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ناتساد دص  نز  دص 

: هدنسیون

یلکجنران یتاجن  هللادبع 

: یپاچ رشان 

هنارفولین

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
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تسرهف
5تسرهف

ناتساد دص  نز  11دص 

باتک 11تاصخشم 

11همدقم

یسنا نانز  یندینش  باذج و  ياهناتساد  لوا :  12شخب 

ناگدیسر لاصو  هب  لوا : 12لصف 

لیبزخ رسمه  ناتساد  - 112

نوعرف رسمه  هیسآ  ناتساد  - 212

فسوی ترضح  ياعد  اب  اخیلز  ندش  ناوج  ناتساد  - 313

ع)  ) هنمآ ترضح  تیاکح  - 414

باوخ رد  هجیدخ  ترضح  هناقداص  يایور  تیاکح  - 514

(ع) دسا تنب  همطاف  ترضح  زا  زیگنا  تفکش  ناتساد  - 615

(. ع  ) همطاف ترضح  یتشهب ) هلح   ) زبس ریرح  ناتساد  - 716

دش عقاو  ًانیع  ًادعب  هک  بنیز  ترضح  هناقداص  يایور  يارجام  - 817

(ع) تیب لها  تیالو  تابثا  هزجعم  اب  طابترا  رد  میلس  ما  ناتساد  - 917

« دیوگ یم  نخس  تکربرپ  دولوم  باجعا  زا  همیلح  - » 1018

هملس ما  دزن  رد  البرک  كاخ  هشیش  ندش  نوخ  يارجام  - 1118

(ع) نیسح ماما  يرادازع  رد  نزریپ  تفگش  ناتساد  - 1219

نیشن رداچ  نزریپ  رد  قشع  یلجت  - 1319

هللا دیبع  نب  یلع  نز  هملس  ما  ناتساد  - 1420

هسیفن هدیس  تمارک  تباجح و  - 1520

ع)  ) تیب لها  ناقشاع  زا  ریپ  يوناب  ناتساد  . 1621

درک هدهاشم  البرک  رد  ار  دوخ  اروشاع  ترایز  ندناوخ  ماگنه  رد  هک  ییابطابط  همالع  رسمه  ناتساد  - 1722
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لاعتم قلاخ  هب  زامن  رد  راکزیهرپ  نز  هجوت  - 1822

دندید ار  رون  هک  ییاهنآ  مود : 23لصف 

( جع ) نامز ماما  اب  یکارا  یلع  دمحم  خیش  جاح  رتخد  تاقالم  ناتساد  - 1923

ینامزلا بحاص  همطاف  هب  فورعم  هنموم  يوناب  ناتساد  - 2023

( جع  ) نامز ماما  اب  یلمآ  يوناب  تاقالم  - 2124

ع)  ) نامز ماما  اب  تاقالم  يدمحم  يوناب  تیاکح  - 2225

تیرشب یجنم  اب  تاقالم  سونیلاج  همطاف  مناخ  ناتساد  - 2326

. منک هدافتسا  مدش  هتسخ  نم  رگا  یهاگ  هیثاثا و  يارب  رگید  یکی  دندش و  راوس  دوب  رتکچوک  نم  زا  هک  مرهاوخ  ار  يرگید  مردام و  ار  یکی  هک  میدرک  هیارک  غالا  سار  هس  دوبن ، اجنآ  يارب  ینیشام  لئاسو  نامز  نآ  میورب . الاب » نویام   » هب میدش  لیام  مه  ام  دوب و  هدش  مرگ  دهشم  ياوه  دوب ، هتفر  الاب » نویام   » مان هب  دهشم  فارطا  تاقالیی  زا  یکی  دوب و  هدرک  رهوش  هک  متشاد  يرتگرزب  رهاوخ  دوب  هدرک  توف  مردپ  مدوب ، هلاس  هدزناش  یناوج  دومرف : مردپ  دنیامرف : یم  لقن  ینینچ  ناشراوگرزب  ردپ  نابز  زا  حور  زاورپ  باتک  رد  هزع  ماد  یحطبا  نسح  دیس  هللا  تیآ  ترضح  « دینز یمن  ادص  ار  ناتدج  ارچ  دیتسین  دیس  امش  رگم  تفگ : یم  دز  یم  کتک  بارطضا  ماگنه  رد  ار  شیوخ  ياه  هچب  یحطبا  نسح  دیس  هللا  تیآ  گرب  ردام  هنموم  همرکم  وناب  - » 24

ناگتفای هار  موس : 27لصف 

نمشد ربارب  رد  هلوخ » » نیرفآ هسامح  مناخ  ناتساد  - 2527

تخومآ هیثرم  (ع ) ارهز همطاف  ترضح  زا  باوخ  ملاع  رد  هرز  مناخ  - 2627

(ع) سابع ترضح  طسوت  يریپ  نز  نتفای  تاجن  يارجام  - 2728

تفگ یم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هشیمه  هک  ینز  زا  تفگش  تیاکح  - 2828

دوش رضاح  يو  هزانج  رب  (ع ) رفعج نب  یسوم  ماما  هک  هطیطش  یب  یب  ناتساد  - 2929

نادنز رد  ع )  ) حون ترضح  رسمه  نارمض  تنب  هرومع  هب  یبیغ  ياهدادما  يارجام  - 3029

بئاصم ربارب  رد  هرباص  نز  زا  بیجع  تیاکح  - 3130

ناگدش تیاده  مراهچ :  30لصف 

هناوعش رد  میظع  لوحت  ناتساد  - 3230

دش لسوتم  ع )  ) هموصعم ترضح  هب  شرهوش  ندروخ  کتک  تدش  زا  هک  دزی  لها  زا  یمناخ  ناتساد  - 3331

تخومآ ندرک  هراختسا  وا  هب  دیدش  یتسدگنت  رد  ع )  ) لضفلاالا ترضح  هک  يدیعم  نز  بیجع  يارجام  - 3432

یلیئارسا ینب  هراکدب  نز  حوصن  هبوت  يارجام  - 3533

موس درگ  دزی  رتخد  ونابرهش  ترضح  ناتساد  - 3634

تفر تشهب  شدنزرف  وا و  ياعد  هب  یسوجم  هک  يولع  نز  هیضق  - 3734

تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  طسوت  باوخ  ملاع  رد  يزنودنا  زا  ینز  تیاده  - 3835
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ءادهشلا دیس  سلجم  رد  هیطاخ  نز  نتخیر  کشا  بیجع  رثا  - 3935

تسا ربخ  هچ  بیغ  ملاع  رد  دیوگ  یم  هچ  طایخ  یلعبجر  خیش  رسمه  - 4036

دش وا  قشاع  هک  یناوج  اب  داش  رهوگ  مناخ  تیاکح  - 4136

ثیل نیورمع  اب  دنمدرخ  نزریپ  ناتساد  - 4237

اه ناتساد  مجنپ :  37لصف 

37هراشا

(ع) بنیز ترضح  نیرفن  اب  ماجحلا  ما  مان  هب  ینز  رصق  ندش  ناریو  يارجام  - 4337

تسا لمات  لباق  ردص  هللا  تیآ  موحرم  رسمه  ناتساد  - 4438

نوعلم یلوخ  نز  بیجع  ناتساد  - 4538

فاتکالاوذ روپاش  نورطاسا و  رتخد  يارجام  - 4639

نوعلم هیواعم  نب  دیزی  هجور  دنه  زیگنا  تربع  تیاکح  - 4739

باجحدب نز  هب  هجوت  دروم  رد  تیجع  هعقاو  - 4839

! دش وا  نماض  ءادهشلا  دیس  كاپ  تبرت  اما  تفریذپ  یمن  ار  وا  ربق  هک  ینز  ناتساد  - 4940

« دیباوخ شردام  يولهپ  ربق  لوا  بش  رد  رارصا  اب  هک  يرتخد  تیاکح  - » 5040

نآ جاودزا  و  هنطلسلا ) ءایض   ) هاش یلعحتف  رتخد  ناتساد  - 5141

دنار تنوشخاب  ار  یلئاس  شرهوش  هک  ینز  زا  زیگنا  تربع  تیاکح  - 5241

« یباوخ ایآ  ادخ  يآ  تفگ : نوعرف  ملظ  تدش  رثا  رب  هک  ینز  ناتساد  - 5342

لاملا تیب  هنیزخ  زا  دیراورم  دنبندرگ  نتفرگ  و  ع )  ) یلع ماما  رتخد  ناتساد  - 5442

« نمیرهالماپ  » مان هب  اپورا  نز  نیت  رادلوپ  يارجام  - 5542

دیشک ار  ییحی  ترضح  لقت  هشقن  هک  ینز  ناتساد  - 5643

لپرس نآ  اب  ینک  یم  رایتخا  لپرس  نیا  تفگ  هاشکلم  هب  یقتم  يوناب  - 5743

. داد تاجن  شملاظ  رهوش  تسد  زا  ار  اونیب  نز  تبیغزا  هک  یتسد  ناتساد ، - 5844

يراصنا خیش  اب  هاش  نیدلارصان  رتخد  يارجام  - 5944

لضفلا ما  یگدنز  تبقاع  - 6045
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هدنرد ناریش  لخاد  رد  ار  هباذک  بنیز  نتخادنا  يارجام  - 6145

تفر نیب  زا  درم  نآ  (ع ) لضفلاوبا ترضح  تمارک  هب  دوب و  هتفرگ  رارق  شهرهوش  تمهت  دروم  هک  البرک  زا  ینز  يارجام  - 6246

هاشمزراوخ دمحم  ناطلس  ردام  ناریا  خیرات  بیاجع  زا  يزیرنوخ  جوجل و  هاوخدوخ و  نوتاخ » ناکوت  - » 6347

« تشاذگ رثا  شناج  حور و  رد  نآرق  هک  يوالسوگوی  زا  یحیسم  ییوناب  - » 6448

« دش اوسر  دنمدرخ  نز  کی  طسوت  دنک  سایق  ع )  ) یلع اب  ار  شیوخ  ملع  تشاد  دصق  هک  يزوج  نبا  - » 6548

( نتشیان يراک   ) مناخ بیجع  ناتساد  - 6649

داد تسد  زا  ار  شناج  دوخ  تفع  ظفح  رطاخب  هرصب  لها  زا  یمناخ  رتخد  - 6750

؟ دنیوگ یم  نخس  ام  اب  حاورا  ایآ  مشش : 50لصف 

! دیآ یمن  شربق  ترایز  هب  شرهوش  هک  دنداد  ربخ  باوخ  رد  كولم  وناب  هموحرم  تیاکح  - 6850

دش شضیرم  ردام  تاجن  ثعاب  شگرم  زا  دعب  يرتخد  - 6951

دشوا تسینومک  رهوش  يرادیب  لوحت و  بجوم  باوخ ... ملاع  رد  هملسم  موحرم  وناب  - 7051

...« هدمآ شرادید  هب  یمارگ  ربمایپ  ربق ، لخاد  رد  دیوگ  یم  يزار  فیرش  همطاف  هموحرم  مناخ  - » 7152

دتسرفب شرهوش  يارب  ات  تفرگ  سکع  درک  هعجارم  یساکع  هب  شگرم  نامز  زا  لاس  جنپ  زا  دعب  یناوج  مناخ  - 7252

«. درک فیصوت  خزرب  رد  ار  شیوخ  تیعضو  باوخ  ملاع  رد  لولهب  خیش  رسمه  - » 7353

دش لقتنم  ناریا  هب  فجن  زا  کلم  هلاقن »  » هلیسوب گرم  زا  دعب  هک  ینز  - 7454

خزرب ملاع  رد  هیهاب »  » يدونشخ تیاکح  - 7555

يو فارطا  ناگدرم  زا  باذع  عفر  شتافو و  بش  رد  يرگنهآ  نز  اب  ع )  ) نیسح ماما  تاقالم  - 7655

تشاذگ اجب  راوید  يور  رب  ءاضما  تشگنا و  رثا  يو  رسپ  درک  تاقالم  شدیهش  رسپ  اب  يرادیب  رد  همرکم  مناخ  - 7756

درک تیاده  باوخ  ملاع  رد  ار  شراب  دنب و  یب  رتخد  موحرم  هحلاص  ردام  - 7857

نادواج ياهرکیپ  متفه : 57لصف 

لبق لاس  زا 1300  سپ  تایح  یب  یب  ملاس  دسج  - 7957

شکاپ رکیپ  ندنام  ملاس  نوتاخ و  همیلح  ناتساد  - 8058

« لاس دص  رازه و  ود  زا  دعب  ینیچ » ياتود  زیکرام   » ینیچ نز  دسج  زا  بیجع  تیاکح  - » 8158

اهنرق زا  سپ  هزات  ورت  (ص ) هموصعم ترضح  كاپ  رکیپ  - 8259
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دنمشوه دنمدرخ و  ناوناب  متشه : 59لصف 

. تفای همادا  لاس  یس  زا  شیب  ير ، رهش  ناهفصا و  رد  هلودلادجم  یهاشداپ  درک و  یم  هرادا  ار  وا  ورملق  تحت  روشک  شردام ، دوب ، تیافک  یب  فلخان و  نوچ  یلو  دوب ، هلودلادجم  مان  هب  یهاشداپ  هچرگ ، دش ، گرزب  هلودلادجم  شرسپ  تفرگ ، هدهع  رب  ار  ير  هقطنم  ناهفصا و  یهاشداپ  رهوش ، گرم  زا  سپ  دوب ، يدنمشوه  دنمشناد و  اناوت و  رایسب  يوناب  یملید ، هلودلارخف  رسمه  يونزغ ، دومحم  ناطلس  تنلس  رصع  رد  هدمآ : خیرات  رد  دومحم  ناطلس  هب  هلودلارخف  رسمه  وناب  هنامیکح  خساپ  ریثات  - 83

نک دازآ  ارم  ص )  ) دمحم ای  متسه ، یئاط  متاح  رتخد  نم  - 8460

ناردنزام مکاح  رسمه  يراکادف  تشذگ و  - 8560

هرصب لها  زا  دنمشوه  كریز و  نز  ناتساد  - 8660

( دنمشناد فشاک و   ) يرام مناخ  یندینش  ناتساد  - 8761

دیشرلا نوراه  رابرد  املع  اب  هملاع  هینسح  يارجام  - 8862

ناگدش تیانع  مهن : 64لصف 

دش دنمتورث  ع )  ) نیسح ماما  نسح و  ماما  مرک  اب  هک  ینابایب  ریقف  نز  تیاکح  - 8964

« دیوگ یم  یکدوخن  خیش  تمارک  زا  ناسارخ  لها  زا  يا  هدروخلاس  مناخ  - » 9064

« دنک یم  فیرعت  هر )  ) یناهفصا یکدوخن  خیش  جاح  ياسیع  مد  زا  یبهذم  یحیسم  مناخ  - » 9165

ع)  ) لضفلاوبا ترضح  هب  ینمرا  نز  ندش  لسوتم  ناتساد  - 9265

« هبتع  » مان هب  یئاط  متاح  ردام  تواخس  هیضق  - 9366

دیسر یهلا  ياضر  ماقم  هب  هک  ینز  ناتساد  - 9466

بلطملا نب  هیفص  نتفرن  تشهب  تیاکح  - 9567

هاگآدوخان ریمض  ای  نطاب  روعش  تردق  مشش ، سح  بیاجع  مهد : 67لصف 

« درک لقتنم  شردام  هب  ناتسیس  هب  نارهت  زا  ار  شیوخ  دیدش  درد  ساسحا  يرز  مان  هب  یمارگ  یمناخ  . » 9667

. دوب ام  هناخ  رد  وا  سکعلاب  مدوبوا و  هناخ  رد  نم  فلتخم  اهبش  اهزور و  میدوب  سالکمه  ناتسریبد  نارود  زا  هک  متشاد  یتسود  دنیوگ : یم  مشش  سح  باجع  باتک  رد  یبابرا  اضر  مالغ  سدنهم  ياقآ  هدمآ » شیپ  یلکشم  شرسپ  قیفر  يارب  هک  درک . ساسحا  یتاپ  هلت  تردق  اب  یبابرا  سدنهم  ردام  یمارگ  يوناب  - » 97

« دروآ دای  هب  یلاسگرزب  نینس  رد  ار  یگهام  دنچ  تارطاخ  ندنل  یلاها  زا  يوناب  بیجع  رایسب  تیاکح  - » 9868

« درک یم  ساسحا  نامیاز  دیدش  درد  دشاب  هلماح  دنک و  رهوش  هکنیا  نودب  ناتسلگنا  لها  يوناب  ناتساد  - » 9969

« دش يراج  نوخ  درک و  مخز  داجیا  دوخ  ندب  اضعا  رد  رکف  زکرمت  نیقلت و  اب  يرازالایرام »  » مان هب  یمناخ  - 10070

یسنا ریغ  نانز  زیگنا  تفگش  ياهناتساد  مود : 70شخب 

سابع مان  هب  يدرم  اب  هنجا  زا  ینز  جاودزا  ياضاقت  - 170

« يدمآ ام  تاقالم  هب  رید  هچ  دومرفوا  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  ءارفع »  » مان هب  هنجا  زا  ینز  - « 271
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تشاد يرسمه  طابترا  هنجا  زا  ینز  اب  يدرم  - 372

دروآ ایندب  دنزرف  ود  هدومن  جاودزا  فکوبا  اب  هنجا  زا  ینز  یعقاو  ناتساد  - 472

یلع خیش  اب  جاودزا  نیعلاروح و  ناتساد  - 574
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ناتساد دص  نز  دص 

باتک تاصخشم 

نج هرابرد  زیگناتفگش  و  یعقاو : ياهناتساد  اب  هارمه  . ناتساد دص  نز  دص  روآدیدپ :  مان  ناونع و  هللادبع  یلکجنرانیتاجن ، هسانشرس : 
لایر  15000 کـباش :  239 ص . يرهاظ :  تاصخـشم  . 1385 هنارفولین ، مق : رـشن :  تاصخـشم  یلکجنران . یتاـجن  هللادـبع  / نیعلاروح و 

نج و هراـبرد  زیگناتفگـش  یعقاو و  ياهناتـساد  رگید :  ناوـنع  سیوـنریز . تروـص  هـب  هماـنباتک  تشادداـی :  موـس . پاـچ  تشادداـی : 
نرق 14. یبهذم --  ياهناتـساد  عوضوم :  نرق 14 . یقالخا --  ياهناتـساد  عوضوم :  ناتـساد . ناملـسم --  نانز  عوضوم :  نیعلاروح .
 : یلم یـسانشباتک  هرامـش   297/97 ییوـید :  يدــنب  هدر  BP52/5/ن3ص4  هرگنک :  يدـنب  هدر  ناتــساد . سدـقم --  ناـنز  عوـضوم : 

1077744

همدقم

بلاق رد  يزیگنا  تربع  نتفرگ و  سرد  تهج  ار  ناینیشیپ  خیرات  یهلا و  نیناوق  ماکحا و  ًاضعب  هک  هدوب  نیا  ع )  ) ءایـصوا ناربمایپ و  هریس 
هب نابوخ  نیا  نوچ  دـنداد . یم  تراشب  راذـنا و  مدرم ، هماع  ناور  حور و  اب  دوب  بساـنتم  هک  شیوخ  هیـسدق  سوفن  اـب  هصق و  ناتـساد و 

رطاخب دوش ، یم  رقتسم  سوفن )  ) نطاب روعش  رد  رتهب  یفرط  زا  دنک  یم  رادیب  ار  رشب  هتفخ  ترطف  باذج  ياهناتساد  دنتـسناد ، یم  حضاو 
روهظ و راتفر  رادرک و  لکـش  هب  نامز  تشذـگ  هب  هتفرگ ، همـشچرس  نطاب  ریمـض  ینعی  يوق  يورین  نیا  زا  راتفر  لامعا و  نیرتشیب  هکنیا 
هک يوحن  ره  هب  ار  دوخ  هتـشذگ  تایحور  تاین و  دصاقم و  نینچمه  شیوخ ، تشذگرـس  تسا . دنمقالع  ناسنا  ًالومعم  دـنک . یم  زورب 

هچنآ  » زجوم مالک  ای  هاتوک و  دنلب و  ناتـساد  یبتک  ای  یهافـش  لکـش  هب  دراد  یعـس  دننک ، كاردا  ار  شتاساسحا  دنتـسه  یناسک  دـنادب 
دوب روخم  مغ  ناتسلگ  يزور  دوش  نازحا  هبلک  روخم  مغ  ناعنک  هب  دیآ  زاب  هتشگ  مگ  فسوی  رعش  نیماضم  رد  ای  دیاشن » یگتسبلد  دیابن 

اب بسانتم  ناکما  دح  هک  دنوشب » راوید  دـیوگ  یم  رد  هب   » هیانک اب  ای  دـنیاشگب و  ام  هتـسبورف  راک  زا  هرگ  دـنیاشگب  اه  هدـکیم  رد  هک  ایآ 
دوش هتفگ  دـیاش  ای  دـسر  یم  رظنب  مامتان  هلمج  دـنچ  ره  سوسفا »! يا  ایند ! يا  راگزور ! يا  ًالثم «  دـنک  یم  ناـیب  دـشاب  شیوخ  ضارغا 

نینچمه دروآ . رد  رایسب  ياهناتساد  دوش  یم  هک  تسا  هتفهن  عیـسو  یناعم  میهافم و  نآ  رد  هملک  دنچ  نیمه  اما  ناتـساد ، دوش  یمن  اهنیا 
جنر یظافلا  راتفگ و  لامعا و  هچ  زا  هک  دـناسر  یم  دوخ  بطاخم  هب  رادانعم  هاگن  اب  یتح  هراشا  ءامیا و  ندـب و  ءاضعا  تاکرح  اب  یهاگ 

رثا زا  یترابع  هب  دنهد ، یم  صیخـشت  ار  روکذم  درف  تایحور  ناسانـش  راتفر  لاعفا  لامعا و  نیا  ياوحف  زا  تسا ، لاحـشوخ  ای  درب و  یم 
رگا دنکفا ، نوریب  ار  دوخ  نورد  ياه  هتفگان  دهاوخ  یم  يوحن  هب  هک  دشاب . یم  ناسنا  ناهنپ  ياهتیاکح  همه  اهنیا  دنرب ، یم  رثوم  هب  یپ 

بجوم اه  هتفگان  ندرک  سبح  نیمه  عقاوم  یـضعب  دـنک ، یم  ناـیب  راـیتخا  یب  باوخ  رد  اـی  دـنک  یم  تبحـص  شدوخ  اـب  دـشن  رودـقم 
یم ساسحا  ییاهزاین  اهدرد و  شدوجو  رد  ناسنا  هک  دیآ  یم  شیپ  تاقوا  یهاگ  روط  نیمه  و  دوش . یم  یناور  ياه  هدقع  تالکشم و 

تباث يدراوم  یتح  دـهاوخ . یم  هچ  يو  هک  دـمهفب  ًالماک  هک  ددرگ  یم  رارـسا  مرحم  یعقاو و  يا  هدـننک  نامرد  يوجتـسج  رد  دـنک و 
بلاـغ دوش  تقد  بوخ  هچناـنچ  دـنک . یم  فیـصوت  نارگید  يارب  باوخ  رد  ار  دوـخ  تیعـضو  خزرب  ملاـع  رد  گرم  زا  دـعب  هک  هدـش 

. تسا هاگآدوخان  ریمض  رد  هدش  یناگیاب  ياهتـسکش  اهیماکان و  اهتیمورحم ، رطاخب  ناعونمه  هب  تداسح  اه و  هنیک  اهبـضغ و  اهمـشخ و 
دراوم نیا  رد  هک  دشاب  یم  نآ  یفشت  نیمک  رد  رظن  درو  صخش  هدشن و  ءاضرا  زونه  هک  درک  یقلت  ییاهتـشذگرس  ار  اهنیا  ناوت  یم  هک 

يداش و رب  لیلد  تبثم  ظافلا  لاعفا و  رادرک و  روطنیمه  دوب . دهاوخ  نیرفآ  لکشم  هنرگ  درک و  مهارف  ار  شزاین  لیاسو  دیاب  لوقعم  دح 
یم سکعنم  جراخ  ملاع  رد  هک  درادن  یلکـشم  ًارهاظ  دـش ، دـهاوخ  ای  هدـش و  نیمات  شیاهزاین  ًالبق  هک  دـناسر  یم  ار  ناسنا  یلاحـشوخ 

بوخ ياهناتساد  اهتیاکح و  ار  ناسنا  یگدنز  رتشیب  مالک  کی  رد  تسا . هدش  هتفگ  کیبل  وا  ینورد  ياه  هتساوخ  رگید  نخـس  هب  دوش ،
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تیبرت و ًالماک  یهلا  تاروتـسد  قباطم  هک  ییاهنآ  تسین  قداص  رداـن  دارفا  رد  رکذـلا  قوف  دراوم  تسا  رکذ  لـباق  تسا . هتفرگارف  دـب  و 
ناشیقیقح ریسم  زا  ار  اهنآ  نارگید  یفنم  تبثم و  راتفر  ای  سفن  ءاضرا  مدع  ای  ءاضرا  دنتـسه ، طلـسم  شیوخ  تالیامت  رب  دنا  هدش  هیکزت 

اهناتساد هعومجم  رد  ًانمض  دنا ؟؟!! كدنا  یلیخ  دارفا  دادعت  نیا  هک  دنراد  هنافراعو  یهلا  ياهناتساد  ناگرزب  نیا  هتبلا  دنک  یمن  فرحنم 
نادناخ نیا  زا  یقیقح  تایح  هدننک  ریـسفت  رد  یعقاو  تیاده  هک  ع )  ) نیموصعم تماما  قیقد  تاکن  داعم و  توبن ، دیحوت ، هب  هدش  یعس 

نم و  دوش . عقاو  یلاعت  قح  ياضر  دروم  دیاش  هک  دشاب ، هتـشاد  يرتشیب  يریذـپ  رثا  ناور  حور و  رب  ات  دوش  هراشا  دریگ  یم  تاشن  كاپ 
1381 / 12 یلکجنران 28 / یتاجن  هللادبع  قیفوت  هللا 

یسنا نانز  یندینش  باذج و  ياهناتساد  لوا :  شخب 

ناگدیسر لاصو  هب  لوا : لصف 

لیبزخ رسمه  ناتساد  - 1

نیرت تخـس  اـب  مه  نآ  دـش ، یم  رداـص  شمادـعا  مکح  دروآ ، یم  ناـمیا  ع )  ) یـسوم ترـضح  هب  سک  ره  نوعرف  تموکح  ناـمز  رد 
شناج سرت  زا  دروآ و  نامیا  ع )  ) یـسوم ترـضح  هب  یناهنپ  رد  دوب  لیبزخ  رـسمه  هک  فعـضتسم  نانز  زا  یکی  اـهرجز . اـه و  هجنکش 

یم دـمآ  تفر و  نوعرف  رتخد  یگـشیارآ )  ) یگطاشم ناونع  هب  نوعرف  ارـسمرح  رد  وا  راگزور  ياضق  زا  درک . یم  یفخم  ار  دوخ  ناـمیا 
هدرک تداع  گرزب  يادـخ  رکذ  هب  شنابز  هک  اجنآ  زا  داتفا ، شتـسد  زا  هناـش  نوعرف ، رتخد  يوم  ندرک  شیارآ  ماـگنه  هب  يزور  درک ،
یسک نم  هکلب  هن ، : تفگ تسا ؟ نوعرف  مردپ  ادخ  زا  تروظنم  ایآ  دیسرپ : وا  زا  نوعرف  رتخد  هلـصافالب  ادخ » مان  هب  تفگ «: ناهگان  دوب ،

نوعرف داد ، ربخ  ار  نایرج  تفر و  شردپ  دزن  هظحل  نامه  نوعرف  رتخد  درب ! دـهاوخ  نیب  زا  ار  وا  هدـیرفآ و  ار  وت  ردـپ  هک  متـسرپ  یم  ار 
نم زگره  تفگ : باوج  رد  نز  يرادـن ؟ فارتـعا  نم  ییادـخ  هب  رگم  وت  تفگ : وا  هب  تنوشخ  اـب  و  درک ، راـضحا  ار  وا  دـش و  تحاراـن 

هک ار  يرونت  داد  روتسد  گنرد  یب  دش و  ینابصع  يردق  هب  عطاق  نخـس  نیا  زا  نوعرف  متـسرپب . ار  وت  ات  منک  یمن  اهر  ار  یقیقح  يادخ 
روز و میلـست  تفگ و  یم  دـحا » دـحا ،  » نانچمه لیبزخ  رـسمه  دـنزادنیب . شتآ  رد  ار  شیاه  هچب  وا و  دـنزورفیب و  دوب ، هتخاـس  سم  زا 
هک تسا  یعیبط  دیـسر . شراوخ  ریـش  لفط  هب  تبون  ات  دندنکفا  شتآ  رد  یکی  یکی  ار  شنادـنزرف  نادالج  دـش ، یمن  نوعرف  يرگمتس 
هب درک ، هیرگ  ضارتعا و  هب  عورش  كانزوس  هفطاع  اب  دش ، مامت  نز  رارق  ربص و  اجنیا  رد  دراد ، یصاخ  هقالع  شراوخ  ریـش  هچب  هب  ردام 
:» دز دایرف  ادخ ، تردق  هب  شدـنزرف  ناهگان  مینکفا ، یمن  شتآ  هب  ار  تا  هچب  ییوجب ، يرازیب  یـسوم  نییآ  زا  رگا  دـنتفگ  كدوک  ردام 

شتآ رد  زین  ار  شدوخ  سپس  دندنازوس ، دنتخادنا و  شتآ  رد  زین  ار  هچب  نآ  درک ، ربص  ردام  یتسه ». قح  رب  وت  شاب ، ابیکش  ناج ! ردام 
مندنازرف نم و  رتسکاخ  تفگ « : درک و  یتیصو  لیبزخ  رـسمه  رخآ ، مد  رد  دحا » دحا ، :» درک یم  دایرف  نانچمه  رباص  نز  نیا  دندنکفا و 

زا دیـسر ، مماشم  هب  یـشوخ  رایـسب  يوب  یلحم  رد  اضف  رد  جارعم  بش  رد  دیامرف : یم  ص )  ) مالـسا ربمایپ  دینک »! نفد  ناکم  کی  رد  ار 
هک تسوا  نادـنزرف  لیبزخ و  رـسمه  رطع  يوب  هللا ، لوسر  ای  تفگ «: لـیئربج  تسیچ »؟ ریظن  یب  شوخ  يوب  نیا  مدیـسرپ «: ع )  ) لـیئربج

ص53. خیرات ، نیرفآ  درم  نانز  . 1  « 1 تسا . هتفرگرب  رد  ار  اج  همه 

نوعرف رسمه  هیسآ  ناتساد  - 2

نز نیا  دیجم ، نارق  رد  ملاع  دنوادخ  هک  دوب . نوعرف  رسمه  محازم ، رتخد  هیسآ  ترـضح  تسا . هیـسآ  رباص ، هنموم  هنومن ، نانز  زا  یکی 
لاثم و ار  نوعرف  رـسمه  نانموم  يارب  دنوادخ  دیامرف «: یم  میرحت  هروس  هیآ 11  رد  هدرک و  دای  نامیا ؛ اـب  دارفا  لـثم  وگلا و  ناونع  هب  ار 

ياعدا دوب  یسک  رسمه  وا  هک  دنادب  و  دیامن ، روصت  شیوخ  نهذ  رد  ار  ناشیا  یعامتجا  یسایس و  تیصخش  یسک  هچنانچ  دروآ ». وگلا 
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ربارب رد  ار  دوخ  هنوگچ  يو  ددرگ  یم  هجوتم  دوب  وا  رایتخا  رد  ناماس  نآ  مدرم  روانهپ و  رـصم  ياهقرب  قرز و  ماـمت  تشاد 1 و  ییادخ 
بقل نینموم  ردام  ار  وا  و  هتفرگ ، رارق  دـنوادخ  تیانع  دروم  صاخ  ياه  هنحـص  رد  هک  تسا  ینز  هیـسآ  تخابن . يدام  لـماوع  همه  نآ 

یماگنه  2 تسا . هدـناوخ  تشهب  لها  نانز  نیرتهب  میرم  هجیدـخ و  همطاف و  ترـضح  فیدر  رد  ار  ناشیا  مالـسا  یمارگ  لوسر  و  هداد ،
تشاذگ و هیسآ  دید  هب  ار  نامرهق  اسراپ و  نز  نآ  هنافراع  جورع  دنوادخ  تسویپ ، عوقو  هب  لیبزخ  ياه  هچب  رسمه و  شارخلد  هعقاو  هک 
رب ياو  تفگ : درک و  ضارتعا  دید  یم  ار  نوعرف  تایانج  شیوخ  نامـشچ  اب  کیدزن  زا  نوچ   3 دش . رت  يوق  هنحص ، نآ  زا  هیسآ  نامیا 

دروم رد  مه  وت  رگم  تفگ «: نوـعرف   4 ینازوس !؟ یم  ار  ادـخ  یقیقح  ناگدـنب  يا و  هتفر  ورف  تلفغ  باوخ  رد  یک  هب  اـت  نوعرف ! يا  وت 
هب هتفرگ ، لـین  دور  زا  ار  ع )  ) یـسوم هک  يزور  زا  نم  متـشاد ؟ داـقتعا  وـت  ییادـخ  هب  نم  رگم  تفگ : هیـسآ  يراد »؟ کـش  نم  ییادـخ 

بجعت یلیخ  شا  هقالع  دروم  ابیز و  رسمه  رابرد و  هکلم  زا  مه  نآ  زیمآ  ضارتعا  نانخس  نیا  ندینـش  اب  نوعرف  مدش »! دقتعم  وا  يربمایپ 
هب نکیلو  ما ، هدشن  هناوید  تفگ : هیـسآ   5 ییوگ ؟ یم  نخـس  هنوگنیا  هک  يا  هدـش  هناوید  رگم  تفگ : داد و  تبـسن  نونج  هب  ار  وا  هدرک 

زگره و  دونـشب ، شرـسمه  زا  هنوگ  ضارتعا  نخـس  نینچ  تشادن  راظتنا  هک  نوعرف  مراد ، نامیا  تسا  نایملاع  يادخ  هک  یـسوم  يادخ 
سپس درک ، رطخ  ساسحا  و  دروخ ، ناکت  تدش  هب  دشاب ، هتشاد  نوعرف  رابرد  رد  يدنمورین  يوق و  هاگیاپ  ع )  ) یسوم هک  درک  یمن  رکف 

راگدرورپ هب  دیاب  ای  تسا ، هدـش  هناوید  لیبزخ ) رـسمه   ) رگـشیارآ نز  نآ  دـننام  ترتخد  درک « : دزـشوگ  وا  هب  راضحا و  ار  هیـسآ  ردام 
درادرب و نییآ  نیا  زا  تسد  هک  درک  تحیصن  ار  وا  دوخ  نامگ  هب  هیسآ  ردام   6 دنشکب ». ار  وا  هک  مهد  یم  روتسد  اب  دوش و  رفاک  یسوم 
ص109. نآرق ، رد  نانز  يامیس  . 2 هیآ 24 . تاعزان  هروس  یلعالا ، مکبر  انا  لاـقف  . 1 دیسر ! دهاوخ  ازس  هب  لیبزخ  رـسمه  نوچمه  هنرگ 
:» تفگ هیسآ  ص18 . هنومن ، ناـنز  . 6 ص111 . نآرق ، رد  ناـنز  يامیـس  . 5 خـیرات ص57 . نیرفآ  درم  ناـنز  . 4 ص17 . هنومن ، ناـنز  . 3

تـشپ هب  ار  هیـسآ  داد  روتـسد  دـش ، نیگمـشخ  هیـسآ ، عطاـق  باوج  زا  ناـنچ  نآ  نوـعرف  دـش ». مهاوـخن  رفاـک  یـسوم  يادـخ  هب  زگره 
، دـنراذگب شا  هنیـس  يور  ار  یگرزب  گنـس  سپـس  دـنبوکب ، نیمز  رب  گرزب  ياه  خـیم  اب  ار  شیاهاپ  اهتـسد و  زا  کی  ره  و  دـنناباوخب ،

نیا زا  ار  وت  یسوم  يادخ  وگب  هیسآ  يا  تفگ : وا  هب  باطخ  نوعرف  دنیوگ . داتوالاوذ » ار « نوعرف  تهج  نیا  هب  دندرک و  نینچ  نارومام 
:» درک ضرع  ادـخ  هب  ع )  ) یـسوم دیـسر ، ع )  ) یـسوم هب  ربخ  نیا  دوب ، تحاران  تخـس  هجنکـش ، ریز  رد  هیـسآ  و  دـهدب ، تاجن  هجنکش 
یم هللا » ، هللا  » تشاد اتمه  یب  قلاخ  هب  هک  خسار  نامیا  اب  تخس  رایسب  لاح  نآ  رد  هیسآ   « 1 نک . ناسآ  هیسآ  يارب  ار  نداد  ناج  ادنوادخ 
نم ینجن  هلمع و  نوعرف و  نم  ینجن  ۀنجلا و  یف  ًاتیب  كدنع  یل  نبا  بر  :» درک یم  اوجن  تشاد و  ییانعم  رپ  تاجانم  شیادخ  اب  تفگ و 

هورگ زا  ارم  هد و  تاـجن  وا  راـک  نوـعرف و  زا  ارم  و  زاـسب ، تـشهب  رد  تدوـخ  دزن  نـم  يارب  يا  هناـخ  اراــگدرورپ ! نیملاــظلا « » موـقلا 
هب هیسآ  دیامن ، هدهاشم  ار  دوخ  ماقم  هاگیاج و  دنکفا ، نامسآ  هب  یهاگن  کی  دش  ماهلا  هیسآ  هب  ماگنه  نآ  رد  شخب »! ییاهر  نارگمتس 

شماقم تشادرب و  وا  مشچ  زا  هدرپ  دنوادخ  رگید  نخـس  هب  دید ، وا  دننیب  یمن  نارگید  هک  ار  هچنآ  دید ، ار  اهیندید  تسیرگن و  نامـسآ 
! تسا هدـش  هناوید  مرـسمه  تفگ « : نوعرف  تخاس  بجعتم  ار  نوعرف  دـیدنخ ، مامت  یلاحـشوخ  لماک و  تیاضر  اب  داد ، ناشن  يو  هب  ار 
و دیدرگ ، تشهب  نانز  نیرترب  ءزج  و  تسویپ ، یلعا  توکلم  هبوا  حور  قیرط  نیدب  و   « 2 ددنخ ! یم  هجنکش  یتخس و  همه  نیا  نایم  رد 
، هنومن نانز  زا  سابتقا  . 2 ص57 . خیرات ، نیرفآ  درم  نانز  . 1 تخاس 3 .  دوخ  نآ  زا  ملاع  يوس  نآ  رد  ص )  ) ادخ لوسر  يرـسمه  هدژم 

ص113. نآرق ، رد  نانز  نامیس  . 3 ص19 .

فسوی ترضح  ياعد  اب  اخیلز  ندش  ناوج  ناتساد  - 3

یم رـصم  ياههوک  زا  يزور  دیـسر ، تنطلـس  ماقم  هب  فسوی  ترـضح  درک و  اضتقا  ادخ  تمکح  هکنیا  زا  دـعب  دومرف «: (ع ) قداص ماما 
او ار  وت  زیچ  هچ  اخیلز ، يا  دومرف : داتسیا و  فسوی  ترضح  دنک ، یم  یئادگ  هتـسشن  هار  رـس  هدش  هتـسکش  ریپ و  دید  ار  اخیلز  تشذگ ،
زا وا  ینک ؟ یم  هچ  ینیبب  ار  نامزلا  رخآ  ربمایپ  لامج  رگا  تفگ : فسوی  وت . یئاـبیز  تفگ : اـخیلز  يدرک ؟ نینچ  نم  اـب  هکنیا  رب  تشاد 
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نم هک  یناد  یم  اجک  زا  دیـسرپ ؟ ع )  ) فسوی یئوگ . یم  تسار  تفگ : اخیلز  تسا ؟ لضفا  شـشخب  تقلخ و  قالخا و  رد  رتاـبیز و  نم 
ترـضح هب  ملاـع  دـنوادخ  تفرگ . اـج  نم  لد  رد  ترـضح  نآ  تبحم  وا  ماـن  نـتفگ  اـب  هـکنیا  يارب  تـفگ : اـخیلز  میوـگ . یم  تـسار 
فـسوی هب  مراد ) یم  تسود  ار  وا  دشاب  هتفرگ  اج  شلد  رد  مربمایپ  تبحم  هک  سک  ره  نم  ) دـیوگ یم  تسار  وا  درک : یحو  (ع ) فسوی

-1 مراد . تجاح  هس  نم  تفگ  اخیلز  منک . یم  اطع  وت  هب  یهاوخ  یم  هچ  ره  يدروآ  نم  ربمایپ  هب  نامیا  نوچ  وگب  اخیلز  هب  دـش  باطخ 
اخیلز اـب  درک  رما  فسوی  ترـضح  هب  دـنوادخ  مشاـب . وت  اـب  تشهب  رد  - 3 يوش . نم  رهوش  وـت  فـسوی  يا  - 2 ددرگرب . نم  هب  یناوـج 

داد مسق  شمظعا  مسا  هب  ار  ادخ  دناوخ  زامن  تعکر  ود  داتسیا و  زامن  هب  دنک  یـسورع  تساوخ  فسوی  ترـضح  هک  یبش  دنک . جاودزا 
 . دیزرو 1 یم  قشع  فسوی  هب  هک  ینامز  نامه  دننام  هب  داد  افش  ار  شیاهمـشچ  دنادرگ و  زاب  وا  هب  ار  اخیلز  یباداش  یناوج و  دنوادخ  و 

. نانز زا  ياهناتساد  ابیز  فسوی و  ترضح  زا  هدنزومآ  ياهناتساد  ءایبنا و  صصق  زا  سابتقا  . 1

ع)  ) هنمآ ترضح  تیاکح  - 4

یکاپ و هب  يو  تسا . ص )  ) مالسا راوگرزب  ربمایپ  یمارگ  ردام  بلطملا  دبع  نب  هللادبع  رسمه  فانم ، دبع  نب  بهو  رتخد  هنمآ ، ترـضح 
هک یتالاح  نآ  متفاین و  دوخ  رد  یلمح  يرثا  چیه  مدش  هلماح  ار  (ص ) ادخ لوسر  یتقو  دیامرف : یم  هنمآ  ترضح  تشاد . ترهـش  تفع 
ادن ارم  یفتاه  دیـسرن . نم  هب  يرازآ  دش و  دلوتم  یناسآ  هب  تدالو  ماگنه  دماین  دوجوب  يارب ن  دیا  یم  شیپ  نانز  يارب  لمح  ماگنه  رد 

لوسر ترضح  دلوت  ماگنه  رد  دراد 2 .  ناما  رد  ناملاظ  رش  زا  ات  راپـسب  لاعتم  دنوادخ  هب  ار  وا  یتشاذگ و  نیمز  هب  ار  رـشب  نیرتهب  درک 
، دیدرگ کشخ  هواس  هچایرد  دش ، شوماخ  سراف  هدرکـشتآ  شتآ  تخیر ، ورف  نآ  هرگنک  دـنچ  تفاکـش و  يرـسک  ناویا  ص ،)  ) مرکا
درک و نشور  ار  هار  اه  گنسرف  نآ  عاعش  هک  دش  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ترضح  نآ  دوجو  زا  يرون  دش ، نوگنرـس  هکم  هناختب  ياه  تب 

دلوتم مدنزرف  نوچ  دیوگ : یم  هنمآ  ترـضح  ص9 . یتشهب ، نانز  زا  ياهناتـساد  ابیز  . 2 دندید . یکانتشحو  باوخ  نادبوم  ناوریـشونا و 
سابع  1 مدید . ار  يرصب  ماش و  ياهرـصق  ییانـشور  نآ  رد  نم  درک و  نشور  ار  برغ  قرـش و  هک  دش  راکـشآ  يا  هدننک  هریخ  رون  دش 

نآ ات  متشاد  یم  ناهنپ  ار  لاوحا  نیا  هتسویپ  مدناوخ و  ار  توبن  رهم  شقن  ترضح  نآ  ياه  فتک  زا  نم  دیوگ : یم  مالسا  ربمایپ  يومع 
.2 ص21 . هنومن ، نانز  . 1 دروآ 2 .  نم  رطاخ  هب  ص )  ) لوسر ترـضح  مدش  فرـشم  مالـسا  هب  هک  نآ  زا  دعب  دش و  وحم  مرطاخ  زا  هک 

یتشهب ص8. نانز  زا  ییاهناتساد  ابیز 

باوخ رد  هجیدخ  ترضح  هناقداص  يایور  تیاکح  - 5

هک دوب  هتفاـیرد  ینامـسآ  ياـهباتک  قـیقد  هعلاـطم  رثا  رب  و  دوـب ، برع  نادنمـشناد  نارکفتم  زا  ع )  ) هجیدـخ يوـمع  رـسپ  لـفون  نب  هقرو 
ار دوخ  لاوما  و  دشاب ، یم  شا  هلیبق  سیئر  دوخ و  موق  نانز  رورس  وناب  نآ  هک  دنک  یم  جاودزا  شیرق  زا  ییوناب  اب  (ص ) دمحم ترـضح 

هجیتن نینچ  دوخ  شیپ  هقرو  دیامن . یم  ادف  هار  نیا  رد  ار  شناج  و  دـنک ، یم  راثیا  قافنا و  (ص ) دـمحم ترـضح  فادـها  دربشیپ  هار  رد 
هجیدـخ دزن  هقرو  هاگره  ور  نیا  زا  دراد ، دوجو  وا  رد  طقف  فاصوا  نوچ  تسا ، ع )  ) هجیدـخ شیومع  رتخد  ناـمه  وناـب  نآ  هک  تفرگ 

اه نامـسآ  نیمز و  رـسارس  ناسنا  نیرت  فیرـش  نیرترب و  هک  يدـنویپ  یم  يدرم  هب  يدوز  هب  هجیدـخ  يا  تفگ : یم  وا  هب  دـمآ  یم  (ع )
نامسآ زا  هام  مدید  باوخ  رد  درک : نایب  نینچ  دمآ و  لفون  نب  هقرو  شیومع  رسپ  دزن  دید ، یبیجع  یباوخ  ع )  ) هجیدخ ترـضح  تسا .

، دنک جاودزا  وت  اب  نامزلا  رخآ  ربمایپ  هک  تسا  نآ  باوخ  نیا  ریبعت  رد  تفگ : هقرو  دش . هراپ  تفه  سپـس  داتفا ، نم  رانک  رد  دـمآ  دورف 
مدید باوخ  رد  تفگ : ع )  ) هجیدخ ترـضح  زین  3 و  يدرگ . یم  دـنزرف  تفه  ياراد  وا  زا  و  يدرگ ، لئان  وا  يرـسمه  تداعـس  هب  وت  و 

اب يدوز  هب  هک  تسا  نینچ  باوخ  ریبعت  تفگ : هقرو  تسـشن . ورف  نم  هناخ  رد  دمآ و  نییاپ  مک  مک  دـیخرچ و  هبعک  يالاب  رد  دیـشروخ 
هرابرد ع )  ) هجیدخ ترـضح  تشذگ  ارجام  نیا  زا  یتدـم  زا  دـعب   4 درک . یهاوخ  جاودزا  دـبای ، یم  یناـهج  ترهـش  هک  گرزب  يدرم 
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زا يا  هتـشون  نم  دزن  رد  تفگ : هقرو  هدیـسر ، ارف  شنامز  هک  درک  ساـسحا  نوچ  دوب ، هدـمآ  لـفون  نب  هقرو  دزن  تروشم  تهج  جاودزا 
راثیا و هروطـسا  هجیدخ  ترـضح  . 3 تسا . هتفر  راـک  هب  یعطق  ياـه  تشونرـس  اـه و  مسلط  نآ  رد  هک  تسا  ع )  ) یـسیع ترـضح  دـهع 
و دیمد ، نآ  رب  دناوخ و  ار  هتشون  نآ  هقرو  درک . رضاح  نآ  ع )  ) ترضح نک . رـضاح  یبآ  تفگ : هقرو  باتک . نامه  . 4 ص40 . تواقم ،
ع)  ) هجیدخ هب  ار  نآ  تشون و  یحول  رد  لیجنا  روبز و  ینامسآ  باتک  ود  زا  یتاملک  هقرو  نک . لسغ  بآ  نیا  اب  تفگ : ع )  ) هجیدخ هب 
ار وا  وت  دیآ ، یم  وت  دزن  باوخ  ملاع  رد  وت  یقیقح  رهوش  ینک ، نینچ  هک  راذگب ، دوخ  رس  ریز  باوخ  ماگنه  ار  هتـشون  نیا  تفگ : داد و 

ملاع رد  دیباوخ ، و  درک ، لمع  هقرو  شیومع  رسپ  روتسد  قبط  ع )  ) هجیدخ يوش . یم  هاگآ  وا  ياهیگژیو  هینک و  مسا و  هب  یسانش و  یم 
هنوگ خرـس ، ییاهبل  كزان ، یناوربا  هداشگ ، هایـس و  یمـشچ  لدتعم و  یتماق  هک  دـمآ  نوریب  بلاطوبا  هناخ  زا  راوس  يدرم  دـید ، باوخ 
هیاس وا  رس  رب  يربا  هراپ  و  تشاد ، دوجو  یتمالع  شا  هناش  ود  نیب  رد  دوب ، رایسب  یگدنشخرد  تحادم و  ياراد  و  تشاد ، گنرلگ  ياه 

ياـهوم تشاد ، ناـیمدآ  نوچمه  يا  هرهچ  نوگاـنوگ ، تارهاوج  هب  هتخیمآ  وا  نیز  و  ـالط ، زا  وا  ماـگل  هک  دوب  راوس  یبسا  رب  و  دـنکفا ،
دعب تشاد . زیخ  تسج و  راوساب  و  دوب ، شمشچ  دید  هزادنا  هب  ار  وا  ماگ  کی  هزادنا  و  واگ ، ياهاپ  نوچمه  شیاهاپ  نوگانوگ و  شمد 

ریخ هب  حبـص  شیومع  رـسپ  هب  دوب  هدز  ناجیه  هک  یلاح  رد  دمآ و  هقرو  شیومع  رـسپ  دزن  دادماب  هکنیا  ات  دـیباوخن  رگید  باوخ  نیا  زا 
هقرو داد . حیـضوت  ًـالماک  شیارب  يرآ  دوـمرف : ع )  ) هجیدـخ يا ؟ هدـید  ار  یباوـخ  هتـشذگ  بش  اـیوگ  هجیدـخ ! يا  تفگ : هقرو  تفگ .
جاـت ياراد  يا ، هدـید  باوخ  ملاـع  رد  هک  ار  یـصخش  نآ  اریز  يا ، هدیـسر  يزوریپ  تداعـس و  هب  يا ، هدـید  ار  باوـخ  نیا  رگا  تفگ :

.1 دشاب 1 .  یم  ص )  ) هللادبع نب  دمحم  ترضح  مجع  برع و  ياقآ  رورـس  دنک ، تعافـش  ناراکهنگ  زا  تمایق  زور  رد  تسا و  تمارک 
ص66. تمواقم ، راثیا  هروطسا  ع )  ) هجیدخ ترضح 

(ع) دسا تنب  همطاف  ترضح  زا  زیگنا  تفکش  ناتساد  - 6

نیا زا  شیرق  ناگرزب  مسرت  یم  دنکـش ! یم  ار  اهتب  هک  مدید  ار  یلع  نم  دومرف : دـسا  تنب  همطاف  هب  بلاطوبا  ع ،)  ) یلع یکدوک  مایا  رد 
یتقو دوب  نم  مکـش  رد  ع )  ) یلع هک  یماگنه  مهد . یم  ربخ  نیا  زا  رت  بیجع  يرما  زا  ار  وت  نم  اتفگـش ! تفگ : همطاف  دـنوش . علطم  راک 

هب نم  هک  تشاذـگ  یمن  داهن و  یم  نم  لد  رد  تدـش  اب  ار  شیاهاپ  متـشذگ  یم  دـندوب  هدـش  بصن  نآ  رد  شیرق  ياهتب  هک  یناـکم  زا 
لقن هب  ةادهلا  تابثا  . 2 اهتب 2 .  يارب  هن  مدرک ، یم  فاوط  هبعک  هناخ  رود  ادـخ  تدابع  يارب  نم  هکنیا  یلاح  رد  موش  کیدزن  اهتب  لـحم 

وا هب  ع )  ) بلاطیبا ترـضح  دوب ، هتفرگ  رارق  شنامیاز  درد  ءادـتبا  رد  یتقو  دـسا  تنب  همطاف  ص12 . یتشهب ، نانز  زا  ییاهناتـساد  ابیز  را 
هدب هزاجا  دومرف : (ع ) بلاطیبا ترضح  ما ». هدش  مارآ  ًالعف  مدناوخ . اعد  مدرک و  ساسحا  يدرد  نم  تفگ «: وا  تسا »؟ هدش  هچ  : » دومرف

ترـضح دـیناد . یم  حالـص  امـش  يروط  ره  تفگ : تسا  تنب  همطاف  ترـضح  دـنیامن . کـمک  ار  وت  اـت  منک  ربخ  ار  انـشآ  ياـهنز  مورب 
! نک ربص  بلاطوبا ! يا  تفگ  دز و  ادص  ارم  هناخ  هشوگ  زا  یفتاه  مورب  نوریب  هناخ  زا  ات  متساخرب  هک  ینامز  نم  دیوگ : یم  (ع ) بلاطیبا

یم تکرح  هبعک  هناخ  يوسب  یلاعت  يادخ  هب  ءاجتلا  يارب  دسا  تنب  همطاف  هیـضق  نیا  زا  دعب  دسرب . ادخ  یلو  ندب  هب  یکاپان  تسد  دیابن 
: دـیوگ یم  دـسا  تنب  همطاف  ددرگ . یم  هبعک  هناخ  دراو  وا  دوش و  یم  هتفاکـش  راوید  ناهگان  دریگ  یم  رارق  هبعک  هناخ  رانک  یتق  دـنک و 

هدیشوپ يدیفس  ریرح  ياهسابل  اهنآ  دندرک . لابقتسا  مدورو  زا  دنا و  هداتـسیا  هللجم  نز  راهچ  مدومن  هدهاشم  مدش  هبعک  دراو  هک  ینامز 
وا مالس  باوج  مه  نم  هللا » ۀیلو  ای  کیلع  مالـسلا  دنتفگ «: دندرک و  مالـس  نم  هب  یعمج  تسد  همه  دندوب . کشم  زا  رتوبـشوخ  دندوب و 
هک مدـنزرف  مدـید  ناهگان  دـندرک . کمک  نم  هب  نامیاز  رد  تبحم  لامک  اـب  دنتـسشن و  نم  لـباقم  رد  مه  اـهنآ  متـسشن ، ًادـعب  مداد ، ار 

ًادمحم نا  هللا و  الا  نا ال  دهشا  : » تفگ تشاذگ و  هدجس  هب  رس  لوا  هظحل  نامه  رد  وا  دش . دلوتم  دشخرد  یم  دیشروخ  دننام  شتروص 
یم تداهـش  ینعی : .« ) نینموملا ریما  نا  و  هیـصولا ، متی  یبو  ةوبنلا  هللا  متخی  دـمحب  هللا و  لوسر  دـمحم  یـصو  ًایلع  نا  دهـشا  هللا و  لوسر 

تسا ادخ  هداتسرف  دمحم  یصو  یلع ، هک  مهد  یم  تداهش  تسا و  ادخ  هداتـسرف  دمحم  هک  یتسردب  ادخ و  زج  يدوبعم  تسین  هک  مهد 
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هک دش  صخشم  سپـس  متـسه ). نینموملا  ریما  نم  و  ار ، تیاصو  تسا  هدرک  مامت  نم  هب  ار ، توبن  دنوادخ ، تسا  هدرک  متخ  دمحم  هب  و 
رد زور  هس  ات  تسا  تنب  همطاف  ع )  ) یسوم ترضح  ردام  یم  راهچ  نوعرف و  نز  هیسآ  یموس  میرم و  ترـضح  اوح و  ترـضح  اهنز  نیا 

دومرف هدارا  مراهچ  زور  دش و  یم  ییاریذپ  یتشهب  ياه  هویم  اب  برقم  هکئالم  نز و  راهچ  نیا  هلیـسوب  یلاعت  يادخ  بناج  زا  هبعک  هناخ 
تشپ درک و  یم  يرامش  هظحل  شزیزع  دنزرف  رـسمه و  راظتنا  رد  دوب  زور  راهچ  هک  (ع ) بلاطیبا ترـضح  دیایب . نوریب  هبعک  هناخ  زا  هک 

ع)  ) نینموملا ریما  شدنزرف  هک  یلاح  رد  دسا  تنب  همطاف  دش و  هتفاکش  هبعک  راوید  هرابود  هک  دید  ناهگان  دیشک  یم  راظتنا  هبعک  راوید 
زا ار  يزیگنا  تفگش  هنحص  نینچ  هک  یتقو  ع )  ) بلاطیبا ترضح  دمآ . نوریب  هبعک  هناخ  زا  دیـشخرد  یم  دیـشروخ  دننام  شـشوغآ  رد 

نیمزرـس رد  تفرگ و  ار  دسا  تنب  همطاف  تسد  دیـشک و  شوغآ  رد  ار  شدـنبلد  دـنزرف  تفر و  ولج  هاگآ  دوخان  درک  هدـهاشم  کیدزن 
نم انل  نیب  یـضملا  حـلتبملا  رمقلاو  یجدـلا  قسغلاذ  ای  بر  ای  تفگ : رداق ، يادـخ  اب  تاجانم  لاح  رد  داتـسیا و  هبعک  هناـخ  راـنک  حـطبا 

يراذـگمان هرابرد  نابات ! هام  بحاص  زا  وا  یناملظ  کیرات و  ياهبـش  راگدرورپ  يا   » ینعی یبصلااذ  مسا  یف  یتاذاـم  یـضقملا  کـمکح 
دلولاب امتـصصح  دوب : هدش  هتـشون  شیور  راعـشا  نیا  هک  دش  هدید  یحول  ناهگان  امرف ». نایب  ار  تدوخ  یمتح  نامرف  مکح و  رـسپ ، نیا 
يدنرف دسا ) تنب  همطاف  بلاطوبا و   ) رفن ود  امش  هب  ینعی «: یلعلا  نم  قتشا  یلع  یلع  خماش  نم  همـساف  یـضرلا  بجتنملا  رهاطلاو  یکزلا 

هب حول  نیا  دنیوگ : یم  مدیزگرب ». یلع  مدوخ ، مسا  زا  خماش و  ماقم  زا  ار  وا  مان  سپ  مدرک . تیانع  مدوخ  تیاضر  دروم  رهاط و  كاپ و 
همطاف هارمه  نانچمه  اه  مناخ  نآ  درب . نیب  زا  تشادرب و  هبعک  هناخ  زا  ار  نآ  کلملادـبع  نب  ماشه  هک  ینامز  اـت  دوب  نازیوآ  هبعک  هناـخ 

نم دیوگ : یم  (ع ) بلاطوبا ترـضح  دندیـسر . ع )  ) بلاطوبا ترـضح  هناخ  هب  ات  دنا  هدرک  یم  هقردب  ار  ترـضح  نآ  دندوب و  دـسا  تنب 
یم ار  میا ، هدرک  تراسج  وا  هب  مینک  وشتـسش  ار  وا  میهاوخب  ام  رگا  تسا و  رهاط  وا  هک  دـنتفگ  یم  ع )  ) یلع هرابرد  هک  ار  اهنآ  ناـنخس 

. باتک نامه  . 1 مدینش 1 . 

(. ع  ) همطاف ترضح  یتشهب ) هلح   ) زبس ریرح  ناتساد  - 7

هلح  » حرش دروآ  فیرشت  هرهاط  همطاف  دزن  ریما  ترضح  دیسر ، ارف  تمصع  تفع و  يوناب  راضتحا  تلحر و  هک  ینامز  دنا  هدرک  تیاور 
هقرو نآ  رد  تسا و  يزبس  ریح  هتـسب ، لامتـسد  نیا  رد  دـنتفگ : ع )  ) همطاـف ترـضح  باوج  رد  دیـسرپ ، ملاـع  ود  همیرک  نآ  زا  یتشهب »

هجیدخ تنب  ای  هدش  هتـشون  هچ  نآ  رد  دندومرف  ع )  ) یلع ترـضح  تسا  عمال 2  نآ  رون  هدش و  هتـشون  رطـس  دنچ  هک  دشاب  یم  يدیفس 
ریز رد  نم  دـقع  هک  داد  ربخ  دومن و  جـیورت  امـش  هب  ارم  مردـپ  هک  یناـمز  هللا  لوسر  مع  نبا  اـی  ةاـجنلا و  ۀنیفـس  اـی  درک  ضرع  يربکلا ،

بـش رد  مدوب  هتـسشن  تداـبع  هداجـس  رب  متـشاد و  ون  هنهک و  هعماـج  ود  نم  دومن ، ار  دوخ  راـثن  تخرد  نآ  هدـش و  عقاو  یبوط  تخرد 
سپ مریقف ؛ نم  هک  دیهدب  نم  هب  دیراد  هنهک  هماج  رگا  بشما  ةوتفلا  ریخلا و  ندعم  ةوبنلا و  تیب  لها  ای  دز  دایرف  یلئاس  ناهگان  یسورع ،

نم هرجح  دراو  ینارون  هرهچ  اب  مرکا  لوسر  دش  حبص  نوچ  مداد ، وا  هب  ار  ون  هعماج  نآ  نم  هدنشخرد . ناشخرد ، میم ،» رسکب  عمال «: . 2
ار نآ  نم  دنام ، یم  یقاب  دـیهد  یم  هقدـص  هچنآ  ره  دـیدومرفن  امـش  مدرک  ضرع  يدیـشوپن  ارچ  یتشاد  ون  هماج  وت  دـندومرف : دـندش و 

یفرط زا  دوب  رتهب  ترهوش  يارب  يدیـشوپ  یم  ار  ون  يداد و  یم  ار  هنهک  هماج  رگا  دومرف  باوج  رد  مرکا  لوسر  ترـضح  مداد . هقدـص 
امش رسمه  هجیدخ  ترضح  مردام  هک  یتقو  مدرک  امش  هب  ادتقا  لمع  نیا  رد  مدرک  ضرع  نم  يدوب ، هدرک  تاعارم  مه  ار  ریقف  تیعضو 

هب ار  دوخ  دـیداد و  لئاس  هب  ار  دوخ  نهاریپ  اهنت  امـش  دیـسر  امـش  هب  یلئاس  نینچمه  دومن . لذـب  امـش  هار  رد  ار  همه  تشاد  هچ  ره  دـش 
ًامولم دقعتف  طسبلا  لک  اهطـسبت  و ال  دروآ «: ار  هیآ  نیا  دش  لزان  لیئربج  هکنیا  ات  دـیدروآ  اجب  يرایـسب  روما  نیا  زا  هدـیچیپ و  يریـصح 
ضرع دناسر  یم  مالس  وت  هب  هدمآ  لیئربج  دومرف  هاگنآ  دینابسچ  دوخ  هنیس  هب  ارم  تسیرگ  ص )  ) هللا لوسر  ماگنه  نیا  رد   . 1 ًاروسحم »

هک هدب  تراشب  وا  هب  دش . دهاوخ  هداد  وت  هب  یهاوخر  نیمز  نامسآ و  رد  هچنآ  ره  دیامن  بلط  دهاوخ  یم  هچ  ره  وگب  همطاف  هب  دنک  یم 
نم سپ  نک . بلط  یهاوخ  یم  هچنآ  ره  دـیوگ : یم  هدـیناسر ، مالـس  وت  هب  تراـگدرورپ  مرتـخد ! دوـمرف : نم  هب  مراد . تسود  ار  وا  نم 
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الاب ار  میاهتـسد  نک . دنلب  ار  دوخ  تسد  دومرف  مردـپ  سپ  مالـسلاراد  رد  تسا  راگدرورپ  ءاقل  ترایز  نم  ياعدتـسا  انامه  مدرک  ضرع 
بلط تما و  قح  رد  اعد  دـش ، نایامن  ترـضح  نآ  لـغب  ریز  يدیفـس  هک  يروط  هب  هدرب  ـالاب  ار  شکراـبم  ياهتـسد  زین  ترـضح  مدرب و 

تبحم هک  یتقو  مدـیزرمآ  ارت  تما  ناهانگ  دومرف : ملاع  دـنوادخ  تفگ  لیئربج  هاگنآ  متفگ  نیمآ  نم  یتمال » رفغا  مهللا  . » دومن ترفغم 
یم يدیفس  هعقر  نآ  رد  هک  دروآ  ار  یتشهب ) هلح   ) زبس ریرح  نیا  نیمآ  لیئربج  سپ  دنشاب . هتـشاد  همطاف  دالوا  همطاف و  ردپ  همطاف و  هب 
نم هب  مردپ  دـندش و  رهاش  لیئاکیم  لیئربج و   » 2 ۀمحرلا .» هسفن  یلع  مکبر  بتک  : » تسا هدش  هتـشون  نآ  رد  یلاعت  تردـق  هب  هک  دـشاب 

دشک هلعش  شتآ  هنابز  دش و  اپرب  رشحم  زور  هک  یتقو  دنراذگ  مربق  رد  ار  نآ  هک  منک  تیصو  تلحر  نامز  و  میامن . طبض  ار  نآ  دومرف 
دعب هک  ياشگن  ار  تیاهتسد  یلیخ  ، » هیآ 29 ءارسا ، هروس  . 1 تسا 3 .  هداد  هدعو  لاعتم  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  دنک  بلط  ات  مهد  مردپ  هب 

ص104. ج1 ، هعیرشلا ، نیحایر  . 3 ص104 . ج1 ، هعیرشلا ، نیحایر  . 2 ینیشنب .» هدز  ترسح  هدش و  شنزرس 

دش عقاو  ًانیع  ًادعب  هک  بنیز  ترضح  هناقداص  يایور  يارجام  - 8

ع)  ) نیـسح نسح و  ءارهزلا و  همطاف  نینموملا و  ریما  ترـضح  بئاصملا  رحب  تیاور  هب  و  دش ، کیدزن  (ص ) ادخ لوسر  تلحر  هکینامز 
لاح نآ  رد  دـندرک . دـنلب  نویـش  هلان و  هب  ادـص  ماگنه  نیا  رد  تشاد ، تلالد  و  (ص ) ادـخ لوسر  تلحر  رب  هک  دـندید  یباوخ  کی  ره 

حیرب یناک  مدید : یکانلوه  باوخ  بشید  هادـج  ای  هللا  لوسر  ای  درک  ضرع  دـمآ ، ص )  ) ادـخ لوسر  تمدـخ  هب  يربک  بنیز  ترـضح 
اهتقلا اهتعلق و  دق  حـیرلا  ظدـش  نم  اهب  تقلعتف  ةرجـش  تیارف  بناج  نم  ینتکرح  اهتملظا و  اهیف و  ام  ایندـلا و  ثدوسا  تثعبنا و  هفـصاع 
نیعرف یلع  تقلعتف  ًاضیا  هترـسکف . رخآ  عرفب  تقلعت  مث  اضیا  اهتعطقف  ةرجـشلا  کلت  ناصغا  نم  يوق  ضغ  یلع  تقلعت  مث  ضرالا  یلع 
يروط هب  تفرگ  ندیزو  یتخس  داب  مدید  ایور  ملاع  رد  بشید  ادج  ای  هذه . یمون  نم  تضیقتـساف  ًاضیا  امهترـسکف  اهعورف  نم  نیلـصتم 

هب یگرزب  تخرد  ماگنه  نیا  رد  مداتفا  یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  داب  نآ  یتخـس  تدش و  زا  نم  درک و  یناملظ  کیرات و  ار  ایند  هک 
کی هب  ار  دوخ  نم  دـش  هدـنک  هشیر  زا  تخرد  نآ  داب  ندـیزو  تدـش  زا  تخرد  ناهگان  مدینابـسچ ، تخرد  نآ  هب  ار  دوخ  دـمآ ، مرظن 

هک هخاش  ود  هب  لاح  نآ  رد  تسکش  مه  هخاش  نآ  مدش ، قلعم  رگید  هخاش  هب  تسکـش  مه  رد  ار  هخاش  نآ  داب  متخیوآ  یمکحم  هخاش 
زا هدز  تشحو  نم  دیدرگ  دوبان  تسکـش و  مه  رد  مه  هخاش  ود  نآ  داب  ندیزو  تدش  زا  مدینابـسچ  نآ  هب  ار  دوخ  تشاد  لاصتا  مه  هب 

تسیرگ و یتخـس  هب  تفرگ و  ندـیراب  ناشکرابم  هدـید  زا  کشا  بالیـس  باوخ  نیا  ندینـش  زا  (ص ) ادـخ لوسر  مدـش . رادـیب  باوخ 
، دروآ ردب  ياپ  زا  ار  وا  لجا  داب  دنت  بیرق  نع  هک  تسا  وت  دج  گرزب  تخرد  نآ  هدید  رون  يا  دومرف : دندومن و  ریبعت  ًالماک  ار  باوخ 
نسح و وت  ردارب  ود  رگید  هخاش  ود  نآ  و  تسا ، وت  ردـپ  رگید  هخاش  نآ  و  تسا ، وت  ردام  یتسج  هقـالع  نآ  هب  تسخن  هک  هخاـش  نآ  و 

نیلوا ص )  ) مرکا ربمایپ  تلحر  اب  یشوپ . یم  هایس  هعماج  اهنآ  تبیصم  رد  وت  دوش و  کیرات  ایند  ناشیا  تبیصم  رد  هک  دنشاب  یم  نیسح 
ج30، هعیرـشلا ، نیحایر  . 1 دـینادرگ 1 .  ـالب  دعتـسم  ار  دوخ  زور  نآ  زا  دیـسر و  ع )  ) بنیز ترـضح  بئاـصملا  ما  هب  هک  دوب  یتبیـصم 

ص50.

