ج 4 ، رابخالا ، نویع  . ) دـسیونیم
ص نامه / . ) دنشاب رگیدکی  یناگدنز  يداش  مغ و  کیرـش  نت  ود  دیاب  هک  تسا  سدقم  يدنویپ  دیدرگ . رارقرب  دنویپ  زین  یگداس  نیدب 

رابخا مان  هب  نتشیوخ  باتک  رد  یقشمد  فسوی  نب  دمحا  [ 19 ( ] فلؤم . ) اههرز نیمه  يهدنزاس  براحم  نب  مطح  هب  بوسنم  [ 18 ( ] 58
قادـص ناونع  هب  ار  كدـنا  یلام  هداد و  رهوش  هب  ار  وا  شراوگرزب  ردـپ  هک  ینامز  هدـش ، دراو  ربخ  رد  : » دـیوگیم لوالا  راـثآ  لوـالا و 

سپ ددرگیم ، نییعت  ناشیارب  قادـص  ناونع  هب  یمک  رادـقم  هدرک و  رهوش  زین  مدرم  نارتخد  ادـخ  لوسر  يا  درک : ضرع  هدومرف  نییعت 
تعافـش ارم  هیرهم  هک  دیهاوخب  یلاعت  يادـخ  زا  ینادرگرب و  ع )  ) یلع هب  ار  هیرهم  هک  مناهاوخ  راودـیما و  تسیچ ؟ نانآ  نم و  نیب  قرف 

یلاعت يادـخ  دوب : هدـش  هتـشون  نآ  رد  هک  دوب  ریرح  زا  یکچوک  ذـغاک  يو  اب  دـش و  لزان  لـیئربج  سپ  دـهد . رارق  وت  تما  زا  ناـهانگ 
تیـصو دـندوب  راـضتحا  لاـح  رد  ناـشیا  هک  یناـمز  تلع  نیمه  هب  هداد و  رارق  شردـپ  تما  زا  ناراـکهانگ  تعافـش  ار  همطاـف  يهیرهم 

هب دـندومرف  س )  ) ارهز همطاـف  دـش و  لـمع  تیـصو  نیا  دـنهد . رارق  نفک  ریز  رد  ناشهنیـس  يور  ار  کـچوک  ذـغاک  نآ  هـک  دـندومرف 
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زا ءارهزلا ، ۀمطاف  .« ) منکیم تعافـش  مردپ  تما  ناراکهانگ  زا  مریگیم و  تسد  هب  ار  ذغاک  نیا  مدش  هتخیگنارب  تمایق  رد  هک  یماگنه 
. دننک وگ  تفگ و  رگیدـکی  اب  نآ  ياهب  رـس  رب  هدنـشورف  رادـیرخ و  ات  تفریمن  شورف  هب  ییالاک  [ 20 (. ] ص 160 تداهـش / ات  تدالو 
ار نآ  هکنآ  یب  ادخ  لوسر  دندروآ . ربمغیپ  دزن  ار  نآ  ياهب  دیسر و  شورف  هب  تسا ، هدوب  هچ  ره  ینامی  نهاریپ  ای  دنفسوگ  تسوپ  هرز ،

نیا اب  تفگ : داد و  رکبوبا  هب  ار  هدنام  سپـس  رخب ! شوخ  يوب  مرتخد  يارب  لوپ  نیا  اب  تفگ : داد و  لالب  هب  ار  لوپ  زا  یکدـنا  درامـشب ،
زاهج وا  دیدباوص  اب  ات  درک  هارمه  رکبوبا  اب  ار  دوخ  نارای  زا  نت  دنچ  رـسای و  رامع  زاس . هدامآ  تسا  دـنمزاین  نادـب  مرتخد  ار  هچنآ  لوپ 
راهچ ياهب  هب  يدقراچ  مهرد ، تفه  ياهب  هب  ینهاریپ  : » تسا نینچ  هتـشون  زاهج  يارب  یـسوط  خیـش  هک  یتسرهف  دـنزاس . هدامآ  ار  ارهز 

زا ار  یکی  دوب  ربتـس  ناتک  نآ  ياهیور  هک  کشت )  ) یندرتسگ ود  اـمرخ ، گرب  زا  هتفاـب  یباوختخت  ربیخ ، تفاـب  یکـشم  يهفیطق  مهرد ،
اب تسا  یهایگ  ایروب . هایگ  یکم . هاک   ) رخذا زا  هک  فئاط  مرچ  زا  شلاب  راهچ  دندوب ، هدرک  رپ  دنفسوگ  مشپ  زا  ار  يرگید  امرخ و  فیل 

نیا زا  دوصقم  ایوگ   ) رجه تفاب  ياـیروب  هتخت  کـی  مشپ ، زا  ياهدرپ  دوب ، هدـش  رپ  دراد ). زین  ییوراد  تیـصاخ  نآ  گرب  هک  زیر  گرب 
، نیبوچ یحدـق  مرچ ، زا  یکـشم  سم ، زا  ینگل  یتـسد ، يایـسآ  هنیدـم ). کـیدزن  تسا  هدوـب  یهد  رجه ، زین  تسا . نیرحب  زکرم  رجه ،
، تفز هب  هدودنا  دـننک ). تراهط  نادـب  هچنآ  ناتـسدبآ . قیربا .  ) ياهرهطم بآ ، يارب  یکـشم  نآ ، رد  ریـش  ندیـشود  يارب  دوگ  ياهساک 

یتیاور رد  نیرحب . روشک  رد  ماـن  نیمه  هب  يرهـش  هب  بوسنم  [ 21 (. ] مجرتم .( ) ص 39 ج 1 ، یلاما ، .« ) یلگ يهزوک  دـنچ  زبس ، ییوبس 
ناوطق هب  بوسنم  زرپ  مک  دیفـس و  ییابع  [ 22 . ] تسا نیرحب  رد  مان  نیمه  هب  ییاتـسور  هب  بوسنم  هک  هدـمآ  يرطق  رجه ، ياج  هب  رگید 

ارچ یتسیک ؟ وت  دنامیم - . سیمع  رتخد  ءامسا  دنتفایم . هار  هب  اهنز  تسا : هدمآ  نینچ  تایاور  یخرب  رد  [ 23 . ] هفوک رهش  رد  ییاج  مان 
تمـسق دتفا . يزاین  ودب  دیاش  دشاب . هتـشاد  دوخ  سرتسد  رد  ار  ینز  دـیاب  ناوج  رتخد  یبش  نینچ  منامب . ترتخد  دزن  دـیاب  نم  یتفرن - ؟

سیمع تنب  ءامسا  لاح  حرش  نتشون  ماگنه  زین  یناهفصا  میعنوبا  تسا . هدروآ  تروص  نیمه  هب  همغلا  فشک  فلؤم  ار  ناتساد  نیا  ریخا 
هتـسد نیتسخن  زج  سیمع  تنب  ءامـسا  وا  نز  بلاطیبا و  نب  رفعج  میتشون ؛ هک  نانچ  ص 75 ). ج 2 ، ءایلوالا ، هیلح   ) تسا هتـشون  ار  نآ 

حتف ماگنه  ترجه  متفه  لاـس  رد  شرهوش  هارمه  يو  ص 205 ). ج 8 ، دعسنبا ، ص 345 و  ج 1 ، ماشهنبا ، كر :  ) دـناهشبح نارجاهم 
ای ربیخ  حـتف  مشاـب ، ناـمداش  ود  نیا  زا  کـی  مادـک  هب  : » دومرف ص )  ) ربمغیپ هشبح  زا  رفعج  تشگزاـب  ماـگنه  تشگزاـب . هنیدـم  هب  ربیخ 

رگا تسا . هدوب  هنیدم  رد  س )  ) همطاف یسورع  بش  ءامـسا  مییوگب  تسین  نکمم  نیاربانب  ص 414 ). ج 3 ، ماشهنبا ، .« ) رفعج تشگزاب 
رتخد نیقاطنلا  تاذ  ءامـسا  نز  نیا  المتحم  دنـشاب ، هدشن  هابتـشا  راچد  نتـشون  رد  ناگدننک  تیاور  رگا  دشاب و  تسرد  لصا  رد  تیاور 

وا و تشگزاـب  هشبح و  هب  ار  ءامـسا  ترجه  ناتـساد  تسخن  دوخ  میعنوبا  هک  تسا  نیا  تفگـش  تسا . هدوب  ماوـع  نب  ریبز  نز  رکبوـبا و 
وا يوگ  تفگ و  ناتساد  هلصافالب  هدروآ و  دنراد ، هنیدم  نارجاهم  زا  شیب  يزایتما  هشبح  نارجاهم  هکنیا  رس  رب  رمع  اب  ار  يو  يهرجاشم 
زا همطاف  مان  هب  یباتک  هک  رصاعم  نالـضاف  زا  یکی  .( 75 ص 74 - ج 2 ، ءایلوالاۀیلح ، . ) تسا هتشون  همطاف  یـسورع  بش  رد  ربمغیپ  اب  ار 
اب هکنآ  زا  سپ  تسا ، هدیسر  پاچ  هب  توریب  رد  شیپ  لاس  هس  وا  باتک  هتـشون و  دحللا ). یلا  دهملا  نم  ءارهزلا  ۀمطاف   ) روگ ات  هراوهگ 

نیا رد  سیمع  تنب  ءامـسا  روضح  ندوب  نکممان  رب  ینبم  ار  نیـشیپ  ياـملع  ياـههتفگ  هکنآ  زا  سپ  هدـیدرگ و  وربور  تالکـشم  نینچ 
هشبح هب  نتفر  زا  سپ  وا  نکل  تسا ، سیمع  تنب  ءامسا  نامه  ءامسا  مییوگب  هک  تسا  نیا  لوقعم  لح  هار  : » دیوگ تسا ، هدروآ  یسورع 

لکـشم نادـنچ  راک  نیا  دـننک ، یط  ار  خرـس  يایرد  ضرع  اـهنت  دـیاب  هطقن  ود  نیا  نیب  نارفاـسم  نوچ  و  تسا . هدـمآ  هکم  هب  راـب  دـنچ 
روصت ضرف و  عبات  یخیرات  عیاقو  هکنیا  نآ  و  تسا ، هدرک  شومارف  ار  مهم  يهتکن  کـی  راوگرزب  فلؤم  نیا  ص 204 ). ج 2 ، .« ) تسین

رطاخ هب  دوشیم ، لسوتم  یتهاقف  عمج  ای  یفرع و  عمج  هب  دـشاب  نکمم  هک  اجنآ  ات  رابخا  ضراعت  ماگنه  هیقف  ای  یلوصا و  رگا  تسین . ام 
هیقف دـشاب  نکمم  هک  اجنآ  ات  تسا و  یفیلکت  يهناگجنپ  ماکحا  زا  یکی  هدـننک  ناـیب  ینعی  دراد ، یلمع  رثا  تیاور  لولدـم  هک  تسا  نیا 

يدنـس دیاب  لقاال  میریذـپب  هک  ضرف  رب  و  تفریذـپ . ناوتیمن  یخیرات  ياهناتـساد  رد  ار  یعمج  نینچ  اما  درادرب . تراما  زا  تسد  دـیابن 
هشبح نارجاهم  زا  ياهتسد  مینادیم  ام  دشاب . هتشاد  هشبح  هب  هکم  نارجاهم  ررکم  دمآ  تفر و  هب  لامجا  هب  ولو  یتراشا  هک  میشاب  هتـشاد 
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ربمغیپ اب  دوخ  تفلاخم  زا  هکم  مدرم  دـندرک ، روصت  دوخ  شیپ  ای  دندینـش و  هک  دوب  یماگنه  نآ  و  دنتـشگزاب ، هکم  هب  ترجه ، زا  شیپ 
تشگزاب هب  یتراشا  نیرتکچوک  يدنـس  چیه  رد  تسا . هتـشون  ار  نانآ  يهریت  نارجاهم و  نیا  کی  کی  مان  ماشهنبا  دناهتـشادرب . تسد 

