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تسرهف
5تسرهف

مالسلاهیلع نامز  ماما  اب  مالسا  گرزب  املع  7تاقالم 

باتک 7تاصخشم 

7همّدقم

مالسلاهیلع نامز  ماما  طّسوت  دیفم  خیش  هابتشا  ندرک  7ناربج 

تسوت تسد  نایم  رد  وا  تسد  هک  یلاح  رد  دید  ناوت  یمن  ار  نامّزلا  بحاص  7هنوگچ 

بش کی  رد  روطق  باتک  کی  نتشون  رد  یّلح  همّالع  هب  مالسلاهیلع  نامز  ماما  ندرک  8کمک 

مالسلاهیلع نامز  ماما  طّسوت  يراصنا  خیش  داهتجا  8دییأت 

ترضح نآ  زا  تالاؤس  ندیسرپ  مالسلاهیلع و  نامز  ماما  تمدخ  يراصنا  یضترم  خیش  موحرم  ندش  9بایفرش 

ترضح نآ  طّسوت  هیولوق  نب  رفعج  همان  باوج  مالسلاهیلع و  نامز  ماما  طّسوت  دوسالا  رجح  9بصن 

مالسلاهیلع نامز  ماما  طّسوت  نابایب  رد  یناث  دیهش  10تاجن 

یلیبدرا سّدقم  طّسوت  مالسلااهیلع  نامز  ماما  یلع و  ترضح  زا  لئاسم  ندرک  10لاؤس 

سوواط نب  دّیس  طّسوت  مالسلاهیلع  نامز  ماما  نیریش  تاجانم  11ندینش 

هلهس دجسم  رد  مالسلاهیلع  نامز  ماما  اب  مولعلارحب  دّیس  11تاقالم 

مالسلاهیلع نامز  ماما  طّسوت  مولعلارحب  دّیس  ندیشک  لغب  12رد 

مولعلارحب دّیس  طّسوت  زامن  رد  ثکم  مالسلااهیلع و  نییرکسع  مرح  رد  نامز  ماما  13ندید 

ترضح نآ  زا  هلاوح  نتفرگ  هناخ و  رد  مالسلاهیلع  نامز  ماما  اب  مولعلارحب  دّیس  13تاقالم 

مولعلارحب دّیس  طّسوت  سّدقم  بادرس  رد  مالسلاهیلع  نامز  ماما  اب  14رادید 

مدید ار  مالسلاهیلع  يدهم  ترضح  وگب  مولعلارحب ! دّیس  14يا 

ندینش ابرلد  وت  نآرق ز  توص  تسا  شوخ  14هچ 

... دروم رد  زیگنا  تفگش  یبلطم  ندید  مالسلاهیلع و  نامز  ماما  اب  نیما  نسحم  دّیس  هّللا  ۀیآ  15رادید 

یناهفصا نسحلاوبا  دّیس  هب  مالسلاهیلع  نامز  ماما  16همان 

یناهفصا نسحلاوبا  دّیس  طّسوت  يدیز  ملاع  هب  مالسلاهیلع  نامز  ماما  نداد  17ناشن 
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یناهفصا نسحلاوبا  دّیس  هّللا  ۀیآ  کیدزن  طابترا  هب  ندرب  یپ  مالسلاهیلع و  نامز  ماما  اب  18رادید 

ماما طّسوت  میقتسم  طارص  هب  وا  تیاده  یهارمگ و  زا  یناهفصا  يدهم  ازریم  هّللا  ۀیآ  19تاجن 

ترضح نآ  زا  لالح  هیامرس  نتفرگ  مالسلاهیلع و  نامز  ماما  اب  یکدوخن  یلعنسح  خیش  20تاقالم 

 ... بش رد  ناهارمه  یقفاب و  هّللا  ۀیآ  يارب  مالسلاهیلع  نامز  ماما  طّسوت  هدننک  مرگ  لیاسو  21ندروآ 

رفس کی  رد  مالسلاهیلع  نامز  ماما  اب  تاقالم  راب  22هس 

... هللاۀیآ موحرم  طّسوت  مق  هّیملع  هزوح  ياه  هبلط  يارب  مالسلاهیلع  نامز  ماما  زا  ابع  دصراهچ  22نتفرگ 

دیسر یم  مالسلاهیلع  رصع  ماما  تمدخ  هعمج  بش  ره  رد  يرمک  هوک  تّجح  هّللا  23ۀیآ 

مالسلاهیلع نامز  ماما  اب  يدرجورب  هّللا  ۀیآ  23طابترا 

اوه نیمز و  نایم  رد  مالسلاهیلع )  ) نامز ماما  ندید  زامن و  لاح  رد  مالسلاهیلع )  ) نامز ماما  اب  24تاقالم 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  طّسوت  یناگیاپلگ  هّللا  ۀیآ  هزانج  24عییشت 

ایؤر ملاع  رد  مالسلاهیلع  نامز  ماما  اب  یناگیاپلگ  هَّللا  ۀیآ  ندناوخ  25زامن 

ترضح نآ  ياهبنارگ  یئامنهار  تاروتسد و  مالسلاهیلع و  نامز  ماما  اب  یفجن  هّللا  ۀیآ  ندش  تبحص  25مه 

مالسلاهیلع نامز  ماما  طّسوت  گرم  زا  یشعرم  یفجن  هّللا  ۀیآ  26تاجن 

یشعرم یفجن  هّللا  ۀیآ  هب  مالسلاهیلع  نامز  ماما  يایاده  27تاشرافس و 

یشعرم یفجن  هَّللا  ۀیآ  هب  مالسلاهیلع  نامز  ماما  28همان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  29هرابرد 
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مالسلاهیلع نامز  ماما  اب  مالسا  گرزب  املع  تاقالم 

باتک تاصخشم 

: مق رـشن :  تاصخـشم  جـع ) ) سگرن لگ  یتاقیقحت  دـحاو  میظنت : هیهت و  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  اب  مالـسا  گرزب  ياملع  تاـقالم  ناونع :
لایر 8000 موس ؛) پاچ   ) لایر  7500 3-14-7872-964 ؛: لایر 11000 کباش :  110ص  يرهاظ :  تاصخشم   1385 سگرن ، لگ  میمش 

م ح م  : ) عوضوم سیونریز  تروص  هب  همانباتک  تشاددای :  مشـش  پاچ  تشاددای :   1384 مجنپ : موس و  پاچ  تشاددای :  مجنپ ) پاچ  )
سگرن لگ  یتاقیقحت  دـحاو  رارـسا . ياهدـیلک  هعومجم  هسـسوم  هدوزفا :  هسانـش  تیور  . - 255ق  مهدزاود ، ماـما  جـع ،)  ) نسح نب  د)

1153569 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/462 ییوید :  يدنب  هدر  BP224/4/م73 1385  هرگنک :  يدنب  هدر  جع ) )

همّدقم

قّقحت ياتـسار  رد  ساسا و  نیا  رب  دـشاب . یم  ترـضح  نآ  دای  مان و  شرتسگ  ع ،)  ) نامز ماما  تبیغ  ناـمز  رد  نیملـسم  فیاـظو  زا  یکی 
هب ام  دشاب . یم  اهرازبا  نیا  زا  یکی  باتک  شخپ  رشن و  هک  دنشاب  یم  اراد  ار  يا  هدمع  مهس  یگنهرف ، ياهرازبا  فده ، نیا  هب  ندیـشخب 

ناهج مدرم  مامت  هکلب  ناناملـسم و  هب  ندیـشخب  یهاـگآ  هنیمز  رد  دوخ ، دودـحم  تاـناکما  زا  هدافتـسا  اـب  میراد  یعـس  یهلا  هّوق  لوح و 
هب نایناهج  مامت  هک  دـیُما  نیا  هب  میئامن . شالت  مدرم  ناـهذا  رد  ترـضح  نآ  داـی  ندرک  هدـنز  و  ع )  ) ناـمز ماـما  سّدـقم  دوجو  نوماریپ 

تداعـس هلیـسو ، نیدب  دنیامن و  (ع ) نامز ماما  روهظ  هدامآ  ار  دوخ  نتـشیوخ ، حالـصا  يرکف و  دشر  اب  دـنروایب و  نامیا  ترـضح  دوجو 
. دنیامن بسک  ار  ترخآ  ایند و  تداعس  هدرک و  ادیپ  ار  (ع ) نامز ماما  هّقح  تلود  نامز  رد  یگدنز  ینعی  ناهج  نیا  ییایند  تشهب  كرد 

سگرن لُگ  یتاقیقحت  دحاو 

مالسلاهیلع نامز  ماما  طّسوت  دیفم  خیش  هابتشا  ندرک  ناربج 

ایآ : » هک درک  لاؤس  تسا  هدنز  شدنزرف  هدرک و  توف  هک  هلماح  ینز  دروم  رد  دیسر و  دیفم  خیش  تمدخ  یسک  ییاتسور  زا  دنیوگ  یم 
ار وا  هّچب  نامه  اب  : » دومرف دیفم  خیش  مینک »؟ نفد  ار  وا  هّچب ، نآ  اب  هک  نیا  ای  میروآ و  نوریب  ار  لفط  هدرک و  هراپ  ار  نز  نیا  مکـش  دیاب 
: تفگ دیسر ، درم  کیدزن  هب  یتقو  دیآ ، یم  عیرس  رـس ، تُشپ  زا  يراوس  بسا  درم  دید  هار  طسو  رد  تشگرب . درم  نآ  سپ  دینک ». نفد 
ار راک  نیمه  زین  درم  نآ  دینک ». نفد  ار  نز  دیروایب و  نوریب  ار  لفط  دینک و  هراپ  ار  نز  نآ  مکش  هک  تسا  هدومرف  دیفم  خیـش  درم ! يا  »

بحاص صخـش  نآ  هک  تسا  مولعم  مداتـسرفن و  ار  یـسک  نم  : » دومرف خیـش  دندرک ، نایب  دیفم  خیـش  يارب  ار  قاّفتا  یتّدم  زا  سپ  درک .
دـنتفر و هناخ  هب  سپ  منکن ». نایب  ار  ینید  ماکحا  رگید  هک  رتهب  ناـمه  منک  یم  هابتـشا  ینید  ماـکحا  رد  هک  ـالاح  تسا . هدوب  ع )  ) رمـالا

ماکحا ات  تسا  بجاو  امش  رب  : » هک دمآ  دیفم  خیش  يارب  يا  همان  ع )  ) رصع یلو  ترـضح  زا  هاگان  دندماین . نوریب  دنتـسب و  ار  هناخ  برد 
نید ماکحا  نایب  هب  عورش  هرابود  دیفم  خیـش  سپ  دینکن ». هابتـشا  هک  میـشاب  بظاوم  مینک و  یهارمه  ار  امـش  مه  ام  دینک و  نایب  ار  ینید 

( بقاّثلا مجن  درک -( .

تسوت تسد  نایم  رد  وا  تسد  هک  یلاح  رد  دید  ناوت  یمن  ار  نامّزلا  بحاص  هنوگچ 

. دوب شتسد  رد  زین  هنایزات  دوب و  هدش  راوس  یغالا  يور  رب  اهنت  ناشیا  تفر . یم  ع )  ) ءادهّشلا دّیـس  ترایز  هب  يا  هعمج  بش  یّلح  همّالع 
دش هّجوتم  همّالع  دنتفر  هار  زا  يرادقم  یتقو  دندش . لوغشم  تبحص  هب  مه  اب  هداتفا و  هار  همّالع  هارمه  هب  هدایپ  یبرع  صخش  هار  نیب  رد 
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درم نیا  هک  دـش  یم  هّجوتم  رتشیب  همّالع  دـندرک و  تبحـص  مه  اب  یملع  لئاسم  همه  دروم  رد  نیاربانب  تسا  ییاناد  درم  صخـش  نیا  هک 
درک یم  لاؤس  صخش  نآ  زا  یکی  یکی  ار  دوب  هدمآ  شیپ  مولع  رد  شیارب  هک  یتالکشم  همّالع  تسا . يرایـسب  تلیـضف  ملع و  بحاص 

درک و ّدر  ار  اوتف  نآ  همّالع  یلو  داد  ییاوتف  صخـش  نآ  هک  دندیـسر  يا  هلئـسم  هب  هکنیاات  دومرف  یم  باوج  ار  اـهنآ  همه  صخـش  نآ  و 
تسا و هدرک  نایب  بیذهت  باتک  رد  یـسربط  خیـش  دروم  نیا  رد  یثیدح  : » تفگ درم  نآ  میرادن ». امـش  ياوتف  دروم  رد  یثیدح  : » تفگ

بّجعت همّالع  دومن ». دیهاوخ  هدهاشم  ار  ثیدح  نیا  مدنچ  رطـس  رد  هحفـص  نالف  رد  دـینزب  قرو  ردـق  نالف  بیذـهت  باتک  لّوا  زا  امش 
ترایز ار  ع )  ) نامز ماما  ناوت  یم  يربُک  تبیغ  نامز  رد  ایآ  : » دیسرپ صخش  نآ  زا  همّالع  هاگنآ  تسا !؟ یسک  هچ  صخـش  نیا  هک  درک 
تـسد رد  هتـشادرب و  نیمز  يور  زا  ار  هنایزات  دـش و  مخ  راوگرزب  صخـش  نآ  داتفا و  همّالع  تسد  زا  هنایزات  ماگنه  نیا  رد  هن »!؟ ای  درک 
همّالع سپ  تسوت ». تسد  نایم  رد  وا  تسد  هک  یلاح  رد  دـید  ناوت  یمن  ار  نامّزلا  بحاص  هنوگچ  : » دومرف همّالع  هب  تشاذـگ و  همّالع 

، دیدن ار  یـسک  دمآ  شوه  هب  نوچ  تفر . شوه  زا  دسوبب و  ار  ترـضح  نآ  ياپ  هک  تخادنا  نییاپ  هب  ناویح  يور  زا  ار  دوخ  رایتخا  یب 
.« دومن هظحالم  دوب  هداد  ناشن  ترضح  هک  يرطس  هحفص و  نامه  رد  ار  ثیدح  نآ  درک و  هعجارم  بیذهت  باتک  هب  تشگرب و  هناخ  هب 

( ءاملعلا صصق  )- 

بش کی  رد  روطق  باتک  کی  نتشون  رد  یّلح  همّالع  هب  مالسلاهیلع  نامز  ماما  ندرک  کمک 

زا یکی  دـیآ . یم  رامـش  هب  نامیا  اـب  دارفا  ءزج  هک  تسا  نآ  دـیآ  یم  رامـش  هب  زاـیتما  یّلح  هّللا  ۀـیآ  يارب  هک  یگرزب  ياـهماقم  هلمج  زا 
نآ سلاجم ، رد  دوب و  هتشون  هّیماما  هعیش  بهذم  دروم  رد  یباتک  دوب ، یّلح  هماّلع  داتسا  یملع  ياه  هتشر  یضعب  رد  هک  یّنس  نادنمشناد 

ار باتک  دننک  ّدر  ار  نآ  ياه  هتشون  هعیش  نادنمشناد  زا  یـسک  دنکن  هکنآ  سرت  زا  درک و  یم  هارمگ  ار  اهنآ  دناوخ و  یم  مدرم  يارب  ار 
راچان دنک . ّدر  ار  نآ  ياه  هتشون  دروآ و  تسدب  ار  نآ  ات  دوب  يا  هشقن  حرط  رکف  رد  هشیمه  خیش  بانج  دسیونب و  هک  داد  یمن  یسک  هب 

هک تساوخ  یمن  یّنـس  داتـسا  نوچ  دهدب . ضرق  وا  هب  ار  باتک  نآ  ات  درک  شهاوخ  وا  زا  درک و  هدافتـسا  درگاش  داتـسا و  نیب  تّبحم  زا 
زین یّلح  هماّلع  مراذگن ». یسک  شیپ  بش  کی  زا  رتشیب  ار  باتک  نیا  هک  ما  هدروخ  مسق  نم  : » تفگ دنزب  وا  هنیس  رب  ّدر  تسد  هلـصافالب 

یـسیونزاب تسا  نکمم  هک  ییاج  ات  ار  باتک  نآ  بش  نامه  رد  هک  درب  هناخ  هب  تفرگ و  ار  باتک  درمـش و  تمینغ  ار  ناـمز  تّدـم  نآ 
هماّلع هب  تشگ و  رهاظ  (ع ) رمالا بحاص  ترضح  ناهگان  تفرگ ، شباوخ  تشذگ  بش  زا  یفـصن  دش و  لوغـشم  نتـشون  هب  نوچ  دنک .

تمارک زا  باـتک  نآ  هدـش  یـسیون  زاـب  هک  دـید  دـش  رادـیب  باوخ  زا  خیـش  هک  یتقو  باوخب ». وت  هدـب و  نم  هب  ار  باـتک  : » تفگ یّلح 
يرادرب هخـسن  هک  تساوخ  نادنمـشناد  زا  یـضعب  زا  یباتک  یّلح  هماّلع  تسا : هدـمآ  يرگید  لقن  رد  تسا . هدـش  مامت  (ع ) رمالا بحاص 

هکنآ طرـش  هب  داد  ار  باتک  وا  هب  هک  داتفا  قاّفتا  نیا  هکنیا  ات  دوب  یّمهم  باتک  نآ  نوچ  دادـن  همّالع  هب  ار  باتک  نآ  یّنـس  داتـسا  دـنک .
لزنم هب  ار  باتک  یّلح  هماّلع  سپ  دوش . ماجنا  هک  دش  یمن  لاس  کی  زا  رتمک  باتک  نآ  يرادرب  هخـسن  دنامن و  وا  شیپ  رتشیب  بش  کی 
مدرم هیبش  هک  يدرم  دید  ناهگان  دش . هتسخ  تشون  هحفص  دنچ  هکنیا  زا  سپ  درک ، نآ  نتشون  هب  عورش  بش  نامه  رد  دروآ و  شدوخ 
سپ مسیون ». یم  نم  شکب و  رطسم  ار  قاروا  نیا  وت  خیش ! يا  : » تفگ صخـش  نآ  تسـشن . درک و  مالـس  دش و  دراو  رد  زا  تسا  زاجح 

هب عورش  حبص  ماگنه  سورخ  یتقو  دیسر . یمن  وا  هب  رطسم  تباتک ، تعرس  زا  تشون و  یم  صخش  نآ  دیشک و  یم  رطسم  وا  يارب  خیش 
سلاجم دوب -( . هدش  هتـشون  باتک  دش  رادیب  یتقو  و  دیباوخ . دش  هتـسخ  خیـش  نوچ  دنتفگ : یـضعب  دوب . هدش  مامت  باتک  درک  ندناوخ 

( نینمؤملا

مالسلاهیلع نامز  ماما  طّسوت  يراصنا  خیش  داهتجا  دییأت 

هعجارم هیلع ) یلاعت  هّللا  ناوضر   ) يراصنا خیـش  موحرم  هب  مدرم  نسحدّـمحم  خیـش  جاـح  هّللاۀـیآ  رهاوج ، بحاـص  موحرم  توف  زا  دـعب 
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یم یگدنز  لباب  رد  تسا و  ملعا  نم  زا  هک  یناردنزام  ءاملعلا  دّیس  ندوب  اب  : » دومرف يراصنا  خیش  دنتـساوخ . هّیلمع  هلاسر  وا  زا  دندرک و 
وا زا  تشون و  لباب  هب  ءاملعلا  دّیـس  يارب  يا  همان  يراصنا  خیـش  دوخ  اذـل  مهد ». یمن  ماجنا  ار  لمع  نیا  مرادـن و  هّیلمع  هلاـسر  نم  دـنک 

يراصنا خیش  همان  باوج  رد  ءاملعلا ، دّیـس  دریگب . هدهع  هب  ار  هعیـش  هّیملع  هزوح  تماعز  دوش و  فّرـشم  فرـشا  فجن  هب  هک  تساوخ ،
رد هک  تسا  اهتّدـم  نوچ  یلو  مدوب ، رتیوق  هقف  رد  امـش  زا  مدرک ، یم  هثحاـبم  امـش  اـب  مدوب و  فجن  رد  یتـقو  نم  تسا  تسرد  : » تشون
.« دیئامرف لوبق  امش  دوخ  ار  تّیعجرم  دیاب  اذل  مناد ، یم  ملعا  دوخ  زا  ار  امش  ما  هدش  كرات  مرادن و  یثحب  هسلج  منک و  یم  یگدنز  لباب 

هزاجا نم  هب  ع )  ) رـصع ّیلو  ترـضح  میالوم  رگا  اذـل  مرادـن ، ماقم  نیا  يارب  دوخ  تقایل  هب  نیقی  نم  : » دومرف يراصنا  خیـش  لاح  نیا  اب 
نادرگاش دوب و  هتـسشن  سرد  سلجم  رد  هل  مّظعم  يزور  درک ». مهاوخ  لوبق  ار  نآ  نم  دننک ، نییعت  ماقم  نیا  يارب  ارم  دـنهدب و  داهتجا 

مارتحا وا  هب  يراصنا  خیـش  دـش و  دراو  تسا  رهاظ  شا  هفاـیق  زا  لـالج  تمظع و  راـثآ  هک  یـصخش  دـندید  دـندوب ، هتـسشن  شفارطا  مه 
نیا ( »؟ تسیچ دشاب ، هدش  خـسم  شرهوش  هک  ینز  هرابرد  امـش  رظن  : » دومرف درک و  ور  يراصنا  خیـش  هب  بّالط  روضح  رد  وا  تشاذـگ .