(ع) تیب لها  تیالو  تابثا  هزجعم  اب  طابترا  رد  میلس  ما  ناتساد  - 9

ربمایپ تمدخ  هک  نآ  زا  سپ  تشاد  ییانشآ  رایـسب  لیجنا  تاروت و  دنام  ینامـسآ  ياهباتک  اب  هک  میلـس  ما  مان  هب  دنمـشناد  نانز  زا  یکی 
وا دوخ  دیسر . ع )  ) نیسح ماما  تمدخ  دومن  هدهاشم  نانآ  زا  یتازجعم  دش و  بایفرش  ع )  ) نسح ماما  و  ع )  ) نینموملا ریما  و  ص )  ) مرکا

ینامـسآ ياهباتک  رد  هک  يروطنامه  ار  ترـضح  نآ  ياه  هناشن  فاصوا و  مدیـسر  ع )  ) نیـسح ماما  تمدخ  هک  نآ  زا  دعب  دیوگ « : یم 
. مهاوخب هزجعم  تماما و  هناشن  ناشیا  زا  هنوگچ  هک  مدش  ریحتم  دوب ، کچوک  یکدوک  نوچ  یلو  مدرک  هدهاشم  ناشیا  رد  مدوب  هدناوخ 
»؟ یتسه یـسک  هچ  وت  مدرک «: ضرع  دوب . هتـسشن  دجـسم  يوکـس  هبل  رب  ناشیا  هک  یلاح  رد  مدـش  ترـضح  نآ  کیدزن  تروص  ره  رد 
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نیـشناج نم  مشاب . یم  يداه  ماما  هن  ردپ  نم  متـسه . دنوادخ  ءایـصوا  هفیلخ و  نم  همیلـس ! ما  يا  متـسه . وت  هدـشمگ  نم  دومرف «: ناشیا 
یم ص )  ) ادـخ لوسر  هفیلخ  ناـشیا  و  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  ماـما  مردـپ  هفیلخ  وا  متـسه و  وا  هفیلخ  و  ع )  ) یبـتجم نسح  ماـما  مردارب 

تمالع مدرک : ضرع  مدش ، هدز  تفگش  بجعتم و  رایسب  یکدوک  نامز  نآ  رد  ع )  ) ماما نایب  راتفگ و  زا  نم  دیوگ : یم  میلس  ما  دنشاب ».
يور زا  گیر  ددع  دنچ  هدب ». نم  هب  رادرب و  نیمز  يور  زا  گیر  ددع  دنچ  دومرف «: ترـضح  نآ  تسیچ »؟ امـش  راتفگ  یتسرد  هناشن  و 

هک نیا  اـت  دـیلام  مه  هب  ار  اـهنآ  داد و  رارق  دوخ  ناتـسد  فـک  رد  ار  اـه  گنـس  نآ  ترـضح  نآ  مداد . ناـشیا  لـیوحت  متـشادرب و  نیمز 
! همیلس ما  دومرف : سپس  دیدرگ . نایامن  ریمخ  رب  رتشگنا  شقن  دز و  نآ  رب  ار  دوخ  رتشگنا  درک و  ریمخ  ار  اهنآ  سپس  دش . ردوپ  ناشمامت 

هنو نیــسح  نـسح و  یلع و  ماـما  لوـسر و  كراـبم  یماــسا  مدرک  تـقد  بوـخ  یتـقو  ینیب »؟ یم  هـچ  نیبـب  نـک ، تـقد  نآ  رد  بوـخ 
مدش بجعتم  دح  زا  شیب  رطاخ  نیمه  هب  دشاب ». یم  نآ  رد  مدوب ، هدید  هدناوخ و  ینامسآ  ياهباتک  رد  هک  یبیترت  نامه  هب  (ع ) شدنزرف

هچنانچ نم ! يالوم  يا  مدرک «: ضرع  سپـس  دـش ». راکـشآ  میارب  یمیظع  دنمـشزرا و  ياـه  تمـالع  اـه و  هناـشن  هچ  متفگ «: دوخ  اـب  و 
داتـسیا هدـش و  دـنلب  دوب  هتـسشن  هک  یتلاح  رد  دومرف و  یمـسبت  ع )  ) نیـسح ماما  دـیهدب » ناشن  نم  هب  زین  ار  یگید  یتمالع  دـشاب  نکمم 

نم مشچ  زا  تفاکـش و  ار  اـه  نامـسآ  ینوتـس ، دومع و  دـننامه  مدـید  ناـهگان  درب . ـالاب  نامـسآ  تمـس  هب  ار  دوخ  تسار  تسد  سپس 
مدید مدرک و  زاب  ار  دوخ  ياهامـشچ  مدمآ و  شوه  هب  يا  هظحل  زا  سپ  مداتفا . نیمز  يور  شوهیب  مدیـشک و  يدایرف  نم  دش . يدیدپان 

هتـشذگ هعقاو  نآ  زا  لاس  ياهلاس  هک  زورما  ات  دراذـگ . یم  نم  ینیب  تروص و  رب  دراد و  تسد  رد  سای  لگ  يا  هتـسد  ع )  ) نیـسح ماما 
ع)  ) نیسح ماما  تسیک »؟ امش  هفیلخ  یصو و  نم  رورس  يا  مدرک « : ضرع  سپـس  تسا . هدنام  یقاب  میارب  سای  لگ  نآ  يوب  زونه  تسا 

تازجعم بیاجع و  زا  لقن  هب  ج25  راونالا ، راحب  . 1  « 1 دهد . ماجنا  ار  يراک  ینینچ  نم  ناگتـشذگ  نم و  دننام  هک  یـسک  ره  دومرف « :
ص38. ع ، )  ) نیسح ماما  زا  يزیگنا  تفگش 

« دیوگ یم  نخس  تکربرپ  دولوم  باجعا  زا  همیلح  - » 10

تنب همیلح  و  دنهد ، ریش  دنربب و  یکدوک  کی ، ره  ات  دندوب  هدمآ  هکم  هب  دعس  ینب  هلیبق  نانز  زا  يا  هدع  دمآ ، ایند  هب  ص )  ) ربمایپ یتقو 
شناتـسپ هک  متـشاد  يرتـش  کـی  مدوب و  یـشوگزارد  رب  راوس  مدـمآ  مرهوش  اـب  یتـقو  دـیوگ : یم  همیلح  دوب . اـهنآ  ناـیم  رد  زین  بیوذ 

مامت میدیسر  هکم  هب  هک  یتقو  میدیباوخ . یمن  یگنسرگ  زا  مه  بش  درک و  یمن  ریس  ار  وا  مریـش  میتشاد و  زین  يا  هچب  و  دوب . هدیکـشخ 
لوپ هیاد  هب  هچب  ردپ  دنتفگ  یم  دوب و  میتی  تشادن و  ردپ  وا  نوچ  درب ، یمن  ار  ص )  ) دمحم سک  چیه  دندرک و  ادـیپ  يا  هچب  مناهارمه 

رپ میاهناتـسپ  دش ، بش  هک  یتقو  مدروا ، مدوخ  هیثاثا  رانک  هب  متفرگ و  ار  وا  راچانب  دنامن . یکدوک  ص )  ) دمحم زج  نم  يارب  و  دهد . ي 
زا رپ  ار  شناتسپ  دشودرب ، ار  رتش  ات  تساخرب  مرهوش  دندش . ریس  دندرخ و  مدوخ  هچب  مه  و  ص )  ) دمحم مه  هک  يروطب  دندش ! ریـش  زا 

حبـص هب  ار  بش  یبوخ  هب  سپ  میدرک ، ادـیپ  ار  یکرابم  دوجو  همیلح ! يا  تفگ : مرهوش  میدـش . ریـس  ریـش  زا  زین  اه  هچب  ام و  دـید  ریش 
يا ورب  مارآ  دـنتفگ : اـهنز  دز  ولج  همه  زا  هک  دومیپ  یم  هار  عیرـس  ناـنچ  مدـش ، راوس  شیوخ  بکرم  رب  هک  یتـقو  میتـشگرب . میدرک و 

صخش متفگ  دور ؟ یم  هار  عیرـس  هنوگنیا  زورما  هک  هدش  هچ  دنتفگ : ارچ ! متفگ : يدمآ ؟ نآ  هک ا  تسین  یبکرم  نامه  نیا  رگم  همیلح !
ارچ هب  هنسرگ  ار  نادنفسوگ  اهناپوچ  دمآ و  یطحق  درک ، یم  دایز  ام  هب  ار  شتکرب  زور  ره  دیوگ : یم  همیلح  دنک ! یم  لمح  ار  یکرابم 
هولج ینعی  حئازجلا  جئارخلا و  . 2 دوب 2 .  ریش  زا  رپ  ناشناتسپ  و  دندمآ ، یم  ریس  ام  نادنفسوگ  یلو  دندروآ ، یم  زاب  هنسرگ  دندرب و  یم 

ص63. (ع ،) نیموصعم زاجعا  ياه 

هملس ما  دزن  رد  البرک  كاخ  هشیش  ندش  نوخ  يارجام  - 11

هک مدینـش  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  نوچ  فورن  قارع  فرط  هب  تفگ : وا  هب  هملـس  ما  دومن . قارع  هب  جورخ  ع )  ) نیـسح ماـما  هک  یماـگنه 
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ترضح داد . نم  هب  درک و  يا  هشیش  رد  ار  اجنآ  كاخ  زا  يرادقم  دوش . یم  دیهش  البرک »  » مان هب  ینیمزرس  رد  ع )  ) نیسح مرـسپ  دومرف :
: دندومرف (ع ) نیـسح ماما  تشک . دنهاوخ  ارم  مورن  قارع  هب  رگا  موش و  یم  هتـشک  هنوگنیا  نم  هک  مسق ! ادـخ  هب  دومرف : ع )  ) نیـسح ماما 

تریـصب وا  هب  دنوادخ  دیـشک ، هملـس  ما  تروص  هب  ار  ناشکرابم  تسد  سپـس  مهد . ناشن  وت  هب  ار  منارای  دوخ و  لتقم  یهاوخ ، یم  رگا 
نیا تقو  ره  دومرف : داد و  وا  هب  تشاذگ  رگید  يا  هشیش  رد  تشادرب ، ار  اجنآ  تبرت  زا  يرادقم  ترـضح  دید . ار  اهنآ  همه  هکنیا  ات  داد 
مدرک هاگن  هشیش  ود  ره  هب  رهظ  زا  دعب  دیسر ، اروشاع  زور  یتقو  دیوگ  یم  هملس  ما  ما . هدش  هتشک  نم  هکنادب  دیدرگ ، ینوخ  هشیـش ، ود 

.1 1 دنتفای . هزات  نوخ  شریز  هکنیا  رگم  دندرکن  دنلب  ار  یگنس  چیه  زور ، نآ  رد  دومن . نویش  هیرگ و  هملـس  ما  دنا . هدش  ینوخ  مدید  و 
ص200. ع ،)  ) نیموصعم زاجعا  ياه  هولج 

(ع) نیسح ماما  يرادازع  رد  نزریپ  تفگش  ناتساد  - 12

دجـسم رد  هک  درک  لقن  یلیث  اما  ياـقآ  مالـسالا  تجح  مناتـسود  زا  یکی  دومرف : يدورگنل  جاـت  يدـهم  خیـش  جاـح  مرتحم  نادنمـشناد 
زارف رب  ناشیا  هک  مدوب ، هداز  ثدحم  یلع  ازریم  جاح  ياقآ  ربنم  ياپ  یـسابع ، هار  راهچ  رمحا ، لاله  نابایخ  رد  عقاو  ع )  ) نامزلا بحاص 

اروشاع ههد  ياهربنم  هب  مرحم  لوا  بش  هک  دـمآ  نوریب  لزنم  زا  هجحلا  يذ  رخآ  زور  رـصع  نارهت ، وهـشم  ناـظعاو  زا  یکی  دومرف : ربنم 
ًافطل مراد ، هضور  مدوخ  لزنم  رد  بش  هد  ات  بشما  زا  نم  اقآ  تفگ : دـمآ و  ینزریپ  هچوک  ياهطـسو  رد  يولج  رد  دوب ، هداد  هدـعو  هک 
لزنم هب  هک  بش  زا  تقو  ره  تفگ : نزریپ  مرادـن . تقو  نم  تـفگ : ظـعاو  دـیناوخب . هـضور  اـم  يارب  دـیروایب و  فیرـشت  ار  اهبـش  ماـمت 

بش میآ  یم  تفگ : داد  تبثم  باوج  یلیم  یب  يدرسنوخ و  لامک  اب  ظعاو  دشاب ! هقیقد  دنچ  هزادنا  هب  هچ  رگا  دیوایب  فیرشت  دیتشگرب ،
مچرپ يور  تسا  نازیوا  رد  يالاب  هک  يدـید  یکچوک  هایـس  مچرپ  تفر  لزنم  ناـمه  هب  دوب . هتـشگرب  هضور  زا  تقو  رید  هک  مرحم  لوا 

یتقو دندرک ، ییامنهار  یقاطا  نورد  هب  ار  يو  دش  دراو  هللا » ای   » کی نتفگ  اب  دوب ، زاب  رد  نوچ  دوب . هدش  هتشون  دیهش » نیسح  رب  مالـس  »
نآ زا  ربنم ، ناونع  هب  ات  دنا  هتشاذگ  مه  يور  رب  ار  رجآ  تشخ و  دنتشادن ، يدنص  نوچ  یکشم و  رداچ  نز  راهچ  ای  هس  يدید  دش  دراو 

ياهنز ودناوخ  هضور  تفگ و  ءادهشلا ، دیس  ترضح  لئاضف  زا  هلمج  دچ  هبطخ ، زا  دعب  تسـشن و  ربنم  يور  ظعاو  ياقآ  دوش . هدافتـسا 
همادا بش  دنچ  ات  راک  نیا  داد . همتاخ  سلجم  هب  ندرک ، اعد  و  هللا » دبعابا  ای  کیلع  هللا  یلص   » هلمج اب  دندرک و  هیرگ  سلجم  رد  رـضاح 

هتشاگنا و هدیدان  ار  نزریپ  لزنم  بشما  تسا  بوخ  تفگ : دوخ  اب  تشگرب ، رهش  مهم  سلاجم  زا  یتقو  مشـش ، ای  جنپ  بش  یلو  تشاد ،
ارهز همطاف  هرهاط  هقیدص  ترـضح  دیباوخ ، هکنآ  ضحم  هب  دباوخب . هک  تفر  رتسب  نورد  هب  دروخ و  ماش  تفر و  دوخ  لزنم  هب  وا  مورن !
ظعاو دـندوب ! انتعا  یب  ظعاو ، هب  تبـسن  ملاع  ود  یب  یب  هردـخم و  نآ  یلو  درک . بدا  ضرع  ترـضح  نآ  تمدـخ  دـید و  باوخ  رد  ار 
رظتنم ار  نزریپ  نآ  ارچ  دـندومرف : ترـضح  دـیتسه ؟ رهم  یب  نم  هب  هنوـگ  نـیا  هـک  تـسا  هدزرـس  ییاـطخ  نـم  زا  رگم  تـفگ : دـیزرل و 

هداتـسیا رد  مد  نزریپ  دومن ، هدـهاشم  تفر . نزریپ  سلجم  هب  دیـشوپ  سابل  دـنت  دـنت  تساخرب و  باوخ  زا  ظـعاو  یتفرن !؟ یتشادـهگن و 
کشا شنامشچ  زا  دیپت و  یم  شبلق  هک  ظعاو  يدرک ؟ رید  ردقنیا  ارچ  تفگ : دید ، ار  اقآ  هکنا  ضحم  هب  دنک و  یم  هاگن  هار  هب  تسا و 

ماما هضور  اج  ره  هک  دـیمهف  بوخ  ناـشیا  تشگرب . دـناوخ و  هضور  رتهب  بش  ره  زا  تفر و  لزنم  نرود  هب  تفگن و  يزیچ  دـیراب ، یم 
ترـضح تاکرب  راثآ و  زا  لقن  هب  ج2 ، هینیسحلا ، تامارک  . 1 1 دنتسه . (ع ) ءارهز همطاف  ترضح  ءازع  بحاص  اجنآ  تسه ، ع)  ) نیـسح

ص39. ع ،)  ) نیسح ماما 

نیشن رداچ  نزریپ  رد  قشع  یلجت  - 13

هب شهار  هک  نیـشن  رداچ  ینزریپ  دنک : یم  لقن   2 میظع » قلخ  یلعل  کنا  و  : » هفیرـش هیآ  لیذ  رد  جهنم  ریـسفت  رد  یناشاک  هللا  حـتف  الم 
تراـیز هب  اـت  دـیربب  هنیدـم  هب  ارم  دوب  هتفگ  شنادـنزرف  هب  رابدـنچ  تشاد . ص )  ) ربماـیپ مالـسا  هب  یبـیجع  هقـالع  دوب  رود  هرونم  هنیدـم 
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رد تخوس و  یم  ادـخ  لوسر  قارف  شتآ  رد  نزریپ  دـندشن ، رفـس  نیا  هب  قـفوم  وا  نادـنزرف  یلو  موـش ، فرـشم  ص )  ) دـمحم ترـضح 
ترایز و  تسناد ، یم  نیرب  تشهب  دوخ  يارب  ار  هللا  لوسر  رادید  درب . یم  رـس  هب  هصغ  مغ و  هودنا و  ترـسح و  رد  ربمایپ  رادـید  قایتشا 
ندروآ مهارف  تحارتسا و  لیاسو  هیهت  رد  وا  دنتفر و  یم  ارحص  هب  زور  ره  شنادنزرف  دروآ . یم  باسح  هب  تدابع  نیرتهب  ار  شترـضح 

يارب يزور  درک . یم  تاجانم  ادخ  بیبح  ترایز  قیفوت  ندرک  ادیپ  يارب  نابرهم  يادـخ  اب  مه  دوخ  بلق  رد  و  دیـشوک ، یم  اذـغ  بآ و 
نارای و زا  رفن  هس  ود  اب  ص )  ) دـمحم ترـضح  ادـخ  تایانع  زا  دـمآ ، دوب  نابایب  رد  هک  یهاچ  رـس  هب  کشم  کی  اب  هارمه  بآ ، ندروآ 
زا ندیـشک  بآ  يارب  دراد و  تسد  هب  کشم  دنب  هک  دید  ار  نزریپ  دیـسر و  هاچ  رـس  هب  نوچ  دندومرف . یم  روبع  هقطنم  نآ  زا  باحـصا 

نزریپ مروایب ، نوریب  بآ  وت  کمک  هب  هاچ  زا  ات  هدب  نم  هب  ار  کشم  دراد ، تمحز  وت  يارب  راک  نیا  دندومرف : وا  هب  دوش ، یم  هدامآ  هاچ 
هب سپـس  درک ، بآ  زا  رپ  ار  کـشم  (ص ) مالـسا ربماـیپ  منک . یم  اـعد  تیارب  يرادرب  نم  شود  زا  ار  تمحز  نیا  رگا  تفگ : خـساپ  رد 

ادـخ لوسر  یناشیپ  رب  قرع  دوب ، نیگنـس  راب  درک ، یم  دادـیب  اوه  يامرگ  دـش ، نز  نآ  رداچ  همیخ و  يوس  هبو  تشاذـگ  كرابم  شود 
یبلق اب  باحـصا  باوج  رد  میناسرب . نزریپ  نیا  همیخ  رد  هب  ات  هدـب  ام  هب  ار  کشم  دنتـشاد : هضرع  بانج  نآ  هب  نارای  دوب ، هدـش  يراـج 

، دنداهن نیمز  رب  ار  بآ  کشم  دندیـسر ، همیخ  هب  مشکب »! شود  هب  دوخ  ار  متما  راب  مراد  تسود  دـندومرف « : تبحم  هفطاع و  زا  راشرس 
نآ تفگ : نانآ  هب  دندیـسر  هار  زا  نزریپ  نادنزرف  ماگنه  نیا  رد  دندرک ، تکرح  دـصقم  يوس  هب  هدرک و  یظفاحادـخ  همیخ  بحاص  زا 
يو زا  دـیورب و  دروآ ، همیخ  نورد  اـت  دیـشک و  هاـچ  زا  بآ  درک و  کـمک  نم  هب  تسا  رفن  دـنچ  نآ  نیب  رد  تمـالع  نیا  هب  هـک  يدرم 

رد ام  ردام  دنتـشاد : هضرع  بانج  نآ  هب  دش ، نشور  ادخ  لوسر  یهلا  لامج  رادـید  هب  ناشمـشچ  دـندیود ، اه  هچب  دـینک . يراذگـساپس 
، دنتـشگرب ص )  ) لوسر ترـضح  هتخانـشن . ار  امـش  وا  دنک ، ترایز  ار  ناتکرابم  دوجو  ات  دـیدرگرب  دزوس ، یم  امـش  رادـید  قوش  شتآ 
، دوب ادـخ  لوسر  دروآ  همیخ  هب  دیـشک و  هاچ  زا  ار  بآ  هک  یـصخش  نآ  رداـم ، دـندز : داـیرف  دـندیود و  يو  يوس  هب  نز ، نآ  نادـنزرف 

یتوکلم يونعم و  ینامـسآ و  تمعن  نیا  رب  ار  ادخ  دیـسر و  ادخ  لوسر  رـضحم  هب  دنک ، یهت  بلاق  ربخ  نیا  قوش  زا  دوب  کیدزن  نزریپ 
ص37. ج5 ، هنافراع ، . 1 درک 1 .  رکش 

هللا دیبع  نب  یلع  نز  هملس  ما  ناتساد  - 14

متشه ماما  تمدخ  مراد  تسود  هک  تفگ  نم  هب  يزور  هللا  دیبع  نب  یلع  تفگ : رفعج  نب  نامیلـس  هک  دیوگ  یم  یـشک  لاجر  باتک  رد 
تلاجخ دراد  هک  یتمظع  تبیه و  رطاخب  تفگ : يور ؟ یمن  شتمدـخ  هب  ارچ  متفگ  وا  هب  نم  مسرب  (ع ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح 

هتسد هتسد  مدرمو  درک  ادیپ  یتلاسک  رصتخم  (ع ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  هک  تشذگن  يزیچ  موش  فرـشم  شتمدخ  هب  مشک  یم 
تلاسک ع )  ) اـضر ترـضح  تسا ، هدیـسر  شتقو  یتساوخ  یم  هچنآ  متفگ  وا  هب  مدـید و  ار  هللا  دـیبع  نب  یلع  نم  دـنتفر  یم  شندـید  هب 

یلع هک  درک  مارتحا  دایز  ار  وا  ترضح  نآ  دش  فرشم  ع )  ) اضر ترـضح  تمدخ  هب  درک و  تکرح  وا  دنور  یم  شندید  هب  مدرم  دراد 
نآ اب  مه  نم  درک و  تدایع  وا  زا  ع )  ) اضر ترـضح  دش  ضیرم  هللا  دیبع  نب  یلع  یتدـم  زا  دـعب  اما  دـش ، لاحـشوخ  یلیخ  هللا  دـیبع  نب 

هتـسشن ع )  ) اضر ترـضح  یتقو  تفگ  یم  وا  دوب  ام  اب  ینز  تفر  نوریب  دوب  هناخ  رد  هک  ره  ات  تسـشن  ردـق  نآ  ترـضح  مدوب  ترـضح 
ار دوخ  هملس  ما  تفر  نوریب  لزنم  زا  ترضح  نآ  یتقو  درک  یم  هاگن  اضر  ترضح  هب  هدرپ  تشپ  زا  هللادیبع  نب  یلع  نز  هملـس  ما  دندوب 
: دیوگ یم  رفعج  نب  نامیلس  دیلام . یم  تروص  هب  دیـشک و  یم  تسد  دیـسوب و  یم  تخادنا و  دندوب  هتـسشن  ترـضح  نآ  هک  یلحم  رد 

دنا تشهب  لها  شنادـنزرف  شنز و  و  (ع ) داجـسلا یلع  نب  نسح  نب  هللادـیبع  نب  یلع  دـندومرف : متفگ  متـشه  ماـما  هب  ار  عوضوم  نیا  نم 
ص159. (ع ،) ارهزلا راونا  . 1 تسین 1 .  يداع  مدرم  دننام  دسانشب  ار  تماما  هلاسم  ع )  ) همطاف یلع و  دالوا  زا  هک  یسک  دومرف  سپس 

هسیفن هدیس  تمارک  تباجح و  - 15
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یلاعت قح  تدابع  هب  زین  اه  بش  تفرگ و  یم  هزور  اهزور  دوب . دـباع  دـهاز و  ینز  هسیفن ، هدیـس  مان  هب  ع )  ) نسح ماما  ناگداون  زا  یکی 
اجنآ رد  یتدـم  يارب  دـش و  فرـشم  رـصم  هب  تعجارم  رد  تفر و  لـیلخ  میهاربا  تراـیز  هـب  قاحـسا  شرهوـش  اـب  يزور  تـخادرپ . یم 

كربت هدیـس  يوضو  بآ  هب  رتخد  نآ  دوب . انیبان  ناشرتخد  هک  دندرک  یم  یگدـنز  يدوهی  هداوناخ  اهنآ  یگیاسمه  رد  دـیزگ . تنوکس 
رد هک  دنتساوخ  ناشیا  زا  رـصم  یلاها  دندش ، ناملـسم  يرایـسب  نایدوهی  تمارک ، نیا  هطـساو  هب  دروآ . تسد  هب  ار  دوخ  یئانیب  تسج و 

ادیپ هقالع  رتشیب  وا  هب  رصم  مدرم  دش  بجوم  هک  هدیس  ياهتمارک  زا  رگید  زا  یکی  دنتفریذپ 2 .  ناشیا  دنشاب  هتشاد  یمئاد  تنوکس  اجنآ 
دنوادـخ زا  هک  دـندرک  تساوـخرد  مظعم  يوناـب  نآ  زا  ماـگنه  نیا  رد  دـندش  نارگن  مدرم  دـش و  مک  لـین  دور  بآ  هک  دوـب  نیا  دـننک 

تفگ داد و  مدرم  هب  ار  دوخ  هعنقم  نوتاخ  هسیفن  دنک . زبسرـس  ار  اهنآ  تاغاب  عرازم و  دنادرگ و  دایز  ار  لین  دور  بآ  رگید  راب  دـهاوخب 
رسپ هکنیا  رگید  یتمارک  دومن 3 .  لاحشوخار  مدرم  همه  دش . دایز  هرابود  بآ  دندرک و  ار  راک  نیمه  نانآ  دیزادنایب  لین  دور  رد  ار  نیا 

نز نآ  دنادرگرب . ارمریسا  دنزرف  هک  دیهاوخب  دنوادخ  زا  تفگ : دمآ  هسیفن  دزن  نز  نآ  دش  ریسا  مور  ياهرهش  زا  یکی  رد  هیمذ  نز  کی 
مدید طقف  مدـیمهفن و  نم  ردام  يا  تفگ : دیـسرپ  وا  زا  راک  نایرج  شردام  دیـسر  شدـنزرف  بش  نامه  رد  دـش و  نوریب  هسیفن  لزنم  زا 
هرابرد (ع ) نسح ماما  رتخد  هسیفن  هک  دینک  اهر  ار  وا  تفگ  يا  هدنیوگ  درک و  زاب  دـندوب  هداد  رارق  میاپ  رب  هک  ار  يریجنز  دـمآ و  یتسد 
ماگنه يدـید  اج  نیا  رد  ار  دوخ  هک  هاگنآ  اتدـش  هچ  نآ  زا  سپ  مدـیمهفن  مدینـش و  ار  نخـس  نیا  نم  ردام  يا  تسا . هدرک  تعافـش  وا 

يارب راوگرزب  هدیـس  نآ  دندرک  تیاور  دندش . ناملـسم  شدنزرف  دوخ و  درک و  لقن  ار  ناتـساد  تفر و  هسیفن  هدیـس  دزن  هیمد  نز  حـبص 
درک متخ  ار  نآرق  راب  رازه  شش  هکنیا  ات  دروآ  یم  اج  هب  زامن  دناوخ و  یم  نآرق  ربق و  نآ  لخاد  هشیمه  دوب و  هدرک  تسرد  يربق  دوخ 
لاس یس  دومرف : ناشیا  یلو  دندرک  هیـصوت  راطفا  هب  ار  وا  راضتحا  ماگنه  رد  درک . تافو  يرجه  ناضمر 208  كرابم  هام  رد  ماجنارس  و 

عورش سپس  مهدب ؟ تسد  زا  ار  نآ  هدش  مبیصن  راختفا  نیا  هک  لاح  دربب و  ایند  زا  هزور  لاح  اب  ارم  هک  متساوخ  یم  دنوادخ  زا  هک  تسا 
متام راوگوس و  هچراپکی  وا  گوس  رد  رصم  درک . توف  دیسر  مهبر ... دنع  مالـسلاراد  مهل  هیآ : هب  نوچ  دندرک و  ماعنا  هروس  ندناوخ  هب 

میمـصت شرهوش  یتدـم  زادـعب  دـندروآ . یم  ور  اجنآ  هب  ترایز  يارب  دـندرک و  نفد  دـناوخ ، یم  زاـمن  هک  ربق  ناـمه  رد  ار  وا  دـش  هدز 
هب ار  (ص ) هللا لوسر  شدـج  یبش  هکنیا  ات  دـندش  یمن  یـضار  نایرـصم  اما  دـنک ، لـقتنم  عیقب  ناتـسربق  هب  ار  شکراـبم  ندـب  هک  تفرگ 

رصم مدرم  دوش . لزان  رصم  لها  يارب  ادخ  تمحر  ندب  نآ  هطـساوب  ات  دنامب  یقاب  رـصم  رد  وا  ندب  راذگب  دنیامرف : یم  وا  هب  دید  باوخ 
.3 ص53 . تاداس ، تامارک  . 2 دنا 1 .  هتشون  هسیفنلا » رثانم   » مان هب  یباتک  رد  ار  نآ  یـضعب  هک  دنا  هدید  رایـسب  تامارک  هاگمارآ  نیا  زا 

ص54. تداعس ، تامارک  زا  لقن  هب  ج2 ، لامآلا ، یهتنم  . 1 ،ص83 . هسیفن هدیس  یناگدنز 

ع)  ) تیب لها  ناقشاع  زا  ریپ  يوناب  ناتساد  . 16

ار ام  تیب  لها  دالوا و  ام و  هک  سک  ره  هک  دومرف : دجـسم  تعامج  هب  هفوک  دجـسم  رد  ع )  ) ریما ترـضح  يزور  هک  تسا  هدش  تیاور 
ام وت ، رگم  دومرف : نز  نآ  هب  ترـضح  سپ  دشن  دنلب  هک  يریپ  نز  رفن  کی  رگم  دندش ، دنلب  رب  تعامج  همه  دزیخرب ، دراد ، یم  تسود 

، مراد یم  تسود  لد  ناج  اب  ار  وت  تیب  لـها  ار و  وت  زین  نم  موش  تیادـف  درک  ضرع  يدـشن ؟ اـپ  هک  يراد ؟ یمن  تسود  ار  اـم  دـالوا  و 
، هتخوس نانچ  ملد  شغارف  مغ  زا  هدومن و  سوبحم  هک  تسا  یتدم  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  وت  يرادتسود  تبحم و  رد  ارم  رسپ  هکنیا  یتح 
! امرف مروذعم  مرادن ، ندش  اپ  رب  تلاح  هتفر  تسد  زا  میئاناوت  ربص و  هک  هدومن  يرایتخا  یب  يرارق و  یب  هبترم  هب  ارم  شهودنا  هصغ و  و 
ار دوخ  دنزرف  ناج و  درک : ضرع  ینک ؟ یم  هچ  مناسرب ، وت  هب  ار  وت  دنزرف  دجـسم  نیمه  رد  دـعاسلا  نم  رگا  دومرف : ع )  ) یلع ترـضح 

تـسد ةرظانلا » هللا  نیع  طسابلا و  هللادی  یلع  مالـسلا   » قادصم هب  ترـضح  نآ  سپ  منک  یم  ع )  ) نیـسح نسح و  وت  هدـید  رون  ود  يادـف 
نآ نوـچ  تشاذـگ ، نیمز  هب  شرداـم  دزن  هب  هتفرگ  ار  شدـنزرف  يوزاـب  تسد و  درک ، زارد  تعاـمج  مـشچ  شیپ  رد  ار  دوـخ  یهللادـی 
هب دشکب  شوغآ  هب  ار  شناوج  تساوخ  نوچ  دومن ، لیامح  شدـنزرف  ندرگ  هب  ار  دوخ  تسد  ود  دـید  دوخ  دزن  ار  دوخ  دـنزرف  هفیعض ،
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يریجنز یـسوبحم  تدم  رد  دوب  هدومن  رما  هیواعم  هکنیا  تهج  هب  رادرب  مندرگ  زا  ار  تیاهتـسد  ردام ! يا  تفگ : رـسپ  دنز ! هسوب  شیور 
نیا رد  موش . یم  تحاران  هدروآ و  شزوس  هب  ار  مندرگ  تحارج  تیاهتـسد  دومن و  حورجم  ار  مندرگ  ریجنز  دندوب و  هدـنکفا  مندرگ  هب 

تیادف هب  مردام  ردپ و  درک  ضرع  راضح  زا  یکی  دمآ  رد  هیرگ  هب  زین  ترـضح  نآ  شا  هیرگ  زا  و  دومن ، هیرگ  تدش  هب  هفیعـض  ماگنه 
ص36. ینامسآ ، راونا  زا  ییاهناتساد  . 1 اروشاع 1 .  زور  رد  ار  ربکا  یلع  ردام  الیل  تلاح  مدروآ  رظاخ  هب  دومرف : یتسیرگ ؟ ارچ  وت 

درک هدهاشم  البرک  رد  ار  دوخ  اروشاع  ترایز  ندناوخ  ماگنه  رد  هک  ییابطابط  همالع  رسمه  ناتساد  - 17

هارمه هب  دـندوب ). يزیربت  يدـهم  ازریم  هللا  تیآ  رتخد  ناشیا  ، ) دوب يراوگرزب  نموم و  رایـسب  نز  ام  لایع  دـنیامرف : یم  ییابطابط  همـالع 
تعجارم زیربت  هب  نآ  زا  سپ  میتفر . یم  البرک  هب  ترایز  يارب  ار  اروشاع  ماـیا  و  میدـش ، فرـشم  فرـشا  فجن  هب  لیـصحت  يارب  ناـشیا 

هد متفگ : دوخ  اب  تسکش و  ملد  ناهگان  تفگ : دوب و  اروشاع  ترایز  ندناوخ  لوغشم  هتـسشن و  لزنم  رد  ناشیا  ییاروشاع  زور  میدرک ،
مدید هبترم  کی  میا . هدش  مورحم  ضیف  نیا  زا  زورماو  میدوب  اروشاع  زور  رد  (ع ) نیـسحلا هللا  دبع  ابا  ترـضح  رهطم  دقرم  رانک  رد  لاس 

تایصوصخ رهطم و  مرح  و  متسه ، ترایز  ندناوخ  لوغـشم  رهطم  ربق  هب  ور  هداتـسیا و  وربور  رـس و  الاب  نیب  هیواز  رد  رهطم  مرح  رد  هک 
لباقم كرابم ، ياپ  نییاپ  رد  طقف  دـندمآ ، یم  نانز  هنیـس  ياشامت  يارب  ًابلاغ  مدرم  دوب و  اروشاع  زور  نوچ  یلو  دوب ، هتـشذگ  لـثم  نآ 

هتسشن و هناخ  رد  مدید  مدمآ  دوخ  هب  نوچ  دندوب . ندناوخ  ترایز  لوغـشم  مادخ  زا  یـضعب  دندوب و  هداتـسیا  یفن  دنچ  ءادهـش  ریاس  ربق 
ص46. ناوناب ، ياه  هصق  . 2 متسه 2 .  ترایز  هیقب  ندناوخ  لوغشم  لحم  نامه  رد 

لاعتم قلاخ  هب  زامن  رد  راکزیهرپ  نز  هجوت  - 18

يزور دـش . یم  زامن  لوغـشم  درک و  یم  اهر  ار  شراک  زامن  تقو  ادـخ  اب  راکزیهرپ و  دوب  ینز  ع )  ) میرم نب  یـسیع  ترـضح  ناـمز  رد 
ینامز هدش  زامن  لوغشم  دیـشک و  نتخپ  نان  زا  تسد  نز  نیا  دناوخ . ارف  زامن  هب  ار  مدرم  ناذا  گناب  اب  نذوم  هک  دوب  نان  نتخپ  لوغـشم 

دوخ لد  رد  نز  دزوس . یم  وت  ياه  نان  همه  يوش  غراف  زامن  زا  وت  اـت  نز  يا  تفگ ، درک و  هسوسو  يو  رد  ناطیـش  داتـسیا ، زاـمن  هب  هک 
راب ناطیـش  موش . راتفرگ  باذـع  هب  دزوسب و  خزود  شتآ  هب  منت  تماـیق  زور  هک  نیا  اـت  تسا  رتهب  دزوسب ، اـه  ناـن  همه  رگا  داد : باوج 
لاح رد  نم  هک  تسا  هدرک  ردقم  دنوادخ  رگا  داد : باوج  لد  رد  نز  تخوس  شندب  داتفا و  رونت  رد  ترسپ  نز ! يا  درک : هسوسو  رگید 

زا ار  وا  دنادب  تحلصم  ادخ  رگا  منک  یمن  اهر  ار  دوخ  زامن  مییضار و  ادخ  ياضق  هب  نم  دزوسب ، رونت  شتآ  رد  مرـسپ  مشاب و  زامن  هماقا 
. دشاب یم  نشور  مه  رونت  تسا و  زامن  لوغـشم  هک  درک  هدهاشم  ار  نز  دیـسر ، هار  زا  نز  رهوش  ماگنه  نیا  رد  دهد . یم  تاجن  نتخوس 

رثا وا  رد  شتآ  ادـخ  تردـق  هب  تسا و  يزاب  لوغـشم  شتآ  نایم  رد  شدـنزرف  هتخوسن و  یلو  هدـش  هتخپ  هک  دـید  ار  اه  نان  رونت  نورد 
نورد هب  نز  یتقو  نک ، هاگن  ار  رونت  لخاد  تفگ : دروآ و  رونت  کیدزن  تفرگ  ار  وا  تسد  درم  دش  غراف  زامن  زا  نز  یتقو  تسا . هدرکن 

دنوادخ ساپـس  رکـش و  هدجـس  ًاروف  نز  دشاب ، هتخوس  هکنآ  نودب  هدش  هتخپ  ًالماک  اه  نان  ملاس و  شدـنزرف  دـید  درک ، رظن  شتآ  رونت 
وا درک . فیرعت  ترـضح  يارب  ار  شناتـساد  درب و  ع )  ) یـسیع ترـضح  شیپ  تشادرب و  ار  دوخ  دنزرف  رهوش ، دروآ . ياج  هب  ار  گرزب 
زا ورب  دومرف : وا  درک . فـیرعت  ترـضح  يارب  ار  شناتـساد  درب و  ع )  ) یـسیع ترـضح  شیپ  تشادرب و  ار  دوـخ  دـنزرف  رهوـش ، دوـمرف .

يادخ اب  نم  داد : خساپ  راکزیهرپ  نز  دومن . لاوس  وا  زا  دـمآ و  رهوش  هتـشاد ؟ يا  هطبار  هچ  دوخ  يادـخ  اب  هدرک و  هچ  سرپب  ترـسمه 
نآ زا  مود  مرادـب . مدـقم  ایند  راک  رب  ار  ترخآ  لامعا  لوا  تسا : رارق  نیا  زا  اهنآ  مهد . ماـجنا  ار  کـین  لـمع  دـنچ  ما  هدرک  دـهع  دوخ 

درک و متس  نم  رب  یسک  رگا  مراهچ  مناوخ ، یم  تقو  لوا  رد  ار  دوخ  زامن  هشیمه  موس  ما . هدوبن  وضو  نودب  متخانـش  ار  دوخ  هک  يزور 
ار لئاس  مشش  متسه . یضار  یهلا  ياضق  هب  دوخ  ياهراک  رد  مجنپ  مراذگاو . ادخ  هب  ار  وا  مریگ و  یمن  لد  رد  ار  وا  هنیگ  داد  مانـشد  ارم 

يارب دش ، یم  ربمغیپ  دوب ، درم  نز  نیا  رگا  دـندومرف : ع )  ) یـسیع ترـضح  میامنن . كرت  ار  بش  زامن  متفه  منکن . سویام  ما  هناخ  رد  زا 
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ص233. هاگ ، نیمک  رد  ناطیش  . 1 دهد 1 .  بیرف  ار  وا  دناوت  یمن  ناطیش  دهد و  یم  ماجنا  ار  ناربمغیپ  لامعا  هکنیا 

دندید ار  رون  هک  ییاهنآ  مود : لصف 

( جع ) نامز ماما  اب  یکارا  یلع  دمحم  خیش  جاح  رتخد  تاقالم  ناتساد  - 19

دیدرت شیملع  ماقم  تمظع  يوقت و  رد  یـسک  تسا ، مق  هیملع  هزوح  گرزب  ءاـملع  زا  یکی  یکارا » یلع  دـمحم   » جاـح ياـقآ  هللا  تیآ 
ياقآ مالسالا  ۀجح  رـسمه  هک  مرتخد  دندومرف : هل  مظعم  دنک . یم  لقن  هحفص 64  مود  دلج  رد  نادنمشناد  هنیجنگ  باتک  فلوم  درادن ،

لماک و ار  شفاوط  جاجح  ماحدزا  رثا  رد  دـناوتن ، دیـسرت  یم  دوش و  فرـشم  همرکم  هکم  هب  تساوخ  یم  تسا  یکارا  ياقآ  دیـس  جاـح 
دش و هکم  هب  فرشم  وا  درک . دهاوخ  کمک  وت  هب  ادخ  ینک  تمواقم  میلع » ای  ظیفح  ای   » رکذ هب  رگا  متفگ : وا  هب  نم  دهد . ماجنا  تحار 

یم ماجنا  تحار  ار  ملاـمعا  هللادـمحب  مدرک و  یم  رارکت  رکذ  نآ  هب  نم  هک  درک  یم  فیرعت  نم  يارب  زور  کـی  تعجارم  رد  تشگرب ،
دوخ اب  فاوط  زا  لبق  مدرک . هدهاشم  فاوط  رد  ار  یبیجع  ماحدزا  اهنیادوس  زا  یعمج  هلیـسوب  فاوط ، ماگنه  رد  زور  کی  هکنا  ات  مداد .

، دشاب نم  بظاوم  ات  مرادـن ، یمرحم  اجنیا  رد  نم  هک  فیح  منک ، فاوط  تیعمج  همه  نیا  نایم  رد  هنوگچ  زورما  نم  هک  مدرک  یم  رکف 
. ینک فاوط  تحار  یناوتب  ات  وشب  ع ) « ) نامز ماما   » هب لسوتم  دـیوگ : یم  نم  هب  یـسک  مدینـش ! یئادـص  ناهگان  دـننزن ، هنت  نم  هب  اهدرم 

یم هار  نم  يور  شیپ  راوگرزب  ياقآ  مدـید ، مدرک  هاگن  دـنور . یم  وت  ولج  هک  تسا  اقآ  نیمه  تفگ : تسا ؟ اـجک  ناـمز » ماـما  متفگ «:
تـشپ وشب و  میرح  نیا  دراو  تفگ : نم  هب  ادص  نامه  دوش . یمن  دراو  میرح  نآ  رد  یـسک  تسا و  یلاخ  رتم  کی  ردق  وا  فارطا  دور و 

هب متـسد  هک  دوب  کیدزن  يردـق  هب  متفر و  یم  ع )  ) رـصع یلو  ترـضح  رـس  تشپ  متـشاذگ و  میرح  رد  اپ  ًاروف  نم  نک . فاوط  اقآ  رس 
ماما  » يا مورب ، تنابرق  اقآ  متفگ  یم  و  مدـیلام ، متروص  هب  متـشاذگ و  ترـضح  نآ  ياـبع  تشپ  هب  تسد  هتـسهآ  دیـسر ! یم  اـقآ  تشپ 
هکنآ نودب  ار  فاوط  راب  تفه  روط  نیمه  هصالخ  منک . مالس  اقآ  هب  مدرک ، شومارف  هک  مدوب ، رورـسم  يردق  هب  و  موشب ، تیادف  نامز »

تیعمج نیا  زا  هنوگچ  هک  مدرک  یم  بجعت  و  مداد . ماـجنا  دـشاب  هتـشاد  یتـمحازم  نم  يارب  هوبنا  تیعمج  نآ  دروخب و  مندـب  هب  یندـب 
ص95. ع ،)  ) نامز ماما  اب  تاقالم  . 1 دوش 1 .  یمن  میرح  نیا  دراو  یسک  هوبنا 

ینامزلا بحاص  همطاف  هب  فورعم  هنموم  يوناب  ناتساد  - 20

، راوگرزب قیدـص  دـسیون : یم  نینچ  هنیدـم  هکم و  رد  جـع )  ) نامز ماما  اب  رادـید  باتک  فلوم  یبارـض  نسح  دـمحم  رتکد  ياقآ  بانج 
نیدـنچ نایرج  خـیرات 11/1/76  رد  هتاـکرب  تماد  یهللا  تیآ  همـالع  خیـش  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  ع )  ) ناـمز ماـما  هتخوسلد  قشاـع و 
هدافتسا اهنآ  زا  بسانت  هب  هک  دندومن  لقن  میارب  هداتفا  قافتا  جح  ياهرفـس  رد  هک  ع )  ) نامز ماما  يالاو  رـضحم  هب  ار  ناشدوخ  فیرـشت 

جح هب  ناتسود  زا  يا  هدع  قافتا  هب  یـسمش  ای 1359  لاس 1358  هک  مراهچ  رفـس  رد  دشاب . یم  ناشیا  هب  طوبرم  ریز  هیـضق  تسا . هدـش 
رد رارقتـسا  هدج و  هب  ندیـسر  زا  سپ  مدید  هک  میدوب  هتـسشن  جاحلا ، هنیدم  رد  رارقتـسا  هدج و  هب  ندیـسر  زا  سپ  میدوب  هدـش  فرـشم 

؟ دیراد راک  هچ  مدیـسرپ : متفر  وا  دزن  دش و  دـنلب  همالع  اقآ  همالع ، ياقآ  دـنز : یم  ادـص  یمناخ  مدـید  هک  میدوب  هتـسشن  جاحلا ، هنیدـم 
هداد و هزاجا  نم  هب  لاسما  اقآ  موش ، فرـشم  هکم  هب  ما  هتـشاد  دـصق  هک  تسا  لاس  دـنچ  متـسه . هاـشنامرک  فارطا  یلاـها  زا  نم  تفگ :
ار ییاقآ  تفگ : دنتسه ؟ امش  هارمه  مه  ناتردپ  مدیسرپ : مهد  ماجنا  امـش  ییامنهارب  امـش و  اب  ار  لامعا  کسانم و  هک  دنا  هدرک  هیـصوت 

مدش انـشآ  رتشیب  ناشیا  اب  هک  یتقو  میـسر . یم  ناشتمدخ  رفـس  نیا  رد  هک  دنا  هداد  هدژم  دنتـسه و  ع )  ) نامز ماما  مروظنم  میوگ  یم  هک 
همطاف و شمان  دنک . یم  یگدنز  ع )  ) نامز ماما  ياضر  ریسم  رد  دراد و  ترـضح  هب  یناوارف  رایـسب  تدارا  هک  تسا  یمناخ  مدش  هجوتم 

یتیانع هداد و  يا  هدژم  نینچ  ترضح  هکنیا  زا  دنتفگ . یم  ینامزلا  بحاص  همطاف  ای  نامزلا  همطاف  هب  ترـضح  نآ  هب  دایز  هقالع  لیلد  هب 

ناتساد دص  نز  زا 78دص  هحفص 23 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


يربخ رثا و  اما  دش  مامت  لامعا  مدوب  ترـضح  تمدخ  دایب  جـح  لامعا  ماجنا  لحارم  یمامت  رد  اذـل  مدـش  لاحـشوخ  رایـسب  دـنا  هدومرف 
دجسم هب  متاخ  نیمه  ناتـسود و  قافتا  اب  دیامن  تکرح  هرونم  هنیدم  فرط  هب  حبـص  ادرف  ام  ناوراک  دوب  رارق  هک  ریدغ  دیع  بش  مدیدن .

هداد ماـجنا  ریـصقت  هورم ، افـص و  یعـس  فاوط ، زاـمن  فاوـط و  زا  سپ  میدیـسر . مارحلا  دجـسم  هب  ءاـشع  زاـمن  يرازگرب  عـقوم  مارحلا ،
رایـسب لاح  اب  دور و  یم  هار  مارآ  مارآ  مناـخ  نیا  هک  مدـید  یم  ءاـسن  فاوط  ماـجنا  نیح  رد  میدرک . عورـش  ار  ءاـسن  فاوط  متـشگرب و 

یم کشا  مدز و  یم  ادص  ار  ع )  ) نامز ماما  هدش و  بلقنم  مه  نم  هجیتن ، رد  دزیر ، یم  کشا  بترم  دنز و  یم  ادـص  ار  ترـضح  شوخ 
دمآ نم  يولج  هک  مدید  ار  ییاقآ  ناهگان  لیعامسا  رجح  رانک  رخآ  رود  رد  دندوب ، فاوط  لاح  رد  ام  اب  مه  ناتسود  زا  رفن  دنچ  متخیر .

ار ناـشیا  ًاـقیقد  یلو  مدیـسوب . ار  وا  مه  نم  دیـسوب . ارم  ناـشیا  سپـس  وت . رب  تنـسحا  ینعی  کـب  اـبحرم  دومرف : تفرگ و  لـغب  رد  ارم  و 
نیا تسیاب  یم  نوچ  میدـناوخ ، ار  ءاسن  فاوط  زامن  ءاسن ، فاوط  زا  سپ  دروخن . مه  هب  فاوط  هک  مدوب  بظاوم  لاح  نیع  رد  متخاـنش .

ققحت بشما  ع )  ) نامز ماما  هدعو  اقآ  جاح  تفگ : نم  هب  مناخ  نیا  میدرک . تکرح  دش و  دنلب  میدـناسر  یم  شدوخ  ناوراک  هب  ار  مناخ 
رجح رانک  رد  متفه  طوش  رد  مدید  نم  دـندوب و  ام  هارمه  ترـضح  فاوط  نایاپ  ات  ءاسن  فاوط  لوا  زا  تفگ : روطچ ؟ متفگ : درک . ادـیپ 

ار ترـضح  عقوم  نامه  هکنیا  زا  دـندوب و  ع )  ) نامز ماما  اقآ ، نآ  مدـش  هجوتم  هک  دوب  عقوم  نیا  رد  دـنتفرگ . لـغب  رد  ار  امـش  لیعامـسا 
خیـش اقآ  شمان  ًالامتحا  یناحور و  هک  شرهوش  قافتا  هب  دعب  هام  دنچ  مناخ  نیا  دندومرف : یم  همالع  اقآ  جاح  مدش . رثاتم  مدوب  هتخانـشن 

.1 دنا 1 .  هدیسر  ترضح  تمدخ  ررکم  دوب و  ترضح  یعقاو  نیرظتنم  ناتسود و  زا  زین  مناخ  نیا  رسمه  دندمآ  نم  ندید  هب  دوب  دمحم 
ص105. دندید ، ار  رون  هک  یناوناب 
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يارب يدایز  رایـسب  قوش  دوب و  ناردـنزام  لمآ  لها  هک  ار  دوخ  هدـلاو  تیاکح  نابوخ  احلـص و  زا  یکی  زا  مالـسلاراد  رد  یقارع  موحرم 
، متشاد ار  ءادف  انحاورا  هللا  ۀیقب  ترضح  سدقم  رـضحم  هب  فرـشت  قوش  رایـسب  دنک : یم  لقن  هتـشاد  ع )  ) نامز ماما  تمدخ  هب  فیرـشت 

مان یلـصم  لمآ ، رد  هک  یناکم  هب  روبق  لـها  تراـیز  هب  هبنـشجنپ  رـصع  مهاوخب ، سدـقم  دوجو  زا  تساوخ  یم  ملد  هک  متـشاد  یبلاـطم 
ترایز هجوتم  متساخرب  دش ، کیرات  مرظن  هب  ملاع  درک و  هبلغ  نم  رب  فعض  هک  متسیرگ  رایسب  متسشن و  مردارب  ربق  يالاب  هتفر و  تشاد 

هک مدرک  هدـهاشم  فلتخم  ياهگنر  هب  يراونا  هناخدور  رانک  رد  هار  ءانثا  رد  ناهگان  مدـش . ع )  ) میهاربا هدازماـما  ردـقلا  لـیلج  هدازماـما 
لاح رد  دناوخ و  یم  زامن  اجنآ  هک  مدـید  ار  يدرم  یلو  مدـیدن  ار  رون  نآ  رگید  متفر  شیپ  يدـق  دـنیآ ، یم  لوزن  دوعـص و  دـننام  جوم 
غراف زامن  زا  هکنآ  ات  مداتـسیا  متفر و  شیپ  مسانـشب . ار  وا  یتسیاب  دشاب و  نید  ناگرزب  زا  یکی  درم  نیا  دیاب  متفگ  دوخ  اب  تسا ، هدجس 

هک وت  هب  يراد  راـکچ  دومرف : مدرک ، رارـصا  دومرفن ، نم  هب  یهجوت  دـیتسیک ؟ امـش  متفگ : دومرف . باوج  مدوـمن  ضرع  مالـس  دـیدرگ ،
راکچ يارب  مدرک : ضرع  مدیمحلادبع . نم  هک : دومرف  دیـسر  ع )  ) نیموصعم هب  مداد و  مسق  هکنآ  زا  دعب  ار  وا  مبیرغ . نم  درادـن ، یلخد 
تمس هب  هراشا  تسا و  اجنآ  شربق  دومرف : تساجک ؟ رضخ  مدومن . ضرع  ما . هدمآ  رـضخ  ترایز  يارب  دومرف : دیدروآ ؟ فیرـشت  اجنیا 

. دنیامن یم  نشور  اجنآ  يدایز  عمش  هبنـش  راهچ  ياهبـش  هک  تسا  یبن  رـضخ  هاگمدق  هب  فورعم  دوب و  اجنآ  کیدزن  هک  دومرف  يا  هعقب 
هدازماما تسا و  ام  يومع  رـسپ  رـضخ  نیا  هکلب  تسا  رـضخ  نآ  هن  رـضخ  نیا  دومرف : تسا . هدنز  رـضخ  زونه  دـنیوگ  یم  مدرک : ضرع 

زا مدـید  دـشاب ، ام  نامهم  ات  هدرب  هناخ  هب  هدرک  یـضار  ار  وا  تسا ، یبوخ  بیرغ  تسا و  یگرزب  درک  نیا  هک  مدرک  رکف  دوخ  اـب  تسا .
نوچ دشاب و  یم  ادف  انحاورا  تجح  ترضح  وا  هک  دش  ماهلا  نم  هب  ایوگ  دناوخ ، یم  یئاعد  بل  ریز  دربب و  فیرـشت  هک  تساخرب  ياج 

شرونا تروص  هب  نامگ  نیا  قیدصت  ناحتما و  يارب  تسا ، هداشگ  شیپ  نادند  دراد و  یلاخ  كرابم  هنوگ  رد  ترـضح  نآ  متـسناد  یم 
ار كرابم  تسد  هلـصافالب  مهاوخ . یم  امـش  زا  يا  هناشن  مدرک : ضرع  دوب ، هداد  رارق  تروص  يولج  ار  تسار  تسد  مدـید  مدرک ، رظن 

برطـضم تسا ، راوگرزب  نامه  هک  مدرک  ادیپ  نیقی  مدرک  هدهاشم  مدب  هدینـش  هک  نانچنآ  ار  تمالع  ود  ره  دندومرف  مسبت  هدرب و  رانک 
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زونه دومرف : هدیدرگ ؟ علطم  امـش  روهظ  زا  یـسک  ایآ  مدرگ  ناتنابرق  مدرک : ضرع  هدومرف . روهظ  ترـضح  نآ  هک  مدرک  نامگ  مدـش و 
تجاح هچو  میوگب  هچ  متـسنادن  دوب  هدـنامزاب  تکرح  زا  میاـپ  تسد و  سرت  بارطـضا و  تدـش  زا  دـیدرگ . هناور  هدیـسرن و  نآ  تقو 

زا مدرک  رکف  هچ  ره  دـنداتفا ، هارب  سپـس  مسوبب . ار  ناتکرابم  ياپ  دـیهدب  نذا  موش ، تیادـف  هک : میامن  ضرع  متـسناوت  ردـقنیا  مهاوخب ،
جنپ نم  هب  ادـخ  هک  مراد  نآ  يوزرآ  اـقآ  مدرک . ضرع  هکنآ ، رگم  دـماین  رطاـخ  هب  مجئاوح  زا  يزیچ  تقو  دوبمک  دوخ و  سرت  تیاـهن 
يارب دنا  هدرک  دنلب  ار  ناشکرابم  ياهتـسد  هار  نیب  رد  ناشیا  هک  مراذـگب ، مان  ار  اهنآ  ابع  لآ  نت  جـنپ  ياهمانب  هک  دـیامرف  تیانع  دـنزرف 

نآ تباهم  دندش  روکذم  ربق  لخاد  هکنآ  ات  دومرفن  یئانتعا  مدومن  سامتلا  متفگ و  نخـس  هچ  ره  رگید  هللا . ءاشنا  دندومرف : ندرک و  اعد 
هب مدیـسرت ، یم  مدـیزرل و  یم  رایـسب  هدومن  هبلغ  نم  رب  سرت  دنتـسب و  ارم  هار  ایوگ  موش ، هعقب  نآ  لخاد  هک  دـش  عنام  سرت  راوگرزب و 

ءانثا نا  رد  ًاقافتا  دندماین ، نوریب  دیـشک و  لوط  یتدم  دیآ . نوریب  دـیاش  هک  مداتـسیا  بقع  تشادـن  رتشیب  رد  کی  هک  هعقب  رد  رب  یئاهنت 
لوبق وا  میوش ، هعقب  لخاد  مه  اب  دوش و  هارمه  نم  اـب  وا  هک  متـساوخ  مدز  ادـص  ار  وا  دورب  ناـسربق  نآ  هب  دـهاوخ  یم  هک  مدـید  ار  ینز 

زا تشادن . يرگید  رد  روکذم  هعقب  هکنآ  اب  مدیدن  يرثا  میدرک  هاگن  جراخ  لخاد و  زا  هچ  ره  مدیدن  ار  یـسک  یلو  میدش  لخاد  هدومن 
ترـضح نآ  ياعد  تکرب  هب  هام  نامه  رد  دندیناسر . هناخ  هب  ارم  اذل  منک  شغ  دوب  کیدزن  دـش و  نوگرگد  ملاح  بئارغ  نیا  هدـهاشم 

هک دندیدرگ  دلوتم  نسح  دعب  همطاف و  وا  زا  دـعب  یلع و  سپـس  دومرف و  اطع  نم  هب  دـمحم  مان  هب  يدـنزرف  یلاعت  يادـخ  هدـش و  رادراب 
(، ع  ) نامز ماما  اب  ناوناـب  تاـقالم  . 1 دومرف 1 .  تیانع  یلاـعت  يادـخ  مه  هب  ار  نیـسح  نسح و  هثاغتـسا  حاـحلاب و  یلو  دـش  توف  نسح 

ص247.
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مدرب و یم  رـسب  ع )  ) نامز ماما  تاقالم  رادید و  يوزرآ  رد  اهتدم  تفگ : یم  هک  دندومن  لقن  ناشمناخ  زا  يدـمحم  قداص  ياقآ  بانج 
ام دیـسر و  ارف  (ع ) هللادبعابا يارب  ياوگوس  یناوخ و  هضور  مایا  هکنیا  ات  دش  یم  رتدایز  مامه  ماما  نآ  تاقالم  قشع  شتآ و  زور  هب  زور 

کی میداد . یم  راهن  رخآ  زور  میتشاد و  یناوخ  هضور  سلجم  ع )  ) نیـسحلا هللادـبع  ابا  ترـضح  يارب  زور  هد  رفـص  مرحم و  هاـم  ود  رد 
هب هک  مدومن  انمت  شهاوخ و  هادف - هانحاورا  هللا - ۀیقب  ترضح  زا  متـسشن و  هلبق  هب  ور  سلجم  يرازگرب  زا  لبق  میتشاد  سلجم  هک  یلاس 
زور زا  دش . دهاوخ  يربخ  هک  دش  ماهلا  ملد  هب  دننک . زارفارـس  ار  ام  ع )  ) نیـسح ماما  ناشدـج  رطاخب  لقاال  دـنروایب . فیرـشت  ام  سلجم 

