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غورف نیرخآ 

باتک تاصخشم 

. غورف نیرخآ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
((. هناخپاچ ) يدازآ لعشم  اجیب :] ) ] 1359. ]1401ق = اجیب ،  : ] رشن تاصخشم 

. مس 19/5×12 84 ص ؛. يرهاظ :  تاصخشم 
. يراپسنورب یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. مود پاچ  تشاددای : 
.84 [ - 73 . ] ص همانباتک : تشاددای : 

همانتشذگرس . - 255ق --  مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 
تبیغ . - 255ق --  مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 

راظتنا تیودهم -- عوضوم : 
BP51/آ3 1359 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/959 ییوید :  يدنب  هدر 
1807384 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

زاغآرس

مـشچ هب  رورـس  نشج و  سلاجم  اج  همه  دناهتـسب ؛ نیذآ  ار  اج  همه  تسا ؛ نایامن  اج  همه  نابعـش ، يهمین  يهدـنخرف  ياـهنشج  هوکش 
نینچ نیا  هک  تسا  يزور  هچ  نیا  یتسار  تسا ... رگهولج  هدـنخرف  زور  نیا  تشادـگرزب  رد  نایعیـش  فعـش  روش و  اـج  همه  دروخیم ؛
هعیـش هک  تسیزور  نابعـش  همین  تفاـی ... ناوتیمن  ار  نآ  هبـش  هک  تسا  یهوکـش  تمظع و  هچ  نیا  دریگیم و  رارق  مدرم  میرکت  دروـم 
عوقوب نیرهاـط  همئا  ثیداـحا  نآرق و  مالـسا و  ياـهتراشب  هک  تسیزور  دـنیبیم ، هتفاـی  ققحت  ار  یهلا  هحفـص 8 ] ناروآمایپ [  ياهدیون 

دوبان شیاناوت  تسدب  ینیدیب ، رفک و  تیرفع  دروآیم و  دوخ  تلادع  لاب  ریزب  ار  ملاع  برغ  قرـش و  شدولوم »  » هک يزور  ددنویپیم ؛
قح و ینـالوط  دربن  تشونرـس  هک  سکنآ  تسا ، هداـهن  یتیگ  يهنهپ  نیا  رب  ياـپ  يزور  نینچ  رد  یهلا  كاـنبات  رهوگ  نیرخآ  دوشیم .

هریچ هک  ار -  يدـنوادخ  يهدارا  هک  سکنامه  تخاس ؛ دـهاوخ  دوبان  ار  لطاب  زوریپ و  ار  قح  دوخ  روهظ  اـب  دز و  دـهاوخ  مقر  ار  لـطاب 
لهج و وا  مه  دناسریم . ماجنا  هب  ار  نیرخآ  ربمایپ  تلاسر  فده  يهلابند  دشخبیم و  ققحت  تسا -  یلاشوپ  ياهمارم  رب  قح  ندینادرگ 
ار ینیمزریز  رئاخذ  دـنک ، يراج  ار  اهناسنا  يربارب  تاواسم و  مکح  دزاس ، دوبان  ار  یتاـقبط  ینعمیب  چوپ و  تازاـیتما  دـیادزب ؛ ار  یناداـن 
دـکچیم و ناقاتـشم  ياههنوگ  رب  يدنـسرخ  قوش و  ياـهکشا  ماـگنه  نآ  رد  دـیامن ... ینغتـسم  زاـینیب و  ار  ریقف  دارفا  دروآ و  نوریب 
هحفـص 9] نیرترادهشیر [  نیرتلیـصا و  زا  تیودهم »  » هب داقتعا  ددرگیم . رون  یئانـشور و  زا  رپ  نارظتنم  يهدزمتام  غورفیب و  نامـشچ 
هک اجنآ  زا  تشاد . دهاوخ  رارقا  بلطم  نیا  هب  دشاب ، هتشاد  یمالـسا  فراعم  اب  يرـصتخم  یئانـشآ  هک  یـسک  تسا و  یمالـسا  ياهرواب 
 - هصـالخ روـطب  دـنچ  ره  هدـش -  یعـس  راتـشون  نـیا  رد  تـسا ، بـجاو  یناملـسم  ره  رب  ع )  ) يدـهم ترـضح  ناـمز » ربـهر   » یئاـسانش
نیا هک  دـشاب  میهد ، هئارا  ار  قح  تجح  نآ  یگدـنز  زا  هاتوک  ياهماـنیفرعم  هداد ، رارق  یـسررب  دروم  ار  لیـصا  داـقتعا  نیا  يهچخیراـت 

هحفص 10 ] نابعش 1396 [  همین  ددرگ . شسدقم  هاگرد  يهتفریذپ  نامز » نامیلس   » هاگشیپ هب  زیچان » يروم   » يهیده دننامه  هدمآ » درگ  »
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دیون

نیا هک  ماگنه  نآ  دـنریذپیم . ناج  شوگب  ار  باتک  نیا  ياهروتـسد  میلاعت و  ناهج  ناناملـسم  یمامت  تسادـخ ، باتک  نآرق  ناـمگیب 
هک میوشیم  هجاوم  یناهج  يهعماج  ماجنارـس  هدـنیآ و  زا  ایوگ  نشور و  یئامنرود  اب  مینکفایم ، يرظن  نآ  تایآ  هب  هدوشگ و  ار  باتک 

نیئآ نیا  یگریچ  الیتسا و  مالـسا ، یمارگ  ربمایپ  تلاسر  یئاهن  فده  دیوگیم  دـیجم  نآرق  تسا . نیرفآناجیه  زیگناروش و  هداعلاقوف 
اب ار  شربمایپ  هک  تسا  یـسک  ادخ  : » تفریذپ دـهاوخ  ققحت  یهلا  سدـقم  نامرآ  نیا  يزور  ماجنارـس  و  تسا . نایدا  یمامت  رب  سدـقم ،
هچ رگا  دـنادرگ ، هریچ  یتیگ  ناـیدا  یماـمت  رب  ار  شنید  تیاـهن ، رد  هکنآ  اـت  تشاد  لیـسگ  مدرم  يوس  هحفـص 11 ] هب [  نشور  لـئالد 

ناراـکوکین و نآ  زا  نـیمز  تموـکح  ماجنارـس  هـک  دـهدیم  هدژم  یهلا  روآماـیپ  نـیرخآ  ینامـسآ  باـتک  دـیاین ». شوـخ  ار  ناکرــشم 
[ . 1 .« ] درک دهاوخ  ناراکزیهرپ  بیـصن  ماجنارـس ، دنکیم و  راذگاو  دهاوخب  هک  رهب  تسادـخ ، نآ  زا  نیمز  : » دـش دـهاوخ  ناراکزیهرپ 

تلادـع يهدـنزورف  نابات و  وترپ  اب  ادـخ  باتک  هدومرفب  تسا ، یحوریب  ناجیب و  رکیپ  نوچمه  هک  یهابت ، لهج و  داـسف و  زا  رپ  نیمز 
ناشیا زا  هک  تسا  هدومرف  هدـعو  رادرکتسرد  نانمؤم  هب  دـنوادخ  : » میناوخیم سدـقم  باـتک  نآ  رد  نینچمه  [ . 2 . ] دش دهاوخ  هدـنز 

سرت و دـیامن ، اجرباپ  تسا  دونـشخ  نآ  زا  دوخ  هک  ار  ینید  دـینادرگ و  هفیلخ  ار  ناینیـشیپ  هک  هنوگنامه  دـناسر  تفـالخ  هب  ار  یهورگ 
میرک دنوادخ  زاب  و  [ . 3 .« ] دنتـسرپب ار  يادخ  اهنت  میب -  چیهیب  ماگنه -  نآ  رد  ات  دیامن  لیدـبت  شیاسآ  نما و  هب  ار  نامیا  لها  فوخ 
دهاوخ لماک  یمامتب  ار  شتیادـه  راگدرورپ  اما  دـننک  شوماخ  ناشناهد  اـب  ار  یهلا  تیادـه  رون  دـنهاوخیم  [ » هحفـص 12 دیامرفیم [ :