اهباتک رد  نوچ  : » درک ضرع  يراصنا  خیـش  اذل  تسا ). هدشن  ناونع  یباتک  چیه  رد  درادن  دوجو  تّما  نیا  رد  خسم  هکنآ  رطاخ  هب  هلأسم 
خـسم يدرم  دـش و  ماـجنا  يراـک  نینچ  کـی  ضرف  رب  ـالاح  : » دوـمرف منک ». ضرع  باوـج  مناوـت ، یمن  مه  نم  هدـشن  ناوـنع  ثحب  نیا 
قالط هّدع  دیاب  نز  دشاب ، هدش  خسم  تاناویح  تروص  هب  درم  رگا  نم  رظن  هب  : » درک ضرع  يراصنا  خیـش  دنک ». هچ  دیاب  شنز  دـیدرگ ،
دریگب تافو  هّدع  نز  دیاب  دشاب ، هدمآرد  دامج  تروص  هب  رهوش  رگا  یلو  دراد ، حور  تسا و  هدنز  درم  نوچ  دنک ، رهوش  دـعب  دریگب و 

و يدهتجم » وت  : » ینعی دهتجملا ». تنا  دهتجملا . تنا  دـهتجملا . تنا  : » دومرف هبترم  هس  اقآ  نآ  تسا ». هدـمآرد  هدرم  تروص  هب  درم  اریز 
وا هب  تسا و  ع )  ) رصع ّیلو  ترـضح  وا  هک  تسناد  یم  يراصنا  خیـش  تفر . نوریب  سرد  هسلج  زا  تساخرب و  اقآ  نآ  مالک  نیا  زا  سپ 

خیش اذل  دندیدن . ار  یسک  دنتـشگ  هچ  ره  دنتـساخرب  نادرگاش  دیبایرد ». ار  اقآ  نیا  : » دومرف نادرگاش  هب  ًاروف  اذل  دنا ، هداد  داهتجا  هزاجا 
( نادنمشناد هنیجنگ  دننک -( . دیلقت  وا  زا  ات  دهدب  مدرم  هب  ار  شا  هّیلمع  هلاسر  هک  دش  رضاح  نایرج  نیا  زا  دعب  يراصنا 

ترضح نآ  زا  تالاؤس  ندیسرپ  مالسلاهیلع و  نامز  ماما  تمدخ  يراصنا  یضترم  خیش  موحرم  ندش  بایفرش 

اه هچوک  هک  یلاح  رد  مدـمآ ، نوریب  هناخ  زا  ّالعم  يالبرک  رد  یبش  همین  : » دـیوگ یم  يراصنا  یـضترم  خیـش  موحرم  نادرگاش  زا  یکی 
، مدید مدش  کیدزن  وا  هب  نوچ  هک  مدرک ، هدـهاشم  ار  یـصخش  رود  زا  مدوب . هتـشادرب  دوخ  اب  یغارچ  نم  دـندوب و  کیرات  دولآ و  لگ 

ياه هچوک  نیا  رد  بش ، زا  عقوم  نیا  رد  راوگرزب  نآ  هک  مدیسرپ  دوخ  زا  متفر و  ورف  رکف  هب  ناشیا  ندید  اب  تسا . يراصنا  خیش  مداتسا 
خیـش مدرک . تکرح  شلابند  هب  هتـسهآ  دشاب ، ناشیا  نیمک  رد  یـسک  ادابم  هکنآ  میب  زا  دـنور !؟ یم  اجک  هب  فیعـض  مشچ  اب  دولآ  لگ 
لزنم نآ  لخاد  سپـس  دـناوخ ، یّـصاخ  هّجوت  کی  اب  ار  هعماج  ترایز  هناخ  نآ  رد  رانک  رد  داتـسیا و  يا  هناخ  رانک  رد  اـت  دـمآ  دـمآ و 
متشگ فّرشم  رّهطم  مرح  هب  دعب  یتعاس  تفگ . یم  نخس  یسک  اب  هک  مدینش  یم  ار  خیش  يادص  اّما  مدید  یمن  يزیچ  رگید  نم  دیدرگ .

: دندومرف نم ، هب  دایز  رارصا  زا  سپ  مدش  ایوج  ار  بش  نآ  ناتـساد  مدیـسر و  بانج  نآ  تمدخ  هب  هک  اهدعب  مدید . اجنآ  رد  ار  خیـش  و 
ادیپ ار  نآ  وت  هک   ) هناخ نآ  رانک  رد  منک و  یم  ادیپ  هزاجا  فیرّشلا ) هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  « ) رصع ماما   » تمدخ هب  ندیسر  يارب  یهاگ  »
مزال بلاطم  موش و  یم  بایفرش  ترضح  نآ  تمدخ  دسرب  يوناث  هزاجا  هچنانچ  مناوخ ، یم  ار  هعماج  ترایز  مور و  یم  درک ). یهاوخن 
نیا شتایح  ماگنه  ات  هک  تفرگ  نامیپ  نم  زا  يراصنا  یضترم  خیش  سپس  مدرگ ». یمرب  مهاوخ و  یم  يرای  مسرپ و  یم  رورس  نآ  زا  ار 

(( ع  ) نامز ماما  اب  تاقالم  منکن -( ». راهظا  یسک  يارب  ار  بلطم 

ترضح نآ  طّسوت  هیولوق  نب  رفعج  همان  باوج  مالسلاهیلع و  نامز  ماما  طّسوت  دوسالا  رجح  بصن 

هب هیولوق  نب  رفعج  خیـش  راوگرزب  ملاع  دـندرب  یم  هّکم  هب  دوخ  ياج  رد  بصن  يارب  ار  دوسـالارجح  لاس 339  رد  هطمارق  هک  یلاـس  رد 
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ماما تسد  هب  طقف  دوسالارجح  تایاور ، قبط  هک  ار -  ع )  ) رـصع ماـما  هدرک و  تکرـش  نآ  مسارم  رد  دـیاش  اـت  درک  تکرح  هّکم  فرط 
دوخ ّجح  ترایز  بیان  ناونع  هب  ار  یـسک  اذل  دورب . تسناوتن  دش و  ضیرم  دیـسر  دادغب  هب  یتقو  دنیبب . ار  دوش -  یم  بصن  ع )  ) موصعم
دنک یم  بصن  دوخ  ياج  هب  ار  دوسالارجح  هک  یـصخش  هب  ار  همان  نیا  : » تفگ داد و  بیاـن  هب  درک و  رهُم  هتـشون و  يا  هماـن  هداد و  رارق 
نیا دوب . هدرک  لاؤس  ار  دبای  یم  یصالخ  یـضیرم  نیا  زا  ایآ  هکنیا  ار و  دوخ  رمع  تّدم  ع )  ) رـصع ّیلو  ترـضح  زا  همان  نآ  رد  و  هدب ».

کیدزن ارم  ات  مداد  لوپ  هبعک  ماّدُـخ  هب  دـننک  بصن  ار  دوسالارجح  دنتـساوخ  یم  هک  يزور  مدـش و  هّکم  دراو  نم  : » دـیوگ یم  صخش 
ات درک  یم  دنلب  ار  دوسالارجح  دمآ و  یم  سک  ره  دنک . یم  بصن  دوخ  ياج  رد  ار  دوسالارجح  یـصخش  هچ  منیبب  ات  دـنربب  هبعک  نکر 

ياج هب  تشادرب  ار  دوسالارجح  هدـمآ و  ابیز  يا  هرهچ  اب  نوگ و  مدـنگ  یـصخش  هک  نیا  ات  تفرگ ، یمن  رارق  دـهد  رارق  دوخ  ياـج  رد 
دوب هدمآ  هک  یهار  نامه  زا  صخـش  نآ  دش و  دنلب  مدرم  يادص  لاح  نیا  رد  دش و  ّرقتـسم  دوخ  ياج  رد  دوسالارجح  تشاذـگ و  دوخ 

نم دـندرک  یم  لایخ  مدرم  نیاربانب  مدرک  یم  رود  مدوخ  زا  تمحز  هب  ار  مدرم  هتخود و  وا  هب  ار  منامـشچ  متفر و  وا  لابند  نم  تشگرب .
یگتـسهآ و هب  وا  مدـیود و  یم  صخـش  نآ  لابند  هب  هلجع  اب  هک  نیا  اـب  نم  دـندرک و  یم  زاـب  نم  يارب  ار  هار  مدرم  همه  سپ  ما ، هناوید 
هب ار  تسا  وت  اب  هچنآ  : » دومرف نم  هب  هتشگرب و  صخش  نآ  دوبن . یسک  هک  مدیسر  ییاج  هب  هکنیا  ات  مدیسر  یمن  وا  هب  تفر  یم  هار  راقو 

رگید لاس  یس  شاب . هتـشادن  دوخ  یـضیرم  زا  یـسرت  هک  وگب  وا  هب  : » دومرف دناوخب  ار  نآ  هک  نیا  نودب  مداد  ناشیا  هب  ار  همان  هدب ». نم 
ترـضح هک  روطناـمه  تفر و  دوـمرف و  ار  نیا  ترـضح  نآ  منک . تکرح  متـسناوتن  رگید  تفرگ و  ما  هیرگ  نم  ناـهگان  درُم ». یهاوـخ 

( هّیوضّرلا دئاوف  درک -( ». رمع  رگید  لاس  هیولوق 30  نبا  دوب  هدومرف 

مالسلاهیلع نامز  ماما  طّسوت  نابایب  رد  یناث  دیهش  تاجن 

تسا فورعم  هک  يدجسم  هب  تساوخ  دیهش  دندیـسر . هلمر  مان  هب  ییاج  هب  هار  نیب  رد  دوب . رفـس  لاح  رد  یناوراک  هارمه  هب  یناث  دیهش 
یـسک چـیه  دجـسم  رد  تسا و  لفق  رد ، هک  دـید  سپ  دنتـسه . نوفدـم  اجنآ  رد  هک  ییایبنا  ندرک  ترایز  رطاـخب  دورب ، ضیبا  عماـج  هب 
دیدرگ اعد  زامن و  هب  لوغشم  اجنآ  رد  دش و  لخاد  وا  دش . زاب  رد  یهلا  زاجعا  هب  دیشک . تشاذگ و  لفق  يور  رب  ار  شتـسد  سپ  تسین .

یسک چیه  هتفر و  ناوراک  هک  دش  هّجوتم  سپ  دنام . اج  هلفاق  زا  دشن و  ناوراک  تکرح  هّجوتم  لاعتم ، دنوادخ  يوسب  يو  هّجوت  رطاخب  و 
رتش راب  زین  وا  لیاسو  هکنیا  هب  هّجوت  اب  درک ، یم  رکف  اهنآ  هب  ندیـسر  دروم  رد  دـنکب و  دـیاب  راک  هچ  تسناد  یمن  تسا . هدـنامن  اهنآ  زا 
اهنآ هب  دـش و  هتـسخ  نتفر  هار  هدایپ  زا  هکنیا  ات  نتفر  هار  ناوراک  لاـبند  هب  هداـیپ  درک  عورـش  نیارباـنب  تسا . هتفر  ناوراـک  هارمه  هدوب و 

، دمآ یم  وا  فرط  هب  هک  دید  ار  يدرم  ناهگان  دوب  هدش  راتفرگ  راوشد  تخس و  تّیعضو  نآ  رد  یتقو  دیدن . ار  اهنآ  مه  رود  زا  دیسرن و 
درک و راوس  دوخ  تشپ  ار  یناث  دیهـش  سپ  وش ». راوس  نم  رـس  تُشپ  : » تفگ دیـسر  وا  هب  راوس  نآ  یتقو  دوب . يرتسا  راوس  رب  درم  نآ  و 
. دـش ناوراک  دراو  وا  و  ورب ». تناتـسود  شیپ  : » دومرف درک و  هدایپ  رتسا  زا  ار  وا  دـناسر و  ناوراک  هب  ار  وا  یهاـتوک  تّدـم  رد  قرب  لـثم 

مجن مدوـب -( ». هدـیدن  مه  نآ  زا  لـبق  مدـیدن و  ار  وا  ًالـصا  یلو  منیبـب  ار  وا  هار  نیب  رد  هک  مدوـب  نآ  يوجتـسج  رد  : » دـیوگ یم  دـیهش 
( بقاّثلا

یلیبدرا سّدقم  طّسوت  مالسلااهیلع  نامز  ماما  یلع و  ترضح  زا  لئاسم  ندرک  لاؤس 

اناد و تیاهن  یب  دوب و  مالع  ریم  وا  مان  دوب و  شرفت  لها  هک  داد  یم  دای  وکین  راتفر  شناد و  وا  هب  هک  تشاد  يدرگاـش  یلیبدرا ، سّدـقم 
مدـمآ و نوریب  مقاتا  زا  هک  دوب  هدـش  بش  ياه  همین  دـش ، مامت  نم  ندرک  هعلاـطم  یتقو  بش  کـی  : » دـیوگ یم  درگاـش  نآ  دوب . عرواـب 
ع)  ) یلع ترضح  فیرش  مرح  هب  ور  هک  مدید  ار  درم  کی  ناهگان  دوب . کیرات  رایـسب  بش  نآ  مدرک و  فیرـش  مرح  فارطا  هب  یهاگن 
مدـمآ و نییاپ  مدوب ، هداتـسیا  هک  ییاجنآ  زا  نیاربانب  ددزدـب ». ار  اـه  لیدـنق  زا  يزیچ  هدـمآ  تسا و  دزد  نیا  دـیاش  : » متفگ تسا ، هدرک 

مالسلاهیلع نامز  ماما  اب  مالسا  گرزب  املع  زا 31تاقالم  هحفص 10 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


داتفا دش و  زاب  لفق  مدید  ناهگان  داتسیا . تفر و  رّهطم  مرح  ياه  یکیدزن  هب  وا  دید . یمن  ارم  وا  هک  یلاح  رد  مدش  کیدزن  وا  هب  هتـسهآ 
باوج رّهطم  ربق  فرط  زا  درک و  مالس  دش . بای  فرـش  رّهطم  ربق  لخاد  هب  وا  دش و  زاب  بیترت  نیمه  هب  زین  مّوس  مّود و  برد  نینچمه  و 

سّدـقم مداتـسا  هک  متخانـش  ار  وا  شندرک ، تبحـص  زا  نم  درک و  تبحـص  یملع  لـئاسم  دروم  رد  (ع ) ماـما اـب  سپـس  دـش . هداد  مـالس 
یمن ارم  وا  متفر و  وا  رس  تشپ  نم  سپ  تفر . هفوک  دجسم  فرط  هب  دش و  نوریب  مه  رهش  زا  هتفر و  نوریب  مرح  زا  سپـس  تسا . یلیبدرا 
تشپ زا  نم  تشگرب و  سپس  دیوگ . یم  نخس  هلأسم  نامه  دروم  رد  رگید  یـصخش  اب  هک  مدینـش  دیـسر  دجـسم  بارحم  هب  نوچ  دید .

نم نم ! رورـس  يا  : » متفگ مداد و  ناشن  وا  هب  ار  مدوخ  دوب . هدش  زور  تیالو ، هزاورد  هب  دیـسر  یتقو  دـید . یمن  ارم  وا  متـشگرب و  وا  رس 
مّود صخش  يدرک و  یم  تبحص  وا  اب  رّهطم  دقرم  رد  هک  دوب  یسک  هچ  یلّوا  صخـش  هک  وگب  نم  هب  مدوب  امـش  اب  رخآ  ات  لّوا  زا  مدوخ 

توف وا  ات  منکن  تبحـص  یـسک  اب  وا  زار  دروم  رد  هک  تفرگ  لوق  نم  زا  ناشیا  يدرک »؟ یم  تبحـص  وا  اـب  هفوک  رد  هک  دوب  یـسک  هچ 
ع)  ) نینمؤملاریما ربق  دزن  هب  اهبش  نیاربانب  مروخ  یمرب  لکشم  هب  اه  هلئـسم  زا  یـضعب  دروم  رد  نم ! دنزرف  يا  : » دومرف نم  هب  سپـس  دنک .

يدهم ترضح  دزن  هب  ارم  بشما  ع )  ) یلع ترضح  مونش . یم  باوج  منک و  یم  تبحـص  ترـضح  نآ  اب  هلئـسم  نآ  دروم  رد  مور و  یم 
نآ و  .« نک لاؤس  وا  زا  ار  هلئـسم  نیا  ورب و  ترـضح  نآ  شیپ  هب  تسا . هفوـک  دجـسم  رد  بشما  يدـهم  مدـنزرف  : » دوـمرف داتـسرف و  (ع )

ات مدوب  وا  رس  تشپ  رد  نم  : » دیوگ یم  نینچ  یلیبدرا  سّدقم  درگاش  هک  تسا  هدمآ  يرگید  لقن  رد  دوب ». ع )  ) يدهم ترـضح  صخش 
نم هب  شهّجوت  دینش  ارم  هفرس  یتقو  منکن و  هفرس  متسناوتن  هک  يروط  هب  تفرگ  ما  هفرس  ماگنه  نیا  رد  دش . هناّنح  دجسم  کیدزن  هکنآ 

لخاد هک  یتقو  رد  مدوب  امش  اب  نم  : » متفگ ینک »؟ یم  هچ  اجنیا  : » تفگ یلب ». : » متفگ یمالع »؟ ریم  وت  : » تفگ تخانـش و  ارم  دش  بلج 
قاّفتا رخآ  ات  لّوا  زا  وت  يارب  بشما  هک  یلئاسم  دروم  رد  ار  نم  هک  مهد  یم  مسق  ربق  بحاص  ّقح  هب  ار  وت  نالا و  ات  يدش  هسّدقم  ناکم 

: تفگ مداد ، لوق  نم  هک  یتقو  ییوگن ». یـسک  چـیه  هب  متـسه  هدـنز  نم  هک  یتقو  ات  هک  یطرـش  هب  میوگ  یم  : » تفگ ینک ». ربخاب  داتفا 
مورب و ع )  ) نینمؤملاریما ترضح  دزن  هک  مدرک  رکف  دوب . لکشم  نم  يارب  هلئسم  نآ  یلو  مدرک  یم  رکف  يا  هلئسم  یـضعب  دروم  رد  نم  »

دنوادـخ زا  يدـید و  هک  يروطنامه  دـش  زاـب  دـیلک  نودـب  مرح  رد  مدیـسر  ترـضح  نآ  شیپ  یتقو  منک . لاؤس  ناـشیا  زا  ار  هلئـسم  نآ 
ترضح زا  ورب و  هفوک  دجـسم  هب  : » تفگ هک  دمآ  ربق  زا  ییادص  تقو  نآ  رد  دهدب . ارم  باوج  ع )  ) نینمؤملاریما ترـضح  هک  متـساوخ 

( راونالا راحب  هّینامعّنلا -  راونا  تسا -( ». وت  نامز  ِماما  وا  نوچ  نک ؛ لاؤس  اجنآ  رد  (ع ) مئاق

سوواط نب  دّیس  طّسوت  مالسلاهیلع  نامز  ماما  نیریش  تاجانم  ندینش 

انتعیـش ّنا  مهّللا  : » دومرف یم  بانج  نآ  هک  (ع ) رمالا بحاـص  زا  سّدـقم  بادرـس  رد  رحـس  رد  دینـش  وا  هک  تسا  لوقنم  سوواـط  نبا  زا 
مهنع حفـصاف  مهنیب ، کنیب و  مهبونذ  تناک  ناف  انتیالو  انّبح و  یلع  الاّکتا  ةریثک  ًابونذ  اولعف  دـق  انتنیط و  ۀـّیقب  اـنراونا و  عاعـش  نم  تقلخ 

نیب مهنیب و  عمجتال  راّنلا و  نع  مهحزحز  ۀّنجلا و  مهلخدا  انـسمخ و  نع  اهب  ّصاق  مهنیب و  حلـصاف  مهنیب ، امیف  اهنم  ناک  ام  انیـضر و  دـقف 
تّبحم رب  ءاّکتا  هب  يدایز  ناهانگ  اهنآ  يا ، هدرک  قلخ  ام  تنیط  هّیقب  ام و  رون  عاعش  زا  ار  ام  نایعیـش  ایادخ  ینعی : .« ) کطخـس یف  انئادعا 

زا هچنآ  يا و  هدرک  یـضار  ار  ام  هک  رذگب  اهنآ  زا  تسا  وت  اب  طابترا  رد  هک  تسا  یهانگ  اهنآ  ناهانگ  رگا  دـنا ، هدرک  ام  تیالو  ام و  هب 
دنوش و یـضار  ات  هدب  اهنآ  هب  تسا  ام  ّقح  هک  یـسمخ  زا  نک و  حالـصا  ار  اهنآ  نیب  تدوخ  تسه ، ناشدوخ  اب  طابترا  رد  اهنآ  ناهانگ 

( نیدباعلا سینا  امرفن -( ». عمج  دوخ  طخس  مشخ و  رد  ام  نانمشد  اب  ار  اهنآ  هدب و  تاجن  مّنهج  شتآ  زا  ار  اهنآ 

هلهس دجسم  رد  مالسلاهیلع  نامز  ماما  اب  مولعلارحب  دّیس  تاقالم 

فجن رد  مولعلارحب  یئابطابط  همّالع  هّللا  ۀـیآ  سرد  سلجم  رد  يزور  : » دـیوگ یم  یـساملس  نیدـباعلا  نیز  ـالم  دـنوخآ  راوگرزب  ملاـع 
ازریم سرد ، زا  سپ  دـش . لـخاد  نیناوق »  » بحاـص یمق  مساـقلاوبا  ازریم  باـنج  هبترم  دـنلب  ملاـع  تراـیز ، تهج  مدوـب . هتـسشن  فرـشا 
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ادیپ تسد  یخزرب  یتوکلم و  مشچ  شیادیپ  ینامـسج و  یناحور و  ّدلوت  هب  دیدش و  راگتـسر  امـش  : » تفگ مولعلارحب  دّیـس  هب  مساقلاوبا 
نم : » دومرف لّمات  نودب  مولعلارحب  دّیـس  سپ  دیدروآ ». تسد  هب  هک  ینایاپ  یب  ياهتمعن  نآ  زا  دینک  تمحرم  ام  هب  يزیچ  سپ  دیا . هدرک 

فجن هب  تشگرب  دصق  حبـص  لّوا  مدوب و  هتفر  هفوک  دجـسم  هب  بش  هلفان  ندناوخ  يارب  تسا ) هدنیوگ  زا  دیدرت   ) لبق بش  ود  ای  بشید 
حبـص و زا  لبق  فجن  هب  ندیـسرن  سرت  زا  یلو  درک  ار  هلهـس  دجـسم  هب  نتفر  ياوه  ملد  مدمآ ، نوریب  دجـسم  زا  یتقو  مدرک . ار  فرـشا 
هک تساوخ  یم  رتشیب  ملد  دـش و  یم  دایز  هظحل  هب  هظحل  مقایتشا  یلو  مدـش  فرـصنم  راک  نیا  زا  زور ، نآ  رد  هثحاـبم  رما  ندـش  ماـجنا 
ارم هک  تشذگن  یتّدم  داد و  تکرح  فرط  نآ  هب  ارم  دش و  دنلب  يرابغ  دـیزو و  يداب  ناهگان  متـشاد  دـیدرت  هک  لاوحا  نیمه  رد  مورب .