هب متـشاذگ و  وتپ  نآ  يالاب  مدوب  هدرکن  هدافتـسا  زونه  هک  هزاتو  یبوخ  رایـسب  یتشپ  مدرک و  ـال  راـهچ  ار  يون  يوتپ  سلجم  يـالاب  لوا 
( يدمحم اقآ   ) نم دینیـشنب . اجنیا  هک  ما  هتـشاذگ  ءادف - ءانحاورا  نامز -  ماما  يارب  ار  اجنیا  دنیـشن . وتپ  نیا  رب  سک  چـیه  متفگ ، مرهوش 
ار هنادرم  سلجم  لخاد  زور  ره  تفگ : یم  هک  دندرک  لقن  ناشرسمه  زا  يدمحم  ياقآ  سپس  مشچ ! متفگ : مدرک و  یمـسبت  دیوگ : یم 
رد نم  مهدب و  راهن  متساوخ  یم  هک  رخآ  زور  هکنیا  ات  دش  یمن  يربخ  یلو  هن ؟ ای  دندروآ  فیرشت  اقآ  هک  مدرک  یم  هاگن  هدرپ  تشپ  زا 

، دندرک نهپ  ار  هرفس  هکنیا  ات  ندرک ، راک  ندرک و  هیرگ  هب  عورش  تسکش و  ملد  مدوب ، ياریذپ  لئاسو  ندرک  هدامآ  لوغـشم  هناخزپشآ 
، راضح مدرم و  همه  تسا و  هتـسشن  وتپ  نآ  يور  تباهم  تلالج و  ایند  کی  اب  یممعم  دیـس  مید  مدرک  هاـگن  هدرپ  تشپ  زا  ءاـنثا  نیا  رد 
دومن و یم  لابقتـسا  دـندش  یم  دراو  هک  يدارفا  زا  ًاتداع  هک  مرـسمه  یتح  ات  دـندرک  یمن  یهجوت  اقآ  نآ  هب  دـندوب و  تبحـص  لوغـشم 

ارف ار  امـش  سلجم  زورما  یبیجع  رطع  هچ  تفگ  نم  هب  اه  مناخ  زا  یکی  مدرک . بجعت  یلیخ  دوب ، هجوت  یب  وا  هب  تفگ  یم  دـمآ  شوخ 
دـش هدامآ  اذغ  تسا  هتفرگ  ارف  ار  لزنم  ياضف  یبیجع  رطع  دیوگ . یم  تسار  مدید  میدـیمهف . یمن  ار  يرطع  نینچ  یلبق  ياهزور  هتفرگ 

فرطب یهاگ  هگ  دـندروخ و  اذـغ  همقل  دـنچ  ناشکرابم  تسد  اـب  اـقآ  نآ  ندـید  هدرپ  يـال  زا  دـندش  ندروخ  اذـغ  لوغـشم  ناـنامهم  و 
دنلب ار  كرابم  ياهتـسد  اقا  نآ  مدید  دش  ندرک  اعد  لوغـشم  املع  زا  یکی  اذغ  زا  دـعب  دـندومن . یم  مسبت  دـندرک و  یم  هاگن  هناخزپشآ 
جراخ سلجم  زا  یـسک  زونه  متـسیرگ  یم  هدرپ  تشپ  ار  اـهفرظ  میدوب و  ندرک  عمج  هرفـس  لوغـشم  هک  روطناـمه  دـنتفگ  نیمآ  درک و 
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هک یـصخش  نامه  متفگ : اقآ ! مادک  تفگ : يدرکن . هقردب  ار  اقآ  ارچ  متفگ  وا  هب  مدز  ادص  ار  مرـسمه  دوز  مدیدن . ار  اقآ  نآ  دوب  هدشن 
هب اهدرم  امش  زا  سک  چیه  دندوب و  هتسشن  اجنآ  تایصوصخ  نیا  اب  يدیس  اقآ  ارچ  متفگ : دوبن . اجنآ  یسک  تفگ : دوب . هتـسشن  وتپ  يور 
!؟ دوب اقآ  نآ  زا  بیجع  رطع  نیا  تفگ : دـش و  لوحتم  مرـسمه  مدـید  متفگ  ار  نیا  ات  دوب . هتـسشن  هناـبیرغ  اـهنت  دـیدرک و  یمن  هجوت  وا 
ای دایرف  دندرک  یم  هیرگ  مدرم  بورغ  ات  زور  نآ  دـش  شخپ  سلجم  نایم  ربخ  میدـیدن . ار  وا  سلجم  دارفا  نم و  یلو  تفگ : هلب . متفگ :

ص212. ع ،)  ) نامز ماما  اب  ناوناب  تاقالم  . 1 دنداد 1 .  یم  رس  نامزلا  بحاص 

تیرشب یجنم  اب  تاقالم  سونیلاج  همطاف  مناخ  ناتساد  - 23

اب ار  ریز  نایرج  دسیون : یم  نینچ  یبارـض  نسح  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج  هنیدم  هکم و  رد  جع )  ) نامز اما  اب  رادید  باتک  مرتحم  فلوم 
اب 1403 قباطم  لاس 1362  رد  دنا : هدرک  لقن  جع )  ) نامز ماما  یبیغ  ياهدادما  باتک  فلوم  يارب  مدقم  يرکاش  نسح  خیـش  جاح  ياقآ 
اب هک  لاس  نآ  نیرفاسم  مدش و  فرـشم  همظعم  هکم  هب  نارهت ، نکاس  ینارهت ، يدهم  جاح  تیریدـم  هب  ناوراک  یناحور  ناونع  هب  يرمق 

هرمج یمر  عقم  رد  هک  رمـشاک  دابآ  لیلخ  لها  سونیلاج  همطاف  مان  هب  دوب  یمناخ  نیرفاـسم  عمج  رد  دـندوب . رمـشاک  لـها  زا  دـندوب  اـم 
ماما اقآ  هب  هک  متفگ  وا  هب  نم  تشاذگ . نایم  رد  نم  اب  ار  بلطم  اذل  يدـیدرگن و  هرمج  یمر  هب  قفوم  ناشیا  دایز  تیعمج  رثا  رب  یطـسو 

عورـش هک  مدید  هلب و  تفگ : يدش ؟ قفوم  متفگ  وا  هب  تشگرب  هک  هقیقد  دنچ  زا  دـعب  تفر و  وا  تشذـگ و  نیا  دوش . لسوتم  ع )  ) نامز
هکنیا لثم  دراد و  ارق  هرجح  هشوگ  کی  رد  رفن  کی  مدـید  مدـش  ع )  ) نامز ماـما  هب  لـسوتم  نم  هک  یتقو  تفگ : ندرک و  هیرگ  هب  دومن 

زاب نم  يارب  هار  درک و  هراشا  شکرابم  تسد  اب  و  فرط ، نیا  زا  همطاف ، دومرف : ناشیا  کیدزن  هب  مدیـسر  ات  دـیامرف . یم  کمک  ار  مدرم 
سپس دیوگ : یم  سونیلاج  همطاف  مدومن . رکشت  اقآ  نآ  زا  متـشگرب  مدرک و  هرمج  یمر  یناسآ ، هب  متفر  نم  دش و  تولخ  هکیروطب  دش 

هـضور اـم  يارب  وـگب : يرکاـش  ياـقآ  هب  ادرف  دـیناوخ . یم  هضور  ناـتناوراک  رد  حبـص ، زاـمن  زا  دـعب  زور  ره  هـک  امـش  دوـمرف : اـقآ  نآ 
داد نانیمطا  ام  هب  نایرج  نیا  لقن  زا  دعب  سونیاج  مناخ  دیوگ : یم  يرکاش  ياقآ  دومن . مهاوخ  تکرـش  مه  نم  دـناوخب و  حانمجلاوذ » »

ص279. ع ،)  ) نامز اما  اب  ناوناب  تاقالم  . 1 تشاد 1 .  دنهاوخ  تکرش  ع )  ) يدهم ترضح  ًاملسم  حبص  ادرف  هضور  رد  هک 

دیس امش  رگم  تفگ : یم  دز  یم  کتک  بارطـضا  ماگنه  رد  ار  شیوخ  ياه  هچب  یحطبا  نسح  دیـس  هللا  تیآ  گرب  ردام  هنموم  همرکم  وناب  - » 24
یم لقن  ینینچ  ناشراوگرزب  ردپ  نابز  زا  حور  زاورپ  باتک  رد  هزع  ماد  یحطبا  نسح  دیس  هللا  تیآ  ترضح  « دینز یمن  ادص  ار  ناتدج  ارچ  دیتسین 

فارطا تاقالیی  زا  یکی  دوب و  هدرک  رهوش  هک  متـشاد  يرتگرزب  رهاوخ  دوب  هدرک  توف  مردپ  مدوب ، هلاس  هدزناش  یناوج  دومرف : مردپ  دـنیامرف :
اجنآ يارب  ینیشام  لئاسو  نامز  نآ  میورب . الاب » نویام   » هب میدش  لیام  مه  ام  دوب و  هدش  مرگ  دهشم  ياوه  دوب ، هتفر  الاب » نویام   » مان هب  دهـشم 

رگا یهاگ  هیثاثا و  يارب  رگید  یکی  دندش و  راوس  دوب  رتکچوک  نم  زا  هک  مرهاوخ  ار  يرگید  مردام و  ار  یکی  هک  میدرک  هیارک  غالا  سار  هس  دوبن ،
. منک هدافتسا  مدش  هتسخ  نم 

دوب هدـنام  یقاب  نویام  هناخدور  هب  يرتمولیک  هس  ًادودـح  ًابیرقت  دـمآ . یم  هدایپ  ام  هارمه  دوب ، یبدا  یب  ناوج  هک  مه  اهغالا  نیا  بحاص 
یئانتعا ام  دـیورب  نییاپ » نویام   » فرط هب  هکدز  دایرف  رود  زا  وا  میتفر ، یم  الاب » نویام   » فرط هب  ام  تبحـص و  لوغـشم  رفن  کی  اب  وا  هک 

هـس زونه  هک  نویاـم  هناـخدور  لوا  یتـقو  تسا  ـالاب » نویاـم   » اـم دـصقم  هک  میدوـب  هتفگ  وا  هب  اریز  میداد ، همادا  دوـخ  هار  هب  میدرکن و 
هدایپ ار  ام  تفرگ و  ار  اهغالا  ولج  ودـناسر  ام  هب  تمحز  اب  ار  شدوخ  هوبنا  ياهتخرد  ریز  دوب ، هار  هناخدور  رد  ـالاب » نویاـم   » هب رتمولیک 
مردام هچ  ره  دیورب . هدایپ  دیهدب و  ار  هیارک  هیقب  اج  نیمه  زا  دـیاب  تفگ : تسب و  رانک  هب  ار  اهغالا  دـش  یم  کیرات  اوه  هکنآ  اب  درک و 

کیرات اوه  تساوخ  یم  ًالامتحا  درکن و  لوبق  میهد ، یم  وت  هب  یهاوخب  مه  هفاضا  رادـقم  ره  ناسرب  الاب » نویام   » اب ار  ام  هک  درک  اـضاقت 
برطـضم هداعلا  قوف  اذـل  دوب  هدـیمهف  ار  ینعم  نیا  مردام  دـنرب ، تیانج  هب  تسد  دوب ، نامهارمه  یناوج  رتخد  نز و  کـی  نوچ  دوش و 

هب ار  مرهاوخ  نم و  هک  دش  يدـح  هب  مردام  بارطـضا  دـید ، یمن  ار  مشچ  مشچ  هوبنا ، ناتخرد  ریز  مه  نآ  دـش ، کیرات  اوه  دوب . هدـش 
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ای میدز : یم  دایرف  میدرک و  یم  هیرگ  مه  ام  دینز ؟ یمن  ادصار  ناتدـج  ارچ  دـیتسین ، دیـس  رگم  امـش  تفگ : یم  دز و  یم  کتک  تدـش 
گنر تایـصوصخ و  مامت  یتح  ام  یکیرات ، نآ  رد  هک  دـیآ  یم  یتماق  دـنلب  دیـس  هناخدور  نیئاپ  زا  میدـید  هاگان  هک  ادـج ... ، ای  ادـج ،

دـنکب و لاوس  ام  زا  هکنآ  نودـب  تشاد . نت  هب  یهار  هار  دـنلب  يابق  رـس و  هب  يزبس  هماـج  هک  منک  یمن  شومارف  مدـید و  یم  ار  شـسابل 
نآ هکنآ  اب  يا ؟ هدرک  نادرگرـس  برطـضم و  هناخدور  نایم  رد  ار  ربمغیپ  هیرذ  بیجنان ! تفگ : درک و  ناوج  نآ  هب  ور  دسرپب  ار  نایرج 
رد دـش  مولعم  اهدـعب  هک  یبدا  یب  ناوج  نآ  تشادـن . دوجو  ام  رد  مه  تدایـس  تمالع  چـیه  تخانـش و  یمن  ار  ام  رهاظ  تروص  هب  اقآ 
مه اقآ  درک . رارف  تساخرب و  دیوگب  ینخس  هکنآ  نودب  درک ، یم  رازآ  تیذا و  همه  هب  تبسن  دنک و  یمن  انتعا  یسک  هب  اتـسور )  ) نوبام
یلو درک  یم  تعاطا  وا  ناسرب . دصقم  هب  نک و  راوس  ار  اهنآ  روایب و  ار  اهغالا  ورب  دـندومرف : وا  هب  دـنتفرگ و  ار  وا  دـنتفر و  وا  بیقعت  هب 

اب اج  همه  هار  رد  اقآ  متسه . امش  اب  دصقم  ات  نم  دندومرف : دنک . یم  تیذا  ار  ام  وا  دیورب  هک  امـش  زاب  اقآ ، تفگ : مردام  دز . یمن  فرح 
تخرد زا  شفارطا  هک  دوب  یلحم  رد  مرهاوخ  لزنم  مینیب ، یم  ار  دوخ  هار  زور  دـننام  ام  بسا و  بش ، هک  میدوب  لفاغ  ًالماک  ام  دوب و  اـم 

هب ار  اقآ  تفگ : نم  هب  مردام  مرکـشتم . اقآ  هلب  میتفگ : دیدیـسر ؟ دـندومرف : دـندناسر  لزنم  رد  هب  اقآ  ار  ام  یتقو  دوب ، یلاخ  ناـمتخاس  و 
هب دـعب  دادـن ، باوج  یـسک  اقآ ،... مدز  داـیرف  هچ  ره  تسا  کـیرات  اوه  دنتـسین و  اـقآ  متفگ : نم  دـننک . تحارتسا  اـت  نک  توعد  لزنم 

1 ؟  تسین وا  زا  يرثا  درک و  كرت  ار  ام  هبترم  کی  ارچ  تشاد و  ربخ  راک ، نایرج  زا  هنوگچ  یکیرات  نآ  اب  هناخدور  رد  هک  دـمآ  نامدای 
ص79. حور ، زاورپ  . 1

ناگتفای هار  موس : لصف 

نمشد ربارب  رد  هلوخ » » نیرفآ هسامح  مناخ  ناتساد  - 25

نب دلاخ  دوب ، نیملـسم  ربارب  دـنچ  نمـشد  تیعمج  تفرگ ، رد  نایمور  اب  ناناملـسم  نیب  یگرزب  گنج  (ص ) ادـخ لوسر  تلحر  زا  دـعب 
رد تشگرب و  تفر و  وا  داتسرف ، نمـشد  رکـشل  يوس  هب  ییاسانـش  يارب  ار  روزا » نب  رارـض   » مان هب  صخـش  مالـسا ، شترا  هدنامرف  دیلو 

رارـض مینک . ینیـشن  بقع  تسا  رتـهب  سپ  تفگ : دـلاخ  درک ، فیـصوت  زهجم  رایـسب  فلتخم  تارظن  زا  ار  نمـشد  رکـشل  دوخ  شرازگ 
رب مک  هورگ  رایـسب  هچ   1 دـینکن ». اهنآ  هب  تشپ  سرت  يور  زا  دـیتفرگ  رارق  نمـشد  ربارب  رد  یتقو  نانموم  يا  دـیامرف «: یم  نآرق  تفگ :

ریـسا ار  وا  ات  داد  همادا  گنج  هب  و  دز ، رکـشل  بلق  هب  شیپاشیپ  دوخ  زاغآ و  گـنج  رارـض  ناـمرف  هب   2 دش ». دهاوخ  زوریپ  رایـسب  هورگ 
یم هدرک و  رپ  راعش  ریشمش و  رابغ و  درگ و  اب  ار  هنحص  دور و  یم  شیپ  هب  يا  هدنمزر  ناناملـسم  هیحان  زا  دندید  دیـشکن  یلوط  دندرک .

نانچمه گنج  هب  هدش و  نوخ  زا  رپ  شندب  دندید  یتدم  زا  سپ  دنک ، یم  يوالد  نینچ  نیا  تسیک  نیا  هک  دندرک  بجعت  همه  دـگنج ،
مراد مرـش  نم  تفگ : وا  یتسیک ؟ وت  منادب  وگب  يراد  یم  هگن  شـشوپ  رد  ار  دوخ  یک  هب  ات  تفگ : تفر و  وا  دزن  دلاخ  دـهد ، یم  همادا 

، دنا هدرک  هچ  ار  مردارب  مناد  یمن  متسه ، رارض »  » رهاوخ هلوخ »  » نم ما ، هدادن  ماجنا  تسا  نم  هتسیاش  هک  يراک  اریز  مناسانـشب ، ار  دوخ 
همادا گنج  هب  دـناوخ  یم  زجر  هک  یلاح  رد  و  دز ، نمـشد  بلق  هب  رگید  راب  دـش  مامت  هک  شنانخـس  مروآ ، تسد  هب  ار  وا  ات  مگنج  یم 

هکراـبم هیآ  هرقب ، هروس  . 2 هکرابم 150 . هیآ  لاـفنا ، هروس  . 1 تشاد 3 .  تکرـش  زین  رگید  ياـهگنج  رد  گـنج  نیا  رب  هوـالع  یلو  داد 
ص112. خیرات ، نیرفآ  درم  نانز  . 3 . 249

تخومآ هیثرم  (ع ) ارهز همطاف  ترضح  زا  باوخ  ملاع  رد  هرز  مناخ  - 26

هدومن یم  اپ  رب  ار  (ع ) نیسحلا هللادبعابا  ءادهشلا  دیس  ترضح  يازع  هدرک و  یم  تکرـش  هنانز  سلاجم  رد  هرز ، مان  هب  يرگ  هحون  مناخ 
يارب هصـالخ  هدوـمن و  یم  هیرگ  يرادازع و  هب  بـیغرت  ار  رگید  تاروذـخم  دوـب و  ءـالو  لـها  راـکزیهرپ و  یقتم و  یمناـخ  يو  تـسا .
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یمرب شلزنم  هب  يرادازع  تاـسلج  زا  دـعب  بش  کـی  تسا . هداد  یم  ماـجنا  هدـمآ  یم  رب  شتـسد  زا  يراـک  ره  ع )  ) تیب لـها  يرادازع 
(ع) ارهز همطاف  ترـضح  سدـقم  رـضحم  هب  هک  دـنیب  یم  باوخ  ملاع  رد  دور و  یم  باوخ  هب  دور و  یم  رتسب  هب  هتـسخ  لاـح  اـب  ددرگ ،
ور نایرگ  مشچ  اب  دعب  دننک و  یم  يراز  هیرگ و  دنا و  هتسشن  ءادهـشلا و  دیـس  سدقم  ربق  دزن  ع )  ) هقیدص ترـضح  تسا . هدش  بایفرش 

ایکبا اضیغت و  اهتسلا ال  اضیف و  نانیعلا  اهیا  ناوخب . ار  راعشا  نیا  ءادهـشلا  مدنبلد  ازع  سلاجم  رد  هزر ! يا  دندومرف : دندرک  هردخم  نیا  هب 
و دینک ، هیرگ  دایز  ! دیزیر ورف  رایـسب  کشا  نامـشچ ! ود  يا  ینعی : ًاضیرم  ناکال  ال و  ًالیتق ! هضرما  مل  ًاضیـضر  ردصلا  كرت  ًاتیم  فطلاب 
! تسا هدش  هتـسکش  اهبـسا  مس  ریز  شا  هنیـس  تسا و  هداتفا  البرک  نیمز  رد  هک  يدیهـش  نآ  رب  دـینک  هیرگ  و  دـینکن ! افتکا  مک  کشا  هب 
(، ع  ) نیسح ماما  ترـضح  تاکرب  راثآ و  . 1 درکن 1 .  يدـنب  مخز  يراد و  راـمیب  وا  يارب  یـسک  تسا و  هتفر  اـیند  راد  زا  دوبن و  ضیرم 

ص212.

(ع) سابع ترضح  طسوت  يریپ  نز  نتفای  تاجن  يارجام  - 27

هب لوپ  یفرـشا  دـص  دـیاب  دورب  ع )  ) نیـسح ماما  تراـیز  هب  سک  ره  هک  دوب  هتـشاذگ  رارق  ساـبع  ینب  ياـفلخ  زا  یکی  هک  تسا  تیاور 
هفیلخ زور  کی  دنتفر . یم  ترایز  هب  رایـسب  تیعمج  اب  لاس  ره  رد  رارک  ردیح  مولظم  دنزرف  راثن  ناج  نایعیـش  دوجو  نیا  اب  دهدب  ناوید 
ماگنه نیا  رد  دنهد و  یم  یفرشادص  کی  ره  دنیآ و  یم  راوز  هک  دید  دوب  نوریب  هب  فرشم  شرـصق  دوب و  هتـسشن  دوخ  رـصق  رد  دادغب 

نالکوم هب  درمش و  یفرشا  ردص  هدروآ  نوریب  يا  هسیک  دوخ  لغب  زا  دیسر و  تشپ  رد  ینابنا  هدایپ و  هنهرب  ياپ  ار  راوز  بقع  زا  ینزریپ 
لوـپ ردـقنیا  هک  وـت  نزریپ  يا  تفگ  هفیلخ  دـندرب  هفیلخ  شیپ  هتفرگ  ار  وا  درک  مکح  هفیلخ  دورب  راوز  بقع  زا  هک  تساوـخ  داد  هفیلخ 

يریسا تلاح  اب  دزی  رکشل  نادرگرس  ءادهـشلا  دیـس  تیب  لها  هب  یـسات  رایـسب و  باوث  رطاخب  تفگ  يا  هدمآ  هدایپ  ياپ  ارچ  سپ  یتشاد 
دیـس ترـضح  مدوخ  يـالوم  تراـیز  هب  تفگ  نز  يور ؟ یم  یـسک  هچ  تراـیز  هب  تفگ  هفیلخ  دـندرب  یم  هداـیپ  ارم  ناـشیا  زا  یـضعب 
تفگ نز  ینک ؟ یم  فرص  ناشیا  هار  رد  ار  لوپ  ردقنیا  هک  يا  هدید  یتعفنم  هچ  ناشیا  زا  تفگ : مور  یم  (ع ) سابع ترضح  ءادهشلا و 

ناتـسود و ریگتـسد  بئاصم  دـئادش و  ماگنه  رد  تسا و  ناشیا  تیانع  تعافـش و  هب  هتـسباو  نم  ترخآ  اـیند و  ياـهراک  عیمج  حالـصا 
هک درک  مکح  نوعلم  نآ  سپ  يرآ . تفگ  دنـسر ؟ یم  تدایرف  هب  وت  نایاقآ  منک  ملظ  وت  هب  نم  رگا  تفگ  هفیلخ  دشاب . یم  دوخ  نارئاز 

دهد یم  تاجن  ار  وا  یسک  هچ  هکلهم  زا  ایآ  هک  دندرک  یم  هاگن  دنتخادنا و  تارف  هب  دنتسب و  مکحم  ار  هفیعض  هزوجع  نآ  ياپ  تسد و 
ای تفگ  هبترم  کـی  درک  ساـبع  ترـضح  هضور  فرط  هـب  ور  لاـح  نآ  رد  دروآ  ـالاب  ار  وا  بآ  هدز  هطوـغ  بآ  هـب  هراـچیب  ریپ  نز  نآ 
هک لاح  نآرد  درک  ادـن  ار  سابع  ترـضح  زاب  دروآ  الاب  ار  وا  بآ  زین  رگید  هعفد  دـش  رو  هطوغ  هرابود  سرب  مدایرف  هب  سابعلا  لضفلابا 
داد شتاجن  بآ  زا  هتخاس  فیدر  هتـشادرب  ار  وا  دـیناسر و  ریپ  نز  هب  ار  دوخ  دیـسر  قرب  نوچ  يا  هراوس  دـندید  دوش  قرغ  دوب  کـیدزن 
نیا زا  سپ  داد ، تاجن  ارم  روطچ  هتشاذگن  تتامش  رد  ارم  نم  يالوم  هک  دیئوگب  هفیلخ  هب  تفگ  هدرک  هفیلخ  ناگتـشامگ  هب  ور  نز  نآ 
مان بآا  رد  نداتفا  تقو  رد  تفگ  يداد  تاجن  تکاله  هطرو  زا  ارم  هک  یتسه  یسک  هچ  وت  ادخ  هدنب  يا  تفگ  هراوس  هب  ریپ  نز  هیـضق 

ینامز كدـنا  رد  سپ  متـسه  سابعلا  لضفلابا  نم  مدز  یم  ادـص  ار  سابعلا  لـضفلابا  مدوخ  يـالوم  تفگ  يدز  یم  داـیرف  ار  یـسک  هچ 
درک مکح  تشادرب  راوز  زا  ار  یفرشا  دص  رارق  نآ  دش  ربخ  اب  هفیعض  نتفای  تاجن  زا  هفیلخ  نوچ  دش و  بیاغ  دیناسر  راوز  هب  ار  هفیعض 
ص55. ینامسا ، راونا  زا  ییاهناتساد  زا  لقن  هب  ج2 ، رونلا ، لوکشک  . 1 تسب 1 .  ناوتن  ار  هار  نیا  هک  دوشن  راوز  ضرعتم  سک  چیه  هک 

تفگ یم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هشیمه  هک  ینز  زا  تفگش  تیاکح  - 28

دادعتـسا یلاعت  يراب  مسا  هب  شیوخ  یگدنز  روما  مامت  رد  هک  تشاد  ینموم  نز  قفانم  يدرم  هک  تسا  هدش  تیاکح  ناوخالا  ۀـفحت  رد 
یم كانمـشخ  رایـسب  هللا  مسب  هب  وا  خـسار  داقتعا  لسوت و  زا  شرهوش  تفگ و  یم  میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب   » يراک ره  رد  تسج و  یم 
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تفرگ و ار  هسیک  نز  رادب ! هاگن  ار  نآ  تفگ  داد و  هنموم  نز  نآ  هب  رز  زا  یکچوک  هسیک  يزور  هکنآ  ات  تشادن  هراچ  وا  عنم  زا  دـش و 
دوـمن و ناـهنپ  یناـکم  رد  هسیک  نآ  و  میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب  تفگ «: دـیچیپ و  يا  هچراـپ  رد  ار  نآ  میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب  تفگ «:
زا سپ  دـنک . هدنمرـش  راـبتعا و  یب  ار  وا  هکنآ  اـت  تخادـنا  اـیرد  هب  دومن و  تقرـس  ار  رز  هسیک  شرهوش  زور  نآ  يادرف  تفگ . هللا  مسب 
هب دیرخ و  ار  یهام  ود  نآ  قفانم  درم  دشورفب . هک  دروآ  یهام  ود  يدایـص  زور  نیب  رد  تسـشن و  دوخ  ناکد  هب  ایرد  رد  هسیک  نتخادنا 

مکش نایم  رد  ار  هسیک  درک  هراپ  ار  نایهام  نآ  زا  یکی  مکـش  نز  نوچ  دنک . خبط  وا  بش  يارب  ار  ییاذغ  نز  نآ  هک  داتـسرف  دوخ  لزنم 
وا دزن  ار  ناـیرب  ناـیهام  نز  دـمآ  لزنم  هب  شرهوش  دـش و  بش  نوچ  تشاذـگ . لوا  ناـکم  رد  تشادرب  ار  نآ  تفگ و  هللا  مسب  دـید ! وا 

، هتـساخرب یلطعم  نودـب  هنموم  نز  نآ  روایب . متـشاذگ  تناما  هب  تدزن  هک  ار  رز  هسیک  تفگ : درم  هاگنا  دـندومن . لوانت  هنخاس ، رـضاح 
هب ار  یهلا  هدجس  دومن و  بجعت  رایـسب  هسیک  هدهاشم  زا  شرهوش  تشاذگ . شرهوش  شیپ  رد  ار  نآ  تفگ و  میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب  »

ص28. میرک ، نآرق  تمظع  زا  ناتساد  لهچ  زا  لقن  هب  رهاوجلا ، ًنیرق  . 2 دیدرگ 2 .  نانموم  هلمج  زا  دروآ و  ياج 

دوش رضاح  يو  هزانج  رب  (ع ) رفعج نب  یسوم  ماما  هک  هطیطش  یب  یب  ناتساد  - 29

دنداتسرف یم  ترضح  تمدخ  ار  یلاوما  روباشین  نایعیش  رفعج  نب  یسوم  ترضح  نامز  رد  روباشین  رد  دوب  يا  هنموم  نز  هطیطـش  یب  یب 
لوبق مه  ماما  و  داتسرف ، ترضح  يارب  تشاد ، شزرا  مهرد  راهچ  هک  دوب  هتشیر  شدوخ  هک  خن  هماخ  يرادقم  اب  مهرد  کی  مه  نز  نیا 

زا یتمسق  تشاد و  شزرا  مهرد  لهچ  هک  هدب  وا  هب  ار  هسیک  نیا  ناسرب و  ارم  مالس  هطیطـش  هب  دومرف : ایاده  هدنروآ  هب  ترـضح  دومرف :
یماگنه مدمن . هیده  وا  هب  تسا  همیلح  مرهاوخ  تفاب  تسد  تسا و  ع )  ) همطاف ياتسور  ادیـص )  ) ياتـسور زا  شا  هبنپ  هک  ار  مدوخ  نفک 

هب دـش و  شرتش  رب  راوس  دـش  غراف  هک  نیمه  نز و  نیا  زیهجت  يارب  دـمآ  دـش و  شرتش  راوس  ترـضح  تفر  اـیند  زا  هطیطـش  یب  یب  هک 
رد امـش  ياه  هزانجرب  مینک  ادیپ  روضح  دیاب  ع ،)  ) همئا زا  تسا  نم  هاگیاج  رد  هک  یـسک  ره  نم و  دومرف : هدومن و  تکرح  نابایب  فرط 
اج هس  رد  وت  ناتـسود  یلع  ای  دومرف : یم  مالـسا  ربماـیپ  ناتدوخ 1 .  هرابرد  دیـسرتب  ادـخ  زا  سپ  دیـشاب ، هدوب  هک  اجک  ره  يرهـش و  ره 

عقوم موس  ینک . یم  نیقلت  ار  اهنآ  وت  هک  ربق ، رد  باوج  لاوس و  عقوم  مود  یئاهنآ . دـهاشوت  هک  ناشحور  ضبق  عقوم  یلوا  دنلاحـشوخ ،
. كردم نامه  . 2 ص124 . تمایق ، ات  تقلخ  يادتبا  زا  حور  تشذگرس  . 1 ینک 2 .  یم  یفرعم  ار  اهنآ  وت  راگدرورپ  رادید 

نادنز رد  ع )  ) حون ترضح  رسمه  نارمض  تنب  هرومع  هب  یبیغ  ياهدادما  يارجام  - 30

هرومع تسا . هللادـبع  نب  دـمحم  ترـضح  مالـسا ، راوگرزب  ربمایپ  دادـجا  زا  یکی  ماس و  ردام  (ع ،) حون ترـضح  هحلاص  رـسمه  هرومع ،
اب حون  ترـضح  هک  دینـش  دـیآ ، رد  (ع ) حون ترـضح  دـقع  هب  هک  نیا  زا  لـبق  هرومع  دروآ  ناـمیا  حون  ترـضح  هب  هک  تسا  ینز  نیلوا 

، نم زا  دعب  دندوب و  ادخ  هدیزگرب ، ربمایپ  ود  سیردا ، مدآ و  هک  دیهد  تداعـش  و  هللا » الا  هلا  ال  دیوگب «: مدرم  يا  دیوگ : یم  دنلب  يادص 
قلخ سدقلا  حور  زا  یـسیع  هک  دـیآ  یم  حیـسم  یـسیع  یـسوم و  ترـضح  وا ، زا  دـعب  تسا ، دـنوادخ  هفیلخ  زین  وا  هک  دـیآ  یم  میهاربا 

رد متساخ . اپب  یهلا  تلاسر  غیلبت  يارب  هک  تسامش  رب  نم  هاوگ  وا  تسادخ و  ربمایپ  نیرخآ  ص )  ) یفطصم دمحم  ترضح  دش ، دهاوخ 
نامیا رون  ادـص ، نآ  ندینـش  اب  زین  هرومع  و  دـندش ، شوماـخاه  هدکـشتآ  دروآرد ، هزرل  هب  ار  اـه  هوک  حون  ترـضح  يادـن  ماـگنه  نیا 

زا هاـشداپ  هک  مسرت  یم  تفگ : درک و  هیبنت  ار  يو  دـش . ینابـصع  شرتخد  لـمع  نیا  زا  هرومع ، ردـپ  دـش . نیزم  یهلا  راونا  هب  تفرگ و 
کی اب  فیعـض ، اهنت و  درم  نیا  ینک . یمن  هدهاشم  رگم  شناد  لقع و  تساجک  ردپ ! يا  تفگ : هرومع  دـشکب ! ارت  دوش و  هاگآ  نایرج 

، هرومع خـسار  نامیا  دـیوگب . ار  ینانخـس  نینچ  هک  درک  یمن  تارج  زگره  دوبن ، یهلا  ربمایپ  وا  رگا  درک ؟ ناـساره  ار  امـش  همه  داـیرف ،
، دندروآ نوریب  نادنز  زا  ار  وا  هک  لاس  کی  زا  سپ  دوبن ، يربخ  اذغ  زا  نادنز  رد  دش . شردـپ  طسوت  وا  ندـش  ینادـنز  لاس  کی  ثعاب 

هدرب رس  هب  نادنز  رد  ماعط ، یب  هنوگچ  دیسرپ : درک و  بجعت  شیوکین  تلاح  زا  ردپ  دوب . هدرک  هطاحا  ار  شدوجو  رساترس  یمیظع  رون 
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اذغ میارب  زاجعا ، زا  هدافتسا  اب  حون  ترضح  مدرک و  هثاغتـسا  حون  راگدرورپ  هب  نادنز  رد  نم  تفگ : رتخد  يا ؟ هدنز  ینارون و  زاب  يا و 
نیـشناج هک  دوب  ماس »  » مان هب  یحلاص  دـنزرف  نآ ، هرمث  درک و  جاودزا  هرومع  اب  ع )  ) حون ترـضح  نادـنز ، زا  يدازآ  زا  سپ  دروآ ! یم 

ص183. هنومن ، نانز  . 1 دش 1 .  ع )  ) حون ترضح 

بئاصم ربارب  رد  هرباص  نز  زا  بیجع  تیاکح  - 31

ربص نومضم : نیدب  دناوخ  یم  يراعشا  هتسشن و  ربق  دنچ  نایم  مدید  ار  ینز  متـشذگ ، یم  ناتـسروگ  زا  هدش : لقن  نید  ناگرزب  یکی  زا 
هک يرما  رب  مدرک  ربص  منک ؟ یبات  یب  نم  هک  تسا  راوازـس  نم  رب  یبات  یب  ایآ  تسا ، یلاـع  مناد  یم  ار  ربص  تبقاـع  هک  لاـح  رد  مدرک 

ناگدید هب  ار  اهکـشا  نآ  سپـس  دش ، دراو  منامـشچ  هب  کشا  دیدرگ . یم  لزلزتم  دـش  یم  دراو  يرورـش  ياهوک  هب  نآ  زا  یتمـسق  رگا 
یم هک  هدیدرگ  دراو  یتبیـصم  هچ  هدـش و  هچ  وت  رب  مدیـسرپ  نآ  زا  دـیوگ : یم  نید  درم  نآ  منایرگ . بلق  رد  نونکا  مدـنادرگرب و  دوخ 

دومن حبذ  مناکدوک  ربارب  ار  يدنپـسوگ  مرهوش  يزور  تفگ : باوج  رد  هرباص  نز  تسین . سک  همه  هدـهع  رد  مدرک  هک  يربص  ییوگ 
کچوک ردارب  مرهوش  دـیلقت  هب  دوب  رتگزب  هک  مدـنزرف  ود  زا  یکی  دـش  جراخ  لزنم  زا  درک و  باترپ  يا  هشوگ  هب  ار  دراک  نآ  زا  سپ  و 

رـس رتگرزب  ردارب  هجیتن  رد  درک ، حـبذ  دنپـسوگ  روطنیا  مردـپ  هک  مهد  ناـشن  وت  هب  مهاوخ  یم  تفگ : وا  هب  دـیناباوخ و  هتـسب و  ار  دوخ 
هک مدرب  هلمح  وا  هب  مدش ، نیگمشخ  تخس  مرسپ  تسد  زا  مدیمهف ، دوب  هتـشذگ  راک  زا  راک  هکنیا  زا  سپ  نم  دیرب و  ار  رتکچوک  ردارب 

هلمح راچد  نابایب  رد  وا  تفر و  رـسپ  لابند  هب  دـش  هاگآ  نایج  زا  تشگرب و  هناخ  هب  مرهوش  نوچ  درک ، رارف  نابایب  فرط  هب  منزب  ار  يو 
ار دوخ  ماگنه  نیا  رد  نم  درپس ، ناج  شطع  تدـش  زا  دروآ و  هناخ  هب  تمحز  هب  ار  وا  هزاـنج  تسا ، هدرم  هک  درک ، هدـهاشم  تاـناویح 

گید دناسر و  یم  دوب  شوج  لاح  رد  هک  اذغ  رگید  هب  ار  دوخ  ملاسدرخ  كدوک  انثا  نیا  رد  مدناسر ، مرـسپ  رهوش و  هانج  هب  همیـسارس 
رکف لاح  نیا  رد  مداد ، تسد  زا  ار  ما  هداوناخ  ياـضعا  ماـمت  زور  کـی  فرظ  رد  نم  هصاـخ  دـشک . یم  ار  وا  هدـش  نوگژاو  وا  يور  رب 
مامت دـناوخ : نومـضم  نیا  هب  ار  يرعـش  راعـشا ، نآ  هلابند  هاگنآ  دوب  مهاوخ  روجام  منک  ربص  میظع  ثداوح  نیا  رد  ادـخ  رگا  هک  مدرک 

ص151. ج5 ، هنافراع ، . 1 تسین 1 .  دبع  هب  راذگاو  يرما  چیه  تسوا و  هب  راذگاو  تسادخ و  بناج  زا  روما 

ناگدش تیاده  مراهچ :  لصف 

هناوعش رد  میظع  لوحت  ناتساد  - 32

يروآ عمج  ناوارف  یتورث  عورـشمان  مارح و  ياه  هار  زا  دوبن . یلاخ  وا  زا  يداسف  سلجم  چـیه  هناوعـش  ماـن  هب  شاـیع  دوب  ینز  هرـصب  رد 
داهز و زا  هک  حلاص  يدرم  هناخ  رد  درک ، یم  رذگ  يا  هچوک  زا  كزینک  دنچ  اب  يزور  دوب . هتفرگ  تمدخ  رد  ار  يدایز  نازینک  هدرک و 

ییوهایه هچ  تفگ : بجعت  يور  زا  داتـسیا و  اج  نامه  دـمآ . یم  نوریب  هناخ  نآ  زا  يداـیز  هلاـن  نویـش و  دیـسر ، دوب  رـصع  نآ  ظاـعو 
ات داتـسرف  لخاد  ار ، یکزینک  میادـن ؟ ربخ  نآ  زا  ام  تسه و  یمتام  نینچ  هرـصب  رد  ناگدـنز ؟ يازع  ای  تسا  ناـگدرم  يازع  نیا  تسا ؟

، دشن يربخ  مه  وا  زا  یتدم  زا  دعب  هک  داتـسرف ، يرگید  زینک  دماین . نوریب  تشذـگ و  یتدـم  تفر و  هناخ  لخاد  وا  تسا . ربخ  هچ  دـنیبب 
هچ نانآ  تسیچ ؟ يارب  اغوغ  نیا  هک  هدب  ربخ  نم  هب  یلو  درادـن  یلاکـشا  ياین  یهاوخ  یم  رگا  مه  وت  تفگ : داتـسرف و  ار  موس  كزینک 

ناراکدب متام  ناگدنز ، سلجم  هکلب  تسین  ناگدرم  سلجم  نیا  مناخ ! يا  تفگ : تشگرب و  یتدم  زا  دعب  تفر و  زینک  دنتسه ؟ یناسک 
ربـخ هچ  منیبـب  مور  هناـخ  لـخاد  هب  دوخ  تسا  بوخ  هچ  مناـمرجم . ناراکدـب و  زا  یکی  مه  نم  ياو ! يا  تفگ : دوخ  اـب  هناوعـش  تسا .

نانز و زا  يا  هدع  هتـسشن و  ربنم  يالاب  یظعاو  حـلاص و  دـهاز و  يدرم  دـید  درک . هدـهاشم  ار  یبیجع  هرظنم  دـش  لخاد  هک  یتقو  تسا ،
تایآ نیا  ظعاو  دید  دش  دراو  یتقو  دناسرت . یم  منهج  باذع  زا  دنک و  یم  تحیصن  هظعوم و  ار  اهنآ  دندمآ و  درگ  ربنم  فارطا  نادرم 
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مویلا اوعدت  ًاروبث ال  کلانه  اوعد  نینرقم  افیض  ًاناکم  اهنم  اوقلااذا  ًاریفز و  اظیغت و  اهل  اوعمس  دیعب  ناکم  نم  مهتار  اذا  دنک : یم  ریـسفت  ار 
شوج دـنیب  رود  ناکم  زا  ار  نامرجم  خزود  شتآ  نوچ  ات 15 . هکرابم 12  هیآ  ناـقرف ، هروس  . 2 ًاریثک 2 .  ًاروبث  ًاوعدا  ًادـحاو و  ضاروبث 

زا یگنت  ناکم  رد  هتـسب و  مه  هب  ریجنز  اب  ار  نارفاک  نآ  نوچ  دنونـش ، یم  دوخ  شوگ  هب  رود  زا  ار  خزود  كانمـشخ  داـیرف  شورخو و 
دایرف زورما  دـیدمآ ، دایرف  هب  زورما  دوش . یم  باطخ  نانآ  هب  هدـش . دـنلب  ـالیواو  هآ و  هب  ناـنآ  همه  داـیرف  لاـح  نآ  رد  دـندنکفا  رد  نآ 

هب هزرل  هک  تسشن  هناوعش  بلق  رب  نانچ  تایآ  نیا  دیشکرب . لد  زا  الیواو  هآ و  نیا  زا  رایـسب و  هکلب  تسین  یکی  امـش  تمادن  ترـسح و 
؟ دزرمایم ارم  یلاعت  قح  منک  هبوت  رگا  ایآ  مناهایـسور ، زا  یکی  نم  خیـش ! يا  تفگ : درک و  هیرگ  هب  عورـش  رایتخا  یب  تخادنا  شمادـنا 

رگا منم  هناوعـش  خیـش  يا  تفگ : دشاب ! هناوعـش  ناهانگ  هزادنا  هب  هچ  رگا  دزرمآ  یم  ار  وت  ناهانگ  دنوادخ  تفگ : شکاپ  سفن  اب  خـیش 
یم هدیزرمآ  ینک ، هبوت  هتبلا  شابم ، دیماان  وا  تمحر  زا  تسا  نیمحارلا  محرا  دنوادخ  نز  زا  تفگ : خیش  دزرمآ ؟ یم  ارم  ادخ  منک  هبوت 

یتخس تضایر و  لاح  رد  مادم  دش ، تدابع  لوغشم  تفر ، يا  هعموص  هب  درک ، هبوت  تشادرب و  تسد  دوخ  دب  ياهراک  زا  هناوعش  يوش .
يرظن دمآ  شتسد  هب  هنیآ  يزور  دیسر . تهاقن  فعض و  تیاهن  هب  دیدرگ و  بآ  شندب  ياهتشوگ  دش ، هتخادگ  شندب  هک  يوحنب  دوب 

وا ناوختسا  هب  تسوپ  هتفر ، نیب  زا  ییابیز  لامج و  توارط و  نآ  هدش و  نآ  شندب  ياه  تشوگ  مامت  دید  تخادنا  دوخ  لاح  عضو و  هب 
زور لاح و  نیا  هب  مدش و  هتخادگ  روط  نیا  ایند  نیا  رد  هآ  هآ ، تفگ : دیـشک و  يدرـس  هآ  تسا . هدـش  رغال  فیعـض و  رایـسب  هدـیبسچ ،

مزـالم راد و  شدوخ  لد  هناوعـش  يا  هک : دیـسر  شـشوگ  هب  ییادـن  بیغ  زا  ناـهگان  دوب ؟ مهاوخ  هنوگچ  ترخآ  رد  مناد  یمن  مداـتفا ،
دهاوخ هنوگچ  وت  تمایق  زور  ینیبب  ات  شاب  رظتنم  میدرک . لوبق  ار  وت  مه  ام  يدـمآ ، ام  يارـس  هب  یتفریذـپ و  ار  ام  شاب ، دـنوادخ  هاگرد 

ص48. ملاع ، ناریخب  تبقاع  و  ص271 ، ناج ، مج و  رد  نارق  ریثات  . 1 دوب 1 . 

دش لسوتم  ع )  ) هموصعم ترضح  هب  شرهوش  ندروخ  کتک  تدش  زا  هک  دزی  لها  زا  یمناخ  ناتساد  - 33

هقفن نم  هب  دز و  یم  کتک  ارم  بترم  مرهوش  نیا  زا  شیپ  لاس  لهچ  دودـح  رد  دـیوگ : یم  مق  میقم  دزی و  یلاها  زا  یمرتحم  مناخ  کی 
متفرگ میمـصت  هک  مدش  تحاران  ردق  نآ  دوب ، هدز  ناوارف  کتک  هک  راب  کی  متفر . یم  لاح  زا  نم  هک  دز  یم  ردـق  نآ  یهاگ  داد . یمن 

ملد هب  هرابکی  منک . دوبان  ار  دوخ  مروخب  هک  مدیرخ  ناموت  کی  ار  كایرت  لاقثم  کی  وا  زا  متفر و  راطع  هزاغم  هب  اذل  و  منک ، یشکدوخ 
ربنم يور  ینیئاـن  سمـش  ياـقآ  مدـید  رهطم  نحـص  رد  مروخب . ار  نآ  تراـیز  زا  دـعب  منک و  تراـیز  هدـش ، فرـش  مرح  هب  درک  روطخ 
لمع نیا  هک  دیسر  مرظن  هب  اجنآ  مدش ، فرشم  مرح  هب  ناشیا  رینم  زا  دعب  مدرک . هیرگ  یلیخ  متسشن و  ناشیا  ربنم  ياپ  دنک ، یم  تبحص 

هب دـنک  یـشکدوخ  هک  یـسک  متـسناد  یم  نوچ  مهد ، یم  تسد  زا  زین  ار  مترخآ  راک  نیا  اب  مرادـن ، ایند  هک  نم  نوچ  تسا ، هابتـشا  نم 
ضوع ییاچ  دنق و  اب  ار  نآ  متفر و  راطع  هزاغم  هب  لزنم ، هب  تشگزاب  ماگنه  هب  مدرک . هبوت  متشگرب و  دوخ  میمصت  زا  اذل  دور  یم  منهج 
تروص یتح  دوب ، هدیشوپ  شندب  مامت  هک  یشوپ  هایس  مناخ  ما  هداتسیا  ضوح  رانک  رهطم  نحص  رد  هک  مدید  ایور  ملاع  رد  بش  مدرک .

رگم مدرک : ضرع  متسه .» نونمم  یلیخ  امش  زا  دندومرف «: دندمآ و  نم  رانک  هب  دنتـشاد ، شکتـسد  ناشتـسد  رد  هدیـشوپ و  زین  شکرابم 
ناویا ات  دوخ  اب  ارم  سپـس  يدروخن . نم  مرح  رد  ار  نآ  هک ، نیا  رطاخ  هب  دـندومرف : ما  هتفرگ  رارق  امـش  تیاضر  دروم  هک  مدرک  هچ  نم 

ارچ هک  مناد  یم  دندومرف : سپـس  تسامـش . نآ  زا  قاطا  نیا  دـندومرف : دـنداد و  نم  هب  دـیلک  ددـع  ود  مرح  برد  کیدزن  دـندرب ، هنییآ 
رب ار  ناشکرابم  تسد  هاگنآ  دنکن . رثا  وت  رد  وا  کتک  هک  منک  یم  يراک  نم  دـنز . یم  کتک  ارت  ترـسمه  هکنیا  يارب  یتسه ، تحاران 
زا شوـپور  دـیتسه ؟ یک  امـش  یب  یب  مدرک : ضرع  درک . دـهاوخن  رثا  وـت  رد  وا  کـتک  رگید  دـندومرف : دندیـشک و  نـم  تروـص  رس و 

ار ناشکرابم  رداچ  نم  متـسه » هموصعم  همطاف  نم  : » دـندورف دوب . هدرک  هطاحا  ار  ناشکراب  تروص  متمت  رون  دـندز ، راـنک  دوخ  تروص 
هتخیر ناوارف  کشا  ایور  ملاع  رد  مدش  رادـیب  باوخ  زا  میداد . ارت  تجاح  دـندومرف : مهاوخ . یم  امـش  زا  ار  متجاح  نم  متفگ : متفرگ و 

ناتسود زا  یکی  ار  ناتساد  نیا  درک . یمن  درد  مندب  مدش و  یمن  تیذا  ًالـصا  دز  یم  کتک  ارم  مرهوش  ردق  ره  دعب  هب  خیات  نآ  زا  مدوب .
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ندز کتک  دـهاش  ررکم  نم  دومن : هفاضا  درک و  لقن  هیموصعم  تامارک  باتک  هدنـسیون  يارب  تسا  هیاسمه  ناـشیا  اـب  هک  داـمتعا  دروم 
هجوتم ًالـصا  (ع ) هموصعم ترـضح  تکرب  هب  هن  تفگ : یم  دیدنخ و  یم  دیآ !؟ یمن  تدرد  ایآ  دیـسرپ : یم  وا  زا  ًادـعب  مدوب و  شرهوش 

ص248. هیموصعم ، تامارک  . 1 1 دنک . یمن  درد  موش و  یمن 

تخومآ ندرک  هراختسا  وا  هب  دیدش  یتسدگنت  رد  ع )  ) لضفلاالا ترضح  هک  يدیعم  نز  بیجع  يارجام  - 34

هعماج راذگناینب  یمالسا  یلعسابع  خیش  جاح  ياقآ  هللا  تیآ  موحرم  دنزرف  یمالـسا ، یلع  خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  ظجح 
رد هک  يریمشک ، ياقآ  دندومن  لقن  يریمشک  میرکلادبع  دیس  هللا  تیآ  بانج  زا  ار  ناتساد  دنتـشاد : راهظا  نارهت ، رد  یمالـسا  تامیلعت 

حیبست اب  ناشیا  هراختـسا  ًانمـض  دـش . یم  هراختـسا  بلط  ناشیا  زا  ًارثکا  دـندوب و  مدرم  فلتخم  راـشقا  هعجارم  دروم  دنتـسیز ، یم  فجن 
بیرق اهحبـص  ناشیا  دندرک . یم  نایب  دنتـساوخ  یم  هراختـسا  دـندرک و  یم  هعجارم  هک  زین  ار  دارفا  یلبق  تائونکم  تفرگ و  یم  تروص 

يارب عقاوم  رد  فلتخم  دارفا  دنتـسشن و  یم  ع )  ) یلع نینموملاریما  ترـضح  رهطم  نحـص  ياهناویا  زا  یکی  رد  هدـنام  رهظ  هب  تعاـس  ود 
يدیعم نانز  تلاح  هک  هایس  يابع  اب  ینز  مدید  یم  دوب  یتدم  دندرک  لقن  يریمشک  ياقآ  دندرک . یم  هعجارم  ناشیا  هب  هراختـسا  نتفرگ 
هعجارم وا  هب  اهنز  دنتـسشن و  یم  الط  نادوان  ریز  دنیوگ ) یم  يدیعم  دننک  یم  یگدـنز  اهاتـسور  رد  ای  اهرداچ و  رد  هک  ینانز  هب   ) دراد

مادـخ زا  یکی  هب  يزور  درک . بلج  ار  مرظن  تلاح  نیا  دریگ . یم  هراختـسا  ناـشیارب  دراد ، تسد  هب  هک  یحیبست  اـب  زین  وا  دـندرک و  یم 
زا سپ  يزور  کی  روبزم ، مداخ  مراد . یتالاوس  وا  زا  روایب ، نم  دزن  ار  وا  دوش  یم  مامت  نز  نیا  راک  هک  رهظ  ماـگنه  متفگ : رهطم  نحص 

. مریگ یم  هراختـسا  اـهنز  يارب  تفگ : ینک ؟ یم  هچ  وـت  مدرک : لاوـس  وا  زا  دروآ . نم  دزن  ار  وا  دـش  ماـمت  نز  نآ  هراختـسا  راـک  هـکنیا 
هب عورش  و  مراد ، یناتساد  نم  تفگ : ییوگ ؟ یم  مدرم  هب  ار  لئاسم  هنوگچ  و  یناوخ ، یم  يرکذ  هچ  یتخومآ ، هک  زا  ار  هراختسا  متفگ :
ایند زا  يا  هثداح  رثا  رد  مرهوش  مدنارذگ . یم  يداع  یگدنز  منادـنزرف  مرهوش و  اب  هک  مدوب  ینز  نم  تفگ : درک و  ناتـساد  نآ  فیرعت 
هدش ناشرـسپ  گرم  ثعاب  نم  مدـق  متـسه و  نوگـشدب  نم  هک  ناونع  نیا  هب  مرهوش ، هداوناخ و  میتی . دـنزرف  راهچ  مدـنام و  نم  تفر و 
جنر دایز و  تامحز  اب  ار  یگدـنز  اذـل  دنتـشادن ، نم  يداـم  تالکـشم  هب  ییاـنتعا  مه  مدوخ  هداوناـخ  دـندرک و  درط  دوخ  زا  ارم  تسا ،

ياهانگنت رثا  رب  هبترم  نیدنچ  دش ، یم  هدرتشگ  مفارحنا  يارب  زین  ییاهماد  ًاعبط  مدوب ، ناوج  ینز  هک  اجنآ  زا  ًانمض  مدنارذگ . یم  ناوارف 
دومن و کـمک  دـنوادخ  یلو  مهدـب . اـشحف  هب  نت  موش و  هدیـشک  داـسف  هب  هداـتفا و  ماد  هب  دوـب  کـیدزن  يداـم  تاـجایتحا  يداـصتقا و 

يا هراچ  رگید  هدش و  اسرف  تقاط  میارب  یگدـنز  نوچ  هک  متفرگ  میمـصت  يراتفرگ ، جایتحا و  تدـش  رثا  رب  يزور  ات  مدرک ، يراددوخ 
تـسا مسر  ام  نیب  رد  داد . تاجن  ارم  دیـسر و  مدایرف  هب  ادخ  زین  راب  نیا  اما  مدوب . هتفرگ  ار  دوخ  میمـصت  نم  مهدب . اشحف  هب  نت  متـشادن 

مه ًارثکا  و  میریگب ، ار  نامتجاح  ات  مینک  یم  اذـغ  باصتعا  زور  هس  مییآ و  یم  ع )  ) لـضفالاوبا ترـضح  مرح  هب  میراد  یتجاـح  رگا  هک 
. منک اذغ  باصتعا  هدـش و  لسوتم  (ع ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  سدـقم  تحاس  هب  متفرگ  میمـصت  زین  نم  دـنریگ . یم  ار  دوخ  تجاح 

درب مباوخ  حیرض  رانک  هک  دوب  موس  زور  مدرک . عورش  ار  اذغ  باصتعا  ترـضح  نآ  حیرـض  رانک  مدز و  شنماد  هب  لسوت  تسد  متفر و 
هک مییوگ  یم  وت  هب  میرضاح و  ام  ریگب . هراختـسا  مدرم  يارب  وت  دومرف : دروآ و  رب  ار  متجاح  دمآ و  مباوخ  هب  ع )  ) لضفلاوبا ترـضح  و 

رگید تسا و  هدـش  اور  نم  تجاـح  یتسارب  اـیآ  ما ؟ هدـید  هک  تسا  یباوخ  هچ  نیا  متفگ : دوخ  اـب  مدـش و  رادـیب  باوخ  زا  ییوگب . هچ 
هچ منیبب  ات  موش  جراخ  مرح  زا  مهد و  نایاپ  ار  اذـغ  باصتعا  هک  متفرگ  میمـصت  هرخالاب  منک ؟ هچ  مدوب  ددرم  تشاد !؟ مهاوخن  لکـشم 

درک و دروـخرب  نم  هب  ینز  متـشذگ  یم  هک  یجورخ  ياـهورهار  زا  یکی  زا  مدـیدرگ . نحـص  لـخاد  مدـش و  جراـخ  مرح  زا  دوـش . یم 
يدـیعم و نز  کی  مه  نآ  دریگب ، هراختـسا  نز  هک  تسین  لومعم  دـیوگ !؟ یم  هچ  نیا  مدـک ، بجعت  دریگ ؟ یم  هراختـسا  مناخ  تفگ :

نم باوخ  زا  مناخ  نیا  ایآ  تسیچ !؟ دـنداد ، نم  هب  ترـضح  هک  يروتـسد  مدـید  هک  یباوخ  اب  مناخ  نیا  طابترا  ینابایب ! نیـشن و  رداـچ 
داد نم  هب  یحیبست  ًاروف  مرادـن . هراختـسا  يارب  حـیبست  هک  نم  متفگ : وا ، هب  هرخـالاب  تسا !؟ روماـم  ترـضح  فرط  زا  اـیآ  تسا !؟ علطم 
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ياه هناد  زا  یتشم  متـشاد  (ع ) ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح  هب  هک  یهجوت  اـب  مدرب و  تسد  نک ! هراختـسا  ریگب و  ار  حـیبست  نیا  تفگو :
نم خیات  نآ  زا  تفر . وا  متفگ و  ار  بلاطم  میوگب . هچ  نز  نیا  هب  دومرف  دش  رهاظ  ملباقم  رد  ترـضح  مدومن  هدهاشم  متفرگ ، ار  حـیبست 
یم هراختـسا  ناشیارب  نم  دـنیآ و  یم  نم  دزن  دـنناد ، یم  ارم  عضو  هک  نانز  میآ و  یم  الط  نادواـن  ریز  لـحم  نیا  هب  زور  کـی  يا  هتفه 

هب منک و  یم  هیهت  ار  منادنزرف  مدوخ و  تشیعم  لیاسو  هلـصاح ، لوپ  اب  دوش ، یم  رهظ  دـنهد . یم  نم  هب  یلوپ  هراختـسا  ره  تباب  مریگ و 
ریـسم دـنک و  یم  هراـپ  ار  تلفغ  ياـه  هدرپ  ردـقنیا  ندرک  سفن  فک  ًاـعقاو  . ) دوب ییـالاب  تمارک  بیجع و  تیاـکح  مدرگ . یمرب  لزنم 

یم هانگ  زا  زیهرپ  ادخ و  زا  سرت  ایآ  اوقت . رثا  رب  داوس ، یب  نز  کی  هب  ع )  ) لضفلاویا ترضح  هجوت  دیامن ) یم  نشور  ار  یقیقح  تایح 
. دننک یمن  هک  یفاطلا  هچ  نآ  شاداپ  هب  دنراد و  هجوت  اهناسنا  ياوقت  هب  همه  نیا  ام  يایلوا  هک  منیب  یم  دشاب !؟ هتـشاد  رثا  همه  نیا  دـناوت 
هچ دش و  وا  هب  يرگید  تیانع  هچ  منیبب  منک و  لاوس  نیا  زا  زاب  هک  مداتفا  رکف  نیا  هب  ًادعب ، تفر . دش و  دنلب  تفگ ، هک  ار  ناتساد  يراب ،

میورب شلابند  دوش  یم  مامت  شراک  وا  هک  رگید  هتفه  میدمآ  رب  ددص  رد  اقفر ، زا  یکی  اب  تسا ؟ هدرک  كرد  ای  هدـید و  ار  يرگید  زیچ 
بظاوم میدرک و  یم  تکرح  شلابند  مه  اـم  تفر و  یم  هار  وا  میدـش . ناور  وا  لاـبند  هب  دـعب ، هتفه  میریگب . داـی  ار  شتنوکـس  لـحم  و 

نت رب  هراوق  کی  لکش و  کی  هایس  ياهابع  یگمه ، دندوب . رادیرخ  هدنشورف و  نانز  ًارثکا  هک  دش  يرازاب  لخاد  مینکن . مگ  ار  وا  میدوب 
تسشن وا  میشاب . شبظاوم  هدومن  ییاسانش  ار  وا  وربور  زا  مینک  یعس  میدش  راچان  دش و  لکشم  ام  رب  وا  صیخـشت  هک  يوحن  هب  دنتـشاد ،

وا بظاوم  مینک و  یم  هاگن  ار  وا  ام  هک  دش  هجوتم  هرابکی  دوب . هتفر  رانک  شیاپ  زا  مه  شیابع  زا  يردق  درخب . دنک و  اوس  هیماب  يردق  ات 
، مینک شبیقعت  مه  زاب  میتفرگ  میمصت  ام  دش . جراخ  لحم  نآ  زا  درخب  يزیچ  هکنیا  نودب  تساخرب و  یتحاران  اب  دش و  ینابـصع  میتسه .

نامشچ یلو  میدنام  فقوتم  دوب . لصاح  یب  نام  یعس  میرادن ! تکرح  ناوت  ًالصا  میا و  هدیکـشخ  اج  رب  هک  میدید  بجعت  لامکاب  یلو 
یلو میورب  هار  میتساوخ  دش و  دازآ  ام  ياهاپ  هک  دوب  هاگنآ  دش . بیاغ  نام  رظن  زا  دیـسر و  یچیپ  هکنیا  ات  درک . یم  بقعت  ار  نز  نآ  ام 

رد دنک  یعـس  ناسنا  رگا  هک  تسا  هانگ  زا  يرود  يونعم  راثآ  نیا  میتشادن . وا  هب  یـسرتسد  دوب و  هدـش  رود  ام  هاگن  سر  ریت  ار  وا  رگید 
لیلج ملاع  ود  هجوت ، کی  اب  هکدریگ  یم  رارق  شئایلوا  هجوت  دروم  نینچ  نیا  ددرگن ، هانگ  درگ  دزرو و  تمواقم  هناروبص  دئادش  لباقم 

ص451. ج1 ، (ع ،) سابعلا لضفلاوبا  مشاه  ینب  ربق  ناشخرد  هرهچ  . 1 1 دنک . یم  بوکخیم  نیمز  رب  نینچ  نیا  ار  ردقلا 

یلیئارسا ینب  هراکدب  نز  حوصن  هبوت  يارجام  - 35

یم دوخ  قشاع  هتفیرف و  ار  نادرم  دوخ ، يابیز  لامج و  زا  تسـشن و  یم  دوخ  هناخ  برد  يولج  هک  دوب  لیئارـسا  ینب  رد  يا  هراکدب  نز 
هتفیش رایتخا  یب  داتفا و  نز  نآ  هب  شنامشچ  درک و  روبع  وا  هناخ  برد  زا  يدباع ، يزور  دنداد ، یم  ماجنا  عورشمان  لمع  يو  اب  تخاس 

هناخ دراو  درک ، هیهت  ار  لوپ  ادقم  هکنآ  زا  دعب  دنک . هیهت  لوپ  يرادقم  هکنآ  رگم  تشادن  يا  هراچ  وا  لاصو  يارب  دیدرگ . وا  يادیـش  و 
رظن رد  ار  ادخ  داتفا و  شپط  هب  شلد  ناهگان  دـنک  زارد  وا  يوسب  ار  دوخ  تسد  تساوخ  نوچ  تخیر . وا  ياپ  هب  ار  اهلوپ  دـش و  نز  نآ 

لامج و ناگتفیـش  هکنآ  لاح  یتفگ و  كرت  ارم  هک  دش  هچ  تفگ «: نز  نآ  دش . ادج  نآ  زا  نوگرگد  یلاح  درز و  يا  هرهچ  اب  دروآ و 
تذل هب  ار  یگشیمه  تداعس  مسرت و  یم  ادخ  زا  نم  نکیل  تسا ، نینچ  يرآ  تفگ «: دباع  دنهد ». یم  نم  هار  رد  ار  ناشرس  نم ، ییابیز 

زا کشا  رایتخا  یب  دـید ، ار  ارجام  نیا  نوچ  نز  دـش . جراخ  ابیز  نز  نآ  هناخ  زا  تفگ و  ار  نیا  مشورف ». یمن  يا  هقیقد  دـنچ  رذـگدوز 
هطوغ توهـش  يایرد  رد  ینادرگرـس و  سوه  يوه و  نابایب  رد  رمع  کی  لـفاغ ! لد  يا  تفگ «: نینچ  دوخ  اـب  تخیر و  ورف  شنامـشچ 

هب شیگدنز  رـس  ات  رـس  هک  يدباع  تسین  راوازـس  يرب ، یم  رـسب  زاب  سوه  يدرم  شوغآ  رد  ینا  ره  يا و  هتـسبورف  ادخ  زا  مشچ  يرو ،
هزرل هب  شدوجو  ناکرا  هدش و  درز  شا  هرهچ  دسرتب و  ینامرفان  تیصعم و  تعاس  کی  زا  تسا  هتشذگ  لاعتم  دوادخ  یگدنب  تدابع و 
دباع نوچ  دیامن . هبوت  وا  دزن  ات  درک  تکرح  دباع  نآ  هعموص  فرط  هب  دعب  یـسرتن ؟ ینامرفان  تیـصعم و  رمع  کی  زا  وت  نکیل  دیآ ، رد 
نفد ار  يو  هزانج  دـباع ، نادـنواشیوخ  دومن ، میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  دز و  يا  هحیـص  داتفا و  شیوخ  هاـنگ  دـصق  داـی  هب  دـید ، ار  وا 
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زا اهنآ  همه  هک  دـش  دـنزرف  جـنپ  ياراد  نز  نآ  دروآرد ، شیوخ  جاودزا  هب  ار  نز  نیا  دوب ، حـلاص  يدرم  هک  دـباع  نآ  ردارب  دـندومن و 
ص38. توهش ، هبلغ و  تبقاع  زا  يروآ  تفگش  ياهناتساد  زا  لقن  هب  رابخالا ، یلائل ، . 1 دنتشگ 1 .  لیئارسا  ینب  ناربمایپ 

موس درگ  دزی  رتخد  ونابرهش  ترضح  ناتساد  - 36

هب ناریا  حتف  زا  سپ  ونابرهش  ترضح  دوب ، یناساس  هاشداپ  نیرخآ  موس ، درگدزی  نارتخد  زا  یکی  وناب ، رهش  مان  هب  ع )  ) داجـس ماما  ردام 
دراو هتفرگ و  يریـسا  هب  ونابرهـش )  ) ار درگدزی  رتخد  یتقو  دندومرف : (ع ) رقاب ماما  دش ! هنیدـم  دراو  ریـسا  تروص  هب  مالـسا ، هاپـس  تسد 

هکنیا زا  هیانک  ) دنتشگ ناشخرد  شوترپ  زا  دش  دجـسم  دراو  هک  یماگنه  دندوب . هدش  عمج  شیاشامت  يارب  هنیدم  نارتخد  دندرک ، هنیدم 
فا تفگ « یسراف  هب  دیشوپ و  ار  دوخ  راسخر  وا  تسیرگن ، وا  هب  رمع  دندش ) هدز  تفگش  داش و  وا ، لامج  ندید  اب  دجسم  رد  نارضاح 

؟ دیوگ یم  ازـسان  نم  هب  رتخد  نیا  ایآ  تفگ : تسناد ) یمن  ار  یـسراف  نابز  هک  ) رمع دـش ) هاپـس  زمره  راگزور  ياو ! زمره ( » اداب  جوریب 
، نک راذگاو  شدوخ  هب  ار  باختنا  رایتخا  يرادن ، ار  قح  نیا  وت  تفگ : رمع  هب  ع )  ) ینینموملا ریما  دشورفب . ار  وا  ات  دـش  وا  هجوتم  سپس 
هب تفریذـپ و  ار  ع )  ) یلع يار  رمع  نک . باـسح  درم ، ناـمه  لاـملا  تـیب  مهـس  زا  ار  شا  هـیرهم  دـیزگرب ، يرهوـش  هـب  وا  ار  يدرم  ره 

: داد خـساپ  وا  تسیچ ؟ تمان  دومرف : وا  هب  ع )  ) یلع داهن ، ع )  ) نیـسح ماما  هناش  هب  ار  شتـسد  دـمآ و  ولج  وناب  رهـش  داد ، رایتخا  ونابرهش 
يا ضرالا » لها  ریخ  اهنم  کل  ندلیل  هللادبع  ابا  ای  دومرف « : ع )  ) نیسح هب  سپس  دشاب ، هیوناب  رهش  وت  ان م  هکلب  دومرف : ترضح  هاشناهج .