خرس يایرد  ضرع  ندومیپ  هار  زا  هشبح  هب  زاجح  زا  ترفاسم  زورما  رگا  هاگنآ  تسین . سیمع  تنب  ءامسا  وا  نز  ای  بلاطیبا و  نب  رفعج 
هب ینامـسج  رازآ  ای  ناج و  میب  زا  هک  یناسک  تسا . هدوب  ناسآ  نینچ  مه  شیپ  لاس  دـصراهچ  رازه و  هک  دوشیمن  لـیلد  دـشاب ، ناـسآ 
ام هتـشذگ  اهنیا  زا  دوریم . رگید  هطقن  هب  ياهطقن  زا  هتـسویپ  هک  دـندوبن  ياهشیپ  تحایـس  ای  ناگرزاب  دـننام  دـندرب ، هانپ  هناگیب  يروشک 

بسن باتک  دنس  نیا  تسا . هتشون  مامت  لیصفت  هب  ار  سیمع  تنب  ءامـسا  ترجه  ناتـساد  هک  میراد  تسد  رد  يرجه  مود  نرق  زا  يدنس 
. درادن یتاغیلبت  يهبنج  بعـصم  باتک  تسا . يریبز  بعـصم  نب  هللادبع  نب  بعـصم  هللادبعوبا  يهتـشون  ص 81 ). شیرق ، بـسن   ) شیرق

هـشبح هب  بلاطیبا  نب  رفعج  نوچ  : » دسیون نینچ  ءامـسا  هرابرد  يو  هدـش  هتـشون  لوا  تسد  ياهتیاور  يور  زا  هک  تسا  قیقد  یـشرازگ 
نداز زا  سپ  زور  دنچ  داز . وا  يارب  ار  نوع  دمحم و  هللادبع ، هشبح ، رد  ءامـسا  درب . شیوخ  هارمه  ار  سیمع  تنب  ءامـسا  دوخ  نز  تفر ،

ار دوخ  دنزرف  یـشاجن  هللادبع ! دـناهدیمان - ؟ هچ  ار  ترـسپ  هک - : داتـسرف  رفعج  دزن  سک  دـش ، هداز  يدـنزرف  زین  یـشاجن  يارب  هللادـبع 
مزاع یتشک  ود  نارفاسم  اب  رفعج  نوچ  تفای ، یتلزنم  یـشاجن  دزن  تهج  نیدب  تفرگ و  هدهع  هب  ار  وا  نداد  ریـش  ءامـسا  و  دیمان ، هللادبع 

ات دندوب  هنیدم  رد  دندمآ و  هنیدـم  هب  تشادرب و  دوخ  اب  دـندوب ، هداز  هشبح  رد  هک  ار  شنادـنزرف  سیمع و  رتخد  ءامـسا  دـش ، تشگزاب 
سیمع تنب  ءامـسا  يهرابرد  ذـخأم  نیرتنشور  لاح  نیع  رد  نیرتیمیدـق و  دنـس  نیا  دـش . دیهـش  اجنآ  رد  تفر و  هتؤم  هب  رفعج  هکنآ 

، نارجاهم يهتسد  نیمود  ءزج  رفعج ، ترجه  ناتساد  زین  دمآ . هنیدم  هب  ربیخ  حتف  زا  سپ  ترجه  متفه  لاس  هب  رفعج  مینادیم  ام  تسا و 
سیمع تنب  ءامسا  دوخ  نز  اب  رفعج  : » دسیونیم يرذالب  تسا . هدمآ  يرذالب  فارـشالا  باسنا  و  ص 345 ). ج 1 ،  ) ماشهنبا يهریس  رد 

حتف زا  سپ  ناناملسم  زا  یهورگ  اب  سپس  داتـسرفیم . ار  وا  يهنیزه  دوخ  یناگدنز  رد  بلاطوبا  دنام ، هشبح  رد  دوب و  هتـسد  نیمود  ءزج 
رد ار  وا  ندوب  ای  هجیدـخ و  گرم  ماگنه  هب  هکم  رد  ار  ءامـسا  ندوب  رـضاح  هک  ار  یتاـیاور  سپ  ص 198 ). .« ) تشگزاب هنیدـم  هب  ربیخ 

. تسناد يرگید  اب  یـصخش  مان  نتـسناد  هیبش  رگیدکی و  اب  اههثداح  طیلخت  رب  ینتبم  دیاب  دنرکذتم ، س )  ) همطاف یـسورع  بش  هب  هنیدـم 
دایز رگشهوژپ  خروم و  رثا  ارهز / همطاف  یناگدنز  يهناققحم  باتک  هب  عوجر  . ) دوشیم هدید  ناوارف  اهشرازگ  نانچ  رد  تاهابتشا  نینچ 

هدـکهد نیا  مدرم  تشاد  مان  كدـف »  » هک دوب  ناداـبآ  ياهدـکهد  ربیخ  یکیدزن  رد  [ 24 (. ] مجرتم .( ) يدیهش رفعج  دیـس  رتکد  رـصاعم ،
دوخ ياههعرزم  رد  نانآ  و  دشاب ، وا  نآ  زا  هدکهد  نیا  زا  یمین  هک  دندرک  یتشآ  ربمغیپ  اب  دندید ، ار  ربیخ  ياههعلق  راک  نایاپ  هک  نیمه 

كدف نآرق  مکح  هب  دنتـشادن  تکرـش  هدکهد  نیا  حتف  رد  ناملـسم  نازابرـس  نوچ  تفرگ و  ماجنا  تروص  نیدب  هحلاصم  دـننامب . یقاب 
س)  ) همطاف دوخ  رتخد  هب  ار  نآ  سپـس  دادیم  مشاهینب  نادنمتـسم  هب  ار  نیمز  نیا  دمآرد  ص )  ) ادـخ لوسر  دـیدرگ . ربمغیپ  يهصلاخ 

همطاف هب  ار  كدـف  ربمغیپ  دـش  لزان  هیآ  نیا  نوچ  دناهتـشون : هقح » یبرقلا  اذ  تآ  و   » هیآ لـیذ  نارـسفم  ناثدـحم و  زا  یهورگ  دیـشخب .
ناـیاپ اـت  ص )  ) ربماـیپ یناگدـنز  ینـالوط ، ياهمدـقم  نمـض  هک  تسا  هعیـشلا  ناـیعا  زا  دـلج  نیتـسخن  دوصقم  [ 25 (. ] مجرتم . ) دیـشخب
تـسد راب  دنچ  كدف  هعقاو ، نیا  زا  سپ  لاس  تسیود  لوط  رد  مینادیم  ام  [ 26 ( ] مجرتم . ) دریگیم رب  رد  ار  ع )  ) قداص ماما  یناگدـنز 

ج 6، یقهیب ، ننس  ص 168 . ج 1 ، ادفلاوبا ، خیرات  ص 84 . فراعملا ،  ) درک مکح  نب  ناورم  لویت  ار  نآ  ناـمثع  تسا . هتـشگ  تسد  هب 
نآ هیواعم  یلوق  هب  و  .( 238 ص 236 - ج 8 ، ریدغلا ، زا  لقن  هب  ص 198 ، ج 1 ، هغالبلاجهن ، حرش  ص 33 . ج 5 ، دیرفلا ، دقعلا  ص 301 .
نب رمع  نوچ  دوـبیم . ناـنآ  تسد  رد  هعرزم  نیا  ناـیوما  ناـیاپ  اـت  ناـنچمه  و  ص 37 ). ج 1 ، نادـلبلا ، حوتف   ) تخاـس ناورم  لوـیت  ار 

مـشاهینب نادنمتـسم  هب  ار  هدـنام  تشادرب و  نآ  زا  زاـین  ردـق  هب  دوـخ  دوـب . ربـمغیپ  نآ  زا  كدـف  تـفگ : دیـسر  تفـالخ  هـب  زیزعلادـبع 
زین رمع  تفریذپن . يو  دهد  ودب  ار  كدف  تساوخ  رکبوبا  زا  همطاف  ربمغیپ  گرم  زا  سپ  درکیم . نانآ  یسورع  يهنیزه  ای  و  دیشخبیم ،
لاس رد  ص 36 ). ج 1 ، نادلبلا ، حوتف  . ) مناسریم تسا  هتشاد  هک  یفرصم  هب  ار  كدف  دمآرد  نم  دیـشاب ؛ هاوگ  درک . راتفر  رکبوبا  نوچ 
هدش هتشون  هنیدم  لماع  رفعج  نب  مثق  هب  وا  بناج  زا  هک  ینامرف  دنادرگرب . س )  ) همطاف نادنزرف  هب  ار  كدف  نومأم  يرجه  هد  تسیود و 
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زا ملـس ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  يدـنواشیوخ  رطاخ  هب  و  تفالخ ، بصنم  مکح  هب  و  تناید ، يور  زا  نینمؤملاریما  : » تسا نینچ 
رتراوازـس نآ  ناگدنریگ  ناقحتـسم و  هب  يراج  تاقدـص  و  ایاطع ، تخادرپ  و  وا ، رما  يارجا  و  ربمغیپ ، تنـس  يوریپ  هب  ناناملـسم  رگید 

ار كدف  ص )  ) ادخ لوسر  دراداو . تسوا  تبرق  بجوم  هک  يراک  هب  ار  وا  و  درادزاب . شزغل  زا  دهد و  قیفوت  ار  نینمؤملاریما  ادخ  تسا .
. دنتـشادن یفالتخا  نآ  رد  ربمغیپ  نادناخ  و  دوب ، هتخانـش  راکـشآ و  يرما  ربمغیپ  نامز  رد  يراذگاو  نیا  داد . هقدص  دوخ  رتخد  همطاف  هب 

میلـست ناشیا  هب  ار  نآ  و  دـنادرگرب ، همطاف  يهثرو  هب  ار  كدـف  دـید  مزال  نینمؤملاریما  درکیم . هبلاطم  ار  دوخ  قح  دوب  هدـنز  ات  همطاـف 
نامرف نیا  داد  روتـسد  نینمؤملاریما  دیوج . برقت  ربمغیپ  هب  وا  هقدص  يارجا  ادخ و  لوسر  رما  ذیفنت  اب  و  تلادع ، قح و  تماقا  اب  و  دنک ،
تـسا هدوب  نینچ  مسر  تفر ، ناهج  زا  ادخ  لوسر  هک  نآ  زا  سپ  هاگ  ره  دنـسیونب . اهرهـش  رد  يو  نالماع  هب  دننک و  تبث  اهناوید  رد  ار 

دیونـشب و ار  وا  نخـس  دراد  ياهدـع  اـی  ياهنیب  اـی  ياهقدـص  سک  ره  دـناهدرکیم : مـالعا  ناناملـسم  عمج  رد  جـح ) ماـیا   ) مسوم رد  هک 
هب نینمؤملاریما  دوش . قیدصت  تسا  هداد  رارق  وا  يارب  ربمغیپ  هچ  نآ  هرابرد  وا  هتفگ  هک  تسا  رتراوازـس  اهنع  هللا  یـضر  همطاف  دـیریذپب ،
راک نآ  رد  هک  هدرب  هچ  ره  و  تسا ، بوسنم  نادب  هک  یقوقح  يهمه  اب  تسه و  هچ  ره  ار  كدف  دـسیونیم ، يربط  كرابم  دوخ  يالوم 