لوغـشم هک  راوگرزب  یـصخش  زج  تسین  يرئاز  چیه  تسا و  یلاخ  هک  مدید  مدش ، دجـسم  لخاد  سپـس  تخادـنا . هلهـس  دجـسم  رد  رب 
میاهوناز دش و  هدنک  اج  زا  ملد  درک و  رییغت  ملاح  دنک . یم  نایرگ  ار  مشچ  لّوحتم و  ار  بلق  هک  یتاملک  اب  دـنوادخ  اب  تاجانم  هب  تسا 

مکـشا متـسناد . یم  نم  هک  يّرثؤم  ياهاعد  همه  نیا  هدیدن  ممـشچ  دوب و  هدیـسرن  مشوگ  هب  زگره  هک  تاملک  نآ  ندینـش  زا  دیزرل  یم 
هداتـسیا هک  ییاج  رد  سپ  دناوخ . یم  دوخ  تاّیظفح  زا  هکنیا  هن  دسیون ، یم  ار  تاملک  نآ  هک  هدننک  تاجانم  هک  مدیمهف  دـش و  يراج 

: دومرف یسراف  نابز  هب  دش و  نم  هّجوتم  سپ  دش . مامت  وا  تاجانم  هکنیا  ات  مدرب  تّذل  اهنآ  زا  مداد و  تاملک  نآ  هب  شوگ  مدنام و  مدوب 
ایب و رتولج  دنداد  روتسد  زاب  مداتسیا . متفر و  رتولج  یمک  سپ  مور ، رتولج  هک  داد  روتسد  مداتـسیا . متفر و  ولج  یمدق  دنچ  ایب ». يدهم  »
اب ترضح  نآ  دیسر و  یم  ترضح  نآ  هب  نم  تسد  نم و  هب  ترـضح  نآ  تسد  هک  ییاج  ات  متفر  ولج  تسا ». تعاطا  رد  بدا  : » دومرف

( بقاّثلا مجن  درک -( ». تبحص  نم 

مالسلاهیلع نامز  ماما  طّسوت  مولعلارحب  دّیس  ندیشک  لغب  رد 

ناشیا زا  یـصخش  هک  مدوب  رـضاح  مولعلا  رحب  دّیـس  هدیافرپ  سلجم  رد  : » دـیوگ یم  یـساملس  نیدـباعلا  نیز  الم  دـنوخآ  راوگرزب  ملاع 
زا دوب . ندیـشک  لوغـشم  دوب و  نایلق  مولعلارحب  همّالع  تسد  رد  يربک . تبیغ  رد  (ع ) رـصع ماما  ینارون  يور  رادید  ناکم  زا  درک  لاؤس 

: تفگ یم  هک  مدینـش  یم  نم  دومرف و  يزیچ  هتـسهآ  درک و  بطاخم  ار  دوخ  تخادنا و  ریز  هب  ار  رـس  دـش و  تکاس  صخـش  نآ  لاؤس 
یـسک رگا  هک  دنا  هدروآ  هک  یلاح  رد  دینابـسچ  دوخ  هنیـس  هب  دیـشک و  لغب  رد  ارم  ترـضح  نآ  هک  یلاح  رد  وا  باوج  رد  میوگب  هچ  »

: دومرف هدننک  لاؤس  باوج  رد  سپس  درک . رارکت  هبترم  دنچ  ار  نخس  نیا  و  دنکن ». علطم  ار  یسک  دیامن و  ّدر  دومن  هدهاشم  ار  ترـضح 
هدرک تعانق  هملک  ود  نیمه  هب  و  تسا ». هدش  ّدر  دنکب  ار  ع )  ) نامز ماما  ندید  ياعّدا  هک  یـسک  هک  هدش  تیاور  (ع ) موصعم ناماما  زا  »

اقآ سرد  هب  مولعلارحب  همّالع  اب  نم  : » دـیوگ یم  یمق  مساـقلاوبا  ازریم  موحرم  نینچمه  درکن ». يا  هراـشا  هدومرف  یم  هک  يزیچ  نآ  هب  و 
هب نم  هکنیا  ات  مدومن ، یم  ریرقت  مولعلارحب  دّیـس  يارب  ار  اهـسرد  نم  ًابلاغ  میدرک و  یم  هثحابم  ار  اهـسرد  وا  اب  میتفر و  یم  یناهبهب  رقاـب 

دوخ اب  مدرک و  یم  بّجعت  نم  دش . فورعم  ملع  تمظع و  هب  مولعلارحب  دّیس  هعیـش ، نادنمـشناد  ءاملع و  نیب  یتّدم  زا  سپ  مدمآ . ناریا 
فجن رد  مدش . قارع  تایلاع  تابتع  ترایز  هب  قّفوم  هکنآ  ات  دیسر »!؟ تمظع  نیا  هب  روطچ  تشادن ، ار  دادعتـسا  نیا  هک  وا  : » متفگ یم 

مولعلارحب ار  وا  ًاتقیقح  دیاب  هک  تسا  یجاّوم  يایرد  وا  ًاّدج  مدید  دش ، ناونع  يا  هلأسم  سلجم  نآ  رد  مدید . ار  مولعلارحب  دّیـس  فرـشا 
نم زا  هکلب  دـیتشادن  ار  ملع  دادعتـسا و  زا  هبترم  نیا  امـش  اهتقو  نآ  میدوب ، مه  اب  هک  ام  اقآ ! : » مدرک لاؤس  وا  زا  تولخ  رد  يزور  دـیمان .

لاؤس باوج  مساقلاوبا ! ازریم  : » دومرف ناشیا  دیا ». هداعلا  قوف  شناد  ملع و  رد  مینیب ، یم  هّللادمحب  الاح  دیدرک ، یم  هدافتـسا  اهـسرد  رد 
ًالامجا ادـتبا  مدرک ، لوبق  نم  دـیئوگن ». یـسک  هب  ما ، هدـنز  نم  ات  هک  مراد ، اـضاقت  وت  زا  اـّما  میوگ ، یم  وت  هب  یلو  تسا ! رارـسا  زا  اـمش 

. هدینابـسچ دوخ  هنیـس  هب  هفوک  دجـسم  رد  یبش  ارم  هادـف ) انحاورا   ) رـصع ّیلو  ترـضح  هک  نآ  لاـح  دـشابن و  روط  نیا  هنوگچ  : » دومرف
لوغشم ع )  ) رـصع ّیلو  ترـضح  میاقآ  مدید  مدوب ، هتفر  هفوک  دجـسم  هب  یبش  : » دومرف دیدیـسر »؟ ترـضح  نآ  تمدخ  هنوگچ  : » متفگ

، مدرک بدا  یلو  متفر ، ولج  يرادقم  نم  مورب ! شیپ  هک  دنداد ، روتسد  دومرف و  تمحرم  ار  مباوج  مدرک ، مالس  مداتسیا و  تسا . تدابع 
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شوغآ هکنآ  ات  مدش ، کیدزن  نم  ایب ». رتولج  : » دندومرف مه  زاب  متفر ، رتکیدزن  یمدـق  دـنچ  سپ  ایب ». رتولج  : » دـندومرف متفرن . ولج  دایز 
.« دش ریزارس  دوش ، ریزارس  هنیس  بلق و  نیا  هب  تساوخ  ادخ  هچنآ  اجنیا  رد  دنابسچ . شکرابم  هنیس  هب  تفرگ و  لغب  رد  ارم  دوشگ و  رهم 

(( ع  ) نامز ماما  اب  تاقالم  بقاّثلا -  مجن  )- 

مولعلارحب دّیس  طّسوت  زامن  رد  ثکم  مالسلااهیلع و  نییرکسع  مرح  رد  نامز  ماما  ندید 

زا دـعب  هک  درک  دـصق  یتقو  میدـناوخ . زامن  ع )  ) نییرکـسع مرح  رد  مولعلارحب  همّالع  بانج  اب  : » دـیوگ یم  یمق  يازریم  راوگرزب  ملاـع 
بّجعت ام  همه  دـش  ماـمت  زاـمن  یتقو  دـش . دـنلب  سپـس  درک ، ثکم  یمک  هک  دـمآ  دوجوب  وا  يارب  یتلاـح  دوش  دـنلب  مود  تعکر  دّهـشت 

. دش هدامآ  اذغ  هرفس  لزنم و  هب  میتشگرب  هکنیا  ات  دنک . لاؤس  هک  درک  یمن  تأرج  ام  زا  یـسک  میدیمهفن و  ار  ثکم  نآ  ّتلع  میدرک و 
ام زا  وـت  هن ! : » متفگ نم  منک . لاؤـس  ثکم  نآ  دروـم  رد  ناـشیا  نآ  زا  هـک  درک  هراـشا  نـم  هـب  دوـب  سلجم  نآ  رد  هـک  تاداـس  زا  یکی 
زا رتـشیب  نم  تأرج  همه  نیب  رد  دـینک »؟ یم  وگتفگ  يزیچ  هچ  دروم  رد  : » دومرف دـش و  نم  هّجوتم  موـلعلارحب  همّـالع  سپ  يرتـکیدزن ».
هک یتسردب  : » دومرف دّیس  دنمهفب ». ار  دوب  هدمآ  دوجوب  امش  يارب  زامن  رد  هک  یتلاح  نآ  زار  دنهاوخ  یم  اهنیا  : » متفگ نیاربانب  دوب ، همه 
نم هب  ترـضح  نآ  ینارون  يور  هدـهاشم  زا  تلاح  نیا  نیارباـنب  دـش ، دراو  شراوگرزب  ردـپ  هب  ندرک  مالـس  يارب  (ع ) يدـهم ترـضح 

( بقاّثلا مجن  دنتفر -( ». نوریب  هضور  زا  هکنیا  ات  داد  تسد 

ترضح نآ  زا  هلاوح  نتفرگ  هناخ و  رد  مالسلاهیلع  نامز  ماما  اب  مولعلارحب  دّیس  تاقالم 

یم تسا  هدوب  هّکم  رد  ناشیا  روضح  ياهزور  رد  مولعلارحب  همّالع  ياهراک  دهاش  هک  یساملس  نیدباعلا  نیز  الم  دنوخآ  راوگرزب  ملاع 
هب ییانتعا  تشاد و  یگدنشخب  رد  یمکحم  صرق و  لد  دوب  لیماف  هداوناخ و  زا  رود  بیرغ و  رهـش  رد  هکنیا  اب  مولعلارحب  همّالع  : » دیوگ

تمدـخ ار  هدـمآ  دوجوب  ّتیعـضو  نیاربانب  میتشادـن . يزیچ  هک  زور  کی  داتفا  قاّفتا  سپ  تشادـن . جراخم  ندـش  دایز  داـیز و  فرـصم 
هک دوب  نیا  همّالع  تداع  دومرفن و  يزیچ  ناشیا  تسین ». تسد  رد  يزیچ  تسا و  دایز  جراـخم  : » متفگ مدرک و  ضرع  مولعلارحب  همّـالع 
یم وا  يارب  یناـیلق  اـم  هاـگنآ  تفر . یم  دوب  شدوخ  هب  صوصخم  هک  یقاـطا  ردو  دـمآ  یم  هناـخ  هب  درک و  یم  هبعک  رود  یفاوط  حـبص 

ره يارب  سپ  دندش . یم  عمج  یبهذـم  ره  زا  نادرگاش  تسـشن و  یم  رگید  قاطا  رد  دـمآ و  یم  نوریب  سپـس  دیـشک . یم  ار  نآ  میدرب ،
بـسح رب  تشگرب ، فاوط  زا  یتـقو  مدوـب ، هدرک  زورید  رد  یتسدـگنت  زا  تیاکـش  هک  زور  نآ  داد . یم  سرد  شبهذـم  شور  هب  هورگ 

اجنیا زا  ریگب و  ار  نایلق  : » تفگ نم  هب  دش و  برطـضم  تّدـش  هب  همّالع  دـیبوک . ار  برد  یـسک  ناهگان  هک  مدرک  هدامآ  ار  نایلق  تداع 
رد دش و  دراو  برع  دارفا  لثم  يا  هبترم  دـنلب  صخـش  سپ  درک . زاب  ار  رد  رد و  کیدزن  تفر  دـش و  دـنلب  تعرـس  اب  دوخ  و  ربب ». نوریب 

ناشیا مربن ». کیدزن  ار  نایلق  : » هک درک  هراـشا  نم  هب  تسـشن و  رد  مد  بدا ، ینتورف و  عوضخ و  تیاـهن  رد  دّیـس  تسـشن و  دّیـس  قاـطا 
ار شتـسد  درک و  زاب  ار  هناخ  رد  دش و  دنلب  هلجع  اب  دّیـس  سپ  دش ، دنلب  درم  نآ  سپـس  دنتفگ . یم  نخـس  رگیدکی  اب  دنتـسشن و  یتدـم 
داد و نم  تسد  هب  يا  همان  تشگرب و  هدـیرپ  گنر  اب  دّیـس  تفر و  وا  درک . دوب  هدـیناباوخ  هناخرد  ار  نآ  هک  يرتش  راوس  ار  وا  دیـسوب و 

نآ سپ  ریگب ». وا  زا  ار  تسا  هدش  هتـشون  وا  رب  هچنآ  وا و  شیپ  ورب  تسا . افـص  هوک  رد  هک  یفاّرـص  درم  يارب  تسا  يا  همان  نیا  : » تفگ
سپ روایب ». لاّمح  دـنچ  ورب و  : » تفگ دز و  هسوب  نآ  هب  درک  هاگن  تفرگ و  ار  همان  یتقو  وا  مدرب . درم  نامه  دزن  ار  نآ  متفرگ و  ار  هماـن 
نارق جـنپ  هسنارف ، لایر  دنتـشادرب و  اهنآ  دروآ و  هسنارف  لایر  دنتـشاد ، تّوق  رفن  راـهچ  نآ  هک  يّدـح  اـت  مدروآ و  لاّـمح  راـهچ  متفر و 
هکنیا موش و  ربخاب  وا  لاح  زا  هک  متفر  فاّرـص  نآ  دزن  يزور  . دـندروآ لزنم  هب  اهلاّمح  ار  اهلایر  نآ  رتشیب . رادـقم  کـی  تسا و  یمجع 

چیه اجنیا  رد  ام  : » تفگ مدیسرپ . فاّرص  لاح  زا  دوب ، اجنآ  رد  هک  یسک  زا  یناّکد ! هن  مدید و  یفاّرص  هن  هک  دوب ، یـسک  هچ  زا  همان  نآ 
( بقاّثلا مجن  دوب -( ». مّالع  کلم  ياهزار  زا  نیا  هک  مدیمهف  هاگنآ  دنیشن ». یم  سک  نالف  اجنیا  رد  میدوب و  هدیدن  یفاّرص  هاگ 
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مولعلارحب دّیس  طّسوت  سّدقم  بادرس  رد  مالسلاهیلع  نامز  ماما  اب  رادید 

یقاتا وا  يارب  مدوب . مولعلارحب  همّالع  اب  هّرماس  یترایز  رفس  رد  : » دیوگ یم  مولعلارحب  دّیس  بانج  ناکیدزن  زا  یـضترم  دّیـس  مان  هب  يدرف 
بش و رد  ناشیا  هب  تمدـخ  تبظاوم و  يارب  ار  مدوخ  یعـس  مامت  نم  دوب . ناشیا  قاتا  رانک  نم  قاتا  دـیباوخ و  یم  اجنآ  رد  اهنت  هک  دوب 
رب هک  داـتفا  قاـّفتا  بش  کـی  رد  تشذـگ . یم  بش  زا  یتمـسق  هکنیا  اـت  دـندش  یم  عمج  موحرم  نآ  دزن  هب  مدرم  اهبـش  مدرک . یم  زور 

دنوش و عمج  مدرم  درادن  تسود  هکنیا  لثم  هک  مدید  یتلاح  رد  ار  دّیـس  نم  دندمآ . عمج  وا  دزن  رد  مدرم  تسـشن و  دوخ  تداع  بسح 
زج دـنتفر و  مدرم  وا . شیپ  زا  نتفر  رد  ندرک  هلجع  هب  تسا  يا  هراشا  نآ  رد  هک  دـنز  یم  یفرح  سکره  هب  دوش و  تولخ  دراد  تسود 
یم رکف  بش  نیا  رد  مولعلارحب  همّالع  تلاح  دروم  رد  متفر و  دوخ  هرجح  هب  نم  مور . نوریب  هک  داد  روتسد  زین  نم  هب  دنامن و  یسک  نم 

مدید منک . یئوج  تسج  دّیس ، لاح  زا  هک  يروط  هب  مدمآ  نوریب  هنایفخم  سپـس  مدرک ، ربص  یتّدم  دش . رود  ممـشچ  زا  باوخ  مدرک و 
نآ تّیعـضو  زا  مدـش و  قاتا  دراو  تسین . قاـتا  رد  یـسک  تسا و  نشور  غارچ  مدـید  مدرک ، هاـگن  رد  فاکـش  زا  تسا . هتـسب  قاـتا  رد 

ماما مرح  ياهرد  مدید  مدش و  مرح  نحـص  دراو  متـشگ . یم  مولعلارحب  همّالع  لابند  هب  هنهرب  ياپ  اب  تسا . هدـیباوخن  بشما  هک  مدـیمهف 
. مدش سّدقم  بادرس  نحـص  دراو  دوبن . ناشیا  زا  يرثا  یلو  متـشگ  ار  مرح  نوریب  فارطا  تسا . هتـسب  ع )  ) يداه ماما  يرگـسع و  نسح 
زا يا  همهمه  يادـص  متفر . نییاـپ  دوبن  ادـیپ  یتکرح  یّـسح و  چـیه  هک  يروط  هب  هتـسهآ  نآ  ياـه  هّلپ  زا  تسا . زاـب  نآ  ياـهرد  مدـید 
هّلپ راهچ  ای  هس  هکنیا  ات  دنیوگ  یم  هچ  مدش  یمن  هّجوتم  نم  یلو  دنک  یم  تبحـص  يرگید  اب  یـسک  هکنیا  لثم  مدینـش  بادرـس  يوکس 

زا ارچ  ینک !؟ یم  هچ  یـضترم ! دّیـس  يا  : » هک دش  دنلب  ناکم  نامه  زا  دّیـس  يادص  ناهگان  هک  متفر  یم  هتـسهآ  رایـسب  نم  دوب و  هدـنام 
مهدـب یباوج  هکنیا  نودـب  تفرگ  میمـصت  کشخ  بوچ  لثم  مداتـسیا  تکرح  یب  هدز و  تریح  مدوخ  ياج  رد  يدـمآ »!؟ نوریب  هناـخ 

.« دش نم  ندمآ  هّجوتم  يرهاظ  ساوح  نودب  هک  یتروص  رد  دـنام  دـهاوخ  هدیـشوپ  وا  رب  نم  لاح  روطچ  : » متفگ مدوخ  هب  یلو  مدرگرب .
هّبق يوربور  اـهنت  هک  مدـید  ار  مولعلارحب  همّـالع  متفر . نییاـپ  اـه  هّلپ  زا  یهاوخرذـع  نیب  رد  مداد و  یباوج  ینامیـشپ  ترذـعم و  اـب  سپ 

( بقاّثلا مجن  درک -( ». یم  تبحص  ع )  ) يدهم ترضح  اب  وا  هک  مدیمهف  سپ  تسین . يرگید  سک  زا  يرثا  تسا و  هداتسیا 

مدید ار  مالسلاهیلع  يدهم  ترضح  وگب  مولعلارحب ! دّیس  يا 

نیب رد  مه  مولعلارحب  همّالع  دمآ . نایم  هب  دندید  ار  (ع ) يدهم ترـضح  هک  یناسک  تاقاّفتا  تبحـص  مولعلارحب  همّالع  سلجم  رد  يزور 
مدرک یم  رکف  هک  ینامز  رد  مناوخب  هلهس  دجسم  رد  ار  مزامن  زور  کی  متشاد  تسود  : » دومرف درک و  تبحص  هب  عورـش  اه  تبحـص  نآ 

هک تشادن  هقباس  تسا و  دنلب  اهنآ  ندناوخ  نآرق  رکذ و  يادص  تسا و  مدرم  زا  رپ  هک  مدـید  مدیـسر  اجنآ  هب  نوچ  تسین . اجنآ  یـسک 
هتـسب فص  تعامج  زامن  ندـناوخ  يارب  هک  يدایز  ياهفـص  هک  مدـید  یلاح  رد  ار  اهنآ  یلو  دـشاب . اجنآ  رد  سک  چـیه  یتقو  نینچ  رد 

ییاج دـیاش  منک  هاگن  ار  اهفـص  ات  نآ  يالاب  متفر  دوب . نش ) یعون   ) لمر زا  يا  هّپت  میاپ  ریز  هک  ییاـج  مداتـسیا  راوید  راـنک  رد  نم  دوب .
سلجم رد  هک  يدارفا  زا  یکی  مداتـسیا . متفر و  اجنآ  مدرک . ادیپ  ار  رفن  کی  ياج  اهفـص  نآ  زا  یکی  رد  متـسیاب . اجنآ  رد  هک  منک  ادـیپ 

هدوب و باوخ  رد  هکنیا  لثم  دش  تکاس  مولعلارحب  همّالع  ماگنه  نیا  رد  مدید ». ار  هیلع ) هّللا  تاولـص   ) يدهم ترـضح  وگب  : » تفگ دوب 
( بقاّثلا مجن  دشن -( . یضار  دنک  مامت  ار  شتبحص  هک  دنتساوخ  دارفا  هچ  ره  نآ  زا  دعب  دشاب . هدش  رادیب 

ندینش ابرلد  وت  نآرق ز  توص  تسا  شوخ  هچ 

یم ار  تیب  نیا  دـش و  (ع ) نینمؤملاریما مرح  دراو  مولعلارحب  همّالع  بانج  يزور  : » دـیوگ یم  یـساملس ، نیدـباعلا  نیز  اّلم  ینّابر ، ملاـع 
دراو یتقو  : » دومرف ناشیا  مدرک . لاؤس  تیب  نیا  ندـناوخ  دروم  رد  همّـالع  زا  ندینـش » اـبرلد  وت  نآرق ز  توص  تسا  شوخ  هچ  : » دـناوخ
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نآ يادـص  یتقو  دومرف  یم  توالت  نآرق  رـس ، يالاب  رد  دـنلب  يادـص  اب  هک  ار  (ع ) يدـهم ترـضح  مدـید  مدـش ، (ع ) نینمؤملاریما مرح 
مجن دنتفر -( ». نوریب  مرح  زا  درک و  عطق  ار  نآرق  تئارق  ترـضح  نآ  مدـش ، مرح  دراو  یتقو  مدـناوخ . ار  تیب  نآ  مدینـش ، ار  راوگرزب 

( بقاّثلا

... دروم رد  زیگنا  تفگش  یبلطم  ندید  مالسلاهیلع و  نامز  ماما  اب  نیما  نسحم  دّیس  هّللا  ۀیآ  رادید 

يافرـش هاشداپ و  نیرخآ  نیـسح ، فیرـش  ردپ  یلع ، فیرـش  تموکح  نامز  رد  : » دیوگ یم  یتشر  قاحـسا  خیـش  جاح  هّللا  ۀـیآ  موحرم 
، تافرع ات  هتفرگ  فاوط  زا  اج  همه  رد  مدش و  فّرـشم  هّکم  هب  بناجنیا  دندوب . ربمایپ  نادنزرف  تاداس و  زا  يدیز و  ینـسح و  هک  زاجح 

نآ هک  متـشاد  نیقی  رابخا  زا  هدافتـسا  تایاور و  زا  ماـهلا  اـب  هک  ارچ  متـشاد  ع )  ) رـصع یلو  ترـضح  قشع  روش و  رد  لد  رعـشم ، ینم و 
وا زا  متـشادرب و  ادـخ  هاگراب  هب  عّرـضت  اعد و  تسد  دـنروآ . یم  اـجب  ار  کـسانم  دـنراد و  فیرـشت  ّجـح  مسوم  رد  هلاـس  همه  راوگرزب 

مدرگزاب نانبل  هب  ایآ  منک ؟ هچ  هک  مدوب  هشیدنا  نیا  رد  مدشن . قّفوم  دش و  يرپس  ّجح  ماّیا  اّما  دروآ ، لئان  رادید  ضیف  هب  ارم  هک  متساوخ 
هبـساحم زا  سپ  مبلطب ؟ ار  وا  تّجح  ادـخ  زا  هدـنکفا و  تماقا  لحر  اجنامه  هکنیا  ای  مدرگزاب  دوصقم  یپ  رد  ترایز و  يارب  دـعب  لاس  و 