، تسا هدمآ  دیجم  نارق  رد  هک  یهلا  ياهتراشب  هوبنا  زا  تسا  يرـصتخم  ياههنومن  اهنیا  [ . 4 .« ] دـیاین شوخ  ار  نارفاک  هچ  رگا  تخاس 
خر یهلا  سدقم  ياهنامرآ  نینچ  هک  دریذـپیم  لماک  ققحت  ماگنه  نآ  مالـسا  تلاسر  هک  میباییمرد  نآ  ریظن  اههد  دراوم  نیا  هعلاطم  اب 

دروم ملاع ، برغ  قرش و  رد  ینامـسآ -  نیتسار  نیئآ  هناگی  نیا  مالـسا -  اهنت  دزیخرب و  نایم  زا  یفارخ  لطاب و  ياهمارم  یمامت  دیامنب ؛
تـسا ناهج  شنیرفآ  نوناق  هک  تاواسم  تلادـع و  اج  همه  ددرگ و  دوبان  يرباربان  فاحجا و  افج و  ملظ و  ددرگ ، مدرم  نامیا  داـقتعا و 

زا نیمز  دنک و  هولج  یمامت  هب  ادخ  تیاده  رون  ددرگ ؛ نایامن  تسا  نیمز  نارک  ات  نارک  شاهنماد  هک  یهلا  ءافلخ  تموکح  دوش ، يراج 
نینچ رظتنم  لماک ، قایتشا  اب  ناهج  ناناملـسم  یمامت  دمآ و  دـهاوخ  يزور  نینچ  هک  دـهدیم  تراشب  نآرق  يرآ  دوش . ناراکزیهرپ  نآ 

مرکا و ربمایپ  راتفگ  یمالـسا ، فراـعم  هحفـص 13 ] يهنیجنگ [  نیرتجرارپ  نیرتاـهبنارگ و  مـیرک  نآرق  زا  سپ  دنـشابیم . يراـگزور 
باتک رد  هک  صوصخب  تسا  يرورض  بجاو و  نید  همئا  ربمایپ و  نانخس  يوریپ  تیعبت و  ناملـسم ، درف  کی  يارب  تسا . یمارگ  ناماما 

تموکح ياهدـیون  زین ، یمالـسا  ثیداحا  رابرهگ  ياـیرد  رد  [ . 5 . ] تسا هدـمآ  نیموصعم  همئا  ربمایپ و  زا  تعاطا  ناـمرف  احیرـص  ادـخ 
رادهدهع هک  یهلا  ربهر  نآ  هدیدرگ و  دزشوگ  یهلا » بالقنا   » نیا تایـصوصخ  اهیگژیو و  نآ ، رب  هوالع  دروخیم ، مشچ  هب  داد  لدع و 

یقاب ایند  رمع  زا  زور  کی  زا  شیب  رگا  : » دومرفیم مالـسا  یمارگ  ربمایپ  تسا . هدش  یفرعم  تسا ، یـسدقم  نامرآ  نینچ  ندناسر  ماجناب 
هینک شاهینک  و  دمحم »  » نم مان  شمان  هک  دزیخ ، اپ  هب  نم  نادناخ  زا  يدرف  ات  دـنادرگ  ینالوط  نانچ  ار  زور  نآ  دـنوادخ  دـشاب ، هدـنامن 

ثیدـح نیا  نیماضم  [ . 6 .« ] دـشاب هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگنامه  هب  دـنک  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ناـهج  يو  تسا ، مساـقلاوبا »  » نم
، تسا یهلا  ياههدعو  ققحت  داد و  لدع و  تموکح  زا  مدرم  ندرک  هاگآ  و  یعطق ، تراشب  کی  نایب  رگید  زیچ  ره  زا  شیب  هک  شزرارپ 

هنوگنیا ع )  ) یلع نانمؤم  ریما  ترـضح  هب  مرکا  ربمایپ  يرگید  تیاور  رد  هحفص 14 ] تسا [ . هدمآ  ینس  هعیـش و  ثیدح  عبانم  بلغا  رد 
گرزب دنوادخ  هک  سک  نامه  تسا  مئاق »  » ناشنیرخآ و  یلع »  » يا یتسه  وت  ناشنیلوا  هک  دـنرفن  هدزاود  نم  زا  سپ  ناماما  : » دـیامرفیم

و یهلا » هدعو   » تیمها هب  ار  مدرم  يددعتم ، ثیداحا  نمض  زین  ع )  ) راهطا همئا  [ . 7 .« ] درک دهاوخ  حتف  شتسد  هب  ار  نیمز  برغ  قرش و 
راظتنا و  هدرک ، یفرعم  مهدزاود  ماما  روهظ  ناقاتشم  زا  ار  دوخ  هدینادرگ و  هجوتم  مرکا » ربمایپ  نیـشناج  یـصو و  نیمهدزاود  تموکح  »

ام دـناهدروآ . رامـشب  رـشب  دارفا  نیرتیمارگ  نیرتوکین و  ار  ترـضح  نآ  نازابناج  نایعیـش و  و  لاـمعا ، نیرتجرارپ  ار  راوگرزب  نآ  جرف 
یبتجم نسح  ماما  هک  یماگنه   - 1 مینکیم : افتکا  اهنآ  زا  دروم  دنچ  رکذ  هب  میـشاب  هداد  تسدـب  ار  تایاور  نیا  زا  ياهنومن  هکنیا  يارب 
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یبتجم نسح  ماما  هک  یماگنه   - 1 مینکیم : افتکا  اهنآ  زا  دروم  دنچ  رکذ  هب  میـشاب  هداد  تسدـب  ار  تایاور  نیا  زا  ياهنومن  هکنیا  يارب 
ار ع )  ) نسح ماما  نارای  جـیردت  هب  شرگهلیح  ریزو  يرایتسد  هب  يو  اما  داد ، فاصم  ورود ، قفاـنم و  هیواـعم  اـب  تسـشن  تفـالخ  هب  (ع )

دوخ زا  سپ  دهد و  ماجنا  ار  یفیاظو  دوب  هدش  دـهعتم  نآ  رد  هک  هیواعم  يهمانحلـص  لباقم  رد  راچان  دـنام ، رواییب  اهنت و  ماما  تفیرف و 
مدرم دومنیم و  دزشوگ  ار  هیواعم  تسیاشان  لامعا  تاهابتشا و  هحفص 15 ] عقوم [ ، هب  دوخ  اما  درواینرب ، ریشمش  دنکن ، نییعت  ینیـشناج 

ماما ترـضح  تسا !؟ هتفریذپ  ار  حلـص  ارچ  هک  دـندرک  زاغآ  ماما  رب  يریگهدرخ  نادان ، مدرم  زا  یخرب  نایم  نیا  رد  تخاسیم ؛ هاگآ  ار 
ارچ نوچ و  دراد  ربرد  ار  حلاصم  یمامت  هک  ماما ، نامرف  رد  دـیابن  هکنیا  دزاسیم و  نشور  ار  ربهر  ماما و  يانعم  هکنآ  زا  سپ  ع )  ) نسح

ندرگب ار  نامز  شکندرگ  تعیب  همئا  ام  زا  کی  ره  هک  دـینادیمن  ایآ  : » دـیامرفیم ناـیب  نینچ  ار  مهدزاود  ماـما  تموکح  هلأـسم  درک ،
ناهنپ اهرظن  زا  يو  دوخ  درادیم و  هدیـشوپ  مدرم  زا  ار  وا  تدالو  دـنوادخ  درازگیم و  زامن  وا  اب  هللاحور  یـسیع  هک  اـم  مئاـق  زج  دراد ،
دنوادخ تسا ، ریسا  ياهدازهش  رسپ  نیسح  مردارب  دنزرف  نیمهن  وا  دشابن ، يو  ندرگ  رد  سک  چیه  تعیب  دنک  روهظ  نوچ  ات  دش  دهاوخ 

