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ع)  ) قداص رفعج  ماما  تکربرپ  تایح  زا  يا  هشوگ 

باتک تاصخشم 

يریم اقآ  اضر  دمحم  دیس  هدنسیون : 

يریم اقآ  اضر  دمحم  دیس  رشان :

ع)  ) قداص رفعج  ماما  تکربرپ  تایح  زا  يا  هشوگ 

زورلاس اب  نامزمه  يرجه ، لاس 83  لوألا  عیبر  مهدفه  هبنشود ، زور  رد  ع )  ) قداصلا دمحم  نبرفعج  ترضح  نایعیـش ، مشـش  ماما 
ما  » وا هینک  و  همطاف »  » ترضح نآ  ردام  مان  .دندوشگ  ناهج  هب  هدید  ص )  ) یفطصم دمحم  ترضح  مالـسا ، یمارگ  لوسر  تدالو 

يافو اب  نارای  صاخ و  باحصا  زا  یلو  دوب ؛ لوا  هفیلخ  دنزرف  رکب ، یبا  نبدمحم  .دوب  رکب » یبا  نب  دمحم  نب  مساق   » رتخد و  هورف »
تداهـش هب  هیواـعم  لاـمع  تسد  هب  دنتـشامگ ، رـصم  تموکح  هب  ار  وا  ع )  ) نینمؤملاریما هک  یناـمز  تفر و  یم  رامـش  هب  ع )  ) یلع
يدنزرف نم  يارب  وا  مراذگ ! یم  ادخ  باسح  هب  ار  هعجاف  نیا  نم  : » دندومرف دندش و  رثأتم  رایـسب  يو  تداهـش  زا  ع )  ) یلع .دیـسر 

: دندومرف نینچمه  و  همان 35 ) مالسالا ، ضیف  هغالبلا  جهن  « ) دوب نم  ناعفادم  زا  یکی  نارب و  يریشمش  اشوک و  يرازگراک  حصان و 
ار دوخ  نانمشد  زا  یکی  نانآ  هک  توافت  نیا  اب  دنلاحـشوخ ؛ شگرم  زا  ام  نانمـشد  هک  میتحاران  ردق  نامه  دمحم ، تداهـش  زا  ام  »

رادقم نیمه  هورف » ما   » ماقم تلالج  رد  تمکح 317 .) مالسالا ، ضیف  هغالبلا  جهن  !« ) ار دوخ  ناتسود  زا  یکی  ام  دنداد و  تسد  زا 
دـنهد و یم  ماجنا  کین  راک  هدروآ ، نامیا  هک  دوب  یناسک  هرمز  زا  مردام  دـندومرف : ناشیا  قح  رد  ع )  ) قداص ماما  هک  تسا  یفاک 

ینب هب  تردـق  لاقتنا  زاغآ  هیما و  ینب  تموکح  رخاوا  اـب  فداـصم  ترـضح ، تماـما  نارود  .دراد  تسود  ار  ناراـکوکین  دـنوادخ 
لها زا  یهاوخنوخ  تیامح و  راعش  اب  سابع  ینب  .دنتشاد  رارق  يا  هژیو  طیارش  رد  راوگرزب  ماما  نآ  ور ، نیا  زا  .دوب  سابع 
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هدافتـسا هجو  نیرتهب  هب  طیارـش  نیا  زا  ع )  ) قداص ماـما  .دنـشکب  ریز  هب  تردـق  هکیرا  زا  ار  هیما  ینب  دنتـسناوت  دـندرک و  ماـیق  تیب 
يرادرب هرهب  یمالسا  هقف  شرتسگ  عیشت و  لیـصا  فراعم  غیلبت  هعاشا و  تهج  رد  دوب ، هدمآ  دوجوب  هک  ییبسن  يدازآ  زا  دندرک و 

، هدرک هدافتسا  ناشیا  رضحم  زا  یگرزب  نیثدحم  نیملکتم و  اهقف و  دندش و  تیبرت  يرایـسب  نادرگاش  ماما ، نآ  بتکم  رد  .دندومن 
رد نافلاخم  اب  ترـضح  تارظانم  .تسا  هدـش  لقن  گرزب  ماـما  نآ  زا  فلتخم  تاـعوضوم  رد  هعیـش  تاـیاور  رثکا  .دـندومن  دـشر 
نآ شور  .دور  یم  رامـش  هب  یهلا  فراعم  عباـنم  زا  تسا و  طوبـضم  ییاور  بتک  رد  يدـیحوت  یمـالک و  یهقف و  فلتخم  لـئاسم 

میرک نآرق  دوخ ، نادواج  باتک  رد  یهلا  شرافس  هک  دوب  نسحا  هلداجم  ناهرب و  لالدتـسا و  رب  تارظانم  تاثحابم و  رد  راوگرزب 
هب ار  مدرم  وکین ، هظعوم  تمکح و  حالس  اب  نسحأ : یه  یتلاب  مهلداج  هنسحلا و  هظعوملا  همکحلاب و  کبر  لیبس  یلإ  عدأ  : » تسا

هرظانم ماقم  رد  ع )  ) قداص ماـما  هیآ 125 .) لحن ، هروس  « ) نک هلداـجم  هجو  نیرتوکین  هب  ناـنآ  اـب  نک و  توعد  تراـگدرورپ  هار 
دنچ ره  ار ، نانآ  نانخـس  هراومه  دنتفگ و  یمن  ازـسان  لباقم  فرط  هب  .دومن  یمن  ادف  ار  قالخا  مراکم  یمالـسا و  قالخا  هاگ  چیه 

یمامت دسرب و  نایاپ  هب  الماک  وا  نخـس  ات  دـندرک  یم  ربص  دـنداد و  یم  شوگ  تناتم  تقد و  لامک  اب  دومن ، یم  هیاپ  یب  تسس و 
تاهبش هاگنآ  تسا ! هدش  میلست  شنانخـس  لباقم  رد  ترـضج  نآ  درک  یم  نامگ  يو  هک  يروطب  دنک ، نایب  ار  دوخ  نیهارب  هلدا و 

هب ار  دوخ  ياعدا  دندرک و  یم  در  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  وا 

ع)  ) قداص رفعج  ماما  تکربرپ  تایح  زا  يا  www.Ghaemiyeh.comهشوگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 41زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


نسح يوقت ، دهز و  رد  ع )  ) قداص ماما  .دندرک  یمن  دروخرب  لباقم  فرط  اب  تنونـشخ  بضغ و  اب  هاگ  چیه  دندناسر و  یم  تابثا 
، ماما نآ  يوگلا  اهنت  تهج ، نیا  زا  دـندوب و  دوخ  نامز  هرهـش  شیوخ ، یمارگ  ناردـپ  نوچمه  یناسنا  يوکین  يایاجـس  قالخا و 

نانچ جح  مسارم  رد  دنتفرگ ، یم  هزور  رایسب  دندوب و  رکذلا  مئاد  ع )  ) قداص ترـضح  .دندوب  ع )  ) نانمؤمریما و  ص )  ) ادخ لوسر 
زا هک  ار  .کیبل » مهللا  کیبل   » فیرـش رکذ  ینعی   ) دنیوگب هیبلت  دنتـساوخ  یم  نوچ  هک  دوب  یلوتـسم  ترـضح  نآ  رب  یهلا  تیـشخ 
هب نیرـضاح  زا  یکی  .دیدرگ  یم  بلقنم  ترـضح  نآ  لاح  دش و  یمن  هدینـش  ناشیادص  دننک ) يراج  نابز  رب  تسا  جـح  تابجاو 
زا مسرت  یم  هک  نآ  لاح  میوگب ، هیبلت  یتأرج  هچ  اب  : » دندومرف ماما  تسا »! بجاو  هیبلت  هللا ! لوسر  نبای  : » درک ضرع  ترـضح  نآ 

قداص ماما  تسین »! یهار  هاگرد  نیا  هب  ار  وت  تسین و  لوبقم  وت  کیبل  ینعی  .کیدعـس  کیبل و ال  ال  دوش : باطخ  دنوادخ  بناج 
یم هدرب  ترـضح  نآ  مان  هاگ  ره  .دـندومن  یم  دای  میرکت  مارتحا و  اب  هراومه  ص ،)  ) ادـخ لوسر  دوخ ، یمارگ  دـج  هب  تبـسن  (ع )

وا زا  ع )  ) قداـص ماـما  .داد  ماـما  هـب  ار  دوـخ  دـنزرف  تدـالو  ربـخ  ترـضح  ناراـی  زا  یکی  .درک  یم  رییغت  ماـما  هرهچ  گـنر  دـش ،
، دمحم : » دومرف درک و  مخ  نیمز  فرط  هب  ار  دوخ  تروص  ترضح  دمحم . » : » درک ضرع  يو  یتشاذگ »؟ هچ  ار  وا  مان  : » دندیسرپ
، هدم مانشد  رسپ  نیا  هب  : » دندومرف درم  نآ  هب  سپـس  داب »! ادخ  لوسر  يادف  نیمز  لها  یمامت  مردپ و  مردام ، مناج ، دمحم ! دمحم ،

هک نادب  نکن و  يدب  وا  هب  تبسن  نزن ، کتک  ار  وا 
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هب یگدیـسر  ع ،)  ) قداـص ماـما  ياـهیگژیو  زا  .دوـش » یم  هزیکاـپ  زور  ره  هکنیا  رگم  دـشاب  دـمحم  ماـن  نآ  رد  هک  تسین  يا  هناـخ 
لها بتکم  وریپ  یمالـسا  دیاقع  تهج  زا  هک  یناسک  يرای  زا  یتح  دنتـسناد و  یم  مزال  دوخ  رب  ار  رما  نیا  دوب و  ارقف  نادنمتـسم و 

یم عیزوت  نان  نانآ ، نیب  یناهنپ  دنتفر و  یم  ارقف  هلحم  هب  بش  لد  رد  ترـضح  .دندرک  یمن  غیرد  زین  دندوبن  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب
زا هک  مدرم  نیا  ایآ  : » دیـسرپ ناشیا  زا  ماما  نآ  ناراـی  زا  یکی  .دـندوب  باوخ  رد  ناـنآ  زا  يرایـسب  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  دـندرک و 
هب دنتخانش ، یم  ار  ام  قح  نانآ  رگا  : » دندومرف ماما  دنسانش »؟ یم  ار  امش  قح  دنتسه و  نایعیش  زا  دنوش ، یم  دنم  هرهب  امـش  کمک 

تـسا هدش  تیاور  یناهنپ  ياهکمک  نیمه  دروم  رد  .منک » عیزوت  نانآ  نیب  مه  کمن  دوب  مزال  نم  رب  مدرک و  یمن  افتکا  یلاخ  نان 
هدب دندرب ) ار  وا  مان  هک   ) یمشاه درم  نالف  هب  ار  لوپ  نیا  : » دندومرف وا  هب  دنداد و  دوخ  نارای  زا  یکی  هب  رز  يا  هسیک  ترـضح  هک 
هداد ار  لوپ  نیا  هک  یـسک  هب  دـنوادخ  : » تفگ یمـشاه  درم  .داد  درم  نآ  هب  ار  لوـپ  وا  تسا »! هداد  ار  نیا  یـسک  هچ  وـگن  وا  هب  و 

هک نیا  اب  قداـص  رفعج  اـما  منک ؛ یم  یگدـنز  وا  ياهتدـعاسم  اـب  نم  دـنک و  یم  کـمک  نم  هب  هشیمه  وا  دـهد ! ریخ  يازج  تسا 
رد هک  نانچمه  دندرب ، یم  رس  هب  تیلقا  رد  نایعیش  ع )  ) قداص ماما  نامز  رد  دهد »! یمن  نم  هب  زین  مهرد  کی  یتح  تسا ، دنمتورث 