رد تردپ  زا  دیسرپ «: وناب  رهش  زا  ع )  ) یلع ترضح  دوش 1 .  یم  دلوتم  وت  يارب  نیمز ، يور  صخش  نیرتهب  رتخد ، نیا  زا  ًامتح  نیـسح !
نآرد مردـپ  هک  مراد  رطاخ  هب  تفگ : خـساپ  رد  ونابرهـش  يراد »؟ رطاـخ  هب  ار  ینخـس  هچ  ناریا ) هاپـس  تسکـش  و   ) ناراوس لـیف  هثداـح 

رمع و تدـم  هاگره  و  ددرگ ، ماکان  هتـشگ و  راوخ  نآ  ربارب  رد  وزرآ  همه  دـش ، بلاغ  يزیچرب  دـنوادخ  هدرا  هاگره  تفگ «: یم  ماگنه 
یتسارب دـندومرف «: ع )  ) یلع ترـضح  تسین ». نآ  ربارب  رد  ندـش  میلـست  زج  يا  هراـچ  دیـسر و  دـهاوخ  گرم  دیـسر ، ناـیاپ  هب  تکوش 

رب دیـسر ، ارف  لجا  یتقو  هک  اجنآ  ات  دندرگ ، یم  میلـست  راوخ و  یهلا  تاردقم  ربارب  رد  روما  همه  تسا ، هتفگ  نخـس  وکین  ردقچ  تردپ 
. كردم نامه  . 2 ص169 . خیرات ، نیرفآ  درم  نانز  . 1 2 ددرگ ». زوریپ  هریچ و  ناسنا ، ياهشهاوخ  ریبدت و 

تفر تشهب  شدنزرف  وا و  ياعد  هب  یسوجم  هک  يولع  نز  هیضق  - 37

دیع مایا  دنتـشاد . يا  هناتـسدگنت  هنادهاز و  رایـسب  یگدـنز  هک  دـندرک  یم  یگدـنز  شرتخد  راهچ  هارمه  هب  يولع  ینز  هرـصب  رهـش  رد 
رهـش رد  یتدم  وا  دنک . مهارف  ییاذغ  دـناوتب  ات  دـش  جراخ  هناخ  زا  يولع  نز  نآ  راچانب  دنتـشادن . ندروخ  يارب  يزیچ  نانآ  دیـسرارف و 
مراد یمیتی  نارتخد  متسه و  يولع  ینز  تفگ : یضاق  هب  وا  تفر . دوب ، نیسحلاوبا  شمان  هک  هرصب  یـضاق  هناخ  رد  هب  ماجنارـس  ات  تشگ 
بـش نآ  تفگ . دوخ  نارتخد  هب  ار  نایرج  تشگرب و  نز  منک . کمک  وت  هب  ات  ایب  ادرف  تفگ : یـضاق  دنا . جاتحم  ییوج  نان  هب  نونکا  و 

یـضاق غارـس  هب  يولع  نز  دش و  حبـص  دـندوب . نان  دـیرخ  ادرف و  راظتنا  رد  نارتخد  زا  کی  ره  دـش و  مکاح  اهنآ  هناریقف  هناخ  رب  يداش 
. يداد لوپ  تخادرپ  لوق  زورید  هک  متـسه  يولع  نز  نآ  نم  تفگ : یـضاق  هب  هاگنآ  . دـندش قرفتم  مدرم  همه  ات  تسـشن  ردـقنآ  تفر و 
نایرگ و يولع  نز  نآ  دـنزادنا . نوریب  ار  يولع  نز  نآ  هک  داد  روتـسد  شنارکون  هب  دوخ  هتـشذگ  ياـهفرح  هب  هجوت  نودـب  یـضاق  نآ 

نآ دوب . لـقعیال  تسم  هناوید و  هک  دروخرب  یـسوجم  کـی  هب  هار  رد  دـش ، هناور  دوـخ  لزنم  يوـس  هب  ناـیرگ  یمـشچ  اـب  دـش و  نـالان 
كانمغ و زا  وا  هچ  نز  يا  : تفگ داتسیا و  سپ  دناوخ . یم  كانمغ  يزاوآ  دراد  وا  هک  درک  نامگ  دینـش ، ار  نز  ياه  هلان  یقو  یـسوجم 

مامت نیا  ربانب  تسا  لـقاع  ناملـسم و  وا  هک  درک  رکف  يولع  نز  نآ  یکاـنمغ ؟ هنوگ  نیا  هک  يراد  یمغ  هچ  رگم  یناوخ  یم  یهودـنارپ 
اعد وا  قح  رد  يولع  نز  نآ  داد . یناوارف  ياهـسابل  لاوما و  وا  هب  درب و  شا  هناـخ  هب  ار  وا  یـسوجم  نآ  تفگ . ار  دوخ  یگدـنز  ناتـساد 

يرصق وت  هب  ادخ  دنتفگ : دندرک و  اعد  یسوجم  نآ  قح  رد  دندوب  هدش  لاحـشوخ  رایـسب  هک  نارتخد  دش . هناور  شلزنم  يوس  هب  درک و 
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. دراد دوجو  ییابیز  ياهرـصق  نآ  رد  هک  ییابیز  رایـسب  ناتـسوب  رد  هدش  لخاد  هک  دـید  باوخ  یـضاق  بش  نامه  رد  دـهدب . تشهب  رد 
لامک رد  هکنآ  لیلد  هب  دـیرادن . دورو  هزاجا  تفگ  دـش و  عنام  رـصق  نابهگن  ماگنه  نیا  رد  دوش . اهرـصق  نآ  زا  یکی  دراو  هک  تساوخ 

لام دوب و  دهاوخن  وت  لام  رگید  دوب ، وت  نآ  زا  هک  رـصق  نیا  تراک  نیا  رطاخب  يدـنار ، دوخ  هاگرد  زا  ار  يدـنمزاین  رورغ ، یلدـگنس و 
ماـجنا یبوخ  راـک  هچ  وت  هک  درک  لاوس  وا  زا  تفر و  هناوید  نآ  غارـس  هب  ًاروف  تساوخرب و  باوخ  زا  یـضاق  تسا . یـسوجم  هناوید  نآ 

وا و عالطا  هب  ار  ارجام  شنامالغ  ماگنه  نیا  رد  مناد . یمن  يزیچ  ًالصا  متـسه و  لقعیال  تسم  هک  تسا  زور  دنچ  نم  تفگ  وا  يا ؟ هداد 
مامت یضاق  سپس  وگب . ار  نآ  لیلد  تفگ : وا  یشورف ؟ یم  نم  هب  ار  دوخ  راک  نیا  باوث  ایآ  یسوجم  يا  تفگ : یـضاق  دندناسر  یـضاق 

. منک یمن  هضرعم  ایند  ياهیاراد  اب  ار  دوخ  لمع  نیا  زگره  نم  تفگ : یـسوجم  نآ  ماگنه  نیا  رد  درک . فیرعت  وا  يارب  ار  دوخ  ناتـساد 
تامارک . 1 1 دیشخب . يولع  نارتخد  نز و  نآ  هب  ار  دوخ  ییاراد  فصن  تفگار و  نیتداهش  سپ  موش . یم  ناملسم  نونکا  نم  یضاق  يا 

ص68. تاداس ،

تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  طسوت  باوخ  ملاع  رد  يزنودنا  زا  ینز  تیاده  - 38

روـشک لـها  ناوـج  ینز  درک : لـقن  نم  يارب  یجراـخ  بـالط  زا  یکی  هک  تفگ  یم  مق  هـیملع  هزوـح  یجراـخ  بـالط  دـیتاسا  زا  یکی 
ملاع رد  ناریا  هب  ندـمآ  زا  لبق  هک  تفگ : یم  تسا . هدـش  لوغـشم  یمالـسا  ولع م  لیـصحت  هب  هدـمآ و  ناریا  هب  یگزات  هب  هک  يزنودـنا 

رد نیا  و  متفرگ . رارق  ناشیا  يونعم )  ) هبذاج ریثات  تحت  ًادـیدش  نم  دـندرک و  وگتفگ  نم  اب  تجهب  ياقآ  ماـن  هب  یـصخش  مدـید  باوخ 
، باوخ رد  راوگرزب  نآ  ندـید  ضحم  هب  یلو  مدوب ، هدـید  ار  ناشیا  هن  مدوب و  هدینـش  ار  ناشیا  مان  هن  باوخ ، نآ  زا  شیپ  هک  دوب  یلاـح 

رادید قوش  هب  مدمآ  مق  هب  یتقو  میایب ، ناریا  هب  هک  مدش  قفوم  ناوارف  شالت  اب  هرخالاب  منیبب . ار  ناشیا  میایب و  ناریا  هب  هک  مدش  دنمقالع 
مامت مدـش  هجوتم  مدـید  ار  ناشیا  یتقو  منک . تکرـش  ناشیا  زامن  رد  هدومن و  تاقالم  ناشیا  اب  اـت  متفر  ناـش  دجـسم  هب  تجهب  هللا  تیآ 

مق هب  لیـصحت  يارب  هک  دوب  يزنودنا  لها  مناخ  نیا  درک . یم  تقباطم  مدوب  هدید  باوخ  رد  هک  یـصخش  اب  ناشیا  يرهاظ  تایـصوصخ 
نخـس يو  اب  يا  هلمج  دنچ  دنک  یم  وگتفگ  یـسک  اب  رتمک  هکنیا  اب  ناشیا  دوش و  یم  فرـشم  ناشیا  تمدخ  هب  زامن  زا  سپ  تسا  هدمآ 
دایرف . 1 1 دیامرفب ». ناگتخوسلد  لماش  ار  شفاطلا  دراد و  مادتسم  مالسا  تما  رـس  رب  ار  ریمـض  نشور  هنازرف  نیا  هیاس  دنوادخ  . » دنتفگ

ص169. دیحوت ، رگ 

ءادهشلا دیس  سلجم  رد  هیطاخ  نز  نتخیر  کشا  بیجع  رثا  - 39

هب بلغا  مدرم  وا ، هیاسمه  لزنم  رد  دروآ ! یم  تسد  هب  یـشورف  دوخ  هار  زا  ار  دوخ  يزور  هک  درک  یم  یگدنز  يراکدـب  نز  هنیدـم  رد 
یم هیرگ  ءادهشلا  دیس  ترـضح  بئاصم  يارب  دندش و  یم  عمج  مه  درگ  هناخ  نآ  رد  یعمج  دندوب و  لوغـشم  ع )  ) نیـسح ماما  يادازع 

دندوب و هداهن  شتآ  يور  رب  یگید  هناخ  نامه  رد  دندرک . یم  ماعطا  اهنآ  هب  دندوب ، هدید  هیهت  هک  ییاذغ  سلجم  مامتا  زا  دعب  دـندرک و 
خبطم هب  دش و  رورـض  شتآ  ار  هشحاف  نز  دوب ! هدش  شوماخ  گید  ریز  شتآ  ًاقافتا  دندرک و  یم  تسرد  يرادازع  تیعمج  تهج  ماعط 

ماعط ریز  شتآ  و  دنا ، هدش  يرادازع  لوغشم  ماعط  نیشابم  هک  دید  دربب  شدوخ  فرصم  يارب  یـشتآ  هک  دش ، لخاد  مسارم  بحاص  نآ 
زا دیـشک  لوط  يدایز  نامز  نوچ  و  دنک ، نشور  رایـسب  تمحز  اب  ار  شوماخ  همین  ياهـشتآ  نآ  درک  یعـس  یعون  هب  سپ  هدش  شوماخ 

، دـیدرگ دوخ  لزنم  هناور  تشادرب و  شتجاح  يارب  شتآ  يردـق  دـیدرگ ، رو  هلعـش  شتآ  نوچ  دـش ، يراـج  شمـشچ  هب  هک  دود  هبلغ 
منهج هنابز  دـش و  مئاـق  تماـیق  هک  دـید  اـیور  ملاـع  رد  تفر . باوخ  هب  دومن و  تحارتسا  اوه ، یمرگ  هطـساوب  یتعاـس  زا  سپ  هرخـالاب 

یم هانپ  ردق  ره  دنسر ، یمن  شدایرف  هب  دنک  یم  دایرف  هچ  ره  دنربب ، منهج  هب  ات  دنشک  یم  نیـشتآ  ياهریجنز  اب  ار  وا  هدیدرگ و  لعتـشم 
رعق هب  ار  وت  ات  هدرک ، رما  ام  هب  ادخ  هک  داب ، وت  رب  ادخ  بضغ  هک  دنیوگ : یم  وا  هب  باذع  نیلکوم  دـهد و  یمن  هانپ  وا  هب  یـسک  دـهاوخ 
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نم باذع  نیلکوم  رب  يدایرف  دش  رهاظ  ینارون  یصخش  هاگنآ  دندیناسر  منهج  رانک  هب  ارم  نوچ  هللاو  دیوگ : یم  نز  نآ  میزادنیب . منهج 
هب ار  دوخ  تاقوا  عیمج  تسا و  راکدـب  نز  نیا  مینک  اهر  ار  وا  ببـس  هچ  هب  هللا  لوسر  نباـی  دـندرک ، ضرع  دـینک  اـهر  ار  وا  دومرف : دز ،

يادازع لوغـشم  ام  نایعیـش  زا  یعمج  شا  یگیاسمه  رد  زورما  یلو  یلب ، دندومرف : ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  دنارذگ . یم  روجف  قسف و 
! دیـشخبب ار  وا  تخوس  ام  يارب  شتـسد  زا  يدق  دـش و  يراج  شنامـشچ  زا  کشا  هرطق  دـنچ  درادرب ، شتآ  هک  دوب  هتفر  وا  دـندوب ، نم 

رثوک یقاس  تمایق و  عفاش  رـسپ  يا  وت  تمارک  يارب  ار  وا  هتـشادرب  نیا  زا  تسد  ینعی  یقاسلا » عفاشلا و  نبای  کل  ۀمارک  : » دـندرک ضرع 
نب نیـسح  نم  دومرف : داهن  تنم  نم  رب  وت  اب  ادخ  هک  یتسیک ؟ وت  هک  مدرک : ضرع  صخـش  نآ  هب  مدش ، صالخ  نوچ  سپ  میدرک . اهر 

1 دوش . یم  هنموم  هرخالاب  دنک و  یم  هبانا  هبوت و  دناسر و  یم  سلجم  نآ  هب  ار  دوخ  ًاروف  دوش ، یم  رادیب  باوخ  زا  نز  متـسه . ع )  ) یلع
ص80. ینامسآ ، راونا  زا  ییاهناتساد  ص307 ، ع ،)  ) نیسح ماما  تاکرب  راثآ و  . 1

تسا ربخ  هچ  بیغ  ملاع  رد  دیوگ  یم  هچ  طایخ  یلعبجر  خیش  رسمه  - 40

هب هدید  نارهت  رهش  رد  یـسمش  يرجه  لاس 1262  رد  طایخ » یلعبجر  خیـش  « » خیـش بانج   » هب روهـشم  نایوگ  وکن  یلعبجر  حلاص  دبع 
یگدنز ياه  یگژیو  نیرت  هتسجرب  زا  یکی  دش . لئان  یقالخا  يایاجس  اوقت و  یلاع  لحارم  هب  یلاعت  قح  فطل  تیانع و  هب  دوشگ  ناهج 

یکین نیرتابیز  یگتشذگ ، دوخ  زا  راثیا و  تایاور ، ثیداحا و  رظن  زا  دوب . یتسدگنت  نیع  رد  يرگ  راثیا  دنمتسم و  مدرم  هب  تمدخ  خیش 
دش یم  شدیاع  یطایخ  جنر  تسد  زا  هک  يزیچان  دمآ  رد  نآ  اب  خیش  بانج  تسا . یقالخا  مراکم  نیرترب  نامیا و  بتارم  نیرتالاب  اه و 

زیگنا و باـجعا  تقیقح  هب  یهلا  درم  نیا  يراکادـف  راـثیا و  ياـه  تیاـکح  تـشاد . رفاو  يا  هرهب  یتسدـگنت  نـیع  رد  راـثیا ، تلیـضف  زا 
نشور شتآ  ماب  تشپ  يور  یلع 2  نسح و  دوب  یطحق  نامز  درک : یم  فیرعت  مردام  دیوگ : یم  خیـش  نادنزرف  زا  یکی  تسا . هدنزومآ 

ما هیرگ  هنحـص  نیا  ندـید  اـب  دـنروخب ! دـننک و  خرـس  دـنا  هدروآ  یکیخ  تسوپ  ود ، نآ  مدـید  دـننک ، یم  هچ  منیبب  متفر  دـندوب ، هدرک 
هک ناخ - مساق  مردارب  مدرک ، هیهت  اذغ  يردق  متخورف و  هچرازاب  ریز  مدرب  متـشادرب ، لزنم  زا  غرفم  سم و  يرادقم  نییاپ  مدمآ  تفرگ ،

تلع متحاران ، یلیخ  دـید  دیـسر ، دوب - يرادـلوپ  دـنا . هدرک  تافو  هک  دـندوب  خیـش  موحرم  دـشرا  نادـنزرف  زا  نت  ود  نانآ  یصخش 2 .
یم میـسقت  ندرم  نایم  بابکولچ  طیلب  ات  دص  هک  مدید  رازاب  رد  ار  یلعبجر  خیـش  ییوگ ؟ یم  هچ  متفگ : ار  نایرج  درک ، لاوس  یتحاران 

شراک یلو  تسا  دهاز  دـباع و  هک  تسا  تسرد  دـهاوخ ،... یم  یک  درم ، نیا  تسا ، مارح  دجـسم  هب  تساور  هناخ  هب  هک  یغارچ  دـنک !
یتحاران اب  و  ارچ ... مدرک  دروخرب  وا  اـب  دـمآ ، هناـخ  هب  خیـش  هک  بش  دـش . رتشیب  نم  یتحاراـن  اـه  فرح  نیا  ندینـش  اـب  تسین ! تسرد 

نمـض هک  تسا  ع )  ) نینموملا ریما  الوم  مدید  مدش ، دنلب  وش ! دنلب  هک  دننز  یم  ادص  ارم  هک  مدش  هجوتم  هاگان  بش  ياه  همین  مدـیباوخ .
زا  ! 1 نزب » فرح  دندرم  یگنـسرگ  زا  تیاه  هچب  تقو  ره  ار ! وت  ياه  هچب  مه  ام  تشادـهگن  ار  مدرم  ياه  هچب  وا  دومرف « : دوخ  یفرعم 

ص45. تبحم ، ییایمیک  . 1 درادن 2 »!  دوجو  یقرف  چیه  ناشتامم  و  ع )  ) نیموصعم تایح  نیب  تجهب « : یمظعلا  هللا  تیآ  نیکلاسلا  خیش 
ص140. باتفآ ، رتفد  زا  یگرب  . 2

دش وا  قشاع  هک  یناوج  اب  داش  رهوگ  مناخ  تیاکح  - 41

ردنا تسد  هب  دجسم  نتخاس  زا  شیپ  دهـشم ، داش  رهوگ  دجـسم  هدنزاس  یناکروک  رومیت  ریما  سورع  ازریم و  رـسمه  مناخ ، داش  یهوگ 
هک ادابم  دـیراذگب ، فلع  بآ و  ياـه  فرظ  ربراـب  تاـناویح  يارب  دجـسم  اـت  یناـمتخاس  حـلاسم  ندروآ  لـحم  زا  لوا - تفگ : ناراـک 

قباطم دزم  دشاب و  نیعم  دیاب  راک  تاعاس  موس - دینک . زیهرپ  تاناویح  ندز  زا  مود - دنشکب . راب  یگنشت  یگنـسرگ و  لاح  رد  یتاناویح 
ياه هناخ  مجنپ - دوش . هدیجنر  یسک  ادابم  دوش ، هتفگ  نخس  یمرن  هب  تبحم و  اب  اهانب  نارگراک و  هب  تبسن  مراهچ - دوش . هداد  تمحز 

تیادـه و تهج  تاـقوا  بلغا  مناـخ ، داـش  رهوگ  دوـخ  دوـش . یم  تداـبع  لـحم  دجـسم  هک  ارچ  دـیرخب ، بساـنم ، تمیق  هب  ار  فارطا 
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رد اما  دش ، وا  قشاع  دید و  ار  وا  تروص  یناهگان  روط  هب  ناگراک  زا  یکی  يزور  داد . یم  ار  مزال  تاروتسد  دش و  یم  رضاح  یـشکرس 
ضیرم دنک ، یم  یگدنز  شردام  اب  هک  ناگراک  زا  یکی  دنداد  شرازگ  مناخ  هب  دش ! ضیرم  دـیوگب و  تسناوت  یمن  زیچ  چـیه  هراب  نیا 
هدازهاش سورع  هک  نیا  اب  مناخ  تسا . هدش  امش  قشاع  وا  تفگ : ناوج  رگاک  ردام  دش . ایوج  ار  تلع  تفر و  شتدابع  هب  وا  تسا ، هدش 

قادص و دـیاب  یلو  منک . یم  جاودزا  وا  اب  مدـش ، ادـج  مرـسمه  زا  یتقو  نم  دـشاب ، دـیوگ : یم  شردام  هب  دـشن !! تحاران  چـیه  اما  دوب ،
تدابع ار  ادـخ  هراک ، همین  دجـسم  نیا  بارحم  رد  زور  هنابـش  لهچ  ناوج ، نیا  هک  تسا  نیا  نآ  و  دزادرپب ، جاودزا  زا  لبق  ارم  هیرهم ي 

داش رهوگ  هک  یتیعقاو  داد ، لاح  رییغت  (ع ) اضر ماما  صاخ  هجوت  اـب  یلو  درک . تداـبع  وا  قشع  یپ  زا  زور  دـنچ  تفریذـپ ، ناوج  دـنک !!
یقیقح یگدنب  تعاطا و  رد  هک  یتذل  رطاخ  هب  تفگ : مناخ  هداتـسرف  هب  دـش ، ایوج  شلاح  زا  زور  لهچ  زا  سپ  دوب . فقاو  نآ  هب  مناخ 

ص73. ج2 ، ناتساد ، عوضوم 500  دصکی  زا  لقن  هب  مالسا  رد  هداوناخ  ماظن  . 1 ما 1 .  هدرک  زیهرپ  یناوهش  سفن  تذل  زا  ما ، هتفای 

ثیل نیورمع  اب  دنمدرخ  نزریپ  ناتساد  - 42

جنپ ینزریپ  دنتفرگ . نکسم  مدرم  ياه  هناخ  نایم  رد  وا  هاپس  دش  روباشین  دراو  ناوارف  رکشل  اب  يدرس  رایسب  ناتـسمز  رد  ثیل » نب  ورمع  »
ورمع شیپ  نم  هک  یماگنه  ادرف  تفگ : ریما  نآ  درب . هاپـس  ناهدـنامرف  زا  یکی  دزن  تیاکـش  نزریپ  دـندومن . لاغـشا  ار  همه  تشاد  هناخ 

رتخد و جـنپ  اب  ارم  تنازابرـس  هک  مراد  هناخ  جـنپ  نم  تفگ : دـمآ و  ثیل  ورمع  دزن  نزریپ  ادرف  نکب . هناـخ  هیلخت  ياـضاقت  اـیب و  متـسه 
نیا رد  ام  ناهارمه  سپ  تفگ : ثیل  ورمع  دوش . دـمآ  تفر و  نانیا  رانک  نانآ ، اب  تسین  بسانم  دـنا و  هداد  ياج  هناـخ  کـی  رد  سورع 
ورمع هب  هاپـس  هدنامرف  تفر . هدنادرگرب و  يور  نزریپ  سپ  دنرادن ، لقع  نانز  هک  دنیوگ  یم  تسار  وش ، رود  دننک ؟ هچ  دـیدش  يامرس 

. دـننادگرب ار  نزریپ  هک  داد  روتـسد  ثیل  ورمع  دـینکب . یفطل  وا  هرابرد  تسا  بوخ  تسا ، راک  زیهرپ  اـناد و  رایـسب  نز ، نیا  تفگ : ثیل 
ۀیرق ولخد  اذا  كولملا  نا  :» هک يا  هدیدن  ار  هیآ  نیا  ایآ  تفگ : يرآ . داد : باوج  يا ؟ هدناوخ  نآرق  ایآ  دیسرپ : وا  زا  دندروآ  ار  وا  یتقو 

هب ار  نانآ  دـنوش ، يدابآ  هقطنم  دراو  هک  یماگنه  ناـهاشداپ  هک  یتسردـب  ینعی :  2 نولعفی » کلذک  ۀلذا و  اهلها  ۀـعا  اولعج  اهودـسفا و 
اناد نزریپ  هیآ 34 . لـمن : هروس  . 2 تسا . هنوگ  نیمه  نانآ  راـک  يرآ ! دـننک . یم  لـیلذ  ار  اـج  نآ  نازیزع  دنـشک و  یم  یهاـبت  داـسف و 

: دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  تسا  هدـناوخن  ار  يرگید  هیآ  هروس  نیمه  رد  هک  متـسه  تفگـش  رد  هاـشداپ  زا  یلو  ما ، هدـناوخ  داد ، باوـج 
ورف ناریو و  دـندرک ، هک  ییاه  ملظ  هطـساوب  ناشیاه  هناـخ  ینعی « :  1 نوملعی » موقل  ۀـیال  کلذ  یف  نا  اوملظ  امب  هیواـخ  مهتویب  کـلتف  »

دیزرل شندـب  هک  درک  ریثات  ثیلورمع  رد  ناـنچ  باوج  نیا  اـناد . ناـمدرم  يارب  تسا  یتربع  هناـشن  یبارخ  رییغت و  نیا  رد  و  دـش . هتخیر 
دصکی . 2 هیآ 52 . لمن : هروس  . 1 دندز 2 .  همیخ  رگید  ياج  رد  دننامن و  شنایهاپس  يا  هناخ  چیه  رد  داد  وتـسد  دش و  يراج  شکـشاو 

ص121. ج2 ، ناتساد ، ردصناپ  عوضوم و 

اه ناتساد  مجنپ :  لصف 

هراشا

(ع) بنیز ترضح  نیرفن  اب  ماجحلا  ما  مان  هب  ینز  رصق  ندش  ناریو  يارجام  - 43

مان هب  ینز  هزوجع  زا  روظنم  دوب ، هزوجع » رـصق   » نآ مان  هک  دندیـسر  یهاگلزنم  هب  ص )  ) دمحم لها  ناریـسا  ماش ، هفوک و  هار  ریـسم  رد 
رـس راـنک  هک  دـیناسر  ییاـج  هب  ار  یمرـش  یب  یخاتـسگ و  دوب ، لدروک  نانمـشد  زا  تشاد و  كاـپان  یتشرـس  هک  نیا  دوب ، ماـجحلا » ما  »

ترضح تخیر . نوخ  سدقم  رس  نآ  زا  هک  يوط  هب  دیشارخ ، ار  نآ  دیـشک و  ار  يرـس  هرهچ  یگنـس  رب  دمآ و  ع )  ) نیـسح ماما  سدقم 
هلان هآ و  اب  (ع ) بنیز ترـضح  تسا . ماجحلا » ما   » وا مان  دنتفگ : دراد ؟ مان  هچ  نز  نیا  دیـسرپ : شارخلد  هنحـص  نیا  ندـید  اب  ع )  ) بنیز
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ناریو ار  نز  نیا  هناخ  ایادخ ، ةرخالا » ران  لبق  ایندلا  رانب  اهقرحا  و  اهرـصق ، اهیلع و  برخ  مهللا  درک «: نیرفن  نینچ  ار  دـیلپ  نزنآ  زوسناج 
هدیسرن رخآ  هب  (ع ) بنیز ياعد  زونه  ادخ  هب  دنگوس  دیوگ : یم  هدننک  تیاور  نازوسب ». ترخآ ، شتآ  زا  لبق  ایند  شتآ  اب  ار  وا  و  امرف ،

هب دـینازوس و  نز  نآ  اـب  دوـب  اـجنآ  رد  ار  هچنآ  همه  دروآ و  يور  هدـش  ناریو  رـصق  نآ  رد  یـشتآ  و  هدـش ، ناریو  رـصق  مدـید  هک  دوـب 
 . دنامن 3 یقاب  رـصق  نآ  زا  يرثا  هناشن و  رگید  تخاس و  هدنکارپ  ار  اه  رتسکاخ  نآ  همه  دیزو و  يدنت  داب  سپـس  درک و  لیدبت  رتسکاخ 
نآ مدرم  دندیسر ، روبیس  هب  سپس  ظوفح » رصق   » مان هب  یهاگلزنم  هب  هک  یماگنه  دنتشذگ . هزوجع » رصق   » زا هکنیا  زا  دعب  ع )  ) تیب لها 
نآ ياعد  رثا  رب  درک ، اعد  اـهنآ  يارب  و  درک ، رکـشت  اـهنآ  زا  (ع ) بنیز ترـضح  دـندرک ، يراتفرـشوخ  (ص ) دـمحم لآ  ناریـسا  اـب  اـج 

و دـندنام ، ظوفحم  ناملاظ  ص178 . (ع ،) بنیز ترـضح  تامارک  بیاصم و  لئاضف ، زا  ناتـساد   200 دنزگ 3 . زا  اجنآ  مدرم  ترـضح ،
. باتک نامه  . 1 دیدرگ 1 .  نازرا  ناشسانجا  تکرب و  رپ  ناش  يزور  قزر و  و  دش ، اراوگ  نیریش و  ناشبآ 

تسا لمات  لباق  ردص  هللا  تیآ  موحرم  رسمه  ناتساد  - 44

دص موحرم  شیپ  ینوریب  تمسق  تفر  رجات  نیا  ینوردنا و  لزنم  تفر  مناخ  دوب . هتفر  ردص  هللا  تیآ  موحرم  تمدخ  شرـسمه  اب  یجات 
لایخ تسا  یلومعم  یلیخ  وا  ياهـسابل  دید  رجات  نز  درک ، زاب  ار  رد  رد ، تشپ  دمآ  ردص  موحرم  نز  دز  رد  دـمآ  مناخ  نیا  تشاد . راک 
رجات نز  دنتسین ! مناخ  تفگ : متـسه  مناخ  نم  دیوگب  دیـشک  تلاجخ  وا  مراد . راک  مناخ  اب  نم  تساجک ؟ مناخ  تفگ  تسا  تفلک  درک 

دمآ رجات  نز  نیا  تفگ : دیتسه . هتفرگ  تحاران و  امش  ارچ  دنتفگ  تسا ، هتفرگ  یلیخ  مناخ  دندید  هناخ  دندمآ  هر ) ) ردص موحرم  تفر .
. دراد یعیـسو  ياوتحم  یلاع و  هلمج  ردص  موحرم  هلمج  نیا  تسین . مناخ  متفگ  نم  تساجک  مناخ  تفگ  نم  هب  متفلک و  نم  درک  لایخ 

شرداچ هک  تسا  نآ  مناخ  یتسین  مناخ  وت  هکنیا  يارب  یتفگ  تسار  دندومرف «: ناشیا  دشاب . یم  نید  دنمـشناد  دـیلقت و  عجرم  کی  ماک 
ص146. یقالخا ، ياهتیاکح  اهدنپ و  . 2  . 2 تسا ) ع )  ) همطاف روظنم  ) دوب اه  هراچیب  افعض و  ارقف و  لام  شکدف  اما  تشاد  هلصو  ود 

نوعلم یلوخ  نز  بیجع  ناتساد  - 45

ادج نت  زا  ار  البرک  ءادهـش  ياهرـس  هیلع ) هللا  ۀنعل   ) دعـس نبا  روتـسد  هب  نیعل  رمـش  طسوت  ع )  ) نیـسح ماما  ندیناسر  تداهـش  هب  زا  دعب 
یـصخش (ع ) نیـسح ماما  رـس  لماح  دنریگب . هزیاج  دنربب و  هیلع ) هللا  ۀنعل   ) دایزنا هموکحلا  راد  هب  ار  اهنآ  هتـشاذگ  اه  هزین  رـس  رب  هدرک و 

دایز نبا  شیپ  ار  ترضح  نآ  رس  ات  داتسرف  هفوک  هب  ع )  ) نیسح هدیرب  رـس  اب  ار  وا  دعـس  نبا  دوب . یحبـصا » دیزی  نب  یلوخ   » مان هب  نوعلم 
كراـبم رـس  هیلع ) هللا  ۀـنعل   ) یلوخ دوب . هدـش  هتـسب  هموکحلاراد  برد  هک  دیـسر  هفوک  هب  ماـگنه  بش  درک و  تکرح  نیعل  یلوخ  دربب .

يور تورث  اب  نم  تفگ « : وا  هب  تفر و  شنز  شیپ  دعب  داد . رارق  شا  هناخ  رونت  رد  ار  نآ  درب و  دوخ  هناخ  هب  ار  ع )  ) هللادـبعابا ترـضح 
هدز تشحو  نیگمغ و  رایـسب  دوب  یبوخ  هنموم و  نز  هک  شنز  تسا ». لزنم  کی  رد  وت  اب  نیـسح  رـس  بشما  ما و  هدـمآ  وت  يوسب  نیمز 

هب يا !؟ هدمآ  ادخ  ربمایپ  رسپ  هدیرب  رس  اب  وت  دندرگ و  یم  زاب  هناخ  هب  رگید  تمینغ  نارازهو  میس  رز و  اب  مدرم  وترب ! ياو  تفگ «: دش و 
تسا و هدیدرگ  رونم  نشور و  هناخ  ياضق  دـید  ناهگان  هک  دـمآ  نوریب  هرجح  زا  دـنام . مهاوخن  هناخ  کی  رد  وت  اب  نم  رگید  مسق  ادـخ 

رـس تفر و  رونت  کیدزن  دـشاب . یم  تکرح  لاح  رد  رون  زکرم  فارطا  رد  يدیفـس  ناگدـنرپ  تسا و  فاوط  لاح  رد  هناـخ  نیا  رد  يون 
دراو دمآ و  نیمز  هب  یجدوه  نامسآ  زا  هک  دید  ناهگان  درک . هلان  هیرگ و  هب  عورش  دیـسوب و  ار  نآو  تشادرب  ار  ع )  ) نیـسح ماما  هدیرب 
هنموم نز  نآ  دندومن . ع )  ) نیسح ماما  رب  يرادازع  هیرگ و  هب  عورش  دندمآ و  اهنآ  دندوب . هتسشن  نز  راهچ  جدوه  نآ  رد  دش . اهنآ  هناخ 
کشا نآ  رب  تشاذگ و  دوخ  هداجس  رانک  حبـص  ات  داد و  وشتـسش  بالگ  نارفعز و  کشم و  تشادرب و  ار  ع )  ) نیـسح ماما  كرابم  رس 

باجع و زا  لقن  هب  ج2 ، ةداهشلا ، ضایر  . 1 1 تشگنرب . رگید  تفر و  نوریب  یلوخ  هناخ  زا  زین  هاگحبص  و  دومن . يرادازع  هلان  تخیر و 
ص121. ع ،)  ) نیسح ماما  زا  زیگنا  تفگش  تازجعم 
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فاتکالاوذ روپاش  نورطاسا و  رتخد  يارجام  - 46

هداد جرخب  تردق  يا  هزادناب  شیوخ  روشک  روما  هرادا  رد  درک . یم  تنطلـس  تارف  رانک  يرهـش  رد  نورطاسا »  » مان هب  نیطالـس  زا  یکی 
یهاپـس داتفا ، نورطاسا  رهـش  ریخـست  رکف  رد  درک ، حلـص  مور  تلود  اب  روپاش  هک  یتقو  تشاد ، ار  وا  ساـپ  فاـتکالاوذ  روپاـش  هک  دوب 
تمـسق رد  هتـسویپ  دـیدرگ و  سویام  نآ  حـتف  زا  روپاش  راصح ، ماکحتـسا  هطـساوب  یلو  تفرگ ، ار  رهـش  درگادرگ  داد و  تکرح  زهجم 

ار نمـشد  رکـشل  هدـمآ  رهـش  راصح  يالاب  نورطاسا  رتخد  يزور  دـنک . ادـیپ  راکنیا  يارب  يا  هراچ  دـیاش  ات  تفر  یم  هار  رهـش  یجراخ 
جاودزا هب  ارم  رگا  تشون  يا  همان  یناهن  دـش ، وا  هتفیرف  هاگن  کی  نیمه  اب  داـتفا ، روپاـش  هنادرم  تماـقب  شمـشچ  هاـگان  درک  یم  اـشامت 

ار نایرگـشل  دورو  لئاسو  هنابـش  ربدت  اب  رتخد  تفریذپ  ار  رتخد  اضاقت  زین  روپاش  دنک . یم  مهارف  ار  رهـش  ریخـست  هلیـسو  يروآ  رد  دوخ 
مدرم هب  داهن  يا  هزین  رب  ار  شرس  داد و  روتسد  تشک ، ار  نورطاسا  درک و  حتف  ار  اجنآ  دش  رهش  دراو  شیوخ  هاپس  اب  روپاش  دومن ، مهارف 

افو دوخ  نامیپ  هب  ناریا  رایرهـش  دـندرک ، تعاـطا  روپاـش  زا  ندرک  هدـهاشم  ار  هنحـص  ینینچ  هک  یتقو  مدرم  دـنهد . ناـشن  تربع  تهج 
هدش دولآ  نوخ  یگدیـشارخ  رثا  رب  هک  داتفا  رتخد  تشپ  رب  روپاش  مشچ  بش  دـندرک ، یگدـنز  مه  اب  یتدـم  درک  جاودزا  رتخد  اب  دومن ،

گرب نآ  هب  مندـب  ساـمت  رثا  رب  هک  هدوب  يدروم ) كرب  ) نم تحارتـسا  لـحم  رد  هتـشذگ  بش  تفگ  تسیچ ؟ زا  مخز  نیا  دیـسرپ  دوب ،
باوج رد  وا  يدرک ؟ ادـیپ  یفیطل  نیا  اب  یتسوپ  هک  هدرورپ  تمعن  زان و  هب  هزادـنا  هچ  ار  وت  تردـپ  تفگ  روپاش  تسا . هتـشادرب  شارخ 

زا روپاش  دوب ! هداد  رارق  لسع  غرم و  مخت  هدرز  دنفـسوگ  رـس  زغم  ار  میاذـغ  داد ، یم  شرورپ  تحارتسا  لـئاسو  نیرتهب  اـب  مردـپ  تفگ 
نینچ يردپ  اب  وت  تفگ  تشادربرس و  یتدم  زا  سپ  دوب ، هشیدنا  رکفت و  رد  یتدم  تخادنا و  ریز  هب  رـس  دش  بجعتم  فرح  نیا  ندینش 

دندیشک یناتسراخ  نایم  رد  هتسب  یبسا  مد  رب  ار  وا  ناوسیگ  درک  رما  درک ؟ یهاوخ  يرادیاپ  نم  اب  ایآ  يدرک  یئافو  یب  روط  نیا  نابرهم 
زا لـقن  هب  ج2 ، خیات ، دـنپ  نانکـش 1 . ناـمیپ  تبحـص  زا  نک  زیهرپ  تفگ  داـب  شوخ  شناور  هک  اـم  شک  ناـمیپ  ریپ  دـش 1 .  كاله  ات 

ص188. نانز ، ناتساد 

نوعلم هیواعم  نب  دیزی  هجور  دنه  زیگنا  تربع  تیاکح  - 47

هک دنداد  انکس  هناریو  هبارخ  رد  نوعلم  دیزی  روتـسد  هب  دندرب  ماش  هب  لزنم  هب  لزنم  هکنآ  زا  دعب  ار  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  نادناخ 
هدوزفا نورد  شتآ  رب  نوریب  شزوس  دیکرت و  ناریسا  ياه  هرهچ  تسوپ  هک  دیـشکن  یلوط  دندوبن ، ناما  رد  امرگ  تدش  امرـس و  زوس  زا 

: دیوگ یم  هعیرشلا  نبحایر  باتک  بحاص  دید . بیجع  باوخ  کی  دوب ، تراهط  نادناخ  راکتمدخ  ًالبق  هک  نوعلم  دیزی  رسمه  دنه  دش .
تشگ و هدوشگ  نامـسآ  ياهرد  هک  دـید  باوخ  رد  وا  هجوز  دـنه  دوب ، نوعلم  دـیزی  هناخ  رد  ع )  ) نیـسح ماما  كراـبم  رـس  هک  یناـمز 

نبای کیلع  مالسلا  هللادبعابا  ای  کیلع  مالسلا  دنیوگ : یم  دنیآ و  یم  دورف  ع )  ) نیسح ماما  كرابم  رس  ترایز  هب  فص  رد  فص  هکئالم 
دومن رادید  ار  يدرم  ماگنه  نیا  رد  تفر ، نوریب  نادرم  لخاد  زا  تعامج  نآ  نایم  رد  دمآ و  دورف  نامسآ  زا  یباحـس  ناهگان  هللا  لوسر 

ای تفگ : یم  دیـسوب و  یم  ار  وا  ياهنادـند  تخادـنا و  ع )  ) نیـسح ماما  كرابم  رـس  رب  ار  دوخ  هدـمآ و  شیپ  نوللا » يرمق  هجولا  يرد  »
كوخا اذه  یـضترملا و  یلع  كوبا  اذه  هللا و  لوسر  كدج  انا  يدـلو  ای  كوعنم  ءاملا  برـش  نم  كوفرع و  ام  مهارتا  كولتق  يدـیلو 
تشحو دنه  ماگنه  نیا  رد  درمش ، یم  یکی  یکی  ار  شیوخ  (ع ) تیب لها  نینچمه  سابعلا . ةزمح و  ناذه  رفعج و  کمع  اذه  نسحلا و 

نوعلم دیزی  يوجتسج  هب  سرت  لوه و  اب  دوش » یم  رـشتنم  ع )  ) نیـسح ماما  كرابم  رـس  زا  يرون   » درک هدهاشم  دش ، رادیب  باوخ  زا  هدز 
مغ رب  مه  دنه  راک ؟ هچ  نیـسح  اب  ارم  ینعی  نیـسحلل » یلام و  دـنیوگ «: یم  هدرک و  راوید  رب  يور  هک  تفای  یکیات  هناخ  رد  ار  وا  تفاتش 

ص291. ج4 ، هعیرشلا ، نیحایر  . 2 دومن 2 .  فیرعت  ار  دوخ  باوخ  وا  يارب  دوزفا  وا 

باجحدب نز  هب  هجوت  دروم  رد  تیجع  هعقاو  - 48
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تکرح دوخ  يزاس  نادـند  بطم  زا  نم  يزور  دـنک : یم  لقن  طایخ ، یلعبجر  خیـش  هللااب  فراع  نادرگاش  زا  یلکوت  نیـسح  جاـح  رتکد 
نز هدننار  مدید  سپس  دمآ ، الاب  یتیعمج  تشاد ، هگن  نیشام  نآ  زا  رت  شیپ  ای  یسودرف  نادیم  مدش ، نیشام  راوس  مورب ، ییاج  هک  مدرک 

مدرک رکف  مدرک و  عمج  ار  مدوخ  تسا ! نز  مه  متـسد  لـغب  مدـید  ساـبل ! کـی  لکـش و  کـی  همه  دنتـسه  نز  همه  مدرک  هاـگن  تسا ،
اب دندش ! درم  همه  دش  هدایپ  هک  نز  نآ  دـش ، هدایپ  یمناخ  تشاد و  هگن  سوبوتا  تسا . نادـنمراک  سوبوتا  نیا  ما . هدـش  راوس  یهابتـشا 
هک نیا  زا  لبق  خیـش ، موحرم  شیپ  متفر  هیـضق } ندش  نشور  تهج   } مدش هدایپ  هک  نیـشام  زا  مورب  خیـش  شیپ  متـشادن  انب  ادتبا  هک  نیا 
: » تفگ دعب  دـندش »! نز  همه  دنتـشاد ، هجوت  نز  نآ  هب  اهدرم  نوچ  دـندوب ! هدـش  نز  اهدرم  همه  يدـید  دومرف « : خیـش  منزب  یفرح  نم 
یم تاـجن  ثعاـب  ع )  ) نینموملا ریما  تبحم  یلو  دوـش ، یم  مسجم  شمـشچ  يوـلج  ناـمه  دراد ، هجوـت  هچ  ره  هب  سک  ره  نادرم  تقو 

.« دنونش یمن  نارگید  ار  ارچ  نآ  دونشب  دننیب و  یمن  نارگید  هچ  نآ  دنیبب  ات  دوش ... ادخ  لامج  وحم  ناسنا  هک  تسا  بوخ  ردقچ  « » دوش
یم شقن  شنطاب  ریمـض  حور و  رد  زیچ  نامه  دیامن  زکرمت  هجوت و  هچ  ره  هب  ناسنا  هک  دـنا  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناسانـشناور  هزورما   1

ص176. تبحم ، يایمیک  . 1 دشاب . رش  هچ  یقالخا و  ریخ  هچ  دسر ! یم  روهظ  هب  جراخ  ملاع  رد  ددنب و 

! دش وا  نماض  ءادهشلا  دیس  كاپ  تبرت  اما  تفریذپ  یمن  ار  وا  ربق  هک  ینز  ناتساد  - 49

دـالوا هک  دوب  يا  هبترم  رد  نز  نآ  تناـیخ  و  دوـب ، هیناز  ینز  هک  هدرک ، تیاور  بلطملا  یهتنم  باـتک  رد  هماـقم ) هللا  یلعا   ) یلح همـالع 
لمع هب  وا  ماوقا  زا  مه  سک  چیه  ددرگن ، علطم  شلمع  هب  وا  نابرقا  زا  یـسکات  دینازوس ، یم  شتآ  اب  دومن ، یم  دـلوتم  انز  زا  هک  ار  دوخ 

نز نآ  هک  یتقو  تفایرد ، ار  وا  رگیم  هک  یتقو  ات  دندینارذگ ، یم  عینش  لمع  نیا  اب  ار  دوخ  يزور  و  شردام ، زا  ریغ  دوبن ، علطم  وا  حیبق 
زاب دندومن ، نفد  و  هدرک ، تسرد  يرگید  ربق  ًاددجم  تخادنا ، یم  نوریب  كاخ  زا  ار  وا  و  درکن ، لوبق  ار  وا  دسج  نیمز  دندومن ، نفد  ار 

، تخادـنا نوریب  ار  وا  ربق  دـندومن ، نفد  هکنیمه  دـندنک ، ربـق  ییاـج  رد  موس  هعفد  تخادـنا ، وریب  ار  شدـسج  و  درکن ، لوبق  ار  وا  نیمز 
ردام هجوتم  (ع ) قداص ماما  دندرک ، ضرع  ار  وا  تالاوحا  دـندمآ ، (ع ) قداص رفعج  ماما  تمدـخ  هب  و  دـندش ، رحتم  وا  ماوقا  نایانـشآ و 

ندرکن لوبق  ببس  دومرف : ترضح  تسا . هدوب  دب  رایسب  شرتخد  لمع  درک : ضرع  شردام  هدوب  هچ  نآ  لمع  هک  دومرف : هتـشگ  نز  نآ 
، تسا هدومن  بذعم  تسا  شتآ  هک  راهق  باذع  هب  دندوب ! میکح  قولخم  هک  ار  دوخ  نادنزرف  نز  هک  تسا  نیا  ار ، نز  نیا  دـسج  نیمز ،

لوبق ار  وا  نیمز  دندرک ، نانچ  نز  نآ  ماوقا  هک  یتقو  دینک ، نفد  وا  اب  ار  (ع ) ءادهـشلا دیـس  هرهاط  تیبرت  زا  يردق  هک  تسا  نیا  وا  هراچ 
ص95. ینامسآ ، راونا  زا  ییاهناتساد  زا  لقن  هب  بلاطملا  یهتنم  باتک  ج ، جرونلا ، لوکشک  . 1 درک 1 . 

« دیباوخ شردام  يولهپ  ربق  لوا  بش  رد  رارصا  اب  هک  يرتخد  تیاکح  - » 50

، ام لزنم  یکیدزن  رد  فرـشا  فجن  رد  دـندومرف : یم  هک  دـندرک  لقن  هر ) ) یـضاق اقآ  یلع  ازریم  ياقآ  موحرم  زا  هر )  ) یئاـبطابط همـالع 
ردام ربق  ات  ناگدننک  عیشت  اب  درک و  یم  هیرگ  هجـض و  رایـسب  ردام  گرم  رد  رتخد  نیا  درک . توف  اه 2  يدنفا  ییاهرتخد  زا  یکی  ردام 

یم دایرف  دنراذگ  ربق  رد  ار  ردام  دنتـساوخ  هدامآ و  ار  ربق  هک  یتقو  ات  درک . بلقنم  ار  نیعیـشم  تیعمج  مامت  هک  درک  هلان  ردقنآ  دـمآ و 
رتخد ًارابجا  دنهاوخب  رگا  دندید  ازع » نابحاص  . » دشن عقاو  دیفم  دننک  مارآ  ار  وا  دنتـساوخ  هچ  ره  موش ، یمن  ادـج  مردام  زا  نم  هک  دـنز 
يور یلو  دنامب  ربق  رد  ردام  ندب  يولهپ  مه  رتخد  دنناباوخب  ربق  رد  ار  ردام  دشانب  هرخالاب  درپس  دهاوخ  ناج  کش  نودـب  دـننک  ادـج  ار 

نآ زا  تساوخ  تقو  ره  دریمن و  رتخد  ات  دنراذگب  مه  یخاروس  دنناشوپب و  يا  هتخت  زا  ار  نآ  يور  طقف  دـنکن و  هتـشابنا  كاخ  زا  ار  ربق 
هچ رتخد  رـس  رب  دننیبب  هک  دنتـشادرب  ار  شوپرـس  دندمآ و  ادرف  دیباوخ ، ردام  يولهپ  ربق ، لوا  بش  ردرتخد  دیآ . نوریب  خاروس  هچیرد و 

مردام يولهپ  هک  نم  بش  ماگنه  تفگ : تسا ؟ هدـش  روطنیا  ارچ  دـنتفگ : تسا ؟ هدـش  دیفـس  شرـس  ياـهوم  ماـمت  دـندید  تسا ، هدـمآ 

ناتساد دص  نز  زا 78دص  هحفص 40 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هتشرف رفن  ود  نآ  هداتسیا  طسو  رد  هدمآ  مه  مرتحم  یصخش  کی  دنداتسیا و  وا  فرط  ود  رد  دندمآ و  هکئالم  زا  رفن  ود  مدید  مدیباوخ ،
دندرک توبن  زا  لاوس  تسا . دحاو  نم  يادخ  داد : باوج  دندومن ، دیحوت  زا  لاوس  داد . یم  باوج  وا  دندش و  وا  دئاقع  زا  لاوس  لوغشم 

: » تفگ دوب  هداتـسیا  طسو  رد  هک  مرتحم  درم  نآ  تسیک : تماـما  دـندرک  لاوس  تسا . ص )  ) هللا دـبع  نبا  دـمحم  نم  ربماـیپ  داد  باوج 
زا نم  دیشک . یم  هنابز  نامسآ  هب  شتآ  هک  دندز  مردام  رس  رب  زرگ  نانچ  هتـشرف  ود  نآ  لاح  نیا  رد  متـسین  وا  ماما  نم  ماما » هباهل  تسل 

دندوب بهذم  ینس  رتخد ، هفیاط  نیا  نوچ  دندومرف : یم  یضاق  موحرم  ما . هدمآ  رد  دنیب  یم  هک  لاح  نیا  هب  هعقاو  نیا  تشهد  تشحو و 
هعیـش رتخد  نیا  تکرب  هب  یگمه  دندوب  اه  يدنفا  زا  هک  وا  هفئاط  مامت  دش و  هعیـش  رتخد  نآ  دـش ، عقاو  هعیـش  دـیاقع  قباطم  هعقاو  نیا  و 

راک یتموکح  لغاشم  قارع  رد  هک  دندوب  ینامثع  اه ي  ینـس  اه  يدـنفا  زا  روظنم  . 2 ص118 . ردام ، ردپ و  زا  ییاهناتـساد  . 1 دندش 1 . 
. دندرک یم 

نآ جاودزا  و  هنطلسلا ) ءایض   ) هاش یلعحتف  رتخد  ناتساد  - 51

هتـشاد ماقم  یلیخ  اه  هبلط  دزن  رد  وا  تسا  هدوب  ینیوزق  میهاربا  دیـس  اـقآ  موحرم  هدرک  یم  یگدـنز  ـالبرک  رد  هک  فجن  عجارم  زا  یکی 
رتخد تسا . هدوب  بالط  نایم  رد  یـصاخ  تیبوبحم  دـنلب و  یماـقم  ياراد  قـالخا  يوقت و  رظن  زا  هدـب و  ـالاب  رایـسب  یملع  رظن  زا  تسا .

اذل هتفر و  البرک  رواجم  دنامب  ناریا  هتـساوخن  رگید  هدوب و  یناوج  رتخد  اما  دوب  هتفرگ  قالط  رهوش  زا  هنطلـسلا  ءایـض  مان  هب  هاش  یلعحتف 
اضاقت اذل  دشاب  مرس  يور  امش  تسد  دهاوخ  یم  ملد  نم  هک  داتسرف  ینیوزق  میهاربا  دیـس  اقآ  موحرم  دزن  هب  ار  یـسک  دوب  تسرپرـس  یب 

ءایض هب  ارم  مالس  هک  دنداد  باوج  ناشیا  دشاب . نم  رس  يالاب  مه  امش  تسد  متسه و  دوخ  هناخ  رد  نم  يوآرد  تدوخ  دقع  هب  ارم  مراد 
لومتم وت  هبلط ، نم  يا و  هدازهاش  وت  ناوج ، وت  مریپ  نم  اریز  میتسین  رگیدمه  وفک  مرادن و  یبسانت  امـش  اب  نم  هک  وگب  ناسرب و  هنطلـسلا 

دـشاب و نم  رـس  رب  امـش  تسد  منک  یم  راختفا  نم  مشاـب ، امـش  نز  هک  منک  یم  راـختفا  نم  اـقآ  هک  دـمآ  ماـغیپ  رگید  يزور  ریقف . نم  و 
موحرم منک . یم  هرادا  مه  ار  امش  لوا  هناخ  هکلب  مهاوخ  یمن  امش  زا  يزیچ  نم  یلام  رظن  زا  متسه و  امـش  نز  نم  هک  دشاب  نیا  شمـسا 

هب ناسرب و  هنطلـسلا  ءایـض  هب  ارم  مالـس  دنتفگ : دنتخیروا . تسد  يور  ار  یکاپ  بآ  اذل  دنک  یمن  اهر  مناخ  نیا  دندید  میهاربا  دیـس  اقآ 
، هناخ رد  مناخ  ياهتمحز  زا  لاس  لهچ  زا  دـعب  تسا . هتخاس  نم  تقـشم  تبرغ و  رقف و  اب  تسا  لاس  لهچ  هک  مراد  ینز  نم  وگب  ناـشیا 
اب هک  متـسین  یـضار  اذل  مروایب و  وا  رـس  وه و  هک  دنک  یمن  اضتقا  يادافو  تبرغ ، رقف و  رد  مه  نآ  يراد ، رهوش  يراد ، هچب  يراد ، هناخ 

ص352. یقالخا ، ياهتیاکح  اهدنپ و  . 2 منک 2 .  جاودزا  وت 

دنار تنوشخاب  ار  یلئاس  شرهوش  هک  ینز  زا  زیگنا  تربع  تیاکح  - 52

هناخ رد  هب  یئادگ  ماگنه  نیا  رد  تشاد ، رارق  نایرب  غرم  نانآ  يور  شیپ  دندروخ . یم  اذغ  شرسمه  اب  دوب و  هتـسشن  یناوج  درم  يزور 
ار دوخ  هار  زین  جاتحم  درم  تخاس ، مورحم  دنارب و  هناخ  رد  زا  ار  لئاس  مامت ، تنوشخ  اب  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  ناوج  درک . لاوس  دـمآ و 

زین ار  شرـسمه  دیدرگ و  دوبان  وا  تورث  مامت  دش و  تسدـگنت  ریقف و  ناوج ، نامه  هک  هداتفا  قافتا  نانچ  یتدـم  زا  سپ  تفر . تفرگ و 
يور دندروخ  یم  اذغ  دوب  هتـسشن  دوخ  مود  رهوش  اب  نز  نآ  يزور  ءاضق  زا  دومن . جاودزا  يرگید  درم  اب  نآ  زا  دعب  مه  نز  داد . قالط 

شرـسمه هب  درم  دومن . کمک  ياضاقت  دروآ و  رد  ادـص  هب  ار  هناخ  رد  یئادـگ  ناهگان  دوب ، هداهن  نایرب  یغرم  نانآ  يور  شیپ  هرفس و 
هک تفر  هناـخ  رد  هناـخ  يوـس  هب  تفرگرب و  ار  ناـیرب  غرم  تساـخرب و  اـج  زا  نز  هدـب ! لـئاس  نیا  هب  ار  ناـیرب  غرم  نیا  زیخرب و  تفگ :

، دیسرپ وا  زا  ار  هیرگ  ببـس  رهوش  تشگرب ! نایرگ  مشچ  اب  داد و  وا  هب  ار  غرم  تسوا . نیتسخن  رهوش  نامه  لئاس  دومن  هدهاشم  ناهگان 
، دوب هدنار  هناخ  رد  زا  هدزآ و  ار  وا  شرهوش  هک  نیشیپ  لئاسم  اب  ار  دوخ  ناتساد  سپس  تسا و  هدوب  نم  لوا  رهوش  ادگ ، نیا  تفگ : نز 

نم دوخ  ادـگ  نآ  دـنگوس ، ادـخ  هب  نز  يا  تفگ : شمود  رهوش  دروآ ، نایاپ  هب  ار  شیوخ  تیاـکح  نز  هک  یتقو  درک . ناـیب  یماـمت  هب 
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ص447. ناتساد ،  500 عوضوم ، دصکی  . 1 مدوب 1 . 

« یباوخ ایآ  ادخ  يآ  تفگ : نوعرف  ملظ  تدش  رثا  رب  هک  ینز  ناتساد  - 53

خاک نآ  نتخاس  يارب  ار  درم  نز و  زا  مدرم ، همه  وا ، رگمتـس  نامیخژد  دنزاسب ، وا  يارب  شارخ  نامـسآ  خاک  کی  ات  داد ، نامرف  نوعرف 
ياهگنـس دوب ، نتـسبآ  هک  ناوج  نانز  زا  یکی  دندوب . هدـشن  ءانثتـسا  نامرف  نیا  زا  نتـسبآ  ياهنز  یتح  دـندوب ، هتفرگ  يراگیب ، راک و  هب 

وا رگا  دندوب ، نوعرف  راوخنوخ  نارومام  لرتنک  تحت  همه  اریز  تشادـن  نیا  زج  يا  هراچ  درک ، یم  لامح  نامتخاس  نآ  يارب  ار  نیگنس 
ربارب رد  ناوج  نز  نآ  دیـسر . یم  تکاله  هب  ماشآ ، نوخ  نادالج  ياه  همکچ  هنایزات و  ریز  درک ، یم  یلاـخ  هناـش  اهگنـس ، نآ  ندرب  زا 

رد دیدرگ ، طقـس  شا  هچب  دـش ، بلقنم  شلاح  ناهگان  یلو  درک ، یم  لمح  نانچمه  ار  گنـس  نیگنـس  راب  تفرگ و  رارق  يراشف  نینچ 
یمن ایآ  یباوخ ؟ ایآ  ادـخ  يآ  : » تفگ : دوب هتفرگ  ار  شیولگ  هیرگ  هک  یلاح  رد  درک و  هلان  شرابمغ  لد  قاـمعا  زا  تخـس  ياـنگنت  نیا 

ناهگان هک  دوب ، هتـسشن  لین  دور  رانک  رد  نز  نیمه  هک  تشذگ  ارجام  نیا  زا  یهام  دـنچ  دـنک »؟ یم  هچ  ام  اب  وگروز  توغاط  نیا  ینیب 
ار یفتاه  يادص  دوخ ، دوجو  نورد  رد  نز ، نآ  دندش .) قرغ  ناینوعرف  نوعرف و  هک  ماگنه  نآ   ) دـید دوخ  يوربور  رد  ار  نوعرف  شعن 

ص257. یندینش ، ياهتیاکح  . 2 میشاب 2 »  یم  نارگمتس  نیمک  رد  ام  میتسین ، باوخ  رد  ام  نز ! يا  ناه  : » تفگ وا  هب  هک  دینش 

لاملا تیب  هنیزخ  زا  دیراورم  دنبندرگ  نتفرگ  و  ع )  ) یلع ماما  رتخد  ناتساد  - 54

هرـصب زا  هک  دوب  يدـیاورم  دـنب  ندرگ  لاملا ، تیب  رد  لاوما  نایم  رد  تفگ : ع )  ) یلع تموکح  لاـملا  تیب  تسرپرـس  عفار  یبا  نب  یلع 
ار نآ  مهاوخ  یم  تسه ، يدیاورم  دنب  ندرگ  لاملا  تیب  رد  ما  هدینش  هک  داد  ماغیپ  داتـسرف و  مدزن  ار  رفن  کی  ماما ، رتخد  دندوب . هدروآ 

دوش فلت  تروص  ره  رد   ) هنومـضم هیراـع  ناوـنع  هب  نم  منک . ندرگ  هب  ار  نآ  دـیع  زور  اـت  یهدـب  نم  هب  هیراـع  ناوـنع  هب  يزور  دـنچ 
نینموملا ریما  مهدـب . سپ  زور  هس  زا  دـعب  اـت  متفرگ  لاـملا  تیب  زا  زور  هس  تدـم  هب  دـشاب ) هدرکن  اـی  هدرک  يریـصقت  هچ  تسا  نماـض 

هک مرب  یم  هانپ  ادخ  هب  تفگ : يدرک ؟ تنایخ  اهنآ  هزاجا  نودـب  ناناملـسم  لاملا  تیب  هب  ارچ  دومرف : تساوخ و  ار  لاملا  تیب  تسرپرس 
دـش تحاران  ماما  مداد . زور  هس  ات  هنومـضم  هیاع  ناونع  هب  درک : ضرع  يداد ؟ نم  رتخد  هب  ار  دـنب  ندرگ  ارچ  سپ  دومرف : منک . تنایخ 

یهاوخ یتخـس  رفیک  منک ، هدهاشم  وت  زا  ار  راک  نیا  لثم  رگید  راب  رگا  يراذـگب ، دوخ  ياج  هب  يریگب و  سپ  ار  نآ  دـیاب  زورما  دومرف :
دینش ار  مالک  نیا  یتقو  ماما  رتخد  مدیرب . یم  دزد  ناونع  هب  ار  وا  تسد  دوب ، هتفرگن  لاملا  تیب  زا  هیراع  ناونع  هب  ار  نآ  مرتخد  رگا  دش !