رهاظ دـشاب  هتـشاد  لاس  لهچ  زا  رتمک  هک  یناوج  تروصب  دوخ  يهلماک  تردـق  اب  هاگنآ  دـنادرگ ، ینـالوط  ار  وا  رمع  تبیغ ، نارود  رد 
نیشناج زا  هک  دوخ  نایعیش  زا  یکی  خساپ  رد  ع )  ) قداص ماما  ترضح   - 2 [ . 8 .« ] تساناوت زیچ  همه  رب  دنوادخ  هک  دننادب  همه  ات  دزاس 

« دمحم  » دنک روهظ  دنراد  وزرآ  همه  هک  یماما  تسا و  یـسوم  مدـنزرف  نم  زا  دـعب  ماما  [ » هحفص 16 دومرف [ : دوب  هدیسرپ  ترـضح  نآ 
ناـیب ار  تاـملک  نیا  ررکم  هک  هدـش  لـقن  ترـضح  نآ  زا  نـینچمه  [ . 9 .« ] تسا یـسوم  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  یلع  نـب  نـسح  دـنزرف 

ترـضح متفه  ماما   - 3 [ . 10 .« ] دـش دـهاوخ  راکـشآ  نامزلا  رخآ  رد  اـم  تلود  دنتـسه و  یتلود  رظتنم  مدرم  زا  یهورگ  ره  : » دومرفیم
، متـسه قح  هب  مئاق  نم  : » دومرف یتسه ؟ قح  هب  مئاق  وت  اـیآ  دوب  هتفگ  هک  شیوخ  ناراـی  زا  یکی  خـساپ  رد  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم 

ناج رب  نوچ  تسا ، نم  دنزرف  نیمجنپ  دنکیم ، رپ  داد  لدع و  زا  دـیامنیم و  كاپ  ادـخ  نانمـشد  دوجو  زا  ار  نیمز  هک  یمئاق  نآ  نکیل 
هدـیقع رد  مه  ياهدـع  یلو  دـنوشیم  جراـخ  نید  زا  یهورگ  تبیغ  رـصع  رد  ددرگیم ؛ ناـهنپ  ینـالوط  یتدـم  تسا  كاـنمیب  شیوـخ 

رب دـننز و  گنچ  ام  تیالو  هب  ع ،)  ) نامز ماما  تبیغ  ناـمز  رد  هک  ینایعیـش  لاـح  هب  اـشوخ  : » دومرف هاـگنآ  و  دـننامیم ». رادـیاپ  شیوخ 
ام دناهدش ، یضار  ام  تما  هب  نانآ  میئاهنآ ، زا  ام  دنتـسه و  ام  زا  هحفص 17 ] نانآ [  دننامب ، مدقتباث  نامنانمـشد ، زا  يرازیب  ام و  یتسود 

ياوشیپ ماجنا  رس  و   - 4 [ . 11 .« ] دوب دنهاوخ  ام  اب  تشهب  تاجرد  رد  دنگوس  ادخب  ناشلاح ، هب  اشوخ  سپ  میدونشخ ، اهنآ  يوریپ  زا  زین 
ره دیشاب  هاگآ  یلو  دیاهدومن  فالتخا  نم  نیشناج  رد  هک  منیبیم  ار  امش  ایوگ  : » تسا هدومرف  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  ترضح  مهدزای 

راکنا ار  ناربمایپ  مامت  توبن  هک  تسا  یـسک  دننام  دوش  رکنم  ارم  دـنزرف  تماما  اما  دـشاب ، هتـشاد  نامیا  ربمغیپ  زا  دـعب  ياهماما  هب  سک 
نیلوا هک  تسا  یـسک  دـننام  دوش  رکنم  ار  ام  درف  نیرخآ  سک  ره  سپ  تسام ، ماما  نیلوا  تعاطا  لثم  ماما ، نیرخآ  تعاـطا  اریز  دـنک ،

ادخ هک  يدارفا  رگم  دـنوشیم ، عقاو  کش  رد  مدرم  هک  دوشیم  ینالوط  يردـق  هب  مدـنزرف  تبیغ  هک  دـینادب  دـشاب ، هدومن  راکنا  ار  ماما 
تسا تسد  رد  ماما ، نیمهدزاود  یفرعم  هنیمز  رد  راهطا ، همئا  مالـسا و  یمارگ  ربمایپ  زا  هک  یثیداحا  [ . 12 .« ] دنک يرادهگن  ار  ناشنامیا 

ناوتیم هک  ياهنوگب  تسا ، دایز  رایسب  ثیداحا  هحفص 18 ] نیا [  دادعت  هک  اریز  دزاسیم ؛ انشآ  الماک  لیصا  داقتعا  نیا  تیمها  هب  ار  ام 
عوضوم ع ،)  ) ریما ترـضح  تیاصو  هلأـسم  زا  سپ  هدـمآ ، هعیـش  تیاور  بتک  تماـما  ثحب  رد  هک  یثیداـحا  نیرتشیب  نیرتمهم و  تفگ 

، هدـمآ ینـس  هعیـش و  هورگ  ود  ره  بتک  رد  هک  ثیداـحا  نیا  يهرامـش  تسا ؛ نآ  هب  طوبرم  نوؤش  مهدزاود و  ماـما  تموکح  تماـما و 
ياهباتک هنیمز  نیا  رد  دـناهدوب  هک  یبهذـم  هقرف و  ره  زا  یمالـسا  گرزب  ياملع  زا  يرایـسب  13 ؛ ] [ ؛ ددرگیم ثیدح  اهدـص  زا  شیب 

اب هارمه  هک  مالسا  نایاوشیپ  تماما  ياهلاس  [ . 14 . ] ددرگیم دلج  اههد  رب  غلاب  دوخ  زین  اهباتک  نیا  يهرامش  دناهدرک ، نیودت  یلقتـسم 
هک ترـضح  نآ  دیـسر ، ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  هب  تبون  هکنیا  ات  تشذگیم  يرگید  زا  سپ  یکی  دوب  ناشنامز  ماکح  ياهيراکمتس 

راظنا زا  تسا  یهلا  تجح  نیرخآ  هک  ار ، دوخ  یمارگ  دـنزرف  دـشیم و  رهاـظ  رتمک  یمومع  عماـجم  رد  تسیزیم  یتخـس  راـگزور  رد 
ماما يهناـخ  رد  هب  همه  ياـهمشچ  هک  یلاـح  رد  درک ، بورغ  شدوجو  باـتفآ  يرجه  لاس 260  رد  هک  نآ  ات  تشادیم ، ناـهنپ  راـیغا 

شهر رد  ناج  هکنآ  يارب  ناگتخابلد  نایعیش و  و  دنزاس ، دوبان  ار  شترضح  هکنآ  يارب  ناراکمتس  ءافلخ و  دوب : هدش  هتخود  ع )  ) يدهم
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هحفص 19 ] دنزاب [ .