، دوب ناوارف  هک  يزیچ  اهنت  زین  نانآ  نایم  رد  .دوب  یعضو  نینچ  زین  همئا  ریاس  نامز 
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ماما يرای  هب  یتخس  تدش و  عقاوم  رد  دندوبن  رضاح  المع  ترضح  نآ  ناتسود  .دوب  مک  رایسب  یقیقح  هعیـش  یلو  دوب ؛ هعیـش »  » مان
شیوخ یهلا  قح  قاقحا  يارب  مایق  مدـع  افلخ و  ربارب  رد  دوخ  توکـس  تهج  هب  ار  ماـما  هراومه  لاـح ، نیا  اـب  یلو  دنباتـشب ؛ دوخ 

هن ناشیا  توکـس  هک  دندومن  یم  دزـشوگ  نانآ  هب  دندرک و  یم  فقاو  دوخ  هابتـشا  هب  ار  نانآ  ماما  لباقم ، رد  .دندرک  یم  شنزرس 
نسح نب  لهس   » مان هب  يدرم  هک  دنا  هدروآ  ترـضح  لاوحا  رد  .تسا  عیطم  زابناج و  افواب و  نارای  ندوبن  رطاخب  هکلب  سرت ، رطاخب 

« وریپ  » ینعمب هعیش »  » ظفل  ) هعیـش رازه  دص  امـش  هک  یلاح  رد  هللا ! لوسر  نباای  : » درک ضرع  دمآ و  ع )  ) قداص ماما  دزن  یناسارخ »
ترضح دینک »؟ یمن  مایق  دیا و  هدرک  توکس  ارچ  دننک ، عافد  امش  زا  دنتسیاب و  ریشمش  اب  امش  ربارب  رد  دنرـضاح  هک  دیراد  تسا )

زا سپ  .درک  نشور  ار  رونت  زینک  .دنک  نشور  ار  شتآ  رونت  ات  دنداد  روتـسد  دوخ  زینک  هب  سپـس  یناسارخ »! يا  نیـشنب  : » دـندومرف
درم نیـشنب »! رونت  لخاد  ورب  وش و  دـنلب  یناسارخ ! يا  : » دـندومرف یناسارخ  درم  هب  ع )  ) قداص ماما  .دـش  خرـس  ـالماک  رونت  یتدـم 

ارم هللا ! لوسر  نبا  ای  : » تفگ یگچاپتسد  اب  اذل  دننک ؛ هیبنت  ار  وا  دنراد  دصق  ماما  درک  نامگ  دروخ و  هکی  روتـسد  نیا  زا  یناسارخ 
زا يدرم  نیب ، نیا  رد  متشذگ »! وت  زا  : » دومرف قداص  ماما  .داتفا  سامتلا  هب  و  درذگب »! امـش  زا  دنوادخ  رذگب ، نم  زا  نکن و  باذع 

دش لخاد  تشاد ، تسد  هب  ار  شیاهشفک  هک  یلاح  رد  دش و  دراو  ماما  لزنم  هب  یکم » نوراه   » مان هب  ترضح  نآ  نارای 
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رونت لخاد  تخادنا و  ار  شیاهـشفک  اروف  نوراه  وش »! شتآ  رونت  لخاد  زادنیب و  ار  تیاهـشفک  : » دندومرف ترـضح  .درک  مالـس  و 
درم لد  .دـندرک  تبحـص  مه  اب  ناـسارخ  دروم  رد  دـندش و  وگ  تفگ و  لوغـشم  یناـسارخ  درم  اـب  ع )  ) قداـص ماـما  سپـس  .دـش 
هاگن ار  رونت  لخاد  ورب  : » دندومرف وا  هب  ترـضح  یتدم  زا  سپ  .تشادنپ  یم  هتخوس  شتآ ، رونت  رد  ار  نوراه  دیپت و  یم  یناسارخ 

یناسارخ درم  هب  ماما  تسا ! هتـسشن  رونت  لخاد  وناز  راهچ  تلاح  هب  نوراه  دـید : یبیجع  هرظنم  درک و  هاگن  ار  رونت  لخاد  وا  نک »!
: دندومرف ماما  دوش »! یمن  ادیپ  مه  رفن  کی  یتح  مسق ، ادخ  هب  : » درک ضرع  وا  تسه »؟ درم  نیا  لثم  رفن  دـنچ  ناسارخ  رد  : » دومرف

دوخ ناینیـشیپ  دننام  سابع  ینب  يافلخ  .میرتاناد » امـش  زا  مایق  نامز  هب  ام  .مینک  یمن  مایق  میرادـن ، روای  رفن  جـنپ  یتح  ام  هک  یتقو  »
ار ع )  ) قداص ماما  فلتخم ، ياه  هناهب  هب  اذـل  .دـندید  یم  رطخ  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  هیحان  زا  ار  دوخ  هظحل  ره  هیما ) ینب  )

تـسناوتن یلو  دـیبلط ، دادـغب  هب  ار  راوگرزب  ماما  حافـس ، » نسحلاوبا  ، » یـسابع هفیلخ  نیتسخن  .دـندناوخ  یم  ارف  قارع  هب  هنیدـم  زا 
شردارب حافـس ، زا  سپ  .دنادرگزاب  هنیدم  هب  ار  ناشیا  اذل  دبایب ، دوخ  هیلع  هئطوت  رد  ترـضح  نآ  تکراشم  رب  لاد  یعطق  یکردم 

یلو دـناسرب ، لتق  هب  ار  ترـضح  تفرگ  یم  میمـصت  راب  ره  دروآ و  دادـغب  هب  ار  ماما  اهراب  وا  .دیـسر  تفالخ  هب  یقیناود » روصنم  »
ات درک  مومسم  دولآرهز  روگنا  اب  ار  ع )  ) قداص رفعج  ماما  كافس ، هفیلخ  نآ  ماجنارس  .دش  یم  شیاه  هشقن  ماجنا  عنام  یهلا  هدارا 

هدوسآ دوخ  نافلاخم  یمامت  زا  ار  شرطاخ  دوخ  لایخ  هب 
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!« دـینک عمج  ار  منادـنواشیوخ  مامت  : » دومرف دوشگ و  ار  دوخ  نامـشچ  شیوخ ، تایح  تاظحل  نیرخآ  رد  ع )  ) قداص ماـما  .دزاـس 
زگره ام  تعافش  هولصلاب : افختسم  لانت  انتعافش ال  نإ  : » دندومرف دندرک و  هاگن  نانآ  هب  ماما  .دندش  رضاح  نانآ  همه  یتدم  زا  سپ 

لاس لاوش  زور 25  ع )  ) قداص رفعج  ماما  تکربرپ ، رمع  لاـس  زا 65  سپ  دیسر »! دهاوخن  درمش ، یم  کبـس  ار  زامن  هک  یـسک  هب 
زا یتیاور  .دنا  هتسناد  ترضح  نآ  تافو  خیرات  ار  بجر  هام  همین  یضعب  .دنتفاتش  یقاب  راید  هب  دندرک و  تلحر  ایند  زا  يرجه   148
وا زا  ماما  .دـمآ  ع )  ) قداص ماما  ترـضح  دزن  يدرم  هک  تسا  هدـش  تیاور  نینچ  یفاـک » لوصا   » فیرـش باـتک  رد  ترـضح : نآ 
ایآ : » دـندومرف ترـضح  .درک  فـیرعت  رایـسب  ناـنآ  زا  درم  نآ  دـندوب »؟ هنوـگچ  يدـش ، ادـج  اـهنآ  زا  هـک  تـناردارب  : » دندیــسرپ
یم یـسرپلاوحا  ارقف  زا  نادـنمتورث  ایآ  : » دـندومرف ماما  مک » یلیخ  : » درک ضرع  درم  دـننک »؟ یم  تداـیع  ارقف  زا  ناـنآ  نادـنمتورث 

یتافص زا  امش  : » داد خساپوا  دننک »؟ یم  یگدیـسر  ارقف  هب  ایآ  : » دندومرف ماما  .دننک » یم  یـسرپلاوحا  مک  یلیخ  : » تفگ وا  دننک »؟
یم هعیـش  ار  دوخ  هنوگچ  دـنرادن ، ار  تافـص  نیا  هک  ناـنآ  : » دـندومرف ع )  ) قداـص ماـما  .تسا » مک  رایـسب  اـم  دزن  هک  دیـسرپ  یم 
زور رکبوبا : تفالخ  .یمق  سابع  خیـش  جاح  موحرم  فیلأت  لامآلا ، » یهتنم  : » ذخأم ثیدح 2061 ) ج 3 ، یفاک ، لوصا  !« ) دنرادنپ

كرابم تایح  تاظحل  نیرخآ  ناربمایپ  متاخ  لاح ، نیا  رد  تفرگ و  تدش  ص )  ) ادخ لوسر  يرامیب  يرجه ، مهد  لاس  رفـص   28
مایپ نآ  تلحر  زا  سپ  یـسک  ره  هک  دوب  یعیبط  تشذـگ و  یم  یمالـسا  تما  رب  یـساسح  تاظحل  .دـندومن  یم  يرپس  ار  شیوخ 

ياپون هعماج  يارب  یهلا ، روآ 
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یحو اب  هک  هاگآ  ریمض و  نشور  يربهر  رب  هلأسم  نیا  .دنیبب  رطخ  رد  نانمشد  بناج  زا  ار  مالسا  تموکح  دشاب و  كانمیب  یمالسا 
تموکح و نارحب  داجیا  زا  يریگولج  یمالـسا و  هعماج  هدنیآ  نیمـضت  يارب  ص )  ) ادخ لوسر  .تسین  هدیـشوپ  تسا ، طبترم  یهلا 
رایشوه و هاگآ و  يربهر  دیاب  یم  دوش -  نیملـسم  هقرفت  مالـسا و  ياه  هیاپ  فیعـضت  هب  رجنم  تسناوت  یم  هک  هعماج -  رد  تردق 

هدایپ نیمز  رد  ار  دـنوادخ  فادـها  دـیامن و  ارجا  ار  یهلا  ماکحا  ناشیا  ات  دـننک  یفرعم  هعماـج  هب  ار  سفن  ياوه  هنوگره  زا  یلاـخ 
ات دـندومن  نییعت  ار  یـصخشم  ربهر  یمالـسا  تما  يارب  ایآ  دـندرک ؟ یفرعم  ار  ینیـشناج  نینچ  تمحر ، روآ  مایپ  نآ  ایآ  اما  .دـنک 

نانآ هکنآ  ای  دنشاب ؟ ناما  رد  ینادان  لهج و  کیرات  ياه  هنتف  یهارمگ و  زیگنا  ساره  ياهنافوت  میب  زا  مدرم  یحو ، عاطقنا  زا  سپ 
رد نت  وا  مکح  هب  دننک و  باختنا  تفالخ  هب  ار  یسک  دوخ ، نایم  زا  دنـشیدنیب و  يا  هراچ  ناشدوخ  ات  دندرک ، اهر  دوخ  لاح  هب  ار 