نیرجاهم نانز  دـهن . نوریب  قح  زا  ياپ  سفن ، ياهتـشا  هطـساوب  دـیابن  ناسنا  مرتخد ! دومرف : مدوبن  وت  رتخد  نم  رگم  درک : ضرع  ردـپ  هب 
، عوضوم دصکی  . 1 يریگب 1 .  رارق  اهنآ  فیدر  رد  یـشاب  هتـساوخ  مه  وت  ات  دنا ، هتـسارآ  يدنبندرگ  نینچ  هب  رگم  دنتـسه ، ناسکی  وتاب 

ص111. ج2 ، ناتساد ، دصناپ 

« نمیرهالماپ  » مان هب  اپورا  نز  نیت  رادلوپ  يارجام  - 55

رد انـش  ماگنه  یگلاس ، نس 76  رد  ماجنارـس  تشاد . ترهـش  تردـق  لوپ و  هب  قشع  یلدگنـس و  هب  هک  اپورا  دـنمتورث  نز  نیرتارجامرپ 
، هیثرا رالد  نویلیم  اهدص  نتشاذگاج  اب  يو  يا  هناسفا  یگدنز  بیترت  نیدب  دش و  يزغم  هتکـس  راچد  هسنارف  رد  للجم  لته  کی  رختـسا 
رد سپـس  دمآ و  رد  ناتـسلگنا  نیـشیپ  ریزو  تسخن  لیچرچ » نوتـسنیو   » رـسپ دقع  هب  ادـتبا  دوب ، یناوج  رتخد  وا  هک  ینامز  دیـسر . نایاپ 
درل کی  رتخد  نمیرهـالماپ » . » دروآ گـنچ  هب  يا  هن  اـسفا  تفگنه و  یتورث  ناـنآ ، زا  قـالط  رگید و  روهـشم  نادرم  اـب  جاودزا  ناـیرج 

یئاراد همه  ردپ ، اما  تشاد . راکتمدـخ  یقاتا و 22  هاجنپ  هک  دـش  گرزب  یللجم  رـصق  رد  الماپ » . » دوب یفارـشا  ياـهدوناخ  زا  یـسیلگنا 
مه دش  روبجم  الماپ » . » دنک مهارف  ار  وا  لیصحت  لوپ  تسناوت  یمن  یتح  هک  تشگ  تسدیهت  نانچ  داد و  تسد  زا  يا  هثداح  رد  ار  دوخ 
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يوس هب  ار  دوخ  هار  تسناوت  دش و  انشآ  فورعم  لیچرچ  رـسپ  لیچریچ » فلودنار   » وا دعب  یتدم  دهد . همادا  لیـصحت  هب  مه  دنک و  راک 
زا دـعب  ناشدـنزرف  نیتسخن  درک . جاودزا  الماپ »  » اب یناهج  گنج  هب  نتفر  زا  شیپ  دوب ، شترا  رـسفا  هک  ناوج  لیچرچ  دـنک . زاب  تردـق 

لاروا  » مان هب  ییاکیرمآ  تاملپید  کی  ای  الماپ » ، » رـصم ردـگنج  ههبج  هب  ناوج  لیچریچ  تمیزع  زا  سپ  هام  هس  دـمآ ، ایندـب  لاـس  کـی 
اکیرمآ رد  نهآ  هار  گرزب  هکبـش  کی  ثراو  درم ، نیا  نوچ  تشاذگ ، جاودزا  رارق  تشاد ، دـنزرفو  نز  هک  وا ، اب  دـش و  انـشآ  نیمیه »

رالد رازه  غلبم 250  هنالاس  وا  دش  رارق  رادید ، نیا  رد  تفر ، الماپ »  » ینعی شبیقر  ندـید  هب  درب ، یپ  زار  نیا  هب  یتقو  نمیره  رـسمه  دوب .
مزاع تفرگ و  قالط  لچریچ  فلودـنار  شرهوش  زا  الماپ » ، » یناهج گنج  نایاپ  رد  درادرب ! شرهوش  رـس  زا  تسد  ات  دـهدب  ـالماپ »  » هب
لوط لاس  هدزای  تلـصو  نیا  درک . جاودزا  دوب ، اکیرمآ  يداصتقا  زکرم  هدـمع  رادماهـس  هک  يدـنمتورث  درم  اب  اج ، نآ  رد  دـش . سیراپ 

هب ًاددجم  الماپ »  » یگلاس نس 51  رد  دعب  هام  جنپ  تشذگ . رد  وا ، يارب  یهجوت  لباق  تورث  نتشاذگ  اجرب  اب  يو  رهوش  هک  نآ  ات  دیشک ،
هک نیا  ات  دـش . زاب  الماپ »  » يارب یـسایس  تردـق  هب  ندیـسر  يارب  هار  جاودزا ، نیا  اب  درک . جاودزا  مه  اـب  تفر و  هلاـس  نمیره 79  غارس 

تـسایر تاباختنا  ناـیرج  رد  ـالماپ » تشاذـگ «. ياـجرب  « ـالماپ  » يارب هیثرا  رـالد  نویلیم  غـلبم 115  درم و  مـه  ریپ  نـمیره  شیپ ، لاــس 
نز نیا  دـیزگرب . هسنارف  رد  اـکیرمآ  ریفـس  ناونع  هب  ار  وا  يزوریپ ، زا  سپ  زین  نوتنیلک  تخادرپ و  تیلاـعف  هب  نوتنیلک  عـفن  هب  يروـهمج 

گرم زا  شیپ  يو  درم . اوزنا  ییاهنت و  رد  ماجنارس  لمع ، تافاکم  زا  لفاغ  دوب ، تردق  تورث و  رد  شیاهیراب  دنب و  یب  اب  هک  وجارجام ،
مه اب  نابایخ  رد  هک  طسوتم  هداوناخ  زا  ینز  تسپ و  روماـم  هلحم و  رگتفر  هب  ار  شا  هدروآ  داـب  تورث  زا  یمین  زا  شیپ  هک  درک  تیـصو 
یم هچ  ره  نم  درواـین . میارب  یتخبـشوخ  يا  هرذ  تورث ، همه  نیا  تفگ : گرم ، زا  شیپ  ـالماپ » ! » دـشخبب دنتـشاد ، یـسرپلاوحا  مـالس و 

کی نز  شاک  يا  تساهوزرآ . گرم  ثعاب  يزاین ، یب  نوچ  متخبدب ، ردقچ  هک  مدرک  یم  ساسحا  زاب  مدروآ و  یم  تسد  هب  متساوخ ،
.1 1 مسرب ! وزرآ  نیا  هب  اـت  مداد  یم  ار  متورث  همه  شاـک  يا  مدرک . یم  یتخبـشوخ  ساـسحا  رقحم  يا  هبلک  رد  مدوـب و  ریقف  ییاتـسوز 

ص101. تربع ، هاگ  رذگ 

دیشک ار  ییحی  ترضح  لقت  هشقن  هک  ینز  ناتساد  - 56

، تسناد یم  لداع  درم  ار  وا  دوب و  دنم  هقالع  (ص ) ربمایپ ییحی  هب  هک  سیودوریه »  » مان هب  دوب  یهاشداپ  ربمغیپ  ییحی  ترـضح  نامز  رد 
درک شیارآ  ار  دوخ  رتخد  دش  ریپ  یمک  هک  نز  نآ  تشاد  هطبار  هیناز  ینز  اب  هاشداپ  یتقو  دومن . یم  ار  ترـضح  نآ  لاح  تیاعر  رد  و 

ار نآ  ع )  ) حیـسم نید  قبط  ناشیا  درک  لاوس  ربمغیپ  ییحی  زا  دـنک . جاودزاوا  اـب  تساوخ  دـش ، وا  قشاـع  اـت  داد  یم  هولج  هاـشداپ  دزن  و 
شیارآ ار  رتخد  دـید ، بارـش  تسم  ار  هاـشداپ  یتقو  رتخد  رداـم  درک . خوسر  نز  لد  هب  ییحی  ترـضح  هنیک  اـجنیا  يا  تسنادـن . زیاـج 

هب درک  لوبق  هاـش  ینک و  ادـج  شندـب  زا  ار  ییحی  رـس  هکنآ  طرـش  هب  تفگ : وا  تساوـخ  ماـک  وا  زا  هاـشداپ  داتـسرف و  شدزن  هب  هدوـمن 
جاودزا ایدوریه »  » مان هب  شردارب  رتخد  ای  رهاوخ  رتخد  اب  تشاد ، دصق  هاشداپ  رگید  لقن  قبط  دندرک . ادـج  یحی  ندـب  زا  رـس  شروتـسد 
روطنامه دوب  انز  دنزرف  یحی  ترـضح  لتاق  دومرف : رقاب  ماما  دوب . یحی  لتق  هاشداپ ، زا  رتخد  تجاح  و  درک ، یهن  یحی  ترـضح  هک  دنک 

ای رصنالا و  تخب  دنوادخ  دیـسر ، لتق  هب  یحی  ترـضح  هکینامز  دندوب . هداز  انز  ع )  ) یلع نب  نیـسح  ماما  و  ع )  ) یلع ترـضح  لتاق  هک 
شـشوج زا  ییحی  ترـضح  نوخ  ات  تشک  ار  ناـنآ  زا  رفن  رازه  داـتفه  درک و  طلـسم  سدـقملا  تیب  رب  ار ) لـباب  ناـهاشداپ  زا  سودرک  )

ص294. ج1 ، ناتساد ، عوضوم 500  دصکی  زا  لقن  هب  ءایبنا ، خیرات  . 1 داتسیا 1 . 

لپرس نآ  اب  ینک  یم  رایتخا  لپرس  نیا  تفگ  هاشکلم  هب  یقتم  يوناب  - 57

هتخاـس و باـبک  ار  نآ  دـندید  يواـگ  ناـمالغزا  یعمج  دوـمن  لوزن  يا  هیرق  رد  هـتفر  راکـش  هـب  ناهفـصا  رد  یتـبون  یقوجلـس  هاـشکلم 
دـش ربخ  یب  دوخ  زا  تفای  ریخ  لاح  نآ  زا  نزریپ  نوچ  دنارذگ ، یم  راگزور  نآ  هب  میتی  هس  اب  هک  دوب  يا  هفیعـض  زا  واگ  نآ  دـندروخ .
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بلا رـسپ  يا  : » تفگ هتـساخرب  نزریپ  دیـسر  ناکم  نآ  هب  هاشکلم  هک  دادـماب  تسـشن  اج  نامه  هتفر  دور  هدـنیاز  لپ  رـس  رب  یهاگ  رحس 
زا هاشکلم  لپرس »؟ نآ  اب  ینک  یم  رایتخا  لپرس  نیا  نونکا  مراد  زاب  طارص  لپ  رس  رب  ار  وت  یهدن  نم  داد  دور  هدنباز  لپ  رب  رگا  نالسرا 

ببس هک  ارم  واگ  هدام  وت  نامالغ  تفگ : نزریپ  مرادن . لپ  رـس  نآ  تقاط  هک  مدرک  رایتخا  لپرـس  نیا  تفگ : دش  هدایپ  نخـس  نیا  تبیه 
لاوحا زا  ناطلس  رگا  اریز  هتـشگ  رهاظ  هاشداپ  زا  هک  تسا  یملظ  تقیقح  هب  ینعم  نیا  دنا و  هدرک  بابک  هتـشک ، دوب  نم  نامیتی  تشیعم 

یبدا ار  نامالغ  دـنداد و  يو  هب  واگ  هدام  نآ  ضوع  هب  واگ  داتفه  ات  داد  روتـسد  ناطلـس  داد ، یمن  يور  تروص  نیا  دوب  ربخ  اـب  تکلم 
تلادع نم  قح  رد  دوخ  مرک  اب  هک  ار  نالسرا  بلا  رـسپ  دنوادخ ! تفگ : هدیلام  كاخ  هب  يور  نزریپ  هاشکلم  تافو  زا  دعب  دندرک ، غیلب 

نم رب  ياو  هدوبن  نزریپ  تعافـش  رگا  داد  باوج  دیـسرپ : شلاح  زا  هدـید  باوخ  ار  ناطلـس  داهز  زا  یکی  مایا  نآ  رد  امرف . لـضفت  دومن 
ص100. خیرات ، زا  یندناوخ  هاتوک  . 2 2 يدوب .

. داد تاجن  شملاظ  رهوش  تسد  زا  ار  اونیب  نز  تبیغزا  هک  یتسد  ناتساد ، - 58

یهورگ تسیز ، یم  دعس } مان  هب  ًالثم   } یمشاه نامیلس  نب  دمحم  ناراکتمدخ  زا  یعاجش  درم  ماش } ياهرهـش  زا  یکی   } هتوم رهـش  رد 
، دنداد تبسن  ییوسرتو  بلق  فعض  هب  ار  دعس  یلو  دنروآ ، نایم  هب  نخس  دوخ  يوالد  زا  مادک  ره  دندوب و  هتسشن  یـسلجم  رد  نارای  زا 

رتعاجش امش  همه  زا  نم  تفگ «: دعـس  تفای ، هدومزآ  تخـس  ياهناروک  رد  ار  عاجـش  درم  دوش ، یمن  تباث  اعدا  اب  تعاجـش  هک  اجنآ  زا 
اهنآ مور ». یم  اهنت  دیتسرفب  ارم  اج  ره  هب  کیرات ، یناملظ و  بش  نیا  رد  منک ، یم  تباث  امش  يارب  ار  دوخ  ياعدا  دیهاوخب  رگا  متـسه ،

کیدزن ددرگ . نآ  هدرب  دش ، زوریپ  رگا  هک  دـندرک  نییعت  یناگرورگ  هدومن و  يدـنب  طرـش  دروم  نیا  رد  دـنتفریذپ و  ار  دعـس  داهنـشیپ 
مدآ نادزد و  ناگدـنرد و  هک  يروط  هب  دوب  اجنآ  رد  ییاهریگبآ  دوب ، هتخاس  فسوی  نب  جاجح  هک  تشاد  دوجو  یکانرطخ  لـحم  هتوم 
نیمز رب  گرزب  لادوگ  نآ  رعق  رد  ار  یخیم  ورب و  اجنآ  هب  تعاس  نیمه  دنتفگ : دعـس  هب  نارای  دندرک ، یم  دـمآ  تفر و  اجنآ  رد  ناشک 

هدش نییعت  ياج  هب  تشادرب ، يریشمش  کتپ و  خیم و  بلق  توق  لامک  اب  دعس  دوش . راکـشآ  وت  تعاجـش  ات  ایب ، ام  دزن  سپـس  بوکب و 
زا ینومیم  دید  درک ، هاگن  بوخ  دینـش ، يریجنز  يادـص  دـیآ . نوریب  اجنآ  زا  تساوخ  هک  یتقو  دـیبوک ، لادوگ  رعق  رد  ار  خـیم  تفر و 
اب يدرم  هک  دیـسر  شـشوگ  هـب  ياـجنهان  يادـص  ماـگنه  نآ  رد  تـفرگ ، ار  نوـمیم  نآ  دیـشوک و  هدرک ، رارف  یـشورف  نوـمیم  تـسد 

يراز عرـضت و  اب  نز  نآ  تشک و  مهاوخ  ار  وت  بشما  دیوگ : یم  دـنک و  یم  دـیدهت  ار  شرـسمه  درم  نآ  دـنراد و  يریگرد  شرـسمه 
دعس تشادرب ... شرسمه  زا  تسد  دیسرت و  رهوش  تخادنا ، وا  رهوش  رس  رب  ار  نومیم  تفاتش و  نز  نآ  يرای  هب  دعس  دیبلط ، یم  کمک 

هب ارم  وا  و  دومن ، رگمتس  درم  نیا  رسمه  ارم  متـسه ، سکنالف  رتخد  نم  : » تفگ نز  دروآ ، دوخ  هارمه  داد و  تاجن  نتـشک  زا  ار  نز  نآ 
وا تاجن  يارجام  دروآ و  شا  هناخ  هب  ار  نز  نآ  دعس  داتسرف ». نم  تاجن  يارب  ار  وت  دنوادخ  دزیرب ، ار  منوخ  تساوخ  یم  دروآ و  اجنیا 

یبیغ تسد  بیترت  نیا  هب  دندرک  رارقا  وا  تعاجـش  يوالد و  هب  نارای  داد ، ربخ  دنداد ، یم  تبـسن  بلق  فعـض  هب  ار  وا  هک  شنارای  هب  ار 
هک تسا  یبیغ  فیاـطل  زا  نیا  داد و  تاـجن  شزیر  نوخ  لدگنـس  رهوش  تسد  زا  كاـنلوه  ناـبایب  رد  ار  وا  تفاتـش و  اونیب  نز  يراـی  هب 

ص314. تایاکحلا ، عماوج  ياهناتساد  . 1 1 تسا . هدش  اونیب  یناسنا  تاجن  بجوم 

يراصنا خیش  اب  هاش  نیدلارصان  رتخد  يارجام  - 59

، دش فرشا - فجن  رد  ناشیا - لزنم  دراو  خیش ، اب  رادید  ترایز و  يارب  هاش  نیدلارصان  رتخد  يزور  تسا : هدومرف  يراصنا  خیـش  رتخد 
کی دوب و  لعشم  لقنم  رد  لاغذ - ياج  هب  لکشپ ، یمک  وا ، قاتا  رد  تفای . خیش  یناشیپ  رد  ار ، يویحی  عرو  مئالع  يوسیع و  دهز  راثآ 
بطق قاتا  بابـسا  دوب  اهنیا  دوب ، هدرک  نشور  همین  ار  قاتا  یلافـس » زوس  هیپ  » کی یلگ  لقنم  راـنک  رد  نازیوآ ، راوید  هب  يریـصح  هرفس 

الم رگا  تفگ : ور  نیا  زا  دنک . يراد  دوخ  دوخ ، ینورد  بلطم  راهظا  زا  تسناوتن  درک  زادنارب  ار  قاتا  عضو  نوچ  هدازهاش  تهاقف ! رئاد 
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اب تساخ و  رباـج  زا  ياـصنا  خیـش  هک  دوب  هدـشن  ماـمت  زونه  شنخـس  دـیوگ 1 .  یم  هچ  ینک  یلع  ـالم  جاـح  سپ  تسا  نـیا  دـهتجم  و 
هظحل کی  یتح  و  وش ، رود  نم  دزن  زا  زیخرب و  يدرک ، یمنهج  ار  دوخ  نادـب  دوب ؟ هچ  زیمآ  رفک  مالک  نیا  یتفگ !؟ هچ  دومرف : یتحاران 

، مدرک هبوت  اـقآ ! تفگ : داـتفا و  هیرگ  هب  خیـش  تادـیهت  زا  هدازهاـش  دریگب و ... مه  ارم  وـت ، تبوـقع  مسرت  یم  اریز  ناـمن ، اـجنیا  رد  مه 
ینک یلع  الم  هرابرد  رظن  راهظا  اجک و  وت  دومرف : تشذـگ  وا  ياطخ  زا  خیـش  مینک ! یمن  اـهطلغ  نیا  زا  رگید  دـینک ، وفع  ارم  مدـیمهفن ،
جاح دـیامن ، یـسورع  يراصنا  نسح  دـمحم  خیـش  شا  هداز  ردارب  اـب  ار  دوخ  رتخد  تساوخ  هک  یماـگنه  خیـش  دـنیوگ ، یم   2 اجک ...؟
لام زا  ار  ریخ  رما  نیا  هنیزه  یمامت  ات  دهد  هزاجا  هک  دندومن  اعدتـسا  يو  زا  دندمآ و  فجن  هب  دادغب  رد  خیـش  لیکو  هبک ، حلاص  دمحم 
الم جاح  . 1 داد 3 .  ماجنا  ار  یسورع  يزیچان  رایسب  هیزیهج  کی  اب  دومرفن و  لوبق  دادن و  هزاجا  وا  هب  خیـش  یلو  دریگ  دهع و  هب  شیوخ 

راپسهر یملع  دنلب  بتارم  هب  ندیـسر  زا  سپ  ینک  تسا  طبا  . وض بحاص  رهاوج و  بحاص  نادرگاش  گرزب و  ياهقف  زا  هر )  ) ینک یلع 
رد تف و  تایح  دوردـب  لاس 1306 ه.ق ؛ رد  وا  دـش  لوغـشم  هعماج  روما  قتف  قتر و  شیوخ و  یعرـش  فئاـظو  هب  ره  نآ  رد  دـش  نارهت 

. كردم نامه  . 3 ص459 . ناگنازرف ، يامیس  . 2 دش . هدرپس  كاخ  هب  میظعلادبع  ترضح  راوج 

لضفلا ما  یگدنز  تبقاع  - 60

زا ار  (ع ) داوج ماـما  يرجه  لاـس 220  رد  وا  تفرگ . ار  وا  ياـج  مصتعم »  » شردارب وا  زا  سپ  تشذـگرد و  يرجه  لاس 218  رد  نومام 
تفرگ سامت  ترـضح  نآ  رـسمه  لضفلا » ما  » اب یـسابع  هفیلخ  مصتعم ، دندش  دادـغب  دراو  یتقو  (ع ) داوج ماما  دروآ 4 .  دادغب  هب  هنیدـم 

رثا دندومن  مومـسم  ار  راوگرزب  نآ  روگنا  هلیـسو  هب  لضفلا  ما  ص563 . نایاوشیپ ، هریس  . 4 دنک . مومسم  ار  ترـضح  هک  تشاداو  ار  واو 
وا هب  ماـما  دومن . یم  يراز  هیرگ و  درک و  تسناوـت  یمن  يا  هراـچ  تشگ و  نامیـشپ  دوـخ  هدرک  زا  دـش ، رهاـظ  شکراـبم  ندـب  رد  رهز 
هب (ع ) داوج ماما  یتقو  دـشابن . ناـمرد  لـباق  هک  دـنک  ـالتبم  يـالب  رقف و  هب  ار  وت  دـنوادخ  ینک ؟ یم  هیرگ  یتشک ، ارم  هک  نونکا  دومرف :

ناکـشزپ هچ  ره  دش  ادـیپ  وا  محر  رد  يا  هدـغ  هک  دـب  اهزور  نامه  رد  درب . شیوخ  يارـسمارح  هب  ار  لضفلا  ما  مصتعم ، دیـسر  تداهش 
نانچ درک  ضرم  نآ  هجلاـعم  فرـص  تشاد  تورث  هچ  ره  دـمآ و  نوریب  مصتعم  يارـسمارح  زا  راـچان  دـشن . عقاو  دـیفم  دـندرک ، اوادـم 
ياه هوک  رد  ییادـگ  ناونع  هب  هک  اهبـش  زا  یبش  هدـش : تیاور  ینینچمه  دیـسر . تکاله  هب  ات  درک  یم  يادـگ  مدرم  زا  هک  دـش  ناشیرپ 

ص92. تربع ، هاگ  رذگ  . 1 1 دش . لصاو  منهج  هب  دندرک و  هراپ  ار  وا  دادغب  ياهگس  دوب ، نادرگرس  دادغب 

هدنرد ناریش  لخاد  رد  ار  هباذک  بنیز  نتخادنا  يارجام  - 61

بنیز نم  درک : اعدا  ارماس  رهش  رد  دننک ، یلام  کمک  وا  هب  ات  دنک  کیرحت  ار  مدرم  محرت  سح  هکنیا  يارب  ینز  یسابع  لکوتم  نارود 
: تفگ یناوـج ؟ وـت  هتـشذگ و  اـهلاس  لاـح  هب  اـت  بنیز  ناـمز  زا  دـنتفگ : وا  هـب  متـسه 2 .  ع ))  ) یلع رتخد  اـی  ( ) ع  ) نیـسح ماـما  رتـخد 

لکوتم دزن  هدرک و  ریگتـسد  ار  وا  نیروماـم  دـنک . دوع  نم  یناوـج  لاـس  لـهچ  ره  رد  درک  اـعد  دیـشک و  نم  رـس  رب  تسد  (ص ) ربماـیپ
تسار نز  نیا  هک  میبایرد  لیلد  هچ  هب  اجک و  زا  ام  تفگ : نارـضاح  هب  لکوتم  درک . یم  يراشفاپ  دوخ  ياعدا  رب  نانچمه  وا  و  دندروآ ،

وا دـیامن ، رـضاح  اجنیا  رد  ار  (ع )) يداه ماما  ینعی   ) اضرلا نبا  تفگ : لکوتم  شترا  سیئر  ریزو و  ناقاخ  نب  حـتف  غورد ؟ اـی  دـیوگ  یم 
ع)  ) يداه ماما  دنک . لطاب  ار  وا  ياعدا  دـیایب و  ات  دـیورب  ع )  ) يداه ماما  لابند  تفگ  لکوتم  دـهد . یم  ربخ  وت  هب  هار  نیا  رد  ار  تقیقح 
. درک تافو  لاس  نـالف  رد  (ع ) بنیز دـیوگ و  یم  غورد  وا  دـندومرف : ماـما  دـندرک . ضرع  ماـما  يارب  ار  نز  تیاـکح  دـندروآ  فیرـشت 

دزن ار  وا  تسا ، مارح  ناگدنرد  رب  (ع ) همطاف ترـضح  نادـنزرف  تشوگ  دـندومرف : ماما  نک . نایب  وا  لوق  نالطب  رب  یلیلد  تفگ : لکوتم 
: دومرف ماما  دـشکب . ببـس  نیا  هب  ارم  دـهاوخ  یم  تفگ : ییوگ ؟ یم  هچ  تفگ : نز  نآ  هب  لـکوتم  دـیوگ ! یم  تسار  رگا  دـیربب  ناریش 
: تفگ يوار  ص531 . یندینش ، ياه  تیاکح  . 2 تسرفب . یهاوخ  یم  ار  مادک  ره  دنشاب  یم  (ع ) همطاف ترـضح  دالوا  زا  یتعامج  اجنیا 
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ناتدوخ ارچ  امـش  تفگ : لکوتم  دور . یمن  شدوخ  ودنک  یم  يرگید  رب  هلاوح  ارچ  دنتفگ  یـضعب  تفای . رییغت  تاداس  عیمج  ياهتروص 
دندش و ناریش  هاگیاج  رد  لخاد  ترـضح  دنداهن ، ینابدرن  دنداد  روتـسد  درک و  لوبق  لکوتم  مور ، یم  تسا  وت  لیم  دومرف : يور ؟ یمن 

همه دـنور و  رانک  درک  رما  دـعب  دـیلام ، یم  ناریـش  رـس  رب  تسد  ماما  دـنداهن و  یم  نیمز  هب  ماما  ولج  ار  دوخ  رـس  عوضخ  يور  زا  اـهنآ 
رد دندروآ . یم  ور  وا  رب  دننیبب  وا  زا  ار  تمارک  نیا  مدرم  رگا  هک  بلطب  ع )  ) يداه ماما  دوز  تفگ : لکوتم  ریزو  دـنتفر ! رانک  ناگدـنرد 

. ناگدنرد نایم  رد  دورب  متـسه  ع )  ) همطاف تضح  دالوا  دنک  یماعدا  سک  ره  دـندومرف : دـندمآ و  الاب  ماما  دـنداهن و  نابدرن  ماگنه  نیا 
سابتقا . 1 منزب 1 .  گنرین  هنوگ  نیا  هک  هدـش  بس  يزیچ  یب  متـسه ، ریقف  درم  نالف  رتخد  نم  تسا ، لطاب  میاـعدا  ماـما ، تفگ : نز  نآ 

ص250. ناتساد ،  500 عوضوم ، دصکی 

تفر نیب  زا  درم  نآ  (ع ) لضفلاوبا ترضح  تمارک  هب  دوب و  هتفرگ  رارق  شهرهوش  تمهت  دروم  هک  البرک  زا  ینز  يارجام  - 62

یم تلـصو  مه  اب  البرک  رد  گرزب  هداوناخ  ود  درک : لقن  ار  هیـضق  نیا  دوب ، داهتجا  هبترم  زئاـح  هک  یقداـص  اـقآ  رقاـب  ریم  جاـح  موحرم 
یم تطاسو  نارگید  هچ  ره  ددرگ و  یمرب  شردپ  هناخ  هب  رتخد  هداد ، خر  هقیلس  فالتخا  ناشنایم  ینامز  كدنا  زا  سپ  هنافـساتم  دننک ،

فجن هب  رتخد  يانثتـسا  هب  هداوناخ  دارفا  مامت  دیآ و  یم  شیپ  فرـشا  فجن  هفقو  هیـضق ، نیا  زا  لاس  کی  زا  سپ  دوش . یمن  رثوم  دـننک 
دوش یم  هناخ  دراو  دومن  عناق  ار  وا  دش  هک  هلیسو  ره  هبو  دیآ  یم  رتخد  هناخ  رد  هب  هتسناد  ار  بلطم  نیا  داماد  دنوش . یم  فرشم  فرـشا 

هدومنن و افو  دوخ  ياه  هدـعو  هب  یلو  ددرگ  یم  رب  سپ  دـنک . یم  شزیمآ  يو  اب  هداد و  بذاک  ياـه  هدـعو  وا  هب  غورد ، ياهمـسق  اـب  و 
ار يو  رتخد  نایفارطا  ددرگ . یم  نایامن  وا  رد  لمح  راثآ  هدـش و  هلماح  هراچیب  رتخد  دـنروایب . وا  هناخ  هب  ار  رتخد  اـت  دتـسرف  یمن  یـسک 

ناردارب دـیازفا . یم  شرارـصا  رب  هدومن و  اکنا  رـسپ  یلو  دـنک . یم  لقن  هدوب  هکنانچ  ار  هیـضق  هراچیب ، نآ  دـننک و  یم  دـیدهت  بیقعت و 
ار راتفگ  قدص  نم  ات  دیناسرب  وا  نماد  هب  ار  متسد  دیوگ  یم  هدرک  تیمولظم  راهظا  يراز  هلان و  هب  هراچیب  دننک و  یم  وا  لتق  دصق  رتخد 
اب ار  امـش  دـیوگ  یم  هرخالاب  هدـنام  یقاب  دانع  هب  رـسپ  دـننک و  یم  بلاطم  راـهظا  هدـمآ  رـسپ  دزن  هب  رتخد  ناـسک  زاـب  مناـسرب ، توبث  هب 

فرط ود  ره  ناـگرزب  دـنک و  یمن  لوبق  رـسپ  رتخد ، شیپ  میورب  زیخرب  ددرگ  نشور  فشک و  رما  تقیقح  اـت  مینک  یم  وربور  رگیدـمه 
دنک یم  شتحیـصن  لوا  راضح  زا  راذتعا  زا  سپ  هدـمآ ، رتخد  لاح  نیا  رد  دـننک و  یم  رتخد  هناخ  لخادو  دـندروآ  یم  هدرک  شروبجم 

ار رـسپ  نابیرگ  هدـش  دـنلب  دوخ  ياج  زا  یتحاران  هداعلا  قوف  تلاح  اب  هعفدـکی  دـنک  یمن  لوبق  زاب  ربم ، ار  ام  يوربآو  سرتب  ادـخ  زا  هک 
یم شرابجا  نیفرط  دنک و  یم  يراددوخ  رسپ  درک ، مهاوخ  تابثا  (ع ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  روضح  رد  نم  زیخرب  دیوگ  یم  هتفرگ 
مرح هب  ات  یتحاران  تبنابصع و  عرـضت و  يراز و  تلاح  هب  ناشک  ناشک  هدرک  ریگ  نابیرگ  ار  وا  رتخد  هک  قیرط  نامه  هب  هرخالاب  دنیامن 

اقآ دیوگ : یم  يداع  ریغ  یتلاح  رد  هدیشک  يدایرف  رسپ  هقی  هب  تسد  کی  سدقم و  حیرـض  هب  تسد  کی  دورو  ضحم  هب  هدرب و  رهطم 
رـسپ هدـمآ  تکرح  هب  سدـقم  حیرـض  ناهگان  ملاـظ . نیا  مولظم و  نیب  نک  مکح  ـالا  دورب و  نم  يوربآ  دـیراد  لوبق  امـش  هچناـنچ  رگا 
دراو کلذ  ریغ  همدخ و  یتدم  زا  دعب  هتـشاذگ  رارف  هب  ور  مدرم  دوش و  یم  هدز  نیمز  هب  هتفر و  الاب  فرط  هب  رتم  دنچ  رادـقم  هب  تخبدـب 

یم رب  مارتحا  تزع و  تیاهن  اب  ار  رتخد  هدش ، هایـس  شگنر  تسین و  ادیپ  ناوختـسا  راثآ  هدـش و  درخ  تخبدـب  نآ  ندـب  دـننیب  یم  هدـش 
يا هلولو  دنرب . یم  كرابم  مرح  زا  ار  رـسپ  سحن  ندب  و  دابآ ، تناسحا  هناخ  اقآ  دیوگ : یم  رهطم  مرح  برد  زا  جورخ  عقوم  دننادرگ و 

يراعشا دنا  هداد  اه  تراشب  اهناتسرهش  اهاتسور و  مامت  هب  هداد  خر  یبیجع  عامتجا  هتخیر  كرابم  مرح  هب  مدرم  یمامت  داجیا و  رهـش  رد 
هک هدوب ، قارع  رب  هیکرت  تلود  يالیتسا  نامز  هیـضق  نیا  دـنهن و  یم  البرک  يوس  هب  ور  دـننک و  یم  لقن  یلئاـضف  تاـمارک و  هدـناوخ و 
یم ربخ  دوخ  عوبتم  تلود  هب  قیقحت  زا  سپ  هدمآ و  ناشیا  ناگرزب  دـسر . یم  اجنآ  هب  ربخ  هدوب و  ناشیا  تموکح  تردـق و  رقم  دادـغب 
جوف هدـمآ  البرک  هب  هدیـشوپ  هزات  سابل  ناشیا  یماظن  ياوق  مامت  هک  دـسر  یم  روتـسد  هیکرت ) رد  تسا  يرهـش  مان   ) یلوطانا زا  دـنهد و 

نیا هلمج  زا  هداد و  یصوصخم  ياهراعـش  رهطم  مرح  لباقم  هدمآ  يدور  برد و  زا  یـصوصخم  مظن  مارتحا و  بدا و  اب  یپ  رد  یپ  جوف 
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کیلع مالسلا  ًالصلا و  هنیرالش  اداک  رآ  زوارلی  ارخافت  نا  نس  يدنشیا  ياپ  يرلزوگ  هدتنج  ردیح  ناباب  دناوخ : یم  یکرت  نابز  هب  راعشا 
ص644. ج2 ، ناشخرد ، هرهچ  . 1 هتاکرب 1 .  هللا و  ۀمحرو  سابعلا  لضفلاوبا  ای  يالوم  ای 

هاشمزراوخ دمحم  ناطلس  ردام  ناریا  خیرات  بیاجع  زا  يزیرنوخ  جوجل و  هاوخدوخ و  نوتاخ » ناکوت  - » 63

نوتاخ ناکرت  تسد  رد  روما  مامز  تقیقح  رد  دوب ، هاش  مزراوخ  دمحم  ناطلـس  ردام  نوتاخ » ناکرت   » ناریا خیرات  رد  رثوم  نانز  زا  یکی 
يراجت هدهاعم  هاش  مزراوخ  دمحم  ناطلـس  دوب . دوخ  راهق  ردام  تسد  تلآ  هراک و  چیه  عقاو  هب  هاشمزراوخ  دمحم  ناطلـس  تشاد ، رارق 

ناکرت رارـصا  اب  اما  دنهد  موادت  دوخ  يراجت  داد  رارق  هب  اهنآ  تشاد  لیم  دوب  هدرک  دـقعنم  لوغم  ناخ  زیگنچ  ناناگرزاب  اب  هک  هناتـسود 
همه یسلجم  رد  دندشک  ار  راجت  لتق  هشقن  دندوب  هدروآ  دوخ  اب  هک  راجت  یتمیق  يایـشا  لاوما و  هب  شا  هداز  ردارب  ناریاغ  عمط  نوتاخ و 
نیا زا  دعب  ناخزیگنچ  هک  ینادصاق  درکن  افتکا  نیا  هب  جوجل  كافس و  نوتاخ  ناکرت  نیمه  دنتـشک ، درک  هک  رارف  رفن  کی  زجب  ار  اهنآ 

نیگمشخ ینابصع و  تخس  دیسر ، لوغم  ناخ  زیگنچ  هب  ندش  هتـشک  ربخ  نوچ  دیـسر . لتق  هب  نز  نیمه  روتـسد  هب  دوب ، هداتـسرف  هیـضق 
میظع نایرکشل  اب  يرجه  لاس 616  زییاپ  رد  زیگنچ  دریگب . ار  یلوغم  ناناگرزاب  نادصاق و  نوخ  ماقتنا  ًاصخش  تفرگ  میمـصت  دیدرگ و 

یگدارا و یب  نینچمه  نوتاخ و  ناکرت  تلاهج  تجاـجل و  یهاوخ و  دوخ  هطـساو  هب  دـنا  هتـشون  رفن  رازه  دـصفه  اـت  رازه  دصـشش  نیب 
زا دعب  دندیشک . نوخ  كاخ و  هب  ار  زور  نآ  دابآ  ندمعتم و  ناریا  زیگنچ ، یشحو  راوخناوخ  نایرکشل  ناما  یب  لیـس  هاشمزراوخ  ینادان 

ینادرگرس یتدم  زا  دعب  نوتاخ  ناکرت  دنتفر . یم  شیب  نوتاخ  ناکرت  يافتخا  لحم  تمـس  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  ناریا  ياهرهـش  حتف 
نالیا هعلق  دندش . نصحتم  دوخ  ناهارمه  اب  مکحتسم  هعلق  نیا  رد  درب ، هانپ  نالیا  مان  هب  مکحتسم  هعلق  رد  ناجیرال  رهش  رد  ناردنزام  رد 

هعلق بآ  دندرک . یم  یگدـنز  شیاسآ  هافر و  رد  اجنآ  یلاها  دوب و  ناجیرال  مکحتـسم  عالق  زا  دوب  هتفرگ  هانپ  نآ  رد  نوتاخ  ناکرت  هک 
هب تقو  چیه  لیلد  نیمه  هب  دنتـشادن  بآ  دوبمک  یلاها  تشاد  دوجو  یگدنراب  هشیمه  هیحان  نآ  رد  نوچ  دـش و  یم  نیمات  ناراب  بآ  زا 

ار نالیا  هعلق  دنرب و  یپ  وا  يافتخا  لحم  هب  لوغم  رکـشل  يدنچ  زا  سپ  اما  دندوبن  ناراب  مک  ياهزور  يارب  مزال  ینیب  شیپ  یبآ  مک  رکف 
زا دیرابن و  یناراب  هام  راهچ  نیا  رد  ًافداصت  دش . مامت  دوز  زین  بآ  هریخذ  دیماجنا و  لوط  هب  هام  راهچ  هرصاحم  نیا  دنتفرگ ، هرصاحم  رد 

لافطا يرادهگن  تیلوئسم  دوب  هدمآ  شهارمه  هک  ریزو  دمحم  نیدلا  رـصان  کلملا  ماظن  دندرک ، یم  یبات  یب  دندوب و  راشف  رد  یبآ  یب 
اما دوش . میلـست  دـندوب  وا  ياه  هون  هک  لاسدرخ  ياه  هچب  رطاخ  هب  تساوخ  وا  زا  تفر و  نوتاخ  ناکرت  دزن  تشاد  هدـهع  رب  ار  هاـنگ  یب 

ماظن فرح  یتخـسرس  تجاجل و  اب  دندش ، یم  ماع  لتق  هانگ  یب  مدرم  وا  ياهیاک  منادـن  رثا  ربو  تشاد  گنـس  زا  یلد  هک  نوتاخ  ناکرت 
. دـیدن يا  هراچ  نوتاخ  ناکرت  دیـسر و  نامـسآ  هب  یگنـشت  یبآ و  یب  زا  هعلق  نانکاس  همه  دایرف  زور ، ود  زا  سپ  درکن . لوبق  ار  کلملا 

ناکرت ندش  میلـست  زا  سپ  هکنآ ، راگزور  بیاجع  زا  دندش . لوغم  نایرکـشل  میلـست  دندمآ و  نییاپ  هعلق  زا  ریزو  کلملا  ماظناب  نیاربانب 
مرح نانز  کلملا و  ماظن  نوتاخ و  ناکرت  لوغم  هاپس  هدنامرف  دیدرگ . بآ  رپ  هعلق  نزاخم  مامت  هک  دیراب  يدیدش  ناراب  ناهگان  نوتاخ ،

کلملا و ماظن  ناخ ،  زیگنچ  دوب . ناقلاط  رد  نامز  نیا  رد  هک  داتـسرف  ناخزیگنچ  دین  هدرک و  ریـسا  اروا  لاسدرخ  نادنزرف  هاشمزراوخ و 
نانآ تفر  یم  اج  ره  تشاد و  هاگن  ار  هاشمزراوخ  نارهاوخ  ناـنز و  نوتاـخ و  ناـکرت  دـیناسر . لـتق  هبار  هاـشمزراوخ  لاـسدرخ  نارـسپ 

زیگنچ دننک . يراز  هیرگ و  هاشمزراوخ  لود  لاوز  هاشمزراوخ و  گرم  رب  دـنلب  زاوآ  اب  هار  رد  هک  درک  یم  ناشروجم  درب و  یم  هارمهار 
يراز هیرگ و  زا  دوب و  ریجنز  لغ و  رد  مئاد  نوتاخ  ناکرت  ياپ  هک  یلاح  رد  ار ، اـهنز  رگید  نوتاـخ و  ناـکرت  یمق ، یجه  لاس 618  رد 

دوب راک  تسایس  ریبداب و  هچرگ  كاب  یب  یشایع  يزیرنوخ و  هک  نوتاخ  ناکرت  ماجنارس : داتـسرف . مورقارق  هب  تشادن  نتفر  هار  يان  دایز 
كاخ و هب  ار  ناریا  هانگ  یب  مدرم  دوخ  ياهیراک  منادن  اب  تخادنا و  یم  نوحیج  هناخدور  رد  ار  ارـسا  وا  تشاد . ناوارف  بلق  تواسق  اما 
رد راب ، تقر  یعـضو  اب  لاس  هدزاود  نوتاخ  ناکرت  دوب . فلاخم  نمـشد و  مه  هاشمزراوخ  نیدلا  ناطلـس  دوخ  هون  اب  یتح  دناشک . نوخ 
يو هبو  دـندمآ  یم  وا  دزن  اهنز  رگید  هک  لوا  ياهلاس  دـینارذگ . یم  راگزور  زیگنچ  تراسا  رد  دوب ، ریجنز  رد  شیاـپ  ود  ره  هک  یلاـح 
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وا ناج  هب  هنایروم  نوچ  هتـشذگ  هدـنهد  ناکت  كانلوه و  تارطاـخ  هک  مک  مک  اـما  فتـشاد  يوق  ومارآ  يا  هیحور  دـنداد  یم  يرادـلد 
وا لاح  دش و  یم  مسجم  شرظن  رد  دـندرک  یم  روکای  دنتـشک  یم  ار  ناهانگ  یب  وا  نامرف  هب  روطچ  هکنیا  تخاب . ار  دوخ  هیحور  هداتفا ،

دمحم ناطلس  ردارب  هاشیلع ، نیدلا  جات  روطچ  هک  دمآ  یم  شدای  اب  درک . یم  هتسخ  ار  همه  وا  ياز  هلان و  بش  ره  درک . یم  نوگرگد  ار 
ار یلوغم  رجات  دصناپ  ماع  لتق و  هعقاو  تساهدناسر . لتق  هب  هانگ  یب  ار  وا  هک  تسناد  یم  دندرک و  مومسم  يو  روتسد  هب  ار  هاشمزراوخ 

باوخ رد  اهبش  دندیسر . لتق  هب  ریشمش  برض  هب  بش  کی  رد  دوب ) ناریا  هب  لوغم  موجچه  یلصا  مهم و  للع  یکی  هک  .) دروا یم  دای  هب 
دـصاق روطچ  هک  يدـید  یم  تفر  یم  باوـخ  هب  هراـبود  رگا  تسـشن . یم  باوـختخر  رد  دیـشک و  یم  هرعن  هدـید ، یم  یعیاـجف  ینینچ 

ار وا  هک  دید  باوخ  بش  کی  ات  دوب  رادیب  اهبش  رثکا  داد و  یم  باذع  ار  وا  نادجو  همه  اهنیا  دندرک . هقـش  ود  يو  روتـسد  هب  ار  زیگنچ 
درد را  اما  دـش ، رادـیب  باوخ  زا  دیـشک و  يداسرف  ناـهگان  دوب ، ناگتـسگ  داـسجا  زا  رپ  هک  دـندرک  یهاـچ  دراو  ریزارـس  ریجنز  هب  ياـپ 

وا هب  امغا  تلاح  ماجنارـس  ات  دز  یم  گنچ  ار  دوخ  ياهوم  فدرک  یم  خوسر  شندـب  ماـمت  دوب و  هدـش  ضراـع  شبلق  رد  هک  يدـیدش 
يرجه لاس 618  زا  هک  نوتاخ  ناکرت  ترخآ  باذع  دشاب  ناس  هچ  ات  اهر  دش  نادجو  جـنر  باذـع و  زا  دـشن . رادـیب  رگید  داد و  تسد 

.1 دـندرپس 1 .  كاخ  هب  دـندرب و  وا ، هاگداز  لاسام ، هب  ار  شدـسج  تشذـگ  رد  مورقارق  رد  یجه  لاس 630  رد  دوب ، لوغم  تراـسا  رد 
. فرصت لخد و  اب  ناریا  خیرات  رد  رثوم  نانز  زا  نت  هدزاود  تشذگرس  سابتقا 

« تشاذگ رثا  شناج  حور و  رد  نآرق  هک  يوالسوگوی  زا  یحیسم  ییوناب  - » 64

یم نایب  ار  ياهثداح  اهنت  میوگ ، یمن  نخـس  هداتفا  قافتا  نارگید  يارب  هک  یثداوح  زا  نم  دـنک : یم  لـقن  فورعم - رـسفم  بطق - دـیس 
يرـصم یتشک  کی  اب  هک  میدوب  ناملـسم  رفن  شـش  دـندومرف : هل  مظعم  دـندوب . نآ  رظان  رفن  شـش  تسا و  هدـش  عقاو  نم  يارب  هک  منک 

زور دوبن ، ناملـسم  شـش  زج  نارفاسم  نایم  رد  دندوب ، درم  نز و  رفن  یتشک 120  نارفاسم  میدومیپ . یم  كرویوین  تمـس  هب  ار  سونایقا 
میدوب لیام  یبهذـم  هضیرف  هماقا  رب  هوالع  ام  میهد . ماجنا  یتشک  يور  رب  سوناـیقا و  بلق  رد  ار  عمج  زاـمن  هک  مداـتفا  رکف  نیا  هب  هعمج 

هب مینیرفایب ، تشاد  یمن  رب  دوخ  یتاغیلبت  ياه  همانرب  زا  تسد  دوب و  یتشک  لـخاد  هک  یحیـسم  رـشبم  لـباقم  رد  یمالـسا  هساـمح  کـی 
بقارم تقد  اب  دـندوب و  هدز  هقلح  ام  فارطا  ناملـسم  ریغ  نارفاسم  هک  رتبلاج  دـنک ! غیلبت  تیحیـسم  هب  مه  ار  هم  دوب  لـیام  هک  صوصخ 

نایم رد  دـنتفگ . کیربت  ام  هب  ار  تیقفوم  نیا  دـندمآ و  ام  دزن  اهنآ  زا  يدایز  هورگ  زامن ، نایاپ  زا  سپ  دـندب . یمالـسا  هضیرف  نیا  ماجنا 
هب دوب ، هتفرگ  رارق  ام  زامن  ریثات  تحت  هداعلا  قوفوا  دشاب . یم  يوالـسوگوی  نایحیـسم  زا  دـش  صخـشم  ًادـعب  هک  دوب  یمناخ  هورگ ، نیا 

عوضخ و دیدش و  ریثات  اب  هتخیمآ  هداس  یـسیلگنا و  نابزب  وا  دوبن ، نتـشیوخ  لرتنک  رب  رداق  دوب و  ریزارـس  شنامـشچ  زا  کشا  هک  يدح 
ار وا  درک ؟ یم  ملکت  یتغل  هچ  اـب  امـش  یناـحور  مینیبـب  دـییوگب  دوب : نیا  مناـخ ، نآ  نانخـس  هلمج  زا  تفگ . یم  نخـس  یـصاخ  عوشخ 

تبحـص یبرع  تغل  اب  ام  هک  میتفگ  وا  هب  سپـس  دهد . ماجنا  دـناوت  یم  یناملـسم  ره  ار  یمالـسا  شیامن  همانرب و  نیا  هک  میدومن  هجوتم 
هبطخ يال  هبال  رد  هک  مدیمهف  حوضو  هب  دوب  هچ  ره  اما  مدیمهفن  ار  امش  بلاطم  زا  هملک  کی  نم  هچ  رگا  تفگ : نآ  زا  دعب  میدرک . یم 

هک دوب  هدـنهد  ناکت  رثوم و  نانچ  نآ  دوب ، یقیمع  رثوم و  هداعلا  قوف  گنهآ  ياراد  زاتمم و  هیقب  زا  هک  تشاد  دوجو  ییاـه  هلمج  اـمش 
ولمم اپ  ات  رس  زا  شدوجو ، درک  یم  ادا  ار  اه  هلمج  نیا  هک  یماگنه  هب  امـش  تعامج  ماما  منک  یم  رکف  یتح  تخادنا و  نم  مادنارب  هزرل 

ار نآ  زامن  هبطخ و  ءانثا  رد  نم  هک  دـندوب  دـیجم  نآرق  زا  یتایآ  نامه  اه  هلمج  نیا  میدـش  هجوتم  هک  یمک  دوب ! هدـش  سدـقلا  حور  زا 
هک ار  يوناب  یتح  هک  تسا  رثوم  ناـنچنآ  نآرق  صوصخم  گـنهآ  هک  میدـش  هجوتم  داد و  ناـکت  مه  ار  اـم  دوخ  عوضوم  نیا  مدـناوخ ،

ص41. ناج ، مسج و  رد  نآرق  ریثات  . 1 تسا 1 .  هداد  رارق  دیدش  ریثات  تحت  دمهف  یمن  ار  نآ  موهفم  هملک  کی 

« دش اوسر  دنمدرخ  نز  کی  طسوت  دنک  سایق  ع )  ) یلع اب  ار  شیوخ  ملع  تشاد  دصق  هک  يزوج  نبا  - » 65
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ینینموملا ریما  نوچمه  تساوخ  دروآ  نابزب  دوخ  ناهد  زا  رتارف  ینخس  يزور  تسا  يزوج  نبا  هب  فورعم  هک  تنـس  لها  ءاملع  زا  یکی 
ییوناب نایم  نیا  رد  دیباین »! ارم  هکنیا  زا  لبق  دیـسرپب  نم  زا  ینودقفت » نا  لبق  ینولـس   » دز ادص  ربنم  زارف  رب  يو  دشاب . هدرک  ییاعدا  (ع )

نآ تفر و  نئادـم ، هب  هنیدـم  زا  بش  کی  ناملـس  نفک  لسغ و  يارب  ع )  ) یلع ترـضح  تسا  تسرد  ایآ  دیـسرپ : وا  زا  كریز  هاـگآ و 
نامثع هزانج  هک  تسا  تسرد  نیا  ایآ  داد : همادا  نز  نآ  تسا . هدـش  تیاور  هنوگنیا  تفگ : يزوج  نبا  تشگرب ؟ داد و  ماـجنا  ار  مسارم 

سپ تفگ : نز  نآ  يرآ ، تفگ : يزوج  نبا  )؟ درکن یمادقا  و  دوب ( رـضاح  هنیدم ) رد  ( ) ع  ) یلع ترـضح  دوب و  هداتفا  هلبزم  رد  زور  هس 
، يدمآ نوریب  هناخ  زا  ترهوش  هزاجا  نودب  وت  رگا  نز  يا  تفگ : دش  زجاع  نز  نیا  باوج  زا  هک  يزوج  نبا  دوب ! هابتشا  ود  نآ  زا  یکی 
دز وا  هب  ار  یـصالخ  ریت  دید  هدنامرد  ار  يزوج  نبا  نز ، نآ  هک  ماگنه  نیا  رد  وا . رب  ادخ  تنعل  هدوب ، وا  هزاجا  اب  رگا  وت و  رب  ادخ  تنعل 

هدامرد نانچ  يزوج  نبا  دوب ؟ (ص ) مرکا ربمایپ  شرهوش ) هزاـجا  اـب  اـیآ  ) درک جورخ  هناـخزا ) ( ) ع  ) یلع گـنج  هب  هک  هشیاـع  تفگ : و 
نینچ نم  زا  دعب  هک  ره  دومرف : هک  دوب  ع )  ) نینوملا ریما  ياهیئوگـشیپ  زا  یکی  ققحت  زین  نیا  دادن  یباوج  دیدرگ و  تکاس  هک  دوب  هدـش 

ص26. ع ،)  ) نینموملا ریما  ياهیئوگشیپ  زا  لقن  هب  ج49 ، راحب ، . 2 2 دیامن . یم  اوسر  ار  وا  دنوادخ  دنک  ییاعدا 
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رهوش نز و  نیا  دومن . جاودزا  شا  هقالع  دروم  درم  اب  یناوج  نارود  رد  يو  دوب . اکیرما  سازناـک »  » یلاـها زا  نتـشیان » يراـک   » هزیـشود
قالخا رب  لاس  نیدنچ  زا  سپ  دساف  هعماج  اما  دندش . دـنزرف  کی  بحاص  دوخ ، هداوناخ  مرگ  نوناک  رد  دـنداهن و  انب  ینیریـش  یگدـنز 

هب نتشیان » يراک  رهوش « تیاهنو  دندیناشک  داسف  سلاجم  اه و  هناخیم  هب  ار  دنزرف  نز و  قشاع  درم  بابان ، ناتسود  تشاذگ و  رثا  رهوش 
هدرـسفا و رایـسب  شرهوش  گرم  زا  نتـشیان » يراک  . » تسب ورف  ناهج  زا  هدـید  دـش و  مومـسم  یلکلا  تابورـشم  ندروخ  رد  طارفا  تلع 

داـسف لـباقم  رد  ییاـهنت  هب  تهج  نیدـب  دزاـس . نک  هشیر  شا  هعماـج  زا  زوسناـمناخ ! يـالب  نیا  تفرگ  عطاـق  میمـصت  وا  دـش . نـیگمغ 
نانز نیتروشرپ  زا  یکی  دـناشکب . یلیطعت  هب  ار  اه  هناخیم  اه و  هراباک  یتدـم  تسناوت  دـیرفآ و  گرزب  يا  هسامح  درک و  مایق  یعاـمتجا 

نازابرس شیپ  هب   » شرام هک  لاح  نآ  رد  تفر و  یم  شیپ  اتیجیو »  » هبـصق ياه  هار  رد  سازناک »  » لاس 1901م هیئوژ  زور 41  رد  اکیرمآ 
. دیسر نروب » میج   » هناخیم هب  سالگود »  » نابایخ رد  تبقاع  نز  داد . یم  همادا  دوخ  هار  هب  تشاد ، تسد  هب  يربت  دناوخ و  یم  ار  رادنید »
! نادرم يا  تسادـخ ، تسد  تسد ، نیا  رد  دز : دایرف  درک و  دـنلب  اوه  هب  ار  دوخ  ربت  سپـس  تشاذـگ و  لخاد  هب  ياپ  درک و  زاب  ار  اهرد 

هانپ يا  هشوگ  هب  مه  هناخیم  ریدم  دندرک . رارف  نایرتشم  همه  يرانک  ياهرد  زا  مهدب !» تاجن  ترشع  شیع و  خزود  زا  ار  امش  هک  مدمآ 
رادـیب اکیرمآ  رـسارس  رد  ار  یلکلا  تابورـشم  نانمـشد  وا ، نیـشتآ  هزرابم  نیا  درک . ناریو  یتخـس  هب  ار  هناـخیم  نتـشیان » يراـک   » درب و

اب ینمـشد  رد  نتـشیان » ياک  . » دوش عضو  اکیمآ  رد  یلکلا  تابورـشم  عنم  نوناق  خـیرات ، نآ  زا  سپ  لاس  هدـفه  هک  دـش  ثعاب  تخاس و 
اب هک  تفرگ  میمـصت  ادتبا  رادغاد ، نز  نیا  دوب . هتخاس  ناریو  ار  وا  تداعـس  هنایـشا  یلکلا  تابورـشم  اریز  تشاد . قح  یلکلا  تابورـشم 
زا یکی  ربارب  رد  تفرگ و  یم  لغب  ار  نآ  هک  دوب  هدرک  ادـیپ  يا  هنهک  زاـس  . دـنک مهرف  ار  اـه  هناـخیم  نتـسب  لـئاسو  ساـمتلا  شهاوخ و 
دنچ نآ  لابند  هب  تشاذـگ و  ار  دوخ  ریثات  راتفر ، نیا  دـک . یم  اعد  اه  هناـخیم  نیا  زا  مدرم  نتفاـی  تاـجن  يارب  داتـسیا و  یم  اـه  هناـخیم 

هب ار  دوخ  ربت  يراک »  » مناخ تهج ، نیدب  دیسر . یم  هجیتن  هب  رید  رایسب  راک ، نیا  دوبن و  عیرس  نادنچ  شور  نیا  رثا  اما  دش . هتسب  هناخیم 
اما تسا . نوناق  فالخ  لمع  نیا  هک  تسناد  یم  یبوخ  هب  وا  تخادرپ . اه  هناخیم  بیرخت  هدرک و  زاـغآ  ار  دوخ  هزراـبم  تفرگ و  تسد 

نیدنچ تشادن . سرت  زا  يربخ  نامرهق ، نز  نیا  دندش . یم  بوسحم  نوناق  نمـشد  نیرتگرزب  يو  رظن  رد  زین ، اه  هناخیم  نیا  زا  کی  ره 
ناج دوب  کیدزن  هک  دنتخاس ، حورجم  اه  هنایزات  اهبوچ و  ریز  رد  ار  شندب  دندرک و  ریقحت  دندز ، کتک  دـنتخادنا و  دـگل  ریز  ار  وا  راب 

رب وا  دراد ، زاب  دوب ، هتفرگ  شیپ  رد  هک  یهار  زا  ار  وا  تسناوتن  اه  هجنکـش  اه و  همدص  نیا  زا  کی  چـیه  اما  دـهدب . تسد  زا  زین  ار  دوخ 
راک زا  اما  دـش ، هدـناشک  هاگداد  هب  اهراب  داتفا و  نادـنز  هب  یتدـم  نتـشیان » يراک  . » دـهد یم  ماـجنا  ییادـخ  يراـک  هک  دوب  هدـیقع  نیا 
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يارب دش . بورشم  ینابرق  شرهوش  هک  نآ  زا  سپ  نیرفآ ، هسامح  نز  نیا  دیـشکن . تسد  تشادنپ - یم  تقیقح  هار  ار  نآ  هک  شیوخ -
نیا زا  سپ  يو  دندرک . جارخا  تمدخ  زا  ار  وا  لاس  راهچ  زا  سپ  یلو  تخادرپ . يراگزومآ  هب  يا  هسردم  رد  یگدـنز  روما  ندـنارذگ 

، مهاوخ یم  کمک  وت  زا  مرادن . ار  مرـسپ  ردام و  هدارا  ییورین  رگید  نم ! يادخ  يا  : » درک اعد  نینچ  دز و  نیمز  هب  وناز  یحور ، همدـص 
جاودزا ینک ، باختنا  وت  یهاوخب و  هک  یسک  اب  مرادن ، هقالع  یسک  هب  اما  منک . جاودزا  هک  مرضاح  تسا ، هتسیاش  جاودزا  نم  يارب  رگا 
شیاعد هک  درب  یپ  نز ، درک . يراگتـساوخ  وا  زا  دوب ، بیطخ  عراز و  سیون ، همانزور  هک  نتـشیان » دـیواد   » هاـم دـنچ  زا  سپ  منک .!» یم 

شنز اما  دـش . سازناک » » رد نوتلیه »  » هبـصق بیطخ  هام ، دـنچ  زا  سپ  نتـسیان » دـیواد  . » دومن جاودزا  درم  نآ  اب  تسا و  هدـش  باجتـسم 
هب شرهوش  یتقو  درک ، یم  باختنا  ار  اه  هباطخ  عوضوم  يو  تهج ، نیدب  دناد . یم  شرهوش  زا  رتهب  ار  ظعاو  راک  وا  هک  تشاد  هدـیقع 
یم رب  ياج  زا  داد ، یم  لوط  هزادـنا  زا  شیب  ار  دوخ  هظعوم  شرهوش  رگا  تسـشن ، یم  وا  ربارب  رد  لوا ، فص  رد  يراک »  » تفر یم  ربنم 
دوخ هباطخ  درک و  یمن  يانتعا  وا  فرح  هب  شرهوش  رگا  تسا !» سب  هزادنا  نیا  ات  زورما  دـیواد ! : » تفگ یم  دـنلب  يادـص  اب  تساوخ و 

هب تشاد و  یم  رب  ار  وا  هـالک  تفرگ ، یم  يو  زا  تشاد ، تسد  هب  شرـسمه  هک  ار  یباـتک  تـفر  یم  ربـنم  هـب  هرـسکی  داد . یم  هـمادا  ار 
هب وا  يارب  يدایز  ضرق  درم ، شردپ  هک  یتقو  داد . ماجنا  یکین  ياهراک  نتـشیان  يراک   » مناخ درب .! یم  هناخ  هب  ار  وا  داد و  یم  شتـسد 
یم ياه  سنارفنک  دوخ ، یگدنز  ياهلاس  نیرخآ  رد  يو  درک . ادا  ار  شردـپ  ياهـضرق  همه  لاس ، هدزناپ  زا  دـعب  وا  اما  تشاذـگ »، ثرا 

يارب يا  هناخ  سازناک »  » رهش رد  نینچمه  دیـشخب . یم  ناگراچیب  ناریقف و  هب  ار  اهلوپ  نیا  نکیل  دروآ ، یم  تسد  هب  يرایـسب  لوپ  داد و 
ص126. نارتخد ، يایند  لقن  هب  فورعم ، صاخشا  هرابرد  لوهجم  بلاطم  . 1 1 داهن ... انب  نانآ  میتی  ناکدوک  هویب و  نانز 
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دـندمآ و درگ  شمچرپ  ریز  نید  یب  شاب و  وا  نامدرم  نایگنز و  زا  یهورگ  هدرک  جورخ  یعقرب  مان  هب  يدرم  هرـصب  رد  میدـق  ناـمز  رد 
دنتساوخ دنتفرگ و  ار  هرصب  یلاها  زا  يولع  رتخد  و  دندرب ، موجه  رهـش  هب  هورگ  نآ  ماگنه  نیا  رد  دیـشخب . نایگنز  هب  ار  مدرم  لام  ناج 

تـسد زا  ارم  اوشیپ  يا  تفگ : دید  نینچ  نوچ  ناوج  رتخد  نآ  تشادن . زاب  تشز  راک  نیا  زا  ار  نانآ  مه  یعقرب  دننک ، شتفع  هب  يدـعت 
هب ار  اعد  نآ  تفگ : دناوخ و  دوخ  یپ  ار  رتخد  یعقرب  دـنکن . رثا  وت  ندرب  رب  ریـشمش  هاگچیه  هک  مزومایب  وت  هب  ییاعد  ات  ناتـسب ، نایگنز 

ببـس هب  ینک  نیقی  دشن  رگراک  نم  رب  نوچ  ات  نک ، شیامزآ  نم  ندبرب  تردق  مامت  اب  ار  تریـشمش  لوا  وت  تفگ : كرتخد  زوامیب  نم 
نآ و  دروآ . دورف  رتخد  نآ  ندـب  رب  مامت  هچ  ره  تدـش  اب  ار  دوخ  ریـشمش  تساوخرب و  اج  زا  یعقر  ینادـب . ار  نآ  ردـق  تسا و  اعد  نیا 

ظفح رتخد  نآ  دوصقم  هک  تفایرد  دـش و  نامیـشپ  شیوخ  راک  زا  ناـیگنز  ربهر  تسبورف . ناـهج  زا  هدـید  داـتفیب و  لاـح  نآ  رد  رتخد 
؟ دنیوگ یم  نخس  ام  اب  حاورا  ایآ  مشـش : لصف  دیامن 2 !  ظوفحم  یتمرح  یب  زا  ار  دوخ  هتـساوخ  بیترت  نیدب  هدوب و  ینمادکاپ  تفع و 

ص55. زیگنا ، تربع  ياهدنپ  اه و  ناتساد  . 2

؟ دنیوگ یم  نخس  ام  اب  حاورا  ایآ  مشش : لصف 

! دیآ یمن  شربق  ترایز  هب  شرهوش  هک  دنداد  ربخ  باوخ  رد  كولم  وناب  هموحرم  تیاکح  - 68

دراو تقو  ره  شرهوش  هک  داد  ربخ  باوخ  ملاع  رد  گرم  زا  سپ  یطقتـسم  دـمحم  جاح  یقتم  ملاـع  موحرم  رتخد  كولم ، وناـب  موحرم 
ناگدرم » باتک فلوم  هلاخ ي  داد . ربخ  باوخ  رد  موحرم  نآ  هک  دوب  ناـنچ  زین  تیعقاو  هک  دور  یمن  وا  ربق  تراـیز  هب  دوش ، یم  فجن 

قثوم زا  رکذلا  قوف  باتک  فلوم  دزن  هک  یفجن - یلیلخ  دمحم  جاح  موحرم  رسمه  یمیظعلادبع  هاش  همیلح  وناب  دنیوگ » یم  نخـس  ام  اب 
رد یبش  مدـش ، نیگمغ  تباب  نیا  زا  مرتخد ، نیمراهچ  دـلوت  زا  دـعب  هک : دـنک  یم  لقن  نینچ  تسا  ناشیوخ  نیرت  بوبحم  ناـنز و  نیرت 
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تسا یتمالس  مهم  ما . هدمآ  وت  ندید  يارب  یگنت ؟ لد  ارچ  هلاخ ، تفگ : دیـسوب و  ارم  دمآ و  نم  دزن  مناخ  كولم  هک  مدید  باوخ  ملاع 
هک هتـسیاش  نیا ، زا  ریغ  نآ » ضراوع  لمح و  عضو  زا  ردام  یتمالـس  ای  دـشابن  وا  تقلخ  رد  یـصقن  هک  تسا  دازون  یتمالـس  مهم  ینعی  )
یم یلاعت  يادخ  دشاب . یم  ینادردـق  رکـش و  هتـسیاش  هدوب و  یهلا  بهاوم  ياهتمعن و  زا  ود  ره  رتخد  رـسپ و  اریز  دوش ، گنت  لد  ناسنا 
یم تندید  هب  دیآ  یم  فجن  هب  هک  یتقو  اضر - دیس  ترهوش  ایآ  مدیـسرپ : وا  زا  نم  مکل ). ٌریخ  مه  ًائیـشاوهرکت و  نا  یـسغ  و  : ) دیامرف

هب دوش ، یم  فجن  دراو  اهنت  یتقو  یلو  دـنک  یمن  ندـید  نم  زا  دـیآ ، یم  فجن  هب  شرـسمه  اـب  تقو  ره  داد : باوج  ترـسح  اـب  دـیآ ؟
ص103. دنیوگ ، یم  نخس  ام  اب  ناگدرم  . 1 تسا 1 .  نینچ  یلب ، داد : باوج  مدیسرپ : اضر  دیس  زا  ار  بلطم  دیآ . یم  مندید 

دش شضیرم  ردام  تاجن  ثعاب  شگرم  زا  دعب  يرتخد  - 69

کـشزپ یـشعرم .» دمحا  ياقآ   » طسوت هدش  همجرت  و  نیلره » سناهروسفرپ   » هدنـسیون میور » یم  اجک  هب  میا و  هدمآ  اجک  زا  باتک « رد 
لاس 1956م رد  هک  يا  هثداح  کلذ  عم  تشادن . هدیقع  حور  دوجو  هب  هک  دوب  یناسک  زا  یکی  فوراخاز »  » روسفرپ مانب  یـسور  فورعم 

تیزیو لوغـشم  مبطم  رد  يزور  هدرک : فیرعت  فوراخاز »  » روسفرپ دـنک . رظن  دـیدجت  شا  هدـیقع  رد  دـش  بجوم  داـتفا  قاـفتا  وا  يارب 
تشاذگ و نورد  هب  مدق  دوب  هدیـشوپ  یتروص  سابل  ابیز  ناوج  رتخد  کی  شرـس  تشپ  درک ، كرت  ار  مقاتا  يرامیب  یتقو  مدوب . نارامیب 

یضار هک  دیزرو  رارصا  ردق  نآ  رتخد  یلو  مهاوخب  رذع  ضیرم  نتشاد  هناهب  هب  متـساوخ  مورب . شرامیب  ردام  تدایع  هب  تساوخ  نم  زا 
رد هک  نم  یـشنم  هن  هک  نیا  مهم  دـش . بیغ  دـشاب  هتفر  نوریب  قاتا  زا  هک  نیا  نودـب  دـعب  داد و  ار  شا  هراچیب  ردام  سردآ  رتخد  مدـش .