دلوت

یتسه يهیام  و  دیمد ، تیناسنا  دبلاک  رد  قمر  شناوترپ  ياهوترپ  هک  دومن  خر  یباتملاع  باتفآ  يرجه ، لاس 255  نابعش  يهمین  هاگپ  رد 
دلوتم ع )  ) يدـهم ترـضح  تسویپ و  عوقو  هب  شترـضح ، نارکنم  تامادـقا  مغریلع  یهلا  ياههدـعو  ماجنارـس  يرآ  دـیدرگ ... تانئاک 

مایق ادخ  رون  ندرک  شوماخ  يارب  هناحوبذم  هک  ترـضح ، نآ  نیفلاخم  یـسابع و  يوما و  ءافلخ  ياهشـشوک  ناتـساد  یتسارب  دـیدرگ .
سابعینب رابج  ملاـظ و  ءاـفلخ  هحفـص 20 ] تسا [ . خـیرات  بیجع  سب  ياهیتفگـش  زا  دیـشک ، یماکان  هب  ناشراک  هناحـضتفم  دـندرک و 

ملظ و داینب  هدرک و  یئاورنامرف  ملاع  برغ  قرـش و  رب  دـیامنیم و  اپرب  داد  لدـع و  تموکح  نایعیـش  ماما  نیمهدزاود  هک  دـندوب  هدـینش 
نیا تالاح  دنتخیریم . ار  ناشیا  نوخ  هتشادیماور و  هجنکش  رازآ و  نایعیش  رب  دنتـسناوتیم  ات  تهج  نیاب  دومن ، دهاوخ  ناریو  ار  دادیب 
تهج هب  یـسابع  لکوتم  [ . 15 . ] تفای ناوتیم  هتفای ، نیودـت  نارود  نامه  رد  عوضوم و  نیمه  رد  هک  یئاـهباتک  رد  ار  دیهـش  ناـیعیش 

، مهد ماما  ات  داد  ناـمرف  يرجه  لاس 235  رد  دـهد ، رارق  رظن  تحت  ار  ناشیا  هراومه  دنـشابن و  رود  شتموکح  رقم  زا  هعیـش  ناماما  هکنآ 
، كانمیب ع )  ) يرکسع دنزرف  زا  راونوعرف  یسابع  دمتعم  نینچمه  [ . 16 . ] دندروآ ارماس  هب  هنیدم  زا  ار  شناگتسب  و  ع )  ) يداه ترضح 

نسح ماما  ترضح  لزنم  هژیوب  نییولع و  ياههناخ  هک  دوب  هدرک  رومأم  ار  هلباق  شتفم و  یهورگ  دوب ! شترـضح  نتفای  یپ  رد  هراومه  و 
هب نتفاـی  تسد  يارب  یئوجیپ  نیا  [ . 17 . ] دنزاس شدوبان  گنردیب  دنتفای  يدازون  رگا  ات  دننک  یـسرزاب  هاگیب  هاگ و  ار  ع )  ) يرکـسع

نادواج يارـس  هب  هدرک و  تباجا  ار  یهلا  توعد  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  هک  دـباییم  تدـش  ینامز  شترـضح ، نتخاـس  دوباـن  ماـما و 
ع)  ) مهدزاود ماما  هب  تماما  رما  خیرات ، نیا  رد  هک  هحفص 21 ] دننادیم [  ناگمه  اریز  ددرگیم ، رتراوشد  راک  ماگنه  نیا  رد  دباتشیم ،

نیدـلالامک باـتک  رد  عیـشت  ناـهج  ماـقمالاو  دنمـشناد  قودـص  خیـش  دنـشابیم . یتیگ  رورـس  نآ  یتسرپرـس  تحت  رد  هدـش و  هدرپـس 
دنزرف يوجتـسج  يارب  شنارای  هفیلخ و  دندش ، هدـنکارپ  مدرم  دـش و  هدرپس  كاخ  هب  يرکـسع  نسح  ماما  دـسج  هک  یتقو  : » دـسیونیم
داشرا باتک  رد  هعیش  هتسجرب  ملاع  دیفم  خیـش  زین  [ . 18 .« ] دنداد رارق  شیتفت  دروم  اقیقد  ار  اههناخ  دندرک و  مادقا  ترـضح  نآ  دنمورب 

هب عجار  درکیم و  بیقعت  ادیدش  ار  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  دنزرف  نامز ، نآ  هفیلخ  تفای ، تافو  يرکـسع  نسح  ماما  یتقو  : » دراگنیم
رد نایعیـش  هک  دوب  فورعم  هدرک و  ادیپ  عویـش  ع )  ) يدـهم يهرابرد  هیماما  هعیـش  هدـیقع  اریز  دومنیم ، دایز  شـشوک  ترـضح  نآ  رما 

تشاد و تفالخ  يرجه  ات 289  لاس 279  زا  يو  دوب ، یسابع  راکمتس  يافلخ  زا  رگید  یکی  دضتعم  [ . 19 .« ] دنتسه ترضح  نآ  راظتنا 
هب هتفای و  دـلوت  هک  تسا  لاـس  تسیب  زا  شیب  هحفص 22 ] يرکسع [  نسح  ماما  دنزرف  نیشیپ ، يافلخ  ياهشـشوک  مغریلع  دینـش  نوچ 

نینچ دـضتعم  لامع  يدایا و  زا  یکی  دربب . نیب  زا  ار  يرکـسع  نادـناخ  یمامت  هک  تفرگ  میمـصت  هرابکی  هب  دـهدیم ، همادا  دوخ  تایح 
مامت باتـش  اب  میرادرب و  دوخ  هارمه  زین  يرگید  بسا  هدش و  یبسا  راوس  کی  ره  ات  دومن  نومأم  رگید  رفن  ود  اب  ارم  دضتعم  : » دـیوگیم

هناخ لخاد  هزاجایب  تفگ  داد و  ام  هب  ار  يرکـسع  ترـضح  هناخ  یناشن  میور و  ارماس  هب  میوشن  هدایپ  مه  ندـناوخ  زاـمن  يارب  یتح  هک 
زا لبق  ءافلخ  بیسآ  زا  ار  ترضح  هک  یتردق  نامه  هکنآ ، زا  لفاغ  [ . 20 .« ] دیروآ نم  يارب  ار  شرـس  دیبایب  اجنآ  رد  ار  هک  ره  دیوش و 

شوخان ار  نارفاک  هچ  رگا  تخاس ، دهاوخ  لماک  ار  شتیاده  رون  دنوادخ   » اریز تشاد ، دهاوخ  ناما  رد  زین  يو  دـنزگ  زا  هدرک  ظفح  وا 
اب يهزرابم  یشکندرگ و  ناوت  یسک  دریگ  قلعت  يرما  رب  يدنوادخ  هدارا  رگا  ایآ  ياهناهلبا ! رادرک  هچ  ماخ و  لایخ  هچ  هک  یتسار  دیآ ».

تـشونرس تاردقم و  اب  هتخیـسگنانع ، وگروز  نادایـش  و  دریذپن ؟ ققحت  یهلا  یعطق  ياههدعو  تسا  نکمم  ایآ  تشاد ؟ دـهاوخ  ار  نآ 
، هداد ناشن  ار  دوخ  تردق  نیا  هحفص 23 ] زا [  شیپ  اهراب  اتمهیب  راگدرورپ  هکنآ  رتزیگناتفگش  دنزیخرب !؟ راکیپ  هب  یهلا  هدروخمقر 

دوبان ار  ینیدیب  رفک و  وا  هلیسوب  دهد و  یئاورنامرف  تموکح و  ار  دوخ  هدیزگرب  يهدنب  دهاوخب  وا  رگا  هک  دننادب  ناگمه  سپ  نآ  زا  ات 
روطارپما نوعرف  میناوخب . دـیجم  نآرق  رد  ار  زیگناروش  ناتـساد  نیا  هک  رتـهب  هچ  دروآ . دراو  یللخ  وا  رما  رد  دـناوتیمن  سکچیه  دزاـس 

غورف www.Ghaemiyeh.comنیرخآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 26زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


دـشکب ار  لیئارـساینب  نادنزرف  ناناوج و  یمامت  ات  دـش  نآ  رب  تشاد -  تیهولا  ياعدا  رورغ  رادـتقا و  طرف  زا  هک  نامه  رـصم -  گرزب 
اهناسنا تخیر و  ار  ناهانگیب  ياهنوخ  درک . دهاوخ  ناریو  ار  شتیهولا  يروطارپما و  هک  دمآ  دهاوخ  ایندب  يدـنزرف  دوب : هدینـش  اریز 

تایح رب  هک  يدنوادخ  هدارا  هنوگچ  دـنکیم و  يرادـهاگن  ار  شربمایپ  گرزب  يادـخ  هنوگچ  هک  دـیرگنب  اما  داتـسرف ، مدـع  راید  هب  ار 
هک یماگنه  هد و  ریـش  ار  تدنزرف  هک  میدرک  یحو  یـسوم  ردام  هب  ام  و  ، » ددـنویپیم ققحت  هب  هتفرگ  رارق  نوعرف  يدوبان  و  ع )  ) یـسوم

میهاوخ رارق  ناربمایپ  زا  ار  وا  دـنادرگ و  میهاوخزاب  وت  يوس  هب  ار  وا  ام  هک  شابم  نیگهودـنا  سرتم و  نکفیب و  اـیرد  هب  ار  وا  يدیـسرت ،
هنیآره دش ، دهاوخ  ناشیا  نمـشد  هودنا و  يهیام  هدـنیآ  هحفـص 24 ] رد [  هک  ار  یـسک  دـنتفرگرب ، بآ  زا  ار  وا  ناینوعرف  هاـگنآ  داد ...