روظنم هبو  ددرگ  رای  قیفوت  دنک و  ددم  ادخ  دـیاش  منامب  تسا  رتهب  تسا ) هدوبن  زورما  دـننامه  هک   ) زور ترفاسم  لئاسو  اب  مدـید  رایـسب 
مدنام و مه  زاب  متفاین  رادید  قیفوت  مه  دعب  لاس  وجتـسج ، شالت و  همه  اب  اّما  مدنام  دعب  لاس  مسارم  ات  مداهن و  ندنام  رب  ار  انب  میآ . لئان 

حرط زور  نآ  زاجح  هاشداپ  یلع  فیرـش  موحرم  اب  ینالوط  تّدـم  نیا  رد  تفای . همادا  فّقوت  نیا  متفه  اـی  مجنپ  مراـهچ ، مّوس ، لاـس  اـت 
لاس نیرخآ  رد  مدرک . یم  تاقالم  وا  اـب  متفر و  یم  وا  هاـگتماقا  هب  یعناـم  چـیه  نودـب  هاـگیب  هاـگ و  هک  یتروص  هب  دـش  هتخیر  یتسود 

هب متخیر و  کشا  رایسب  متفرگ و  ار  هبعک  هناخ  هدرپ  يزور  ّجح  کسانم  ماجنا  زا  سپ  نم  دیسر و  ارف  ّجح  مسوم  هک  دوب  هّکم  رد  مفّقوت 
رادید قیفوت  ترضح  نآ  ناگتفیش  زا  تّلم و  نید و  رازگتمدخ  ملاع و  دّیس  نیا  هب  ینالوط  تّدم  نیا  رد  ارچ  : » هک مدرب  هلگ  ادخ  هاگراب 

هّلق هب  هک  یماگنه  متفر . الاب  هّکم  ياههوک  زا  یهوک  هنماد  هب  جراخ و  ادخ  هناخ  زا  رایسب  زاین  زار و  زا  سپ  يرآ ! تسا »؟ هدماین  لصاح 
شیوخ ربارب  رد  مدوب  هدـیدن  رمع  همه  رد  ار  شدـننامه  هک  یمّرخ  توارطرپ و  رایـسب  زبسرـس و  تشد  هوک  يوـس  نآ  رد  مدیـسر  هوـک 

توارط و همه  نیا  عرز ،... تشک و  دـقاف  تشد  رد  نآرق : ناـیب  هب  هّکم و  فارطا  رد  : » متفگ دوـخ  اـب  مدـش ، هدز  تفگـش  مدرک . هراـظن 
يارحص نآ  نایم  رد  هک  مدرپس  ماگ  تشد  يوس  هب  هوک  زارف  زا  ما »؟ هدیدن  ار  اجنیا  اهلاس  نیا  رد  نم  هنوگچ  اجک ؟ زا  نمچ  يزبسرس و 

ناسنا دـنا و  هتـسشن  همیخ  نایم  رد  یهورگ  مدـید  هک  تسیچ  نایرج  مرگنب  ات  مدـش  کیدزن  مدـید . هناهاش  يا  همیخ  مّرخ ، توارط و  رپ 
نآ نانخـس  هب  شوگ  يا  هشوگ  رد  تسا  ّتیعمج  زا  زیربل  همیخ  مدـید  مدـش  رتـکیدزن  دـنک . یم  تبحـص  ناـنآ  يارب  ییـالاو  هتـسراو و 
هب نامیااب  وا ، كاپ  نامدود  نادـنزرف و  هک  تسا  نیا  س )  ) همطاـف ناـمردام  يراوگرزب  تمارک و  زا  : » دـیوگ یم  مدـید  مدرپس  راوگرزب 

ندینـش اب  دنور ». یم  ایند  زا  ّقح  نید  اب  هدـش و  نیقلت  نانآ  هب  تیالو  یعقاو و  نامیا  گرم  تارکـس  هماگنه  رد  دـنور و  یم  ایند  زا  ّقح 
رد هک  ییاه  هرهچ  همیخ و  هب  ات  متـشگرب  زاب  مدومن و  راز  هزبس  تشد  نهپ  نآ  یمّرخ  ییابیز و  توارط و  هب  یهاگن  یتدـیقع ، هتکن  نیا 
نآ هب  مشچ  رگید  راب  هلجع  اب  دندش . دیدپان  مرظن  زا  دـندوب  نآ  نورد  رد  هک  یناسک  همیخ و  مدـید  هک  مرگنب  دـندوب  هتـسشن  نآ  نورد 

اب متفای . زاجح  نازوس  مرگ و  ياهنابایب  اههوک و  هنماد  رد  ار  دوخ  تسین و  يربخ  مه  نآ  زا  مدید  هک  متخود  توارطرپ  زبسرـس و  تشد 
هتسهآ رهش  مدرم  مدید  متفای . يّداعریغ  ار  رهش  لاوحا  عاضوا و  مدش و  هّکم  رهش  دراو  مدمآ ، نییاپ  هوک  زا  متـساخرب و  هاکناج  یهودنا 

»!؟ تسا هداتفا  یقاّفتا  رگم  تسا ؟ ربخ  هچ  : » مدیـسرپ دندیـسر . یم  رظن  هب  نیگهودنا  رهـش  یماظتنا  ياهورین  دندرک و  یم  وگتفگ  مه  اب 
دوب افص  رازاب  مرح و  راوج  رد  هک  فیرش  هاگتماقا  هب  ار  دوخ  باتش  اب  تسا ». راضتحا  لاح  رد  هّکم  فیرـش  هک  یناد  یمن  رگم  : » دنتفگ
یم وا  اـب  ارم  یتسود  هقباـس  دنتخانـش و  یم  ارم  نوچ  متفر و  شیپ  وا  رادـید  دـصق  هب  نم  دـنهد . یمن  هار  ار  یـسک  مدـید  اـّما  مدـناسر ،

بهذـم راهچ  هّمئا  تاضق و  مدـید ، گرم  تارکـس  لاح  رد  ار  وا  مدـش و  هّکم  فیرـش  هاگتماقا  دراو  دـندشن . نم  دورو  عناـم  دنتـسناد ،
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فیرـش کیدزن  زین  نم  دوب . ردپ  رانک  رد  زین  نیـسح  فیرـش  شدنزرف  دندوب و  هتـسشن  وا  رتسب  رانک  رد  یلبنح  یعفاش و  یکلام ، یفنح ،
زبسرـس و تشد  نآ  رد  همیخ و  نآ  نایم  رد  هک  ییالاو  ّتیـصخش  نامه  مدـید  هاگان  هک  مدوب  هدوشگ  یخرب  اب  ار  نخـس  رـس  متـسشن و 
.« هّللا ّالا  هلا  نا ال  دهـشا  ُلق  یلع ! فیرـش  : » دومرف وا  هب  تسـشن و  فیرـش  رـس  يالاب  دش و  دراو  تفگ ، یم  نخـس  هورگ  نآ  يارب  مّرخ 
وا روتـسد  هب  دوب  هتـسب  هظحل  نآ  ات  هک  فیرـش  ناـبز  دـنوادخ ). زج  تسین  يدوبعم  هک  مهد  یم  تداهـش  وگب  یلع ! فیرـش  يا  ینعی : )
لق یلع ! فیرش  : » دومرف زین  و  دنوادخ ). زج  يدوبعم  تسین  هک  مهد  یم  تداهش  ینعی : .« ) هّللا ّالا  هلا  نا ال  دهـشا  : » تفگ دش و  هدوشگ 

هب زین  وا  و  تسا ). دـنوادخ  هداتـسرف  ص )  ) دّـمحم هک  مهد  یم  تداهـش  وگب  یلع ! فیرـش  ینعی : .« ) هّللا لوسر  ص )  ) ًادّـمحم ّنا  دهـشا 
، یلع هک  مهد  یم  تداهش  وگب  ینعی : .« ) هّللا لوسر  ۀفیلخ  هّللا و  یلو  ًاّیلع  ّنا  دهشا  لق  : » دومرف زین  و  درک . رارکت  ار  هلمج  نآ  وا  روتـسد 
: ینعی .« ) هّللا ۀّجح  نسحلا  ّنا  دهشا  لق  : » دومرف زین  و  تفگزاب . زین  ار  هلمج  نیمّوس  فیرش  و  تسا ). دنوادخ  هداتـسرف  هفیلخ  ادخ و  ّیلو 

البرکب دیهشلا  نیسحلا  ّنا  دهشا  لق  : » دومرف و  درک . تعاطا  فیرش  و  تسا ). دنوادخ  تّجح  ع )  ) نسح هکنیا  هب  مهد  یم  تداهـش  وگب 
کی کی  روطنیمه  و  تفگ . زاب  فیرش  و  تسا ). دنوادخ  تّجح  البرک ، دیهش  نیسح  هکنیا  هب  مهد  یم  تداهش  وگب  ینعی : .« ) هّللا ۀّجح 

.« هّللا ۀّجح  نسحلا  نب  ۀّـجح  ّکنا  دهـشا  لق  : » دومرف هکنیا  ات  تفگ  زاب  دومن و  تعاطا  زین  وا  درک و  نیقلت  یلع  فیرـش  هب  ار  رون  ناماما 
فرگـش هرظنم  نیا  ياـشامت  قرغ  تفگ . زاـب  زین  وا  و  تسا ). دـنوادخ  تّجح  نسحلا  نب  تّجح  هکنیا  هب  مهد  یم  تداهـش  وگب  ینعی : )

، مدمآ دوخ  هب  هزات  مدوب  هدش  هناگیب  دوخ  زا  هک  نم  تفر . ایند  زا  زین  یلع  فیرش  تفر و  نوریب  تساخرب و  الاو  ّتیصخش  نآ  هک  مدوب 
: دـنتفگ هک  متفرگ  ار  وا  غارـس  نارومأم  اهنابهگن و  اه و  نابرد  زا  مدیـسرن . وا  هب  اّما  تسیک ، منیبب  ات  متفر  راوگرزب  نآ  لابند  هب  هلجع  اـب 

لها بهذم  راهچ  ياملع  مدید  متشگزاب ، خاک  لخاد  هب  تسا ». هدش  جراخ  اجنیا  زا  یـسک  هن  تسا و  هدش  دراو  اجنیا  یـسک  هن  بانج ! »
یم نایذه  وا  ینعی : !« ) رجهی لجّرلا  : » دیوگ یم  رگیدـکی  هب  هراشا  اب  دـننک و  یم  تبحـص  یلع  فیرـش  نیرخآ  نانخـس  دروم  رد  ّتنس 

ترـضح نآ  رادـید  هب  راب  ود  زیگنا  هرطاخ  زور  نآ  رد  نم  دوب و  (ع ) رـصع ماما  هدـننک ، نیقلت  نآ  هک  متفایرد  یبوخ  هب  نم  اّما  دـیوگ ).
( نیحلاص تمارک  ما -( ». هتخانشن  ار  وا  اّما  ما  هدمآ  لئان 

یناهفصا نسحلاوبا  دّیس  هب  مالسلاهیلع  نامز  ماما  همان 

راختفا هب  مه  هدمآ و  لئان  ع )  ) رصع ماما  كرابم  رضحم  هب  مه  هک  تسا  يا  هتسراو  گرزب و  عجارم  زا  یناهفصا  نسحلاوبا  دّیس  هّللا  ۀیآ 
مدوب یناسک  زا  راوگرزب  نآ  رصع  رد  نم  : » دیوگ یم  یبلح  دومحم  خیش  تسا . هدش  رختفم  ترضح ، نآ  يوس  زا  عیقوت  همان و  تفایرد 

تایلاع تابتع  هب  فرّشت  ماگنه  ات  داریا  نیا  متشاد و  عّیشت  ناهج  یبهذم  يونعم و  يربهر  رد  هل  مّظعم  کبـس  هب  داریا  لاکـشا و  هاگ  هک 
متفگ و ار  نارگید  دوخ و  تالاکـشا  متفر  شرـضحم  هب  یتقو  اجنآ  مه ، تهج  نیمه  هب  تشاد . همادا  موحرم  نآ  اب  یـصوصخ  رادـید  و 
هک مراد  روتـسد  نم  : » دومرف ماجنا  رـس  داد و  ارم  ياهداریا  لاکـشا و  همه  باوج  هرهچ ، یگداشگ  ردـص و  هعـس  لامک  اـب  راوگرزب  نآ 
زا ینعی  : » متفگ مشاب »؟ هتشاد  روتسد  دیهاوخ  یم  یسک  هچ  زا  : » دومرف دیراد »؟ روتسد  یـسک  هچ  اجک و  زا  : » متفگ منک ». لمع  هنوگنیا 

نیا درّجم  هب  نم  داد . تسد  هب  تفرگرب و  اجنآ  زا  ار  یتکاپ  دوشگ و  ار  دوخ  قودنص  برد  تساخرب  و  يرآ ». : » دومرف ع ».)  ) رصع ماما 
نیا هلمج  زا  هک  مدـناوخ  ار  نآ  مدروآ و  رد  تکاپ  زا  ار  ذـغاک  ریذـپان  فصو  یتلاح  اـب  مدـش  بلقنم  برطـضم و  متفرگ  ار  تکاـپ  هک 

و  ) كرتس خرت  کتیب و ال  زیلهد  یف  سلجا  کسفن و  صخرا  نسحلاوبا  دّیس  ای  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  دوب : هدش  هتشون  نآ  رد  ترابع 
ار دوخ  نسحلا ! وبا  دّیـس  يا  نابرهم . هدـنیاشخب  دـنوادخ  مانب  ینعی : « ) يدـهملا . » هّللاءاـشنا كرـصنن  نحن  اـنیلاوم ) انتعیـش و  ثغاوا  نعا 
هدم و رارق  مدرم  دوخ و  نیب  هدرپ  دـنبن و  یـسک  يور  هب  ار  برد  نیـشنب و  تلزنم  ینوریب  رد  هدـب و  رارق  ناگمه  رایتخا  رد  نک و  نازرا 

تفایرد یسک  هچ  هلیسو  هب  ار  فیرش  عیقوت  نیا  : » مدیسرپ هّللا ). ءاشنا  مینک  یم  يرای  ارت  ام  هک  سرب  ام  ناتسود  ناوریپ و  کمک  دادب و 
.« تسا نانیمطا  قوثو و  دروم  تهج  ره  زا  هک  یفوک  دّـمحم  خیـش  مان  هب  اوقت  اب  اـسراپ و  دـباع و  يدرم  هلیـسو  هب  : » دومرف دـیا »؟ هتـشاد 
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( نیحلاص تامارک  منکن -( ». زاربا  تسا  تایح  دیق  رد  دّیس  ات  هکنیا  رب  طورشم  مرادرب  يا  هخسن  نآ  زا  ات  متفرگ  هزاجا 

یناهفصا نسحلاوبا  دّیس  طّسوت  يدیز  ملاع  هب  مالسلاهیلع  نامز  ماما  نداد  ناشن 

ماما دروم  رد  دندوب  هداد  مولعلارحب  ناونع  وا  هب  شرایسب  شناد  راشرس و  شوه  رطاخ  هب  هک  هّیدیز  یبهذم  ناربهر  نادنمشناد و  زا  یکی 
نیا رد  ههبـش  ّکش و  داجیا  نمـض  اجنامه  اـّما  تسیز  یم  نمی  رد  درک  یم  راـکنا  ار  یمارگ  نآ  دوجو  تشاد و  ارچ  نوچ و  ع )  ) رـصع

تابثا يارب  ناهرب  لیلد و  دـیبلط و  یم  هرظاـنم  ثحب و  هب  ار  ناـنآ  تشون و  یم  هماـن  اـه  هزوح  گرزب  ياـملع  يرکف و  ناربهر  هب  دروم 
وا اّما  دـش ، لاسرا  وا  يوس  هب  ناهرب  لیلد و  زا  یجوم  تساوخ . یم  نانآ  زا  ع )  ) رـصع ماـما  دوعوم  هلبق  دوصقم و  هبعک  هیاـمنارگ  دوجو 

لمع دراو  دوخ  دروم  نیا  رد  ات  تساوخ  وا  زا  یناهفصا  نسحلاوبا  دّیس  هّللا  ۀیآ  عّیشت  ناهج  ردقنارگ  عجرم  هب  يا  همان  نمض  دشن و  عناق 
بهذم يدیز  ملاع  زا  نمی  هب  یبتک  مایپ  ّیط  یناهفـصا  نسحلاوبا  دّیـس  هّللا  ۀیآ  دسیونب . وا  يارب  دراد  يا  هدننک  عناق  خـساپ  رگا  ددرگ و 

یهافش و روطب  ار  هدننک  عناق  خساپ  دشاب و  وا  نامهم  اجنآ  رد  دنک و  رفـس  ع )  ) نانمؤمریما سّدقم  تبرت  رانک  فجن و  هب  ات  درک  توعد 
تشاد و ماـن  میهاربا  دّیـس  هک  شدـنزرف  اـب  هارمه  تفریذـپ و  ار  نایعیـش  ربـهر  توعد  ینمی  دنمـشناد  دراد . تفاـیرد  دّیـس »  » زا وراـیور 
. دنتفاتـش یناهفـصا  هّللا  ۀـیآ  رادـید  هب  بساـنم  یتصرف  رد  فجن  هب  دورو  زا  سپ  دـندرک و  تکرح  فجن  يوس  هب  شناوریپ  زا  یهورگ 

میدومیپ قایتشا  روش و  اب  ار  فجن  ات  نمی  نایم  ینالوط  هار  امـش  یبتک  توعد  قبط  اـم  هّللا ! ۀـیآ  ترـضح  : » تفگ بهذـم  يدـیز  ملاـع 
هب دروم  نیا  رد  دریگ و  مارآ  ام  نادـجو  ات  دـینک  نایب  ام  هب  رون ، ماما  نیمهدزاود  دوجو  دروم  رد  هدـننک  عناـق  یباوج  میراودـیما  کـنیا 

یناهفصا نسحلاوبا  دّیس  میا ». هدیسر  شیوخ  یبلق  يوزرآ  هب  هدوب و  شخبرمث  ام  ترفاسم  هک  تسا  تروص  نیا  رد  میسرب  نیقی  رواب و 
مهاوخ ادخ  يرای  هب  ار  امـش  لاکـشا  خساپ  هدـنیآ  بش  ات  دـینک  فرطرب  دوخ  زا  تحارتسا  اب  ار ، هار  یگتـسخ  کنیا  : » دومرف خـساپ  رد 

زا سپ  دنتفاتش و  یناهفصا  نسحلاوبا  دّیس  یصخش  لزنم  هب  بش  ادرف  دنتخادرپ . تحارتسا  هب  دنتفریذپ و  شرـسپ  ینمی و  دنمـشناد  داد ».
ثحب دش  زاغآ  اهربا ، سپ  رد  هدیشک  رب  خر  نازورف  دیـشروخ  هیامنارگ  دوجو  دروم  رد  وگتفگ  ثحب و  نانآ ، زا  ییاریذپ  ماش و  فرص 

زا یکی  هب  نسحلاوـبا » دّیـس   » هک دوـب  هتـسشنن  رمث  هب  دـیاب  یم  هـک  هنوـگنآ  ثـحب  دوـب و  هتـشذگ  بـش  هـمین  زا  یـساپ  دیـشک  ازارد  هـب 
.« میورب : » دومرف شرسپ  ینمی و  ملاع  هب  باطخ  هاگنآ  و  میورب ». ییاج  ات  رادرب  ار  لعشم  نیسح ! يدهـشم  : » دومرف دوخ  تیب  نارازگراک 
ار وا  يارآ  ناهج  لامج  دوخ  ناگدـید  اب  امـش  مهد و  ناشن  امـش  هب  ار  ترـضح  نآ  هیامنارگ  دوجو  اـت  میورب  : » دومرف اـجک »؟ : » دیـسرپ
نآ رد  دوخ  هک  یناهجریم  نسح  دّـمحم  دّیـس  جاح  قّقحم  همّالع  دـییآ ». لئان  نیقی  جوا  هب  دـنامن و  ياـج  رب  يدـیدرت  چـیه  اـت  دـیرگنب 
دّیس اّما  میورب ، نانآ  هارمه  ات  میتساخرب  هدز  تفگش  نسحلاوبا  دّیس  هّللا  ۀیآ  نانخس  ندینش  اب  ام  : » دیوگ یم  تسا  هتشاد  روضح  تسـشن 

هارمه هب  ار  ام  دـنتفر و  بش  لد  رد  نانآ  دـنیآ ». یم  نم  اب  میهاربا  دّیـس  شدـنزرف  ینمی و  مولعلارحب  اـهنت  :» دومرف تفریذـپن و  نسحلاوبا 
اب نانآ  مدش  ایوج  ار  هتـشذگ  بش  نایرج  ود  نآ  زا  مدید و  ار  شرـسپ  بهذم و  يدـیز  ملاع  هک  یماگنه  بش  نآ  يادرف  دـندربن ، دوخ 

ع)  ) يدـهم ترـضح  هیامنارگ  دوجو  هب  نومنهر و  تلاسر  یحو و  نادـناخ  بهذـم  هب  ار  اـم  هک  ار  يادـخ  ساپـس  : » دـنتفگ دوجو  همه 
»؟ لیلد هچ  هب  هنوگچ و  : » مدیسرپ میتسه ». ع )  ) رصع ماما  نایعیش  نادنمتدارا و  زا  هدروآ و  يور  امش  بهذم  هب  ام  کنیا  تخاس ، دقتعم 

دّیـس هنوگچ  : » متفگ داد ». ناشن  ام  هب  ار  ناکما  هریاد  بطق  سّدقم  دوجو  نسحلاوبا  دّیـس  هرظانم  ثحب و  نآ  رد  هک  تهج  نادب  : » تفگ
هک میتسناد  یمن  ام  میدـش  جراخ  هناخ  زا  بش  همین  زا  سپ  هک  یماگنه  نم ! تسود  : » داد خـساپ  داد »!؟ ناشن  امـش  هب  ار  ع )  ) رـصع ماما 

ماقم هب  هک  يا  هطقن  نامه  رد  اجنآ و  رد  میدش  دراو  فجن  مالّـسلا  يداو  هب  ات  میتفر  وا  یپ  رد  ام  شیپ و  زا  وا  درب  یم  اجک  هب  ار  ام  دّیس 
شیوخ تسد  رد  ارم  تسد  هاگنآ  تفرگ و  نیـسح  يدهـشم  زا  ار  غارچ  داتـسیا ، نسحلاوبا  دّیـس  هّللا  ۀیآ  تسا ، روهـشم  ع )  ) رـصع ّیلو 

هب دیدنخ  یم  وا  راک  هب  ماقم  زا  جراخ  میهاربا  دّیـس  مرـسپ  هک  یلاح  رد  درک و  وضو  دیدجت  اجنآ  رد  میدش . ماقم  دراو  مه  اب  داد و  رارق 
یشیاین همزمز و  هچ  تفگ و  هچ  مناد  یمن  درب ، زاین  یب  نآ  هاگراب  هب  زاین  تسد  هاگنآ  دناوخ و  اجنآ  رد  زامن  تعکر  راهچ  داتسیا . زامن 
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.« متفر شوه  زا  هناگیب و  دوخ  زا  رگید  نم  دش و  ناراب  رون  سّدـقم  ناکم  نآ  ياضف  هاگان  هب  هک  مناد  یم  ردـقنامه  درک ، زاین  یب  نآ  اب 
هک دندوب  سّدقم  ناکم  نآ  لخاد  نسحلاوبا  دّیـس  هارمه  مردپ  هداتـسیا و  ماقم  زا  جراخ  نم  ماگنه  نیا  رد  : » دوزفا میهاربا  دّیـس  شرـسپ 