ار دوخ  هلجع  اب  نم  کلذ  عم  دندوب ، هدیدن  ار  رتخد  نیا  دندوب  هتـسشن  راظتنا  قاتا  رد  هک  ینارامیب  هن  داد و  یم  تبون  نیعجارم  هب  نوریب 
یتقو تشادن . ارم  راظتنا  هجو  چیه  هب  دوب . اهنت  هناخ  رد  تشاد  كانرطخ  دـیدش و  يرامیب  شردام  مدـناسر . مدوب  هتفرگ  هک  یـسردآ  هب 

یم امش  هک  نیا  رتکد  ياقآ  تفگ : دز و  شکشخ  تریح  تدش  زا  متفگ ، شیارب  ار  رتخد  تاصخـشم  مدرک و  فیرعت  شیارب  ار  نایرج 
میا و هدما  اجک  زا  . 1 دوب 1 .  هدیـشوپ  یتروص  نهاریپ  درم  هک  يزور  تسا و  هدرم  شیپ  زور  ود  مرتخد  اما  دشاب . نم  رتخد  دیاب  دییوگ 

،ص170. میور یم  اجک  هب 

دشوا تسینومک  رهوش  يرادیب  لوحت و  بجوم  باوخ ... ملاع  رد  هملسم  موحرم  وناب  - 70

میتشاد یقیفر  ام  دومرف : دوب  دامتعا  دروم  يو  دزن  هک  یـصخش  زا  لقن  هب  ینایتشآ  يدهم  ازریم  ياقآ  زا  ینارهت  هللادـبع  ازریم  جاح  ياقآ 
دوب ادـج  يو  زا  شکاروخ  دروخ و  فورظ  هک  تشاد  يا  هتـسیاش  كاپ و  نز  یلو  دوبن ، دـقتعم  داـعم و  ادـبم و  هب  دوب و  ارگ  يداـم  هک 

لهاج هلاسم  مکح  هب  ای  عوضوم و  هب  نز  نآ  ایوگ  ددنب  یمن  تروص  يدام  رهوش  ناملسم و  نز  نیب  يرهوش  نز و  طبار  ًاعرـش  هچ  رگ  )
ءاقل هب  نز  نآ  دوب . هنموم  مناخ  نامه  اذغ  خبط  رـشابم  دنداد ، یم  اذغ  درک  یم  توعد  ار  يا  هدع  صخـش  نآ  لاس  ره  لاح ، ره  هب  دوب )

كرادـت نتخپ  رـشابم  هک  نم  مناـخ  دـیناد و  یم  سجن  ارم  امـش  هک : دروآ  رذـع  وا  میتـساوخ . روس  وا  زا  مه  لاـس  نآ  هک  تسوـیپ ، هللا 
نامدوخ میدوب - رفن  جنپ  هک  ام  داد ، میهاوخ  ماجنا  ار  زپ  تخپ و  نامدوخ  ام  هدب ، ار  روس  جرخ  وت  متفگ : تسا . هتفر  ایند  زا  دوب  ینامهم 

رد مناخ  نآ  لاس ، ره  میتفگ : تساوخ . کمک  دـمآ و  رد  مد  يریقف  میدیـشک ، یم  ار  ماش  هک  یماگنه  میتخپ . میدـیرخ و  ار  روس  مزاول 
مناخ تفگ : دیدنخ و  يدام  درم  اما  میهدب . لئاس  نیا  هب  ار  وا  مهس  ام  تسا - هدش  هاتوک  وا  تسد  هک  نونکا - تشاد ، یبیصن  هرفس  نیا 

رس رب  هک  هچنآ  زا  رفن  کی  هزادنا  هب  دیهدب . دیهد ، یم  يزیچ  لئاس  هب  اما  ددرگ !! یمن  وا  دیاع  يزیچ  ناسحا  زا  دش ، مامت  شراک  درم و 
مناخ نآ  هیاد  هک  دمآ  ینز  میدوب . اج  نآ  زونه  حبـص  میدیباوخ . اج  نامه  هدروخ  ار  ماش  دعب  میداد . لئاس  نآ  هب  هدرک  ادـج  دوب  هرفس 

: تفگ یم  دومن و  یم  نانتما  راهظا  امش  زا  دوب و  داش  رایسب  هک  مدید  باوخ  رد  ار  مناخ  موحرم  بشید  نم  تفگ : هناخ  بحاص  هب  دوب .
نآ درک ! دیفـس  ارم  يور  ماـش  نیا  میتشادـن ، هداـمآ  مه  يزیچ  متـشاد و  ناـمهم  نوچ  دیـسر . عقوم  هب  یلیخ  دـیدوب  هداتـسرف  هک  یماـش 
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هاگنآ ما . هتفر  اطخ  هب  نم  دوب . امش  اب  قح  ًافاصنا  تفگ : دش و  ریزارس  شمشچ  زا  کشا  دینش ، نآ  زا  هک  ار  باوخ  نیا  يدام )  ) صخش
یم نخـس  اـب ا  ناـگدرم  . 2 تسوـیپ 2 .  ادـخ  تمحر  هـب  زور  شـش  هلـصاف  هـب  اـضق  زا  دروآ . مالـسا  درک و  يراـج  ناـبز  رب  نیتداـهش 

:ص110. دنیوگ

...« هدمآ شرادید  هب  یمارگ  ربمایپ  ربق ، لخاد  رد  دیوگ  یم  يزار  فیرش  همطاف  هموحرم  مناخ  - » 71

، عرو باـجح و  تفع ، رویز  هب  هک  نیحلاـص » تاارک   » باـتک هدنـسیون و  دـنزرف  نیرتهب  نیتسخن و  يزار ، فیرـش  همطاـف  موحرم ، وناـب 
همه کچوک  دـنزرف  هس  نداـهن  ياـج  هب  یگلاـس و  ود  تسیب و  نس  رد  شماـگنهبان  گرم  اـب  وا  دوب . هتـسیاش  ینز  یتسار  هب  هتـسارآ و 

هب ار  نفک  ياعد  هک  دش  ماهلا  نیحلاص ) تامارک  باتک  هدنراگن   ) مبلق هب  وا  ندرک  نفک  ماگنه  هب  تخاس . رثاتم  ار  نایانـشآ  ناکیدزن و 
رایسب غاب  هک  دید  ایور  ملاع  رد  ار  وا  ناکیدزن  زا  یکی  هتفه  کی  تشذگ  زا  سپ  مدرک . نینچ  مهد و  رارق  وا  تسد  رد  شا  هناخ  هلیـسو 

دهد یم  خساپ  هک  دسرپ  یم  وا  تیعـضو  زا  تسا  هتفر  ایند  زا  وا  هک  دبای  یم  رد  اجنامه  دنز و  یم  مدق  یتشهب  سابل  اب  ییابیز  گرزب و 
امش هک  غیرد  اما  دشابن ». تحاران  تسا  نم  رطاخ  هب  امش  یتحاران  رگا  متفگ «: یم  امـش  هب  نم  دیدش  هدز  مغ  نایرگ و  امـش  متفر  ایند  زا 

میوش يو  ربق  دراو  تفگ « : وا  دوب و  نم  اب  یـسک  ییوگ  اج  همه  دنداهن  ربق  رد  دندروآ و  مق  هب  دنداد و  لسغ  ارم  دیدینـش . یمن  ییوگ 
ار ربق  هک  یماگنه  هژیو  هب  منامب »! اجنیا  هنوگچ  دنتفگ «: یم  دوخ  اب  دنداهن  ربق  رد  ارم  هک  یماگنه  تسا ». هدز  تشحو  هدیسر و  هزات  هک 

ربمایپ هک  شابن  تحاران  تفگ «: یسک  دش و  نشور  مربق  مدید  هاگ  انب  اما  تفرگ ، ار  مدوجو  ياپارس  تشحو  دنتـشگزاب  همه  هدناشوپ و 
همان نآ  متـساخرب و  اجنآ  زا  داد . رارق  متـسد  فک  رد  ربمایپ  زا  يا  همان  مردپ  دمآ  مدای  هک  مدوب  اجنآ  و  تسا » هدمآ  ترادید  هب  یمارگ 

ص332. نیحلاص ، تامارک  . 1 دندروآ 1 .  ابیز  غاب  نیا  هب  ارم  داد  روتسد  ترضح  نآ  هتشاد و  میدقت  ار 

دتسرفب شرهوش  يارب  ات  تفرگ  سکع  درک  هعجارم  یساکع  هب  شگرم  نامز  زا  لاس  جنپ  زا  دعب  یناوج  مناخ  - 72

ریدم زا  تفر و  يا  هناخساکع  هب  ابیز  رایسب  اوج و  یمناخ  دنک : یم  لقن  ایناپسا  تختیاپ  نولسراب »  » ياه همانزور  زا  یکی  زا  حور »  » هلجم
يارب دراد  دـصق  ار  اهـسکع  نیا  داد  حیـضوت  ًاـصوصخم  دـنک و  هیهت  وا  زا  فلتخم  ياـهتلاح  اـب  سکع  دـنچ  درک  شهاوـخ  هناخـساکع 

ریواصت ساکع  دوب ، هتساوخ  ابیز  مناخ  هک  روط  نامه  دوش . هتـشادرب  رتهب  هچ  ره  اهـسکع  نآ  تسا  هتـسیاش  نیاربانب  دتـسرفب ، شرـسمه 
نکمم تفگ : دوخ  اب  تسا ، هتفر  مناخ  دـید  تشگرب  هک  نیمه  درب و  هن  هناخکیرات  هب  ار  سکع  ياه  هشیـش  تشادرب و  وا  زا  ینوگانوگ 

هب مناخ  دعب  هتفه  کی  ددرگ . یم  رب  هدش  هک  مه  اهـسکع  نتفرگ  يارب  هرخالاب  دـشاب  مه  هلـصوح  مک  تسا  ابیز  هک  هزادـنا  نامه  تسا 
تـشپ دنک و  هیهت  گرزب  هزادنا  هب  ار  اهنآ  يات  دنچ  تساوخ  هناخـساکع  ریدم  زا  دیدنـسپ و  دید و  ار  اهـسکع  هنومن  دمآ و  هناخـساکع 

درخ لوپ  هزاغم  بحاص  تشاذـگ . زیم  يور  یکنارف  هاجنپ  سانکـسا  کی  دـعب  دـشاب و  مدرم  ماـمت  دـید  ضرعم  رد  هک  دراذـگب  نیرتیو 
لوپ هب  هیاسمه  هزاغم  دزن  ار  سانکـسا  نآ  ات  تفر  نوریب  تعرـس  هب  دوخ  دنک و  لمات  هقیقد  دنچ  درک  شهاوخ  مناخ  زا  راچان  تشادن و 
دوخ اب  ار  نآ  یبیغ  تسد  کی  یئوگ  دوب  هدـش  دـیدپان  یکنارف  هاجنپ  ساکـسا  درخ ، لوپ  ندـش  هدامآ  ضحم  هب  اما  دـنک ، لیدـبت  درخ 
دوخ اما  دـهد ، رارق  لوپ  ندـش  دـیدپان  نایرج  رد  ار  مناخ  لقاال  اـت  تشگزاـب  دوخ  هزاـغم  هب  بجعتم  هدز و  تهب  ساـکع  درم  دوب ! هدرب 

هعجارم هناخساکع  هب  برطضم  هدیرپ  گنر  درم  کی  يزور  هکنآ  ات  تشذگ ، هام  دنچ  دودح  رد  ارجام  نیا  زا  دوب ! هدش  بیغ  مه  مناخ 
تلع دعب  تفگ و  درم  نآ  هب  تسناد  یم  نز  نآ  هرابرد  هچنآ  ساکع  دیسرپ و  اهـسکع  نآ  بحاص  ینعی  مناخ  نآ  ناشن  مان و  زا  درک و 

هب قیقد  روط  هب  تسا  نکمم  تسا ، نم  رـسمه  مناخ  نیا  تفگ : نازرل  هفخ و  یئادـص  اب  درم  نآ  درک و  لاوس  ار  وا  ینارگن  بارطـضا و 
درم لبق . هام  دنچ  دودح  رد  داد  خساپ  هزاغم  بحاص  تسا ؟ هدمآ  امش  هناخساکع  هب  سکع  نیا  نتفرگ  يارب  شیپ  هام  دنچ  دیئامرفب  نم 

تدـم مامت  رد  مدوب و  دـنمقالع  یلیخ  وا  هب  نم  تسا ! هدرم  شیپ  لاس  جـنپ  تسرد  وا  هک  یتروصرد  تفگ : قباس  نحل  نامه  اـب  نارگن 
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هب دـیما  نیمه  اب  لومعم  قبط  مه  زاب  بشید  منیبب ، ایور  ملاع  رد  ار  وا  هدـش  هک  مه  هظحل  کی  يارب  یتح  مدرک  یم  وزرآ  لاس  جـنپ  نیا 
ورب ادرف  ما ، هتفرگ  وت  يارب  بوخ  سکع  کـی  تفگ : نم  هب  دوب و  نادـنخ  شوخ و  یلیخ  دـمآ ، نم  باوـخ  هب  هرخـالاب  متفر و  باوـخ 
ایور ملاع  رد  نم  هب  مرسمه  هچ  ره  هک  دندومرف  هظحالم  و  ینک ، یم  ادیپ  تدوخ  نکاشامت ، ار  نابایخ  نالف  یساکع  ياه  هزاغم  نیرتیو 

هک هدوب  هدازآ  ناوج  نیا  حور  رگم  دـنیوگب : دـشاب و  لاکـشا  بجوم  نایرج  نیا  یـضعب  يارب  دـیاش  دـش . ناـمه  يرادـیب  رد  دوب  هتفگ 
تـسا نکمم  دـشابن  دازآ  مه  رگا  ضرفرب  میئوگ : یم  باوج  رد  دریگب ؟ سکع  دورب و  هناخـساکع  هب  دـنک و  دـسجتم  ار  دوـخ  هتـسناوت 

دراد و یلالقتسا  نینچ  کی  حور ، دنامهفب  مدرم  هب  هکنآ  يارب  دهد  ماجنا  ار  یلمع  نینچ  کی  وا  ات  هدومن  دازآ  ًاتقوم  ار  وا  یلاعت  يادخ 
نینچ حور  يارب  یلو  تسا  بجاو  دنتـسه  ایند  رد  یتقو  اـت  اـه  مناـخ  يارب  باـجح  عرـش  رد  ًانمـض  دـیامن و  دـسجتم  ار  دوخ  دـناوت  یم 

،ص78. حاورا بجع  ملاع   1 تسا 1 .  هدشن  هتفگ  یمکح 

«. درک فیصوت  خزرب  رد  ار  شیوخ  تیعضو  باوخ  ملاع  رد  لولهب  خیش  رسمه  - » 73

جاودزا ریقف  ضیرم  رتخد  کی  اب  مودب  دـیعبت  ناتـسناغفا  رد  هک  ینارود  دـیامرف : یم  لولهب  یقت  دـمحم  خیـش  جاح  هللا  تیآ  ینابر  ملاع 
هیرگ لاح  رد  مدرک و  هیرگ  يردق  مداتفا و  شرکف  هب  دوب ، هتـشذگ  منز  گرم  زا  هک  هام  هس  زا  دعب  اهبـش  زا  یبش  تفر . ایند  زا  مدومن و 

هک ایب  تفگ : دـمآ و  نم  شیپ  رفن  کی  مدـید  باوخ  درب ، مباوخ  هکنیمه  منـسیبب ، باوخ  رد  اروا  تسا  تاجن  لـها  زا  رگا  هک  متـساوخ 
زبـس رداـچ  هکیلاـح  رد  منز  مدـید  مدـش ، نوریب  هرجح  زا  باوـخ  ملاـع  ناـمه  رد  دـهاوخ . یم  ار  وـت  هداتـسیا و  يرادـشخب  وـلج  تـنز 
هدش هدنز  هنوگچ  تسا ، هدرم  نز  نیا  هک  تشذـگ  رطاخ  هب  لاح  نامه  رد  تسا ، هتـسشن  يرادـشخب  رد  لباقم  دراد  رـس  هب  یگنرـشوخ 

تـشهب زا  نالا  نم  تفگ : يدـمآ ؟ اجنیا  يدـش و  هدـنز  هنوگچ  میدرک  نفد  ار  وت  يدرم و  هک  وت  متفگ : بجعت  اب  مدرک و  مالـس  تسا ،
، گنر دیفس  کچوک  هرایط  نآ  اب  تفگ : يدمآ ؟ هچ  اب  متفگ : مراد . امـش  اب  یمهم  راک  نآ  رب  هوالع  یتساوخ ، ارم  وت  هکنوچ  ما ، هدمآ 
: تفگ يراد ؟ یئامیپاوه  بجع  متفگ : تسا . هتسشن  نیمز  رب  يرادشخب  شیپ  نادیم  رد  کچوک  دیفس  يامیپاوه  کی  مدید  مدرک  هاگن 

يزلف يامیپاوه  کی  هک  نیا  مشک ، یم  تلاجخ  دوخ  زا  منیب  یم  ار  اهنآ  یتقو  نم  هک  دـنراد  ییاهامیپاوه  اهیتشهب  تسین ، يزیچ  هک  نیا 
تراک وگب  بوخ  متفگ : دنک . یم  هولج  گنر  کی  نآ  ره  هدشن و  هدـید  ایند  رد  شـسنج  هک  دـنراد  ییاهامیپاوه  اهیتشهب  تسا ، دـیفس 

هتـسشن اهنز  اب  تقو  ره  هک  مدرم ، تبیغ  زا  ریغ  متـشادن  دوش  مباذـع  ثعاب  هک  یهانگ  چـیه  دـندرک  یئوجزاب  ارم  یتقو  تفگ : دوب ؟ هچ 
مردام ردپ و  اب  نم  اب  ینمشد  هک  یناسک  زا  مه  مدوخ  یهاگ  مداد ، یم  شوگ  ای  مدش  یم  کیرش  مه  نم  دنتفگ  یم  ار  مدرم  دب  مدوب و 
باذع رد  تمایق  ات  دیاب  هک  یحاورا  اب  ارم  دنتـساوخ  یم  دنتفرگ و  راشف  ریز  تخـس  ارم  اهیئوگدب  نیمه  يارب  متفگ . یم  دب  دندوب  هدرک 

یتیلوئسم چیه  تبیغ  ریغ  تسا و  حیحص  شلامعا  مامت  نز  نیا  نوچ  تفگ : یـسک  هک  مدینـش  یئادص  ناهگان  دنهد  رارق  دنـشاب ، اجکی 
، دیهد ياج  دنتسه  تحار  رد  هک  نینموم  حاورا  نیب  رد  و  دیهد . رارق  اجکی  نیمرجم  حاورا  اب  ار  وا  هدید ، رایـسب  تمحز  ایند  رد  درادن و 

اهرازه هک  دندرک  یگرزب  غاب  لخاد  ارم  هجیتن  رد  دنک ، یـضار  دوخ  زا  ار  همه  هدرک  ار  اهنآ  تبیغ  هک  یـصاخشا  دیریگب  دهعت  وا  زا  اما 
یـضار رگا  ینک . یـضار  ار  دوخ  ياهیعدم  ات  يراد  تلهم  تعاس  نیا  زا  دنتفگ : نم  هب  یلو  دـننراذگ ، یم  شوخ  اجنآ  رد  كاپ  حاورا 

رد دـیاش  و  تشاد . یهاوخ  ینـالوط  همکاـحم  يدرکن  یـضار  رگا  يوش و  یم  تشهب  لـخاد  دوـب و  یهاوـخ  تحار  تماـیق  زور  يدرک 
زا تقو  ره  و  دیبلطب ، وفع  وا  زا  نم  يارب  دیدید  ار  رازم » » رهش لها  زا  سک  ره  هک  تسا  نیا  مراد  امش  زا  هک  یشهاوخ  نالا  ینامب  منهج 
امش اب  يراک  رگید  دشخبب ، ارم  درذگب و  نم ، زا  دراد  نم  رب  یقح  یسک  ره  هک  دینک  نالعا  دیورب و  رازم  هب  امش  دوخ  دیدش  اهر  سبح 
نیا زا  امـش  هک  مهد  یم  یـشوخ  ربخ  ًانمـض  مرادن ، ندنام  تصخر  نیا  زا  شیب  مورب و  دـیاب  اریز  مراپـس ، یم  ادـخ  هب  ار  امـش  مرادـن و 

؟ يورب رترید  يردق  دوش  یم  هچ  متفگ : دینکن . شومارف  اعد  زا  ارم  اما  تشاد ، دیهاوخ  یبوخ  ياهزور  دش و  دیهاوخ  صالخ  تالکشم 
دقعنم تعامج  زامن  هبترم  جـنپ  زور  ره  یلب  تفگ : تسه ؟ تعامج  زامن  مه  ملاع  نآ  رد  متفگ : منام . یم  اـج  تعاـمج  زاـمن  زا  تفگ :
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. مینک یم  دوعق  مایق و  دوجس و  عوکر و  دوش  یم  هدینش  دنلب  يادص  اب  مینیب و  یمن  ار  یسک  ام  تفگ : تسیک ؟ زامنشیپ  متفگ : دوش ! یم 
هزاجا درکن و  روبجم  تقو  جـنپ  هب  ار  ام  هک  ادـخ  زا  تسا  یفطل  نیا  تفگ : میوش . یم  رـضاح  زامن  يارب  تقو  هس  ایند  رد  هک  اـم  متفگ :

هک دـنرتهب  ام  زا  اه  ینـس  سپ  متفگ : دوش . هدـناوخ  تقو  جـنپ  رد  هک  تسا  نیا  زاـمن  قح  هن  رگم  میراذـگب . مه  اـب  زاـمن   » هک دـش  هداد 
هب هک  اهنآ  زا  یـضعب  تسین ، لوبق  ناشزامن  دـنرادن  ار  (ع ) تیب لها  یتسود  نوچ  اما  یلب ! تفگ : دـنناوخ ؟ یم  تقو  جـنپ  رد  ار  اـهزامن 

ياهزامن باوث  رتشیب  و  دوش ، یم  هداد  ناشیارب  باذع  فیفخت  تالیهـست و  يردق  دوش ، یم  لوبق  ناشزامن  (ع ) تیب لها  تبحم  هطـساو 
تقو هک  دیئایب  دوز  دـش  دـنلب  یئادـص  هک  مسرپب  يرگید  ياهزیچ  متـساوخ  یم  زونه  ددرگ . یم  لقتنم  نایعیـش  لامعا  ياه  همان  هب  اهنآ 
رادیب باوخ  زا  مه  هدنب  هدرک و  زاورپ  اوه  هب  دش و  راوس  تفر و  امیپاوه  فرط  هب  قرب  لثم  دیـسوب و  ارم  تسد  منز  مدید  تسا  تکرح 

ص116. مراهچ ، نرق  لولهب  رصع  هبوجعا  . 1 تسا 1 .  تبیغ  عوضوم  دنک  یم  تباث  ار  باوخ  نیا  تحص  هک  يزیچ  اهنت  مدش .

دش لقتنم  ناریا  هب  فجن  زا  کلم  هلاقن »  » هلیسوب گرم  زا  دعب  هک  ینز  - 74

رطاخ هب  شرهوش  دش . نیگمغ  وا  ندرم  زا  شرتخد  تفر و  ایند  زا  ناریا  رد  ینز  تسا : هدمآ  دنیوگ : یم  نخس  ام  اب  ناگدرم  باتک   » رد
هار نیب  رد  درک . دـهاوخ  نفد  فجن  رد  هدرب  قارع  هب  رداـم  هزاـنج  هک  داد  هدـعو  دزاـس  راومه  وا  يارب  ار  رداـم  گرم  تبیـصم  هک  نیا 
رد ار  اه  لوپ  زا  يرادقم  تهج  نیا  زا  دوش . مامت  اهنآ  لوپ  ادابم  هک  دیسرت  نز  هک  يروط  هب  درک ، یم  جرخ  رایـسب  لوپ  رهوش  ترفاسم 

دوش و لخاد  ربق  رد  ًاصخـش  تفرگ  هزاجا  شرهوش  زا  دمآ ، شدای  دنتـشاذگ ، ربق  رد  ار  شردام  هک  نآ  زا  سپ  درک و  ناهنپ  ردام  نفک 
ملاس هدـنز و  ناریا  رد  ار  وا  هک  شرهاوخ  هک  درک ، هدـهاشم  بجعت } لامک  اب  ، } دـش ربق  دراو  هک  یتقو  دـنیبب . راب  نیرخآ  يارب  ار  ردام 

، دیسرپ وا  ربق  لحم  زا  دش . هجاوم  هتفر  تسد  زا  رهاوخرب  هیرگ  اب  دنتشگرب  ناریا  هب  هک  نیا  زا  سپ  تسا ! هدیباوخ  ربق  رد  دنوب - هتشاذگ 
ربق لخاد  دندرک ، زاب  ار  ربق  راچان  دهد . ماجنا  شرهاوخ  اب  ار  رخآ  رادید  وا  ات  دنفاکـشب  دـیاب  ار  ربق  هک  درک  رارـصا  دـنداد . ناشن  ار  نآ 
همه نیا  ام  تفگ ! تخادـنا و  ردام  تروص  هب  ناـهد  بآ  تشادرب و  ار  اـهنا  تسوا ! نفک  رد  اـهلوپ  تسا 1 و  ربق  رد  شردام  دید  دـش ،
ياج رد  هک  دـید  باوخ  رد  ار  شردام  بش  نامه  يدوبن ! اـج  نآ  رد  نفد  قیـال  وت  یلو  میدرب  فجن  هب  ار  وت  هک  میداد  دوخ  هب  تمحز 

رد نفد  تقایل  هک  نیا  اب  دیـسرپ : تفر  وا  دزن  اـیب . دز : ادـص  ار  وا  رداـم  یلو  هدرکن  ییاـنتعا  وا  هب  تسا . هتفرگ  رارق  یلاـع  یلزنم  دـنلب و 
هب ناهد  بآ  يدرکن و  نم  مارتحا  تیاعر  وت  نوچ  داد : باوج  يدرک ؟ ادیپ  ار  لزنم  نیا  قاقحتـسا  دش  روطچ  یتشادـن ، ار  فجن  كاخ 

همـالع خیـش  نیملـسملا ، مالـسالا و  تجح  روفغم  موحرم  . 1 داد 2 .  نم  هب  ار  ناـکم  نیا  نآ ، ضوـع  دـنوادخ  یتخادـنا ، نـم  تروـص 
شدوخ و ناکم  زا  تیم  لاقتنا  هللا ، لوسر  نبا  ای  مدرک ، ضرع  (ع ) قداص ماما  هب  دیوگ : ریـصبوبا  دنک : یم  تیاور  نینچ  هر ،) ) يدـنواهن

نا هب  هک  تسا  هدومرف  قلخ  کلم  رازه  داتفه  دوادخ  دمحم ، ابا  يا  :» دندومرف ترضح  نآ  تسا ؟ هنوگچ  نآ  ناکم  رد  يرگید  نتشاذگ 
قحتـسم کی  ره  هک  ییاج  رد  ار  اه  نا  دنریگ و  یم  ار  نامدرم  تاوما  دـنا . ققرقتم  برغم  قرـشم و  رد  اه  نآ  دوش . یم  هتفگ  هلاقن »  » اه

هک نادنچ  دنراذگ ؛ یم  وا  ماقم  رد  ار  يرگید  هتـشادرب  شتوبات  نایم  زا  ار  تیم  دسج  اه  نآ  دننک و  یم  نفد  دنراذگک و  یم  تسا - نا 
هک نآ  هچ  دیبعلل ،) مالظب  کبر  ام  و  . ) هک ناگدنب ؛ رب  ملظ  هن  تسا و  دیعب  ادخ  تردق  زا  هن  نیا  دـینادن . دـنوشن و  تفتلم  ناگدـنز  امش 

اجک ره  رد  ار  دوخ  ناگدرم  دـندومرف : یم  هک  تسا  هدـش  لـقن  تیاور  زین  ع )  ) نینموملا ریما  ترـضح  زا  تسا . نداد  قح  يذ  هب  ار  قح 
مظعم لوسر  هنیدـم  مارحلا و  هللا  تیب  راوج  هب  ار  اهنا  هکئـالم  هنیآ  ره  دنـشاب ، ناـکین  احلـص و  زا  اـهنآ  رگا  دـینک . نفد  دـیهاوخ  یم  هک 
موحرم زین  رهاوجلا ) ۀنیزح   ) درب یم  دـیایب  نآ  هتـسیاش  هک  اجره  هب  ار  اهنآ  هکئالم  دنـشاب ، رارـشا  زا  قساف و  رگا  دـننک و  یم  لقن  (ص )

مرح مداخ  هک  یمان - دومحم  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  ینایتشآ  يدهم  ازریم  اقآ  موحرم  زا  مالسلاراد و  رد  یمثیم  موحرم  زا  يدنواهن 
نآ رد  دخ  کیشک  ياقفر  اب  هک  دوب  نم  تبون  یبش  هک : درک  تیاکح  ارم  دوب - راوز  يارب  نتـشادرب  شفک  شتمدخ  دوب و  (ع ) ینیـسح

قافتا بسح  هب  نم  تشذگ . بش  زا  یمین  دـندیباوخ  مادـخ  میدز . لفق  ًامامت  ار  اهرد  فدـنتفر  مدرم  نوچ  فمنک  ینابهگن  مرتحم  مرح 
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نا رد  ار  وا  بحاص  زور  نامه  رد  هک  يا  هزات  ربق  يالاب  دندمآ  دندش و  نحـص  لخاد  هیبنیز  هب  فورعم  باب  زا  رفن  ود  مدید  . مدوب رادیب 
نآ هب  دندروا  نوریب  ربق  زا  هک  ار  یـسک  نا  مدید  هاگان  دندروا . نوریب  ار  ربق  نا  رد  نوفدم  تیم  دنتفاکـش و  ار  نآ  دندوب . هدرک  نفد  اج 
دای رد  زا  هک  هتفرگ  ار  وا  سپ  دننک . یمن  محر  وا  هب  ًالـصا  دـنهد و  یمن  شوگ  شفرح  هب  اه  نا  اما  دـنک . یم  سامتلا  هثاغتـسا و  رفن  ود 

اذـکه درک «: ضرع  دومن و  رهطم  مرح  هب  ار  دوخ  يور  سپ  دـننک . محر  وا  هب  هک  دـش  سویام  اه  نآ  زا  ربق  بحاـص  دـنرب . نوریب  هدـش 
هک یحن  هب  مدینش  رهطم  مرح  زا  ییادص  ماگنه  نیا  رد  هللادبعابا )!؟ يا  دننک ، یم  نینچ  امش  هدنهانپ  هب  ایآ  (!؟ هللادبعابا ای  كراجب  لعفی 
هب ار  وا  هلجع  هب  دـندینادرگرب و  ار  هزانج  رفن  ود  نآ  مدـید  هاگان  هودر » ! هودر :» هک دـندمآ  رد  هزرل  هب  نا  تبیه  زا  اـه  لیدـنق  اـهراوید و 

،ص106. دنیوگ یم  نخس  ام  اب  ناگدرم  . 2 دنتفر . دنتشاذگ و  دوخ  ياج 

خزرب ملاع  رد  هیهاب »  » يدونشخ تیاکح  - 75

وت هب  یتسه ، نم  جـنگ  هک  يادـخ  يا  تفگ : درک و  دـنلب  نامـسآ  هب  رـس  دـش  کیدزن  شتافو  نوچ  هیهاب »  » ماـن هب  تداـبع  لـها  زا  ینز 
هب هعمج  ياهبـش  ماـمت  شدـنزرف  تفر  اـیند  زا  نوچ  هدـب . تاـجن  متـشحو  زا  مربق  رد  نکن و  لوذـخم  ارم  توم  ماـگنه  منک  یم  داـمتعا 

، تفای بوخ  رایـسب  ار  وا  لاح  دـید و  باوخ  رد  ار  ردام  یبش  ات  دـناوخ ، یم  نآرق  ناتـسربق  لها  وا و  يارب  زا  تفر و  یم  شربق  تراـیز 
متشذگ و تحار  تدابع  رثا  رب  نم  اما  تسا ، تخـس  یتابقع  ار  گرم  رـسپ  يا  تفگ : ردام  وگب ، میارب  گرم  عاضوا  زا  ردام  يا  تفگ :
نم و ربق  ترایز  زا  مرسپ  تسا ، شورفم  یمـشیربا  ياهـشرف  نم  لحم  متحار و  تهج  ره  زا  هک  متـسه  یناتـسب  رد  خزرب  ملاع  رد  نونکا 

رگید تاوما  ردام و  يارب  نآرق  اـعد و  هب  لوغـشم  ناوج  نوچ  موش 2 .  یم  لاحـشوخ  وت  ندمآ  هب  نم  اریز  رادـم ، رب  تسد  نآرق  اعد و 
تئارق اعد و  رطاخ  هب  ات  میا  هدمآ  ناتـسربق  لها  ام  دیتسیک ؟ امـش  دنتفگ : دندمآ و  مدزن  يدایز  تیعمج  مدید ، باوخ  رد  یبش  دش ، یم 

دـصکی زا  لـقن  هب  فخیراوتلا  بختنم  . 3 ص142 . هنافراع ، . 2 3 نکن . كرت  ار  لـمع  نـیا  میئاـمن  رکـشت  ینک . یم  ناـمیارب  هـک  نارق 
ص265. ناتساد ،  500 عوضوم ،

يو فارطا  ناگدرم  زا  باذع  عفر  شتافو و  بش  رد  يرگنهآ  نز  اب  ع )  ) نیسح ماما  تاقالم  - 76

جاح زا  فرـشا - فجن  رد  یقتم  دـباع و  ناگرزب  زا  ریخ و  لها  راکزیهرپ ، دـهاز ، صاخـشا  زا  يدزی - نسحـالم  جاـح  هتـسجرب  حـلاص 
ياهبش ناشیا  هک  دنک  یم  تیاور  دوب  اشوک  رایسب  ترخآ  هشوت  هر  لیصحت  رد  و  دوب ، روهشم  لضف  يادتناما و  هب  هک  يدزی  یلع  دمحم 

نیحلاص و زا  يرایـسب  هاگمارآ  ناتـسربق  نیا  دندنارذگ ، یم  دزی  رهـش  زا  جراخ  رهره ) يوج  ) ناتـسربق هب  روهـشم  یناتـسربق  رد  ار  دوخ 
هکنآ اـت  دـنتفر ، یم  سرد  سـالک  بتکم و  هب  رگیدـکی  اـب  ود  نآ  تشاد ، یناوجون  راـگزور  زا  یتسود  يدزی  یلع  دـمحم  دوب . ناـکین 

نفد رهره ) يوـج   ) ناتـسربق کـیدزن  ياـکم  رد  ار  وا  شتوـف  زا  سپ  دوـب ، تلود  ریگب  قوـقح  رمع  ناـیاپ  اـت  شتـسود  دـندش ، گرزب 
عضو زا  تیعقوم ، لاح و  نیرتهب  هب  دبد ، باوخ  ملاع  رد  ار  شتسود  يدزی ) یلع  دمحم   ) حلاص هدنب  شتافو  زا  هام  کی  زا  دعب  دندومن ،

هنوگچ نیا  مناد ، یم  وت  يارب  ار  باذع  نم  يدوبن ، یکین  ریخ و  لها  زا  وت  مناد ، یم  ار  وت  زیچ  همه  نم  دیسرپ : وا  زا  دش و  بجعتم  يو 
يزور نیلوا  زا  ییوگ  یم  تسرد  يرآ  تفگ : هدـناسر ؟ تلزنم  نیا  هب  ار  وت  لـمع  مادـک  وگب  نم  هب  منیب ؟ یم  وت  يارب  هک  تسا  یلاـح 

اجنآ هب  و  دیدرگ - ناکم  نیا  رد  دومن و  توف  رگنهآ  فرـشا  داتـسا  رـسمه  هکنیا  ات  مدوب  يدیدش  باع  راتفرگ  راچد  مدـش  نوفدـم  هک 
عفد هب  رما  موس  راب  درک و  تاقالم  راب  هس  ار  وا  ع )  ) نادیهش رورـس  شتافو  بش  رد  تشاد و  هلـصاف  عرذ  دص  ناکم  نآ  زا  دومن - هراشا 
جاح متـسج . ییاهر  باذع  زا  و  متفرگ ، رارق  یتحار  شیاسآ و  رد  و  تشگ ، نوگرگد  ملاح  وا  تاکرب  زا  و  دومرف ، ناتـسربق  نیا  باذع 

سرپ و وا  زا  و  متفر ، نارگنهآ  رازاب  هب  ار ، شناکم  هن  متخانش و  یم  ار  رگنهآ  هن  متسج ، ناریح  هتشگرس و  باوخ  زا  دیوگ : یلع  دمحم 
رکذ ار  ناتسربق  ات  دش ، نفد  اج  نالف  رد  دومن  توف  زورید  يرآ  تفگ : یتشاد ؟ يرسمه  وت  ایآ  مدیسرپ  يو  زا  متفای ، ار  وا  ات  مدرک ، وج 
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یناوخ هضور  نادهیش  رورـس  يارب  ایآ  متفگ : ریخ  تفگ : دوب ؟ هدرک  ترایز  (ع ) نادیهـش رورـس  هاگمارآ  شیگدنز  رد  ایآ  متفگ : درک ،
، مدرک نایب  وا  يارب  ار  مباوخ  سپـس  ریخ  تفگ  درک ؟ یم  اپ  رب  (ع ) نیـسح ماـما  يارب  يرادازع  مسارم  اـیآ  متفگ : ریخ  تفگ : دومن ؟ یم 

موحرم ناتـسربق » زا  یکیدزن  رد  ندش  نفد   » تلیـضف نیا  هب  لین  يارب  دناوخ . یم  رایـسب  ار  اروشاع  ترایز  شرمع  رخاوا  رد  منز  تفگ :
یسابرک هاگمارآ  نونکا  و  دوش ، نفد  نز  نآ  یکیدزن  رد  دومن  تیصو  هدیدع  تاماقم  بحاص  كولس و  ریس و  ياملع  زا  یسابرک  خیش 

، نآ تفگـش  ياهناتـساد  اروشاع و  ترایز  . 1 . 1 دـشاب یم  دزی  رهـش  رد  فورعم  ياـهناکم  زا  هک  تسا  رگنهآ  داتـسا  نز  رازم  راوـج  رد 
ص30.

تشاذگ اجب  راوید  يور  رب  ءاضما  تشگنا و  رثا  يو  رسپ  درک  تاقالم  شدیهش  رسپ  اب  يرادیب  رد  همرکم  مناخ  - 77

جراخم و لفکتم  هدـنام و  یقاـب  شموحرم  رهوش  زا  هک  دوب  يدـنزرف  اـهنت  رـسپ  نآ  اریز   ) دوب مارآاـن  هداـعلا  قوف  هک  دیهـش  کـی  رداـم 
زا هک : درک  یم  لـقن  دورب ) شدـنزرف  دزن  هب  تساوخ  یم  شدوخ  لاـیخ  هب  هتفرگ و  یـشکدوخ  میمـصت  ررکم  یتـح  دوـب و  وا  ياـهراک 

لاحشوخ هک  یلاح  نیع  رد  دوب . هدش  وس  مک  میاهمشچ  مدوب ، هدرک  هیرگ  وا  قارف  رد  سب  زا  نم  دوب و  هتشذگ  زور  هد  مدنزرف  تداهش 
قاتا رد  مدید  بش  نامه  ياه  همین  رد  ناهگان  مدرب . یم  جـنر  هداعلا  قوف  وا  قارف  يرود و  زا  یلو  هدیـسر  تداهـش  ماقم  هب  وا  هک  مدوب 

هدش مشومارف  دوب و  هتفرن  باوخ  هب  ًاعطق  یلو  مدوب  باوختخر  نایم  رد  نم  دـندش ، مقاتا  دراو و  رگید  رفن  ود  اب  مرـسپ  دـش و  زاب  مباوخ 
هک یناد  یمن  رگم  يوش ، یم  مباوخ  قاتا  دراو  نم  نذا  نودب  هبیرغ  درم  رفن  ود  اب  ارچ  متفگ : وا  هب  ضارتعا  اب  اذل  هدش  دیهـش  وا  هک  دوب 
وت هب  اـهنآ  يود  ره  هک  ار  میئاد  ردـپ و  نم  ما ، هتفر  اـیند  زا  نم  هک  هتفر  تداـی  رگم  رداـم  تفگ : نم  هـب  مرـسپ  تـسا ؟ هـنهرب  مرـس  نـم 

اذـل هدـش  دیهـش  مرـسپ  هک  دـمآ  مدای  هزات  مدینـش  وا  زا  ار  هلمج  نیا  نم  یتقو  ما . هدروآ  وت  اب  تاقالم  يارب  دـنا  هتفر  اـیند  زا  دـنمرحم و 
هلب تفگ : يا ؟ هدش  هتشگ  ههبج  رد  وت  دنتفگ  یم  تناتسود  یتسار  اه ، متفگ : وا  هب  سرت  یتحاران و  اب  مدیسرت و  دیزرل و  مندب  يرادقم 

، تفر نیب  زا  هراپمخ  هلیـسوب  برغ  ههبج  رد  لبق  زور  هد  هک  دوب  نم  دسج  نآ  تسا و  هدمآ  وت  دزن  هک  تسا  نم  حور  نیا  تسا ، تسرد 
یم فرح  هتسهآ  یلیخ  اهنآ  مدرک ، یسرپلاوحا  اهنآ  اب  نم  میوگب : تیارب  ار  یمهم  بلطم  ات  نک  یـسرپلاوحا  تردارب  مردپ و  اب  وت  الاح 

. منیب یم  باوخ  رد  نآلا  ار  امـش  هک  منک  یم  رکف  نم  متفگ : مدرک و  مرـسپ  هب  ور  سپـس  مدینـش ، ار  اهنآ  باوج  دوب  روط  ره  یلو  دندز 
: تفگ درک ؟ یهاوخ  راک  هچ  متفگ : يرادـیب ؟ هک  ینک  نیقی  ات  مراذـگب  یناـشن  تیارب  یهاوخ  یم  يرادـیب ، وت  مرداـم  هن  تفگ : مرـسپ 

قاتا هشوگ  زا  ار  يراکدوخ  ملق  سپس  و  دشاب . یقاب  وت  يارب  هشیمه  ات  منکیم  ءاضما  راوید  نیا  يور  نآلا  نم  یسانش ، یم  هک  ارم  ءاضما 
راوـید يور  ار  دوـخ  تشگنا  رثا  دـیلام و  تشگنا  رـس  ار  شرهوـج  دروآ و  رد  ار  راـکدوخ  زغم  دـعب  درک و  ءاـضما  راوـید  هب  تشادرب و 

تشاد و یتبـسن  ام  اب  صخـش  نیا  دنک . قیبطت  نآ  اب  ار  نیا  دیایب و  ات  وگب  تسه  وا  دز  نم  تشگنا  رثا  هک  ياقآ ... هب  تفگ : تشاذـگ و 
هک لبق  لاس  هد  هرذ  هچنآ  اب  اروا  تشگنا  رثا  دمآ و  نم  دزن  وا  مداد و  ار  ربخ  نیا  وا  هب  یتقو  اذـل  دوب ، يراگن  تشگنا  هریاد  سیئر  ًاقباس 

دوب دانـسا  اهذـغاک و  رد  هک  ياه  ءاضما  اـب  مه  وا  ءاـضما  دوب و  قباـطم  ًـالماک  دومن  قیبطت  دوب  هدرک  يراـگن  تشگنا  وا  زا  یتبـسانم  هب 
حاورا هک  دـنا  هتـشون  ًاقفتم  دوخ  یملع  ياهباتک  رد  حورلا  ملع  ياملع  هک  تسا  مزال  بلطم  نیا  حیـضوت  اـجنیا  رد  . ) دومن یم  تقباـطم 

رثا یتح  دوش و  یم  هتشادرب  سکع  اهنآ  زا  هک  دنک  یم  ادیپ  دسجت  يوط  هب  اهنآ  ءاضعا  زا  یضعب  یهاگ  دنبای و  یم  لماک  دسجت  یهاگ 
دوخ یملع  باتک  رد  هرهاق  سمشلا  نیع  هدکشناد  سیئر  دیبع » فوئر   » رتکد ار  قوف  بلطم  نیا  دنراذگ . یم  یقاب  دوخ  زا  تشگنا  اپ و 

یتساوخ یم  وت  هک  یمهم  بلطم  نآ  هک  مدرک  لاوس  مدـنزرف  زا  تفگ : دیهـش  ردام  هرخالاب  هدروآ ). دـسج » هن  تسا  حور  ناسنا   » مان هب 
نیا رد  دش . ترپ  نم  فرط  هب  يا  هراپمخ  ناهگان  مدوب ، هداتسیا  هجوت  یب  رگنـس  تشپ  نم  زور  نآ  تفگ : وا  دوب ؟ هچ  یئوگب  نم  يارب 
یمن هکنآ  اب  ) مدـسج زا  لاح  نامه  رد  نم  دیـشک . فرط  کی  هب  تعرـس  اب  تفرگ و  ارم  تسد  هک  مدـید  ار  يا  هفایق  شوخ  ناوج  عقوم 

ار شیاهشفک  یتح  دناوت  یمن  وا  دنشک و  یم  گرم  زا  تاجن  يارب  یفرط  هب  ار  یسک  هک  یتقو  لثم  ًانیع  مدش . ادج  موش ) ادج  متـساوخ 
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زا نم  یتح  دوب ، نابرهم  نم  هب  یلیخ  وا  درک . رود  مدـسج  زا  يدایز  هلـصاف  اب  هظحل  کـی  رد  ارم  مه  هفاـیق  شوخ  ناوج  نآ  دـنک . اـپ  هب 
هدمآ نوریب  ایند  زا  رگید  وت  تفگ : نم  هب  دعب  مدوب . هدیدن  ینابرهم  نیا  يا ، هدرک  ینابرهم  نم  هب  همه  نآ  یـشاب و  وت  هک  مردام  ردـپ و 

یم هچ  ربق  و  رکنم »  » و ریکن »  » لاوس سپ  متفگ : مینک ! شدرگ  اهنامـسآ  رد  میورب  مه  اب  ایب  تفگ : منکب ؟ راک  هچ  دـیاب  الاح  متفگ : يا !
يارب تفگ : نم  هب  هفایق  شوخ  ناوج  نآ  دش ، نم  هجوتم  یبیجع  یهایـس  مدـید  عقوم  نیا  رد  دـش . دـهاوخ  مه  اهنآ  تبون  تفگ : دوش ؟

، مدومن شزرمآ  بلط  ادخ  زا  مدرک و  رافغتـسا  نم  دور . يرانک  هب  تهار  رـس  زا  یهایـس  نیا  ات  نک  شزرمآ  بلط  ادخ  زا  تناهانگ  عفر 
هک یمهم  بلطم  ناج ، ردام  اما  و  دوب . نم  يامنهار  رون  نیا  اج  همه  رد  هک  دیدرگ  کیدزن  نم  هب  يرون  دش و  فرطرب  یهایـس  نآ  ًاروف 

ماوقا و لاـح  زا  هک  دومرف  هزاـجا  نم  ءادهـش و  هب  صوـصخب  نینموـم و  همه  هب  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا  نیا  میوـگب  وـت  هب  متـساوخ  یم 
ًانیع هکلب  ینک  روصت  هبیرغ  ارم  یـسرتب و  دیابن  طقف  منک ، یم  ادیپ  طابترا  وتاب  نم  یهاوخب  وت  تقو  ره  اذل  میـشاب و  علطم  دوخ  ناشیوخ 

: تفگ یم  درک و  یم  یلاحـشوخ  راهظا  دیهـش  نآ  ردام  اـجنیا  رد  یئاـمن ! راـتفر  هنوگ  ناـمه  نم  اـب  مدوب  مدـسج  رد  نم  هک  یتقو  لـثم 
هکلب تسا  طلغ  دوش  یم  دوبان  تسین و  رگید  درم  یتقو  ناسنا  دـنیوگ  یم  هکنیا  مراد و  طاـبترا  مرـسپ  اـب  هک  تسا  یتدـم  نم  هللادـمحب 

،ص272. حاورا بجع  ملاع  . 1 تسا 1 .  یگدنز  لوا  گرم 

درک تیاده  باوخ  ملاع  رد  ار  شراب  دنب و  یب  رتخد  موحرم  هحلاص  ردام  - 78

وا دزن  دسانش  یمن  هک  ار  ینز  دنیب  یم  باوخ  ملاع  رد  یبش  نارهت  تعاوج  همئا  زا  یکی  دسیون : یم  حاورا » تشذگرـس   » باتک بحاص 
رطاخ هب  ارم  دـنهاوخ  یم  یلو  تسا  نم  لام  یلاع  رـصق  لزنم و  نیا  ما و  هتفر  اـیند  زا  مشاـب و  یم  يا  هحلاـص  نز  نم  دـیوگ : یم  هدـمآ 

نم ریـصقت  نیا  تسا و  دوخ  ینید  فئاظو  هب  هجوت  یب  باجح و  یب  وا  اریز  دنربب  باذع  هجنکـش و  يارب  مراد  هک  يراب  دنب و  یب  رتخد 
دیئوگب و وا  هب  ارم  لاح  دـیناسرب و  وا  هب  ارم  مایپ  هک  مراد  اضاقت  امـش  زا  اذـل  ما  هدوب  وا  هب  هجوت  یب  هدرکن و  تیبرت  بوخ  ار  وا  هک  هدوب 

لزنم زا  لحم  نالف  رد  لوپ  غلبم  نالف  نم  هک  تسا  نیا  نآ  درادـن و  عالطا  وا  هک  مهد  یم  یناـشن  امـش  هب  نم  دـنک ، رواـب  وا  هکنآ  يارب 
... تسا نیا  مه  ام  لزنم  نفلت  هرامـش  دـنهدب و  وا  هب  دـنرادرب و  ار  لوپ  نآ  دراد ، بلط  نم  زا  ار  لوپ  غلبم  نیمه  مه  ینالف  ما و  هتـشاذگ 

نامه هب  ًاروف  مدومن و  تشاددای  مدوب  هدرکن  شومارف  زونه  هک  ار  لوپ  غلبم  نفلت و  هرامـش  مدـش و  رادـیب  باوخ  زا  نم  تفگ : ملاع  نآ 
نایرج مامت  متساوخ و  نفلت  تشپ  ار  هناخ  بحاص  رتخد  نم  تسا . دنلب  يرادارع  هیرگ و  يادص  مدید  مدز  نفلت  هرامـش ، نامه  اب  لزنم 

هک لوپ  لحم  لوپ و  رادقم  راکبلط و  زا  هک  صوصخب  متـشادن و  یئانـشآ  امـش  اب  هجو  چیه  هب  نم  هک  مداد  رکذـت  وا  هب  متفگ و  وا  هب  ار 
لمع مالـسا  تاروتـسد  هب  هک  دینک  شـشوک  ناتدوخ  تاجن  ناتردام و  تاجن  رطاخ  هب  امـش  نیا  ربانب  مشاب . هتـشاد  یعالطا  دوبن  نکمم 
تفر وا  متشاد . هگن  ار  نفلت  یـشوگ  اذل  هن ، ای  تسا  تسرد  یناشن  نآ  دنیبب  وا  مهدب ، هزاجا  هک  درک  اضاقت  نم  زا  لوا  رتخد  نآ  دیئامن .