ددرگ و نـشور  شمـشچ  اـت  میدـینادرگرب  شرداـم  هـب  ار  یـسوم  سپـس  دـندوب ... راـکاطخ  شنایرکــشل  ناـماه و  شریزو )  ) نوـعرف و
يرادهاگن ار  دوخ  تجح  ادخ  يرآ  [ . 21 .« ] دننادیمن مدرم  رتشیب  نکیل  تسا و  تسار  ادخ  يهدعو  دنادب  هکنیا  ات  دشابن و  نیگهودنا 

مدرم رتـشیب  نکیل  تسا و  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  وا  هدارا  اریز  دـناشوپ  دـهاوخ  ققحت  ساـبل  ار  دوخ  ياـهتراشب  اههدـعو و  درک و  دـهاوخ 
يهطیح هنماد و  هک  ار -  ع )  ) نامز ماـما  درک و  دـهاوخ  ظـفح  تسین  شیب  ياهلیبق  موق و  ربماـیپ  هک  ار  ع )  ) یـسوم ادـخ  اـیآ  دـننادیمن .

ار ع )  ) یـسوم تایح  تاجن و  دنوادخ  ایآ  درپس !؟ دـهاوخ  دـضتعم  دـمتعم و  تسد  هب  تسا -  یکاخ  يهرک  لیابق  ماوقا و  یمامت  شرما 
يرکسع نسح  ماما  شردپ ، يارس  هناخ و  رد  هک  ار  ع )  ) نامز ماما  اما  دنکیم  نیمضت  هتفرگ ، رارق  هناخدور  ناشورخ  جاوما  نایم  رد  هک 

کلف هب  رـس  ياههلعـش  نایم  رد  هدـمآ -  نآرق  رد  شناتـساد  هک  ار -  ع )  ) میهاربا ترـضح  راگدرورپ  اـیآ  دومن !؟ دـهاوخن  ظـفح  تسا 
ياـفلخ بضغ  توهـش و  شتآ  يهمعط  ار  توبن  نادـناخ  رهوـگ  نیرخآ  اـما  [ 22 ، ] دومن دـهاوخ  هحفـص 25 ] ظفح [  شتآ  يهدیـشک 
يرجه لاس 255  نابعـش  همین  هاگرحـس  رد  يراب  دننکیم ؟ تواضق  هنوگچ  نارکفهتوک  ناشیدـنالطاب و  یتسار  درک !؟ دـهاوخ  یـسابع 

درک و دـهاوخ  یناگدـنز  زارد  نایلاس  هک  ار  يدـنزرف  يامیـس  دـید ، ار  شدـنزرف  ناشخرد  یتوکلم و  يامیـس  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما 
هب ار  يو  مهدزاـی  ماـما  هک  دوب  هتـشذگن  شترـضح  دـلوت  زا  زور  هس  زا  شیب  دیـشخب . دـهاوخ  قـقحت  ار  هیهلا  تاراـشب  دوـعو و  یماـمت 

راظتنا رد  همه  هک  یمئاـق  تسوا  و  تسوا ، نم  زا  سپ  نیـشناج  تسامـش و  رما  بحاـص  نیا  نم  زا  دـعب  : » دومرف هدومن و  دوخ  باحـصا 
ماگنه نیمه  رد  و  [ . 23 .« ] دیامن داد  لدع و  زا  رپ  ار  نآ  دنک و  روهظ  دوش ، روج  ملظ و  زا  رپ  نیمز  نوچ  دـننارذگب و  راگزور  وا  روهظ 

یئاناوت نونکا ، مه  اما  دیاین ، ایندـب  مدـنزرف  ات  تشک  دـنهاوخ  ارم  هک  دنتـشادنپیم  ناراکمتـس  : » دومرف شنارای  زا  رگید  یخرب  هب  دـلوت ،
نان و [ 25  ] لطر رازه  هد  ع )  ) نسح هحفص 26 ] ماما [  روتسد  هب  هتسجخ  دولوم  نیا  یکرابم  تنمیم و  هب  [ . 24 [ »!؟ دنتفای هنوگچ  ار  ادخ 
. دناسریم ماجنا  هب  ار  ماما  روتسد  یهجو  نیرتهب  هب  تسا  مهم  نیا  رادهدهع  هک  دیعـس  نب  نامثع  دوشیم . میـسقت  مشاهینب  نیب  تشوگ 

یتمـسق هک  دیفم  خیـش  ترابع  نیا  هب  تشادیم ... ناهنپ  رایغا  راظنا  زا  ار  دوخ  دنزرف  یهلا  نامرف  هب  ادتبا  نامه  زا  ع )  ) نسح ماما  [ . 26]
دوخ دنزرف  دلوت  يو  داهن . ياجب  هقح  تلود  يارب  ار  دوخ  دنمورب  دنزرف  يرکـسع  نسح  ماما  : » دینک تقد  میدروآ  مه  رتشیپ  ار  نآ  زا 

يرکسع نسح  ماما  دنزرف  نامز  نآ  هفیلخ  دوب ، هدش  عقاو  یتخس  نامز  رد  ترـضح  نآ  هک  اریز  تشادیم ، روتـسم  ار  وا  رما  یفخم و  ار 
ادیپ عویـش  يدهم  يهرابرد  هیماما  هعیـش  يهدـیقع  اریز  دومنیم ، يدایز  شـشوک  ترـضح  نآ  رما  هب  عجار  درکیم و  بیقعت  ادـیدش  ار 

درکیمن رهاظ  دوخ  تایح  نامز  رد  ار  دوخ  دنزرف  يرکسع  نسح  ماما  دنتسه ، ترـضح  نآ  راظتنا  رد  نایعیـش  هک  دوب  فورعم  و  هدرک ،
شنیفلاخم نانمشد و  زا  ع )  ) يدهم ترضح  رما  هچ  رگا  [ . 27 ...« ] دنتخانشن ار  يدهم  ترضح  نانمشد ، مه  راوگرزب  نآ  توف  زا  دعب  و 

رادربخ همان  هلیسوب  دوخ  يرکسع  ترضح  ار  یخرب  دنباییم . عالطا  يدوزب  مهم  يهعقاو  نیا  زا  تشرسكاپ  نایعیـش  اما  دنامیم ، ناهنپ 
دوخ طخ  هب  هدیسر  يو  تسد  هب  هک  ياهمان  تسا ؛ ترضح  نآ  يهتخابکاپ  نایعیش  زا  هک  قاحـسا  نب  دمحا  لثم  دننکیم ، هحفص 27 ] ] 