تیلوت نینمؤملاریما  دنادرگرب . ربمغیپ  رتخد  همطاف  يهثرو  هب  نآ  تاقلعتم  رگید  زین  و  دشابیم ، نآ  دمآرد  هک  هلغ  رادقم  ره  و  دـنکیم ،
نیسح نب  یلع  نب  نسح  نب  هللادبع  نب  دمحم  بلاطیبا و  نب  یلع  نب  نیسح  نب  یلع  نب  دیز  نب  نیسح  نب  ییحی  نب  دمحم  هب  ار  كدف 

يو ادخ  هک  یتعاط  نینمؤملاریما و  روتسد  زا  رفعج ! نب  مثق  وت  دنناسرب . نآ  ناقحتـسم  هب  ار  نآ  دمآرد  ات  دهدیم ، بلاطیبا  نب  یلع  نب 
و زاس . هاگآ  نآ  زا  زین  ار  دوخ  ناسک  شاب و  هاگآ  دومرف ، وا  بیـصن  دوخ  ربمغیپ  دوخ و  برقت  رد  هک  یقیفوت  و  تخاـس ، مزلم  نادـب  ار 

ندرک ینادابآ  كدف و  لوصحم  ندرک  نوزفا  راک  رد  ار  نانآ  و  رامگب . يربط  كرابم  ياج  هب  ار  هللادـبع  نب  دـمحم  ییحی و  نب  دـمحم 
یعازخ لبعد  .( 38 ص 37 - ج 1 ، نادلبلا ، حوتف  يرذالب ، .« ) هد تسیود و  لاس  هدعقلاوذ  مود  هبنـشراهچ  زور  هللا . ءاش  نا  نک  يرای  نآ 

زا  ) اکدف مشاه  نومام  درب  اکحـض - دـق  نامزلا  هجو  حبـصا  تسا : هتفگ  هراب  نیا  رد  موس  نرق  لوا  همین  مود و  نرق  روهـشم  یعیـش  رعاش 
هک مینیبیم  ياهلمج  نومأم  نامرف  رد  ص 247 ).) لبعد ، ناوید  . ) دیدنخ راگزور  يور  دنادرگرب ، مشاهینب  هب  ار  كدـف  نومأم  هک  نیا 
نآ رد  ربمغیپ  نادـناخ  و  تسا . هدوب  هتخانـش  راکـشآ و  يرما  ربـمغیپ  ناـمز  رد  س )  ) همطاـف هب  كدـف  يراذـگاو  : » دراد ناوارف  یتـیمها 

گرم زا  شیپ  لاـس  یـس  دـصکی و  يربـط و  گرم  زا  شیپ  لاـس  دـصکی  يرجه  موـس  نرق  زاـغآ  رد  ناـمرف  نیا  دناهتـشادن ». یفـالتخا 
نامرف رد  هک  هلمج  نآ  نومضم  زا  تسا . یتلود  يدنس  یمسر و  ینامرف  ینعی  دوخ ، رومأم  هب  تسا  ياهفیلخ  نامرف  هدش . هتشون  يرذالب 

. هدوب یـسایس  ياهینیبتحلـصم  داد ، خر  ادخ  لوسر  گرم  زا  سپ  نیتسخن  ياهزور  رد  هچ  نآ  هک  دوشیم  هدیمهف  نینچ  تسا ، هدمآ 
نانآ نایعیش  فطاوع  بلج  و  ع )  ) یلع نادناخ  زا  ییوجلد  اهنت  نومأم  ضرغ  رگا  تسا . هداد  رییغت  ار  يراج  تنـس  ینیبتحلـصم  نیا  و 

و دراذـگاو ، س )  ) همطاف نادـنزرف  هب  ار  كدـف  دـمآرد  اهنت  و  دـهد . ماجنا  درک  زیزعلادـبع  نب  رمع  هچ  نآ  ریظن  يراک  تسیاـبیم  دوب ،
تاراما نوئـش  بجوم  هب  ربمغیپ  هک  دوب  ياهقدص  كدف  رگا  هتـشذگ  نیا  زا  دشکب . ناگتـشذگ  رادرک  رب  نالطب  طخ  هک  دوبیمن  يزاین 

دوـخ نادـنواشیوخ  لوـیت  ار  نآ  ياهـفیلخ  يو  گرم  زا  سپ  نرق  عـبر  يهلـصاف  هـب  هنوـگچ  تـسا ، هدرکیم  تلاـخد  نآ  رد  ناناملـسم 
هعرزم نیا  رب  ربمغیپ  رتخد  تیکلم  دشاب ) تسرد  تسا  هتشون  يرذالب  هچ  نآ  رگا   ) زیزعلادبع نب  رمع  صیخـشت  هب  هک  ضرف  رب  دنکیم .

رداص هراب  نیا  رد  هک  ینامرف  رد  مه  يو  دوخ  هک  نانچ  دسرب  وا  نادنزرف  هب  وا  زا  سپ  وا و  هب  دیاب  هک  تسا  هدوب  ياهقدص  دشابن ، ملسم 
نم یل  بهف  6 ؛ میرم / [ 28 . ] دواد نامیلس  ثرو  و  16 ؛ لمن / [ 27 ( ] مجرتم (. ) 116 ص 118 ، ارهز / همطاف  یناگدنز  . ) تشون نانچ  درک 

مکیصوی 11 ؛ ءاسن / [ 30 . ] هللا باتک  یف  ضعبب  یلوا  مهضعب  ماحرالا  اولوا  و  75 ؛ لافنا / [ 29 . ] بوقعی لآ  نم  ثری  ینثری و  ایلو  کندل 
لآ [ 32 . ] نیقتملا یلع  اقح  فورعملاب  نیبرقالا  نیدلاولل و  ۀیـصولا  ریخ  كرت  نا  180 ؛ هرقب / [ 31 . ] نییثنالا لثم  رکذـلل  مکدالوا  یف  هللا 
هللا رـضی  نلف  هیبقع  یلع  بلقنی  نم  مکباقعا و  یلع  متبلقنا  لتق  وا  تام  نافا  لسرلا  هلبق  نم  تلخ  دق  لوسر  الا  دمحم  ام  و  144 ؛ نارمع /

مهنوشختا هرم  لوا  مکؤدـب  مه  لوسرلا و  جارخاب  اومه  مهنامیا و  اوثکن  اموق  نولتاـقت  ـالا  13 ؛ هبوت / [ 33 . ] نیرکاشلا هللا  يزجیـس  ائیش و 
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گرزب نادنچ  يدوبیم  وت  رگا  هک  داد  يور  یتخس  ياهتبیـصم  راوگان و  ياهربخ  وت  زا  سپ  [ 34 . ] نینمؤم متنک  نا  هوشخت  نا  قحا  هللااف 
شاب نانآ  هاوگ  سپ  دنتشگ ، ناشیرپ  وت  موق  میداد و  تسد  زا  ار  وت  ناراب  زا  مورحم  ینیمزرس  نوچمه  ام  [ 35 . ] درکیمن هولج  تخس  و 

هداد خر  زین  برع  نارعاش  زا  يرایـسب  راعـشا  رد  ءاوقا  دراد . دوجو  ءاوقا »  » تیب نیا  رد  هیفاق  تعنـص  رظن  زا  ناشوپم - . هدـید  ناشیا  زا  و 
نیا دسریم  رظن  هب  هک  تسا  هدش  طبـض  اوبلقنا » تبغ و  امل   » رگید یخرب  رد  و  اوبکن » دـقف  «، » بغت و ال   » ياج هب  خـسن  یخرب  رد  تسا .

یـضترم میاهدرک . لقن  سورعلا و ... جات  فلؤم  هیاهنلا و  رد  ریثانبا  تیاور  قباطم  ار  راعـشا  ام  دشاب . هداد  يور  خاسن  بناج  زا  حالـصا 
توـملا ناـک  کـلبق  تیلف  تسا : نینچ  هک  هدرک  لـقن  زین  ار  یموـس  تیب  تیب ، ود  نیا  هارمه  هب  ءـالعلایبا ، نب  یمرج  دـیوگ : یفاـش  رد 

ول هثبنه  ءابنا و  كدعب  ناک  دق  تسا : هدمآ  تروص  نیدب  تایبا  نیا  دـیرفلا  دـقعلا  باتک  رد  بتکلا  کنود  تلاح  تیـضق و  اهل  انفداص 
هاگنآ تسا : هدمآ  همغلا  فشک  رد  بتکلا  یحولا و  انع  تبغ  ذم  باغ  اهلباو و  ضرالا  دقف  كاندقف  انا  بطخلا  رثکت  مل  اهدـهاش  تنک 
رثکت مل  اهدهاش  تنک  ول  هثبنه  ءابنا و  كدـعب  ناک  دـق  دومرف : تسج و  لثمت  هتاثا  رتخد  دـنه  تایبا  هب  تسیرگن و  شردـپ  ربق  هب  همطاف 

: دـناهدرک لقن  ار  ریز  تایبا  تیب ، ود  نیا  زا  سپ  زین  یخرب  اوبلقنا  تبغ و  امل  کموق  لـتخا  اـهلباو و  ضرـالا  دـقف  كاندـقف  اـنا  بطخلا 
تنک بصتغم و  ثرالا  لک  تدقف و  امل  انب  فختـسا  سانا و  انتمهجت  برتلا  کنود  تلاح  تیـضم و  امل  مهرودص  يوجن  لاجر  يدـبا 

کلبق تیلف  بجتحم  ریخلا  لک  تدـقف و  دـقف  انـسنوی  تایالاب  لیربج  ناک  بتکلا و  ةزعلا  يذ  نم  لزنت  کـیلع  هب  ءاضتـسی  ارون  اردـب و 
يامیس [ 36 (. ] فلؤم  ) برع مجع و ال  ۀیربلا ال  نم  نجش  وذ  زری  مل  امب  انئزر  انا  بتکلا  کنود  تلاح  تیضم و  امل  انفداص  توملا  ناک 

هدش میسقت  نارگید  نایم  رد  هک  منیبیم  ار  نانآ  تمینغ  [ 37 . ] تسا هدش  هدنخ  رد  مشاه  هب  نومأم  يوس  زا  كدف  ندنادرگزاب  زا  نامز 
همطاف تلحر  نوماریپ  يدیهش  رفعج  دیس  رتکد  رصاعم  رگـشهوژپ  خروم و  [ 38 . ] تسا یهت  ناشتمینغ  زا  ناشدوخ  ناتـسد  هک  یلاح  رد 

ردـپ تلحر  زا  سپ  هاـم  دـنچ  مینادیمن ، تـسرد  هدرب ؟ رـس  هـب  يراـمیب  رتـسب  رد  ار  زور  دـنچ  ربـمغیپ  رتـخد  تـسا : هدروآ  س ،)  ) ارهز
نیرتشیب و  ص 151 ). نیظعاولا ، هضور  ج 43 . ص 191 ، راحب ،  ) بش لهچ  ار  تدم  نیرتمک  تسین . نشور  هتفگ ،؟ دوردب  ار  یناگدـنز 

داتفه ات  ص 213 ). ج 43 ، راحب ،  ) هام ود  زا  فلتخم  ياهتیاور  تدم  ود  نیا  نایم  و  ص 749 ). باعیتسالا ،  ) دناهتشون هام  تشه  ار  تدم 
، يرذالب فارشالا ، باسنا   ) هام شش  و  ص 18 ). ج 8 ، تاقبط ، ، ) هام هس  زور ، ص 212 ). یـسلجم ، زا  لقن  هب  تازجعملا ، نویع   ) جنپ و 
زا اههثداح  خـیرات  اهلاس ، ناـنچ  رد  هک  میتشون  نیا  زا  شیپ  ارچ ؟ نوگاـنوگ  ياـهتیاور  همه  نیا  و  فـالتخا ، همه  نیا  تسا . ص 402 ).
رد نیا  و  دـناهدوب . رانکرب  هابتـشا  زا  نالقان  نیا  همه  هک  دـنک  اعدا  دـناوتیم  یـسک  هچ  و  تفاـییم . لاـقتنا  يرگید  نهذ  هب  یکی  رطاـخ 