هناش وا  ندمآ  شوه  هب  يارب  هّللا  ۀـیآ  هدرک و  شغ  وا  مدـید  هک  متفاتـش  شیوس  هب  مدینـش . ار  مردـپ  هحیـص  يادـص  هقیقد  دـنچ  زا  سپ 
بهذـم هب  ار  وا  ترـضح  نآ  تسا و  هدـید  ار  ع )  ) رـصع ماما  یمارگ  دوجو  هک  تفگ  دـمآ و  دوخ  هب  مردـپ  دـهد . یم  ژاسام  ار  شیاه 

يدـیز ملاع  نآ  ینمی  مولعلارحب  ناسنیدـب  تفگن ». نخـس  رادـید ، ياـهیگژیو  زا  نیا  زا  شیب  هتخاـس و  رختفم  تلاـسر  یحو و  نادـناخ 
تیادـه هعیـش  بهذـم  هب  ار  شیوخ  نادـنمتدارا  زا  رفن  رازه  راهچ  تشگزاب و  نمی  هب  دروآ و  ناـمیا  ع )  ) رـصع ماـما  دوجو  هب  بهذـم 

هب ار  همه  دیدرگ و  فرـشا  فجن  دراو  دندوب ، هداد  وا  هب  سمخ  ناونع  هب  شناتـسود  نادیرم و  هک  یناوارف  لاوما  اب  دـعب  لاس  تخاس و 
شنادیرم زا  رفن  رازه  راهچ  تشگرب و  نمی  هب  زور  دنچ  زا  سپ  يو  تشاد . میدقت  یناهفصا  نسحلاوبا  دّیس  هّللا  ۀیآ  هب  تاهوجو  ناونع 

زا شیوخ  یغیلبت  توعد  ورملق  رد  درـشف و  ياپ  شیوخ  راوتـسا  تخـس و  هدـیقع  رب  تاظحل  نیرخآ  اـت  وا  درک . یماـما  هدزاود  هعیـش  ار 
( نادنمشناد هنیجنگ  نیحلاص -  تمارک  درک -( ». ینابزرم  هنانامرهق  ع )  ) تیب لها  بتکم  یناسنا  یقالخا و  یتدیقع و  يرکف و  ياهزرم 

یناهفصا نسحلاوبا  دّیس  هّللا  ۀیآ  کیدزن  طابترا  هب  ندرب  یپ  مالسلاهیلع و  نامز  ماما  اب  رادید 

ارم ضماغ  مّهم و  هلئـسم  هدراـهچ  مدوب ، فرـشا  فجن  رد  هک  يراـگزور  رد  : » دـیوگ یم  یقارع  یبّنلادـبع  خیـش  جاـح  هّللا  ۀـیآ  موحرم 
هب یعرش  تضایر  هار  زا  هک  یضاترم  مدینش  طیارش  نامه  رد  منک . لاؤس  ع )  ) رصع ماما  زا  ار  اهنآ  هک  مدوب  نآ  یپ  رد  هتشاد و  لوغـشم 
درم مدـید  مدومزآ ، ار  وا  متفر و  وا  رادـید  هب  دـندرک . یم  لقن  وا  زا  يزیگنا  تفگـش  ياهراک  هدـمآ و  فجن  هب  تسا  هدیـسر  یتاـماقم 

.« يرآ : » داد خساپ  تسا »؟ ع )  ) رصع ماما  يوک  هب  یهار  وت ، ياهتفایرد  صّـصخت و  تاعّالطا و  اب  ایآ  : » هک مدیـسرپ  وا  زا  تسا . یهاگآ 
نیشنب و هلبق  هب  ور  تولخ  تسد و  رود  يا  هطقن  رد  ورب و  ارحـص  هب  لسغ  ای  وضو  اب  صلاخ و  ّتین  اب  امـش  : » تفگ هنوگچ »؟ : » مدیـسرپ

دمآ وت  دزن  همانرب  نایاپ  رد  سک  ره  هک  شاب  نئمطم  هاوخب و  ار  دوخ  هتـساوخ  تجاح و  هاگنآ  نک ، تئارق  دوجو  همه  اب  ار  راب ... داـتفه 
نابایب هب  لماک  یگدامآ  اب  اـهزور  زا  يزور  تهج  نیمه  هب  هاوخب ». ار  تا  هتـساوخ  ریگب و  ار  وا  ناـماد  دـشاب . یم  وت  بوبحم  بولطم و 

نم هب  دش و  رادیدپ  یبرع  سابل  رد  یتّهبارپ  ردقنارگ و  يدرم  مدـید  هک  مدـناسر  ماجنا  هب  ار  همانرب  نآ  هلبق ، هب  ور  متفر و  هلهـس  دجـسم 
يراک امـش  اب  هن ، : » متفگ مه  زاـب  هک  مدوب  هدز  تلفغ  ناـنچ  ارچ »؟ : » دومرف ریخ » امـش  اـب  : » متفگ دـیتشاد »؟ يراـک  نم  اـب  امـش  : » تفگ

مدیـسر اجنآ  هب  زین  نم  دـش و  دراو  تشد  نامه  رد  یلزنم  هب  وا  مداتفا . هار  هب  وا  یپ  زا  مدـمآ و  دوخ  هب  نم  هاگان  هب  تفر و  وا  متـشادن ».
زا سپ  دندمآ ». اجنیا  هک  ار  ییاقآ  نامه  : » متفگ دیهاوخ »؟ یم  هچ  : » دیـسرپ دوشگ و  ار  برد  يدرف  مدز ، رد  تسا . هتـسب  رد  مدـید  اّما 

يور رب  دوب و  هدـش  هدز  ناویا  نآ  رب  یتخت  تشاد . یناویا  دوب و  یکچوک  لزنم  مدـش . دراو  دـییامرفب ». : » تفگ تشگ و  زاب  هقیقد  دـنچ 
ناـنچ نم  اـّما  داد ، خـساپ  یمارگ  نآ  مدرک و  مالـس  دوب . هتـسشن  ع )  ) يدـهم ترـضح  موـصعم ، ماـما  نیمهدزاود  هیاـمنارگ  دوـجو  نآ 
نوریب متفرگ و  ار  اهنآ  خساپ  حرط و  رگید  لاؤس  دنچ  راچانب  مدرک . شومارف  ًامامت  ار  دوخ  یلصا  لئاسم  هک  مدش  ترضح  نآ  بوذجم 

متـشگ و زاب  گنرد  یب  دمآ . مدای  هب  مدوب  اهنادب  نتفای  خساپ  یپ  رد  هک  يا  هناگ  هدراهچ  لئاسم  مدید  مدـش . رود  هناخ  زا  یمک  مدـمآ .
خـساپ موش و  بایفرـش  ترـضح  تمدـخ  مهاوخ  یم  : » متفگ دـییامرفب ». : » تفگ دـمآ و  نوریب  درف  نامه  مدز . ار  لزنم  برد  رگید  راـب 

.« مسرپب ناشبیان  زا  دـیهد  هزاجا  تسا  نکمم  رگا  : » متفگ دنتـسه ». وا  بیان  اّما  دـندرب  فیرـشت  اقآ  : » تفگ مریگب ». ار  شیوخ  ياـهلاؤس 
رب هتسشن و  ع )  ) يدهم ترضح  ياج  یناهفـصا  نسحلاوبا  دّیـس  هّللا  ۀیآ  مدید  مدرک  هاگن  هک  یماگنه  اّما  مدش ، دراو  دییامرفب ». : » تفگ

نوریب مدرک و  یظفاحادـخ  دـنداد . خـساپ  ناـشیا  مدوـمن و  حرط  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  دوـخ  ياهـشسرپ  دراد . رارق  تخت  ناـمه  يور 
زاب فجن  هب  ًاروف  دندمآ »!؟ اجنیا  هب  یک  دندوب ، فجن  رد  هک  یناهفـصا  هّللا  ۀیآ  اتفگـش ! : » متفگ دوخ  اب  لزنم ، زا  جورخ  زا  سپ  مدـمآ .
نم هب  ور  دیسر . نایاپ  هب  شزامن  تسا . زامن  لوغشم  مدید  متفرگ ، دورو  هزاجا  متفر . ناشیا  لزنم  هب  رهظ  زا  دعب  مرگ  ياوه  رد  متـشگ و 
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باوج کبـس  نامه  هب  ناشیا  مدیـسرپ و  رگید  راب  اّما »! ارچ  : » متفگ یتفرگن »؟ ار  دوخ  ياهلاؤس  خساپ  رگم  : » دومرف دّـقفت  نمـض  درک و 
تاـمارک تساـجک -( ». اـت  ع )  ) ناـمّزلا بحاـص  اـب  شطاـبترا  تسا و  هنوـگچ  گرزب  درم  نآ  ّتیعقوـم  ماـقم و  هک  متفاـیرد  نـم  داد و 

( نیحلاص

ماما طّسوت  میقتسم  طارص  هب  وا  تیاده  یهارمگ و  زا  یناهفصا  يدهم  ازریم  هّللا  ۀیآ  تاجن 

كولس ریس و  سفن و  هیکزت  قالخا و  ملع  رد  مدوب ، فرشا  فجن  رد  هک  لیـصحت  ماّیا  رد  : » دومرف یم  یناهفـصا  يازریم  هّللاۀیآ  موحرم 
هیکزت يونعم و  تالامک  دـشر و  رد  هکنآ  ات  مدرک ، یم  هدافتـسا  دوب  هیاپ  دـنلب  ءافرع  زا  یکی  هک  یئالبرک  دـمحا  دّیـس  ياقآ  رـضحم  زا 

ار نارگید  زا  يریگتـسد  تمـس  هجرد و  نم  هب  وا  مدیـسر . هّللا  یف  ءانف  ّتیبطق و  ماقم  هب  حالطـصا  هب  لامک و  ّدح  هب  ناشیا  رظن  زا  سفن 
متـسناوت یمن  ار  مدوخ  هک  نم  یلو  تسناد  یم  هّللا  یف  یناـف  بطق و  لـماک و  فراـع  ارم  وا  تسناد . قارـشا  هفـسلف  رد  داتـسا  ارم  داد و 

مرکف هب  هکنآ  ات  متسناد ، یم  صقان  تالامک  رد  ار  دوخ  دوب و  هتفرگن  مارآ  ملد  متـسناد ، یمن  يزیچ  هّقح  فراعم  زا  زونه  مهد و  بیرف 
وا یلاعت  يادخ  هک  یئاقآ  نآ  دیاش  موشب  هادف ) انحاورا   ) هّللا ۀّیقب  ترضح  هب  لّسوتم  مورب و  هلهس  دجسم  هب  هبنشراهچ  ياهبش  هک  دیـسر 
زا متفر و  هلهـس  دجـسم  هب  اذـل  دـهدب . ناشن  نم  هب  ار  میقتـسم  طارـص  دـیامرفب و  نم  هب  یهّجوت  هدرک  قلخ  هاگهانپ  ثوغ و  اـم  يارب  ار 

ار دوخ  هفـسالف ، ياه  هتفاب  زا  هفّوصتم و  ینافرع  راکفا  زا  و  لاح . هن  لصاح  یتّیفیک  نآ  زا  هن  لاق ، لـیق و  رـس  هب  رـس  : » هک یمولع  عیمج 
رون رپ  لامج  ناهگان  هک  متـشاذگ ، رایتخا  رد  ار  دوخ  ترـضح ، نآ  سّدقم  ماقم  هب  هبوت  صالخا و  لامک  اب  دص  رد  دص  مدرک و  یلاخ 

نآ اب  هشیمه  مشاب و  هتشاد  تسد  رد  ینازیم  هکنآ  يارب  دومرف و  يدایز  فطل  راهظا  نم  هب  دش و  رهاظ  هادف ) انحاورا   ) هّللا ۀّیقب  ترـضح 
فراعم و يوجتـسج  ینعی : انراکنال » ٍواسم  تیبلا  لها  انقیرط  ریغ  نم  فراعملا  بلط  : » دـندومرف نم  هب  ار  هلمج  نیا  منک ، تکرح  نازیم 

ترـضح نآ  زا  ار  هلمج  نیا  یناهفـصا  يازریم  موحرم  یتقو  ام . راکنا  اب  تسا  يواسم  تراهط  تیب  لها  ام  ّطخ  ریغ  زا  قیاـقح  تخاـنش 
(ع) تراهط تمـصع و  تیب  لها  تایاور  نآرق و  تاـیآ  نیماـضم  زا  اـهنت  اـهنت و  ار  هّقح  فراـعم  دـیاب  هک  ددرگ  یم  هّجوتم  دونـش ، یم 
دهد و یم  میلعت  ملع  لها  زا  ناتنیط  كاپ  هب  ار  (ع ) تیب لها  نآرق و  فراعم  ددرگ ، یم  فّرـشم  سّدـقم  دهـشم  هب  اذـل  دـنک و  هدافتـسا 
. دهد یم  لیوحت  ّتیناحور  هعماج  هب  دنتسه ، هّقح  فراعم  میقتـسم  طارـص  رد  سفن و  هیکزت  فّرـشت و  ینعم و  لها  همه  هک  ینادرگاش 

هلمج زا  : » دننک یم  لقن  نینچ  نیا  ار  وا  هّیضق  ترطف  نید و  باتک  رد  شراوگرزب  دنزرف  یناهفصا و  يازریم  موحرم  نادرگاش  زا  یضعب 
تسا هیلع ) یلاعت  هّللا  ناوضر   ) یناهفصا يدهم  ازریم  ياقآ  هّللا  ۀیآ  روربم  موحرم  هتـشذگ  ياه  ههد  یناحور  ناّیبرم  ناهیقف و  ناملاع و 

راوگرزب نآ  يونعم  هرطیس  ذوفن و  تحت  اهلاس  دهشم  هّیملع  هزوح  ًاصوصخ  یملع  زکارم  هک  تسا ، هدوب  يرمق ) يرجه   1313  - 1365)
نآرق فراعم  داتسیا و  تافارحنا  لباقم  رد  نیدالوف  يّدس  نوچمه  هک  هتشگ  رـصاعم  يرکف  میظع  ياهتکرح  هلمج  زا  ناش  میلاعت  هدوب و 

ناـنابهگن زورما  هک  هعیـش  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  تسا . هتـشاد  هضرع  صلاـخ  مالـسا  هب  یباـیتسد  هار  اـهنت  ناونع  هب  ار  نیرهاـط  هّمئا  و 
لّجع  ) رـصع ماما  زور  داز  رد  هزورما  هک  یبات  بت و  نیا  دنا  هتخومآ  اهدنپ  هتفرگ و  اهـسرد  راوگرزب  نآ  رـضحم  رد  دـنا  عّیـشت  ياهزرم 
کنیا هدـیزرو و  یم  ع )  ) نامز ماما  هاگـشیپ  هب  ناـشیا  هک  تسا  یتّبحم  ياـه  هرارـش  زا  يا  هشوگ  مینیب ، یم  فیرّـشلا ) هجرف  یلاـعت  هّللا 

یمالسا مولع  زا  ار  شیوخ  هنیس  هدوب و  لوغـشم  لیـصحت  هب  هک  یماگنه  نآ  رد  راوگرزب ، نآ  تسا ... هتـشگ  راکـشآ  نآ  زا  یئاه  هولج 
دوـش و یم  هدیـشک  ناـسون  تریح و  هب  یناـفرع  یفـسلف و  بتاـکم  هلمج  زا  نوگاـنوگ  ياهبرـشم  اهـشور و  اـب  دروـخرب  رد  هتـشابنا  یم 

یمن هک  دـنک  یم  داجیا  وا  رد  يرکف  بالقنا  یفیلکتالب ، زا  لصاح  یگدرزآ  یناشیرپ و  دـنکفا . یم  هیاـس  شحور  رب  یبیجع  بارطـضا 
، رطاخ هغدغد  نیا  زا  تاجن  يارب  ماجنارس  دنک . ور  نامز  نآ  يونعم  یملع و  ياهریس  زا  ریـس ، مادک  هب  دورب و  اجک  هب  دنکب و  هچ  دناد 
رد دننک و  یم  لّضفت  زین  شترضح  دبلط . یم  ترـضح  نآ  زا  ار  لکـشم  هراچ  دوش و  یم  لّسوتم  هادف ) انحاورا   ) رـصع یلو  ترـضح  هب 
اب اجنآ  رد  هک  وا  دننایامن . یم  وا  هب  ار  هار  دنیامرف و  یم  یّلجت  وا  رب  هدـش  امرف  فیرـشت  فجن ، مالّـسلا  يداو  رد  حـلاص  دوه و  ربق  رانک 
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دوش و یم  شضیفرپ  رضحم  بایفرش  دیآ و  یم  لئان  دوخ  دوصقم  هب  ماجنارـس  دومن  یم  وزرآ  ار  رادید  نایرگ  يا  هدید  هتـسکش و  یبلق 
گنر هب  ار  يراون  ترـضح  نآ  هنیـس  رب  دسر ، یم  ترـضح  تمدخ  هب  يرادیب  رد  یتقو  هک  هنوگ  نیدب  دبای . یم  ار  شیوخ  درد  نامرد 

: تسا هدـش  شقن  نینچ  نآ  رب  رون  هنوگ  هب  دیفـس ، گنر  هب  یترابع  هک  دـنیب ، یم  تناـس  بیرق 60  لوط  هب  تناـس و  ضرع 20  هب  زبـس 
يردـق نسحلا » نب  ۀّـجح   » هملک هک  نَسَْحلا ». ُْنبُۀَّجُح  اَنَاَو  ُهّللا  ِینَماقَا  ْدَـقَو  انِراْکنِِال  ٌقِواـسُم  ِْتیَْبلا  ِلـْهَا  اـنقیرَط  ِْریَغ  ْنِم  ِفِراـعَْملا  ُبَلَط  »
دنوادـخ تسام و  ندومن  راکنا  لثم  ربمایپ ، نادـناخ  اـم  هار  زا  زج  فراـعم  يوجتـسج  : » ینعی دوب . هتفاـی  شقن  ءاـضما  لکـش  هب  مهرد و 

، شترضح رابرهگ  مایپ  نیا  دنوش . یم  بئاغ  ترضح  نآ  دعب  و  متسه ». يرکسع  ترـضح  رـسپ  ادخ  تّجح  نم  هتـشاد و  اپرب  ارم  زورما 
هب ازریم  موحرم  تیاـنع ، لّـسوت و  نیا  لاـبند  هب  هدـش و  هدومن  شیارب  راکـشآ  نشور و  ّقح ، هار  ددرگ و  یم  وا  ِنازوس  بلق  رب  یمحرم 

ریبعت یعمج » ملع  بحاص   » هب اهنت  وا  زا  دربن و  زگره  ار  شمان  هک  دوش  یم  تیاده  هنازرف  یتّیصخش  یهلا و  فراعم  زا  یناشوج  همـشچ 
رد دیریگب و  ام  زا  ار  فراعم  دیاب  دیراد  لوبق  ار  ام  رگا  هصالخ  هک  ددرگ ، یم  وا  یگدنز  هار  غارچ  لعـشم و  ماما ، رابرهگ  سرد  دومن .
هب اهدـعب  دـینک . ّتیعبت  ام  زا  یـسانش ، قافآ  هکلب  یـسانش و  ترخآ  یـسانش و  حور  یـسانش و  سفن  یـسانشادخ و  ینعی  اه ، هنیمز  همه 

يارب دوـب ، ترتـع  موـلع  نآرق و  زا  يا  هزیمآ  هـک  ار  یئاهـسرد  دوـش و  یم  ناریا  مزاـع  ع ،)  ) تیبـلا لـها  فراـعم  ندوـمن  هدـنز  روـظنم 
.« تسا دوجوم  نونکا  مه  شراوگرزب  نادرگاـش  زا  یـضعب  دزن  موحرم  نآ  یملع  هدـنزرا و  راـثآ  زا  یخرب  دـیامرف . یم  حرطم  ناروشناد 

(( ع  ) نامز ماما  اب  تاقالم  تسا -( . هدوب  هناگادج  تاقالم  ود  نایرج ، ود  نیا  تسا  نکمم 

ترضح نآ  زا  لالح  هیامرس  نتفرگ  مالسلاهیلع و  نامز  ماما  اب  یکدوخن  یلعنسح  خیش  تاقالم 

نیا نم  تساوخرد  مدش و  لوغـشم  تضایر  تدابع و  هب  مامت  لاسکی  هلئـسم  يارب  : » دندومرف یم  یکدوخن  یلعنـسح  خیـش  جاح  موحرم 
هک دش  ماهلا  نم  هب  یبش  لاس ، کی  زا  سپ  مریگب . ترضح  نآ  زا  يا  هیامرـس  موش و  ع )  ) رـصع ّیلو  ترـضح  روضح  بایفرـش  هک  دوب 
نآ فارطا  ياـهناّکد  ماـمت  هک  دوب  يا  هچرازاـب  ناهفـصا  رد  تسا . هدـش  هداد  تاـقالم  هزاـجا  ناهفـصا  ناـشورف  هزوبرخ  رازاـب  رد  ادرف 
یم یشورف  هدروخ  دنتـشاذگ و  یم  یقبط  رد  دندرک و  یم  هعطق  هعطق  ار  هزوبرخ  دنتـشادن  ناّکد  هک  مه  یـضعب  دوب و  یـشورف  هزوبرخ 

کی زا  مدـش  رازاب  لخاد  یتقو  مدـش . رازاب  هناور  بدا ، تلاـح  اـب  ندیـشوپ  زیمت  ساـبل  ندرک و  لـسغ  زا  سپ  بش  نآ  يادرف  دـندرک .
هک ریقف  هبـسک  نیا  زا  یکی  رانک  رد  ناکما ، ملاع  هناگی  ّرُد  نآ  مدـید  هاـگان  متفرگ  یم  رظن  ریز  ار  صاخـشا  مدرک و  یم  تکرح  فرط 

: دندومرف مشچ  هاگن  اب  دندومرف و  باوج  مدرک . ضرع  مالـس  متفر و  ولج  بّدؤم  تسا . هدومرف  لالجا  لوزن  دراد  یـشورف  هزوبرخ  قبط 
. دننک تیانع  نم  هب  نامز ) نآ  دروخ  لوپ   ) كدنج دنتساوخ  ترضح  نآ  مراد ». يا  هیامرس  ياعدتسا  : » مدرک ضرع  یهاوخ »؟ یم  هچ  »

مدمآ یعیبط  لاح  هب  یتقو  دندرک . صّخرم  ارم  دندومرف و  يراددوخ  نآ  تخادرپ  زا  سپ  مهاوخ ». یم  هیامرـس  يارب  : » مدرک ضرع  نم 
یهاگ زور  نآ  زا  سپ  مدش . لوغشم  دوصقم  هب  ندیسر  روظنم  هب  تضایر  تدابع و  هب  رگید  لاس  کی  اذل  متسین . لباق  زونه  هک  مدیمهف 