نیدب ار  یصاخ  صاخـشا  ای  صخـش ، ص )  ) ادخ لوسر  دندقتعم  یهورگ  .دنهد  یمن  یناسکی  خساپ  لاؤس  نیا  هب  نیملـسم  دنهد ؟
مدرم هب  ار  هفیلخ  نییعت  دندش و  فرـصنم  دوخ  میمـصت  زا  تلحر  زا  شیپ  دندوب ، هدرک  نیعم  مه  رگا  ای  دندومرفن و  یفرعم  روظنم 
یعیبط و  دنراپـسب ، وا  تسد  هب  ار  روما  مامز  دننیزگرب و  دوخ  نایم  زا  ار  يربهر  هک  دوب  مزال  یمالـسا  تما  رب  اذل  دندومن ، راذگاو 
لئاسم هب  هاگآ  رادمتـسایس ، عاجـش ، يدرف  دیاب  مدرم  بختنم  ربهر  .دشاب  يربهر  يارب  مزال  تایـصوصخ  دـجاو  دـیاب  وا  هک  تسا 

یشنیب ياراد  عرش و  لئاسم  هعماج و 
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ماکحا یجراخ ، نانمشد  ناگناگیب و  رطخ  ربارب  رد  یمالسا ، تکلمم  ياهزرم  زا  يرادساپ  رب  هوالع  دناوتب  ات  دشاب ، ینآرق  یهلا و 
تما ص ،)  ) ادخ لوسر  دـندقتعم  يرگید  هورگ  هدـع ، نیا  لباقم  رد  .دزاس  رارقرب  ار  لدـع  طسق و  دـنک و  هدایپ  هعماج  رد  ار  یهلا 

هماـنرب تسا و  هدرکن  اـهر  ناـپوچ  نودـب  يدنفـسوگ  هلگ  نوـچمه  ار  ناـنآ  هداد و  عاـجرا  یـصخشم  نیعم و  دارفا  هب  ار  یمالـسا 
ربنامرف عیطم و  دارفا و  نآ  وریپ  هراومه ، هک  تسا  هدومرف  هیـصوت  یمالـسا  تما  هب  هدومن ، هئارا  زین  ار  یـصاخ  یتیادـه  یتموکح و 

تیاده و روتسد  ناگدننکارجا  یقیقح و  دارم  ناگدننک  نایب  ناگدننک و  لیوأت  ار  نانیشناج  نآ  دنشاب و  صاخ  یتیاده  همانرب  نآ 
رذـح رب  ادـج  دـنهاوخب ، رگید  نودـب  ار  ود  نیا  زا  یکی  هکنیا  زا  ار  مدرم  زین  و  تسا ، هدرک  یفرعم  مـیرک ، نآرق  ینعی  تموـکح ،

هدومرف نینچ  مدرم  هب  یتموکح ، یتیادـه و  روتـسد  نانیـشناج و  ینعی  یگـشیمه ، نیرید و  رای  ود  نیا  ناـیب  ماـقم  رد  .تسا  هتـشاد 
لهأ هلالـضلا و  یلع  ناک  هکرت  نم  يدـهلا و  یلع  ناـک  هعبّتا  نم  ّلـج ؛ ّزع و  هللا  باـتک  امهدـحأ  نیلقث : مکیف  كراـت  ّینإ  : » تسا

يادـخ باتک  ود  نآ  زا  یکی  مراذـگ : یم  یقاب  امـش  نایم  رد  اهبنارگ  زیچ  ود  نم  تاّرم : ثالث  یتیب -  لـهأ  یف  هللا  مکرّکذأ  یتیب ؛
متیب لـها  يرگید  و  ددرگ ، یم  هارمگ  دـنک ، اـهر  ار  نآ  هک  ره  دوـش و  یم  تیادـه  دـنک ، تیعبت  نآ  زا  هک  ره  هک  تسا  لـجوزع 

ثیدح ج 13 ، لاّمعلازنک ، « - ) دندومرف رارکت  ار  شرافس  نیا  راب  هس  و  مروآ -  یم  امـش  دای  هب  متیب  لها  دروم  رد  ار  ادخ  .دنتـسه 
هورگ نیا  (. 37621
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نآ زا  .تسه  زین  فلاخم  هورگ  لوبق  دروم  هک  دننک  یم  کسمت  يرامشیب  یخیرات  ياهلقن  ثیداحا و  هب  دوخ ، ياعدم  تابثا  يارب 
هب تبـسن  ار  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  تیعقوم  ص )  ) ادـخ لوسر  ثیدـح ، نآ  رد  هک  دـنیامن  یم  دانتـسا  تلزنم »  » ثیدـح هب  هلمج ،

یسوم ترضح  نیشناج  نوراه ، هک  توافت  نیا  اب  تسا ؛ هداد  رارق  مالسلاامهیلع )  ) یسوم هب  تبـسن  نوراه  تیعقوم  نوچمه  دوخ ،
، تیـصخش ود  نیا  تیعقوم  نتـسناد  ناسکی  هک  تسا  نشور  .دمآ  دهاوخن  يربمایپ  ص )  ) ادخ لوسر  زا  سپ  یلو  دوب ، ربمایپ  (ع ،)
دننک و یم  کسمت  نادـب  هک  يرگید  ثیدـح  .تسا  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  سپ  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  ینیـشناج  رب  ینـشور  هاوگ 

سپ ص )  ) ادخ لوسر  تیاور ، نیا  قبط  رب  .تسا  ریدغ » ثیدح  ، » دشاب یم  یعطق  زین  نآ  رودص  تسا و  نیملسم  قرف  قافتا  دروم 
دروم نینچ  نیا  دـندوب ، هنیدـم  هب  تشگزاب  مزاع  هک  یلاح  رد  عادولاـهّجح )  ) دوخ تاـیح  ناـمز  رد  جـح  مسارم  نیرخآ  ماـجنا  زا 
سانلا نم  کمـصعی  هللاو  هتلاسر  تغّلب  امف  لعفت  مل  نإ  کبر و  نم  کیلإ  لزنأ  ام  غّلب  لوسرلا  اهّیأ  اـی  : » دـنتفرگ رارق  یهلا  باـطخ 

رگا هک  نک ، غالبا  مدرم  هب  تسا  هدـش  لزان  وت  هب  تراـگدرورپ  فرط  زا  هک  ار  هچنآ  لوسر ! يا  نیرفاـکلا : موقلا  يدـهیال  هللا  نإ 
تیاده ار  نارفاک  دـنوادخ  درک ، دـهاوخ  ظفح  مدرم  تسد  زا  ار  وت  دـنوادخ  يا و  هدرکن  غیلبت  ار  یهلا  تلاسر  ینکن ، ار  راک  نیا 

لهـس هک  ارچ  دوش ، غیلبت  دـیاب  هک  یماـیپ  تیمها  هلمج ، زا  .تسا  یتاـکن  رگناـیب  هیآ  نحل  هیآ 67 .) هدـئام ، »  » هروس !« ) دـنک یمن 
نآ اب  مدرم  یلامتحا  تفلاخم  يایوگ  نینچمه  تسا و  تلاسر  ماجنا  مدع  اب  يواسم  نآ ، رد  يراگنا 
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هب مدرم  ندـش  قحلم  اب  دـندرک و  فقوت  گنرد  یب  ص )  ) ادـخ لوسر  .تسا  یهلا  مایپ  نیا  نافلاخم  رفک  رب  ینـشور  هاوگ  تسا و 
هچ : » دندیسرپ مدرم  زا  يا  هبطخ  داریا  زا  سپ  ترضح  .دندش  ص )  ) ادخ لوسر  مایپ  ندینـش  هدامآ  یناوارف  تیعمج  ترـضح ، نآ 

نیا هب  دوخ  ص )  ) ادـخ لوسر  .دنتـسه » رتاناد  وا  ربمایپ  ادـخ و  : » دـنتفگ یگمه  تسا »؟ ناـنآ  دوخ  زا  رتراوازـس  ناـنمؤم  رب  یـسک 
یلع تسد  سپس  مرتراوازـس ؛ » یلوا و  ناشدوخ  زا  اهنآ  رب  متـسه و  نانمؤم  يالوم  نم ، نم و  يالوم  دنوادخ  : » دنداد خساپ  لاؤس 

.هالوم ّیلع  اذـهف  هالوم ، تنک  نم  : » دـندومرف هلـصافالب  دـنداد و  ناشن  مدرم  هب  ار  ناشیا  دـندرب و  الاب  هتفرگ ، ار  ع )  ) بلاط یبا  نب 
هعم ّقحلا  ردأ  هلذـخ و  نم  لذـخا  هرـصن و  نم  رـصنا  هضغبأ و  نم  ضغبأ  هّبحأ و  نم  ّبحأ  هاداع و  نم  داـع  هـالاو و  نم  لاو  مهللا 

تسا و یلع  روای  یلو و  هک  شاب  یـسک  روای  یلو و  وت  ادنوادخ ! .تسوا  يالوم  زین  یلع  متـسه ، وا  يالوم  نم  سک  ره  راد : ثیح 
لد رد  ار  یلع  ضغب  هک  ره  رادب و  تسود  ار  وا  زین  وت  دراد ، یم  تسود  ار  وا  هک  ره  تسا و  یلع  نمشد  هک  شاب  یسک  نمشد  وت 

رارق قح  روحم  ار  یلع  امن و  لیلذ  راوخ و  ار  وا  دنک ، راوخ  ار  وا  سک  ره  نک و  يرای  ار  وا  هدننک  يرای  رادب ، ضوغبم  ار  وا  دراد ،
تسد ع )  ) یلع اب  نارضاح  یمامت  .دننک  تعیب  دوخ  زا  سپ  هفیلخ  ماما و  ناونع  هب  ع )  ) یلع اب  ات  دنداد  روتسد  مدرم  هب  سپس  هدب »!

دنداد تعیب 
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تکرـش تعیب  نیا  رد  زین  ص )  ) ادخ لوسر  نانز  هک  تسا  بلطم  نیا  يایوگ  یخیرات  ياهلقن  .دنتفریذپ  ار  ناشیا  تفالخ  امـسر  و 
هحلط و نامثع ، رمع ، رکبوبا ، دنتفگ ، کیربت  ناشیا  هب  دندرک و  تعیب  ع )  ) یلع اب  هک  یناسک  نیتسخن  نیرجاهم ، نایم  زا  دنتشاد و 

تابثا يارب  مالـسلا ) مهیلع   ) ترـضح نآ  موصعم  نادنزرف  بلاط و  یبا  نب  یلع  زا  يوریپ  موزل  هب  نادـقتعم  نایعیـش و  .دـندوب  ریبز 
ینعم هب  یلوم »  » هملک هالوم ، » یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم   » ترابع رد  دندقتعم  دننک و  یم  کسمت  یخیرات  لقن  نیا  هب  دوخ  ياعدا 

تسود  » ینعم هب  هن  دشاب ؛ یم  تساهنآ » روما  هب  تبسن  يریگ  میمصت  يارب  نانمؤم  زا  رتراوازس  وا  هک  یسک  مکاح و  تسرپرـس و  »
دـندرب و راک  هب  ناشدوخ  دروم  رد  دـنرب ، راک  هب  ع )  ) یلع دروم  رد  ار  ظـفل  نیا  هکنآ  زا  شیپ  ص ،)  ) ادـخ لوسر  اریز  بحم ؛ » و 

نم هک  ره  : » دـندومرف هلـصافالب  دـندومن و  یفرعم  نانآ » هب  طوبرم  روما  دروم  رد  صخـش  نیرتراوازـس  ناـنمؤم و  يـالوم   » ار دوخ 
دروم رد  ناـنآ  دوخ  میمـصت  رب  نارگید ، دروـم  رد  وا  میمـصت  هک  سک  نآ  تسا  یعیبـط  تسوا . » يـالوم  یلع  متـسه ، وا  يـالوم 