اقآ تفگ : نم  هب  نفلت  تشپ  رد  تشگرب و  رتخد  نآ  تسا . هدش  هتـشاذگ  دایز  مک و  نودب  لحم  نامه  رد  لوپ  غلبم  نامه  ًاقیقد  دـید  و 
هب ار  نآ  امش  مرادن ، لوپ  نآ  هب  جایتحا  نم  میتفگ : مروایب . امش  يارب  ار  لوپ  نیا  ات  دیهدب  سردآ  دیهاوخ  یم  تسا ، تسرد  امش  بلطم 

سپ مدرک ، یظفاحادخ  وا  زا  نم  درک . لوبق  وا  دینک ، لمع  وا  تیـصو  هب  دیهدب و  هدرک  رکذ  ار  شمان  ناتردام  باوخ  رد  هک  يراکبلط 
هدش هحلاص  امـش  تارکذت  اب  مرتخد  هللا  دمحب  تفگ : یم  درک و  یم  رکـشت  نم  زا  هک  مدید  باوخ  رد  ار  افوتم  مناخ  نامه  زاب  یتدم  زا 

ص130. حاورا ، بیجع  ملاع  لقن  هب  حاورا ، تشذگرس  . 2 تسا 2 .  هدرک  هبوت  و 

نادواج ياهرکیپ  متفه : لصف 

لبق لاس  زا 1300  سپ  تایح  یب  یب  ملاس  دسج  - 79
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ءایشا تقرس  يارب  سانشان ، قراس  دنچ  ناهیک - راگنربخ  زا  لقن  هب  دزی - تسا . مالـسا  رادمان  نانز  زا  یکی  تایح  یب  یب  هب  قلعتم  دسج 
هب دندش . وربور  يو  ملاس  دسج  اب  دنتفاکش و  دزی ، جرهف  ياتسور  رد  ار  السا  ردص  رادمان  نانز  زا  یکی  تایح » یب  یب   » ربق هنابش  هقیتع ،

دـنداد و عالطا  دزی  رنه  گنهرف و  هرادا  هب  ار  جرهف  ءادهـش  هاگترایز  هب  دربتـسد  نایرج  جرهف ، نایئاتـسور  تایح ، یب  یب  ربق  شبن  لابند 
. دندرک دییات  تایح  یب  یب  هب  دسج  قلعت  ندوب و  ملاس  هدش ، فشک  دسج  ربق و  زا  يرادـید  نمـض  دزی  رنه  گنهرف و  هرادا  سانـشراک 

ًالماک اهوربا  تروص و  هدـشن و  یـشالتم  زونه  هدـش  نفد  ءادهـشلا  دیـس  هاگ  ترایز  رد  شیپ  لاس  دودح 1300  هک  هدش  فشک  دـسج 
یتح دـسیون : یم  تسا ، هدرک  هدـهاشم  ار  هدـش  فشک  دـسج  کیدزن ، زا  ار  دوخ  هک  دزی ، رد  ناـهیک  راـگن  ربخ  تسا . هدـنام  هتـسجرب 
دسج ربق و  تفگ : هیضق  نیا  دییات  نمض  دزی ، رنه  گنهرف و  هژیو  سانشراک  هطورشم  ياقآ  تسا . دنلب  هایـس و  ًالماک  دسج ، رـس  ياهوم 

. دنا هتخادرپ  یتشترز  دوهی و  نایرکشل  اب  گنج  هب  ءادهـش  لحم  رد  هک  مالـسا  نایرکـشل  هتـسجرب  نانز  زا  یکی  تایح ، یب  یب  هب  قلعتم 
و ءادهش » هاگترایز  » راثآ نیا  هلمج  نآ  زا  تسا . یناتساب  یخیرات و  رثا  دنچ  ياراد  هتفرگ و  رارق  دزی  يرتمولیک  یـس  رد  جرهف ، ياتـسور 

ص431. تفگش ، ياهناتساد  . 1 تسا 1 .  نایئاتسور  هاگ  ترایز  دراد و  قلعت  مالسا  ردص  هب  هک  تسا  تایح  یب  یب 

شکاپ رکیپ  ندنام  ملاس  نوتاخ و  همیلح  ناتساد  - 80

برد يوـکرد  دـش . رادـیدپ  هزاـت  رت و  نیوزق  رد  نرق  هدزاود  زا  سپ  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح  رتـخد  نوتاـخ  هـمیلح  كاـپ  رکیپ 
تـشخ رجآ و  زا  هدازماما  نیا  هعقب  تسا . روهـشم  نوتاـخ » همیلح   » هب هک  تسا  یهاـگترایز  هچوک  هرگرز  ياـهتنا  رد  نیوزق »  » کـشوک

رد نوتاخ  همیلح  هعقب  دراد . رارق  طسو  رد  یبوچ  قودنـص  کی  و  هدـش ، شرف  یـشاک  رجآ  اب  مرح  فک  هدـش ، دیفـس  چـگ  اب  هک  تسا 
همیلح . » دننک یمن  نفد  اجنآ  رد  ار  یـسک  رگید  هدـش ، جراخ  ناتـسربق  تروص  زا  نآلا  یلو  هدوب ، ناتـسروگ  اهنرق  هک  تسا  يا  هطوحم 

هب اـهنآ  دوب ، هدرک  لـقن  یهورگ  يارب  ار  باوخ  نیا  زین  وا  متـسه » تیذا  رد  نم  : » دوـمرف هدـمآ و  یـسک  باوـخ  هب  شیپ  اـهلاس  نوتاـخ 
هدیـسر بیـسآ  زین  فارطا  ياه  هناـخ  زا  یخرب  هب  هدـیکرت و  فیرـش  هقعب  یکیدزن  رد  بآ  هلول  هک  هدـش  مولعم  دـندوب ، هتخادرپ  قیقحت 

.1 دوب 1 .  هدش  رادیدپ  هزات  رت و  نوتاخ  همیلح  رهطم  دسج  دندوب ، هدرک  يرادربکاخ  ریمعت  میمرت و  دـصق  هب  ار  هعقب  هک  یماگنه  تسا .
ص96. نادواج ، داسجا 

« لاس دص  رازه و  ود  زا  دعب  ینیچ » ياتود  زیکرام   » ینیچ نز  دسج  زا  بیجع  تیاکح  - » 81

هک دـسج ، نیا  ياهگریوم  یتح  فایلا و  ندـب ، ياضعا  تسا . هزات  رت و  لاـس  زا 2100  سپ  ینیچ » ياتود  زیکرام   » هدـش ییایموم  دـسج 
ماـن هب  ینیچ  هلاـس  نز 50  کـی  هب  قـلعتم  هک  دـسج  نیا  تـسا . هدـنام  یقاـب  لـماک  ملاـس و  هدـش ، یئاـیموم  نـیچ  رد  شیپ  لاـس   2100

ار دوخ  فاطعنا  تیلباق  اهاپ  اهتـسد و  تسا ، مرن  زونه  ندب  اریز  تسا ، هداعلا  قراخ  هدیدپ  کی  دوخ  عون  رد  دـشاب ، یم  ياتودزیکرام » »
یم روصت  هک  دشاب  یم  هزات  رت و  يردق  هب  ینعی  تسا  یگدید  بیسآ  نودب  هزات و  ندب  يازجا  تسا ، مواقم  زونه  اهوم  دنا ، هدرک  ظفح 
بلق ياه  هچیرد  دنا ، هدرک  ظفح  ار  دوخ  یعاجترا  تیـصاخ  ینوخ  ياهگر  یتح  تسا .» هدیمرآ  رتسب  رد  هک  تسا  يا  هدنز  ناسنا  دوش 

فشک يزکرم  نیچ  رد  نانوه »  » تلایا رد  عقاو  اشگناچ »  » رهش هموح  رد  لاس 1971 م ، رد  دسج  نیا  دشاب . یم  دوخ  ياج  رس  رد  ًالماک 
يواح نادـمچ  اههد  يو  روگ  رد  دـندوب . هفوشکم  رکیپ  نیا  رد  فلتخم  ياهـشیامزآ  مرگرـس  مامت  لاس  ود  ینیچ  نادنمـشناد  دـیدرگ .
سابل يریداقم  هدـش و  گنر  یبوچ  کچوک  همـسجم  دـص  کی  زا  شیپ  بآ ، فرظ  نوگانوگ ، ياـه  یکاروخ  يداـیز  ریداـقم  ساـبل ،

هب اه  ینیچ  دش . یم  ماجنا  ملاع  نیمه  رد  ًانایحا  داقتعا و  لیلد  هب  ناگدرم ، رانک  رد  ءایـشا  نیا  نفد  دوب . هدش  نفد  يو  هارمه  یمـشیربا ،
نوگانوگ ياهرتسورتکپـسا  سکیا و  هعـشا  کینورتکلا ، بوکـسرکیم  نوچ : یملع ، نردـم  لئاسو  زا  دـسج  نیا  یـسانش  دـبلاک  ماگنه 

، نزو مرگولیک   34 دق ، رتم  یتناس   154 ياتود » زیکرام   » هک نیا  هلمج  زا  دندروآ ، تسد  هب  ار  نز  نآ  ياهیگژیو  همه  و  دندرک ، هدافتسا 

ناتساد دص  نز  زا 78دص  هحفص 58 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


، هدوب دوجوم  یبلاط  هناد  شا 138  هدعم  رد  هک  هدرک ، توف  هویم  یناوارف  لصف  رد  هدوب ،  A شنوخ هورگ  هتشاد ، نس  لاس  دودح 50  رد 
روط هب  يدـبک  کیلوک  زا  یـشان  یبلق  هلمح  کی  رثا  رد  و  هدرب ، یم  جـنر  ندـش  هتخل  نوخ  نیبارـش و  بلـصت  زویزرالب ، ياـهیرامیب  زا 

نادیواج ص373. داسجا  . 1 تسا 1 .  هدرک  توف  یناهگان 

اهنرق زا  سپ  هزات  ورت  (ص ) هموصعم ترضح  كاپ  رکیپ  - 82

نیـسح اقآ  جاح  هللا  تیآ  موحرم  هکنیا : هدش  عقاو  يافوتم 1313ه ق )  ) هاش نیدلارصان  رصع  رد  هک  اسآ  هزجعم  بیجع و  ياهناتـساد  زا 
ربق لـباقم  نحـص ، رد  عفترم  تروص  هب  شربق  هک  اهیقارـشا  يداـم  دـج  اـهیهانپ و  مرح  يردـپ  دـج  یمرح  هچوک  هب  فورعم  دـهتجم { 

رد رمرم ، ياهگنـس  اـب  ع )  ) هموصعم ترـضح  رهطم  مرح  ندرک  شرف  ماـگنه  درک : لـقن  تسا } يرون  هللا  لـضف  خیـش  هللا  تیآ  موـحرم 
دنورب و بادرـس  لخاد  دنوش و  باختنا  يدارفا  هک  دیـسر  رظن  هب  يرورـض  دـش ، زاب  بادرـس  هب  يا  هنزور  ترـضح ، ياپ  نییاپ  تمـسق 

لخاد هتشادرب  یغارچ  دندش ، باختنا  هحلاص  ناوناب  زا  رفن  ود  دنیامن . مادقا  تشاد ، ریبعت  هب  جایتحا  هچنانچ  دننک  یـسررب  ار  اجنآ  عضو 
ربق نییاپ  رد  بادرـس  نآ  هکلب  تسین ، بادرـس  نآ  رد  ع )  ) یموصعم ترـضح  رهطم  ربق  دندرک  هدهاشم  بجعت  لامک  اب  دـندش  بادرس 
نت کی  دوب  هدش  ادج  ناشندب  زا  حور  زور ، نامه  ییوگ  هک  ندید  ار  هزات  رت و  رکیپ  هس  سدقم  ناکم  نآ  رد  تسا ، ترضح  نآ  رهطم 

ای و  (ع ) داوج ماما  رتخد  هنومیم  دنمجرا  يوناب  نآ  هک  دوش  یم  هدیمهف  بتک  یسررب  زا  دندوب 2 .  هرهچ  هایس  زینک و  رگید  نت  ود  وناب و 
رب ع )  ) هموصعم ترضح  هبق  هب  قصالم  هبق  هک  هدرک  حیرصت  مق  خیرات  بحاص  اریز  هدوب ، عقربم  یـسوم  رتخد  داوج ، ماما  هداون  هنومیم » »

یسوم نب  دمحم  زینک  قاحسا ، ما  - 1 زا : دنترابع  دنوفدم ، هفیرش  هعقب  نآ  رد  هک  هرهچ  هایس  زینک  ود  اما  تسا . هدش  انب  هنومیم  تبرت  رس 
یم اوقت  هیکزت و  تیبرت و  رثا  رب  كاپ  داسجا  نیا  ندنام  ملاس  یلـصا  تلع  مهم : هکن  دمحا 3 .  نب  دمحم  یلع  زینک  بیبح ، ما  عقربم 2 -

ص107. نادیواج ، داسجا  . 3 ص125 . مود ، همطاف  ع )  ) هموصعم ترضح  . 2 دوب ! هدش  ییایموم  هک  ینیچ  نز  دسج  فالخرب  دشاب 

دنمشوه دنمدرخ و  ناوناب  متشه : لصف 

هلودلارخف رسمه  يونزغ ، دومحم  ناطلس  تنلس  رصع  رد  هدمآ : خیرات  رد  دومحم  ناطلـس  هب  هلودلارخف  رـسمه  وناب  هنامیکح  خساپ  ریثات  - 83
هلودلادجم شرسپ  تفرگ ، هدهع  رب  ار  ير  هقطنم  ناهفصا و  یهاشداپ  رهوش ، گرم  زا  سپ  دوب ، يدنمشوه  دنمشناد و  اناوت و  رایسب  يوناب  یملید ،

درک و یم  هرادا  ار  وا  ورملق  تحت  روشک  شردام ، دوب ، تیافک  یب  فلخان و  نوچ  یلو  دوب ، هلودـلادجم  ماـن  هب  یهاـشداپ  هچرگ ، دـش ، گرزب 
. تفای همادا  لاس  یس  زا  شیب  ير ، رهش  ناهفصا و  رد  هلودلادجم  یهاشداپ 

رایتخا رد  ار  ناـماس  نآ  تموکح  دـیاب  داد «: ماـیپ  نینچ  وا  يارب  صخـش  نآ  طـسوت  داتـسرف و  وناـب  نآ  دزن  ار  یـصخش  دومحم  ناـطلس 
هوبنا و يرگـشل  هنرگ  و  يزادرپب ، نم  هب  تایلام  دوش و  برـض  نم  مان  هب  اه  هکـس  يربب و  ارم  ماـن  اـه  هبطخ  رد  يراذـگب ، نم  تموکح 

ناطلس هب  تفگ ، دومحم  ناطلس  ناسر  مایپ  هب  هلودلارخف  رسمه  وناب  منک » نوگنرس  ار  وت  تموکح  متـسرفب و  ناماس  نآ  هب  نکـش  فص 
هتفر ایند  زا  هک  نونکا  ینک ، یم  ار  ام  راید  فرصت  دصق  هک  مدرک  یم  رکف  یهاگ  دوب  هدنز  هلودلارخف  مرهوش  ات  وگب : نینچ  نم  لوق  زا 

هب دیابن  هک  دناد  یم  ردق  نیا  تسا ، یگرزب  هاشداپ  دومحم  ناطلس  متفگ : دوخ  اب  دش و  ضوع  مرکف  هدیـسر  نم  هب  راید  نیا  تموکح  و 
، تسین گنن  راع و  نم  يارب  مدروخ ، تسکـش  وت  زا  رگا  متـسه ، هدامآ  دوخ  تموکح  زا  عافد  يارب  نم  لاح  نیع  رد  دورب ، ینز  گـنج 
رد تسا ، راختفا  نم  يارب  یگرزب و  گنن  وت  يارب  يروخب ، تسکش  نم  زا  وت  یلو  تسین ، گنن  وت  دننام  یهاشداپ  زا  زیرگ  دنا  هتفگ  هک 

ناطلس هب  تبالص  رپ  هنامیکح و  مایپ  نیا  هک  یماگنه  تسا . هدروخ  تسکـش  ینز ، هیحان  زا  هک  دننک  شنزرـس  ار  وت  مدرم  تروص ، نیا 
تیافک و تبالص و  يدنمشوه ، بیترت ، نیا  هب  درب و  دای  زا  ارنآ  يراددوخ و  وناب ، نآ  تموکح  تحت  روشک  هب  هلمح  زا  دیسر ، دومحم 

ص316. تایاکحلا ، عماوج  ياهناتساد  . 1 دومن 1 .  ظفح  نمشد  زواجت  زا  ار  روشک  وناب ، ییاناد 
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نک دازآ  ارم  ص )  ) دمحم ای  متسه ، یئاط  متاح  رتخد  نم  - 84

هب نابز  نوچ  دندمآ ، بجعت  هب  وا  یئابیز  زا  مدرم  هک  داتـسیا  ترـضح  نآ  ولج  يرتخد  دندروآ  هللا  لوسر  دزن  ار  یط  هلیبق  يارـسا  نوچ 
مردپ مشاب  یم  موق  گرزب  رتخد  نم  هک  نک  دازآ  ارم  (ص ) دـمحم ای  تفگ  دـندرب ، دای  زا  ار  شیئابیز  وا  تحاصف  زا  مدرم  دوشگ  نخس 

ار دوخ  نامیپ  و  درک ، یم  تاعارم  ار  هیاسمه  قح  دـیناشوپ و  یم  ار  اه  هنهرب  درک ، یم  ریـس  ار  ناگنـسرگ  داد ، یم  تاـجن  ار  اـهراتفرگ 
يا دـندومرف : ص )  ) هللا لوسر  متـسه . یئاط  متاح  رتخد  نم  درک . یمن  در  ار  یتجاح  بلاط  چـیه  و  درک ، یم  ظفح  درمـش و  یم  مرتحم 

هک دینک  دازآ  ار  وا  دندومرف : دعب  میداتـسرف ، یم  تمحر  ار  وا  دوب  ناملـسم  تردپ  رگا  تسا  یعقاو  نموم  تفـص  یتفگ  هک  اهنیا  رتخد 
. دیهد شوگ  وا  ياعد  هب  دندومرف : ترضح  دنک . اعد  ار  ترضح  هک  تساوخ  هزاجا  رتخد  تشاد ، یم  تسود  ار  همیرک  فاصوا  شردپ 

ادـخ هیلع » اهدر  یف  ًاببـس  کلعج  الا  میرک  نع  ۀـمعن  بلـس  الو  ۀـجاح  میئل  یلا  کل  لـجعیال  ۀـعقوم و  كربب  هللا  باـصا  : » تفگ رتخد 
ار وت  هکنیا  رگم  دریگن  ار  مرتحم  صخـش  چیه  تمعن  و  دنکن ، تسپ  صخـش  جاتحم  ار  وت  و  دـهد ، رارق  شلحم  عقوم و  رد  ار  وت  ناسحا 

ص128. ردام ، ردپ و  زا  ییاهناتساد  . 1 دهد 1 .  رارق  نآ  دادرتسا  هلیسو 

ناردنزام مکاح  رسمه  يراکادف  تشذگ و  - 85

. دنهدب تایلام  دنتـسناوت  یمن  مدرم  دوب و  هتفر  نیب  زا  ناردنزام  جنرب  یلاس  دوب . دنمدرخ ) هنموم و   ) هملـسم ینز  ناردنزام  مکاح  رـسمه 
ار عوضوم  ناردنزام  ناتسا  مکاح  داد ) یم  يزکرم  تموکح  هب  ناتسا  نآ  مکاح  دیاب  هک  دوب  هدش  عضو  ناتـسا  ره  يارب  ینیعم  تایلام  )

اریز تفرگ  اهنیا  زا  دوش  یمن  مه  روز  هب  مهدـب . تایلام  هک  مرادـن  مه  نم  درک ؟ دـیاب  هچ  لاسما  تفگ : تشاذـگ و  نایم  رد  شمناخ  اب 
تایلام ناونع  هب  ار  نآ  تسا . هدیسر  ثرا  هب  مردپ  زا  هک  مراد  عصرم  نهاریپ  کی  نم  تفگ : تسایک } تواخس و  اب   } مناخ تسا . هانگ 

مـشچ رد  صوصخب  و  روکذم ، هسلج  رد  دوب ، هدش  هتـسارآ  رهاوج  یها  هناد  اب  هک  نهاریپ  نیا  داتـسرف . ار  نآ  ناردـنزام  مکاح  تسرفب .
هابود ار  نهاریپ  دوب ، هدمآ  شـشوخ  شرـسمه  يراکادف  تشذـگ و  مکاح و  راک  نانچ  هاشداپ  اما  درک . یـصاخ  هولج  نامز ؛ نآ  هاشداپ 
تفگ مکاح  نز  اما  . » دندش لاحشوخ  اهیناردنزام  مامت  مه  مکاح و  مه  مدیـشخب . ار  ناردنزام  تایلام  لاسما  نم  هک  تفگ  دنادرگرب و 

ص70. یقالخا ، ياه  تیاکح  اه و  دنپ  . 2 2 تسا » هدروخ  نآ  هب  مرحمان  مشچ  هکنیا  يارب  مشوپ ، یمن  رگید  ار  نهاریپ  نیا  نم 

هرصب لها  زا  دنمشوه  كریز و  نز  ناتساد  - 86

ندوب هتفرگ  ار  وا  فارطا  مدرم  ماوع  هک  دیـسر  ییاج  هب  شیاعدا  متـسه ، بوخ  یلیخ  نم  هک  درک  یم  اعدا  هرـصب  رد  یبلقتم  مدآ  کـی 
گـس هک  مدید  نم  دوش  مارحلا  دجـسم  دراو  تساوخ  یم  یگـس  هک  تفگ  هچ ؟ ینغی  خچ  خچ  دنتفگ ، مدرم  خچ » خچ   » تفگ هعفدکی 
دهاوخ یم  هکم  رد  ار  یگـس  دنیب  یم  هرـصب  زا  تسا  یمدآ  بجع  دنتفگ  اهدـیرم  دوشن ، دراو  هک  متفگ  خـچ  خـچ  دوش ، یم  دراو  نآلا 
هطاحا تسیلاع ، یلیخ  دـمآ  يدرم  کی  تفگ  وا  هب  شرـسمه  شیپ  دـمآ  دینـش  ار  هلمج  نیا  حول  هداس  دارفا  زا  یکی  دوش . دجـسم  دراو 

، دوشن مارحلا  دجسم  دراو  هک  درک  رود  ار  گس  دوش و  مارحلا  دجسم  دراو  تساوخ  یم  هک  هدید  هرصب  زا  ار  یگـس  زورما  دراد  یبیجع 
اقآ طـقف  هن  دـیآ ، یم  یتـقو  نک و  توعد  ار  اـقآ  نیا  ینک ، یمن  توعد  ارچ  ار  یبوخ  نیا  هب  ياـقآ  نیا  ، بوخ تفگ : باوـج  رد  شنز 

اب درک  توعد  ار  اقآ  بوخ ، یلیخ  تفگ  دـش  لاحـشوخ  یلیخ  درم  مینیبب . ار  وا  کـیدزن  زا  مه  اـم  نک ، توعد  مه  اروا  ياهدـیرم  هکلب 
ولپ اب  دوب  غرم  دندرک ، نهپ  ار  هرفس  یتقو  درک ، نهپ  ار  هرفس  اذل  دنک ، حاضتفا  ار  وا  دهاوخ  یم  شلمع  اب  مناخ  نیا  دندمآ  همه  اهدیرم 
غرم کی  نم  تفگ : دیـسر  هک  اـقآ  نیا  هب  يولهپ و  راذـگب  ار  نیا  تفگ  یم  يرفن و  ره  باقـشب  تشاذـگ  یم  غرم  رادـقم  کـی  بترم 

، جنرب ریز  مراذگ  یم  ار  غرم  نم  درک ، ییاریذپ  رتشیب  اقآ  زا  ارچ  دنیوگ  یم  دیایب  ناشدب  دارفا  دیاش  مراذگب  اقآ  يارب  مهاوخ  یم  هتسرد 
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کی اقآ  نیا  اذغ ، فرـص  يارب  دندش  هدامآ  هک  یتقو  دش ، هدیچ  هرفـس  ولپ ، يور  تشاذگ  ار  نارگید  غرم  ولپ ، ریز  تشاذگ  ار  اقآ  غرم 
هب دیدروآ  اجنیا  ارم  یچ  رطاخب  دـیدرک  نیهوت  نم  هب  هک  دـش  دـنلب  شدایرف  وا ، جـنرب  زج  تسه  همه  جـنرب  يور  غرم  دـید  درک  یهاگن 
ریز ار  غرم  هنوگچ  ینیب  یم  مارحلا  دجـسم  رد  ار  گس  هرـصب  زا  هک  ییاقآ  تفگ «: دوب  رد  تشپ  نز  دـیهد ؟ یمن  نم  هب  يداد  غرم  همه 

ص237. یقالخا ، ياهتیاکح  اهدنپ و  . 1 تفر 1 .  هک  تفر  دش  دنلب  اجنامه  زا  ینیب ؟ یمن  ولپ 

( دنمشناد فشاک و   ) يرام مناخ  یندینش  ناتساد  - 87

يا هزادنا  هب  اهنآ  هداوناخ  يدام  ظاحل  زا  دوشگ . ناهج  هب  هدید  ناتسهل  دنلوپ »  » رد لاس 1866م ، ربماون  لیاوا  رد  يرام »  » مان هب  يرتخد 
هب نادـنمتورث ، زا  یکی  هداوناخ  رد  هک  دوب  هلاـس  هدزون  دـیخرچ ، یمن  ناشیگدـنز  درک ، یمن  راـک  يراـم »  » ناـشرتخد هچناـنچ  دوب  ریقف 

، يرام اب  دروخرب  رد  دوب  هدمآ  دوخ  هداوناخ  نایم  هب  تایطعت  ندینارذگ  تهج  هک  هداوناخ  رسپ  دش . مادختسا  اهنآ  دازون  راتـسرپ  ناونع 
، ارجام نیا  لابند  هب  دـش . فرـصنم  لایخ  نیا  زا  شنیدـلاو و  دـیدش  فلاخم  اب  دـیدرگ  هجاو  اما  درک . جاودزا  ياضاقت  دـش و  وا  قشاـع 

دـشابن جاودزا  رکف  رد  ًالعف  تفرگ  میمـصت  عوضوم ، نیا  رطاخب  دروآ . یم  نییاپ  ار  وا  یعامتجا  شزرا  یلام  رقف  هک  درک  ساسحا  يرام 
هاگـشناد مولع  هدکـشناد  رد  درک و  هدافتـسا  دوخ  هلاس  دـنچ  زیچاـن  هتخودـنا  زا  راـک  نیا  يارب  دورب . سیراـپ  هب  لیـصحت  همادا  تهج  و 

یمک هیرهش  زیچان و  زادنا  سپ  اریز  درب . یم  جنر  یلام  رقف  زا  سیراپ  رد  وجـشناد  رتخد  دش . لیـصحت  لوغـشم  لاس 1891م  رد  نبروس 
یم یگدنز  يراخب  نودب  قاتا  رد  ناتـسمز  لصف  رد  هک  يروط  هب  دیامن : نیمات  ار  وا  يداع  هنیزه  تسناوت  یمن  داتـسرف ، یم  شردپ  هک 

هب اسرف  تقاط  طیارـش  نیا  اب  يو  تخادرپ . یم  ندـناوخ  سرد  هب  درب . یمن  شباوخ  دـیدش  امرـس  زا  هک  نیا  رطاخ  هب  اهبـش  رتشیب  درک و 
لاس رد  تشاد و  لوا  هبتر  هشیمه  هک  کیزیف  هتشر  رد  هژیوب  دوب ، زاتمم  درگاش  هشیمه  کیزوم ، تایضایر و  هتـشر  رد  همادا و  لیـصحت 

یناوج اب  لاس 1894م ، رد  دوب  شنطومه  هک  یکـسنوک » روسفرپ   » هناخ رد  يو  دمآ . لیان  نآ  زا  یـصوصخم  هزیاج  تفایرد  هب  1893م ،
رتخد نیا  هک  درک  ساسحا  يروک » ریپ   » هک دوب  اجنآ  رد  دندرک . راک  هاگـشیامزآ  کی  رد  مه  اب  هام  دنچ  و  دش . انـشآ  يوک » ریپ   » مان هب 

لوا رد  دندرک . یـسورع  مه  اب  هیئوژ 1895م ، مود  رد  داد و  جاودزا  داهنـشیپ  وا  هب  تهج  نیدـب  تسا . داـعلا  قوف  راـکتبا  غوـبن و  ياراد 
هخرچود هاگتـسد  ود  طقف  ایند  لام  زا  هک  يوط  هب  دـندرب ، یم  رـس  هب  رقف  تیاهن  رد  نادـکیزیف  رهوش  نز و  ود  نیا  ناشکرتشم  یگدـنز 

لاس نامه  رد  هدش  دـلوتم  لاس 1897م ، ربماتپس  رد 12  ناشدـنزرف  نیلوا  دـنتفر . سیراپ  فارطا  هب  اهنآ  اب  ار  دوخ  لسع  هام  هک  دنتـشاد 
هکنیا هب  رظن  درک و  فـشک  ار  يزلف  لاس 1898م ، رد  داد  همادا  دوخ  یکیزیف  تاعلاطم  هب  درک و  مامت  ار  هفـسلف  يارتکد  يراـم ، هک  دوب 

دوخ يارتکد  همان  نایاپ  تشاذـگ . تسا - لکـشتم  دـنلوپ  شهاگداز  مسا  زا  هک  موینولپ »  » ار زلف  مسا  تشاد ، دوخ  نطو  هب  هک  يا  هقالع 
يرگید زلف  فشک  هب  قفوم  قیقحت ، شالت و  هام  جنپ  لهچ و  لابند  هب  لاس ، نیمه  رد  دـیناسر  ماجنا  هب  لاس 1903م ، رد  یلاع  هرمن  اب  ار 

. دریگ یم  رارق  هدافتـسا  دروم  یکیزیف  مولع  بط و  رد  هزورما ، دوب و  مویناروا  ربارب  نویلیم  ود  نآ ، رون  عشعـشت  هک  دـش  مویدار »  » ماـن هب 
شالت وجتـسج و  هب  زاب  ار  وا  يرام »  » شرـسمه یلو  دیدرگ ، یم  دیما  ان  يروکریپ »  » اهتقو یهاگ  یملع ، ياهـشالت  رد  هک  تسا  فورعم 

نیا بیصن  لاس 1903 م ، لبون  هزیاج  هک  دوب  قیفوت  راکتـشپ و  نیا  هیاس  رد  دومن . یم  شراودـیما  يزوریپ  هب  درک و  یم  قیوشت  رمتـسم 
رد لیوآ 1906 ، رد 19  يرام  رهوش  دش . باختنا  مولع  هدکشناد  کیزیف  تیریدم  هب  يرام  ربماون 1904م ، لوا  رد  دیدرگ . رهوش  نز و 

نیا درک . تفایرد  ار  لبون  یمیـش  هزیاج  زین  لاس 1911م ، رد  دیدرگ . مولع  هاگـشیامزآ  سیئر  وا ، ياج  هب  تشذگ ، رد  هبارا  اب  فداصت 
يراکادـف و همه  نآ  لـباقم  رد  داد ، تسد  زا  شندـب  رد  مویدار  تارثا  رطاـخ  هب  ار  دوـخ  یتمالـس  دـیاش  هک  نادـکیزیف  دنمـشناد و  نز 
رد گرم  زا  سپ  ار  يروک » ماداـم  . » دیـشوپ مشچ  دوخ  تامدـخ  یلاـم  هدافتـسا  زا  دومنن و  تفاـیرد  فشک » قح   » یتح یملع  تاـقیحت 

هتشاذگ شربق  يور  لگ  هخاش  کی  هشیمه  لگ ، هب  تبـسن  شا  هقالع  رظن  زا  دندرپس و  كاخ  هب  شرهوش  ربق  رانک  وس » يد   « ناتـسروگ
ص105. نارتخد ، يایند  زا  اهناتساد  هب  فخیات  هنیآ  رد  نز  . 1 1 دوش ... یم 

ناتساد دص  نز  زا 78دص  هحفص 61 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دیشرلا نوراه  رابرد  املع  اب  هملاع  هینسح  يارجام  - 88

یناوارف تمعن  لام و  هک  تسیز  یم  ناگرزاب  يدرم  دیـشرلا  نوراه  فالخ  ناـمز  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  يزار  حـتفالوبا  ریبک  رـسفم 
دوب (ع ) قداص ماما  مزالم  هتسویپ  تشاد . مات  یترهش  تراهط  ترتع و  نادناخ  تبحم  رد  تفر و  یم  رامـش  هب  دادغب  ریهاشم  زا  تشاد و 

شیاهیئاراد لاوما و  نانمشد ، متس  ملظ و  رثا  رد  ترضح ، نآ  تداهـش  زا  دعب  دروآ . یم  ياج  هب  ار  ترـضح  نآ  يراذگتمدخ  هفیظو  و 
هب هدـیرخ و  دوب  هلاس  جـنپ  هک  یتقو  ار  وا  دوب . هدـنامن  شیارب  يزینک  زج  ایند  لاوما  زا  داتفا و  تنکـسم  یـشیورد و  هب  داد و  تسد  زا  ار 

بایفرش (ع ) قداص رفعج  ماما  كرابم  رضحم  هب  تفرعم  ملع و  بسک  يارب  لاس  هد  تدم  سناش  شوخ  يوناب  نیا  دوب . هداتـسرف  بتکم 
راگزور زا  يزور  تفرگ ، تدش  هجاوخ  یتسدگنت  رقف و  تقشم  نوچ  تشاد . لاغتشا  ینید  مولع  هعلاطم  هب  لاس  تسیب  بیرق  دش و  یم 

ما هدیشک  تیارب  يدایز  تامحز  مرادن ، ار  یسک  وت  ریغ  یتسه و  مدنرف  دننام  وت  هینسح : يا  تفگ : هدومن و  تیاکـش  راهظا  شزینک  دزن 
، رقف موجه  زا  مراک  هک  یشیدنایب ، میارب  يا  هراچ  تسارف  يور  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  کنیا  يا ، هدش  هتسارآ  تالامک  لئاضف و  نیا  هب  ات 
زا وا  رگا  يربـب و  نوراـه  دزن  شورف  يارب  ارم  هک  تسا  نیا  رد  حالـص  نم  رظن  هب  هجاوخ ! يا  تفگ : هینـسح  تسا . هدیـشک  ییاوـسر  هب 

؟ يا هداهن  وا  رب  نیگنـس  ياهب  هک  دراد  يرنه  هچ  وا  رگم  دیوگب  رگا  دراد . شزرا  جیار  رز  رانید  رازه  دص  هک  یئوگب  دیـسرپ ، نم  ياهب 
دیآ و قئاف  همه  رب  دننک ، ثحب  وا  اب  ینید  یعرش و  لئاسم  مولع و  دنوش و  عمج  رضاح  رصع  ياملع  مامت  رگا  هک  تسا  نیا  شرنه  وگب :
، ددرگ هاگآ  وت  ییوکین  تریس  تلیضفرب و  ملاظ  نآ  رگا  منک . يراک  نینچ  نم  هک  اشاح  تفگ : هجاوخ  دیامن . بولغم  ثحب  رد  ار  اهنآ 

ادج وت  زا  ارم  داوت  یمن  یـسک  (ص ) ادـخ لوسر  تیب  لها  تبحم  تکرب  هب  سرتن ، تفگ : هینیـسح  دریگب . نم  زا  ار  وت  دـیآرب  ددـص  رد 
نب یحی  دزن  تساخرب و  هجاوخ  ماگنه  نیا  رد  دروآ . دهاوخ  شیپ  نامیارب  لاعتم  يادـخ  تسا  ریخ  هچ  ره  هک  نک  لکوت  ادـخ  رب  دـنک .

هب ینارگن  اب  هجاوخ  روایب . ار  تزینک  ورب و  تفگ : ییحی  داد . حرـش  وا  يارب  هنوگ  ناـمه  ار  ناـیرج  تفر و  نوراـه  ریزو  یکمرب ، دـلاخ 
سلجم هب  هینسح  نوچ  دننک  رضاح  ار  هینسح  داد  روتسد  دیسر  دیشرلا  نوراه  هب  ربخ  هک  یتقو  نوراه : رابرد  رد  هینسح  تشگ . زاب  هناخ 

، باـقن هینـسح  نوـچ  درادرب . هرهچ  زا  باـقن  داد  روتـسد  نوراـه  دـش  سلجم  دراو  درک و  مالـس  تـشاد . هرهچ  رب  باـقن  دـمآ ، نوراـه 
و تسیچ ؟ شماـن  دیـسرپ : نوراـه  دـمآ . شیپ  ناـگرزاب  درم  تسیک ؟ وا  هجاوخ  تفگ : تساـخرب و  اـج  زا  راـیتخا  یب  نوراـه  تفرگرب 

نینچ ارچ  تفگ : تفـشآ و  رب  نوراه  تسالط . رانید  زاره  دـص  شیاـهب  تسا و  هینـسح  شماـن  تفگ : ناـگرزاب  تسا ؟ ردـقچ  شیاـهب 
وا اب  یعرـش  لئاسم  ینید و  مولع  رد  دنوش و  عمج  نامز  ياملع  همه  رگا  هک  تهج  نآ  زا  تفگ : هجاوخ  يا ؟ هداهن  وا  رب  نیگنـس  یئاهب 

مهد یم  روتـسد  هچ ؟ دنوش  بلاغ  اهنآ  رگا  اما  تفگ و  نوراه  دش . دـهاوخ  هریچ  همه  رب  وا  دـننک و  هبلغ  وارب  دـنناوت  یمن  دـننک  هرظانم 
روخن و هصغ  هجاوخ ! يا  تفگ : دـید  برطـضم  هتفـشآ و  ار  هجاوخ  نوچ  هینـسح  درک . مهاوخ  بحاـصت  ار  تزینک  دـننزب و  ار  تندرگ 
ور نوراه  شسرپ  زاغآ  دش . مهاوخن  بولغم  نیعمجا - مهیلع و  هللا  تاولـص  وا - تیب  لها  هللا و  لوسر  تکرب  هب  هللا  ءاشنا  شابم ، نارگن 

تفگ نوراه  (ع ) تیبلها بهذم  و  (ص ) هللا لوسر  نیبم  نید  تفگ : هینـسح  ینید ؟ مادک  رب  يراد و  یبهذـم  هچ  دیـسرپ : درک و  زینک  هب 
يا تفگ :  دنرادن )! شزاس  رس  لقع  قطنم و  اب  رابج  نامکاح  هک  دوب  هجوتم  هینسح ! ( ؟ دوب هک  ص )  ) ادخ لوسر  یصو  هفیلخ و  هینسح !
اهنآ باوج  دنشاب ، هتشاد  ینخس  اب  داریا و  نم  بهذم  نید و  رد  رگا  میوگب ، تسا  ینتفگ  هچنآ  ات  دنوش  رـضاح  املع  هد  روتـسد  هفیلخ !
وگب تسین ، ام  بهذم  رب  زینک  نیا  تفگ : وا  هب  تساوخ و  ار  ییحی  شریزو  تسا ، (ع ) تیب لها  بهذم  وا  هک  تفایرد  نوراه  مهدـب . ار 
هفیلخ رب  وا  قح  تیاعر  تروص  نیا  رد  دندش ، وا  بولغم  املع  هچنانچ  رگا  تسا ، هدرک  یگرزب  ياعدا  وا  اما  تفگ : ریزو  دنـشکب . ار  وا 

داد روتـسد  دمآ و  شـشوخ  نخـس  نیا  زا  نوراه  تسین . راوازـس  وا  نتـشک  دیآ ، قیاف  املع  عیمج  رب  هک  يزینک  اریز  دوب ، دهاوخ  بجاو 
دوجو اـب  دوب و  دادـغب  رد  ماـگنه  نآ  رد  زین  یعفاـش  دـندرک . رـضاح  دوـب  فـسویوبا  اـهنآ  گرزب  سیئر و  هک  ار  دادـغب  ياـهقف  اـملع و 

وا بهذم  زا  املع  نوچ  تسشن . ناشیا  ربارب  رد  هدیشک  وا  رب  باقن  هینـسح  دمآ . سلجم  نآ  هب  تشاد ، یـضاق  فسویوباا  اب  هک  یفالتخا 
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هلداجم هرظاـنم و  هثحاـبم و  هب  ناـنآ  اـب  سپ  تسا . (ع ) تی لـها  تبحم  بهذـم و  رب  هک  درک  راـهظا  یـسرت  چـیه  نودـب  دـندرک ، لاوس 
هک نوراه  دوبن . وا  اب  هلباقم  يارای  ار  یـسک  هک  دومن  یم  لـیوات  ریـسفت و  يا  هنوگ  هب  ار  (ص ) يوبن ثیداـحا  نآرق و  تاـیآ  تخادرپ و 

دوب و هرصب  ياملع  نیرتاناد  هک  ارچ  دنروآ  سلجم  هب  ًاعیرس  ار  ینوع  دلاخ  نب  میهاربا  داد  روتـسد  دش و  هتفـشآرب  دید ، نانچ  ار  عاضوا 
میهاربا گنرد  یب  وا  دیسر ، هرصب  یلاو  هب  نامرف  هک  ینامز  دندش . یم  رضاح  وا  سرد  رد  هرصب  رد  راگزور  نآ  ياملع  زا  نت  دصراهچ 

نوراه هب  دیـسر ، دادـغب  هب  نوچ  میهاربا  داتـسرف . دادـغب  هفالخلاراد  هب  هفیلخ  هداتـسرف  هارمه  هب  درک و  راوس  راوهر  يرتشرب  ار  دـلاخ  نب 
زین دندوب  هدش  عمج  دادغب  رد  هدمآ و  فارطا  زا  هک  مه  رگید  کلامم  ناگرزب  نادرمتلود و  دننک . رـضاح  ار  دادغب  ياملع  همه  ات  تفگ 

. دندناشن نایچاشامت  هاگیاج  رد  هناریقح  هدروآ و  ار  هینسح  و  دنداهن ، نیرز  یـسرک  دلاخ ، نب  میهاربا  يارب  دندش . رـضاح  هفالخاراد  رد 
ار هثحابم  هک  هدرک  هراشا  هینـسح  هب  نوراه  تسـشن . دـلاخ  نب  میهاربا  لباقم  تفر و  شیپ  سلجم  توربج  لـالج و  هب  اـنتعا  یب  هینـسح 
توادع و هب  تسا و  فورعم  نادنمشناد  نیب  ردوا  تافیلا  زا  دلج  دص  هک  دلاخ  میهاربا  نآ  تفگ : میهاربا  هب  درک  ور  هینـسح  دنک . زاغآ 

لها هب  ور  و  ینک ؟ یم  هرخسم  ارم  تفگ : هتفشآرب و  میهاربا  ماگنه  نیا  رد  یتسه ؟ وت  دنک  یم  راختفا  (ع ) بلاط یبا  نب  یلع  اب  ینمـشد 
نادنمشناد ءاملع و  هب  تناها  ملع و  ندش  شزرا  یب  بجوم  راک  نیا  دراد ؟ انعم  هچ  يدرک  ثحب  مه  يزینک  اب  ارم  تفگو : درک  سلجم 

ناگرزب مالک  نیا  رگم  تسا . دیعب  یتسه  لضف  لها  هک  وت  زا  نخـس  نیا  میهاربا  يا  تفگ : دـیدنخ و  نوراه  ریزو  یکمرب ، یبحی  تسا .
نیا زا  ار  وت  سلجم  نیمه  رد  یلاعت  يادـخ  قیفوتب  میهاربا ! يا  تفگ : هینـسح  لاق .» نم  یلا  رظنت  ـال  لاـق و  اـم  یلا  رظنا   » هک تسین  نید 

، دنادرگ نشور  نوراه  رب  ار  (ع ) تیب لها  بهذم  تقیقح  دهاوخ  یم  هینـسح  دـیمهف  نوچ  میهاربا  دیـشک . مهاوخ  ریز  هب  نیرز  یـسرک 
زا دیشاب و  مدقم  امش  بوخ  رایسب  تفگ : هینـسح  منک . زاغآ  لاوس  دیاب  نم  تسا و  نم  اب  مدقت  قح  ما  هدمآ  رود  هار  زا  نم  نوچ  تفگ :

نیتم ابیز و  رایـسب  ار  يو  تالاکـشا  تفگ و  یم  خساپ  مامت  تحاصف  اب  هینـسحو  درک  لاوس  هراومه  میهاربا  دیـسرپب  دیهاوخ  یم  هچ  ره 
هس داتشه و  لاح  هب  ات  نم  تفگ : هینـسح  دندوب . هدنام  ناریح  وا  نانخـس  زا  نیرـضاح  هک  يروطب  دومن  یم  در  هناعطاق  داد و  یم  باوج 

: تفگ هینـسح  سرپب . یهاوخ  یم  هچ  ره  تفگ : نوراه  مسرپب . وا  زا  هلاسم  کی  زین  نم  دـیهد  هزاـجا  رگا  مداد ، باوج  ار  میهاربا  لاوس 
نیا ایآ  تفگ : هینسح  درکن !! نییعت  یصو  تفگ : میهاربا  هنای ؟ درک  نییعت  یـصو  دوخ  يارب  ایآ  تفر  ایند  زا  هک  (ص ) ربمایپ میهاربا ! يا 

! میهاربا يا  حیحـص ؟ اـی  دوب  اـطخ  روطچ ؟ دـنداد  ماـجنا  هدـعاس  ینب  هفیقـس  رد  اـفلخ  هچنآ  و  اـطخ ؟ اـی  دوب  تسرد  ص )  ) ربماـیپ لـمع 
ار عرش  نید و  هدرک ، اطخ  (ص ) ربمغیپ تفگ  یم  رگا  نوچ  دنامرد ، باوج  زا  میهاربا  ار ؟ باحصا  ای  یناد  یم  راک  اطخ  ار  (ص ) ربمغیپ

رـس هدز  تریح  دش . یم  هینـسح  ياعدم  تابثا  دوخ و  بهذـم  نالطب  بجوم  دـنا ، هدرک  اطخ  افلخ  تفگ  یم  رگا  و  هدومن ، یقلت  صقان 
زا شناد  ملع و  ياعدا  همه  نآ  اب  هنوگچ  هک  دندرک  شنزرس  ار  وا  دندیدنخ و  سلجم  رد  نیرـضاح  دنام . تکاس  درب و  ورف  نابیرگ  رد 

ییاملع سلجم  رد  نارضاح  نوراه و  رضحم  رد  دیسر  ییاج  هب  راک  درک  ادیپ  همادا  تاثحابم  تارظانم و  تسا . هدنام  زجاع  زینک  باوج 
یکمرب دلاخ  نب  یحی  تطاسو  اب  هک  دنشکب  ار  هینسح  دنتساوخ  دنتـساخرب  هرابکی  هب  ءاملع  زا  يا  هدع  یعفاش و  بویاوبا  میهاربا و  دننام 

(ص) ادـخ لوسر  ياج  رد  زورما  وت  تفگ : تساخرب و  نوراه  دزن  دـید ، ار  ناـشیا  یکمرب  دـلاخ  نب  یحی  نوچ  دـش . یثنخ  اـهنآ  موجه 
وت سلجم  رد  يدعت  ملظ و  اب  دنهاوخ  یم  دنا و  هتشگ  زجاع  وا  هب  خساپ  زا  یگلمج  هدومن و  موکحم  ار  نامز  ياملع  يزینک ، يا . هتسشن 

دنتفگ و نوراه  هب  یتاملک  هینـسح  زا  يرادفرط  هب  زین  ءارما  زا  کی  ره  يا ؟ هتـسشن  تکاس  امـش  اما  دنـشکب ، ار  وا  دـنناسرب و  رازآ  وا  هب 
هدیشک و هینسح  زا  تسد  همه  سپ  دومن  ار  وا  زا  عافد  دصق  هدیشک  ریشمش  ءاملع  ینوع و  دلاخ  نب  میهاربا  يوس  هب  نوراه  يومع  رـسپ 

دوب هدز  هیکت  تغالب  تحاصف و  دنـسم  رب  هدـش و  هتخورفارب  ع )  ) تیب لها  هب  تبحم  شتآ  هینـسح  لد  رد  نوچ  دنتـسشن . دوخ  ياـج  هب 
يرایسب ندروآ  نامیا  ارجام و  نایاپ  رد  دومن . یم  هماقا  ناهرب  ع )  ) تیب لها  تراهط  تمـصع  نافلاخم  بهذم  در  رد  اورپ  یب  هتـسویپ و 

تباـث ار  نآ  دـیدرکن و  یهاـتوک  چـیه  دوـخ  بهذـم  تقیقح  تاـبثا  رد  امـش  تفگ : درک و  هینـسح  هب  ور  دـلاخ  نـب  یحی  ناـفلاخم ، زا 
هب رگید  زور  نآ  زا  نوراه  و  دـندرک ، باختنا  ع )  ) تیب لها  بهذـم  هداد و  رییغت  ار  دوخ  بهذـم  رفن  دـص  راـهچ  زور  نآ  رد  دـیدومن ،
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ره تفگ : يو  هب  هتـسهآ  دیبلط ، ار  وا  دنداد و  هینـسح  هب  رخاف  ياهتعلخ  هرابود  داد  روتـسد  دـش و  یمن  نایعیـش  تاداس و  ضرعتم  رهاظ 
دوب و ع ) )( تیب لها  نادـناخ  نابحم  زا  هک  نوراه  يومع  رـسپ  دـننزب . يا  همدـص  وت  هب  ادابم  ورب ، رهـش  نیا  زا  اما  شاب  یهاوخ  یم  اـجک 
رد هایسور  هدنمرش و  تنس  لها  ياملع  ریاس  میهاربا و  دندومن و  اهششخب  ایاطع و  هینسح  هب  دنتـشاد ، نادناخ  نیا  تبحم  هک  ياهنآ  همه 

دادـغب زا  یناهنپ  يدایز  يا  هدـع  دوخ و  هجاوخ  اب  هینـسح  دـندمآ . نوریب  نوراه  سلجم  زا  دـندرک  یم  هرخـسم  ار  اهنآ  مدرم  هک  یلاـح 
(ع) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماـما  جـجحلا  نماـث  ترـضح  تمدـخ  هب  ار  دوخ  دـندش و  ص )  ) هللا لوسر  هبیط  هنیدـم  هجوتم  دـنتفر و  نوریب 

. يدابآرتیا میهاربا  ياقا  مجرتم  يزار ، حتفلاوبلا  خیش  فلوم  نوراهربارد ، هینسح  باتک  زا  سابتقا  . 1 دندناسر 1 . 

ناگدش تیانع  مهن : لصف 

دش دنمتورث  ع )  ) نیسح ماما  نسح و  ماما  مرک  اب  هک  ینابایب  ریقف  نز  تیاکح  - 89

كرت ار  هنیدـم  جـح ، لامعا  ماجنا  تهج  يا  هلفاق  هارمه  هب  رفعج  نب  هللا  دـبع  و  ع )  ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  دوب . هدیـسرارف  جـح  ماـیا 
يزیچ دـندش و  هنـسرگ  هنـشت و  دوب ، هلفاق  اـب  زین  اـهنآ  كاروخ  جرخ و  دـندرک  مگ  ار  نآ  دـندنام و  بقع  هلفاـق  زا  هار  نیب  رد  دـندرک .
میتسه هنـشت  ام  دنتفگ : وا  هب  دنتفای . اجنآ  رد  ار  ینزریپ  دنتفر ، دروخ  یم  مشچ  هب  نابایب  نآ  رد  هک  يا  همیخ  غارـس  هب  دنروخب ، دنتـشادن 

ریش زا  اهنآ  دینک . هدافتسا  نآ  ریش  زا  دیـشودب و  ار  نآ  دناوت  یم  هک  مراد  يدنفـسوگ  طقف  تفگ : نز  تسه .؟ وت  دزن  رد  یندیـشون  ایآ 
رس تسا  نم  ياراد  اهنت  دنفسوگ  نامه  تفگ : نز  تسه ؟ وت  دزن  ییاذغ  ایآ  میتسه ، زین  هنسرگ  ام  دنتفگ : سپس  دندیشون ، دنفسوگ  نآ 

دندروخ و اهنآ  تخپ و  اذغ  نزریپ  دنک و  ار  نآ  تسوپ  درک و  حبذ  ار  دنفـسوگ  تساخرب و  اهنآ  زا  رفن  کی  مزپب . اذـغ  ناتیارب  ات  دـیربب 
ات ایب  ام  دزن  وت  میدرک ، تعجارم  ملاس  جـح  رفـس  زا  رگا  میتسه ، شیرق  هفیاط  زا  ام  دـنتفگ : یظفاحادـخ  ماگنه  هب  دـنورب ، اـت  دنتـساخرب 

حبذ ناناملـسم و  ناـیرج  نز  تشگزاـب و  همیخ  هب  نز  نآ  رهوش  هک  تشذـگن  يزیچ  دـنتفر . تفگب و  ار  نیا  مینک . ناربـج  ار  وـت  یکین 
نایرج زا  یتدم  یتشک ؟ یتخانـش  یمن  هک  يا  هدع  يارب  ارم  دنفـسوگ  ارچ  تفگ : دـش  ینابـصع  درم  درک ، فیرعت  وا  يارب  ار  دنفـسوگ 

دوخ یگدنز  هب  یناماس  رس و  ات  دنور  هنیدم  هب  دندش  روبجم  ماجنارس  هک  نیا  ات  داد  یم  رازآ  ار  درم  نز و  نآ  یتسدگنت  رقف و  تشذگ .
زا نزریپ  نآ  يزور  دندنارذگ . یم  یگدنز  دنتفرگ  یم  هک  يدزم  دندش و  لوغـشم  بآ  ندرک  يراج  هاچ و  رفح  هب  هنیدـم  دراو  دـنهد .

ترضح تخانشن . ار  ترـضح  نآ  نزریپ  یلو  تخانـش ، ار  وا  دوب و  هتـسشن  شا  هناخ  رد  يولج  ع )  ) نسح ماما  درک  یم  روبع  يا  هچوک 
نامهم نم  دومرف : ترضح  هن ، تفگ : نز  یسانش ؟ یم  ارم  ایآ  دومرف : وا  هب  دمآ  ماما  تمدخ  نز  نآ  داتسرف ، نز  نآ  لابند  ار  دوخ  مالغ 

وت رگا  درادن ، یعنام  دومرف : ترضح  مروآ . یمن  دای  هب  نم  یلو  تفگ : نز  يدرک ! مهارف  اذغ  ام  يارب  تدنفسوگ  زا  متـسه  وت  زور  نآ 
، داد وا  هب  دقن  لوپ  مه  رانید  رازه  دندرک و  يرادیرخ  وا  يارب  دنفسوگ  رازه  داد و  روتسد  هاگنآ  مسانـش . یم  ار  وت  نم  یـسانش  یمن  ارم 
: تفگ نز  درک ؟ کمک  وت  هب  ردـقچ  نسح  مردارب  دومرف : نز  هب  ع )  ) نیـسح ماما  داتـسرف . ع )  ) نیـسح ماما  تمدـخ  شمالغ  اـب  ار  وا  و 

رفعج نب  هللادبع  لزنم  هب  دوخ  مالغ  اب  ار  وا  سپس  دندرک . کمک  وا  هب  رادقم  نامه  درک  رما  زین  نیسح  ماما  دنفـسوگ ، رازه  رانید ، رازه 
رازه ود  راـنید و  رازهود  مه  يور  تفگ : نز  دـنا ؟ هدرک  کـمک  وـت  هب  ردـقچ  ع )  ) نیـسح ماـما  نسح و  ماـما  تـفگ : هللادـبع  داتـسرف ،

راوگرزب ود  نآ  يدوب  هدمآ  نم  دزن  لوا  رگا  تفگ : سپس  دنداد ، وا  هب  دنفـسوگ  رازه  ود  رانید و  رازهود  داد  روتـسد  هللادبع  دنفـسوگ .
.1 1 تشگ . زاـب  دوخ  رهوش  دزن  تورث  لاوـما و  همه  نآ  اـب  نز  مداد ) یم  وـت  هب  نم  ار  رادـقم  نیا  همه  و  یتخادـنا (  یمن  تمحز  هب  ار 

ص50. ملاع ، ناریخب  تبقاع 

« دیوگ یم  یکدوخن  خیش  تمارک  زا  ناسارخ  لها  زا  يا  هدروخلاس  مناخ  - » 90
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نب یلع  ترضح  یتوکلم  هاگراب  رانک  رد  وا  ربق  تسا و  یسمش  يرجه  دلوتم 1297  یناهفصا  یکدوخن  یلع  نسح  خیش  جاح  هللا  تیآ 
وا و ياهراک  بیاجع  زا  يرایسب  ياهناتساد  هک  دشاب  یم  ناسارخ  هطخ  نادنمشناد  لماع و  ياملع  زا  ناشیا  دشاب . یم  (ع ) اضرلا یـسوم 
زا شیپ  هتفه  کی  دـندش . یم  لئان  بولطم  جـیاتن  هب  ناشیا  هب  تعجارم  اب  ناراتفرگ  ناراـمیب و  هتـسویپ  هدـش و  لـقن  شا  یـسدق  ساـفنا 

يایاصو ات  ما ، هتفرگ  تلهم  (ع ) اضر ترـضح  تطاسو  اب  ار  هتفه  نیا  مریم و  یم  هدـنیآ  هتفه  هبنـش  کی  نم   » هک دـهد  یم  ربخ  شتاـفو 
يواگ دنتفگ  یم  ناشیا  هدوب ، ناسارخ  یلاها  زا  هک  ینزریپ  تیاکح  دور 1 .  یم  ایند  زا  مه  شا  هدنیآ  هبنش  کی  و  منک ، لیمکت  ار  دوخ 

نآ رد  هک  یناهفصا  یلعنـسح  خیـش  جاح  تمدخ  هب  تشاذگ . یتساک  هب  ور  شریـش  هتفر  هتفر  اما  داد ، یم  رایـسب  ریـش  ءادتبا  هک  متـشاد 
ادرف دـندومرف : مدرک . لقن  ناشیا  يارب  ار  واگ  يارجام  متفر و  دـندوب ، تضایر  لوغـشم  سدـقم » دهـشم  تاقالیی  زا   ) قرغ اج  رد  ماگنه 

یم واـگ  تشپ  رب  ار  ناـشکرابم  تسد  داتـسیا و  دـندمآ و  هدـعو  هب  اـنب  رگید  زور  نـک . ربـخ  ارم  یـشودب  ار  واـگ  هـکنآ  زا  شیپ  حـبص 
يرآ مدرک : ضرع  تسا ؟ سب  دندومرف : هاگنآ  دش . رپ  یشود  واگ  ولد  هک  دمآ  ریش  ردق  نآ  مدش ، ریش  ندیشود  لوغـشم  نم  دندیـشک .

زا ناشن  . 2 ص177 . ج1 ، ناجیابرذآ ، ياهرهش  رد  ناریا  ياملع  . 1 مدرک 2 .  یمرپ  واگ  نآ  ریش  زا  ار  دوخ  ولد  زور  ره  مه  نآ  زا  دعب  و 
ص58. ج1 ، اه ، ناشن  یب 

« دنک یم  فیرعت  هر )  ) یناهفصا یکدوخن  خیش  جاح  ياسیع  مد  زا  یبهذم  یحیسم  مناخ  - » 91

(، هر ) یناهفصا یلعنسح  خیش  جاح  موحرم  توف  زور  رد  تفگ : یم  قثوم  ناتسود  زا  یکی  دنیوگ  یم  اهناشن » یب  زا  ناشن   » باتک فلوم 
یناـحور درم ، نیا  رخآ  یتـسین ؟ یحیـسم  وت  رگم  متفگ : درک ، یم  نویـش  دز و  یم  دوـخ  هنیـس  رـس و  هب  هزاـنج  ریـسم  رد  یحیـسم  ینز 

یتح دادن . يدوس  میدرک  اوادم  هچ  ره  هک  دندش  راچد  یـضرم  هب  لبق ، يدـنچ  دنتـسه ، نم  اب  هک  مرتخد  ود  نیا  تفگ : تسا . ناملـسم 
. دـنداتفا ندـنک  ناج  لاح  هب  دـش و  رت  تخـس  ناشیرامیب  هتفر ، هتفر  يراب  دـندرک . باوج  ار  ود  نیا  زین  یئاکیرمآ  ناتـسرامیب  ناکـشزپ 

خیـش جاـح  زا  ورب و  كدوخن »  » هیرق هب  دوخ ، ناراـمیب  يافـش  يارب  تفگ : دـید  ارم  لاـح  نوـچ  دوـب ، ناملـسم  ینز  هک  هیاـسمه  يوناـب 
مدرک رس  رب  ار  وا  رداچ  لاصیتسا  يور  زا  ورب و  اجنآ  هب  نک و  رس  رب  ارم  رداچ  ایب  هاوخب . کمک  دراد  ياسیع  مد  هک  یناهفصا  یلعنـسح 

، نادـنمتجاح زا  یهورگ  هتـسشن و  هناـخ  رد  ولج  هک  مدـید  مدیـسر ، دوب  خیـش  ترـضح  تنوکـس  لـحم  هک  هد  نآ  هب  ناـسرپ  ناـسرپ  و 
ریگب و ار  ریجنا  ود  نیا  دندومرف : مدومن ، هضرع  ار  دوخ  یناشیرپ  منک ، راهظا  ار  دوخ  بهذم  هکنآ  نودب  مه  نم  دنا . هتفرگ  ار  ناشفارطا 
رد دندومرف : دنتـسین . يزیچ  ندروخ  هب  رداق  متفگ : دـناروخب . وت  نارتخد  هب  ار  اهنآ  وضو  اب  ات  هدـب  تسا  ناملـسم  هک  هیاسمه  نز  نآ  هب 
لح بآ  رد  ار  اهنآ  تخاسب و  وضو  زین  وا  مداد و  ناملـسم  نز  نآ  هب  ار  اهریجنا  متـشگزاب و  رهـش  هب  دنهدب . ناشیا  هب  دـننک و  لح  بآ 
هتفر ام  ناـیم  زا  يدرم  نینچ  نآ  دـنتفای . افـش  دـندوشگ و  مشچ  هقیقد  دـنچ  زا  سپ  ناـهگان  تخیر . نم  راـمیب  نارتخد  ناـهد  رد  درک و 

ج1،ص82. اهناشن ، یب  زا  ناشن  . 1 1 تسا .

ع)  ) لضفلاوبا ترضح  هب  ینمرا  نز  ندش  لسوتم  ناتساد  - 92

نارهت لیرت  ربنم و  لها  تاقث  زا  یـضاق ، اضر  خیـش  ياقآ  مالـسالا  ۀقث  تسا : هتـشون  ص136 ، ناراودیما » هارای  تالـسوت   » باتک فلوم 
یم دـنراد  نکـسم  نآ  رد  هنمرا  هک  ییاـهنابایخ  زا  یکی  رد  يزور  درک : فیرعت  دوـب  ربـنم  لـها  ناـیاقآ  هب  قـلعتم  هک  یعمجم  رد  تسا ،

هضور امش  اقآ  تفگ : نآ  لابند  هب  درک و  مالـس  نم  هب  دوب  هداتـسیا  شا  هناخ  برد  تشاد  رـس  رب  کچل  هک  ینز  لاح  نیا  رد  متـشذگ .
یلدنـص درک و  ییاـمنهار  یقاـطا  هب  ارم  يو  متفر . هناـخ  لـخاد  هب  نم  دـییامرفب . تفگ : مداد ، تبثم  باوـج  هکنآ  زا  دـعب  دـیناوخ ؟ یم 

راهچ يارب  ارم  یظفاحادخ  ماگنه  رد  هدش  هدناوخ  روکذم  هضور  دیوش . ع )  ) لضفالوبا ترـضح  هب  لسوتم  هک  تشاد  راهظا  تشاذگ و 
. داد نم  هب  مدـقلا  قح  ناونع  هب  یتکاپ  مجنپ  زور  دوب . ع )  ) لضفالاوبا ترـضح  هب  لسوتم  زین  اهزور  ماـمت  رد  درک و  توعد  یلاوتم  زور 
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بجعت دادن ، لایر  ای 500  هکنیا 450  زا  دوب ! لاـیر  ًاعومجم 486  مدـش  هجوتم  مدرمـش ، ار  تکاپ  يوتحم  مدـمآ و  هناخ  رد  هب  هک  یتقو 
زا متـساوخ  یم  مدید . هداتـسیا  اجنامه  رد  ار  نز  نامه  متـشذگ ، یم  اجنامه  زا  ًاقافتا  يزور  ارچ ؟ دروخ  لوپ  نیا  مدرک  یم  رکف  مدرک .

، دمآ کیدزن  مراد ، یفرح  وا  اب  هک  دش  هجوتم  نم  تالاح  زا  نز  نآ  یلو  دوب ، نم  عنام  مرش  لاح  نیع  رد  اما  مسرپب ، لوپ  نآ  یگنوگچ 
ام تفگ : دیدادن ؟ لایر  ای 500  دیداد و 450  لایر  ارچ 486  مسرپ  یم  امش  زا  اما  هن ، متفگ : دوب  مک  امـش  لوپ  اقآ  تفگ : مالـس  زا  دعب 

عفانم رد  میدـش و  لـسوتم  ع )  ) لـضفلاوبا ترـضح  هب  دـیاین  دراو  ناـمراک  هب  یتسکـش  هکنیا  يارب  تسا . بساـک  مرهوش  میتسه . ینمرا 
دوش یم  ع )  ) لضفلاوبا ترضح  هیمهس  هچنآ  مینک ، یم  باسح  هبترم  کی  یلاس  ره  میداد و  تکیرش  ار  ترـضح  نآ  نامراک  بسک و 
هرهچ . 1 1 دـش ! میدـقت  هک  دوب  نامه  ع )  ) لضفالاوبا ترـضح  لاسما  باسح  میریگ  یم  یناوخ  هضور  زور  جـنپ  ترـضح  يارب  نآ  اـی 

ص545. ج1 ، (ع ،) سابعلا لضفلاوبا  مشاه  ینبرمق  ناشرد 

« هبتع  » مان هب  یئاط  متاح  ردام  تواخس  هیضق  - 93

یهاگ هک  يروط  هب  تشاد ، یبیجع  یگدنـشخب  تواخـسوا و  تشاد . مان  سیقلا  دـبع  نب  رمع و  نب  فیفع  رتخد  هبتع » » یئاط متاح  ردام 
یم فارـسا  دـنتفگ : وا  هب  دـندومن و  عونمم  لاوما  رد  فرـصت  زا  ار  يو  وا ، ناردارب  یناـمز  داد . یم  قحتـسم  دارفا  هب  ار  دوخ  لاوما  همه 

وا دنتفگ : دوخ  اب  لاس  کی  زا  دعب  دنتـشاذگن ، وا  رایتخا  رد  ار  یلاوما  چیه  لاس  کی  تدـم  يدرگ ، یم  لاوما  ندـش  فلت  ثعاب  ینک و 
ینز نایم  نیا  رد  ددرگ  دنم  هرهب  نارتش  نآ  زا  وا  ات  دنداد  وا  هب  رتش  هلگ  کی  دنک ، یمن  فارـسا  رگید  هدیـشچ ، ار  رقف  یتسدیهت و  جنر 
همه متاح  ردام  درک ، کمک  تساوخ  رد  دـمآ و  وا  دزن  دوب  هدـش  دـنم  هرهب  رایـسب  متاح  ردام  ياه  شـشخب  زا  ًالبق  هک  نزاوه »  » هلیبق زا 

هب هچ  ره  مدرک ، دهع  دوخ  اب  هک  مدیشچ  ار  یتسدیهت  جنر  یخلت و  يردق  هب  لاسکی  تدم  رد  تفگ : دیـشخب و  وا  هب  ار  اهرتش  هلگ  کی 
، تایاکحلا عماوج  ياهناتساد  . 2 2 مزاسن ». مورحم  ما  هناخ  رد  زا  هدننک  تساوخرد  چـیه  میامنن و  غیرد  نالئاس  هب  تبـسن  دـیآ ، متـسد 

ص242.

دیسر یهلا  ياضر  ماقم  هب  هک  ینز  ناتساد  - 94

نم هب  ار  دوخ  ناتسود  زا  یکی  مهاوخیم  ایادخ  درک  ضرع  ناحبـس  دنوادخ  هب  تاجانم  رد  ع )  ) یـسیع ترـضح  يزور  هک  هدش  تیاور 
هن هک  دید  ار  ینزریپ  تفر  ناکم  نآ  هب  ترضح  دننک : یم  یگدنز  ام  ناتسود  زا  اج  نآ  هک  ورب  اج  نالف  هب  دیـسر . باطخ  ینک . یفرعم 

دوب هنالآ  یلع  رکـشلا  هئامعن و  یلع  هللا  دـمحلا  شناـبز  رکذ  . دـنا هدـیبسچ  وا  ندـب  هب  تارـشح  و  ملاـس )  ) ياـپ تسد و  هن  دراد و  مشچ 
زگره وت  نز  يا  دومرف : هللا . حور  ای  مالـسلا  کیلع  تفگ : نز  دومن . مالـس  وا  هب  تفر و  کیدزن  درک  بجعت  نز  نآ  تلاح  زا  ترـضح 

هدرک یفرعم  نم  هب  زین  ار  وت  هداتـسرف ، نم  يوس  هب  ار  وت  هک  یتسود  نآ  تفگ : ینک ؟ یم  يراج  نابز  رب  ارم  ماـن  هنوگچ  يا  هدـیدن  ارم 
دمحلا درک : ضرع  یتسه ؟ لوغشم  یهلا  رکش  نیا  هب  هچ  يارب  سپ  ملاس .) ) ياپ تسد و  هن  يراد و  مشچ  هن  وت  هدومرف : ترـضح  تسا .

متشاد مشچ  رگا  هتفرگ  نم  زا  هدوب  تیصعم  هلیسو  هچ  ره  هک  نوچ  منک  یم  رکـش  ار  ادخ  مراد و  رباص  ینت  رکاش ، ینابز  رکاذ ، یلد  هللا 
. متفریم عورـشمان  تاذل  یپ  زا  متـشاد  ملاس  ياپ  رگا  مدروخ و  یم  مارح  همقل  نآ  اب  متـشاد  تسد  رگا  منک و  هاگن  مرحمان  هب  دوب  نکمم 

درک ضرع  دنک ؟ یم  یگدیسر  وت  رب  ناکم  نیا  رد  یسک  هچ  دومرف : ترـضح  تسا . هدادن  سک  چیه  هب  هداد و  نم  هب  هک  ییاهتمعن  نیا 
وا هدیـسر و  غولب  دح  هب  هک  مراد  يرتخد  تفگ : تسیچ ؟ ملاع  نیا  رد  وت  يوزرآ  دومرف : دراد . قلعت  وا  هب  نامـسآ  تفه  هک  یـسک  نآ 

مرکف لد و  ات  دنک  لح  ار  لکـشم  نیا  هک  مهاوخ  یم  یلاعت  قح  زا  موش . یم  لفاغ  ادخ  دای  زا  دنک و  یم  لوغـشم  ار  مرکف  لد و  یهاگ 
ص163. اهتیاکح ، اهتیاور و  . 1 1 دشاب . یتسه  راگدیرفآ  دای  هب  هشیمه 
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بلطملا نب  هیفص  نتفرن  تشهب  تیاکح  - 95

هتفرگارف ار  وا  يریپ  هکیلاح  رد  دش  بایفرش  ترضح  نآ  تمدخ  هب  يزور  مرکا  لوسر  ترضح  همع  بلطملا ، تنب  هیفـص  تسا  تیاور 
. تفر دنهاوخن  تشهب  هب  ریپ  نانز  دـندومرف : حازم  باب  زا  مرکا  لوسر  ترـضح  مورب ، تشهب  هب  نم  ات  نک  اعد  هللا ! لوسر  ای  تفگ : دوب 

هاگنآ دنوش  یم  ناوج  ریپ  نانز  هک  دیهد  ربخ  وا  هب  دومرف : درک و  مسبت  ترـضح  تسیرگ  یم  هک  یلاح  رد  دـش  جراخ  سلجم  زا  هیفص 
رد ار  نانز  میدیرفایب  ام  هک  یتسردب   . 2 ًاراکبا » نه  انلعجف  ءاشنا  نه  انءاشنا  انا  دومرف «: تئارق  ار  هکرابم  هیآ  نیا  دـنور و  یم  تشهب  هب 

، نانز ناتساد  . 2 میرآرد 3 .  تشهب  هب  ار  ناشیا  هک  ترخآ  رد  هزیـشود  رکب و  نارتخد  ار  ناـشیا  دـینادرگ  میهاوخ  سپ  یندـیرفآ ، اـیند 
.34/ هعقاو . 3 ص228 .