ای کیدزن  ناشیوخ  هب  طقف  ار  نآ  هک  دشاب  هدیـشوپ  مدرم  زا  شربخ  سپ  دش ، هداز  میارب  يدنزرف  : » تسا نینچ  هدـش و  هتـشون  ترـضح 
دنوریم و ع )  ) يرکسع ترـضح  رادید  هب  یـصوصخ  روط  هب  نایعیـش  زا  رگید  یخرب  [ . 28 .« ] درک میهاوخ  مالعا  دوخ  صاخ  ناتـسود 
وا دوـخ  هک  يزاوـها  ورمعوـبا  نوـچمه  دـننکیم ، یئاـمنهار  ع )  ) يدـهم ترـضح  ماـما ، نیمهدزاود  رادـید  هـب  ار  ناـشیا  ترـضح  نآ 
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نایعیش زا  رگید  یخرب  و  [ . 29 .« ] تسامش بحاص  نیا  دومرف  داد و  ناشن  نم  هب  ار  نامز  ماما  شدنزرف ، يرکـسع  نسح  ماما  : » دیوگیم
ار شیوخ  دنزرف  دوب ، شترضح  دییأت  دروم  ناشیا  يرادزار  نامیا و  رگا  دناهدیسریم و  يرکسع  ترضح  تمدخ  یعمج  هتـسد  روط  هب 

يهناخ رد  هک  میدوب  رفن  لهچ  : » هک دـناهدرک  تیاور  يورمع  نامثع  نب  دـمحم  بویا و  نب  دـمحم  میکح و  نب  هیواعم  . دومنیم نانآ  هب 
هحفص نم [  زا  دعب  دیاب  تسا ، نم  نیشناج  امش و  ماما  نیا  دومرف : هدرک  رهاظ  ار  شدنزرف  ترضح  نآ  سپ  میدومن ، عامتجا  نسح  ماما 

يهدـنب ات  هام  نیمهدزاود  دـلوت  زا  نایعیـش ، لاح  ره  هب  [ . 30 .« ] دیـسریم تکاله  هب  هک  دـیزرون  فالتخا  دـینک و  تعاـطا  يو  زا  [ 28
هرماس رهـش  رد  : » دـیوگیم يولع  نیـسح  نب  نسح  دـندشیم . فرـشم  مهدزای  ماما  تمدـخ  کیربت  ضرع  يارب  هدـش و  هاـگآ  تیـالو 
هرماس رد  : » دنکیم وگزاب  نینچ  زین  يولع  سابع  نب  هللادـبع  [ . 31 .« ] متفگ تینهت  ار  شدنزرف  نتفای  دلوت  مدیـسر و  نسح  ماما  تمدخ 
دلوت ع )  ) نامز ماـما  ترـضح  هک  دوب  بیترت  نیدـب  يرآ  [ . 32 «. ] متفگ کیربت  ار  شدنزرف  دلوت  هدیـسر ، يرکـسع  نسح  ماما  تمدخ 

لاسرد 260 هکنآ  ات  دنتفاییمراب  شروضح  هب  تلیضف  اب  نایعیش  هاگهگ  اهنت ، دوب و  رود  رایغا  نانمـشد و  سرتسد  زا  یناهنپ  رد  تفای و 
هحفص 29 ] دیسر [ . ع )  ) رمالابحاص ترضح  هب  یهلا  تیالو  رما  دومرف و  تلحر  ع )  ) مهدزای ماما  يرجه 

يرغص تبیغ 

ره دیـسر ، ع )  ) يدهم ترـضح  ربمایپ ، نادناخ  كانبات  رهوگ  نیرخآ  هب  تماما  تبون  تفای  تافو  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  هک  یماگنه 
ار نایعیش  تالکشم  لئاسم و  هدیسر و  ناشیا  تمدخ  بترم  يدامتعا  دروم  دارفا  اما  دندشیمن  رهاظ  قلخ  نایم  رد  راوگرزب  نآ  هک  دنچ 
ناـمیا و رظن  زا  هـک  صاخــشا  نـیا  دــندرکیم . غـالبا  مدرم  هـب  ار  یهلا  هدــنزورف  وـترپ  نآ  ياـهنامرف  اـهیئامنهار و  هدوـمن و  هـضرع 

نآ ياهیئامنهار  دنتفریم و  رامشب  ترضح  نآ  مدرم و  نیب  يهطساو  دندوب ، هرود  نآ  ناناملسم  يهدبز  قوثو ، دامتعا و  يراکزیهرپ و 
يدوجو تمظع  یفرط  زا  دارفا  نیا  ياوقت  نامیا و  نازیم  كرد  تالاح و  هعلاطم  دندناسریم . مدرم  هب  عقوم  هحفص 30 ] هب [  ار  ترضح 

نیرتدمتعم زا  هک  ناشیا -  راتفگ  يالبال  رد  اریز  دزاسیم ، انـشآ  رتشیب  ع )  ) نامز ماما  اب  ار  ام  رگید  فرط  زا  و  دنکیم ، نشور  ار  ناشیا 
رتروهـشم و نت ، راهچ  ع )  ) نامز ماما  باون  نایم  زا  میباییم . راوگرزب  نآ  زا  یئاههناشن  دنیآیم -  رامـش  هب  ع )  ) همئا نارای  نیرتقثوم  و 

ماقم یگرزب  تلالج و  هب  تبـسن  هکنآ  يارب  ام  دـنفورعم . هعبرا  باون  هب  هدوب و  مدرم  مومع  و  ع )  ) ماما نیب  هطـساو  هک  دـندوب ، رتصاـخ 
اهنت هن  ردـقلالیلج  صخـش  نیا  يورمع : دیعـس  نب  نامثع   - 1 [ . 33 . ] میراگنیم کی  ره  زا  يرـصتخم  حرـش  میوش  هاگآ  رتشیب  ناـشیا 

رـس و وا  طسوت  هب  نایعیـش  روما  زا  يرایـسب  هدوب و  ع )  ) يداه ترـضح  زین  و  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  لیکو  هکلب  ع )  ) نامز ماـما  بئاـن 
قثوم یصخش  دیعس -  نب  نامثع  ورمعوبا -  نیا  : » دومرفیم دوخ  نایعیش  هب  يو  هرابرد  ع )  ) يداه ترـضح  مهد  ماما  تسا ؛ هتفای  ناماس 

هک لاس 254  ات  تباین  نیا  [ . 34 .« ] تسا هدرک  ءادا  نم  زا  دناسرب  امش  هب  هچنآ  دیوگیم و  نم  زا  دیوگب  امش  يارب  هچ  ره  تسا ، نیما  و 
هب يو  تیـصخش  هدیـسر ، ع )  ) مهدزای ماما  زا  هک  یثیداحا  رد  نینچمه  تفاـی ؛ همادا  تسا  هحفص 31 ] ع [ )  ) يداه ترـضح  تافو  لاس 

ورمعوبا نیا  : » میناوخیم هدومرف ، دوخ  نایعیش  هب  باطخ  هک  ترضح  نآ  زا  ینانخـس  رد  الثم  تسا ، هدش  میـسرت  الاو  لیـصا و  ياهنوگ 
هتفگ و نم  زا  دیوگ  امـش  يارب  هچنآ  تسا ، نم  تامم  تایح و  رد  نم  قوثو  دروم  هدوب و  هتـشذگ  ماما  قوثو  دروم  تسا ، نیما  قثوم و 

بیان ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  تلحر  زا  سپ  یناشخرد ، يهمانراک  نینچ  اـب  وا  مه  [ . 35 .« ] تسا هدرک  ادا  نم  زا  دنک  ادا  امـش  هب  هچنآ 
انا انا هللا و  : » دنهدیم تیلست  نینچ  ار  نامثع  نب  دمحم  شرسپ  يو ، گوس  رد  ع )  ) نامزلابحاص ترضح  دوخ  ددرگیم . مهدزاود  ماما 

ءایلوا هب  دنک و  تمحر  ار  وا  ادخ  درم ، راختفا  اب  تسیز و  تداعس  اب  تردپ  میتسه ، یهلا  ياضق  هب  یضار  نامرف و  میلست  نوعجار -  هیلا 
يور دنوادخ  تشاد ، ششوک  شالت و  دومنیم ، کیدزن  شئایلوا  ادخ و  هب  ار  وا  هچنآ  رد  هتسویپ  وا  دزاس ، قحلم  دوخ  نارورـس  دوخ و 