نوچمه يرگید  رامشیب  یخیرات  ياهلقن  هب  نینچمه  .دنشاب  یمن  هعماج  تسرپرس  مکاح و  زج  یسک  دشاب ، هتشاد  حیجرت  ناشدوخ 
هـصالخ .تسا  دوجوم  زین  فلاخم  هورگ  بتک  رد  نانآ  یمامت  هک  دـننک  یم  هراشا  و  [ 2 « ] ملع باب   » ثیدح [ ، 1 « ] هنیفس  » ثیدح

تسا و یهلا  یبصنم  ص )  ) ادخ لوسر  تفالخ  دندوب  دقتعم  یهورگ  دندش ، هتسد  ود  ص )  ) ادخ لوسر  زا  سپ  مدرم  هکنیا ، نخس 
رد ام  .تسا  يداع  یبصنم  دندوب  دقتعم  يا  هدع 
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میدرک و هدنـسب  یخیرات  ياهلقن  زا  یـضعب  هب  هاتوک  يا  هراـشا  اـب  اـهنت  میتسین و  نیفرط  هلدا  لـماک  یـسررب  ددـص  رد  راتـشون  نیا 
هفیلخ نیتسخن  ناونع  هب  رکبوبا  اب  تعیب  یخیرات  هعقاو  لقن  هب  سپ ، نیا  زا  میهد و  یم  عاجرا  لصفم  بتک  هب  ار  وج  قح  رگشهوژپ 
تما رب  يراوشد  تاظحل  دندوب و  يرامیب  رتسب  رد  ص )  ) ادخ لوسر  دش ، هتفگ  هکنانچمه  .میزادرپ  یم  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  سپ 

ياهتموکح زا  یـضعب  هب  رگا  .دوب  هدرک  نارگن  ار  ص )  ) ادخ لوسر  تفالخ ، ینیـشناج  رـس  رب  فالتخا  میب  .تشذگ  یم  یمالـسا 
هتـشاد تسد  هب  ار  تموکح  مامز  ینالوط  یتدم  هک  ردتقم ، یـسایس  ربهر  کی  تشذگرد  زا  سپ  هک  مینیبب  مینکفیب و  يرظن  یلعف 

نآ .تسا  هدوـبن  هدوـهیب  ص )  ) ادـخ لوـسر  ینارگن  هـک  دـید  میهاوـخ  دریگ ، یم  ارف  ار  هعماـج  تموـکح ، نارحب  هنوـگچ  تـسا ،
دوش هدامآ  يرکشل  دنداد  روتسد  دنزاس ، مارآ  نیتسخن  ياهزور  تاظحل و  رد  ار  دوخ  زا  سپ  عاضوا  يدح  ات  هکنآ  يارب  ترضح 

- بوصنم هفیلخ  دوش و  تولخ  هنیدم  ات  دنک ، كرت  نایمور  اب  دربن  دصق  هب  ار  هنیدـم  دـیز » نب  هماسا   » مان هب  یناوج  یتسرپرـس  اب  و 
، دنک فلخت  نآ  زا  سک  ره  دننک و  تکرش  هاپس  نیا  رد  یگمه  هک  دنداد  دیکا  روتسد  ددرگ و  طلـسم  روما  رب  یتحارب  ع -)  ) یلع

تافو ترـضح  هک  درک  للعت  ردق  نآ  درکن و  لمع  ص ،)  ) ادخ لوسر  نامرف  هب  هاپـس  نیا  اما  .دـنهد  رارق  نیرفن  نعل و  دروم  ار  وا 
يا همان  ات  دـندیبلط  يذـغاک  ملق و  رگید ، یمادـقا  رد  شیوخ ، كراـبم  تاـیح  تاـظحل  نیرخآ  رد  ص )  ) یمارگ ربماـیپ  .دـندومن 

یمالسا تما  مهم ، یقیاقح  نتخاس  بوتکم  اب  نآ  رد  دنراگنب و 
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روضح رد  دـش و  وربور  راضح  زا  یـضعب  باطخ و  نب  رمع  ینلع  دـیدش و  تفلاخم  اب  مادـقا  نیا  یلو  دـنهد ، تاجن  فارحنا  زا  ار 
لوسر رب  يرامیب  : » تفگ تسکـش و  ار  سلجم  توکـس  ص )  ) ادخ لوسر  نخـس  زا  سپ  رمع ، .تفرگرد  عازن  ص )  ) ادـخ لوسر 

یسک همان  مه  نآ  تسین ، ربمایپ  همان  هب  یجایتحا  ینعی  تسا »! سب  ام  يارب  ینامسآ  باتک  تسامـش و  شیپ  نآرق  هدرک ، هبلغ  ادخ 
ثیدح اب  سپ  تسا ، سب  ار  ام  نآرق  رگا  یتسارب  تسین !! یقطنم  میلس و  رمع  نوچمه  یصخش  رظن  رد  شنانخس  تسا و  رامیب  هک 

ادـج مه  زا  ود  نآ  هک  تسا  هدوـمن  دـیکأت  هداد و  رارق  مه  راـنک  ار  ترتـع » نآرق و   » ادـخ لوـسر  نآ ، رد  هـک  مـینک  هـچ  نـیلقث » »
تسد زا  ار  دوخ  یگناگی  نیملسم  ص )  ) ادخ لوسر  تلحر  زا  دعب  ارچ  سپ  تسا ، یفاک  نیملسم  يارب  نآرق  رگا  و  دش ؟ دنهاوخن 

يور زا  نتفگ  نخـس  نداد و  نایذـه  هدیجنـسن  تبـسن  ـالوصا  و  تسا ؟ نآرق  زا  يوریپ  یعدـم  يا  هقرف  ره  هک ، یلاـح  رد  دـنداد ؟
هب هتسباو  ار  وا  مالک  هتسناد و  دنوادخ  تعاطا  ار  وا  تعاطا  هداد و  رارق  دییأت  دروم  ار  وا  تمصع  میرک  نآرق  هک  یـسک  هب  يرامیب 

لوسر قح  رد  هک  ریز  تایآ  رد  یلمأت  كدنا  اب  یمارگ  هدنناوخ  دشاب ؟ دناوت  یم  یتیعقاو  هچ  زا  یکاح  دـناد ، یم  یهلا  یحو  عبنم 
يور زا  هاگ  چیه  وا  یحوی : یحو  الإ  وه  نإ  يوهلا -  نع  قطنی  ام  : » تفای دهاوخرد  ار  تالاؤس  نیا  خساپ  تسا  هدـمآ  ص )  ) ادـخ

تایآ 3 مجن ، »  » هروس  ) تسین یحو  زج  يزیچ  وا  نخس  هکلب  دیوگ -  یمن  نخس  سوه  يوه و 
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دیهد و ماجنا  داد ، روتـسد  امـش  هب  ادخ  لوسر  هک  ار  هچ  ره  اوهتناف : هنع  مکاهن  ام  هوذخف و  لوسرلا  مکاتآ  ام  : » دـیامرف یم  و  و 4 )
زا سک  ره  هللا : عاطأ  دـقف  لوسرلا  عطی  نم  : » دـیامرف یم  زین  و  هیآ 7 ) رـشح ، »  » هروس « ) .دینک يرود  درک ، یهن  ار  امـش  هچ  ره  زا 

راضح عازن  فالتخا و  هک  ص )  ) ادخ لوسر  هیآ 80 ) ءاسن ، »  » هروس « ) تسا هدرک  يوریپ  دنوادخ  زا  نامگ  یب  دنک ، يوریپ  لوسر 
درب یم  لاؤس  ریز  ار  راتشون  نومضم  تیناقح  تیدنس و  اوران ، تبسن  نیا  اریز  دندش ، فرصنم  دوخ  میمصت  زا  دندومن ، هدهاشم  ار 
نیا ندشن  هتشون  .دندومرف  رایتخا  توکـس  اذل  دوبن ، هدننک  عناق  نیفلاخم  يارب  زین  نآ  نتـشون  درک و  یم  طقاس  تیجح  زا  ار  نآ  و 
یم تسیرگ ، یم  هک  یلاح  رد  هعقاو ، نآ  زا  سپ  سابع » نبا   » .دندوب تقیقح  هنشت  هک  دش  یناسک  ترسح  سوسفا و  بجوم  همان ،

هک مسیونب  يزیچ  ات  دیروایب  یتاود  ذغاک و  : » دومرف ص )  ) ادخ لوسر  هک  یماگنه  دوب ! یکاندرد  زور  هچ  هبنـش  جـنپ  زور  : » تفگ
!« دیروایب ار  متبحص  مه  مردارب و  : » دندومرف شیوخ  دنمـشزرا  تایح  زور  نیرخآ  رد  ص ،)  ) مالـسا یمارگ  لوسر  .دیوشن » هارمگ 

دـنادرگ و يور  يو  زا  دـید ، ار  وا  دوشگ و  مشچ  ص )  ) ادـخ لوسر  نوچ  دـندناوخ ، ارف  ار  وا  دـیروایب »! ار  رکباـبا  : » تفگ هشیاـع 
يور زین  وا  زا  ص )  ) ادخ لوسر  یلو  دندروآ ؛ ار  رمع  دیروایب »! ار  رمع  : » تفگ هصفح  دیروایب »! ار  مروای  ردارب و  : » دومرف اددـجم 
یمن ار  وا  ریغ  ص )  ) ادخ لوسر  دـیروایب ! ار  یلع  : » تفگ هملـس  ما  راب  نیا  .دـندومرف  رارکت  اددـجم  ار  دوخ  هتـساوخ  دـندنادرگ و 

دزن ع )  ) یلع .دهاوخ »
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زا .دنتسشن  يرانک  رد  ع )  ) یلع ترضح  نآ  زا  سپ  دنتفگ و  ینانخس  وا  اب  یناهنپ  یتدم  ص )  ) ادخ لوسر  .دمآ  ص )  ) ادخ لوسر 
رد رازه  يرد  ره  زا  هک  دوشگ ، میور  هب  ملع  رد  رازه  : » دنداد خساپ  ترـضح  دومرف »؟ یم  هچ  ص )  ) ادخ لوسر  : » دندیـسرپ ناشیا 

رازتحا تلاح  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  .دروآ » مهاوخ  اج  هب  ار  نآ  هللا  ءاش  نا  هک  درک  شرافـس  يزیچ  هب  ارم  دـش و  یم  هدوشگ  رگید 
ناج هب  ناج  دوب ، شیوخ  ردارب  هنیـس  يور  ترـضح  نآ  رـس  هک  یلاح  رد  دندناوخارف و  ار  ع )  ) یلع رخآ ، تاظحل  رد  دندمآرد و 

بیترت نیدب  دنداد ، لسغ  ار  ترضح  ص -)  ) ادخ لوسر  يومع  رسپ  سابع - » نب  لضف   » کمک هب  ع )  ) یلع .دندرک  میلست  نیرفآ 
ماجنا لوغشم  ع )  ) یلع ترضح  هک  ینامز  رد  .دنداد  یم  لسغ  ار  كرابم  ندب  سابل ، ریز  زا  ع )  ) یلع تخیر و  یم  بآ  لضف  هک ،

دـندش و عمج  هدـعاس » ینب  هفیقـس   » مان هب  یلحم  رد  دـندرک و  هدافتـسا  تصرف  زا  راصنا  دـندوب ، نیفکت  لسغ و  صوصخم  مسارم 
سیئر هدابع » نب  دعس  ، » روظنم نیدب  .دننک  نیعم  ص )  ) ادخ لوسر  هفیلخ  ناونع  هب  ار  یـصخش  ناشدوخ ، نایم  زا  دنتفرگ  میمـصت 