هاگآدوخان ریمض  ای  نطاب  روعش  تردق  مشش ، سح  بیاجع  مهد : لصف 

« درک لقتنم  شردام  هب  ناتسیس  هب  نارهت  زا  ار  شیوخ  دیدش  درد  ساسحا  يرز  مان  هب  یمارگ  یمناخ  . » 96

تمحز رایـسب  لاح  نیع  رد  هنومن  يریبد  هک  یملعم  مناخ  دـیامرف : یم  مشـش  سح  بیاجع  باتک  رد  یبابرا  اـضرمالغ  یـسدنهم  ياـقآ 
مغ هچ  داد ، یمن  ناـشن  ار  يزیچ  يرادرب  سکع  دوـب و  یبـیجع  درد  دوـب . هدـش  ـالتبم  يدـیدش  درد  تسد  هـب  دوـب  یتدـم  تـسا ، شک 

و متـسشن ، هیرگ  هب  رایتخا  یب  مدوب . هدـش  لصاتـسم  درد  زا  یبش  هک  درک  یم  فیرعت  شدوخ  دوشن - هدـید  شنامرد  هک  يدرد  تسازفا 
کـشا لیـس  درک . یم  کمک  نم  هب  دوب ، نارهت  رد  تسا ، ناتـسیس  رد  نونکا  مه  هک  مرداـم  رگا  هک  مدرک  یم  رکف  هلاـسم  نیا  هب  مادـم 

ارم تخوس ، نم  لاح  هب  شلد  مردارب  متفر . مردارب  هناخ  هب  متساخرب و  تساک  یمن  درد  تدش  زا  یلو  درک  یم  مکبـس  هیرگ  دوب ، ناور 
مه ترهوش  هب  شاـب و  اـم  دزن  بشما  تفگ  دـمآ  ردارب  نز  دوـش ، یم  بوـخ  تسین  يزیچ  هک  داد  يرادـلد  نم  هب  تفرگ و  شوـغآ  رد 

ماـمت اـب  مردارب  نز  ار  هلمج  نیا  هکیماـگنه  ینک . هیهت  يزیچ  یناوـت  یمن  دـنک و  یم  درد  تتـسد  هک  ارچ  اـجنیا ، دـیایب  مینز  یم  گـنز 
یگرزب کمک  دوب  نارهت  ردام  رگا  هک  مدرک  یم  همزمز  يدیماان  لامک  رد  نم  و  میدرک ، یم  هیرگ  رایتخا  یب  همه  درک ، یم  ادا  صولخ 

ار یـشوگ  مردارب  تساـخرب » نفلت  گـنز  يادـص  تشاد - همادا  هک  دوـب  تعاـس  کـی  تسرد  زیگنا  مغ  ارجاـم  نیا  دوـب - نم  لاـح  هـب 
کی نم  تسرد  تفگ : یم  هک  مدینـش ، یم  حوضو  هب  ار  مردام  دایرف  نفلت  یمدـق  دـنچ  زا  دـنز ، یم  گنز  نادـهاز  زا  مرداـم  تشادرب ،

و هدـش ، ترپ  یلیخ  شیارب  مساوح  منک . یمن  ادـیپ  ار  يرز  منز  یم  گنز  اـجک  ره  هب  و  مریگ ، یم  ساـمت  نارهت  اـب  مراد  تسا  تعاـس 
ناشن متـساوخ  مدرک و  فاص  ار  ما  هنیـس  درک  كاـپ  ار  میاهکـشا  دوب  یلکـشم  ره  هب  هدـش . هچ  دـیوگب  وا  هب  مردارب  هک  داد  یمن  لاـجم 

نم یتحاران  دوجو  هب  نفلت  تشپ  زا  ردام  دادن و  لاجم  کشا  ماجنارس  مشوجن ، هک  مرسیم  شتآ  رسرب  دوبن  یلو  تسین . میزیچ  هک  مهدب 
وت يارب  یقاـفتا  هک  متـسناد  یم  مدوـب  باـت  یب  هک  تسا  تعاـس  ود  یکی  دوـبن  دوـخ  یب  هک  درک  یم  رارکت  ار  هلمج  نیا  مادـم  درب . یپ 

ياقآ دنیوگ . یم  اهزغم » طابترا   » 2 یتاپ » هلت   » هار رود  هار  ار  فطاوع  تاساسحا و  لاقتنا  قیرط  نیا  ناسانـشناور  هزورما   1 تسا !! هداتفا 
يرتدایز رایـسب  تبـسن  هب  کیدزن  یگداوناخ  یبسن و  نادنواشیوخ  ماوقا و  نیب  امیف  اه  یتاپ » هلت  : » دنیوگ یم  كوباک »  » یـسواط نابعش 

، عیرس هداعلا  قوف  ناتسرامیب  رد  ضیرم  دنزرف  یتاپ  هلت  جاوما  دنرادن ، یببس  ای  یبسن  تبارق  چیه  هک  يدارفا  یصاخشا و  ات  تسا  حیحص 
هب دـنراد . یفطاع  هطبار  هک  اه  رهوش  نز و  اه ، قوشعم  قشاع و  اهدزمان ، ناردارب ، نرهاوخ  روطنیمه  دـسر . یم  ردام  هب  حیحـص  یلاع و 

يایند ابص 3 . گنهرف   tele pathie  . 2 ص33 . مشش ، سح  باجع  . 1 دوش 3 .  یم  رارقرب  یتاپ  هلت  اهنآ  نیب  يرتدایز  رایـسب  تبـسن 
ص211. مزیتونپیه ،»  » مود

اضر مالغ  سدنهم  ياقآ  هدمآ » شیپ  یلکشم  شرـسپ  قیفر  يارب  هک  درک . ساسحا  یتاپ  هلت  تردق  اب  یبابرا  سدنهم  ردام  یمارگ  يوناب  - » 97
مدوبوا و هناخ  رد  نم  فلتخم  اهبش  اهزور و  میدوب  سالکمه  ناتسریبد  نارود  زا  هک  متشاد  یتسود  دنیوگ : یم  مشش  سح  باجع  باتک  رد  یبابرا 
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. دوب ام  هناخ  رد  وا  سکعلاب 

دوش یم  هدافتسا  تفر  یمن  راب  ریز  رسپ  هک  يروتسد  ماجنا  يارب  تسود  زا  یهاگ  دنتـشاد . تسود  ناشرـسپ  نوچ  ردام  ار و  وا  نم  ردام 
اب نم  دوب و  هدرک  رارقرب  گنتاگنت  یفطاع  هطبار  کی  مردام  اـب  نم  تسود  هک  دوب  هدـش  ثعاـب  نیا  تفرگ . یم  ماـجنا  هاوخلدـب  راـک  و 

هاگـشناد مود  لاس  نم  تسود  میتفر ، هاگـشنادب  میتفرگ  ملپید  مه  اب  ام  دنتـشاد !! رداـم  ود  ردارب  ود  هک  دـنام  یم  نادـب  متـسود . مرداـم 
. تفر دهشم  هب  تفرگ و  ار  شا  هچب  نز و  تسد  درک و  ادیپ  دهـشم  رد  يراک  تشاد . هچب  ات  ود  دش  لیـصحتلا  غراف  یتقو  درک . جاودزا 

قاطا رد  تفگ  دنتـسه ؟ اجک  ردام  مدیـسرپ  مدختـسم  زا  مورب  مقاطا  هب  هک  مدش  هناخ  دراو  بش  رـس  تشذـگ ، ارجام  نیا  زا  یلاس  دـنچ 
مامت ناشزامن  هک  دـب  ادـیپ  دـندوب و  هتـسشن  هداجـس  يور  دوب  زاب  رد  مدـش  در  ناشقاطا  لباقم  زا  هکیماگنه  دـنناوخ . یم  زامن  ناـشدوخ 
رسپ دنتفگ : مالس ، باوج  ياجب  رایتخا  یب  یصاخ  ییانتعا  یباب  راظتنا ، فالخرب  مدرک ، مالس  مدش ، قاطا  دراو  مارتحا  يادا  يارب  هدش -
ردام متفگ  رازآ . لد  دوش  هنهک  رازاب  هب  دـمآ  هک  ون  هلب  دـنتفگ : هدز ؟ رـس  نم  زا  یهانگ  هچ  رداـم  متفگ  يا ؟ هفطاـع  یب  ردـقنیا  وت  ارچ 

یعقاو و ناتـسود  زا  يدای  هک  هدـش  ثعاب  مسانـش و  یمن  ار  اهنآ  نم  هک  میوگ  یم  ار  تدـیدج  ناتـسود  نامه  مزیزع  تفگ  ون ؟ مادـک 
؟ اجک یچ ؟ یک ؟ مسرپب  نم  هک  دنداد  یمن  لاجم  هجو  چیه  هب  هدمآ . ناشرس  رب  هچ  دنتسه ؟ اجک  یسرپ  یسمن  ًالصا  ینکن !!... تیمیدق 

مه ام  هک  یعـضو  اب  مدوب و  لئاق  ناشیا  يارب  هک  یمارتحا  هب  هجوت  اب  مدوب . هدـیدن  ياتفر  تلاـح و  نینچ  لاـحب  اـت  مرداـم  زا  نم  ارچ ؟ و 
رسپ دوب . یصاخ  هرظنم  رس ، هب  هعنقم  نهپ ، هداجس  هداس ، قاطا  منکب  دیاب  هچ  میوگب و  دیاب  هچ  متـسناد  یمن  میدوب ، هجاوم  نآ  اب  نونکا 

يادـخ ای  دـیوگ و  یم  نخـس  هدوهیب  ردام  هک  دـیوگب  هاد  تارج  یک  ادـخ ، يوسب  دوجو  مامت  اب  يرداـم  هداتـسیا ، رداـم  لـباقم  یناوج 
یمن ار  بلطم  ندـش  نشور  ندرک و  رکف  لاـجم  ارچ  و  تسا ؟ دوخ  یب  دوخ  زا  ردـقنیا  ارچ  دـنک !! نیهوت  یـسک  هب  دـهاوخ  یم  هدرکاـن 

یتسود ممـشچ ، رون  مرـسپ ، مزیزع ، دادـن ، لاجم  زاـب  رداـم ... رخآ ، متفگ  يرتشیب  بلق  توق  اـب  مدرک  عمج  ار  مدوخ  هراـبود  زاـب  دـهد .
، هداتفا یقاـفتا  هچ  هک  مسرپب  دـیهدب  هزاـجا  هدـش ، ناـتچ  امـش  مناد  یمن  ًالـصا  نم ، ناـج  رداـم  نتفگ !! یناـسنا  نتفگ - یتفرعم  نتفگ -
؟ تسا اجک  هک  یـسرپ  یم  چیه  میدوب ، ردام  ارچ  دـیدوبن ؟ مه  اب  زور  بش و  دوب . ردام  ارچ ؟ دوبن ؟ وت  تسود  ینالف  تسیچ ؟ ناتروظنم 

مه تقوچیه  يا و  هداتفا  عوضوم  نیا  دای  هب  عقوم  نیا  رد  تسرد  الاح  هک  هدش  هچ  ردام  دشاب !!! هتـشاد  جایتحا  وت  هب  دیاش  دنک ؟ یم  هچ 
متفگ هناسمتلم  ینحل  اب  متـشادن ، ار  یثیدح  فرح و  راظتنا  مه  هدیـسر  هار  زا  هتـسخ  نم  دیدرک !! یمن  يریگ  یپ  ار  یبلطم  کی  ردـقنیا 

زاب رد  دنک . زاب  رد  هک  دنتفگ  وا  هب  دندرک و  ادـص  ار  مدختـسم  نم  هب  هجوت  نودـب  ردام  تساخرب ، گنز «  يادـص  هب ... ناج  ردام  رخآ 
نخس نم  اب  وا  دروم  رد  ردام  هک  دوبن  هتفر  دای  زا  تسود  نامه  زج  یـسک  وا  هلب  تسا !!! ینالف  ياقآ  مناخ  دز  دایرف  نییاپ  هقبط  زا  دش ...

هکیروطب میدرک ، یم  هاگن  مه  هب  توهبم  تام و  مردام  نم و  دـناسر . ردام  قاطا  هب  ار  شدوخ  درک و  یکی  ات  ود  ار  اـه  هلپ  دـنتفگ !! یم 
اب مدرک  زادنارب  ار  مردام  شرـس  تشپ  زا  متفرگ ، شوغآ  رد  ار  وا  رایتخا  یب  هدرب ، تتام  ارچ  تفگ  نم و  هب  درک  ور  دروخ  هکی  متـسود 

متشادن ار  امش  دیدج  سردآ  نم  همدقم  نودب  و  تساوخ ، ترذعم  مردام  زا  درک  اهر  ارم  درک . یم  كاپ  ار  شیاهکـشا  شرداچ  هشوگ 
مرسپ هتسرد  تفگ  ینیریـش  دنخبل  اب  مردام  مدرک . ادیپ  ار  هناخ  ات  مسرپ  یم  نآ  زا  نیا و  زا  امـش  هناخ  فارطا  هک  هقیقد  تسیب  تسرد  و 
يونعم یفطاع و  طابترا  تلع  هب  دش . هداد  حیضوت  لامجا  هب  یلبق  ناتساد  رد   1 منک !!! یم  رکف  وت  هب  مادم  هک  تسا  هقیقد  تسیب  مه  نم 

، مشش سح  بیاجع  . 1 دـنیوگ . یم  اهزغم  طابترا  ای  و  یتاپ » هلت   » هک دوش  یم  داـجیا  ساـسحا  نینچ  دراد  دوجو  دارفا  ناـیم  هک  دـیدش 
ص28.

« دروآ دای  هب  یلاسگرزب  نینس  رد  ار  یگهام  دنچ  تارطاخ  ندنل  یلاها  زا  يوناب  بیجع  رایسب  تیاکح  - » 98

يارب شیوخ  کلهم  يرامیب  رخآ  ياهزور  رد  یمناخ  دنا : هدروآ  مزیتونپیه »  » یسانشناور و باتک  رد  كوباک »  » یـسوواط نابعـش  ياقآ 
دنام ندنل ، رهـش  رد  دوب ، هدرکن  زاب  نابز  زونه  هک  شا  ههام  دنچ  کچوک  رتخد  دومن . قالیی  هب  یترفاسم  ندنل  رهـش  زا  اوه  بآ و  ریبعت 
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دنام ندنل ، رهـش  رد  دوب ، هدرکن  زاب  نابز  زونه  هک  شا  ههام  دنچ  کچوک  رتخد  دومن . قالیی  هب  یترفاسم  ندنل  رهـش  زا  اوه  بآ و  ریبعت 
زا سپ  درب و  یم  رداـم  دزن  هتـشادرب ، ار  هچب  هیاد  داـیز  رارـصا  تلع  هب  دـنک . لـمحت  ار  لـفط  نآ  يرود  تسناوت  یمن  راـمیب  رداـم  یلو 

اهلاس دنک . یم  توف  یقالی  ترامع  نامه  رد  هدرک ، تدش  مناخ  يرامیب  دعب  زور  دنچ  دننادرگ ، یمرب  رهـش  هب  ار  هچب  یتاقالم  رـصتخم 
ياه هرطاخ  زا  ًادـبا  و  دوش ، یم  یناوج  مناـخ  دـسر و  یم  لاـمک  دـشر و  نس  هب  ههاـم  دـنچ  مناـخ  رتخد  نآ  و  درذـگ ، یم  هعقاو  نیا  زا 

شردام هک  هدـش  یقاطا  دراو  هکنیمه  درک ، قالیی  نآ  هب  یترفاسم  مناخ  نآ  ًاقافتا  تشادـن . رظن  رد  يزیچ  دوخ  ردام  یگدـنز  هب  طوبرم 
باوج دندیـسرپ . ار  وا  یناشیرپ  شزرل و  نایفارطا  یتقو  دش . تحاران  برطـضم و  تخـس  ندـیزرل و  هب  عورـش  هاگان  دوب ، هدرم  اجنآ  رد 

رد هدوب و  شوخان  یلیخ  هداتفا و  یباوخ  تخت  يور  هک  ما  هدـید  ار  ضیرم  مناخ  هدـمآ و  قاطا  نیمه  رد  هبترم  کی  دـیآ  یم  مرظنب  داد 
: دوش هداد  حیـضوت  دروم  نیا  رد  يردـق  تسا  رتـهب   1 تسا . هدیـسوب  ارم  یکـشا  زا  رپ  نامـشچ  اب  هدروآ و  نم  بناجب  رـس  لاـح  ناـمه 
هاگآ و دوخ  ریمض  يرگید  نطاب و  روعش  ای  هاگآدوخان و  ریمض  یکی  تسا ، ریمض  ود  ياراد  ناسنا  دنیوگ ، یم  ناسانشناور  هکیروطنیا 

ناسنا لامعا  نیرتشیب  هک  دوش . یمن  شرس  ًالصا  یقالخا  دعاوق  قطنم و  لقع و  ینعی  تسا  يرایتخا  ریغ  هاگادوخان  ریمض  رهاظ  روعش  ای 
هبنج رهاظ  روهـش  نیا  هک  رهاظ  روعـش  ای  هاگآ  دوخ  ریمـض  يرگید  و  دریگ . یم  همـشچرس  نآ  زا  دنک  یم  روهظ  زورب و  جراخ  ملاع  رد 

روعـش دیامن . رداص  ار  دوخ  روتـسد  تاعالطا  نآ  يور  دناوتب  ات  دنک  تفایرد  یتاعالطا  دـیاب  هدـنامرف  هک  ییاجنآ  زا  دراد و  یهدـنامرف 
. تسامش يامنهار  نوریب  يایند  اب  سامت  رد  ینیع  روعش  دروآ . یم  تسد  هب  هناگجنپ  ساوح  هلیـسو  هب  جراخ  ملاع  زا  ار  تاعالطا  رهاظ 

تیبرت میلعت و  تاـیبرجت و  یجراـخ ، روما  تاـظحالم  هار  زا  ینیع  روعـش  دـیروآ . یم  تسد  هب  دوخ  سح  جـنپ  زا  ار  یهاـگآ  نیا  اـمش 
، تامـسجت تارطاخ ، لامعا و  مامت  هاگآ  دوخان  ریمـض  تسا . لالدتـسا  لقعت و  رهاظ  روعـش  لمع  نیرتگرزب  دریگ . یم  دای  ار  ییاهزیچ 

دننام دوش  یم  تبث  یکاکح و  ریمـض  نیا  رد  دهد  یم  ماجنا  دنک  یم  ادیپ  زیمت  تردـق  ًادـعب  ناسنا  ات  یکدوک  نارود  هصاخ  تاروصت ،
دشاب دهاوخ  یم  هچ  ره  لمع  نیا  الاح  دیامن و  یم  شخپ  رتالاب  نینس  یضتقم و  عقاوم  رد  دنک  یم  یناگیاب  دریگ  یم  يرادربلیف  نیبرود 

رد هک  تسا  یگرزب  رایسب  يورین  یهاگآدوخان  ای  نطاب  روعش  رت  هداس  ترابع  هب  . » درادن نطاب  روعش  يارب  یقرف  چیه  رش  هچ  ربخ و  هچ 
کی اب   2 دنک ». یم  يربهر  ار  تاوهـش  تالیامت و  رادرک ، راتفگ ، راتفر ، تاکرح ، دصرد  زا 90  شیب  هک  تسا ، یفخم  ام  ناور  قاـمعا 

نابغاب رهاظ  روعش  امش  دیریگب  رظن  رد  یگرزب  غاب  لکـش  هب  ار  دوخ  نطاب  روعـش  دوش . یم  نشور  یـساسا  رایـسب  هتکن  نیا  بوخ  لاثم ،
زیمت نینس  رد  دیشاب  یم  لعفنم  هک  یکدوک  نارود  رد  تیبرت  میلعت و  زکارم  هداوناخ و  قیرط  زا  هچ  ییاه  هناد  هزور  همه  دیتسه  غاب  نیا 

تارطاخ و وناب  نیا  هجیتن  رد  درک !!! دیهاوخ  تشادرب  اه  هناد  نامه  خنس  زا  هک  دیشاب  یم  نطاب  روعش  هب  دینک  یم  لقتنم  هک  ینبم  ره  هب 
.2 ص384 . «. مزیتونپیه  » یسانشناور . 1 دروآ . رطاخ  هب  یلاـس  گرزب  رد  ار  یلاـسدرخ  نارود  نطاـب  ریمـض  رد  هدـش  یناـگیاب  تاروصت 

« مزیتونپیه  » یسانشناور سابتقا 

« درک یم  ساسحا  نامیاز  دیدش  درد  دشاب  هلماح  دنک و  رهوش  هکنیا  نودب  ناتسلگنا  لها  يوناب  ناتساد  - » 99

ناهگان درب  یم  رـسب  ندـنل  رد  هک  يرتخد  لبق  هام  ود  دـسیون : یم  نینچ  یملع  رابخا  همجرت  نمـض  رد  هرامـش 622  رد  ناوناب  تاعالطا 
کی هب  ار  وا  تسا . نامیاز  درد  هک  دـنداد  صیخـشت  ناکـشزپ  هک  دوب  نانچ  وا  تالاح  دیـشک و  یم  درد  نانچ  درک . یتحاراـن  ساـسحا 

رد نانچمه  وا  اما  تسین ، رادراب  هک  داد  ناشن  مه  تانیاعم  درادـن . رهوش  هک  دـش  مولعم  دـمآ ، لـمعب  قیقحت  دـندرک ، لـقتنم  ناتـسرامیب 
ار ناکـشزپ  تقو  یتعاس  دـنچ  دوب . هدـناشوپ  يدرـس  قرع  زین  ار  شدوجو  ياپارـس  درک و  یم  هلان  دـیچیپ و  یم  دوخب  ناتـسرامیب  تخت 

هناوید کی  اب  هک  دـندرک  یم  نامگ  ادـتبا  ناکـشزپ  تسا !! رـسپ  دازون  مدـش ، تحار  تفگ : دز و  يدـنخبل  دـش ، مارآ  ماجنارـس  تفرگ ،
ینامز نامه  رد  تسرد  هک  نآ  يدعب  فشک  دوش . یمن  هدید  وا  رد  یگناوید  راثآ  هک  دـندش  هجوتم  ققحت  زا  سپ  یلو  دـنراد  راکورس 

درد راچد  دوب  نکاس  نیو  رهـش  شیرتا و  رد  هک  شولقود  رهاوخ  تفر ، یم  ناتـسرامیب  هب  دوب و  هدش  درد  راچد  ندـنل  رد  رتخد  نیا  هک 
ایندـب يرـسپ  تعاس  دـنچ  فرظ  دوب و  رادراب  تشاد و  رهوش  وا  هلب  دوب . هدـش  يرتسب  هدرک و  هعجارم  ناتـسرامیب  هب  هدـیدرگ و  ناـمیاز 
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طابترا « » یتاپ هلت   » داجیا هک  داروم  زا  رگید  یکی  دسر  یم  رظنب  دش . هداد  حیضوت  راصتخا  هب  یلبق  ياهناتـساد  رد  هک  روطنامه   1 دروآ .
درد ساسحا  اهنآ  زا  یکی  دراد ، دوجو  ناشنایم  يدـیدش  یحور  یفطاـع و  طاـبترا  ًـالومعم  نوچ  تساـهولق ، ود  ناـیم  دوش  یم  اـهزغم »

ص33. مشش ، سح  بیاجع  . 1 دنک . یم  سح  ار  درد  نامه  يرگید  دیامن 

« دش يراج  نوخ  درک و  مخز  داجیا  دوخ  ندب  اضعا  رد  رکف  زکرمت  نیقلت و  اب  يرازالایرام »  » مان هب  یمناخ  - 100

یم مزیتونپیه » دوخ   » ءامغا لاحب  دوخ  ياه  تدابع  اه و  تضاـیر  رد  بلغا  اـیترپاک  رد  سرام 1815  دـلوتم  يرازالایرام »  » مان هب  ییوناب 
حیـسم ترـضح  ندـب  ياهمخز  هبار  دوخ  رکف  تشگ و  یم  قرغتـسم  دـیدش ) رکف   ) زکمت دوخ  ياه  هبذـج  رد  يدامتم  تاـعاس  داـتفا و 

. تشگ ياج  شیولهپ  اهاپ و  اهتسد و  زا  نوخ  دندش و  رادومن  شرکیپ  رب  حیسم  ترـضح  ياهمخز  هرخالاب  ات  درک  یم  هجوتم  زکرمتم و 
يد  » رتکد هب  موسوم  یحارج  درک ، یم  هتـشغآ  ار  شا  هریچ  یماـمت  هک  دـش  یم  يراـج  شیاـهمخز  زا  نوخ  يردـقب  هبنـشکی  ياـهزور 
رکف زکرمت  هک  دـیئامرف  یم  هظحالم  رکذـلا  قوف  ناتـساد  هجوت  اـب  تسا . هداد  شرازگ  درک و  هدـهاشم  نیعلا  يارب  ار  لاـح  نیا  شولک »

یم مخز  يرامیب و  ثعاب  یفنم  هبنج  رد  دوش و  یم  اهمخز  يدوبهب  هجلاـعم و  ثعاـب  تبثم  هبنج  رد  تسا ، یفنم  تبثم و  هبنج  ود  ياراد 
ص343. مزیتونپیه ،»  » یسانشناور . 1 1 ددرگ .

یسنا ریغ  نانز  زیگنا  تفگش  ياهناتساد  مود : شخب 

سابع مان  هب  يدرم  اب  هنجا  زا  ینز  جاودزا  ياضاقت  - 1

ربنم ناکرسیوت  عباوت  زا  نازرک  ياتـسور  رد  لاس 1374  رد  نم  هک : دندومرف  لقن  ردص )  ) ینیسح میهاربا  دمحم  دیـس  اقآ  مالـسالا  ۀجح 
زمرق ایبول  هک  میدید  ار  شدنزرف  ود  اب  يردپ  میتفر ، ارحـص  هب  شدرگ  يارب  يراشفا  دومحم  ياقآ  دوخ  نابزیم  اب  دوب . اعوسات  زور  متفر :

یمیرک ياقآ  هدمآ  نایم  هب  (ع ) راهطا همئا  هزجعم  ناگدنب و  هب  گرزب  دنوادخ  هجوت  زا  نخس  یسرپ ، لاوحا  مالس و  زا  دعب  دنتشاک . یم 
فیلاکت ماجنا  رد  قیقد  نیدـتم و  رایـسب  تسا  يدرف  ساـبع ، ماـن  هب  اـه  هچب  زا  یکی  هک : درک  لـقن  اـم  يارب  ار  یبلاـج  یناتـساد  ینازرک 

يادـص هار  نیب  رد  دور . یم  لزنم  يوس  هب  هدـش ، جراخ  دوخ  راک  لحم  زا  يزور  دـنک . یم  یگدـنز  دوخ  رـسمه  رداـم و  اـب  هک  یعرش 
یم هدهاشم  ار  یبیرفلد  رایسب  هفایق  اب  ابیز  يرتخد  ددرگ ، یمرب  هک  یتقو  دنز ، یم  ادص  مان  اب  ار  ناشیا  هک  دسر  یم  شـشوگ  هب  يرتخد 

زا هک  یلاح  رد  مالک  نیا  ندینـش  اب  سابع  مراد . ار  وت  اب  جاودزا  تساوخ  رد  مدش و  وت  قشاع  نم  سابع  دنک : یم  راهظا  رتخد  نآ  دنک .
دوخ فلکت  تحت  رد  يردام  رـسمه و  نم  تفگ : هدـیدرگ ، تبحـص  لوغـشم  يرتخد  نینچ  اب  هچوک  رد  تسا  ناـساره  مه  مدرم  ماـهتا 

ياهزاین هکلب  مرادـن ، ار  هریغ  جراخم و  عقوت  ام  زا  هک  دـنک  یم  راـهظا  وا  مرادـن . ار  رداـم  رـسمه و  ود  هرادا  ییاـناوت  هنوگ  چـیه  مراد و 
تبحص وا  اب  دندوب  هجوتم  مدرم  هک  ییاج  رد  متـساوخ  یمن  نوچ  دیوگ  یم  سابع  درک . مهاوخ  فرطرب  دشاب  هچ  ره  مه  ار  امـش  يدام 

هدمآ نم  زا  رتولج  مدید  مدیـسر  لزنم  هب  یتقو  مدش ، هناور  لزنم  يوس  هب  هدرک و  ییانتعا  یب  اذل  دوش ، راد  هشدخ  میوربآ  ادابم  ات  منک ،
، متـسه نج  هفیاط  زا  نم  تفگ  يا ؟ هدش  نم  قشاع  هدیدن  روطچ  وت  ما  هدـیدن  ار  وت  ًالـصا  زورما  ات  نم  متفگ : تسا . هتـسشن  لزنم  رد  و 

یشوخ اب  هک  منک  یم  میمضت  ارت  یگدنز  مامت  مراد و  جاودزا  تساوخرد  وت  زا  ما ، هدش  وت  هتخابلد  قشاع و  منک ، هچ  یلو  متـسین  ناسنا 
اب ادرف  اـت  وت  مور ، یم  نم  ساـبع ، تفگ : هکنیا  اـت  مدرک  یم  تفلاـخم  نم  درک . یم  رارـصا  هچ  ره  وا  دـیوگ  یم  ساـبع  ینک . یگدـنز 
هک ام  ینک ، یم  تبحص  یسک  اب  وت  ایوگ  سابع ، دنتفگ : دندوب ، هتسشن  هک  مرسمه  ردام و  لاح  نیمه  رد  نک . تروشم  ترسمه  وردام 
قبط نم  ادرف  دـش ، يرپس  زور  نآ  یـشاب ؟ هدـشن  هدز  نج  سابع  تفگ : مردام  مداد  حرـش  ار  ناـیرج  نم  مینیب ، یمن  ار  یـسک  وت  زا  ریغ 

رظتنم هتسشن و  رتخد  نآ  زاب  مدید  مدش  دراو  هک  یتقو  متـشگرب ، هناخ  هب  یگـشیمه  تقو  رد  مدش و  راک  لوغـشم  هتفر ، ناکد  هب  لومعم 
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مود جاودزا  هب  يزاین  نم  متفگ  وت  هب  نم  زورید  متفگ : يدرک ؟ تروشم  ترـسمه  ردام و  اب  سابع ! تفگ : باوج  مالـس و  زا  دـعب  تسا 
ینک و جاودزا  نم  اـب  مراد  اعدتـسا  مزوس ، یم  مرارق و  یب  وت  قـشع  رد  نم  تفگ  وا  رادرب . نم  زا  تسد  هک  منک  یم  شهاوـخ  مرادـن و 

یصالخ يارب  راچان  دنک ، یمن  میاهر  مدید  زاب  داد ، مهاوخن  نت  مود  جاودزا  هب  ًادبا  نم  نک  مصالخ  متفگ : : درک یم  رارـصا  روط  نیمه 
لاح نیمه  رد  دنام . یهاوخن  هدـنز  منزب  وت  هب  یلیـس  ینینچ  نم  رگا  تفگ : درک و  نم  هب  یهاگن  مدز . شتروص  هب  یمکحم  یلیـس  دوخ 

ارم مدش ، نیمز  شقن  نم  دننیب  یم  مرسمه  ردام و  هک  دش ، هچ  نایرج  مدیمهفن  رگید  دز . نم  هب  یلیس  کی  دش ، سویام  نم  زا  هک  یتقو 
هب رداق  هک  لاح  نیمه  اب  يدیدم  تدم  سابع  دنوش . یم  دـیماان  نم  هجلاعم  زا  مدوب ، هدـش  لال  ًالماک  نوچ  یلو  دـنناسر . یم  کشزپ  هب 

رـسمه و ردام و  . دنامهف یم  دوخ  ناکیدزن  هب  هراشا ، اب  ار  وزرآ  نیا  دیآ و  لئان  همئالا  نماث  ترایز  هب  هک  دـنک  یم  یگدـنز  دوبن ، نخس 
رد دـنوش ، یم  نکاس  يا  هناخ  رفاسم  رد  دـنوش و  یم  مزاع  سدـقم  دهـشم  هب  سابع  هارمه  هب  درک  یم  یگدـنز  نارهت  رد  هک  يو  ردارب 
مه ساـبع  دـندوب و  اذـغ  هیهت  لوغـشم  لزنم  رد  يزور  اـت  دـنریگ ، یمن  هجیتن  نکل  دـنوش ، یم  فرـسشم  تراـیز  هب  زور  ره  هتفه  کـی 
هک دنز  یم  ادص  شردارب  ناج » اقآ  ناج  اقآ  دیوگ « : یم  بترم  دنز و  یم  فرح  دنک و  یم  تکرح  باوخ  رد  دـننیب  یم  دوب ، هدـیباوخ 
هب عورش  مورب و  ناشیا  اب  نم  دیتشاذگن  ارچ  تفر ، اقآ  هک  دوش  یم  دنلب  سابع  يادص  هبترم  کی  ینک ؟ یم  تبحص  یـسک  هچ  اب  سابع 

ياقآ ود  اهنآ  نیب  رد  دـندوب و  دیـس  اجنآ  نینکاس  مامت  دوب و  اوه  بآ و  شوخ  رایـسب  هک  مدـید  ار  ییاـج  باوخ  رد  تفگ : درک ، هیرگ 
نیا مدرک : لاوس  مینک . اضاقت  دنوادخ  زا  ار  وت  يافـش  میا  هدمآ  ام  دـندومرف  دـندمآ و  نم  دزن  رفن  ود  ره  هک  دنتـشاد  فیرـشت  راوگرزب 

(ع) اضر ماما  تفگ : دنتسیک ؟ راوگرزب  ود  نیا  مدرک : لاوس  دارفا  نآ  زا  یکی  زا  نم  دعب  دندیس و  اهنیا  همه  دندومرف : دنتسیک ؟ تعامج 
نآ فصن  دـندرب و  هدرک ، هراپ  هراپ  مدرم  مه  ار  نآ  فصن  هک  دـنداد  نم  هب  يا  هچراپ  دـنبرمک  کی  لاح  نیمه  رد  جـع )  ) نامز ماـما  و 
زا دیدرک و  مرادـیب  امـش  مدرک ، هثاغتـسا  مورب ، اهنآ  اب  متـساوخ  یم  مه  نم  دـنربب ، فیرـشت  دنتـساوخ  یم  راوگرزب  ود  نآ  تسا . هدـنام 

ص42. نج ، هرابرد  تفگش  ياهناتساد  . 1 تفای 1 .  زاب  ار  دوخ  لماک  يافش  سابع  هقیقد  نامه 

« يدمآ ام  تاقالم  هب  رید  هچ  دومرفوا  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  ءارفع »  » مان هب  هنجا  زا  ینز  - « 2

تفرگ و یم  دای  ترضح  زا  یماکحا  نانخـس و  و  دمآ ، یم  (ص ) مرکا ربمغیپ  روضح  هب  یهاگ  هک  ءارفع »  » مان هب  نج  هفیاط  زا  دوب  ینز 
. دنوش یم  ناملسم  وا  تسد  هب  تاروتسد  نآ  يریگارف  اب  ناشیا  هدناسر و  یم  دندوب  ناحلاص  نابوخ و  زا  هک  دوخ  موق  دارفا  زا  یضعب  هب 

نیا رد  ءارفع »  » يا دیـسرپ : وا  ندید  اب  ترـضح  دمآ ، مرکا  ربمایپ  روضح  هب  يدنچ  زا  سپ  دشن . يربخ  ءارفع »  » ندمآ زا  تشذگ  یتدم 
: دومرف ترضح  مدوب . هتفر  مرهاوخ  ندید  هب  هدرک ، رفـس  تدم  نیا  رد  تفگ : ءارفع » « ؟ يدمآ ام  تاقالم  هب  رید  ارچ  يدوب ؟ اجک  تدم 

يراشرـس تمعن  شاداپ و  دنوادخ  اریز  دننک ، یم  تبحم  رگیدمه  هب  ادخ  يدونـشخ  اضر و  هار  رد  هک  ینموم  رفن  ود  نآ  لاح  هب  اشوخ 
: دومرف ترـضح  سپـس  تسا . هدرک  هدامآ  ایهم و  دنـشاب  هتـشاد  تسود  ار  رگیدمه  ادخ  ياضر  يارب  هک  ینموم  رفن  ود  يارب  تشهب  رد 

رضخا يایرد  رانک  رد  ار  سیلبا  يزور  رفـس  نیا  رد  ادخ ، لوسر  يا  درک : ضرع  ارفع » « ؟ يا هدروآ  هچ  ام  يارب  رفـس  نیا  زا  ءارفع »  » يا
هدومن لمع  دوخ  دنگوس  رب  هک  یتقو  اراگدرورپ ، تفگ : یم  هدرک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  شیاهتسد  هک  مدید  دیفس  یگنس  يالاب  رب 

زا هداد و  رارق  شزرمآ  دروم  ارم  هک  مهد  یم  مسق  ع )  ) نیـسح نسح و  همطاـف و  یلع و  دـمحم و  قح  هب  ار  وت  يدرک ، منهج  لـخاد  ارم 
یم ار  ادـخ  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  ییاهمان  هچ  ءامـسا  نیا  ثراح ، يا  متفگ : وا  هب  تالمج  نیا  ندینـش  اب  نم  نک . صالخ  منهج  شتآ 

، تسا هدش  هتـشون  ءامـسا  نیا  مدید  ادخ  شرع  رب  نم  دـنک ، قلخ  ار  رـشبلاوبا  مدآ  لج  وزع  ادـخ  هک  نآ  زا  لبق  تفگ : ناطیـش  یناوخ ؟
هب ار  ادخ  دوخ ، تاجن  يارب  رطاخ  نیمه  هب  دنتـسه ، لجوزع  يادـخ  دزن  قیالخ  نیرتبوبحم  ءامـسا  نیا  بحاص  هک  مدـیمهف  عقوم  نامه 

نیا هب  ار  دنوادخ  تقیقح ، هب  نیمز  لها  رگا  دـندومرف : ربخ  نیا  ندینـش  اب  ترـضح  مهد . یم  مسق  مناوخ و  یم  كرابم  ءامـسا  نیا  قح 
تمایق زور  نوچ  دـیامرف : یم  ع )  ) قداص ماما  یتیاور  رد  دـنک . یم  تباجا  ار  ناشیا  هتـساوخ  متح  روط  هب  دـنوادخ  دـنهدب ، مسق  ءامـسا 
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هداز دـیامرف : یم  دوخ  راعـشا  ناوید  رد  ینیمخ  ماما  ترـضح  دنک 1 .  یم  وحم  ناطیـش )  ) وا هنیـس  زا  ار  ءامـسا  نیا  ملاع  دـنوادخ  دوش ،
ای همان ، سیلبا  زا  لـقن  هب  ج18 ، راحب ، ج2 ، لاصخ ، دوبن 1 . ناطیـش  رگا  مدنام  یم  سودرف  مچ  رد  يراک  هچ  يواملا  ۀـنج  هب  ار  ءامـسا 

ص213. ج2 ، ناطیش ، ياه  هصق 

تشاد يرسمه  طابترا  هنجا  زا  ینز  اب  يدرم  - 3

تماقا ناجیهال  رد  رفعج  خیـش  هک  ینامز  رد  هک : هدومن  لقن  برع  رفعج  خیـش  همجرت  نمـض  رد  ءاـملعلا  صـصق  رد  یلباـکنت »  » لـضاف
تولخ ار  سلجم  خیش  ماگنه  نیا  رد  مراد . يا  هنامرحم  نخس  خیـش  بانج  اب  درک  ضرع  دمآ ، راوگرزب  نآ  تمدخ  هب  یـصخش  تشاد 

نسح و تیاـغ  رد  مدـید  يرتـخد  متفر ، ارحـص  هب  يزور  مراد . نز  ود  دوخ  هلاـبح  رد  متـسه  يدرم  نم  درک  ضرع  صخـش  نآ  دوـمن .
هک تفگ  نم  باوج  رد  ینک ؟ یم  هچ  اجنیا  رد  یتسیک و  وت  هک  مدومن  لاوس  وا  زا  و  مدـش ، ناـساره  ناـبایب  نآ  رد  وا  رادـید  زا  لاـمج ،
یم وت  دزن  هب  بش  ره  نم  هک  هدب ، بیترت  هناگادج  هناخ  باب  کی  یتفر  هناخ  هب  نوچ  ما ، هتـشگ  وت  قشاع  مشاب و  یم  هنجا  هفیاط  زا  نم 

ناشیا اـب  ینک و  يریگ  هراـنک  یلک  هب  دوخ  ناـنز  زا  هکنآ  لوا : طرـش  ود  هب  نکل  مروآ  یم  وت  يارب  یهاوخب  هچ  ره  اـیند  لاـم  زا  میآ و 
منک و یم  كاله  ار  وت  ینک  فلخت  طرـش  ود  نیا  زا  کی  ره  زا  رگا  ینکن و  راـهظا  یـسک  هب  ار  زار  نیا  هکنآ  مود : ییاـمنن . تعماـجم 

لاوما و  ما ، هدرک  هقـالع  عطق  دوخ  ياـهنز  زا  لاـح  هب  اـت  مدرک و  لـمع  دوب  هتفگ  وا  هک  روط  ناـمه  نم  درب . مهاوخ  مه  ار  دوـخ  لاوـما 
تارج وا  سرت  زا  منیب و  یم  تکـاله  هب  کـیدزن  ار  دوخ  هک  هدـش  ضراـع  نم  رب  یفعـض  وا  تبراـقم  زا  نکل  تسا . هدروآ  مه  يایـسب 
يارب هدیـشک  رارطـضا  هب  نم  راـک  ًـالعف  درب ، دـهاوخ  هدروآ  هک  یلاـم  مه  دربیم و  نیب  زا  ارم  مه  مناد  یم  اریز  مرادـن  مه  ار  يریگراـنک 
خیـش یهدـب . تاجن  دـیاب  هکلهم  نیا  زا  ارم  یتسه ، ع )  ) نامز ماما  بئان  وت  نونکا  مرادـن  یعجرم  هانپ و  امـش  زج  هکلهم  نیا  زا  صـالخ 

ریگب و دوخ  تسد  رد  ار  يرگید  نآ  راذگب و  دوخ  لاوما  يالابرب  ار  اهنیا  زا  یکی  هک  دومرف : داد و  درم  نآ  هب  هتشون و  همان  ود  راوگرزب 
خیش روتسد  هب  دیوگ  یم  صخش  نآ  تسا . هتـشون  یفجن  رفعج  خیـش  ار  همان  نیا  وگب  دمآ ، رتخد  نآ  نوچ  نیـشنب و  هناخ  نآ  لباقم  رد 
دینـش ار  فرح  نیا  نوچ  هتـشون ، ار  همان  نیا  رفعج  خیـش  اقآ  متفگ  مداد و  ناشن  وا  هب  ار  همان  نآ  دمآ ، رتخد  نوچ  مدرک . لمع  راوگرزب 

خیش رگا  تفگ : دش و  هجوتم  نم  هب  تشگرب  دید  لاوما  يور  ار  خیش  رگید  همان  یتقو  دیدرگ  هناور  لاوما  دزن  هب  دماین و  نم  شیپ  رگید 
یمن تفلاخم  خیـش  رما  رب  نکل  مدرب  یم  مه  ار  لاوما  نیا  مدرک و  یم  كـاله  زار  نیا  ياـشفا  تهج  هب  ار  وت  دوب  هتـشونن  هماـن  راوگرزب 
ص46. نج ، هرابرد  تفگش  ياهناتساد  زا  سابتقا  . 1 1 مدیدن . ار  وا  رگید  تفر و  تفگ و  ار  هلمج  نیا  متسین . مه  رداق  منکب و  مناوت 

دروآ ایندب  دنزرف  ود  هدومن  جاودزا  فکوبا  اب  هنجا  زا  ینز  یعقاو  ناتساد  - 4

طابترا رد  یعقاو  يارجام  نج  هرابرد  ییاهینتـسناد  باـتک  فلوم  یمرکادـخ  یلع  وبا  خیـش  جاـح  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀـجح  ترـضح 
راکفا هک  تسویپ ، عوقوب  لیروآ  هام  اب 1980م  قباطم  یسمش  خیرات 1359  رد  یئارجام  تسا : رارق  نیا  زا  هدش  لقن  ناسنا  اب  نج  جاودزا 
باتک رد  لیعامـسا ، داتـسا  فورعم ، هدنـسیون  ار  نآ  و  تشاد ، فوطعم  دوخ  هب  ار  رواجم  ياهاتـسور  ياهرهـش و  رـصم و  روشک  یلاها 

مود رد  هک  فک » وبا   » هب بقلم  دیدش ، ملسم  زیزعلادبع  مان  هب  ياه ، لاس  هس  یـس و  درم  دسیون : یم  نینچ  نج  عابـشا  ناسنا و  مانب  دوخ 
تباصا شکرت  شتارقف  نوتـس  هب  زئوس ، لاناک  ههبج  ینینوخ  گنج  رد  تسویپ و  حلـسم  يورین  هب  دوب ، هدرک  لیـصحت  كرت  یئاـمنهار 

رداـم و راـنکات  تشگزاـب  دوـخ  رهـش  هب  هدرک  كرت  ار  ههبج  راـچان  دـیدرگ ، شیاـپ  ود  ندـش  جـلف  هب  رجنم  وا  تـیحورجم  نـیا  درک و 
دیفـس سابل  هک  دید  ار  ینز  هاگان  درب . یم  جنر  هودنا  مغ و  زا  هک  لوا  بش  نامه  رد  دهد . همادا  دوخ  یگدنز  هب  جـلف  ياپ  اب  شناردارب 
ینامز هدرک ، هدهاشم  دشاب  هتیب  شقن  راوید  هک  یحبـش  نوچمه  ار  وا  رادید  نیلوا  رد  هدیچیپ  يدیفـس  هچراپ  اب  ار  رـس  هدیـشوپ  يدنلب  و 

( تجاح  ) نم مسا  ناوج  يا  تفگ : دش و  کیدزن  فکوبا »  » رتسب اب  و  دومن ، هولج  مسج  کی  دننام  شرظن  رد  حبـش  نامه  هک  تشذـگن 
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هک اریز  دادـن ، یباوج  فکوبا  ینک  جاودزا  نم  رتخد  اب  هک  طرـش  کی  هب  نکل  میامن  ناـمرد  ار  وت  يراـمیب  يدوزب  متـسه  رداـق  تسا و 
نم هک  درک  هفاضا  دومن و  رارکت  ار  دوخ  نخس  ًاددجم  نز  دوب . هدرک  رو  هطوغ  قرع  رد  ار  وا  دوب و  هتفرگ  وا  زا  ار  نایب  تردق  تشحو ،

. دـش دـیدپان  دوب  هدـمآ  نوریب  هک  يراوید  زا  لاح  نیمه  رد  مراد ، ار  اهناسنا  عون  هب  امـش و  هب  کمک  دـصق  متـسه و  نموم  نج  لسن  زا 
بش ياضاقت  دمآ و  تجاح  مود  بش  زاب  دنزاس . مهتم  یگناوید  هب  ار  وا  دیـسرت  یم  اریز  درکن  راهظا  یـسک  يارب  ار  هیـضق  نیا  فکوبا 

مهارف ار  وت  یتخبشوخ  دناوت  یم  هک  یـسک  اهنت  تفگ : دمآ و  زاب  موس  بش  دیوگب . یعطاق  باوج  تسناوتن  فکوبا  درک ، رارکت  ار  لوا 
لخاد زا  ار  شقاطا  رد  بش  لوا  هک  تفرگ  میمـصت  دـعب  دـنک ، رکف  صوصخ  نیا  رد  ات  تساوخ  تلهم  فهک  وبا  تسا ، نم  رتخد  دـنک 

وا دزن  دـندرک و  روبع  راوید  نرود  زا  شرتخد  و  تجاح »  » دـید هعفدـکی  اما  دوش ، دراو  دـناوتن  یـسک  ات  دورب  باوختخر  هب  دـنک و  لفق 
ندب باذج ، هرهچ  دید  درک ، هاگن  رتخد  هرهچ  هب  فهکوبا  هک  یتقو  بش  نامه  رد  دندوب . ینیـشن  بش  لوغـشم  وا  اب  حبـص  ات  دـندمآ و 

هلیـسو تجاح  متفریذـپ ،» ار  امـش  طرـش  نم   » تفگ و  تجاح »  » هب هدرک  ور  دیـشخرد . یم  هرقن  لـثم  دـنلب و  ندرگ  هدیـشک ، دـق  فیطل 
، دینش یمن  ار  زاوآ  نآ  اهناسنا  زا  یسک  هک  یلاح  رد  دنداد ، ماجنا  ار  یسورع  لهد  زاس و  یقیسوم و  اب  دعب  بش  درک  مهارف  ار  یـسورع 
رد ار  شسورع  داماد  زونه  تفر ، نوریب  هناخ  زا  درپس و  رگیدکی  هب  ار  دامادو  سورع  تجاح  دندرک و  هناخ  دراو  عضو  نیا  اب  ار  سورع 

« فکوبا  » هک دندش  هجوتم  ناردارب  ردام و  هک  یماگنه  دعب  زور  تسا  هتفرگ  ناج  شاهاپ  درک  ساسحا  هک  دوب ، هدیشکن  شوغآ  هب  رتسب 
هک اریز  دیماجناین ، لوطب  يداش  نیا  تفگن . یسک  هب  ار  رس  وا  نکیل  دندش  لاحشوخ  دور  یم  هار  دوخ  ياپ  اب  هتفایزاب و  ار  دوخ  یتمالس 
اذغ دننام  ار  مزال  ياهراک  مامت  دمآ ، یمن  نوریب  دودحم  دراوم  زجب  تسشن و  یم  شقاطا  رد  درک  رییغت  فکوبا »  » راتفر شور و  يدوزب 

اب وا  هک  دـندش  هجوتم  ناردارب  رمالا  رخآ  درک . یم  يرپس  قاطا  رد  ار  شبـش  زور و  مامت  داد ، یم  ماجنا  اـجنامه  ار  مامحتـسا  ندروخ و 
شون و شیع و  رد  شیابیز  سورع  اـب  وا  اـما  هداد ، تسد  زا  ار  شلقع  دـندرک  ناـمگ  دـنک ، یم  تبحـص  تسین  تیؤر  لـباق  هک  یـسک 

یم رـسب  قاطا  نامه  رد  وا  راـنک  رد  زین  شنادـنزرف  رـسمه و  دروآ ، ایندـب  دـنزرف  ود  وا  يارب  شرـسمه  لاـس  ود  یط  و  دوب ، یتخبـشوخ 
هطساوب مراد  میمصت  نم  تفگ : دمآ و  وا  راوید  هب  تجاح »  » بش کی  دونـشب . ار  ناشیادص  دنیبب و  ار  اهنآ  تسناوت  یم  وا  اهنت  و  دندرب ،
ناردارب ردام و  ندوب  اب  اریز  نک  باختنا  ینکس  يارب  يرگید  لزنم  مراد  اضاقت  وت  زا  و  منک ، هجلاعم  ار  تعاضب  یب  ياهناسنا  ضارما  وت 

لقن درک و  هراجا  ار  یکچوک  لزنم  همیخلا » ریـش   » رهـش رد  فکوبا »  » دعب زور  هس  دـنرادن . يدازآ  تنادـنزرف  ترـسمه و  اجنیا  رد  امش 
، جـلف یئازاـن ، زا  یئاـه  هنوگ  دـش  قفوم  و  درک ، زاـغآ  ناراـمیب  هجلاـعم  ناـمرد و  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاـعف  لزنم  نآ  رد  دوـمن و  ناـکم 
سیدن و اپآ  ياه  لمع  تشاذگرـس و  تشپ  ار  يزیمآ  تیقفوم  یحارج  ياه  لمع » ، » دنک هجلاعم  ار  ناطرـس  و  هیلک ، دـبک و  ياهیرامیب 

صیخشت هدهاشم  ضحم  هب  ار  يرامیب  ره  درک ، یم  تفایرد  شرق  غلبم 25  هنیاعم  يارب  رامیب  ره  زا  وا  داد . یم  ماجنا  مه  ار  رگج  هدـئاز 
ار اهوراد  تاقوا  رثکا  درک ، یم  هجلاعم  ناهایگ  زا  هدافتـسا  اب  ار  دوخ  نارامیب  یهاگ  دوب  ناگیار  نارامیب  یحارج  هجلاعم و  نکل  داد  یم 

ياهشرازگب هک  یـصخش  تفای  شرتسگ  شتیلاعف  هدودحم  ریگارف و  فکوبا »  » هزاوآ هک  دیـشکن  یلوط  دومن ، یم  يادیرخ  دوخ  لوپ  زا 
قیقحت یـضاق  همکحم  هب  هدرک و  يروآدرگ  ار  فک  وبا  ياـهتیلاعف  ماـمت  درک  یم  یگدیـسر  زوجم  نودـب  یکـشزپ  تیلاـعف  هب  طوـبرم 

رد ناشیا  دـش و  رداـص  فکوبا  ياـقآ  تشادزاـب  مکح  قیقحت  یـضاق  يوس  زا  هجیتن  رد  درک ، در  يوـالطلا ) يداـع  دـمحم  درگرـس و  )
تفلاخم و تارج  نم  درک  هفاضا  ،و  دزادرپ یم  رامیب  دارفا  هجلاعم  هنیاـعم و  هب  تجاـح )  ) روتـسد هب  اـنب  هک  درک ، فارتعا  یـضاق  مکحم 

سردآ ماـن و  زا  قـیقحت  یـضاق  مریگ ، یم  ارق  رازآ  تـیذا و  دروـم  دوـش  یهاـتوک  یئزج  رگا  مرادـن و  ار  ناـشیا  تاروتـسد  زا  یچیپرس 
راچان تسا  نج  زا  يا  هنموم  نز  هکلب  تسین  ناسنا  تجاح )  ) هک دش  هجوتم  ناهگان  درک ، لاوس  فکوبا  زا  شیریگتـسد  يارب  تجاح ) )

زونه دـننک ، هناور  ینوناق  هاگداد  هب  ار  وا  داد  روتـسد  و  دومن ، رداـص  ار  فکوبا  هزور  راـهچ  تشادزاـب  مکح  داد ، ناـیاپ  دوخ  قیقحت  هب 
تحارتسا هب  لزنم  رد  هدرک و  كرت  ار  دوخ  راـک  رتفد  دـیدرگ  روبجم  دـش و  ـالتبم  دـیدش  درد  رـس  هک  دوب  هدرکن  ماـمت  ار  راـک  یـضاق 

( هشاکع تعفر   ) یضاق تسایر  هب  ار  دوخ  هسلج  همیخلا ، ربش  هاگداد  یـسمش  اب 1359  قباطم  لاس 1980  لیروآ  هبنش 15  زور  دزادرپب ،
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تراهم و تساوخ  یضاق  هدرک ، فارتعا  دوب  هدش  هداد  يو  هب  تبسن  هک  یتاماهتا  مامت  هب  دش و  رضاح  هاگداد  رد  فکوبا  داد ، لیکـشت 
. دیامن صخشم  ار  دندربیم  جنر  اهنآ  زا  هسلج  رد  رـضاح  ءالکو  زا  نت  هک 6 ار  یئاهیرامیب  ات  تساوخ  وا  زا  اذل  دـیامزایب  ار  مهتم  یئاناوت 

نانآ يارب  ار  بسانم  يوراد  هداد و  صیخـشت  ار  الکو  زا  کی  ره  يراـمیب  دـمآ و  نوریب  تیقفوم  يدنلبرـس و  اـب  نومزآ  نیا  زا  فکوبا 
یضاق نایم  یئوگتفگ  دعب  دنتفرگ ، رارق  هنیاعم  دروم  هسلج  رد  رضاح  دارفا  مامت ، وا  زا  دعب  و  دیسر ، ارف  یضاق  تبون  سپس  دومن ، زیوجت 

هب دیاب  فکوبا  هدرک  مکح  دش . وربور  مهم  يارجام  نیا  اب  هک  یتقو  یضاق  دنتفگ  یم  ریبکت  دنلب  دایرف  اب  راضح  دوب  جیهم  رایسب  مهتم  و 
هبنـشکی ینعی  هاگداد  يدعب  هسلج  ات  يو  تشادزاب  تدـم  دریگ و  رارق  یـسررب  دروم  يو  يرامیب  ات  دوش  هداد  لیوحت  یناور  ناتـسرامیب 

لیروآ 1980 هبنشراهچ 16  زور  حبص  لوا  هک  يا  هرامش  رد  ار  ارجام  نیا  حورـشم  هیروهمجلا ، همانزور  دش ، دیدمت  لیروآ 1980م   22
راکب تسد  سانـش  ناور  ناکـشزپ  نید و  ءاملع  زا  يدادـعت  تشاد . یپ  رد  ار  یناوارف  لاجنج  بلطم  نیا  شخپ  دومن . پاچ  دـش  رـشتنم 

يورین وا  دنتفگ : یم  رگید  يا  هدع  وگغورد ، تسا  یناسنا  فکوبا  دندوب  دقتعم  یخرب  دـندومن ، رازبا  دروم  نیا  رد  ار  دوخ  هیرظن  هدـش 
هدش و التبم  يرکف  بارطضا  لالتخا و  هب  فکوبا  تشون : دوخ  لیلحت  رد  سانشناور  داتسا  هشاکع ، دمحا  رتکد  اما  تسا ، طبترم  یئرمان 
صیخـشت و رد  ار  فکوبا  تیتقفوم  تسناوتن  یـسک  وهایه  ناجنج و  همه  نایم  رد  یلو  تسا . كاـنرطخ  ياـهنونج  ءزج  يو  تلاـح  نیا 

لیروآ هبنـشکی 22  زور  رد  هک  یتقو  دزادنایب . ترهـش  زا  مدرم  نیب  رد  دـنکب و  یثنخ  زیمآ  تیقفوم  یحارج  ياه  لمع  يارجا  هجلاعم و 
زا ار  فکوبا  همکحم  یـضاق  هسلج  نآ  یط  دوـمن  رازگرب  هشاـکع  تعفر  یـضاق ، تساـیر  اـب  ار  شا  هسلج  همیخلا  ریـش  هاـگداد  1980م 

ینعی  ) هدوب رما  نیا  ماـجنا  هب  روبجم  هک  هدـش  رکذـتم  مهتم  دوب ، هدـمآ  مکح  نتم  رد  و  تسناد ، اربم  هاـنگ و  یب  هدراو  تاـماهتا  یماـمت 
يارب و  دوب ، هتـشگ  طلـسم  يو  هک  ار  یئرمان  هزرابم  يورین  اب  هزرابم  هلباقم و  یناوت  ًانمـض  هتـشادن ، يرایتخا  دوخزا  هنوگچیه  و  هجلاعم )

یئرمان يورین  تیذا  دروم  روتـسد  يارجا  مدع  تروص  رد  و  هدوب ، رودـقم  ریغ  وا  يارب  هدرک  یم  هدافتـسا  وا  زا  دوخ  ياهروتـسد  يارجا 
دنک رداص  مکح  نوناق  داوم  قباطم  تسا  فظوم  یضاق  نوچ   ) تسا یحیرـص  یـصن  دقاف  تازاجم  نوناق  داروم  نیا  رد  تفرگ  یم  رارق 

تاماهتا اریز  دیامن ، تابثا  مرج  ناونع  هب  هدومن  مالعا  مهتم  هیلع  هاگداد  هک  ار  یتاماهتا  هک  دوب ) هدشن  حیرـصت  نوناق  رد  هنجا  دروم  رد 
مهتم مادقا  هک  هدش  تباث  هاگدادرب  مه  یفرط  زا  هدوب و  یئرمان  ياهورین  تساوخرد  يارب  تبثم  خساپ  طقف  تقیقح  رد  مهتم  يارب  هدراو 
مهتم هک  دیامن  مالعا  نیقی  هب  تسین  رداق  هاگداد  لاح  نیع  رد  تسا ، هتفرگن  ارف  يزیچ  یکشزپ  هب  طوبرم  مولع  زا  لاحب  ات  دنک  یم  رارقا 
ناسنا رد  لصا  هک  اریز  ددرگ ، یم  مامت  مهتم  عفن  هب  مهتم ، هیلع  قوف  تاماهتا  تابثا  رد  هاگداد  کش  نیا  ربانب  تسا ، طابترا  رد  هنجا  اـب 

، درک یم  رارکت  ار  هللا » الا  هلا  ال   » رکذ دنلب  يادص  اب  فکوبا  مکح  نیا  ندینش  زا  سپ  دوش  یم  هتخانـش  هانگ  یب  فکوبا  و  تسا ، تئارب 
رد تجاح )  ) یـضاق طسوت  مکح  تئارق  یماگنه  دوب ، رـضاح  همکحم  رد  هسلج  يرازگرب  ماگنه  تجاح ، تفگ : ناراـگن  هماـنزور  هب  و 
وا درک ، لاوس  تجاح )  ) مان تایصوصخ و  اه و  یگژیو  دروم  رد  فکوبا  زا  ناراگن  همانزور  زا  یکی  هک  یتقو  دوب ، هداتسیا  وا  رس  تشپ 

ییاهینتسناد . 1 تسا 1 .  نج  لسن  زا  تجاح  هک  تسا  نیا  میوگب  مناوت  یم  هچنآ  طقف  مروذعم ، لاوس  نیا  نداد  خساپ  زا  نم  داد : خساپ 
ص53. نج ، هرابرد 
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هدیسر ع )  ) نیسحلا بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  يدنه  دیب  يرقاب  رـصان  ياقآ  بانج  اناوت ، هدنـسیون  دنمـشناد ، لضاف  هلیـسو  هب  ریز  ناتـساد 
يا هبلط  دندومرف : دنراد  هعمج  ياهبش  هک  یـسلاجم  زا  یکی  رد  يراهدنق  يولوم  نسح  دمحم  خیـش  هللا  تیآ  تسا . هتـشون  ناشیا  تسا .
يو مهاوخ ! یم  نیعلاروح  منک  جاودزا  مهاوخ  یم  هک  ـالاح  تفگ  یم  دوب و  هدرکن  جاودزا  هک  تسیز  یم  فجن  رد  یلع  خیـش  ماـن  هب 

نونظم فجن  رد  هک  دعب  درک و  تساوخ  رد  هیروح  ترضح  زا  دش و  ع )  ) یلع ترضح  هب  لسوتم  ع )  ) نینموملاریما مرح  رد  تدم  دنچ 
اما دومن . هیروح  بلط  راوگرب  ود  نآ  زا  ع )  ) لضفالوبا ترـضح  ءادهـشلا و  دیـس  مرح  رد  دیدرگ و  فرـشم  البرک  هب  دوب  هدش  نونج  هب 
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تـسد انمت  نآ  زا  ًالک  و  دوش ، یم  سرد  لوغـشم  باون  هسردـم  رد  زاـب  ددرگ و  یمرب  فجن  هب  هدرک  اـهر  ار  اـیاضق  نیا  یتدـم  زا  دـعب 
هتـسشن یمناخ  نحـص  طسو  رد  دـنیب  یم  هتـشگ  یمرب  ع )  ) ریما ترـضح  ترایز  زا  هک  بش  کـی  دزادرپ . یم  سرد  هب  طـقف  هتـشادرب و 

اب ارم  دیاب  امـش  مبیرغ ، و  مرادن . ار  سک  چـیه  اجنیا  رد  نم  دـیوگ : یم  وا  هب  دزیخ و  یمرب  نز  نآ  دوش ، یم  در  نآ  رانک  زا  یتقو  تسا .
نم هکنیا  نآ  زا  رتدب  یتسه و  ناوج  ینز  امـش  هدوب و  درجم  بزع و  يدرم  نم  هک  ارچ  درادن ، ناکما  دیوگ : یم  یلع  خیـش  دیربب . دوخ 

رد ار  وا  یلع  خیـش  هصالخ  ربب ! تا  هرجح  هب  بشما  ارم  ًامتح  هک  دـنک  یم  رارـصا  داتفا  هار  یلع  خیـش  لابند  نز  نآ  منکاس . هسردـم  رد 
نز نآ  کی  چیه  یلو  دندوب ، شیوخ  ياه  هرجح  زا  اه  هبلط  زا  ات  دنچ  هسردم ، هب  ندش  لخاد  عقوم  رد  دریب . یم  شا  هرجح  هب  بش  نآ 

ادـیپ دوخ  تحارتسا  يارب  ییاج  ای  يا  هرجح  مور  یم  نم  نک ، تحارتسا  هرجح  رد  امـش  دـیوگ : یم  نز  نآ  هب  یلع  خیـش  دـنیب . یمن  ار 
هرجح لخاد  هب  ًاروف  اذل  دوب ) هتشادرب  ار  شرداچ  نز  نآ  ًارهاظ   ) دنک یم  ولالت  هرجح  زا  يرون  دیآ ، یم  نوریب  هرجح  زا  ات  اما  منک . یم 

، یتساوخ یم  هیروح  همئا  زا  تدوخ  دیوگ : یم  نز  نآ  ای ...  ینج  یتسیک ؟ امـش  دـیوگ  یم  نز  نآ  هب  هرهلد  سرت و  اب  ددرگ  یمرب  شا 
دوخ دـقع  هب  ارم  دـیاب  هک  هدـش  هیهت  وت  نم و  يارب  ـالبرک  هلحم  نـالف  رد  يا  هناـخ  کـی  مه  نـآلا  متـسه ، وت  يارب  ما و  هیروـح  مه  نم 
نایم رد  سک  چـیه  اب  زین  ار  شیوخ  زار  درک  یگدـنز  هیروح  نآ  اب  لاـس   17 دودـح یلع ، خیـش  يراب ، میورب . اجنآ  هب  مه  اب  يروآرد و 
هدوب عالطا  یب  اهنآ  نایرج  زا  مه  وا  هک  هتـشاد  دـمآ  تفر و  اهنآ  هناخ  هب  دـمحم ، خیـش  مان  هب  شیاقفر ، زا  رفن  کی  طـقف  دراذـگ ، یمن 
رتسب هب  تقیفر  دیوگ : یم  يو  هب  هدرک و  ربخ  ار  دمحم  خیش  نز  نآ  دتفا . یم  يرامیب  رتسب  هب  یلع  خیش  لاس  هدفه  دودح  زا  دعب  تسا .

وت دـیوگ : یم  دـمحم  خیـش  یـشاب . شرـس  يالاب  عقوم  نآ  دـیاب  وت  اذـل  دور  یم  ایند  زا  مه  زور  نالف  رد  تعاس  نالف  و  هداتفا ، يراـمیب 
نم میوگب  وت  هب  ار  يرـس  زورما  مهاوخ  یم  دـیوگ : یم  نز  ینک ! یم  نیعت  لـجا  شیارب  هدـش ، ضیرم  ترهوش  هک  یتـسه ، ینز  بجع 

هب دعب  و  دنا . هدرک  راضحا  ار  وت  ع )  ) لضفالاوبا ترضح  دش  مالعا  نم  هب  هک  متشاد  رارق  شیوخ  هاگیاج  لحم و  رد  متسه . هیروح  کی 
رسمه يورب و  نیمز  يور  هب  لاس  تسیب  زا  رتمک  تدم  يارب  دیاب  وت  هک  دنا  هداد  نامرف  ع )  ) مشاه ینب  رمق  ترـضح  هک  دش  باطخ  نم 

بسانت اجنیا  رد  یناگدنز  اب  هک  دش  نم  رد  یتافرصت  کی  سپس  تسا . هتـساوخ  هیروح  ع )  ) نیموصعم تارـضح  زا  هک  يوشب  یـصخش 
یلع خیش  هک  هدیسر  ربخ  ًاریخا  منک و  یم  یگدنز  یلع  خیش  اب  هک  تسا  لاس  تدم 17  هکنیا  مدش . هدروآ  نیمز  هب  مه  دعب  منک و  ادیپ 

(، (ع سابعلا لضفلاوبا  مشاه  ینب  رمق  ناشخرد  هرهچ  . 1 1 موش . یم  هدنادرگرب  دوخ  هاگیاج  هب  نم  دور و  یم  ایند  زا  رگید  زور  دـنچ  ات 
ص454. ج1 ،

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 
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