اج نیا  زور  نالف  هک  اقآ  نآ  : » مدیـسرپ وا  زا  يزور  مدرک . یم  کـمک  وا  هب  یهاـگ  متفر و  یم  شورف  هزوبرخ  یماـع  درم  نآ  ندـید  هب 
اب دنیشن و  یم  نم  رانک  دیآ و  یم  اج  نیا  یهاگهاگ  تسا  یبوخ  رایسب  درم  مسانش ، یمن  ار  وا  : » تفگ دنتسه »؟ یسک  هچ  دندوب  هتسشن 

هزاجا نم  هب  زاب  دـش  مامت  مّود  لاس  دـنک ». یم  کمک  نم  هب  تسین  بوخ  نم  یلام  عضو  هک  تاـقوا  زا  یـضعب  تسا . هدـش  تسود  نم 
يور ترـضح  مدید  متفر و  درم  نآ  قبط  رانک  هب  ًامیقتـسم  متـسناد ، یم  ار  سردآ  هعفد  نیا  رد  دندومرف . تیانع  ّلحم  نامه  رد  تاقالم 

دندومرف تمحرم  ار  كدنج  دنچ  نامه  زاب  دندومرف و  تمحرم  باوج  مدرک . ضرع  مالس  تسا . هدومرف  لالجا  لوزن  یکچوک  یسرک 
رهم ّنف  نوچ  متخیر و  يا  هسیک  رد  مدـیرخ و  رهم  هیاپ  يرادـقم  كدـنج  دـنچ  نآ  اب  مدـش . صّخرم  مدرک و  يرازگـساپس  هتفرگ  نم  و 

تعانق نآ  هب  هک  یلقاّدح  ردقب  هتبلا  مدنک ، یم  اهیرتشم  يارب  رهم  ددـع  دـنچ  متـسشن و  یم  رازاب  رانک  تقو ، دـنچ  ره  مدوب  دـلب  ار  ینک 
عقوم نم  راـک  لاـس  ياـهلاس  منک . هّجوت  اـهنآ  هرامـش  هب  هکنآ  نودـب  متـشاد  یم  رب  رهم  هیاـپ  دوب  مبیج  رد  هک  هسیک  نآ  زا  و  دوش ، یم 
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زا يا  هّمـش  مدوب -( ». نامهم  راوگرزب  نآ  ناسحا  هرفـس  رـس  رد  تقیقح  رد  دـش و  یمن  مامت  دوب و  اهرهم  هیاـپ  نآ  زا  هدافتـسا  رارطـضا 
( یکدوخن یلعنسح  خیش  تامارک 

 ... بش رد  ناهارمه  یقفاب و  هّللا  ۀیآ  يارب  مالسلاهیلع  نامز  ماما  طّسوت  هدننک  مرگ  لیاسو  ندروآ 

دجـسم هب  یقفاب  یقت  دّمحم  خیـش  جاح  ياقآ  هّللا  ۀیآ  موحرم  تمدـخ  رد  هبنـش  جـنپ  ياهبـش  : » دـیوگ یم  ینیـسح  یـضترم  دّیـس  ياقآ 
جنپ بش  هک  دمآ  مدایب  ناهگان  مدوب ، هتسشن  لزنم  رد  نم  دوب . هدمآ  ینیگنس  فرب  هک  ناتـسمز  ياهبـش  زا  یکی  رد  میتفر . یم  نارکمج 
مدرم تشادن و  ور  نیـشام  هار  نارکمج  دجـسم  اهتقو  نآ  نوچ  یفرط  زا  یلو  دنورب . دجـسم  هب  یقفاب  هّللا  ۀیآ  تسا  نکمم  تسا و  هبنش 

اب دیامیپب ، تحار  ار  هار  نآ  دناوتب  یسک  دوبن  نکمم  هک  دوب  هتسشن  نیمز  يور  فرب  يردق  هب  دنورب و  هدایپ  ار  هار  نآ  هک  دندوب  روبجم 
هّللا ۀیآ  متساوخ  یم  رتشیب  مدمآ . نوریب  لزنم  زا  درواین و  تقاط  ملد  لاح  ره  هب  دنور . یمن  دجـسم  هب  هل  مّظعم  هک  مدرک  یم  رکف  مدوخ 
یم ار  ناشیا  غارـس  همیـسارس  فرط  ره  هب  دـندوبن . لزنم  رد  متفر ، ناشلزنم  هب  دـنورب . نارکمج  دجـسم  هب  مراذـگن  منک و  ادـیپ  ار  یقفاب 

فرط و نیا  نم  دید  یتقو  هک  متـشاد  یئاونان  تسود  اجنآ  رد  مدیـسر . تسا  نارکمج  دجـسم  هار  رـس  هک  ریم ، نادیم  هب  هکنآ  ات  متفرگ 
دجـسم هب  یقفاـب  هّللا  ۀـیآ  ياـقآ  اـیآ  هک  مناد  یمن  : » متفگ یهاوخ »!؟ یم  هچ  یبرطـضم و  ارچ  : » دیـسرپ نم  زا  منک  یم  هاـگن  فرط  نآ 

یم نارکمج  دجـسم  فرط  هب  هک  مدـید  بّالط  زا  رفن  دـنچ  اـب  ار  وا  نم  : » تفگ اوناـن  دـنا »!؟ هدـنام  بشما  مق  رد  اـی  دـنا  هتفر  نارکمج 
دیاش دـنا ، هتفر  هک  تسا  تقو  یلیخ  اهنآ  : » تفگ میاونان  تسود  نآ  هک  مورب  اهنآ  رـس  تشپ  متـساوخ  هلمج  نیا  ندینـش  اب  نم  دـنتفر ».

، كالوک فرب و  نیا  رد  ادابم  هک  مدوب  تحاران  مدـش و  ناشیرپ  رتشیب  هلمج  نیا  ندینـش  زا  نم  دنـشاب ». نارکمج  دجـسم  کـیدزن  نـآلا 
هکنآ ات  درب . یمن  مباوخ  مدوب و  برطضم  ناشیرپ و  هداعلا  قوف  یلو  متشگرب  لزنم  هب  متشادن  يا  هراچ  لاح  ره  هب  دنتفیب . يرطخ  هب  اهنآ 

دّیس : » دندومرف نم  هب  دندش و  ام  لزنم  دراو  هک  مدید  ار  ع )  ) رصع ّیلو  ترـضح  ایؤر  ملاع  رد  دوبر ، یباوخ  رـصتخم  ارم  حبـص  کیدزن 
هتفر و دجسم  هب  بشما  وا  اریز  تسا ، یقفاب  یقت  دّمحم  خیش  جاح  ياقآ  يارب  میتحاران  نم ! يالوم  يا  : » متفگ یتحاران »؟ ارچ  یـضترم !

هتفر دجـسم  هب  نآلا  نیمه  میرود ؟ خیـش  جاح  زا  ام  ینک  یم  نامگ  یـضترم ! دّیـس  : » دومرف ناشیا  تسا ». هدـمآ  هچ  وا  رـس  هب  مناد  یمن 
باوخ رد  : » متفگ مداد و  ار  تراشب  نیا  لزنم  لها  هب  مدش و  رادـیب  باوخ  زا  مدرک ». مهارف  ار  شناهارمه  وا و  تحارتسا  لئاسو  مدوب و 
نیمه هب  نوچ  مه  متیب  لها  دنا ». هدرک  مهارف  ار  یقفاب  یقت  دّمحم  خیـش  جاح  ياقآ  یتحار  لئاسو  ع )  ) رـصع ّیلو  ترـضح  هک  ما  هدید 

: متفگ مدروخرب ، یقفاب  هّللا  ۀیآ  ناهارمه  زا  یکی  هب  متفر ، نوریب  لزنم  زا  هک  بش  نآ  يادرف  نم  دـش و  لاحـشوخ  دوب  برطـضم  رطاخ 
رطاخب ای  ام  درب ، نارکمج  دجـسم  فرطب  ار  ام  یقفاب  هّللا  ۀیآ  بش  لّوا  بشید  دوب ، یلاخ  تیاج  : » تفگ تشذگ »؟ هچ  امـش  رب  بشید  »

مه یلیخ  میتفر و  نارکمج  دجـسم  فرط  هب  تسا ، کشخ  نیمز  هدماین و  یفرب  ًادبا  هکنآ  لثم  دش  یتمارک  ای  دوب و  ناملد  رد  هک  یقوش 
دیاب هچ  هک  میدوب  ّریحتم  دوب ، هدروآ  راشف  ام  هب  امرس  میدیدن و  ار  یسک  اجنآ  رد  میدیسر و  اجنآ  هب  یتقو  یلو  میدیـسر  دجـسم  هب  دوز 

هّللا ۀیآ  میروایب »؟ شتآ  یسرک و  فاحل و  امش  يارب  دیهاوخ  یم  : » تفگ خیش  جاح  هب  دش و  دجسم  دراو  يدّیس  میدید  ناهگان  مینکب .
شتآ لقنم و  یسرک و  فاحل و  هقیقد  دنچ  زا  سپ  تفر و  نوریب  دجسم  زا  دّیـس  نآ  تسا ». امـش  اب  رایتخا  : » دنتفگ بدا  لامک  اب  یقفاب 

هب ناهارمه  زا  یکی  دوش  ادـج  ام  زا  تساوخ  یم  یتقو  دومرف . مهارف  ار  ام  یتحار  لئاسو  دوبن  یـسک  اه  یکیدزن  نآ  رد  هکنآ  اب  دروآ و 
و درب ». یم  شدوخ  هدروآ  سک  ره  : » دومرف دّیس  نآ  میراپسب »؟ یسک  هچ  هب  ار  لئاسو  نیا  میدرگرب ، مق  هب  دوز  حبص  دیاب  ام  : » تفگ وا 
دـنک و یمن  یگدـنز  یـسک  فارطا  نآ  اریز  هدروآ ، يدوز  نیا  هب  اجک  زا  ار  لئاسو  نیا  اقآ  نیا  هک  میدوب  هتفر  ورف  رکف  رد  اـم  تفر  وا 
. دیـشک یم  لوط  یتّدـم  ًایناث  دوب و  یلکـشم  راک  فرب  كالوک  درـس و  بش  نآ  رد  ًالّوا  دروایب  نارکمج  ِهد  زا  ار  اهنآ  تساوخ  یم  رگا 
ار مباوخ  نایرج  وا  هب  نم  میتشاذـگ . اجنامه  ار  لئاسو  نآ  میدـمآ  نوریب  اجنآ  زا  هک  مه  حبـص  میدرب و  رـسب  یتحار  اب  ار  بش  هرخـألاب 
( نارکمج دجسم  باتک  دنک -( . یم  کمک  اهنآ  هب  دراذگ و  یمن  او  ار  شناتسود  هاگ  چیه  ع )  ) هّللاۀّیقب ترضح  هک  دش  مولعم  متفگ و 
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رفس کی  رد  مالسلاهیلع  نامز  ماما  اب  تاقالم  راب  هس 

فرشا فجن  زا  متـشاد  دصق  : » دیوگ یم  یقفاب  یقت  دّمحم  هّللا  ۀیآ  موحرم  شردارب  زا  لقن  هب  یقفاب  هّللا  دسا  َّالم  مالـسالا  ۀّجح  موحرم 
. مدش ناریا  دراو  مدرک و  تکرح  هک  دوب  یناتسمز  لصف  مورب . ع )  ) اضّرلا یسوم  نب  ّیلع  ترـضح  ترایز  يارب  سّدقم  دهـشم  هب  هدایپ ،

رسارس دوب و  درـس  مه  اوه  هک  باتفآ  بورغ  کیدزن  زور  کی  دوب . هدیراب  رایـسب  مه  فرب  دوب و  مهار  رـس  یمیظع  ياه  هّرد  اه و  هوک 
یم هناخ  هوهق  نیا  نایم  رد  بشما  : » متفگ مدوخ  اـب  دوب ، يا  هندرگ  کـیدزن  هک  مدیـسر . يا  هناـخ  هوهق  هب  دوب ، هدـناشوپ  فرب  ار  تشد 
وهل لوغشم  هتسشن و  هناخ  هوهق  نایم  رد  يدیزی  ياهدرک  زا  یعمج  مدید  مدش ، هناخ  هوهق  دراو  سپ  مهد ». یم  همادا  هار  هب  حبـص  منام ،
اهنآ اـب  مناوـت  یمن  هک  مه  نم  درک ، رکنم  زا  یهن  دوـش  یمن  هک  ار  اـهنیا  منکب !؟ هچ  ایادـخ  : » مـتفگ مدوـخ  اـب  دنتـسه ، راـمق  بـعل و  و 

اوه مک  مک  مدرک و  یم  رکف  مدوب و  هداتسیا  هناخ  هوهق  نوریب  هک  روطنیمه  تسا ». درس  هداعلا  قوف  هک  مه  نوریب  ياوه  میامن ، تسلاجم 
زبس و تخرد  ریز  تمظعاب  یصخش  مدید  متفر ، ادص  نآ  فرطب  اجنیا ». ایب  یقت ! دّمحم  : » تفگ یم  هک  مدینش  یئادص  دش ، یم  کیرات 

نآ ریز  نم  تسین ». وت  ياـج  اـجنآ  یقت  دّـمحم  : » دومرف درک و  مالـس  وا  متفر و  وا  کـیدزن  دـبلط . یم  دوخ  فرطب  ارم  هتـسشن و  یمّرخ 
، تخرد ریز  نیمز  یّتح  دـنام و  اـجنآ  رد  تحارتـسا  اـب  ناوت  یم  ًـالماک  تسا و  میـالم  اوه  تخرد ، نیا  میرح  رد  مدـید ، متفر ، تخرد 

ّیلو ترـضح  تمدـخ  ار  بش  لاح  ره  هب  دراد . يا  هدنـشُک  يامرـس  تسا و  فرب  زا  ُرپ  ارحـص  هّیقب  یلو  تسا  تبوطر  نودـب  کشخ و 
سّدقم دوجو  نآ  زا  منک  هدافتسا  متـشاد  تقایل  هچنآ  مدرک و  هتوتیب  تسا  ع )  ) هّللا ۀّیقب  ترـضح  وا  مدش  هّجوتم  ینئارق  اب  هک  ع )  ) رـصع

هزاجا : » متفگ نم  میورب ». دش ، نشور  اوه  : » دـندومرف اقآ  مدـناوخ ، ترـضح  نآ  اب  ار  حبـص  زامن  دـش و  علاط  هک  حبـص  مدرک . هدافتـسا 
اجک نیا  زا  دـعب  سپ  : » متفگ یئاـیب ». نم  اـب  یناوت  یمن  وت  : » دومرف ترـضح  میاـیب ». امـش  اـب  مشاـب و  هشیمه  ناتتمدـخ  رد  نم  دـیئامرفب 
مّود هبترم  دوب و  دـهاوخ  مق  لّوا  راـب  میآ . یم  وت  دزن  نم  دـید و  مهاوخ  ار  وـت  راـبود  رفـس  نیا  رد  : » دوـمرف ترـضح  مسرب »؟ ناتتمدـخ 

اپ زا  رـس  مق  اـت  ترـضح ، نآ  رادـید  قوش  هب  نم  دـش . بئاـغ  مرظن  زا  ترـضح  نآ  ناـهگان  منک ». یم  تاـقالم  ار  وـت  راوزبـس  کـیدزن 
هب فّرشت  هدعو  و  س )  ) هموصعم ترـضح  ترایز  يارب  زور  هس  مدش و  مق  دراو  زور  دنچ  زا  سپ  هکنآ  ات  مداد ، همادا  هار  هب  متخانـشن و 

یتداعس مک  یقیفوت و  یب  نیا  زا  هداعلا  قوف  مدرک و  تکرح  مق  زا  مدیسرن . ترضح  نآ  تمدخ  یلو  مدنام  مق  رد  ترـضح  نآ  رـضحم 
ارچ : » متفگ مدوخ  اب  دـش  مولعم  رود  زا  راوزبس  رهـش  هک  نیمه  مدیـسر . راوزبس  رهـش  کیدزن  هب  هاـم  کـی  زا  سپ  هکنآ  اـت  مدوب ، ّرثأـتم 
هک مدوب ، اهرکف  نیمه  رد  مدیـسرن ». شتمدـخ  مه  زاـب  راوزبس  رهـش  مه  نیا  مدـیدن ، ار  ترـضح  نآ  مق  رد  هک  نم  دـش !؟ هدـعو  فلُخ 
هب دنروآ و  یم  فیرشت  نم  فرطب  دنتسه و  یبسا  رب  راوس  هادف ) انحاورا   ) رصع ّیلو  ترـضح  مدید  متـشگرب  مدینـش ، یبسا  ياپ  يادص 

هدعو ناج ! اقآ  : » متفگ مدومن . بدا  تدارا و  ضرع  ناشیا  هب  نم  دـندرک و  مالـس  نم  هب  دنداتـسیا و  داتفا  ممـشچ  ناشیا  هب  هکنآ  دّرجم 
وت دزن  بش  نالف  تعاس و  نالف  رد  ام  یقت ! دّـمحم  : » دومرف ترـضح  مدـشن »!؟ قّفوم  یلو  مسرب  ناتتمدـخ  مه  مق  رد  هک  دـیدوب  هدومرف 

نیئاپ ار  ترـس  وت  دیـسرپ ، یم  يا  هلأسم  وت  زا  نارهت  لها  زا  ینز  يدوب ، هدمآ  نوریب  س )  ) هموصعم ترـضح  ما  هّمع  مرح  زا  وت  میدمآ ،
( نادنمشناد هنیجنگ  متفر -( ». نم  يدرکن ، هّجوت  نم  هب  وت  مدوب و  هداتسیا  ترانک  رد  نم  يداد ، یم  ار  وا  باوج  يدوب و  هتخادنا 

... هللاۀیآ موحرم  طّسوت  مق  هّیملع  هزوح  ياه  هبلط  يارب  مالسلاهیلع  نامز  ماما  زا  ابع  دصراهچ  نتفرگ 

مق هزوح  رد  هبلط  رفن  دصراهچ  يرئاح ، میرکلادبع  خیـش  جاح  ياقآ  هّللاۀیآ  رـصع  رد  : » دیوگ یم  یناگیاپلگ  اضر  دّمحم  دّیـس  هّللا  ۀیآ 
يابع دوب  يرئاح  میرکلادـبع  خیـش  جاح  موحرم  هّیرهـش  مّسقم  هک  یقفاب  یقت  دّـمحم  خیـش  جاح  موحرم  زا  ًادـحّتم  دـندوب و  هدـش  عمج 

اجک زا  ار  ابع  دـصراهچ  : » دـیامرف یم  ناـشیا  دـیوگ و  یم  ار  ناـیرج  يرئاـح  هّللا  ۀـیآ  موحرم  هب  یقفاـب  ياـقآ  دنتـساوخ . یم  یناتـسمز 
هک مرادن  یهار  نم  : » دیامرف یم  يرئاح  هّللا  ۀیآ  میریگ ». یم  هادف ) انحاورا   ) رـصع ّیلو  ترـضح  زا  : » دـیوگ یم  یقفاب  ياقآ  میروایب »!؟
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دجـسم هب  یقفاب  ياقآ  يا  هعمج  بش  سپ  مریگ ». یم  ترـضح  نآ  زا  نم  هّللا  ءاـشنا  : » دـیوگ یم  یقفاـب  ياـقآ  مریگب ». ترـضح  نآ  زا 
ترـضح : » دیوگ یم  يرئاح  میرکلادـبع  خیـش  جاح  موحرم  هب  هعمج ، زور  رد  دـسر و  یم  ع )  ) نامز ماما  اقآ  تمدـخ  تفر و  نارکمج 

ابع دصراهچ  راُّجت  زا  یکی  هک  میدید  هبنـش  زور  دنیامرفب ». تمحرم  ابع  دـصراهچ  هبنـش  زور ، ادرف  دـندومرف  هدـعو  ع )  ) نامّزلا بحاص 
( نادنمشناد هنیجنگ  درک -( . میسقت  بّالط  نیب  دروآ و 

دیسر یم  مالسلاهیلع  رصع  ماما  تمدخ  هعمج  بش  ره  رد  يرمک  هوک  تّجح  هّللا  ۀیآ 

تاّیحور دـیامن و  هیکزت  ار  نآ  دـنک و  ظفح  سفن  ياوه  زا  ًالماک  ار  دوخ  دـناوتب  یـسک  رگا  : » دـسیون یم  یحطبا  نسح  دّیـس  اقآ  جاـح 
هّللاۀّیقب ترضح  تمدخ  ّبترم  دناوت  یم  ًاعبط  دریگب ، رارق  میقتسم  طارص  نآ  رد  دهد و  قیبطت  ع )  ) هّللاۀّیقب ترـضح  تاّیحور  اب  ار  دوخ 

رضحم رد  ًامئاد  هدرک  ادیپ  ّتیخنس  ترـضح  نآ  تاّیحور  اب  شتاّیحور  نوچ  هکلب  دسرب  ءادفلا ) همدقم  بارتل  نیملاعلا  حاورا  یحور و  )
تسین مزال  وا  میور و  یم  وا  دزن  ام  تروص  نیا  رد  : » هک دنا  هدومرف  ترـضح  نآ  سّدقم  دوجو  دوخ  رّرکم  و  دوب . دهاوخ  ترـضح  نآ 

: هک دـندرک  یم  لقن  دـندوب  نارهت  يانعم  لاح و  لها  ءاملع  زا  یکی  هک  يرـسای  ياقآ  مالـسالا  ۀّـجح  موحرم  دـنک ». تکرح  ام  لابند  هب 
ترـضح اب  ار  دوخ  تاّیحور  دوب و  هتخاس  ار  دوخ  ًالماک  دوب و  هدرک  هیکزت  ار  دوخ  سفن  هک  يرمک  هوک  تّجح  ياقآ  هّللا  ۀـیآ  موحرم  »

.« دومن یم  یملع  هدافتسا  سّدقم  دوجو  نآ  زا  دیسر و  یم  هادف ) انحاورا   ) رـصع ماما  تمدخ  هعمج  بش  ره  دوب ، هداد  قیبطت  (ع ) هّللاۀّیقب
(( ع  ) نامز ماما  اب  تاقالم  )- 

مالسلاهیلع نامز  ماما  اب  يدرجورب  هّللا  ۀیآ  طابترا 

کی هک  دنراذگ  یم  رارق  مه  اب  تسا ، نارهت  رد  ًالعف  هک  لاّقب  نسح  ياقآ  تسا و  مق  ربنم  لها  زا  هک  یّمق  ینیسح  هّللا  بیبح  دّیس  ياقآ 
ماجنا لاس  کی  ار  لمع  نیا  دنریگب ، هادف ) یحور   ) هّللا ۀّیقب  ترـضح  زا  ار  دوخ  جئاوح  دنورب و  نارکمج  دجـسم  هب  هعمج  ياهبـش  لاس 