زونه یـسایس  ياهيدنبهتـسد  وس  کی  زا  بوشآ ، رپ  ياهزور  نآ  رد  هک  مینادیم  اما  دـشابن . راک  رد  رگید  تاـبجوم  هک  تسا  یتروص 
سک مادک  طیارش  نینچ  رد  دندوب  مالسا  نیمزرس  لخاد  رد  گنج  مرگرس  ناناملسم  رگید  يوس  زا  و  دوب ، هدادن  تسد  زا  ار  دوخ  توق 

نودـب دـشاب ، هتـشادن  دادـیور  نیا  رد  یتلاخد  لماع ، ود  نیا  زا  کی  چـیه  هک  ضرف  رب  تشاد ؟ ار  ثداوح  تسرد  خـیرات  طبـض  ياورپ 
هب يراب  دناهدرک . يراکتـسد  ار  اههثداح  خیرات  دناهتـسناوت  هک  اجنآ  ات  دندمآ  راک  يور  خیرات  نیا  زا  سپ  هک  یـسایس  ياههتـسد  کش 

ربمغیپ رتخد  اما  دندش . وا  رادید  راتـساوخ  رمع  رکبوبا و  ربمغیپ  یباحـص  نت  ود  هک  دوب  يرامیب  نیا  رد  همامالا  لئالد  زا  یـسلجم  زا  لقن 
تـسا نینچ  هک  لاح  تفگ  همطاف  یهد . تاقالم  تزاـجا  ناـنآ  هب  وت  هک  ماهتفریذـپ  نم  تفگ  ع )  ) یلع دادیمن . ار  رادـید  نیا  تصخر 

نبا دنچ  ره  ص 178 ). ج 1 ، عیارـشلا ، للع  هب  دوش  عوجر  زین  همامالا و  لئالد  زا  لقن  هب  ص 170 ، ج 43 ، راحب ، . ) تسا وت  يهناخ  هناخ 
تاقالم نیا  زا  ارهاظ  اما  ص 17 ). ج 8 ، تاقبط ،  ) تخاس دونشخ  ار  وا  هک  تفگ  نخس  ربمغیپ  رتخد  اب  نادنچ  رکبوبا  تسا  هتـشون  دعس 

ار وا  هک  ره  تسا  نم  نت  يهراـپ  همطاـف  دومرف  مردـپ  هک  دیدینـشن  تفگ  ناـنآ  هب  ربمغیپ  رتخد  دـماین . تسد  هب  دوب  رظن  رد  هک  ياهجیتن 
وا هناخ  زا  نانآ  و  ص 171 ). راحب ،  ) مدونشخان امش  زا  نم  دیدرزآ و  ارم  امش  تفگ  همطاف  تسا ! نینچ  دنتفگ  تسا ؟ هدرزآ  ارم  درازایب 
ام هک  مدینـش  ربمغیپ  زا  تفگ  وا  تساوخ و  هفیلخ  زا  ار  دوخ  ثاریم  ربمغیپ  رتخد  هکنآ  زا  سپ  دسیون : حیحـص  رد  يراخب  دـنتفر . نوریب 

سیمع رتخد  ءامسا  یگدنز ، ياهزور  نیسپاو  رد  ص 177 ). ج 5 ، حیحص ، . ) درم ات  تفگن  نخـس  وا  اب  رگید  ارهز  میراذگیمن  ثاریم 
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دربن رد  رفعج  نوچ  دوب ، بلاطیبا  نب  رفعج  نز  تسخن  ءامـسا  میتشون  هک  نانچ  دـیبلط . دوب  يو  ناکیدزن  زا  هشبح و  نارجاهم  زا  هک  ار 
دننکفیب و ياهماج  نز  دسج  رب  مرادیمن  شوخ  نم  تفگ - : ءامـسا  هب  ربمغیپ  رتخد  درک . رهوش  هفاحقیبا  نب  رکبوبا  هب  دش  دیهـش  هتؤم 
رت هخاـش  دـنچ  سپـس  مهدیم . ناـشن  وـت  هب  ار  نآ  تروـص  نوـنکا  مدـید ، يزیچ  هشبح  رد  نـم  دـشاب - . ناـیامن  هماـج  ریز  زا  وا  مادـنا 
درم شعن  زا  ار  نز  شعن  تسا . یبوـخ  زیچ  هچ  تفگ - : ربـمغیپ  رتـخد  دیـشک . نآ  يور  هـب  ياهچراـپ  درک . مـخ  ار  اـههخاش  تساوـخ .

، دعسنبا تاقبط  هب  عوجر  ص 751 و  باعیتسا ، . ) دیایب نم  هزانج  دزن  یسک  راذگن  و  يوشب ! ارم  وت  مدرم ، نم  نوچ  دزاسیم . صخـشم 
وکین ار  دوخ  ندب  تساوخ . یبآ  یناگدـنز  زور  نیرخآ  رد  دوش ). ص 189  ج 43 ، راحب ، ص 405 و  فارشالا ، باسنا  ص 18 و  ج 8 ،
سپـس دـنارتسگب . هفرغ  طـسو  رد  ار  وا  رتسب  اـت  تفگ  ار  شیوخ  يهمداـخ  تفر . دوخ  يهفرغ  هب  دیـشوپ و  ون  ياهماـج  داد  وش  تسش و 

خیش یلاما  زا  لقن  هب  ص 172  ج 43 ، راحب ، . ) درم مهاوخ  تعاس  نیمه  نم  تفگ  داهن و  اههنوگ  رب  ار  اهتـسد  دیـشک  زارد  هلبق  هب  يور 
تسش ار  وا  ع )  ) یلع شرهوش  هعیش ، ياملع  لقن  هب  دوش ).  18 ص 17 - ج 8 ، تاقبط ، ص 402 و  فارشالا ، باسنا  هب  عوجر  یسوط و 

رتخد دیوگ  ربلادـبع  نبا  متـشون  هک  نانچ  نکیل  ص 18 ). ج 8 ، تاـقبط ، . ) تسا هدرک  راـیتخا  ار  تیاور  نیمه  زین  دعـسنبا  داد . وـش  و 
يراکمه مالـسلاهیلع  یلع  اب  س )  ) همطاف يوش  تسـش و  رد  ءامـسا  ایوگ  و  دشاب . وا  يوش  تسـش و  يدـصتم  ات  تفگ  ار  ءامـسا  ربمغیپ 

قبط ءامـسا  دورب  وا  يهرجح  هب  تساوخ  هشیاـع  تفگ ، دوردـب  ار  یناگدـنز  ربـمغیپ  رتـخد  نوچ  تسا  هتـشون  ربلادـبع  نبا  تسا . هتـشاد 
نیا و  تسا . هدوب  یبونج  ياهبرع  زا  نایناطحق و  زا  معثخ   ) هیمعثخ نز  نیا  هک - : درب  ردـپ  هب  تیاکـش  هشیاـع  دادـن . هار  ار  وا  تیـصو 
دزن نم  دراذگیمن  تسا و  هدـمآرد  ربمغیپ  رتخد  نم و  نایم  دـندرکیم ). نایناطحق  هب  شیرق ) هلمج  زا  و   ) نایناندـع هک  تسا  یـشنزرس 
: - تفگ دـمآ و  ربـمغیپ  رتـخد  يهرجح  رد  هب  رکبوبا  تسا . هتخاـس  ناـسورع  يهلجح  نوـچ  ياهلجح  وا  يارب  هوـالع  هب  مورب . وا  دـسج 

تـسا هدرک  تیـصو  نم  هب  ارهز  ياهتخاـس - ؟ هلجح  ربمغیپ  رتخد  يارب  ارچ  دـنورب ؟ وا  رتخد  دزن  ربـمغیپ  ناـنز  يراذـگیمن  ارچ  ءامـسا 
شیارب ار  نآ  دـننام  داد  روتـسد  نم  هب  مداد و  ناشن  وا  هب  دوب  هدـنز  یتقو  ماهتخاس ، وا  شعن  يارب  هک  ار  يزیچ  دوشن ، لخاد  وا  رب  یـسک 

هدوب رکبوبا  نز  خیرات  نیا  رد  ءامـسا  میتشون  هکنانچ  ص 751 ، باعیتسا ، . ) نک نانچ  هتفگ  وت  هب  هچ  ره  تسا  نینچ  هک  لاـح  مزاـسب - .
. دوب ص )  ) ربمغیپ رتخد  س )  ) همطاف دنتخاس  شعن  ناسنیدب  وا  يارب  مالسا  رد  هک  نانز  زا  سک  نیتسخن  تسا  هتـشون  ربلادبع  نبا  تسا ).

تخد ندرپـس  كاـخ  هب  يهراـبرد  ومه  زین  و  [ 39 (. ] مجرتـم . ) دـندرک هداـمآ  ربـمغیپ ) نز   ) شحج تنب  بنیز  يارب  ار  نآ  دـننام  سپس 
كاخ هب  هنابش  ار  ربمغیپ  رتخد  شعن  هک  دناقفتم  هعیش  ناسیونهرکذت  نادنمـشناد و  دسیون : ینـس ، هعیـش و  عبانم  زا  مالـسا  ربمایپ  همولظم 

نفد هنابـش  ار  س )  ) همطاف دیوگ  تسا  نارگید  يرهز و  هشیاع ، هورع ، باهـش ، نبا  قیرط  زا  هک  دوخ  ياهتیاور  رد  زین  دعـسنبا  دندرپس .
باسنا  ) تسا هتـشون  ار  نیمه  دوخ  تیاور  ود  رد  زین  يرذالب  .( 19 ص 18 - ج 80 ، تاقبط ، . ) درپس كاـخ  هب  ار  وا  ع )  ) یلع دـندرک و 

.« دوش رضاح  وا  يهزانج  رب  رکبوبا  ات  دادن  تصخر  درپس و  كاخ  هب  ار  وا  هنابش  وا  يوش  : » دسیون نینچ  زین  يراخب  ص 405 ). فارشالا ،
يرجه مراهچ  نرق  زاغآ  رد  تسا و  یعیـش  ناثدـحم  املع و  ناـگرزب  زا  هک  ینیلک  ص 183 ). راـحب ، كر : و  ص 177 ، ج 5 ، حیحص ، )

: تسا هتشون  نینچ  دوریم ، رامش  هب  هعیش  ياهدنس  نیرتهنیرید  زا  وا  يهتشون  هتشون و  موس  نرق  مود  همین  رد  ار  دوخ  باتک  هتشذگرد و 
درک و ربمغیپ  رازم  هب  ور  سپـس  درب . نایم  زا  ار  وا  ربق  راـثآ  درپس و  كاـخ  هب  ناـهنپ  ار  وا  نینمؤملاریما  تشذـگرد ، س )  ) همطاـف نوچ  »

نینچ ادـخ  داـب ! دورد  وت  رب  تسا ، هتفخ  كاـخ  ریز  وت  راـنک  رد  هدـمآ و  وت  ندـید  هب  هک  ترتخد  زا  نم و  زا  ادـخ  ربـمغیپ  يا  تفگ - :
نانچ نآ  اما  هتفر . تسد  زا  نم  يرادنتشیوخ  هدیسر و  نایاپ  هب  نم  ییابیکـش  وا  زا  سپ  ددنویپب . وت  هب  نارگید  زا  رتدوز  وا  هک  تساوخ 