هب ربخ  نیا  نوچ  .دننک  تعیب  وا  اب  دنتـساوخ  دـندروآ و  هفیقـس  هب  دوب ، رامیب  هک  ار  هنیدـم ) گرزب  هلیبق  ود  زا  یکی  « ) جرزخ  » هلیبق
وا دندش و  وربور  حارج » هدیبعوبا   » اب هار  نیب  رد  دندرک و  تکرح  هفیقس  فرط  هب  باطخلا  نب  رمع  یهارمه  هب  يو  دیـسر ، رکبوبا 

دیاب تفالخ  هک  دندوب  نآ  یعدم  راصنا  .تفرگ  رد  یظفل  عازن  راصنا  نیرجاهم و  نیب  .دندرب  هفیقس  هب  دوخ  اب  زین  ار 
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.دنا هدرک  تیامح  ص )  ) ادخ لوسر  زا  نیرجاهم  زا  شیب  دنراد و  يرت  ینالوط  هقباس  ادخ  نانمشد  اب  داهج  رد  اریز  دسرب ، نانآ  هب 
نب دعس   » ادتبا .دنتسناد  یم  ادخ  لوسر  هریشع  ار  دوخ  دنا و  هدروآ  نامیا  هک  دنتـسه  یناسک  نیتسخن  هک  دندرک  اعدا  زین  نیرجاهم 

لیاضف ندرمـش  رب  اب  الباقتم  تساـخرب و  تفلاـخم  هب  رکبوبا  یلو  دـش ، راـصنا  زا  يدرف  اـب  تعیب  راتـساوخ  تفگ و  نخـس  هداـبع »
داهنـشیپ راـصنا  .تفرگ  رارق  حارج  هدـیبعوبا  رمع و  دـییأت  دروم  وا  نانخـس  .دـیدرگ  ناـنآ  زا  يدرف  اـب  تعیب  راتـساوخ  نیرجاـهم ،

: تـفگ رمع  .دیـشاب » هتـشاد  دوـخ  يارب  يریما  زین  امـش  میـشاب و  هتـشاد  دوـخ  يارب  يریما  اـم  : » دـنتفگ دـندرک و  حرطم  ار  يرگید 
زا یکی  درب »! یمن  نامرف  دـشابن ، ربمایپ  هلیبق  زا  هک  یـسک  زا  برع  و  دـجنگ ، یمن  فالغ  کـی  رد  ریـشمش  ود  هاـگچیه  تاـهیه ! »
زا يا  هفیلخ  رتدوز  هچ  ره  دـینکن ! شوـگ  درم  نیا  ياـهفرح  هب  : » تفگ درک و  تفلاـخم  رمع  اـب  رذـنم » نب  باـبح   » ماـن هـب  راـصنا 

تفلاخم نم  اب  سک  ره  مسق ، ادخ  هب  دوش ! جراخ  امـش  نایم  زا  تفالخ  رما  دـیراذگن  دـینک و  تعیب  وا  اب  دـینک و  باختنا  ناتدوخ 
لوسر تایح  نامز  رد  اریز  مرادن ؛ يراک  رذنم  نب  بابح  اب  نم  : » تفگ رمع  منز »! یم  ریشمش  اب  ار  وا  ینیب  ددنسپن ، ار  مرظن  دنک و 

هلیبق زا  راصنا ، ناگرزب  زا  یکی  نایم  نیا  رد  .تسا » هتـشاد  رذحرب  وا  اب  عازن  زا  ارم  ادـخ  لوسر  دوب و  هعزانم  وا  نم و  نیب  زین  ادـخ 
، دنیبب تفالخ  دنسم  رد  ار  دوخ  بیقر  تسناوت  یمن  تشاد و  ینمشد  هقباس  هدابع » نب  دعس   » اب هک  دعـس » نب  ریـشب   » مان هب  جرزخ » »

اب
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ینالوط هقباس  نیکرـشم  اب  داهج  رد  ام  رگا  راصنا ! يا  : » تفگ نینچ  تساخرب و  نیرجاهم  تیامح  هب  دوب ، راـصنا  زا  شدوخ  هکنآ 
لوسر .میهاوخ  یمن  ییایند  شاداپ  زین  شلباقم  رد  میـشورفب و  رخف  نارگید  هب  هکنیا  يارب  هن  تسا ؛ هدوب  ادـخ  رطاـخب  میراد ، يرت 

یمن تأرج  نم  مسق ، ادخ  هب  .دشاب  شیرق  نایم  زا  هک  تسا  یسک  تفالخ ، يارب  یصخش  نیرتراوازـس  دوب و  شیرق  زا  ص )  ) ادخ
سپـس .دـیدرگ  تیوقت  نیرجاهم  بناج  نانخـس  نیا  اب  دـینکن »! تفلاخم  نانآ  اب  زین  امـش  .منک  تفلاـخم  ناـنآ  اـب  رما  نیا  رد  منک 

زا مرب  یم  هانپ  ادخ  هب  : » تفگ رمع  اما  .رمع » اب  ای  دینک ، تعیب  حارج  هدیبعوبا  اب  ای  منک  یم  داهنشیپ  نم  : » تفگ تساخرب و  رکبوبا 
وت تسا و  رتشیب  ص )  ) ادخ لوسر  اب  وت  تبحاصم  هقباس  .يرتراوازس  تفالخ  هب  وت  دننک ! تعیب  نم  اب  یـشاب و  ام  نایم  رد  وت  هکنیا 

دندمآ حارج  هدیبعوبا  رمع و  هک  نیمه  منک »! تعیب  وت  اب  ات  روایب  ولج  ار  تتـسد  .ییادخ  لوسر  راغ  رای  یتسه و  نیرجاهم  نیرترب 
شبیقر هب  تفالخ  هک  دـنک  نیقی  ات  درک  تعیب  رکبوبا  اب  ناـنآ  زا  رتدوز  درک و  یتسد  شیپ  دعـس » نب  ریـشب  ، » دـننک تعیب  وا  اـب  اـت 

راک نیا  هب  ار  وت  يزیچ  هچ  : » تفگ ریشب  هب  دوب ، هتساخرب  هدابع  نب  دعس  تیامح  هب  هک  رذنم  نب  بابح  .دسر  یمن  هدابع » نب  دعس  »
هک یـسک  اب  متـساوخن  یلو  هن ، : » تفگ دعـس  نب  ریـشب  دوش »؟ هفیلخ  وا  یتساوخن  يدرک و  يدوسح  تیومع  رـسپ  رب  ایآ  تشاداو ؟

.دوب جرزخ »  » و سوا »  » اهنآ مان  هک  دندرک  یم  یگدنز  گرزب  هلیبق  ود  هنیدم  رد  مشاب »! هدرک  یتفلاخم  تسا  قح  بحاص 
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رد اما  .دنتسیز  یم  شمارآ  رد  رگیدکی  رانک  رد  مالـسا  تکرب  هب  یلو  دنتـشاد ، رگیدکی  اب  يا  هنیرید  ینمـشد  هقباس  هلیبق ، ود  نیا 
نیرجاهم نایم  رد  تفالخ  دندش  یـضار  دندید ، یم  ار  فلاخم  هلیبق  سیئر  ندیـسر  تردـق  هب  لامتحا  هک  سوا »  » هلیبق هظحل ، نیا 

راک نیا  عنام  ات  درب  ریـشمش  هب  تسد  دش و  ینابـصع  تدشب  رذنم » نب  بابح   » یلو .دننک  تعیب  رکبوبا  اب  دـنتفرگ  میمـصت  دـشاب و 
هک هدابع  نب  دعس  .دندرک  تعیب  رکبوبا  اب  وا ، ياهتفلاخم  دوجو  اب  دنتفرگ و  شتسد  زا  ار  ریشمش  دندرک و  تفلاخم  مدرم  اما  دوش ؛

تعیب يارب  نانچ  مدرم  یلو  يوش »! هفیلخ  وت  متشاذگ  یمن  متـسیاب ، متـشاد  ناوت  رگا  مسق  ادخ  هب  : » تفگ دید ، یم  نوبغم  ار  دوخ 
ار وا  : » تفگ یکی  دیتشک »! ارم  : » دیشک دایرف  لاح ، نیا  رد  تفرگ و  رارق  نانآ  ياپ  تسد و  ریز  دعـس  هک  دندروآ  موجه  رکبوبا  اب 

.دـندرب شا  هناخ  هب  دوب  هدرکن  تعیب  هک  یلاح  رد  ار  وا  شنایفارطا  دـیربب »! اجنیا  زا  ارم  : » تفگ دعـس  دـشکب »! ار  وا  ادـخ  .دیـشکب 
: تفگ دعـس  ینک »! تعیب  دیاب  زین  وت  دنا ، هدرک  تعیب  همه  : » دنتفگ دندمآ و  هدابع  نب  دعـس  دزن  رکبوبا  نارومأم  زور ، دنچ  زا  سپ 

رگا مسق ، ادخ  هب  مگنج ! یم  امش  اب  ما  هریـشع  لها و  اب  دشاب ، متـسد  رد  ریـشمش  ات  دشاب و  هدنام  یقاب  میارب  يریت  ات  مسق ، ادخ  هب  »
شیپ هک  راصنا ، زا  یکی  دعس ، نب  ریشب  منک »! تاقالم  ار  ادخ  ات  درک  مهاوخن  تعیب  امش  اب  دنشاب ، امش  رـس  تشپ  سنا  نج و  همه 

هتشک ات  دنک  یمن  تعیب  تسا و  هتساخرب  تفلاخم  هب  امش  اب  وا  : » تفگ دوب ، هدش  دعس  ندیسر  تفالخ  هب  عنام  نیا  زا 
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هلیبق مامت  هک  نیا  رگم  دنوش  یمن  هتشک  زین  نانآ  دنوش و  هتشک  وا  اب  شا  هداوناخ  نادنزرف و  هکنیا  رگم  دوش  یمن  هتـشک  وا  دوش و 
گنچ هب  تفالخ  هک  الاح  .دـنوش  یم  هتـشک  دـنزیخ و  یمرب  نانآ  تیامح  هب  زین  سوا »  » هلیبق نآ  لابند  هب  دـنوش و  هتـشک  جرزخ » »
تسین رتشیب  رفن  کی  وا  هک  اریز  دینک ، اهر  دوخ  لاح  هب  ار  دعـس  دینکن ! جراخ  دوخ  تسد  زا  ار  نآ  لمع ، نیا  اب  تسا ، هداتفا  امش 
تعیب نانچمه  دوب ، هدنز  ات  دعـس  دنتفریذپ و  ار  وا  يأر  زین  نارومأم  درادـن »! يررـض  امـش  يارب  وا  فلخت  تسا و  هدرکن  تعیب  هک 
تـسد رد  ار  شتـسد  روزب  دـندید ، یم  رهـش  ياـه  هچوک  رد  ار  سک  ره  دـندرک ، تعیب  رکبوـبا  اـب  هفیقـس  رد  هکنآ  زا  سپ  .درکن 