نآ رب  هوالع  دشابیم ، ع )  ) نامز ماما  صاخ  بیان  نیمود  صخـش  نیا  نامثع : نب  دـمحم  رفعجوبا   - 2 [ . 36 .« ] دـنادرگ توارط  اب  ار  وا 
جاتحم هک  تسنآ  زا  رتروهشم  نایعیش ، دزن  رد  شتلزنم  ولع  نأش و  یگرزب  : » دناهتفگ وا  هرابرد  هدوب ، زین  هحفص 32 ] مهدزای [  ماما  بیان 
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: تسا هدومرف  دوخ  نارای  زا  یکی  هب  دیعـس -  نب  نامثع  شردـپ -  وا و  هرابرد  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  [ . 37 .« ] دـشاب وگتفگ  نایب و  هب 
هب شوگ  سپ  دناهتفگ ، نم  زا  دنیوگب  وت  يارب  هچ  نآ  دناهدناسر و  نم  زا  دنناسر  وت  هب  ود  نآ  هچنآ  دـنقثوم ، ود  ره  شرـسپ  يورمع و  »

: تسا هدومرف  يو  يهرابرد  ع )  ) نامز ماـما  دوخ  [ . 38 .« ] دنتـسه ام  نیما  قثوم و  ود  ره  هک  اریز  امن ، تعاطا  ار  ناشیا  هدـب و  اهنآ  مالک 
، نامثع نب  دـمحم  رفعجوبا  یتخبون : حور  نب  نسح  مساقلاوبا   - 3 [ . 39 .« ] تسا نم  بوتکم  يهلزنم  هب  وا  هماـن  نم و  قوثو  دروـم  يو  »

ترـضح امـش و  نایم  و  نم ، نیـشناج  یتخبون  رحبوبا  نب  حور  نب  نیـسح  نیا  : » تسا هتفگ  يو  يهراـبرد  ع )  ) ناـمز ماـما  بیاـن  نیمود 
مهم ياـهراک  رد  دـیئامن و  هعجارم  يو  هب  دوخ  روما  رد  امـش  سپ  تسوا ، ناـنیمطا  فرط  قوثو و  دروم  لـیکو و  ریفـس و  رمـالابحاص 

یـسوط خیـش  نینچمه  [ . 40 .« ] مدوـمن غــالبا  ار  نآ  متــشاد و  ار  هحفـص 33 ] تیرومأـم [  نیا  نـم  دیـشاب ، هتـشاد  داـمتعا  وا  هـب  دوـخ 
تباین یتسرد  [ . 41 .« ] دوب مدرم  نیرتاـناد  نمـشد  تسود و  دزن  حور  نب  نیـسح  مساـقلاوبا  : » تسا هدومرف  يو  يهراـبرد  همحرلاهیلع ) )

هب اـنب  حور  نب  نیـسح  هدوـب و  تباـین  نیغورد  نایعدـم  زا  یکی  هک  یناـغماش  تسا ، هدروآ  فارتـعا  هب  زین  ار  نیفلاـخم  حور  نب  نیـسح 
نم نایم  : » دـیوگیم نینچ  هتـشگ و  فارتعا  زا  ریزگان  تسا ، هدرک  المرب  تباین  يوعد  رد  رد  ار  وا  یئوگغورد  ع )  ) نامز ماما  زا  ینامرف 
نیا تسا ، گرزب  نم  هب  تبسن  وا  تیانج  هکنیا  اب  میوگب ، يزیچ  حور -  نب  نیسح  وا -  رما  زا  یئوگتـسار  زج  هک  تسین  راوازـس  ادخ  و 

نسحلاوبا  - 4 [ . 42 .« ] دنادرگ يور  يو  زا  هک  دـسریمن  ار  هعیـش  هتـشگ و  بوصنم  اهراک  زا  يراک  يارب  ع )  ) نامز ماما  بناج  زا  درم 
لاس نابعش  همین  اب  فداصم  وا  تافو  تسا ، ع )  ) نامز ماما  ترضح  صاخ  بیان  نیرخآ  ردقلالیلج  صخش  نیا  يرمیس : دمحم  نب  یلع 

فرط زا  هعبرا ، باون  هب  هک  یعیقوت  نیرخآ  و  تسا ، هدرک  یفرعم  ماما  بیان  ناونع  هب  ار  وا  زین  حور  هب  نیـسح  بانج  تسا . يرجه   329
ربخ زین  تاین  باب  ندش  دودسم  دمحم و  نب  هحفص 34 ] یلع [  توف  زا  عیقوت  نیا  رد  تسا ؛ بانج  نیا  هب  باطخ  هدیسر ، ع )  ) نامز ماما 

ات وت  هک  هچ  دنادرگ ، گرزب  وت  گوس  رد  ار  تناردارب  شاداپ  دنوادخ  يرمیس ، دمحم  نب  یلع  يا  میحرلا -  نمحرلا  هللا  مسب  : » دهدیم
لماک تبیغ  هک  امنم  تیـصو  دوخ  نیـشناج  ناونع  هب  سکچیه  هب  نک و  یگدیـسر  دوخ  ياهراک  هب  سپ  درم ، یهاوخ  رگید  زور  شش 
نیمز ندش  رپ  اهلد و  تواسق  اهنامز و  تشذگ  زا  دعب  نیا  و  ملاع ، راگدرورپ  هزاجا  زا  دعب  رگم  موشیمن  راکـشآ  نم  تسا ، هدـش  عقاو 
شیپ سک  ره  هک  شاب  هاگآ  دناهدرک ، هدهاشم  ارم  دننکیم  اعدا  هک  دنوشیم  ادیپ  یناسک  نایعیش  نایم  رد  بیرقنع  دوب ؛ دهاوخ  متس  زا 

« میظعلا یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  ددنبیم و ال  ارتفا  تسا و  وگغورد  دـنک ، هدـهاشم »  » يوعد ینامـسآ  يهحیـص  ینایفـس و  جورخ  زا 
نآ درف  نیرخآ  يرمیـس  دـمحم  نب  یلع  هک  تسا  ياهصاخ  تباین  باب  ندـش  دودـسم  هنیمز  رد  نخـس  دوشیم  هظحالم  هکناـنچ  [ . 43]

، دـنک رادـید  ار  ع )  ) ماـما دـناوتیم  دـهاوخب  هظحل  ره  هک  دـیوگب  ینعی  دـنک  هدـهاشم  تیباـب و  ياـعدا  هک  سک  ره  عیقوت  نیا  رد  دوـب ،
نینچ هحفـص 35 ] ار [  ع )  ) نامز ماما  سدقم  روضحب  ناگتفایراب  زا  سک  چیه  زین ، يربک  تبیغ  نامز  رد  و  تسا ، هدش  هدناوخ  وگغورد 
نامیا ملع و  رد  هن  يراکزیهرپ و  اوقت و  رد  هن  دـندوب و  مدرم  نانیمطا  دامتعا و  لامک  رد  هکنآ  دوجو  اب  هعبرا  باون  تسا . هدوبن  یئاـعدا 

زا دوب  اهنآ  تباین  تحص  یئوگتسار و  لیلد  هک  رمالابحاص ، ترـضح  تمارک  ات  اما  تشاد ، اور  ناوتیمن  يدیدرت  نیرتکچوک  ناشیا ،
نامز ماما  هب  ار  هعیش  نادنمشناد  ياهشسرپ  تالکـشم و  صاخ  باون  [ . 44 . ] دنتفریذپیم ار  اهنآ  راتفگ  مدرم  دیدرگیمن ، راکـشآ  اهنآ 

، تاعیقوت نیا  رد  دندناسریم . ناشیاب  یئاهعیقوت  تروصب  نابیان  نامه  طسوتب  ار  مزال  ياهخـساپ  ترـضح  نآ  دنتـشادیم و  هضرع  (ع )
رد نایعیـش  فیلکت  عوضوم  لئاسم  نیا  زا  یکی  تسا . هدـیدرگ  نشور  هعیـش  يداقتعا  تاعوضوم  لـئاسم و  نیرتراوشد  نیرتساـسح و 