! ادخ ربمغیپ  يا  تسا . تنـس  تبیـصم  رب  ییابیکـش  هک  مرادن  هراچ  ربص  زج  زین  ترتخد  گرم  رد  مدرک ، هشیپ  ار  ربص  وت  ییادج  رد  هک 
هب تشگزاـب  همه  یگدـنز  ناـیاپ  هک  تسا  هداد  ربخ  نآرق  مدرپـس ! كاـخ  لد  رد  دوخ  تسد  هب  ارت  يداد ! ناـج  نم  يهنیـس  يور  رب  وت 

نیمز نامـسآ و  وا  زا  سپ  ادـخ  ربمغیپ  يا  دـیمرآ . وت  دزن  تفر و  نم  تسد  زا  ارهز  دیـسر ، شبحاـص  هب  تناـما  نونکا  تسادـخ . يوس 
یف هتئابلا  کترئاز و  کتنبا و  نع  کیلع  مالسلا  و  ینع . هللا  لوسر  ای  کیلع  مالـسلا  . ) دیاشگیمن ملد  هودنا  هاگچیه  و  دیامنیم ، تشز 
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نا الا  يدلجت . نیملاعلا  ءاسن  هدیس  نع  افع  يربص و  کتیفـص  نغ  هللا  لوسر  ای  لق  کب . قاحللا  هعرـس  اهل  هللا  راتخملا  کتعقبب و  يرثلا 
باتک یف  یلب و  يردص . يرحن و  نیب  کسفن  تضاف  كربق و  هدوحلم  یف  کتدسو  دقلف  زعت  عضوم  کتقرف  یف  کتنسب  یل  یسأتلا  یف 

اما ءاربغلا . ءارضخلا و  حبقا  امف  ءارهزلا  تسلتخا  هنیهرلا و  تذخا  و  هعیدولا . تعجرتسا  دق  نوعجار . هیلا  انا  انا هللا و  لوبقلا . معنأ  یل )  ) هللا
هک دوب  یتبرـض  ارهز  گرم  دنادرگ . نکاس  وت  راوج  رد  ارم  ادـخ  ات  تسا ، بابک  مغ  زوس  زا  لد  و  باوخیب ، منامـشچ  دمرـسف ). ینزح 
وت هب  ار  ترتخد  مربیم و  ادخ  هب  ار  دوخ  تیاکش  دیناشک . یناشیرپ  هب  ار  ام  عمج  دوز  هچ  و  دینادرگ . هتـسویپ  ار  ماهصغ  هتـسخ و  ار  لد 
رب لد  رـس  ات  وگب ! ودب  یهاوخ  هچ  ره  وجب و  وا  زا  یهاوخ  هچنآ  دندرک . اهمتـس  هچ  يو  اب  وت  زا  سپ  تتما  هک  تفگ  دهاوخ  مراپـسیم !

و دهسمف . یلیل  امأ  و  . ) دیامن يرواد  ناراکمتـس  وا و  نایم  تسا  رواد  نیرتهب  هک  ادخ  دیآ و  نوریب  تسا  هدروخ  هک  ینوخ  و  دیاشگ ، وت 
کئبنتس وکـشا و  هللا  یلا  اننیب و  قرف  ام  ناعرـس  جبیهم . مه  حیقم و  دمک  میقم . اهیف  تنا  یتلا  كراد  یل  ام هللا  راتخی  وا  یبلق  حربی  مه ال 

لوقتـس و و  الیبس . هثب  یلا  دجت  مل  اهردصب  جلتعم  لیلغ  نم  مکف  لاحلا . اهربختـسا  و  لاؤسلا . اهفحاف  اهمـضه . یلع  کتما  رفاظتب  کتنبا 
موریم رگا  تلاسک . هن  تسا ، قوش  يور  زا  و  تلـالم ، زا  هن  تسا  دورد  هب  مهدیم  وت  هب  هک  یمالـس  نیمکاـحلا ). ریخ  وه  هللا و  مکحی 

هک منامیم  وا  شاداپ  راظتنا  رد  تسا  هداد  هدعو  ار  نایابیکش  نوچ  و  منامگدب . ادخ  يهدعو  هب  هن  منامیم  رگا  مناج و  هتـسخ  لولم و  هن 
تبیصم نیا  رد  مدنامیم و  تربق  رانک  رد  هشیمه  يارب  دوبن ، ناراکمتس  یگریچ  میب  رگا  تسوکین . ییابیکـش  تسوا و  زا  تسه  هچ  ره 

زا دنچ  يزور  زونه  دوریم . كاخ  هب  یناهنپ  ترتخد  هک  تسهاوگ  ادخ  مدناریم . مناگدـید  زا  کشا  يوج  هدرم  دـنزرف  نوچ  گرزب ،
دای هب  ار  لد  مراذگیم و  نایم  رد  وت  اب  ار  لد  درد  دـندروخ . ار  وا  ثاریم  دـندرب و  ار  وا  قح  هتفرن ، اهنابز  زا  وت  مان  و  هتـشذگن ، وت  گرم 

و ۀلالم . نع  الف  فرصنأ  ناف  مئس . لاق و ال  عدوم ال  مالس  .« ) همطاف رب  ادخ  ناوضر  مالس و  داب و  وت  رب  ادخ  دورد  هک  مرادیم  شوخ  وت 
امازل ثبللا  ماقملا و  تلعجل  نیلوتـسملا  ۀـبلغ  الول  لمجأ و  نمیأ و  ربصلا  اهاو و  اـهاو  نیرباـصلا . هللا  دـعو  اـمب  نظ  ءوس  نع  ـالف  مقا  نا 

مل دـهعلا و  دـعابتی  مل  و  اهثرا . عنمت  اهقح و  مضهت  ارـس و  کتنبا  نفدـت  هللا  نیعبف  ۀـیزرلا . لـیلج  یلع  یلکثلا  لاوعا  تلوعـال  اـفوکعم و 
ناوضرلا مالـسلا و  اهیلع  کـیلع و  هللا  یلـص  ءازعلا . نسحا  هللا  لوسر  اـی  کـیف  یکتـشملا و  هللا  لوسر  اـی  هللا  یلا  و  رکذـلا . کـنم  قلخی 

رب دناوخ و  زامن  ربمغیپ  رتخد  رب  رکبوبا  هک  دراد  يرگید  تیاور  دعس  نبا  ترهـش ، نیا  لباقم  رد  (.( 459 ص 458 - یفاک ج 1 ، لوصا  )
و درادن ، یشزرا  ترهش  نآ  لباقم  رد  رگید ، ثیدح  ود  کی  تیاور و  نیا  هک  تسادیپ  ص 19 ). ج 8 ، تاقبط ، . ) تفگ ریبکت  راهچ  وا 

یگدرزآ نیا  يهنومن  تخاس . هدرزآ  تخس  ار  ع )  ) یلع ربمغیپ ، رتخد  نادقف  دنـشاب . هتخاس  تقو  تحلـصم  يارب  ار  نآ  هک  تسین  رود 
هک دـناهداد  تبـسن  ودـب  زین  ار  ریز  تیب  ود  نیرید ، ياهدنـس  رد  میدـید . تفگ  ص )  ) ربمغیپ هب  باطخ  وا  ربق  رانک  رب  هک  ینانخـس  زا  ار 

هدزون ترضح  نآ  هب  بوسنم  ناوید  رد  هک  نانچ  تسا  رتشیب  يدعب  ياهذخأم  رد  اهتیب  نیا  رامش  اما  تسوا . ینورد  زوس  يهدنهد  ناشن 
زا هتـشون و  موس  نرق  مود  يهمین  رد  ار  نآ  هک  تایقفوملا  رابخالا  دوخ  باـتک  رد  راـکب  نب  ریبز  ص 216 ). راـحب ، كر : و  . ) تسا تیب 

تغارف همطاف  نفد  زا  هنع  هللا  یـضر  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نوچ  دیوگ  ینیادم  دـسیون : نینچ  دوریم  رامـش  هب  یمیدـق  رداصم 
ود ره  عمج   ) لیلق تامملا  نود  يذـلا  لک  و  ۀـقرف - نیلیلخ  نم  عاـمتجا  لـکل  درک : ءاـشنا  ار  تیب  ود  نیا  داتـسیا و  وا  ربق  رـس  رب  تفاـی ،

یکی نم  هکنیا   ) لیلخ مودی  نا ال  یلع  لیلد  دحاو - دعب  ادحاو  يداقتفا  نا  و  تسا .) زیچان  گرم  زج  زیچ  ره  تسا و  یناشیرپ  ار  تسود 
هب دوش  عوـجر  ص 194 و  تایقفوملا ، راـبخالا  دـنامیمن . دـیواج  تسود  چـیه  هک  تسا  نآ  ناـشن  مهدیم  تسد  زا  يرگید  زا  سپ  ار 
نا لیلق و  قارفلا  نود  يذلا  لک  و  ۀقرف - نیلیلخ  نم  عامتجا  لکل  هدش : طبـض  تروص  نیدب  رداصم  ضعب  رد  تیب  ود  نیا  دـیرفلادقع .)
لیذ رد  نارهت )  ) راونالاراحب ریخا  پاچ  لضاف  ححصم  ص 501 .) ج 1 ، بقانم ،  ) لیلخ مودی  نا ال  یلع  لیلد  دمحا - دعب  امطاف  يداقتفا 

ادحاو يداقتفا  نا  و   » اههخـسن ضعب  رد  تسا : نیا  نآ  يهمجرت  هک  دراد  ار  یترابع  موس  لهچ و  دلجم  تفه  داتـشه و  دـص و  يهحفص 
نب ریبز  ترابع  نکیل  تسا . هدرک  ءاشنا  ار  نآ  هن  هتـسج  لثمت  تیب  ود  نیدب  مالـسلاهیلع  یلع  هچ  تسا  تسرد  نیا  هدمآ و  دـحاو » دـعب 

یسلجم تسا . هدش  طبـض  ترـضح  نآ  هب  بوسنم  ناوید  رد  دش  هتـشون  هکنانچ  تیب  ود  نیا  هوالع  هب  لوقی » ءاشنا  و  : » تسا نینچ  راکب 
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گرم [ 40 (. ] مجرتم .( ) ص 184 ج 43 ، . ) تسا هتـشون  ار  تیب  راهچ  سپـس  داد . خساپ  ار  وا  رعـش  یفتاه  هک  تسا  هدش  تیاور  دسیون :
تنـس رد  كدـنا - ياهلـصاف  هب  ادـخ - لوسر  زا  سپ  هک  ییاهینوگرگد  همه  زا  رتـالاب  و  قح ، نتفر  تسد  زا  رهوش ، ندـش  مولظم  ردـپ ،
گرم زا  شیپ  وا  دـهدیم ، ناشن  خـیرات  هک  نانچ  تخاس . هدرزآ  تخـس  ار  ربمغیپ  رتخد  مسج  سپـس  حور و  دـیدرگ ، دـیدپ  یناملـسم 

س)  ) ارهز دیوگیمن ، هتشون  يو  سردوز  گرم  زا  ار  ربمغیپ  نداد  ربخ  ناتساد  هک  اجنآ  يرذالب  تسا . هتـشادن  یمـسج  يرامیب  شردپ 
همطاف همطاف  . ) تسا هتشاد  فیعـض  ینت  اساسا  همطاف  دناهتـشون  نارـصاعم  ضعب  ص 405 ). فارـشالا ، باسنا  ! ) دوب راـمیب  تقو  نآ  رد 