هار زونه  اما  دـش ، مکحم  تفالخ  ياه  هیاپ  يدودـح  ات  راـک  نیا  اـب  .دـشابن  یـضار  هچ  دـشاب و  یـضار  هچ  دنتـشاذگ ، یم  رکبوبا 
يومع بلطملادبع » نب  سابع   » نوچ یمهم  ياهتیـصخش  ندرکن  تعیب  .دـندوب  هدرکن  تعیب  مشاه  ینب  اریز  دوب ، شیپ  رد  يراوشد 
لکشم نیرفآرطخ و  تسناوت  یم  ع ،)  ) یلع تفالخ ، بصنم  یلصا  بحاص  همه ، سأر  رد  دادقم و  رذوبا ، ناملـس ، ص - )  ) ربمایپ
قیوشت ندرک  تعیب  هب  ار  وا  دـندرک و  تاقالم  ساـبع  اـب  رمع  رکبوبا و  روظنم ، نیدـب  .درب  لاؤس  ریز  ار  ناـیرج  لـک  دـشاب و  زاـس 

رب ار  س )  ) ارهز همطاف  شرـسمه  ماگنه ، بش  .تسـشنن  مارآ  ع ،)  ) نینمؤملاریما بلاط ، یبا  نب  یلع  اما  .تفریذپن  وا  یلو  دـندومن ؛
گنج رد  هک  یناسک  مامت  هناخ  رد  هب  هتفرگ ، ار  مالـسلاامهیع )  ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  شدنزرف  ود  تسد  دومن و  راوس  بکرم 

هب ار  دوخ  قح  دنتفر و  دندوب  رضاح  ردب 
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.دنداد تبثم  خساپ  ترـضح  نآ  تساوخرد  هب  رفن  طقف 44  .دننک  ناشیرای  ات  دنتـساوخ  نانآ  زا  دندش و  روآدای  راصنا  نیرجاهم و 
حبص .دنوش  رضاح  گرم  اب  ینامیپ  مه  يارب  تسد ، رد  هحلسا  هدیشارت و  ياهرس  اب  ماگنه  حبص  ات  دنداد  روتسد  نانآ  هب  ع )  ) یلع
رداق كدنا  تارفن  نیا  اب  ع )  ) یلع ریبز . » « ، » دادقم « ، » رذوبا « ، » ناملس : » دندش رـضاح  رفن  راهچ  طقف  رفن ، نآ 44  نایم  زا  ماگنه 

رفن راهچ  طقف  حبـص  زور  ره  یلو  دندرک ؛ یم  يرای  ياضاقت  دنتفر و  یم  اه  هناخ  رد  هب  یلاوتم  بش  هس  ات  اذل  .دوبن  يراک  چیه  هب 
نودب اهنت و  ار  دوخ  هک  ع )  ) یلع داد ! یم  ناشن  دوخ  زا  يرتشیب  ترارح  روش و  ریبز » ، » رفن راهچ  نیا  نایم  زا  دـندش و  یم  رـضاح 

زا .دندش  نآرق  يروآ  عمج  لوغشم  دندشن و  جراخ  هناخ  زا  اذل  دننامب ؛ هناخ  رد  دننکن و  یلمع  مادقا  دنتفرگ  میمـصت  دندید ، روای 
اب ملوغـشم و  نم  : » دومرف خساپ  رد  ترـضح  .دـش  تعیب  راتـساوخ  ناشیا  زا  داتـسرف و  ترـضح  دزن  ار  يرومأم  رکبوبا ، فرط ، نآ 
ار هیـضق  يزور  دـنچ  زین  ناـنآ  .منک » يروآ  عمج  ار  نآرق  اـت  منکفین  شود  زا  اـبع  زاـمن ، يارب  زج  هک  ما  هدرک  داـی  دـنگوس  دوخ 

بطاخم ار  مدرم  هدمآ ، دجـسم  هب  دوب ، هدرک  يروآ  عمج  ار  نآرق  هک  یلاح  رد  ع )  ) یلع زور ، دـنچ  زا  سپ  .دنتـشاذگ  توکـسم 
عمج ار  همه  هکنآ  ات  مدوب  نآرق  يروآ  عمج  سپـس  وا و  لـسغ  لوغـشم  دومن ، تلحر  ربماـیپ  هک  یناـمز  زا  نم  : » دومرف داد و  رارق 

ار تایآ  یمامت  ص )  ) ادخ لوسر  .تسا  دوجوم  هعومجم  نیارد  تسا ، هدومرف  لزان  ربمایپ  رب  دنوادخ  هک  يا  هیآ  ره  .مدرک  يروآ 
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زور .میدوب  ربخ  یب  نآرق  زا  ام  دییوگن  تمایق  يادرف  ات  مدرک  ار  راک  نیا  نم  .تسا  هتخومآ  نم  هب  زین  ار  شلیوأت  هدـناوخ و  نم  رب 
ات لوا  زا  نآرق ، مامت  هب  ار  امـش  مدرکن و  نایب  امـش  يارب  ار  مقح  مدـیبلطن و  دوخ  يرای  هب  ار  امـش  نم  دـییوگب  دـیناوت  یمن  تمایق 
هب یجایتحا  تسا و  یفاک  ام  يارب  تسام ، دزن  نآرق  زا  هچنآ  : » داد خساپ  رمع  تشاد ».) دیهاوخن  يرذـع  و   ) مدرکن توعد  شرخآ 
رما دـنکن ، تعیب  یلع  رگا  : » تفگ رکبوـبا  هب  رمع  .دنتـشگزاب  هناـخ  هب  ع )  ) یلع اذـل  .میرادـن » ینک  یم  توـعد  نآ  هب  ار  اـم  هچنآ 

توعد : » تفگ رومأم  .داتـسرف  ترـضح  دزن  ار  يرومأم  رکبوبا  دـنک »! تعیب  ات  تسرفب  وا  دزن  ار  یـسک.دوش  یمن  اـجرباپ  تفـالخ 
دنناد یم  شنارای  وا و  دـیدنب ! یم  غورد  ربمایپ  رب  دوز  هچ  هللا ! ناحبـس  : » دومرف ع )  ) یلع ایب »! شدزن  نک و  تعاطا  ار  ربماـیپ  هفیلخ 

رکبوبا .تفگ  وا  هب  ار  ترـضح  نخـس  تشگزاب و  رکبوبا  هداتـسرف  .دـنا » هدادـن  رارق  هفیلخ  ار  نم  زج  یـسک  شربماـیپ  ادـخ و  هک 
تدـم هللا ! ناحبـس  : » دـش وربور  خـساپ  نیا  اـب  تشگزاـب و  اددـجم  هداتـسرف  هدـب »! ار  رکبوبا  نینمؤملاریما  باوج  وگب  ورب  : » تفگ

رد وا  هب  ربمایپ  .تسا  نم  هتـسیاش  اهنت  مسا ، نیا  هک  دناد  یم  بوخ  رکبوبا  .دیا  هدرک  شومارف  ار  نآ  هتـشذگن و  ناتنامیپ  زا  يدایز 
ارم ندوب  ریما  دـندش و  میلـست  نم  ینیـشناج  هب  ترـضح  نآ  رما  قبط  رب  همه  درک و  رما  دوب  اهنآ  رفن  نیمتفه  وا  هک  رفن  تفه  نایم 

وا ربمایپ  ادخ و  رما  یلع ، ینیشناج  رما  ایآ  دندیسرپ : ص )  ) ادخ لوسر  زا  رمع  وا و  زور  نآ  .دنتفریذپ 
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هب رمع  رگید  راـب  .دـندرکن  رارـصا  نیا  زا  شیب  زین  زور  نآ  .تسوا » ربماـیپ  ادـخ و  زا  یقح  يرآ ، داد : خـساپ  ص )  ) ربماـیپ تـسا ؟
ار ذفنق  : » تفگ رمع  دریگب »؟ تعیب  وا  زا  ات  متـسرفب  ار  یـسک  هچ  : » تفگ رکبوبا  .دریگب  تعیب  ع )  ) یلع زا  هک  درک  رارـصا  رکبوبا 
؛ دندش راپسهر  نینمؤملاریما  هناخ  فرط  هب  يا ، هدع  هارمه  هب  ذفنق » ، » رکبوبا روتسد  هب  .تسا » ریگتخس  نشخ و  يدرم  وا  میتسرفب ؛

هزاجا رگا  .دیریگب  هزاجا  هرابود  دیدرگرب و  : » تفگ ذفنق  هب  رمع  .دنتشگرب  راچانب  زین  نانآ  .دادن  دورو  هزاجا  نانآ  هب  ترـضح  اما 
: دومرف س )  ) ارهز همطاف  اجنیا  رد  .دنتساوخ  هزاجا  دندیسر و  هناخ  هب  دنداتفا و  هار  هب  اددجم  نانآ  دیوش »! لخاد  هزاجا  نودب  دادن ،
: تفگ دینـش ، ار  ربخ  یتقو  رمع  .دنام  اجنآ  ذنفق  یلو  دنتـشگزاب ؛ ذفنق  ناهارمه  دیوش »! دراو  ما  هناخ  هب  هزاجا  نودب  مراذگ  یمن  »
! یلع : » دز دایرف  رمع  هاگنآ  دنتخیر ، ع )  ) یلع هناخ  رانک  رد  ار  اهنآ  دندرک و  عمج  مزیه  داد  روتسد  سپـس  راک »! هچ  اهنز  اب  ار  ام  »
س)  ) ارهز ترـضح  یلو  منازوس »! یم  ار  هناخ  هنرگ  و  ینک ، تعیب  ص )  ) ادـخ لوسر  هفیلخ  اب  يوش و  جراـخ  دـیاب  مسق ، ادـخ  هب 

همطاف .دـش  اجنآ  دراو  هناخ ، رد  هب  راشف  اب  دز و  شتآ  دوب ، هناخ  رد  رانک  هک  ار  ییاهمزیه  زین  رمع  .دـندرک  تفلاخم  وا  اـب  اددـجم 
يا هبرض  ریـشمش  فالغ  اب  رمع  سرب »! مدایرف  هب  ادخ  لوسر  يا  ناج ! ردپ  : » دز دایرف  تشادن ، رـس  رب  یـششوپ  هک  یلاح  رد  (س )

هب : » دندومرف دنتفرگ و  ار  رمع  نابیرگ  ع )  ) یلع اجنیا  رد  .دش  دنلب  ترضح  هلان  هک  يروطب  دز ، س )  ) همطاف يولهپ  هب 
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، دوب یمن  مدوب  هتـسب  ادخ  لوسر  اب  هک  يدهع  رگا  مروخ  یم  دـنگوس  هدومرف ، ثوعبم  يربمایپ  هب  ار  ص )  ) دـمحم هک  ییادـخ  نآ 
موجه هناخ  هب  مدرم  .تساوخ  کمک  مدرم  زا  رمع  .دـندرک  اهر  ار  وا  و  يوش »! ما  هناـخ  دراو  روزب  یناوت  یمن  وت  هک  يدـیمهف  یم 
سپس .دنتفرگ  ناشیا  تسد  زا  ار  ریـشمش  دندروآ و  موجه  مدرم  یلو  دندرب ؛ رـشیمش  هب  تسد  نینمؤملاریما  .دندش  دراو  دندروآ و 

س)  ) ارهز همطاف  .دندناشک  دجـسم  فرط  هب  ار  ناشیا  دـنتخادنا و  ترـضح  نآ  ندرگ  هب  ینامـسیر  دـنتفرگ و  ار  ترـضح  فارطا 
دز س )  ) ارهز همطاف  يوزاب  هب  يا  هبرـض  هنایزات  اب  ذفنق  یلو  دش ؛ تکرح  عنام  داد و  رارق  مدرم  و  ع )  ) یلع نیب  ار  دوخ  هدمآ ، ولج 
هب : » دندومرف ع )  ) یلع .دندروآ  دجـسم  هب  تلاح  نامه  اب  ار  ع )  ) یلع سپـس  درک ؛ رود  شرـسمه  زا  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  رتخد  و 
نم اب  هک  یناسک  رب  ادخ  تنعل  مدومن ! یم  داهج  امش  اب  مدرک و  یم  هدنکارپ  ار  امـش  تیعمج  متـشاد ، روای  رفن  رگا 40  مسق ، ادخ 