: دیوگ یم  هّللا  بیبح  دّیـس  ياقآ  هب  نسح  اقآ  هدوب ، لاس  کی  زا  دعب  هک  يا  هعمج  بش  دوش . یمن  لصاح  ناشیارب  یفّرـشت  دـنهد و  یم 
ما و هتفر  نارکمج  دجـسم  هب  لاس  کی  نم  نوچ  : » دـیوگ یم  هّللا  بیبح  دّیـس  ياـقآ  میورب ». نارکمج  دجـسم  هب  مه  بشما  مه  اـب  اـیب  »

هجیتن دیاش  میورب ، مه  اب  ایب  تسه  روط  ره  مه  ار  بشما  : » هک دنک  یم  رارـصا  دایز  نسح  اقآ  مور ». یمن  اجنآ  هب  رگید  ما  هدـیدن  يزیچ 
دننام هک  دننیب  یم  ار  یلّلجم  دّیـس  هار  نیب  رد  دـنور  یم  نارکمج  دجـسم  فرط  هب  هدایپ  دـننک و  یم  تکرح  هرخألاب  دـشاب ». هتـشاد  يا 

. تسا ( هادـف یحور   ) هّللا ۀـّیقب  ترـضح  وا  هک  دـنوش  یم  نئمطم  اهنآ  دور . یم  رود  زا  هتفرگ و  هناش  يور  نمرخ » خاش  هس   » نازرواـشک
اقآ هب  دمآ . مدایب  هدش  لقن  حـیتافم  رد  هک  یتشر  دّیـس  هّیـضق  داتفا  ترـضح  نآ  هب  ممـشچ  یتقو  نم  : » دـیوگ یم  هّللا  بیبح  دّیـس  ياقآ 

كراـبم تسد  اـب  مراد  شهاوـخ  اـقآ  : » تفگ درک و  مالـس  تفر و  وـلج  نسح  اـقآ  هاوـخب ». يزیچ  ترـضح  نآ  زا  ورب و  : » متفگ نسح 
يدرجورب ياقآ  دزن  مه  وت  تجاح  : » دندومرف نم و  هب  دندرک  ور  سپس  دنهد ، یم  يا  هّکس  وا  هب  ترضح  دیهدب ». نم  هب  یتشد  ناتدوخ 

يّرس هک  رگید  هلمج  دنچ  و  یلفاغ »؟ تسا  رصم  رد  هک  سک  نالف  لاح  زا  ارچ  وگب  ورب و  يدرجورب  ياقآ  دزن  یتفر ، مق  هب  یتقو  تسا ،
يور اهنت  دید  درک  هاگن  هّکس  هب  یتقو  نسح  اقآ  دندرب . فیرـشت  ترـضح  نآ  دعب  میوگب و  يدرجورب  هّللاۀیآ  هب  هک  دندومرف  نم  هب  دوب 

میدرک لقن  مدرم  يارب  ار  هّیضق  میتفر و  نارکمج  دجـسم  هب  یتقو  هرخألاب  تسا . هدشن  هتـشون  نآ  رب  يزیچ  دنا و  هدز  ردبرـض  یّطخ  نآ 
زا هکنآ  زا  سپ  مه  نم  دندیلام . دوخ  تروص  رـس و  هب  دندیماشآ و  ءافـشتسا  دصق  هب  بآ  نآ  زا  دـنتخادنا و  بآ  نایم  رد  ار  هّکـس  اهنآ 

هسلج رد  يدرجورب  هّللا  ۀیآ  ترـضح  تاقالم  هب  ّقفوم  زور  هس  ات  یلو  متفر  يدرجورب  هّللا  ۀیآ  لزنم  هب  متـشگرب  مق  هب  نارکمج  دجـسم 
»؟ یئاجک متـسه  وت  رظتنم  نم  هک  تسا  زور  هس  : » دـندومرف همّدـقم  نودـب  مدیـسر  موحرم  نآ  تمدـخ  هک  مّوس  زور  مدـشن . یـصوصخ 
یم هک  تسا  نیا  وت  تجاح  : » دـندومرف يدرجورب  هّللا  ۀـیآ  مدـش ». یمن  یـصوصخ  تاـقالم  هب  ّقفوم  هک  دوب  یعناوم  اـقآ  : » مدرک ضرع 
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يدرجورب هّللاۀیآ  هب  دندوب  هدومرف  هادف ) یحور   ) هّللا ۀّیقب  ترضح  هک  یبلاطم  نم  دنداد و  نم  هب  لوپ  یغلبم  اذل  يورب ، البرک  هب  یهاوخ 
هب نم  ًانمـض  یهد »؟ یم  ناشن  كاپان  راک و  تیـصعم  دارفا  هب  ار  هّکـس  نآ  ارچ  : » دنتفگ نسح  اقآ  هب  يدرجورب  هّللا  ۀـیآ  مدرک و  ضرع 
وت : » دـندومرف يدرجورب  هّللا  ۀـیآ  مورب ». ـالبرک  هب  مریگب و  همانرذـگ  نم  هـک  دیـسیونب  يزیچ  امـش  اـقآ  : » مدرک ضرع  يدرجورب  ياـقآ 

قارع فرط  هب  مدرک و  تکرح  اهزور  نامه  مه  نم  ورب ». ـالبرک  هب  نک و  روبع  زرم  زا  ناوخب و  ار  ءاـعد  نـالف  یهاوخ ، یمن  همانرذـگ 
زا يدحا  دندش و  لّطعم  متشادن  همانرذگ  هک  نم  زا  رتشیب  دنتـشاد  همانرذگ  همه  نم  ناهارمه  هکنآ  اب  مدیـسر  قارع  زرم  هب  یتقو  متفر ،

(( ع  ) نامز ماما  اب  تاقالم  درکن -( ». همانرذگ  هبلاطم  نم 

اوه نیمز و  نایم  رد  مالسلاهیلع )  ) نامز ماما  ندید  زامن و  لاح  رد  مالسلاهیلع )  ) نامز ماما  اب  تاقالم 

رد یناتـسهوک  هّللاۀیآ  موحرم  یئاریذپ  قاطا  رد  بش  کی  : » دـیوگ یم  مالـسالاةدیرف » یناشاک  یلع  خیـش  ياقآ  مالـسالا  ۀـجح  موحرم 
هک يوحن  هب  هلبق  هب  تشپ  قاطا  هشوگ  رد  دندروآ و  فیرشت  هادف ) انحاورا   ) هّللا ۀّیقب  ترضح  مدید  مدش ، برغم  زامن  لوغشم  ناتسهوک 

رـضحم هب  بدا  ضرع  منکـشب و  ار  زاـمن  رگا  هک  مدرک  رکف  مدوـخ  اـب  نم  دـنا . هتـسشن  مدـید  یم  ار  ناـشکرابم  تروـص  زاـمن  رد  نـم 
منکشن ار  مزامن  رتهب  هچ  سپ  دنربب ، فیرشت  موشب  ناشیا  هّجوتم  هکنآ  زا  لبق  دیاین و  ناشـشوخ  نم ، لمع  نیا  زا  دیاش  منکب  ناشـسّدقم 
تالمج زا  یـضعب  زامن  نیب  رد  مدناوخ . ار  زامن  دنیامرف ». یم  ربص  زامن  زا  دـعب  ات  منزب ، فرح  ناشیا  اب  نم  دنـشاب  هدومرف  هدارا  رگا  هک 

اب نوچ  رخآ  هدجـس  رد  هک  ار  ةَرِخْآلاَو » اْینُّدلا  َُهل  َْسَیل  ْنَم  ْمَحِْرا  ةَرِخْآلاَو  اْینُّدلا  َُهل  ْنَم  ای   » هلمج ًاصوصخم  دـنتفگ ، یم  نم  اب  ترـضح  ار 
ار زامن  مالـس  متـساوخ  یم  هک  يدّرجم  هب  یلو  دـندومرف  یم  ءادا  يرتشیب  لاح  هّجوت و  اب  رّرکم  ار  نآ  مه  ماما  مدـناوخ  یم  يرتهب  لاح 

یناـشاک یلع  خیـش   » مداتـسا موـحرم  یبـش  : » دـیوگ یم  داژن  یمـشاه  دیهـش  دـنتفر ». هـیلع ) هـّللا  تاولـص   ) رـصع ّیلو  ترــضح  مهدـب 
هّللاۀـّیقب ترـضح  دوب و  هداتـسیا  لزنم  طایح  هب  ور  میدوب ، هدرک  هراـجا  یگدـنز  يارب  مق  رد  هک  یناـقوف  قاـطا  ناویا  رد  مالـسالاةدیرف »

يارب ار  شتآ  لقنم  وا  رانک  رد  مه  نم  دومن . یم  تاـجانم  ترـضح  نآ  اـب  درک و  یم  تراـیز  سی » لآ   » تراـیز اـب  ار  هادـف ) اـنحاورا  )
لاح دروخ و  یناکت  داتـسا  موحرم  مدید  ناهگان  دوش . هدامآ  یـسرک  ریز  يارب  ات  مدز  یم  داب  ار  شتآ  ینعی  مدرک ، یم  تسرد  یـسرُک 

ع)  ) هّللاۀّیقب ترضح  : » مدید بّجعت  لامک  اب  تسا ، ربخ  هچ  منیبب  ات  مدرک  الاب  ار  مرـس  نم  درک . تّدش  شا  هیرگ  دش و  رتشیب  شا ، هّجوت 
گنر یّتح  هفایق و  تاّیـصوصخ  مامت  بش ، یکیرات  نآ  رد  نم  دنک و  یم  مّسبت  وا  هب  هداتـسیا و  مداتـسا  لباقم  نامـسآ  نیمز و  نایم  رد 
نامه هفایق و  نامه  اب  ار  ترضح  نآ  مدرک  الاب  ار  مرس  یتقو  هبترم  ود  زاب  متخادنا  نیئاپ  ار  مرس  سپس  مدید ». یم  ار  ترـضح  نآ  سابل 

رد هکنآ  ات  مدرک ، یم  هدهاشم  ار  ترـضح  نآ  سّدقم  لامج  هبترم  ره  رد  دـش و  رارکت  لمع  نیا  راب  دـنچ  هرخألاب  مدـید . تاّیـصوصخ 
مدومن هاگن  ترضح  نآ  فرط  هب  مدرک و  الاب  ار  مرـس  یتقو  تفرگ . مارآ  مداتـسا  هک  مدش  هّجوتم  متخادنا  نیئاپ  ار  مرـس  هک  رخآ  هبترم 

رد نایرج  نیا  زا  سپ  مداتـسا  نم و  یتقو  تسا . هدش  مامت  ترـضح  نآ  نتفر  اب  مداتـسا  تاجانم  هک  دـش  مولعم  مدـیدن  ار  اقآ  نآ  رگید 
ءادتبا نم  دننک . نامتک  نم  زا  ار  عوضوم  تساوخ  یم  ما  هدیدن  يزیچ  نم  هکنآ  نامگ  هب  مداتسا  میدوب ، هتـسشن  یـسرک  ریز  قاطا ، نایم 

»!؟ يدـید ار  ترـضح  نآ  وت  رگم  : » تفگ درک و  لاؤس  نم  زا  بّجعت  اب  وا  دـیدید »؟ یم  یـسابل  هچ  هب  ار  اـقآ  امـش  داتـسا ! : » متفگ وا  هب 
رد تاّیـصوصخ  زا  هچنآ  هصالخ  و  تشاد » تروص  رانک  رد  یلاخ  هک  باّذـج  يا  هفایق  زبس و  يا  هماّمع  هار و  هار  سابل  اـب  یلب ! : » متفگ

ع)  ) موصعم ماما  نآ  اب  تاقالم  تقایل  نم  هک  دش  لاحـشوخ  دومن و  قیوشت  درک و  قیدصت  ارم  وا  متفگ و  وا  هب  مدوب  هدـید  ترـضح  نآ 
(( ع  ) نامز ماما  اب  تاقالم  ما -( ». هدرک  ادیپ  ار 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  طّسوت  یناگیاپلگ  هّللا  ۀیآ  هزانج  عییشت 

دیتاسا فرط  زا  مق ،» مظعا  دجسم   » رد هک  یمتخ  سلجم  مّوس  هسلج  رد  نابهگن ، ياروش  مرتحم  وضع  یناشاک » یماما   » هَّللا ۀیآ  ترضح 
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رد : » تفگ دـهد ، یم  رارق  مسرتسد  رد  ار  يرابخا  یهاگ  تسا و  قوثو  دروم  هک  يدارفا  زا  یکی  : » دـندومرف دـندوب  ربنم  مق  هّیملع  هزوح 
ترضح باحصا  زا  رفن  ود  هب  مدیسر . ع )  ) یبتجم نسح  ماما  دجسم  هب  متفر و  مق  هب  نارهت  زا  یناگیاپلگ  هَّللا  ۀیآ  ترـضح  هزانج  عییـشت 

اب نک ». تاقالم  ار  اقآ  ورب  دنراد ، فیرشت  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  دجـسم  رد  ع )  ) نامز ماما  : » دنتفگ نم  هب  مدرک ، دروخرب  ع )  ) تّجح
رفن یس  اب  ترضح  مدش  هّجوتم  دندوب ، هتفگ  ار  رهظ  ناذا  مدش . دجسم  دراو  هدناسر ، ع )  ) يرکسع نسح  ماما  دجـسم  هب  ار  مدوخ  هلجع 

میدش جراخ  دجسم  زا  و  مینک ». یم  عییشت  اج  نیمه  زا  ام  : » دندومرف ترضح  زامن ، زا  دعب  مدرک و  ادتقا  دندوب ، زامن  لوغشم  باحصا  زا 
(( ع  ) يدهم ترضح  ناگتفیش  میدیسر -( ». نحص  هب  ات  میتفر  اقآ  اب  ّتیعمج  لابند  و 

ایؤر ملاع  رد  مالسلاهیلع  نامز  ماما  اب  یناگیاپلگ  هَّللا  ۀیآ  ندناوخ  زامن 

: دنک یم  ضرع  فیرـش  مرح  رد  ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  تمدخ  دندوب  فّرـشم  تابتع ، هب  یناگیاپلگ  هَّللا  ۀـیآ  ترـضح  هک  یماگنه 
هراشا يزیچ -(  ایآ  راوگرزب  نامه  دنزرف  امـش  دنداد ؛ یلـسع  فرظ  دـندرک و  یتیانع  نم  هب  هیلع ) هَّللا  مالـس   ) ریما ترـضح  امـش  ردـپ  »

يارب باوخ  رد  یلـسع  فرظ  دـندرک و  ادـیپ  ع )  ) نینمؤملاریما هقلطم  تیالو  ماقم  هب  یناـگیاپلگ  هَّللا  ۀـیآ  ترـضح  هک  یلّـسوت  هب  تسا 
تشاد ناکم  هدوب  نیسّدقم  داتوا و  زا  هک  میحّرلادبع  خیـش  اقآ  هرجح  البرک  رد  اقآ  نامز  نآ  دینک »؟ یمن  تیانع  نم  هب  دندروآ ). ناشیا 

یتعامج فص  دـننیب  یم  باوخ  رد  اقآ  دـنداتفا . اج  نامه  نیز  يالاب  زا  ربکا  یلع  ترـضح  تسا  روهـشم  هک  هدوب  ییاج  هرجح  نامه  و 
شلّوا مّود ، فص  تسین . مولعم  شیاهتنا  ادتبا و  لّوا ، فص  دنتسه . هادف -  انحاورا   - رصع ّیلو  ترضح  تعامج ، ماما  هک  هدش  لیکـشت 

ترـضح ناگتفیـش  دـندوب -( . املع  یگمه  دوب و  هداتـسیا  یناگیاپلگ  هّللاۀـیآ  دوخ  ترـضح ، لـباقم  صخـش  نیرخآ  یلو  تسین  مولعم 
(( ع  ) يدهم

ترضح نآ  ياهبنارگ  یئامنهار  تاروتسد و  مالسلاهیلع و  نامز  ماما  اب  یفجن  هّللا  ۀیآ  ندش  تبحص  مه 

لامج رادید  تهج  يدایز  قوش  فرـشا ، فجن  رد  ع )  ) تیب لها  هقف  ینید و  مولع  لیـصحت  ماّیا  رد  : » دیوگ یم  یـشعرم  یفجن  هّللا  ۀیآ 
هب مورب  هلهس  دجسم  هب  هدایپ  هبنشراهچ  بش  لهچ  هک  مدرک  دهع  دوخ  اب  متشاد . فیرشلا -  هجرف  هّللا  لّجع   - مظعالا هّللا  ۀیقب  نامیالوم 
رد ًافداصت  مداد ، همادا  هبنشراهچ  بش  ای 36  ات 35  موش . لئان  گرزب  زوف  نیا  هب  ترایز و  ار  ع )  ) رمالا بحاص  اـقآ  لاـمج  هک  تّین  نیا 

رثارب مدیـسر  اجنآ  هب  هک  یماگنه  دوب ، یقدـنخ  هلهـس  دجـسم  کـیدزن  دوب . یناراـب  يربا و  اوه  داـتفا و  ریخأـت  فجن  زا  منتفر  بش ، نیا 
رـس لابند  زا  ار  ییاپ  يادـص  ناهگان  اـهدزد ، قیرّطلا و  عاّـطق  يداـیز  زا  ًاـصوصخم  تفرگ  ارف  ارم  دوجو  سرت  تشحو و  بش  یکیراـت 
نابز اب  دمآ و  نم  کیدزن  مدید ، هیداب  لها  سابل  اب  ار  یبرع  دّیـس  متـشگرب ، بقع  هب  دیدرگ . متـشحو  سرت و  بجوم  رتشیب  هک  مدـینش 
دوب روآ  بّجعت  مدرک و  ادیپ  سفن  نوکس  نانیمطا و  تفر و  مدوجو  زا  یّلک  هب  تشحو  سرت و  مکیلع ». ٌمالس  دّیـس ! يا  : » تفگ حیـصف 
یم نخـس  لاح  ره  هب  مدوب . لفاغ  بلطم  نیا  زا  نم  لاح  نآ  رد  دـش و  نم  تدایـس  هّجوتم  دـیدش ، یکیراـت  رد  صخـش  نیا  هنوگچ  هک 

ترایز فّرشت  دصق  هب  : » متفگ تهج »؟ هچ  هب  : » دومرف هلهس ». دجسم  : » متفگ يراد »؟ اجک  دصق  : » درک لاؤس  نم  زا  میتفر . یم  میتفگ و 
دجسم لخاد  میدیسر . هلهس  دجـسم  کیدزن  تسا  یکچوک  دجـسم  هک  ناحوص  نب  دیز  دجـسم  هب  میتفر  هک  يرادقم  ع ».)  ) رـصع ّیلو 

رد بیجع  یبالقنا  ساسحا  ، دندناوخ یم  ار  اعد  نآ  اهگنـس  راوید و  وا  اب  ّنَاَک  هک  دناوخ  دّیـس  هک  ییاعد  زا  دعب  میدناوخ و  زامن  هدش و 
ریز هک  ار  يا  هرفس  سپ  يروخب ». ماش  تسبوخ  هچ  يا ، هنسرگ  وت  دّیـس  : » دومرف دّیـس  اعد  زا  دعب  مزجاع . نآ  فصو  زا  هک  مدومن  دوخ 
هّلهچ تقو  نآ  هدـیچ و  غاب  زا  هزاـت  َّنَاَـک  دوب ، هزاـت  زبس  راـیخ  هس  اـی  ود  ناـن و  صرق  هس  هکنیا  لـثم  نآ  رد  هدروآ و  نوریب  تشاد  اـبع 

هدروآ اجک  زا  ناتـسمز  لصف  نیا  رد  ار  زبس  هزات  رایخ  نیا  اقآ  نیا  هک  مدـشن  انعم  نیا  هب  لقتنم  نم  دوب و  يا  هدـننز  يامرـس  و  ناتـسمز ،
رد هدراو  لامعا  لوغشم  اقآ  میدش ، دجسم  لخاد  میورب ». هلهس  دجسم  هب  ات  وش  دنلب  : » دومرف سپس  مدروخ . ماش  اقآ ، روتـسد  قبط  تسا ،
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هّجوتم مدرک و  ادتقا  اقآ  هب  ار  ءاشع  برغم و  زامن  رایتخا  نودـب  مدرک و  یم  هفیظو  ماجنا  ترـضح  نآ  تعباتم  هب  مه  نم  دـش و  تاماقم 
هب هلهـس  دجـسم  لامعا  زا  دـعب  نارگید  لثم  ایآ  دّیـس  يا  : » دومرف راوگرزب  نآ  دـش ، مامت  لامعا  هکنآ  زا  دـعب  تسیک . اقآ  نیا  هک  مدوبن 

: متفگ دّیـس  هب  میتسـشن ، ع )  ) قداص ماما  ماقم  رد  دجـسم  طسو  رد  منام ». یم  : » متفگ ینام »؟ یم  اج  نیمه  رد  ای  يور  یم  هفوک  دجـسم 
نیا زا  ام  تسیگدـنز و  لوضف  زا  روما  نیا  : » دومرف ار  یعماج  مالک  باوج ، رد  منک »؟ هدامآ  يراد  لیم  تایناخد  اـی  هوهق  اـی  ياـچ  اـیآ  »
لاح ره  هب  دزرل . یم  مدوجو  ناـکرا  دـیآ  یم  مداـی  هاـگره  هک  يوحن  هب  تشاذـگ  رثا  مدوجو  قاـمعا  رد  مـالک  نیا  میرود ». تـالوضف 

اب هـطبار  رد   - 1 منک : یم  هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  هک  دـش  لدـب  ّدر و  یبلاطم  تّدـم  نیا  رد  دیـشک و  لوط  تعاـس  ود  کـیدزن  سلجم 
متسرف و یم  تاولص  هبترم  هس  : » متفگ ینک »؟ یم  هراختسا  وحن  هچ  هب  حیبست  اب  دّیس  يا  : » دومرف برع  دّیس  دمآ ، نایم  هب  نخس  هراختسا 

رگا تسا و  دـب  دـنام  ات  ود  رگا  مرامـش ، یم  هتفرگ  ار  حـیبست  زا  يا  هضبق  سپ  ٍۀَِـیفاع » یف  ًةَرَیِخ  ِِهتَمْحَِرب  َهَّللاُریخَتْـسَا   » میوگ یم  هبترم  هس 
یقاب یکی  هاگره  هک  تسا  نیا  نآ  هدیسرن و  امش  هب  هک  تسا  يا  هدنام  یقاب  هراختـسا ، نیا  يارب  : » دومرف ناشیا  تسا ». بوخ  دنام  یکی 

هک دوش  یم  فشک  دمآ  جوز  رگا  دینک  هراختـسا  لمع  كرت  رب  هرابود  دینک و  فّقوت  هکلب  دـینکن ؛ هراختـسا  یبوخ  هب  مکح  ًاروف  دـنام 
لیلد تسیاـب  یم  هّیملع  دـعاوق  بسح  هب  تسا ». هناـیم  لّوا  هراختـسا  هک  دوش  یم  فشک  دـمآ  یکی  رگا  اـّما  تسا  بوـخ  لّوا  هراختـسا 