. تسین تراشایب  نکل  درادن ، یتحارـص  زور  نانچ  رد  وا  ندوب  رامیب  رد  دنچره  ءارهزلا  ۀمطاف  باتک  فلؤم  يهتـشون  ص 117 ). تسا ،
همه زا  رتدوز  وا  تفگ  دـید و  ار  وا  گرم ، يرامیب  رد  شردـپ  دوب . هدـیرپ  گنر  نوگمدـنگ و  مادـنا ، رغـال  ارهز  : » دـسیون نینچ  داـقع 

، تسا نیا  داقع  ترابع  رهاظ  دناهدرواین . ار  دوخ  دنـس  هدنـسیون  ود  نیا  زا  کیچیه  ص 66 ). ءارهزلا ، ۀمطاف   ) ددـنویپیم نم  هب  مناسک 
میوگب میدـق  ناگدـنیوگ  ضعب  نوچ  مهاوخیمن  داد . يربخ  نینچ  ودـب  دـید  هینبمک  ای  تسردـنتان و  ار  شرتخد  ص )  ) ربمغیپ نوچ  هک 

ص 144. نیظعاوـلا ، هـضور   ) درکیم دـشر  نارگید  لاـس  کـی  ردـق  هـب  یهاـم  ره  رد  هاـم و  کـی  ردــق  هـب  يزور  ره  رد  س )  ) همطاـف
وا يرامیب  تسا . هدوب  يرامیب  هب  التبم  هن  هدـیرپ و  گنر  هن  هینب و  فیعـض  هن  دـهدیم  ناشن  دانـسا  منادیم و  هک  اجنآ  اـت  اـما  مجرتم ).) )

ردپ ییادج  جنر  زگره  وا  دوب . نایرگ  هدرمژپ و  روجنر ، تسیز ، ردپ  گرم  زا  سپ  هک  ار  ییاهزور  يو  دـش . زاغآ  اههثداح  نیا  زا  سپ 
دوخ يداش  ردپ  نودب  نتـسیز  رب  ار  ندرم  وا  دز . دنخبل  دینـش  ردپ  زا  ار  دوخ  گرم  ربخ  نوچ  هک  دوب  نیمه  يارب  و  درکیمن . لمحت  ار 
نانچ میتشون . دننز ، شتآ  تسا  نآ  نورد  هک  سک  ره  اب  ار  هناخ  دنتساوخیم  دندمآ و  وا  يهناخ  رد  هب  هک  ار  نانآ  ناتـساد  تسنادیم .

هک دسر  هچ  ات  تسا  سب  وا  ندرزآ  يارب  ییاهنت  هب  دمآشیپ  نیا  دوخ  تسا . هدرک  طبـض  ار  ياهعقاو  نانچ  یمیدق  ياهدنـس  میدید  هک 
هب روز  اب  دناهتـساوخیم  ایآ  دـناهدرزآ ؟ هنایزات  اب  ار  ربمغیپ  رتخد  يوزاب  هک  تسا  تسار  اـیآ  دوش . هدوزفا  نادـب  مه  رگید  ياهدادـیور 

رگا دـشاب . هداد  خر  اههثداح  نینچ  تسا  نکمم  اهراد  ریگ و  نآ  رد  هدـید ؟ همدـص  تسا ، هدوب  رد  تشپ  هک  وا  دـنبای و  هار  هناخ  نورد 
لیلحت ار  نآ  ناـسچ  تفریذـپ و  ار  ناتـساد  نینچ  ناوتیم  هنوگچ  دناهتـشاد ؟ اور  ار  اـهتنوشخ  نیا  هچ  يارب  ارچ و  یتـسار  تسا  تسرد 

رتکد [ 42 ... ] اهدادضاب ءایـشالا  فرعت  [ 41 (. ] مجرتم ( ) 144 ص 145 - س /)  ) ارهز همطاف  ترـضح  یناگدـنز  رفعج / يدیهـش ، ( ؟ درک
زا تسین . نشور  زین  ربمغیپ  رتخد  ياجرازم  هنافسأتم  تسا : هتـشون  تبترم  یمتخ  ترـضح  هیامنارگ  تخد  ياجرازم !»  » يهرابرد يدیهش 

نیا رد  ربمغیپ  يهداوناخ  هک  تسا  مولعم  دناهدرب ، راک  هب  ربخ  نیا  نتـشاد  ناهنپ  رد  هک  یـششوک  و  دش ، هتـشون  وا  گرم  يهرابرد  هچنآ 
تیصو يارجا  رطاخ  هب  تسا  نکمم  نآ  تمسق  کی  منادیمن . تسرد  تسا ؟ هدوب  هچ  يارب  ینارگن  نیا  دناهدوبن . ینارگن  زا  یلاخ  هراب 

ار ربق  راثآ  اما  دنوش . رضاح  وا  نفد  مسارم  زامن و  هزانج ، عییشت  رد  دوب ، دونـشخان  نآ  زا  هک  ار  یناسک  تسا  هتـساوخن  دشاب . س )  ) ارهز
؟ دناهتخاس وا  يهناخ  رد  ای  عیقب و  ناتسروگ  رد  ربق  لهچ  ای  ربق ، تفه  تروص  وا  ندرپس  كاخ  هب  زا  سپ  ارچ  ای  و  دناهدرب ؟ نایم  زا  ارچ 

يهدید زا  ار  شیوخ  ردپ  ربق  همطاف  نادـنزرف  يرجه  ملهچ  لاس  رد  رگا  تسا ؟ هتفر  راکب  وا  رازم  نتـشاد  ناهنپ  رد  رارـصا  همه  نیا  ارچ 
اب ربمغیپ  گرم  زا  سپ  هام  تشه  رثکادـح  ای  زور  لهچ  رد  ار  هنیدـم  عضو  اما  دندیـسرتیم . نافلاخم  یتمرحیب  زا  دـندرک ، ناـهنپ  مدرم 

شکمـشک ع )  ) یلع اـب  ماـقم  زارحا  یـسایس و  لـئاسم  رـس  رب  هک  اـهنآ  تفرگ . ناوتیمن  ناـسکی  ترجه  زا  ملهچ  لاـس  رد  هفوک  عـضو 
همطاف زا  ار  ع )  ) یلع باسح  دندوب ، رـضاح  هنیدم  رد  هک  نانآ  و  دـندوب . رـضاح  هنیدـم  رد  مهدزای  لاس  رد  هک  دنتـسین  یناسک  دنتـشاد ،

یـضرعت زین  وا  ربـق  هـب  املـسم  و  دـنداهنیم . تـمرح  ربـمغیپ  رتـخد  هـب  تـسا  هدوـب  هـک  مـه  رهاـظ  تیاـعر  يارب  دـندرکیم . ادـج  (س )
ود ربـق  لـحم  هچ  تسارهز . رازم  عضوم  ندوبن  مولعم  بجوـم  ناـیوار  یـشومارف  اـی  ناـمز و  رورم  مییوـگب  میناوـتیمن  زین  دـناهدرکیمن 

بجوم سپ  تخاس . نشور  ناوتیم  بیرقت  هب  تسا  هدـیمرآ  عیقب  رد  هک  ار  ارهز  دـنزرف  ربق  تسا . نیعم  وا  ربق  رانک  رد  ربمغیپ  یباـحص 
وا دوخ  هک  تسا  یببس  نامه  دش . تراشا  نادب  لامجا  هب  هتشذگ  لصف  رد  هک  تسا  یببـس  نامه  تسا . يرگید  زیچ  يراکهدیـشوپ  نیا 

ار امـش  يایند  : » تفگ هدـننک  تدایع  نانز  هب  هک  نانخـس  نامه  دروآ . نابز  رب  تسا  هدوب  وا  ياهراتفگ  نیرخآ  دـیاش  هک  ییاههلمج  رد 

(ص) ربمایپ تخد  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 63زکرم  هحفص 57 

http://www.ghaemiyeh.com


رود مه  وا  ناشن  یتح  دور و  كاخ  هب  ناسانشان  قح  ناساپـسان و  مشچ  زا  رود  تساوخیم  وا  مرازیب » امـش  نادرم  زا  مرادیمن و  تسود 
ربمغیپ رتخد  رب  ات  دادن  تصخر  ار  نانآ  ارچ  هک  دنتفرگ  هدرخ  ع )  ) یلع رب  رمع  رکبوبا و  تسا  هتشون  بوشآرهشنبا  دشاب . نانآ  مشچ  زا 

هک یتیاور  قبط  رب  يراب  ص 504 ). ج 1 ، بقانم ،  ) دنتفریذپ نانآ  دوب و  هدرک  تیـصو  نینچ  همطاف  هک  دروخ  دنگوس  يو  دنناوخب . زامن 
رد ار  وا  تفگ : دیـسرپ  س )  ) همطاف ربق  لحم  زا  هک  دمحا  خساپ  رد  ماما  تسا : هدروآ  ع )  ) اضر ترـضح  زا  رـصنیبا  نب  دمحا  زا  ینیلک 
.( ص 461 ج 1 ، یفاـک ، لوـصا   ) تفرگ رارق  دجـسم  رد  ربـق  دـنداد  تعـسو  ار  دجـسم  هـیماینب  نوـچ  و  دـندرپس . كاـخ  هـب  شاهناـخ 

كاـخ هب  ربمغیپ  يهضور  رد  اـی  شاهناـخ  رد  ار  وا  هکنیا  دـیامنیم  رتتسرد  هچنآ  دـسیونیم : یـسوط  خیـش  يهتفگ  زا  بوشآرهـشنبا 
: دـنک تیاور  نسح  نب  هللادـبع  زا  تسا  هتـشذگرد  موس  نرق  زاـغآ  رد  هک  دعـس  نبا  تیاور ، نیا  لـباقم  رد  ص 365 ). ج 3 ، . ) دندرپس

نیا رد  هچ  يارب  مشاهوبا  متفگ - : ودب  دوب . هداتـسیا  عیقب  رد  هک  مدید  یمرگ  زور  مین  رد  ار  ماشه  نب  ثراح  نب  نامحرلادـبع  نب  ةریغم 
نییـشحج يهناخ  يولهپ  هک  لیقع ) يهناخ   ) هناخ نیا  رد  ار  س )  ) همطاـف دـناهتفگ  نم  هب  مدوب ! وت  راـظتنا  رد  ياهداتـسیا - ؟ اـجنیا  تقو 

! درک مهاوخ  ار  راک  نیا  دنگوس  ادخ  هب  دنراپـس - ! روگ  هب  اجنآ  رد  ارم  ات  يرخب  ار  هناخ  نیا  مهاوخیم  وت  زا  دناهدرپس . كاخ  هب  تسا 
ج تاقبط ، . ) تساجنآ رد  س )  ) همطاف ربق  هک  درادن  کش  سک  چیه  تفگ  رفعج  نب  هللادـبع  دـنتخورفن . ار  هناخ  نآ  لیقع  نادـنزرف  اما 

ناشن هک  دـناهدروآ  ییاهتیاور  هعیـش  ياملع  اما  دـشیم . هتفریذـپ  تشادـن  ضراعم  يهنیرق  رـصنیبا  نب  دـمحا  تیاور  رگا  ص 20 ). ، 8
ربمغیپ رتخد  ربق  نتـشاد  ناهنپ  يارب  هک  تسا  هدمآ  تایاور  نیا  نمـض  رد  هوالع  هب  دناهدرپس . كاخ  هب  عیقب  رد  ار  ربمغیپ  رتخد  دهدیم 

رقحم هناخ  اریز  هدوبن ، هناخ  لـخاد  رد  ربق  هک  تسا  ياهنیرق  نیا  و  دـنتخاس . ربق  لـهچ  یتیاور  هب  و  ص 182 ). راـحب ،  ) ربق تفه  تروص 
رتخد هک  یبش  دادماب  ناناملسم  هک  دوشیم  هدید  راحب  رد  یتیاور  زین  و  تسا . هتـشادن  ار  ربق  تروص  همه  نیا  نتخاس  ياج  ربمغیپ  رتخد 