در و ع )  ) یلع فرط و  کی  زا  رمع  رکبوبا و  نیب  يدنت  ياهوگتفگ  دجـسم  رد  دنتـشاذگ »! اهنت  دندرک و  راوخ  ارم  دـندرک ، تعیب 
دوخ اـب  تعیب  هب  ار  مدرم  قـح ، مادـک  هب  وـت  يدرک ! ناـیغط  ص )  ) ادـخ لوـسر  رب  دوز  هچ  وـت  رکبوـبا ! يا  ع :)  ) یلع دـش - : لدـب 

هچ منکن ، تعیب  رگا  نک - ! تعیب  نک و  اهر  ار  لطاب  ياهفرح  نیا  رمع : يدادن - ؟ تعیب  تسد  نم  اب  زورید  وت  رگم  يدـناوخارف ؟
یلو یتسه ، ادخ  هدنب  دیا - ! هتشک  ار  شلوسر  ردارب  ادخ و  هدنب  نم ، نتشک  اب  میشک - ! یم  ار  وت  دینک - ؟ یم 
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.تسا حیحـص  .تفگ  رکبوبا  لاح ، نیا  رد  دیزگرب ؟ دوخ  يردارب  هب  ارم  ربمایپ  هک  دـینک  یم  راکنا  ایآ  .یتسین -  ادـخ  لوسر  ردارب 
نینچ نیا  ادـخ  لوسر  ریدـغ ، زور  رد  ایآ  مهد  یم  مسق  ادـخ  هب  ار ، امـش  راصنا ! نیرجاهم و  يا  دـنداد : همادا  ترـضح  و  راب ) هس  )

هچ ره  تفگ  رکبوبا  هراـبود  .تفگ  نینچ  ادـخ  لوسر  هک  میدینـش  يرآ ؛ دـنتفگ  مدرم  دوـمن ؟) رکذ  ار  ریدـغ  ثیدـح  و   ) دوـمرفن
ام دنوادخ  هک  میتسه  يا  هداوناخ  ام  : » دومرف ادخ  لوسر  هک  میدینش  نآ  زا  دعب  ام  یلو  دوب ، هدومرف  ار  نیا  ربمایپ  .تسا  قح  دیتفگ 

ع)  ) یلع .دنک  یمن  عمج  ار  تفالخ  توبن و  تیب ، لها  ام  يارب  تسا و  هدرک  رایتخا  ام  يارب  ایند  ياج  هب  ار  ترخآ  هدـیزگرب و  ار 
تسار ادخ  لوسر  هفیلخ  تفگ : دمآ و  نخس  هب  رمع  دهد ؟ تداهش  هک  دوب  وت  اب  ربمایپ ، باحصا  زا  یسک  ایآ  .دندومرف  باوج  رد 

ار فرح  نیمه  زین  لبج » نب  ذاعم   » و هفیذحوبا »  » مالغ ملاس » « ، » حارج هدیبعوبا   » اجنیا رد   ) .مدینش زین  نم  ار  نخس  نیا  .دیوگ  یم 
.تسا میرک  نآرق  فلاـخم  اریز  تسا ، غورد  يداد ، تبـسن  ادـخ  لوسر  هب  هک  ار  نخـس  نیا  دـندومرف : هراـبود  ترـضح  و  دـندز )

اکلم مهانیتآ  همکحلا و  باتکلا و  میهاربإ  لآ  انیتآ  دـقف  هلـضف  نم  هللا  مهاـتآ  اـم  یلع  ساـّنلا  نودـسحی  مإ  : » دـیامرف یم  دـنوادخ 
باتک و میهاربا  لآ  هب  قیقحت  هب  ام  دـنرب ؟ یم  دـسح  تسا  هداد  صاصتخا  نانآ  هب  دـنوادخ  هک  یلـضف  هب  تبـسن  مدرم  ایآ  امیظع :

کلم  » تنـس و ینعی  تمکح »  » يربماـیپ و ینعی  هیآ  نیا  رد  باـتک » « (. » هیآ 54 ءاـسن »  » هروس  - ) میداد یمیظع  کـلم  تمکح و 
« میظع
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نآ نارای  زا  یکی  « ) دادقم  » ماگنه نیا  رد  دـسر .) یم  ام  هب  تفالخ  نآرق ، هدومرف  هب  سپ  ، ) میتسه ام  میهاربا » لآ   » تفالخ و ینعی 
هگن تسد  یهد ، روتسد  رگا  مشک و  یم  ریـشمش  یهد ، نامرف  رگا  مسق ، ادخ  هب  یهد ؟ یم  يروتـسد  هچ  یلع ! ای  تفگ  ترـضح )
دوب نیا  مدرم  هب  ع )  ) یلع نانخس  زا  شاب ! وا  تیصو  ربمایپ و  دهع  دای  هب  راد و  هگن  تسد  دادقم ! يا  دندومرف : ترـضح  مراد ! یم 

اب دندرک ، ادیپ  ینارای  ع )  ) یلع رگا  دندوب  هدرک  شرافـس  دـندوب و  هداد  ار  مدرم  ینکـشدهع  ربخ  ترـضح  نآ  هب  ادـخ  لوسر  هک 
ترضح نآ  نانخـس  رد  ربمایپ  دهع  .دنیامن  ظفح  ار  دوخ  نوخ  دننک و  تعیب  دندرکن ، ادیپ  يروای  رگا  دنگنجب و  تفالخ  نابـصاغ 

ع)  ) یلع زا  یملسا » هدیرب   » و ص -)  ) ربمایپ راتسرپ  نمیا - » ما  ، » رذوبا یسراف ، ناملس  دادقم ، زا  سپ  .تسا  نیمه  ارهاظ  دادقم ، هب 
ع)  ) یلع نک »! تعیب  بلاـطوبا و  رـسپ  يا  وش  دـنلب  : » تفگ رمع  سپـس  .درکن  یهجوـت  ناـنآ  نخـس  هب  یـسک  یلو  دـندرک ، عاـفد 

دندرک رارکت  ار  لاؤس  نیا  راب  هس  ع )  ) یلع منز »! یم  ار  تندرگ  مسق ، ادخ  هب  : » تفگ رمع  دـینک »؟ یم  هچ  منکن ، رگا  : » دـندومرف
، تعیب دـنهد  ناشن  ات  دـندرکن  زاب  ار  نآ  یلو  دـندروآ ، شیپ  ار  دوخ  هتـسب  تشم  نآ  زا  سپ  دندینـش و  ار  خـساپ  نامه  راـب ، ره  و 
، رذوبا ناملـس ، نآ  زا  سپ  .درک  اـفتکا  رادـقم  نیمه  هب  دز و  ترـضح  نآ  هتـسب  تسد  هب  ار  دوخ  تسد  زین  رکبوبا  .تسا  يراـبجا 

هناخ ندز  شتآ  هب  رمع  دیدهت  رمع و  رکبوبا و  اب  ع )  ) یلع هرظانم  نایرج  .دننک  تعیب  دندرک ، روبجم  زین  ار  ریبز  دادقم و 
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نینچمه .تسا  هدش  رکذ  زین  تنـس  لها  بتک  رد  ص ،)  ) ادخ ربمایپ  یمارگ  تخد  سدقم  تحاس  هب  وا  یتمرح  یب  ترـضح و  نآ 
هفیقـس رد  همه  اریز  دوش ، یم  راکـشآ  تفرگ ، تروص  نیملـسم  عامجا  هب  رکب  یبا  اب  تعیب  هک  اعدا  نیا  نالطب  تشذـگ ، هچنآ  زا 
ياهلاس ع )  ) یلع تعیب ، زا  سپ  .دـنداد  تعیب  هب  نت  هارکا  اب  زین  يا  هدـع  دـندرکن و  تعیب  رمع  رخآ  اـت  يا  هدـع  دـندوبن و  رـضاح 

ع)  ) یلع .دندرک  تعیب  ترضح  نآ  اب  مدرم  دش و  هتشک  موس ، هفیلخ  نامثع ، هکنآ  ات  دندوب  مورحم  شیوخ  ینوناق  قح  زا  ینالوط 
ناوت یم  اه ، هبطخ  نآ  نیرتهم  هلمج  زا  هک  دندرک  یم  دای  دوخ  ینیشن  هناخ  نارود  عیاقو  زا  يددعتم  ياه  هبطخ  رد  تعیب ، زا  سپ 

تبـسانم یب  یلو  تسا ، هدیـشک  ازارد  هب  نخـس  هچرگ  .دومن  هراـشا  [ 3 « ] هیقـشقش  » هبطخ هب  موسوم  هغـالبلا » جـهن   » موس هبطخ  هب 
رکذ اـجنیا  رد  ار  اویـش  ارغ و  هبطخ  نآ  همجرت  بلطم ، لـیمکت  راوگرزب و  ماـما  نآ  تاـشیامرف  هب  كربـت  نمیت و  تهج  هک  تسین 

نت هب  ار  تفالخ  سابل  یلاح  رد  رکبوبا ) ینعی   ) هفاحق یبا  رـسپ  مسق ، ادـخ  هب  دیـشاب ! هاـگآ  مدرم ! يا  دـندومرف : ع )  ) یلع .مییاـمن 
همشچ نوچمه  نم  .تسا  ایسآ  گنس  هب  تبـسن  ایـسآ  روحم  تیعقوم  نوچمه  تفالخ ، هب  تبـسن  نم  تیعقوم  تسناد  یم  هک  درک 
هرانک نآ  زا  مدرک و  اهر  ار  تفالخ  هماج  زین  نم  دنـسر ! یمن  نم  جوا  هب  ناگدنرپ  تسا و  يراج  نآ  زا  لیـس  هک  متـسه  یناشوج 

تاـملظ یکیراـت و  رب  اـی  مریگب ) ار  دوخ  قح  و   ) منک هلمح  یلاـخ  تسد  اـب  اـیآ  منک ؛ هچ  مدرک  یم  رکف  دوخ  اـب  مدوـمن و  يریگ 
رد ناگرزب  هک  یتاملظ  .منک  ربص  ییانیبان 
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؟ دـنک تاقالم  ار  شراگدرورپ  دریمب و  ات  دـشک  یم  جـنر  ردـق  نآ  اهیکیرات  نآ  رد  نمؤم  دـنوش و  یم  ریپ  ناکدوک  هدوسرف و  نآ 
ورف يراخ  ممـشچ  رد  هک  یلاح  رد  مدرک  ربص  اذـل  .تسا  رتکیدزن  درخ  لقع و  هب  منک ، ربص  تلاح  نیا  رب  رگا  هک  مدرک  رکف  سپ 

يرپس ار  شنارود  یلوا  هکنآ  ات  تشذگ ، یتدم  مدید ! یم  هدـش  تراغ  ار  مثاریم  دوب ، هدرک  ریگ  یناوختـسا  میولگ  رد  دوب و  هتفر 
هک دـندرک  کسمت  برع  يارعـش  زا  یکی  رعـش  هب  ترـضح  اجنیا  رد   ) .تخادـنا رمع )  ) باطخ نبا  دزن  ار  تفـالخ  نهاریپ  درک و 