هک متسین  هّجوتم  لاح  نیع  رد  مدش و  داقنم  میلست و  لوق  نیا  دّرجم  هب  سپ  میدیسر  یکیراب  قیقد و  ياج  هب  دهد ، باوج  اقآ  مهاوخب و 
دعب دوب : بجاو  ياهزامن  زا  دعب  اه  هروس  نیا  تئارق  توالت و  رب  برع  دّیـس  دـیکأت  هسلج ، نیا  رد  بلاطم  هلمج  زا   - 2 تسیک . اقآ  نیا 
ءاشع زامن  زا  دعب  و  هعقاو »  » هروس برغم  زا  دعب  حون ،»  » هروس رصع  زامن  زا  دعب  ّمع ،»  » هروس رهظ  زامن  زا  دعب  سی ،»  » هروس حبص  زامن  زا 

يا هروس  ره  دـمح  زا  دـعب  لّوا  تعکر  رد  هک  ءاـشع  برغم و  نیب  زاـمن  تعکر  ود  رب  دـندومرف ، دـیکأت  هکنیا  رگید   - 3 کلم ».  » هروس
دعب هعقاو  هروس  ندناوخ  زا  نیا  دنک  یم  تیافک  دومرف : یناوخ و  یم  ار  هعقاو  هروس  دمح  زا  دـعب  مّود  تعکر  رد  یناوخ و  یم  یتساوخ 

ِموُمُْغلاَو ِمومُهلا  ِنَع  ینْحّرَس  َمُهّللَا  : » ناوخب ار  اعد  نیا  هناگجنپ  ياهزامن  زا  دعب  : » هک دومرف  دیکأت   - 4 تشذگ . هکنانچ  برغم ، زامن  زا 
ياهزامن رد  عوکر  رکذ  زا  دعب  اعد  نیا  ندناوخ  رب  دیکأت  رگید  و   - 5 َنیمِحاَّرلا ». َمَحْرَا  ای  َِکتمحَِرب  ناطیَّشلا  ِۀَسَوْسَو  َو  ِردّصلا  َۀَشْحَو  َو 

عیارش زا  دیجمت  فیرعت و  رد   - 6 مهَقحب ». اْنثِغاو  انزجع  یلع  مَحرت  َو  دّمحم  ِلآَو  ٍدّـمُحم  یلَع  ِلَص  َمُهّللَا  : » رخآ تعکر  ًاصوصخ  هّیموی 
ندرک هیده  نآرق و  ندناوخ  رب  دیکأت   - 7 نآ ». لئاسم  زا  یمک  رگم  تسا  عقاو  اب  قباطم  نآ  مامت  : » دومرف یّلح  قّقحم  موحرم  مالـسالا 

رس نداد و  رود  کنح  ریز  زا  ار  کنحلا  تحت   - 8 دننک . یمن  اهنآ  زا  يدای  نکل  دنراد و  ای  دنرادن ، یثراو  هک  ینایعیش  يارب  نآ  باوث 
رب دیکأت   - 9 تسا ». هدیسر  نینچ  نیا  عرش  رد  : » دومرف دننک و  یم  لمع  وحن  نیمه  هب  برع  ياملع  هکنانچ  نداد ، رارق  هماّمع  رد  ار  نآ 
ایآ مناد  یمن  : » مدیـسرپ  - 11 دـهد ». رارق  عرـش  نارازگتمدـخ  زا  ار  وت  ادـخ  : » دومرف نم و  ّقح  رد  اـعد   - 10 ع .)  ) ءادهـشلادّیس ترایز 

: متفگ يدیفسور ». روکـشم و  تیعـس  ریخ و  وت  تبقاع  : » دومرف مدیفـسور »؟ سّدقم  عرـش  بحاص  دزن  نم  ایآ  تسا و  ریخ  مراک  تبقاع 
یم اعد  تا  هرابرد  دنا و  یضار  وت  زا  اهنآ  مامت  : » دومرف هن »؟ ای  دنتسه  یضار  نم  زا  قوقحلا  يوذ  دیتاسا و  ردام و  ردپ و  ایآ  مناد  یمن  »
مور نوریب  دجسم  زا  متساوخ  سپـس  دندومرف . اعد  سپ  فینـصت . فیلأت و  يارب  مشاب  ّقفوم  هک  مدوخ  يارب  مدرک  اعد  ياعدتـسا  دننک ».
برع دّیس  نیا  دوب و  یبش  هچ  دیسر  منهذ  هب  دراد . رارق  دجسم  زا  ندش  جراخ  زا  لبق  هار  طسو  رد  هک  ضوح  دزن  مدمآ  یتجاح ، رطاخب 

نآ متـشگرب و  برطـضم  درک ، روطخ  ینعم  نیا  منهذ  هب  ات  دشاب ! مقوشعم  دوصقم و  نامه  دـیاش  تسا ؟ تلیـضف  اب  همه  نیا  هک  تسیک 
هناوید نوچمه  مدش و  هیرگ  لوغـشم  مدوب ، لفاغ  مدرک و  ترایز  ار  اقآ  هک  مدرک  ادیپ  نیقی  دوبن . دجـسم  رد  مه  یـسک  مدـیدن و  ار  اقآ 

ره هک  لیصفت  زا  یلامجا  دوب  نیا  دوش . نارجه  هب  التبم  لاصو  زا  دعب  هک  یقـشاع  نوچ  دش  حبـص  ات  مدرک ، یم  شدرگ  دجـسم  فارطا 
( یقیقح مقتنم  ملعلا -  نبا  تابختنم  تاسبق -  باتک  موش -( ». یم  هدز  تهب  دیآ ، یم  مدای  بش  نآ  تقو 

مالسلاهیلع نامز  ماما  طّسوت  گرم  زا  یشعرم  یفجن  هّللا  ۀیآ  تاجن 
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یگنـشت و رثا  رد  مدرک و  مگ  ار  هار  دّمحمدّیـس ، مرح  فرط  هّداج  رد  و  (ع ) نییرکـسع ترایز  رد  : » دـیوگ یم  یـشعرم  یفجن  هّللا  ۀـیآ 
ناهگان مداتفا . نیمز  يور  یـشوهیب  عرـص و  تلاح  هب  هدرک  ّشغ  مدـش  سویأم  یگدـنز  زا  دـسالا  بلق  رد  داب ، شزو  دایز و  یگنـسرگ 

رد ییاراوگ  ینیریش و  زا  ار  شلثم  هک  داد  يراوگ  شوخ  بآ  نم  هب  سپ  تسا ، يراوگرزب  صخش  نماد  رد  مرـس  مدید  هدرک  زاب  مشچ 
نیا سپـس  مدروخ . دوب ، نان  ددـع  هس  ای  ود  هرفـس  ناـیم  رد  درک و  زاـب  ار  شا  هرفـس  مندرک  باریـس  زا  دـعب  مدوب . هدیـشچن  رمع  تدـم 

زا دوب  کیدزن  تسین ، يرهن  اـجنیا  ردارب ! : » متفگ اـمن ». وشتـسش  ار  ندـب  ورب و  رهن  نیا  رد  دّیـس  : » دومرف دوب  برع  لکـش  هب  هک  صخش 
ییافـصاب بآ  رهن  مدـید  مدرک  هاـگن  وا  هتفگ  اـب  تسا ». اراوگ  بآ  نیا  : » دومرف برع  درم  نآ  دـیداد ». تاـجن  ارم  امـش  مریمب ، یگنـشت 

هدارا دّیـس ! يا  : » دومرف لاح  ره  هب  مریمب ». یگنـشت  زا  دوب  کیدزن  نم  دوب و  نم  کیدزن  رهن  نیا  : » متفگ دوخ  اـب  مدرک و  بّجعت  تسا .
رارق دّمحم  دّیـس  هعقب  ریز  رد  مدید  مدرک  هاگن  تسا ». دّمحم  دّیـس  مرح  نیا  : » دومرف ع ».)  ) دّمحم دّیـس  رّهطم  مرح  : » متفگ يراد »؟ اجک 
دئاوف زا  يراب  تسا . ع )  ) دّـمحم دّیـس  هعقب  اجنآ و  نیب  يدایز  تفاسم  مدوب و  هدـش  مگ  هّیـسداق ) « ) هّیـسداج  » رد نم  هکنآ  لاح  میراد و 

رب دیدش  راکنا  و  فیرـش ، نآرق  توالت  رب  شرافـس  دـیکأت و  تساهنیا : دـش  مبیـصن  تصرف  نیا  رد  برع  نآ  اب  هرکاذـم  زا  هک  ینانچنآ 
یقیقع نداهن  رب  دیکأت  زین : و  دنا . هداد  رارق  ار  فیرحت  ثیداحا  هک  يدارفا  رب  دومرف  نیرفن  یّتح  تسا ؛ نآرق  فیرحت  هب  لئاق  هک  یـسک 

، ردام ردپ و  مارتحا  رب  دندومرف : شرافـس  زین  و  تّیم . نابز  ریز  هدش  هتـشون  هتـسب و  شقن  نآ  رب  ع )  ) موصعم هدراهچ  هسّدـقم  ءامـسا  هک 
هّیّرذ مارتحا  رب  دومرف : شرافـس  و  ناشمیرکت . میظعت و  اـهنآ و  دـالوا  و  (ع ) هّمئا هفّرـشم  عاـقب  تراـیز  رب  دـیکأت  و  هدرم ، اـی  دنـشاب  هدـنز 
تسا دایز  راختفا  تداعس و  بجوم  هک  ار  تمعن  نیا  رکش  نادب و  ع )  ) تیبلها هب  تباستنا  رطاخ  هب  ار  دوخ  ردق  : » دومرف نم  هب  تاداس و 
تسا ام  هب  باستنا  ناش  هدیقع  هک  یملع  لها  رب  فسأت  دّیس ! يا  : » دومرف بش و  زامن  نآرق و  ندناوخ  رب  دومرف : شرافـس  و  روآ ». ياجب 

کیدزن و رود و  زا  ع )  ) ءادهـشلادّیس ترایز  رب  و  س )  ) ارهز همطاف  حیبست  رب  دومرف : شرافـس  و  دـنهد ». یمن  همادا  ار  لامعا  نیا  نکل  و 
رد س )  ) يربک بنیز  هرّدـخم  ایلع  هبطخ  و  ع )  ) نینمؤملاریما هّیقـشقش  هبطخ  ظفح  رب  دـیکأت  املع و  نیحلاص و  و  ع )  ) هّمئا دالوا  تراـیز 
.« دش بیاغ  مرظن  ّدم  زا  یتقو  رگم  تسیک  اقآ  نیا  هک  درکن  روطخ  منهذ  هب  دئاوف . تاشرافـس و  رگید  و  هیلع -  هّللا  ۀـنعل   - دـیزی سلجم 

( یقیقح مقتنم  ملعلا -  نبا  تابختنم  تاسبق -  باتک  )- 

یشعرم یفجن  هّللا  ۀیآ  هب  مالسلاهیلع  نامز  ماما  يایاده  تاشرافس و 

یکی رد  یناتسمز . ياهبش  مه  نآ  مدرک ؛ هتوتیب  سّدقم  بادرـس  رد  ار  ییاهبـش  ءاّرماس  رد  متماقا  رد  : » دیوگ یم  یـشعرم  یفجن  هّللا  ۀیآ 
هب ع )  ) تیبلها نانمـشد  زا  يا  هّدع  اریز  مدیـسرت ، دوب  لفق  دوب و  هتـسب  بادرـس  برد  هک  نیا  اب  مدینـش  ییاپ  يادص  بش ، رخآ  اهبـش  زا 

ٌمالس : » وحن نیا  هب  داد  مالـس  هک  مدینـش  ییابرلد  يادص  هاگان  دوب . هدش  شوماخ  زین  متـشاد  هارمه  هک  یعمـش  دندوب . نم  نتـشک  لابند 
اجک زا  دوـب  هتـسب  برد  : » متفگ وـت ». ماـمعا  ینب  زا  یکی  : » دوـمرف دـیتسیک »؟ امـش  : » متفگ هداد  باوـج  درب . ارم  ماـن  و  دّیـس » اـی  مـکیلع 

هچ هب  : » دومرف يزاجح  دّیـس  سپـس  زاجح ». : » دومرف دـییاجک »؟ لـها  : » مدیـسرپ دراد ». تردـق  يزیچ  ره  رب  دـنوادخ  : » دومرف يدـمآ »؟
تعامج و زامن  رب  دومرف  شرافس  سپس  دش ». هدروآرب  : » دومرف ییاهتجاح ». تهج  هب  : » متفگ بش »؟ تقو  نیا  رد  اجنیا  يا  هدمآ  تهج 

ظفح هعلاطم و  هب  دومرف  شرافس  زین  و  نیمّلعم ، داتسا و  قوقح  تیاعر  محر و  هلص  رد  دومرف  دیکأت  و  ریسفت . ثیدح و  هقف و  رد  هعلاطم 
: درک میاعد  وحن  نیا  هب  هدرک  دنلب  تسد  سپ  دیامرف . اعد  نم  هرابرد  متـساوخ  ناشیا  زا  هّیداّجـس . هفیحـص  ياهاعد  ظفح  هغالبلا و  جهن 
رد ار  وا  یتسود  هدب  رارق  ار و  تتاجانم  ینیریش  وا  رب  ناشچب  عرـش و  تمدخ  يارب  ار  دّیـس  نیا  نک  ّقفوم  وا ، لآ  ربمغیپ و  ّقح  هب  ایادخ  »

، تسا ع )  ) ءادهّشلا دّیـس  تبرت  نم  اب  : » دومرف شراتفگ  نیب  رد  دسح ». ًاصوصخم  نیطایـش ، دیک  ّرـش و  زا  ار  وا  نک  ظفح  مدرم و  ياهلد 
قیقع يرتشگنا  هکنانچ  دوب . نم  دزن  نآ  زا  يرادـقم  هشیمه  دومرف و  تمارک  یلاقثم  دـنچ  سپ  هدـشن ». طولخم  يزیچ  اب  هک  لصا  تبرت 
.« )- دـش بیاغ  مرظن  زا  يزاجح  دّیـس  نآ  نیا ، زا  دـعب  مدرک . هدـهاشم  اهنیا  زا  ار  یگرزب  راثآ  تسه و  نم  اب  هشیمه  هک  دومرف  اطع  زین 
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( یقیقح مقتنم  ملعلا -  نبا  تابختنم  تاسبق -  باتک 

یشعرم یفجن  هَّللا  ۀیآ  هب  مالسلاهیلع  نامز  ماما  همان 

زا زور  ود  یکی  راب ، کی  تقو  دنچ  ره  تسا ، مق  فورعم  ياملع  زا  یکی  نایانشآ  زا  هک  نایرتشوش  هب  روهشم  نسح » دّیس   » مان هب  ییاقآ 
محر هلص  يارب  ناهفـصا  هب  شا  هداوناخ  هدلاو و  اب  نسح  دّیـس  ياقآ   » دیوگ یم  فورعم  ملاع  نآ  دیآ . یم  ملاع  نیا  لزنم  مق ، هب  نارهت 
دّیـس : » دیوگ یم  نسحدّیـس  هدلاو  دور . یم  هار  هّداج  رانک  دننیب  یم  ار  يدّیـس  مق ، ياهیکیدزن  ناهفـصا  زا  تشگزاب  عقوم  رد  دوب . هتفر 

.« تساهامش تمحز  ثعاب  تسا و  مرحمان  : » دیوگ یم  ردام  هب  نسح  دّیس  شناسرب ». دور  یم  مق  رگا  نک ، راوس  ار  دّیـس  اقآ  نیا  نسح !
دسر یم  دّیس  کیدزن  نسح ، دّیس  مینک ». یم  ظفح  مه  ار  نامباجح  مینیشن ، یم  نیـشام  بقع  ام  نک ، شراوس  ولج  : » دیوگ یم  شردام 
نسح دّیس  مور ». یم  اجنآ  هب  تسا  یهد  اه  یکیدزن  نیا  رد  نم  : » دیامرف یم  دّیـس  دوش ، راوس  هک  دهاوخ  یم  دّیـس  زا  دراد و  یم  هگن  و 

رارصا اب  دنک ، یم  رارصا  نسح  دّیس  دیورب ». امـش  : » دیامرف یم  دّیـس  اقآ  زاب  دیوش ». هدایپ  دیتساوخ  اجک  ره  درادن ، یلاکـشا  : » دیوگ یم 
ياضف یصوصخم  رطع  يوب  دندش ، راوس  یتقو  اّما  درک ». ّدر  دیابن  ار  نمؤم  ياضاقت  : » دیامرف یم  دوش و  یم  راوس  دّیـس  اقآ  نسح ، دّیس 

هّداج کیدزن  اـت  میدـمآ  دـیوگ : روکذـم  نسح  دّیـس  دـندوب . هدرکن  مامـشتسا  ار  یـشوخ  يوب  نینچ  عقوم  نآ  اـت  هک  درک  رپ  ار  نیـشام 
هب ار  تکاپ  نیا  : » دومرف داد و  نم  هب  ار  یتکاـپ  درک و  تسد  دّیـس  درک ، فّقوت  نیـشام  مور ». یم  اـجنیا  راد ! هگن  : » دومرف دّیـس  یکاـخ ،
يا همان  دّیس  دش و  نیا  نایرج  : » متفگ ناشیا  هب  مدمآ و  ملاع  نآ  لزنم  هب  مق  هب  متفرگ و  ار  تکاپ  یهد ». یم  یشعرم  نیّدلا  باهش  دّیس 
یم نسح  دّیـس  تسا ». یفجن  هَّللا  ۀیآ  نیمه  دوصقم  يرآ ! : » دندومرف اقآ  دیـسانش »؟ یم  ار  ناشیا  امـش  نیّدلا ، باهـش  دّیـس  يارب  دنداد 

یتقو تسا ؟ هتـشون  هچ  تسیک و  زا  همان  دنیبب  دنک ، یم  زاب  دریگ و  یم  ار  همان  اقآ  متـسناد ». یمن  تقو  نآ  ات  ار  ناشیا  مسا  نم  : » دـیوگ
ّطخ اب  همان  نییاپ  دنیب  یم  دایز ، ّتقد  اب  و  دـنیب ، یم  مهرب  مهرد و  ار  ییاهطخ  طقف  دـناوخب و  دـناوت  یمن  ار  یبلطم  دـنک ، یمزاب  ار  همان 

رد یفجن ، هَّللاۀیآ  زامن ، زا  لبق  دوز  حبـص  : » دیوگ یم  نسح  دّیـس  هب  دراذگ و  یم  تکاپ  رد  ار  همان  يدـهملا ». : » تسا هدـش  هتـشون  زبس 
رد یفجن  ياقآ  دنیب  یم  رس و  الاب  دیآ  یم  ناذا  زا  لبق  حبص  نسح ، دّیـس  هدب ». ناشیا  هب  ار  همان  ورب و  هتـسشن ، رـس ، الاب  دجـسم  بارحم 
ارچ : » دنیامرف یم  یفجن  هَّللا  ۀیآ  دهد . یم  ناشیا  هب  ار  همان  دنک و  یم  مالس  تسا ، رکذ  لوغشم  هدیـشک و  رـس  هب  ار  ابع  هتـسشن ، بارحم 
ره متفر و  یم  ملاع  نآ  لزنم  هب  بش  رصع و  زور  ره  نم  دسیون : یم  راشفا  جاح  ياقآ  مدرکن ». تنایخ  نم  : » دیوگ یم  يدرک »؟ تنایخ 
نآ رـصع  متفر . یم  مزال ، ياهوراد  نداد  نوخ و  راشف  نتفرگ  تهج  یـشعرم  یفجن  هَّللا  ۀیآ  ترـضح  رـضحم  هب  حبـص ، تعاس 6  زور 

لاؤس ناشیا  زا  يور  یم  یفجن  هَّللا  ۀیآ  لزنم  هب  هک  حبـص  دنتـساوخ  نم  زا  دنداد و  حرـش  ار  نایرج  نیا  متفر ، ملاع  نآ  لزنم  هب  هک  زور 
امش زا  ات  دنا  هتساوخ  نم  زا  اقآ ! : » مدرک ضرع  راک ، ماجنا  زا  سپ  مدیسر ، ناشیا  رضحم  هب  هک  حبص  دندوب ؟ هتـشون  هچ  همان  رد  هک  نک 

باوج هدومن و  فرـصنم  لاؤس  نآ  زا  ارم  هک  دندیـشک  شیپ  ار  ییاهفرح  یفجن  هَّللاۀیآ  ترـضح  دندوب »؟ هتـشون  هچ  همان  نآ  رد  مسرپب 
رگید و ياـج  هب  ارم  اـقآ  هن ! : » متفگ يدروآ »؟ باوج  : » دندیـسرپ مدیـسر ، ملاـع  نآ  تمدـخ  هک  رـصع  مدرکن . رارـصا  مه  نم  دـندادن ،
هب هک  حبـص  زاب  روایب ». یباوج  ًامتح  سرپب و  يور  یم  هک  ادرف  : » دنتفگ ملاع  نآ  دندومرفن ». باوج  هصالخ  هدومن و  هلاوح  رگید  بلطم 

هدیشک شیپ  ار  يرگید  بلطم  اقآ  زاب  مدیسرپ ، ار  هلمج  نامه  نوخراشف  وراد و  ياه  همانرب  زا  دعب  مدش ، فّرشم  یفجن  هَّللا  ۀیآ  رـضحم 
ناشیا هب  نکل  دـندوب ، باوج  رظتنم  مدیـسر ، ملاع  نآ  تمدـخ  هک  رـصع  دنتـشادزاب . لاؤس  نآ  زا  ارم  دـندومن و  شـسرپ  ار  یعوضوم  و 

حبـص دوب ». هدش  هتـشون  هچ  همان  رد  هک  سرپب  هدب و  مسق  ار  ناشیا  یتفر ، یتقو  ادرف  : » هک دندرک  دیکأت  مدـشن ». قّفوم  مه  زورما  : » متفگ
هدش هتـشون  هچ  دندومرف ، ءاضما  هتـشون و  ع )  ) رمألا بحاص  ترـضح  هک  يا  همان  نآ  رد  اقآ ! : » هک متـساوخ  اقآ  زا  متفر و  هک  مّوس  زور 

: دـنتفگ ناشیا  متفگ . ملاع  نآ  هب  ار  بلطم  نیمه  مدـمآ و  رـصع  دوب ». گنر  تفه  شّطخ  يدـید  وگب : ياقآ ... هب  : » دـندومرف اقآ  دوب »؟
راوگرزب ملاع  نآ  میتفر و  مه  اب  حبـص  ادرف  دنیوگب ». نم  دوخ  هب  دیاش  میورب ، مه  اب  ات  ایب  يورب  ناشیا  لزنم  یهاوخ  یم  هک  حبـص  ادرف  »
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باوج : » مدیـسرپ میدمآ  نوریب  یتقو  دـندرک و  تبحـص  تعاس  کی  بیرق  ندرک ، تبحـص  یفجن  ياقآ  اب  یبرع  نابز  هب  دـندرک  عورش 
ترضح ناگتفیش  دوب -( ». گنر  تفه  شّطخ  يدید  دندومرف : ینعی  دنداد ، نم  هب  دنتفگ ، امـش  هب  هک  ار  یباوج  نامه  : » تفگ دنداد »؟

(( ع  ) يدهم

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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