همامالا و لیالد  زا  یسلجم  ص 171 ). راحب ، . ) دندید هزات  ربق  لهچ  تروص  اجنآ  رد  دـندمآ و  مهارف  عیقب  رد  تفر ، قح  راوج  هب  ربمغیپ 
رب دنروآ و  نوریب  ربق  زا  ار  ربمغیپ  رتخد  يهزانج  دناهتـساوخیم  زور  نآ  دادـماب  هک  تسا  هدروآ  قداص  ماما  زا  یتیاور  دوخ  دانـسا  هب  وا 
لاح ره  هب  ص 171 ). راحب ، . ) دناهدیشوپ مشچ  راک  نیا  زا  دناهدش  وربور  ع )  ) یلع تخس  دیدهت  تفلاخم و  اب  نوچ  دنناوخب و  زامن  نآ 

نآ راک  نیا  اب  تسا  هتـساوخیم  وا  هک  تسادـیپ  دـهدیم و  ناـشن  دـنچ  یناـسک  زا  ار  وا  ندوب  دونـشخان  ربمغیپ  رتخد  ربق  نتـشاد  ناـهنپ 
ییاهیتسود مامت  دماجنایم و  ییادج  هب  راچان  هب  هدش  لیکـشت  تسود  ود  زا  هک  یعمج  ره  [ 43 (. ] مجرتم . ) دزاس راکشآ  ار  يدونشخان 

نتم دـنام . دـهاوخن  یقاب  یتسود  هک  تسنآ  لیلد  ربمایپ ، زا  سپ  همطاف  كاـندرد )  ) نادـقف [ 44 . ] تسا كدنا  دشاب ، ییادـج  نودـب  هک 
نیا هک  شاک  يا  تسا  سوبحم  شیاههآ  اب  نم ، ناج  تارفزلا  عم  تجرخ  اهتیل  ای  ۀـسوبحم  اهتارفز  یلع  یـسفن  تسا ! نینچ  رعـش  لماک 

زا نم  تسین و  یگدنز  رد  يریخ  وت  زا  سپ  یتایح  لوطت  نا  ۀفاخم  یکبا  امنا  هویحلا و  یف  كدـعب  ریخ  ال  دـیآ . نوریب  اههآ  هارمه  ناج 
ایند ياهیتحاران  هک  منیبیم  لیلع  تامملا  یتح  اهبحاص  ةریثک و  یلع  ایندلا  للع  يرا  دماجنا . لوط  هب  میناگدنز  دنکن  هک  میرگیم  نیا 

تایـضاملا مومهلا  درب  ینناک  تیف  يدو  ابا  ترکذ  دوب . دـهاوخ  ضیرم  گرم  ماگنه  هب  ات  اـهیتحاران  نیا  هدـنراد  تسا و  ناوارف  نم  رب 
دیدجت ار  منیشیپ  ياهیتحاران  مامت  هک  ماهتفرگ  هدهع  رب  هک  ییوگ  مناسریم . حبص  هب  ار  بش  ار و  مرهم  رپ  رسمه  مروآیم  دای  هب  لیکو 

قارف زا  ریغ  هک  رگید  زیچ  ره  تسه و  یقارف  تسود ، ود  ره  ناـیم  لـیلق  قارفلا  نود  يذـلا  لـک  ۀـقرف و  نیلیلخ  نم  عاـمتجا  لـکل  مـنک .
يرطع چیه  نامزلا  رخآ  ات  ربمایپ ، تبرت  ندییوب  زا  سپ  هک  یـسک  رب  تسا  یکاب  هچ  [ 45 (. ] مجرتم . ) تسا ناسآ  شلمحت  دشاب  تسود 

ریز رد  هک  یبیاـغ  هب  وگب  [ 47 . ] دـندشیم لیدـبت  بش  هب  تخیریم ، ورف  اـهزور  رب  رگا  هک  تخیر  ورف  یبیاـصم  نم  رب  [ 46 . ] دیوبن ار 
هنیک ینمـشد و  چیه  زا  مدوب و  دـمحم  تیامح  يهیاس  رد  نم  انامه  [ 48 [ .؟ يونشیم ارم  دایرف  نویـش و  يادص  ایآ  تسا  كاخ  تاقبط 
عفد منهاریپ  اب  ار  رگمتـس  هک  نآ  لاـح  دوش ، متـس  نم  هب  مسرتیم  ملیلذ و  هیاـمورف  ربارب  رد  زورما  [ 49 . ] دوب نم  روای  وا  مدیـسرتیمن و 

نزح و وت  زا  سپ  [ 51 . ] دیرگیم هک  تسا  نم  يهیرگ  رب  وا  تقیقح  رد  دـیرگب ، ياهخاش  رب  يرمق  بش  لد  رد  رگا  [ 50 . ] درک مهاوخ 
زا سپ  هک  یـسک  رب  تسا  یکاب  هچ  [ 52 . ] داد مهاوخ  رارق  لـیامح )  ) شوپور دوخ  يارب  ار  کـشا  درک و  مهاوخ  دوخ  سنوم  ار  هودـنا 
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ماب و زور و  دیـشروخ  دیدرگ  هریت  دش و  دولآرابغ  نامـسآ  قافآ  [ 53 . ] دیوبن ار  يرطع  چیه  نامز  لوط  رد  ص ،)  ) دـمحا تبرت  ندـییوب 
سپ [ 55 . ] دزرلیم رایـسب  وا  رب  فسأت  ناونع  هب  تسا و  كانهودنا  دنمدرد و  ربمایپ  تافو  زا  سپ  نیمز  و  [ 54 . ] دش ناسکی  ود  ره  ماش 

يدسا دایز  نب  تیمک  لهتـسملاوبا ، [ 56 . ] دنزیر کشا  وا  رب  ینامی  يرـصم و  ره  هک  دیاب  دـنیرگب و  وا  رب  یتیگ  برغ  قرـش و  هک  دـیاب 
شنزرـس ار  رمع  رکبوـبا و  نـکیل  مرادیم  تـسود  ار  یلع  نینمؤـملاریما   ) ارمع ـال  رکباـبا و  اـموی  موـلا  ـال - نینمؤـملاریما و  اـیلع  يوـها 

يو زا  ار  وا  ثاریم  دـندادن و  ربمغیپ  رتخد  هب  ار  كدـف  نانآ  رگا   ) ارفک هثاریم  یبنلا و ال  تنب  اکدـف - ایطعی  مل  نا  لوقا و  و ال  منکیمن .)
هچ زیخاتـسر  زور  رد  ود ، نآ  دنادیم  ادخ   ) ارذتعا اذا  رذع  نم  ۀمایقلا  موی  هب - نایتأی  اذام  ملعی  هللا  دـندش .) رفاک  میوگیمن  دـنتفرگزاب ،

دیـس رـصم . هیعانـصلا . ندمتلا  ۀکرـش  يهعبطم  مود  پاچ  یعفار . دومحم  دـمحم  حیحـصت  ص 84 . تایمـشاه ، دروآ .) دنهاوخ  يرذـع 
بـش هک  درک  تیـصو  ار  دادـقم  یلع و  همطاف ،  ) ربقلا اجر  نم  اوندـی  نأ ال  اهیلع و  ایلـصی - نأب ال  تصوا  دـق  مطاف  يریمح و  لیعامـسا 

توکس و یف  لیلب  ادیور  اهب - اوجرخی  نا  ادادقم و  ایلع و  دنراپس .) كاخ  هب  ار  وا  اههدید ، زا  هدیـشوپ  یـشوماخ و  رد  یمارآ ، اب  ماگنه 
ناوید ص ص 363 . ج 3 / بقانم ، دـنوشن .) کیدزن  وا  ربق  هب  دـنناوخن و  زامن  يو  رب  دوب ) دونـشخان  ناـنآ  زا  هک   ) نت ود  نآ  و   ) رتس یف 

نم هب  و  دریمیم ، رتدوز  نم  نادـناخ  رگید  زا  همطاـف  تفگ : ربـمغیپ   ) عزج رثـکت  ـالف  یب ، اـقاحل  و  ۀـتیم - یلهأ  عرـسا  اـهنا   ) 244 - 243
مشخ هک  سپ  نآ  زا  همطاف  تفر و  ربمغیپ   ) عجو هتعرج و  ضیغ  دعب  اهلاو - هتعبتا  یـضمف و  !(. ) نکم هلان  رایـسب  وا  گرم  رد  ددنویپیم 

رج ام  ماـیألل  رت  ملا  لـبعد  ص 362  بقاـنم 3 / ص 289 . ناوـید / تفاتـش .) وا  لاـبند  هب  هناقاتـشم  دوـب ، هدیـشون  هعرج  هـعرج  ار  درد  و 
دـهاکیم و ناـنآ  زا  دـنارتسگیم . ناـمدرم  رب  ار  دوخ  متـس  هنوـگچ  راـگزور  ینیبیمن   ) تاتـش لوـط  صقن و  نم  ساـنلا  یلع  اـهروج -
اجک و زا  زامن  هزور و  زا  سپ   ) تاولـصلا موصلا و  دـعب  هللا  یلا  ۀـفلز - بلاطی  ینا  نم  فیکف و  دـناشکیم .) یگدـنکارپ  هب  ار  ناشعمج 

یتـسود اـب  رگم   ) تـالبعلا ءاـقرزلا و  ینب  ضغب  و  هطهر - یبـنلا و  ءاـنبأ  بح  يوس  دـش .)؟ کـیدزن  زاـینیب  يادـخ  هب  ناوتیم  هنوـگچ 
و مالـسالا ، یف  رفکلا  وـلوا  اـهنبا - ۀیمـس و  تدا  اـم  دـنه و  و  وا .) ناراـی  مکح و  ناورم  ینمـشد  وا و  نادـنواشیوخ  و  ربـمغیپ ، نادـنزرف 
و هضرف - باتکلا و  دهع  اوضقن  مه  دندرک .) يراکتـشز - رفک و  نادنوادخ  شنادنزرف - و  دایز ) ردام   ) هیمـس هچنآ  دـنه و  و   ) تارجفلا

کلمو یبرق  الب  ثارت  دنتفگ .) كرت  ار  وا  بجاو  دندنکفا و  تشپ  سپ  ار  ادخ  باتک  سیبلت  غورد و  هب  هک   ) تاهبشلا روزلاب و  همکحم 
دلق و ول  و  دندومن .) تموکح  یئانیب  تریـصبیب و  و  دندوبر ، دندوبن  نآ  راوازـس  هک  ار  یثاریم   ) ةاده ریغب  يروش  الب  مکح  و  يده - الب 
(. دربیم تسار  هار  هب  رطخیب  ار  نانآ  دـندرپسیم  ربمغیپ  یـصو  هب  ار  راک  مامز  رگا   ) تارثعلا نم  نومأمب  تمزل  اـهمامز - هیلا  یـصوملا 

ياج هک  دزاس . باریـس  تسا  هنیدم  رد  هک  ار  يربق  راگدرورپ  تمحر  ناراب   ) تاکربلاب نمالا  هیف  لح  دقف  هثیغ - ۀـنیدملاب  اربق  هللا  یقس 
ام مالـس  يو و  رب  ادخ  ناگتـشرف  دورد  هک  امنهار  ربمغیپ   ) تافحتلا هحور  انع  غلب  و  هکیلم - هیلع  یلـص  يدهلا  یبن  تسا .) تکرب  نما و 