زورآ شتایح  نامز  رد  هک  یلاح  رد  وا  دوب ! روآ  تفگـش  یلیخ  رکبوبا  راـک  نیا  دـندومرف ): سپـس  مینک ؛ یمن  رکذ  ار  نآ  همجرت 
درف يارب  ار  تفـالخ  شتاــفو ، زا  سپ  يارب  داد و  عـضوم  رییغت  يا  هرظتنم  ریغ  روـطب  [ 4 ، ] دـنریگب سپ  ار  ناـشتعیب  مدرم  درک  یم 

زا سپ  ار  تفـالخ  رکبوبا  دـندرک ! میـسقت  ناـشدوخ  نیب  دندیـشود و  ار  تفـالخ  رتـش  ناتـسپ  بوخ  رفن  ود  نیا  داد ! رارق  يرگید 
ریغ رایسب   ) دوب روآ  جنر  رایـسب  وا  اب  تاقالم  تفگ و  یم  نخـس  تنونـشخ  اب  دنت و  رمع  اریز  داد ، رارق  راومهان  یناکم  رد  شدوخ 

یبکرم رب  هک  دوب  یـسک  لثم  وا  نیـشنمه  .تساوخ  یم  رذـع  رایـسب  درک و  یم  هابتـشا  رایـسب  وا  دومن .) یم  نشخ  فاطعنا و  لـباق 
رب تروص  اـب  ار  دوخ  راوس  دـنک ، شیاـهر  رگا  دفاکـش و  یم  ار  وا  ینیب  دراد ، هگن  مکحم  ار  شراـهم  رگا  هک  دوش  راوس  شوـمچ 

قح زا  دنداتفا و  هابتشا  هب  وا  نامز  رد  مدرم  مسق ، ادخ  هب  درک .) توکس  دش  یم  هن  درک و  تفلاخم  وا  اب  دش  یم  هن   ) دنز یم  نیمز 
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تفالخ درک و  يرپس  ار  شنارود  زین  وا  هکنیا ، ات  مدرک  ربص  تخـس  يالب  نیا  اب  زارد ، تدم  نیا  لوط  رد  زین  نم  دندرک ! یچیپرس 
هب اروش  نیا  تسد  زا  نم  ایادـخ  ییاروش ! هچ  .مدوب  نآ  زا  يوضع  زین  نم  شدوخ  لایخ  هب  هک  ییاروش  .داد  رارق  اروش  ناـیم  رد  ار 

ییاج هب  مراک  هکنآ  ات  دنهد  حیجرت  نم  رب  ار  رکبوبا  هک  دندوب  هداتفا  کش  هب  نم  تلیـضف  دروم  رد  عقوم  هچ  اهنآ  مرب ! یم  هانپ  وت 
متفر نییاپ  نانآ  اب  اه  یبیشارس  رد  نم  لاح ، نیا  اب  موش ؟ هداد  رارق  فیدر  کی  رد  اروش ) دارفا   ) هدع نیا  لاثما  اب  هک  دوش  هدیـشک 
دعـس  » ینعی  ) اروش نآ  زا  يدرم  سپ  مدوب .) نانآ  اب  يزارف  بیـشن و  ره  رد  يا و  هثداح  ره  رد  و   ) مدیرپ نانآ  اب  زاورپ  ماگنه  رد  و 

نب نامحرلادبع   » ینعی  ) يرگید دادن و  يأر  نم  عفن  هب  دنادرگ و  يور  نم  زا  تشاد ، نم  اب  هک  يا  هنیک  رطاخ  هب  صاقو ) » یبا  نب 
تفرگ و تسد  هب  ار  تفالخ  دـشاب ، هدرک  داب  شیاهولهپ  يروخرپ  زا  هک  يرتش  لثم  ماـمت ، ربکت  اـب  ناـمثع )  ) شداـماد و  فوع ) »

فلع دایز  ياهتـشا  اب  هک  يرتش  لثم  ار  لاملا ) تیب   ) ادـخ لام  وا  هارمه  دـندوب ) وا  نادـنواشیوخ  هک  هیما  ینب  ینعی   ) شردـپ دالوا 
رثارب درک و  شروش  هب  دراو  شدوخ  هیلع  ار  مدرم  شراتفر  دـندش و  هدـنکارپ  شفارطا  زا  همه  هکنیا  ات  دـندروخ  دروخ ، یم  يراهب 

ياهلای لثم  مدرم ، هکنیا  زج  تخادـنین  تمحز  هب  يزیچ  ارم  ناـمثع  ندـش  هتـشک  زا  سپ  دـش .) هتـشک  و   ) داـتفا رد  ور  هب  يروخرپ 
فرط ره  زا  دنتخیر و  مرب  رود و  راتفک ، ندرگ 
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مه رود  هک  يدنفـسوگ  هلگ  لثم  دش و  هراپ  ما  هماج  فرط  ود  دـندنام و  اپ  ریز  نیـسح  نسح و  هک  اجنآ  ات  دـندروآ ، موجه  نم  رب 
هحلط و  ) دنتـسکش ار  دوخ  دهع  یهورگ  مدش ، راد  هدهع  ار  تفالخ  نوچ  دننک ،) تعیب  نم  اب  ات   ) دنتفرگ ار  مرود  دـننز ، یم  هقلح 

ینعی  ) دـش هدیـشک  یهابت  هب  ناشراک  دـندش و  جراخ  متعیب  راب  ریز  زا  رگید ، يا  هدـعو  دوش ) یم  هتفگ  نیثکاـن »  » اـهنآ هب  هک  ریبز 
هب هک  شناراـی  هیواـعم و  ینعی   ) دـندش جراـخ  یهلا  تعاـط  دـیق  زا  رگید  يا  هدـع  و  دـنیوگ ) یم  نیقراـم »  » ناـنآ هـب  هـک  جراوـخ 

نیذـلل ال اهلعجن  هرخآلا  راّدـلا  کـلت  : » دـیامرف یم  هک  دـندوب  هدینـشن  ار  یهلا  مـالک  نیا  ناـنآ  ییوگ  دـندش .) فورعم  نیطـساق » »
ولع و راهظا  نیمز  رد  هک  میا  هداد  رارق  یناسک  صوصخم  ام  ار  ترخآ  هناخ  نیقّتملل : هبقاعلا  اداسف و  ضرألا و ال  یف  اّولع  نودیری 

دندوب هدینش  مسق ، ادخ  هب  هیآ 83 ) صصق ، »  » هروس « - ) تسا نیقتم  صوصخم  وکین  تبقاع  دننک و  یمن  داسف  دننک و  یمن  يرترب 
ار هناد  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  دیـشاب ! هاگآ  تفیرف ! ار  نانآ  شرویز  دـش و  هتـسارآ  نانآ  رظن  رد  اـیند  یلو  دـندوب ، هدرک  ظـفح  و 

یهلا تجح  هدـع ، نیا  دوجو  اب  دـندرک و  یمن  تعیب  ياضاقت  دـندوبن و  رـضاح  دایز  تیعمج  نیا  رگا  دـیرفآ ، ار  ناسنا  تفاکش و 
یگنسرگ ملاظ و  يریس  یگرابمکـش و  لباقم  رد  دیابن  هکنیا ، رب  ینبم  تساملع ، ندرگ  رب  هک  یهلا  دهع  دوبنرگا  و  دش ، یمن  مامت 

یم تکاس  هتـشذگ  لثم  مدرک و  یم  شیاهر  متخادنا و  یم  شناهوک  هب  ار  تفالخ  رتش  راهم  دنریگ ، مارآ  دنـشاب و  تکاس  مولظم 
زا نم  دزن  امش  يایند  هک  دیدیمهف  یم  بوخ  تقو  نآ  .مدنام 
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نآ هعلاطم  هب  ترـضح  داد و  ترـضح  هب  يا  هماـن  يدرم  اـجنیا  رد  تسا »! رت  شزرا  یب  دـنک ، یم  هسطع  هک  يا  هداـم  زب  ینیب  بآ 
!« يدرک یم  مامت  يداد و  یم  همادا  ار  هبطخ  شاک  نینمؤملاریما ! ای  : » درک ضرع  سابع  نبا  .دندرک  مامت  ار  هبطخ  دندش و  لوغشم 

هیانک « ) تسشن ورف  درک و  ادص  دمآ و  ناجیه  هب  هک  دوب  يا  هقشقش  نیا  تّرق : ّمث  ثرده  هقـشقش  کلت  تاهیه ! : » دومرف ترـضح 
« ، هغالبلا جـهن  : » عبانم مداد .) تسد  زا  ار  مناجیه  رگید  همان ، ندـناوخ  زا  سپ  مدـمآ و  ناجیه  هب  مداتقا و  هتـشذگ  داـی  هب  هکنیا  زا 

همجرت دمحم » لآ  رارـسا  . » یناحبـس ج 2 رفعج  خیـش  هللا  تیآ  فیلأت  تیدـبا ، » غورف  « . » هبطخ 3 ، » مالـسالا ضیف  مرحرم  همجرت 
« ملسم نب  هللادبع   » فیلأت هسایسلا ، » همامإلا و   » .يرجه لاس 90  يافوتم  ع ،)  ) یلع نینمؤملاریما  باحصا  زا  سیق » نب  میلـس   » باتک

( هبیتق نبا  هب  فورعم  )

یقرواپ

یتشک لثم  متیب ، لها  لثم  قرغ : اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم  حون ؛ هنیفـس  لثمک  یتیب  لهأ  لـثم  ّنإ  ( » ص  ) هللا لوسر  لاـق  [ 1]
ثیدح ج 12 ، لاّمعلا ، » زنک  « ) » دوش یم  قرغ  دنک ، فلخت  نآ  زا  سک  ره  دـبای و  یم  تاجن  دوش ، شراوس  سک  ره  تسا ؛ حون 

« (. 43170

متـسه و ملع  رهـش  نم  بابلا : تأیلف  هنیدـملا  دارأ  نمف  اهباب ؛ ّیلع  ملعلا و  هنیدـم  انأ  (: » ص  ) هللا لوسر  لاق  لاق : سابع  نبا  نع  [ 2]
ثیدح ج 11 ، لاّـمعلا ، زنک  « ) دوـش دراو  شا  هزاورد  زا  دـیاب  دوـش ، رهــش  نآ  دراو  دــهاوخ  یم  سک  ره  تـسا ؛ نآ  هزاورد  یلع 

(. 32890

زا ادص  اب  دیآ ، یم  ناجیه  هب  هک  یماگنه  هک  دوش  یم  هتفگ  رتش  ناهد  فک  هب  برع  تغل  رد  هقشقش » [ » 3]
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.دنیشن یم  ورف  دش ، مامت  شناجیه  هکنآ  زا  سپ  جراخ و  شناهد 

ار ناتتعیب  دـینک و  اهر  ارم  مکیف : ّیلع  مکریخب و  تسلف  ینولیقأ  : » تفگ یم  شتفالخ  نامز  رد  هک  رکبوبا  نخـس  نیا  هب  هراـشا  [ 4]
قیال وا  تسه ، ع )  ) یلع ات  درک  یم  فارتعا  نخس  نیا  اب  و  مرادن »! يرترب  امش  رب  نم  تسامـش ، نایم  رد  یلع  ات  اریز  دیریگب ؛ سپ 

(. یلیبدرا سدقم  موحرم  فیلأت  هعیشلا ، » هقیدح   » هب دینک  عوجر   ) تسین تفالخ 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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