نیسح هک  تشذگیم  ترطاخ  هب  رگا  همطاف  يا  ... ) تارف طشب  اناشطع  تام  دق  و  الدجم - نیسحلا  تلخ  ول  مطافا  داب .) وا  حور  دروآهر 
وا رانک  رب   ) تانجولا یف  نیعلا  عمد  تیرجأ  و  هدـنع - مطاف  دـخلا  تمطلل  نذا  تسا .) هداد  ناج  كاخ  يور  رب  تارف  رانک  رد  ماک  هنـشت 
... ةالف ضرأب  تاوامس  موجن  یبدنا - ریخلا و  ۀنبای  یموق  مطافا  یتخاسیم .) ناور  اههنوگ  رب  کشرس  يدزیم و  هرهچ  رب  يداتـسیایم و 

و امـسقتم - مهریغ  یف  مهئیف  يرأ  نک .)! هجوت  دـنداتفا  نابایب  هنهپ  رب  هک  نامـسآ  ناگراتـس  رب  زیخرب و  نایمدآ  نیرتهب  رتخد  يا  همطاف ! )
هللا لوسر  راید  تسا .) یهت  ناشلام  زا  ناشیا  تسد  و  دوشیم ، تمسق  نارگید  نایم  نانآ  قح  هک  منیبیم  ... ) تارفـص مهیئیف  نم  مهیدیأ 
لآ و  نادابآ .) ياههاگلزنم  نکاـس  داـیز  نادـنزرف  تسا و  ناریو  ادـخ  ربمغیپ  ياـههناخ   ) تارجحلا نکـست  داـیز  لآ  و  اـعقلب - نحبـصأ 

(. دنربیم رس  هب  شمارآ  رد  دایز  نادنزرف  دنربیم و  ار  ربمغیپ  نادنزرف  هاگولگ  ... ) تابرسلا اونمآ  دایز  لآ  و  مهروحن - یمدت  هللا  لوسر 
(. دزیتسب ناراکمتـس  اب  وا  تاکرب  ادخ و  مانب  دزیخرب و  دـیابیم  اما  راچان  هب   ) تاکربلا هللا و  مسا  یلع  موقی  جراخ - ۀـلاحم  ماما ال  جورخ 
(. دزاونب ار  رادربنامرف  دـهد و  رفیک  ار  راکمتـس  دزاس . ادـج  لطاب  زا  ار  قح   ) تامقنلا ءامعنلا و  یلع  يزجی  و  لطاب - قح و  لک  انیف  زیمی 
رید دوش  دـیاب  هچنآ  هک  داب ! تراشب  ارت  لد  يا  شاـب و  شوخ  لد ! يا   ) تآ وه  اـم  لـک  دـیعب  ریغف  يرـشبا - سفن  اـی  مث  یبیط  سفن  اـیف 
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نیا جـنر  زا  س )  ) همطاف نوچ   ) اهاطبـس يداهلا و  اهلعب  اهرمأ  نع  اهلـسغ - ءارهزلا  مطاف  تضق  اـمل  یلـصوملا  ۀمالـس  دیـشک .) دـهاوخن 
نآ رگید  ینعم  اما  تسا . هدـش  روهـشم  هداز  دـنزرف  ینعم  رد  طبـس ، . ) دنتـسش ار  وا  شدـنزرف  ود  وا و  يوش  وا  تیـصو  هب  دوسآ ، ناهج 

و  ) اهاراو مث  اهیلع  یلـصف  الیل  اهب - عیقبلا  نطب  یتا  یتح  ماق  و  برعلا .)) ناسل  . ) دشاب بسن  صلاخ  صاصتخا و  دروم  هک  تسا  يدنزرف 
لـصی مل  و  دناشوپ .) مدرم  زا  ار  وا  ربق  دـناوخ و  زامن  وا  رب  سپ  درب  عیقب  هب  ار  وا  دوب  باوخ  رد  همه  ياههدـید  هک  یماگنه  بش  لد  رد 

. تشادـن تکرـش  زامن  نیا  رد  تشادیمن ،) تسود  ارهز  هک   ) نانآ زا  سکچیه  و   ) اهاشاح موقلا  ةالـص  نم  اهل  اشاح  دـحا - مهنم  اهیلع 
سفن يا   ) اهانبا هللا و  لوسر  یبنلا  تنب  تملظ - دـقف  املظ  یقتلت  نا  سفن  ای  ص 363  ج 3 ، بقانم ، دوبن .) يزاین  نانآ  زاـمن  هب  ار  وا  هچ 

هک يرتخد   ) اهابر هللا  نیمأ  لیئربج  و  اهدلاو - راتخملا  دمحا  یتلا  کلت  دندید .) متس  وا  نادنزرف  ادخ و  ربمغیپ  رتخد  ینیبیم  یمتس  رگا 
شیادخ  ) اهاکز اهافـص و  بیر و  لک  و  ۀشحاف - لک  نم  اهرهط  هللا  راگدرورپ .) نیما  لیئربج ، وا  هدنرورپ  تسا و  راتخم  دـمحا  وا  ردـپ 
ءافهللا ۀمطافل  اذ  نم  يربونص  ص 358  ج 3 ، بقانم ، دولایب .) شغ  لـغ و  زا  تخاـس و  هزیکاـپ  ار  وا  دومن و  كاـپ  بیع  یتشز و  ره  زا 
سفنلا ضباق  نم  هدیـسر .)؟ هچ  وا  دنزرف  يوش و  رب  هک  هدیدمتـس  همطاف  هب  دهدیم  ربخ  یـسک  هچ   ) نافهل ءابنا  اهنبا  اهلعب و  نع  اهئبنی -

هنـشت هاگمزر  رد  یکی  درم و  ریـشمش ) برـض  زا   ) تدابع بارحم  رد  یکی   ) ناشطع ءاجیهلا  یف  سفنلا  ضباـق  و  ابـصتنم - بارحملا  یف 
هن دندرک ، بورغ  نیمز  رد  هک  هراتس  ود  نت  ود   ) ناسمش تلق  اما  ناسمش  معن و  الفأ - دق  ناردب  لب  ضرالا  یف  نامجن  درپس .) ناج  ماک 

مکل یبلق  دمحأ  ینب  ریغص  ءیشان  ص 371  ج 3 ، ریدغلا ، ماو .) هب  دتسیم  ینشور  نانآ  زا  دیشروخ  هک  اجک ؟ هام  مامت ، هام  ود  نوچ  هک 
(. نوریب ندینش  تقاط  زا  تفر  امش  رب  هچنآ  تسنوخ و  امش  تبیصم  رد  ملد  دمحا  نادنزرف  يا   ) عمـسی سیل  مکیف  یباصم  لثمب  عطقتی -

اجنآ رد  امـش  زا  هک  زج  تسین ، یئاج  نیمز  برغم  قرـشم و  رد   ) عرـصم لیتق و  اهیف  مکل  سیل  و  اـبرغم - اقرـش و  ضرـالا  یف  ۀـعقب  اـمف 
متـس امـش  رب   ) عـضوم محی  ملف  ضرأ  مکب  تقاـض  و  مکئیف - مسق  متلتق و  متملظ و  تسا .) ياهتـشغآ  نوـخ  كاـخ و  رد  اـی  ياهتـشک و 

(. گنج رد  امـش  اب  نآ  مدرم  دش و  گنت  امـش  رب  نیمز  هکنآ  ات  دنتـشهن ، ناتیارب  و  دندرب ، دوب  ناتنآ  زا  هچنآ  و  دنتـشک ، ار  امـش  دندرک ،
ار امش  تسامش  نآ  زا  هک  يریشمش  هب  متفگش : رد  امش  راک  زا   ) عضخی ناک  مکل  نم  مکیلع  وطسی  و  مکفیـسب - التق  نونفت  مکل  تبجع 

عفرت لباوذلا  ندللا  سؤرا  یلع  سؤرا - یمرب و  ءاغوبلا  یلع  موسج  دنناریم .) نامرف  امـش  رب  دندوب  امـش  تسد  ریز  هکنانآ  دنناریمیم و 
لک یف  مکماسجأ  و  مکلتقب - یـصوأ  هللا  لوسر  نأک  هتـشارفارب .) نازگ  ياههزین  كون  رب  اهرـس  هتـشاذگاو و  هریت  مرن  كاخ  رب  اهرکیپ  )

(. دنرادن بیصنیب  امش  ياهرکیپ  زا  ار  ینیمزرـس  چیه  دننارذگب و  غیت  مد  زا  ار  امـش  هک  تسادخ  لوسر  شرافـس  يرادنپ   ) عزوت ضرأ 
و يدولجلا - زیزعلادبع  یل  يور  دامحنبا و  ص 28 . ج 4 ، ریدغلا ، . 53 ص 51 - ج 3 ، نایعالا ، تایفو  ص 293 . ج 13 ، ءابدالا ، مجعم 
زا  ) اروکذـم اذواذـب  مرکأ  وه  یئالعلا - ینعأ  ثیدـحلا  ةاقث  نع  روربم .) دوب و  وگتـسار  هک  يدولج  زیزعلادـبع   ) اروربم اـقداص  ناـک  دـق 

تیاور سابعنبا  زا  وا  و   ) اروضح یبنلا  دنع  انک  لاق  اموی - سابع  نبا  نع  هودنسی  روکذم .) يراوگرزب  تناما و  هب  دوب و  نیما  هک  یئالع 
نایرگ و دمآ  وا  دزن  همطاف   ) اریفزلا اهقیهش و  یلاوت  و  یکبت - مطاف  لوتبلا  هتتا  ذا  ربمغیپ .) رـضحم  رد  میدوب  يزور  هک  ربتعم  دنـس  اب  دنک 

:(. تفگ تسیچ ؟ زا  تاهیرگ  دیسرپ : شردپ   ) اریبعتلا تفخأ  تلاق و  مطاف - ای  نیکبت  كارأ  یل  ام  لاق  نانز .) سفن  نالان و  هنیس  زوس  زا 
اریقف امیدع  العب  ایلع  مویلا - کجوز  یبنلا  نا  نلق  نانز .) شنزرـس  نابز و  مخز  زا   ) ارییعتلا عیرقتلا  نلطی  نلبقأ - يوحن و  ءاسنلا  نعمتجا 

هنم تلن  دـقف  هللا - يرکـشا  یعمـسا و  مطاف  اـی  لاـق  راداـن .) شیورد و  تسا  یئوش  هک  رهوش ، داد  یلع  هب  ارت  ربمغیپ ، زورما  دـنتفگ  هک  )
و هللا - نم  نذا  نود  کجوزا  مل  رتشیب .) همه  زا  داد  وت  هب  یتلیضف  هک  راد ! ساپس  ار  ادخ  و  ونشب . همطاف ! يا  دومرف : ربمغیپ   ) اریبک الـضف 
و يدامع - مکیلع  دمحا  ینب  ای  تساجب .) دهاوخیم  ناگدنب  يارب  زا  هچنآ  تسادخ و  تصخر  اب  یئوشانز  نیا  ... ) اریبدتلا نسحی  لازام 

نم یقـشی - یلاوملا و  دعـسی  مکب  و  تسامـش .) هب  نم  دامتعا  تسازج  زور  هک  زور  نآ  لوسر ! نادـنزرف  يا   ) اروشنلا تدرا  اذا  یلاـکتا 
مانب ار  اهتیب  نیا  بقانم  . » نازوس خزود  شتآ  رد  تخبدب و  ناتنانمشد  ناداش و  دنتخب و  کین  امش  ناتـسود   ) اریعـس یلـصی  مکیداعی و 

، ریدغلا تسا .» دامحنبا  نآ  زا  تسنآ  ءزج  اهتیب  نیا  هک  یلصفم  هدیصق  دسیون : ریدغلا  فلؤم  هکنانچ  یلو  تسا  هتشون  یفوکلا  يدبع 
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(. مجرتم  ) 168 ص 167 - ج 4 ،

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 
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یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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