ماما تسیچ ؟ دنوشیم ، هجاوم  دـیدپون  لئاسم  اب  هک  ماگنه  نآ  تبیغ ، نارود  رد  مدرم  هفیظو  هکنیا  تسا ، هزات  ياههدـیدپ  اب  ییورایور 
هار و هفیظو و  دـننکیم ، رداـص  بوقعی » نب  قاحـسا   » هب موسوم  هعیـش ، ناـگرزب  ناگدـیزگرب و  زا  یکی  يارب  هک  یعیقوت  رد  ع )  ) ناـمز

لئـالد زا  یکی  ددرگیم و  ارجا  هک  تـسا  يداـمتم  ياـهنرق  لمعلاروتـسد  نـیا  دـناهدومن » وگزاـب  ماـما  تـبیغ  نارود  رد  ار  هعیـش  شور 
نامز ماما  هب  صاخ  بیان  نیمود  طسوت  هک  ياهمان  رد  بوقعی  نب  قحـسا  دـشابیم . زین  هحفص 36 ] مالـسا [  نیئآ  یگنادواج  تیعماج و 

هب لئاسم  نآ  رد  دـیاب  هک  دـنیامرفیم  ماما  تسام ؛ ثحب  دروم  عوضوم  اهنآ  زا  یکی  هک  دـنکیم  لاؤس  یفلتخم  لئاسم  زا  دـسریم ، (ع )
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سپ داد ، دهاوخ  يور  هدنیآ  رد  هک  ییاهدماشیپ  يهلئـسم  اما  : » درک هعجارم  دـننکیم  تیاور  ار  اهنآ  هتـسناد  ار  ام  راتفگ  اعقاو  هکیناسک 
[45 .« ] مناشیا رب  ادخ  تجح  زین  نم  دنیامش و  رب  نم  تجح  ناشی  هک  دینک  هعجارم  ام  راتفگ  نایوار  هب  اهنآ  مکح  نتـسناد  يارب  هک  دیاب 

یتفرعم يایرد  يهدنزومآ  یلکشم و  هدنیاشگهار  مادک  ره  هدیدرگ  رداص  يرغـص  تبیغ  رـصع  رد  هک  مه  راوگرزب  نآ  تاعیقوت  رگید  . 
رد هک  هعبرا  باون  يرآ  تسا . هدیسریم  ناگدنیوج  ناگدنهاوخ و  تسدب  شترـضح  نابیان  طسوت  تاعیقوت  نیا  یمامت  تسا و  نارکیب 

يرجه ( 329  ) لاس رد  هکنآ  ات  دـندوب  مدرم  ماما و  نیب  ضیف  يهطـساو  زارد  ینایلاس  دـناهدوب ، نانیمطا  قوثو و  دامتعا و  نامیا و  لاـمک 
ناماما ربمایپ و  شیپ  اهتدم  زا  هک  یتبیغ  نامه  دیدرگ ، زاغآ  ع )  ) نامز ماما  ياربک  تبیغ  یهلا ، تیـشم  ساسا  رب  دش و  هتـسب  راموط  نیا 

اناوت راگردورپ  نامرفب  شترـضح  هکیماـگنه  اـت  دـندرگیم ، شیاـمزآ  هرود  نآ  رد  ناناملـسم  دـناهداد و  ار  شربخ  هحفـص 37 ] هعیش [ 
هحفص 38 ] دناشوپب [ ! یهلا  ياهنامرآ  رب  ققحت  سابل  هدرک و  روهظ 

يربک تبیغ 

رگا يربک  تبیغ  نارود  رد  دوشیم ؛ دودـسم  ع )  ) نامز ماما  يهصاخ  تباین  باـب  ددرگیم ، زاـغآ  يربک  تبیغ  هک  يرجه  لاس 329  زا 
هب تبیغ  نامز  رد  ار  ماما  يهدـیاف  همئا ، يداحا  رد  تسا . وگغورد  ع )  ) نامز ماما  دوخ  حیرـصت  هب  انب  دـنک  تباین  تیباب و  ياعدا  یـسک 

ءاـقب تاـیح و  ببـس  زین  ربا  سپ  رد  دیـشروخ  هکناـنچمه  دـناهدرک ، هیبـشت  دراد  رارق  اـهربا  سپ  رد  هـک  ماـگنه  نآ  دیــشروخ  يهدـیاف 
ناسک رایـسب  زین  يربک  تبیغ  نامز  رد  [ . 46 . ] دـشابیم شنیرفآ  ناهج  ماود  یتسه و  يهیام  زین  تبیغ  باجح  رد  ماما  تسا ، نارادـناج 
تباین هدـهاشم و  يوعد  ناشیا  زا  کی  چـیه  اما  دناهتـشگ ، زئاـف  راوگرزب  نآ  تراـیز  هب  هتفاـیراب و  شترـضح  هحفـص 39 ] تمدخ [  هب 

نیا زا  یخرب  مان  دناهدشیم . فرشم  ترـضح  تمدخ  دناهتـساوخیم  هک  هظحل  ره  صاخ ، نابیان  نوچمه  هک  دناهدوبن  یعدم  هتـشادن و 
دارفا نیا  هـلمج  زا  [ 47 . ] تسا هدـمآ  ربتعم  ياهباتک  رد  هدـیدرگ  ناشیا  لاح  لماش  هسدـقم  يهیحان  زا  هک  یتایانع  رکذ  ناـتخبکین و 

نب دیـس  اوقتاب ، راکزیهرپ و  ثدـحم  یلیبدرا و  سدـقم  نارود ، ياسراپ  هیقف و  یلح و  همالع  مالـسا ، ناـهج  ملکتم  دنمـشناد و  ناوتیم 
ناشیا يرآ  درب . مان  ار  نیملـسم  ناگرزب  ریهاشم و  زا  رگید  یعمج  مولعلارحب و  دیـس  مالـسا ، ردـقنارگ  ماـقمالاو و  دنمـشناد  سوواـط و 

زا ار  نارگید  هناقفشم ، ینایب  اب  دناهتساوخ  هتشگ و  ع )  ) رـصع ماما  هب  نامیا  زا  لامالام  ناشیاهبلق  دناهدید و  دوخ  نامـشچ  هب  ار  باتفآ 
لاس 650 رد  هک  شرسپ  هب  سوواط  نب  دیـس  يهممانتیـصو  زا  یتمـسق  هب  ناوتیم  لاثم  ناونع  هب  دنزاس . هاگآ  شترـضح  دوجو  باتفآ 

شدـنزرف هب  ار  هلأـسم  تقیقح  حـیولت  هب  دـشاب  هدـش  يا  هدـهاشم » ياـعدا   » هکنآ نودـب  راـتفگ  نیا  رد  درک ؛ تقد  تـسا  هتـشون  يرجه 
تهاگآ يدهم  ترـضح  رما  هب  نانچ  ددرگ  وت  لاح  لماش  هحفـص 40 ] رارـسا [  قئاقح و  فشک  قیفوت  رگا  مدنزرف  ياو  دنامهفیم ...« :
ترـضح نآ  هک  اریز  يدرگ ؛ زاـینیب  هدراو  تاـیاور  هیلقع و  يهلدا  زا  هدـنامن و  یقاـب  وت  يارب  ياههبـش  کـش و  هنوـگ  چـیه  هک  میاـمن 

روذعم دوخ  رما  راهظا  فشک و  هک  دهدن  شتزاجا  روما  ریبدت  هب  قیفـش  میحر  دـنوادخ  هک  یتقو  ات  تسا و  دوجوم  هدـنز و  قیقحتلایلع 
نادب نیقی  روط  هب  ار  نآ  سپ  تسا ؛ هدوب  يراج  زین  ءایصوا  ءایبنا و  زا  يرایسب  رد  هکلب  درادن  ترـضح  نآ  هب  صاصتخا  رما  نیا  تسا و 

[ . 48 .« ] تسا رتنشور  رترب و  باتملاع  باتفآ  هب  وا  تفرعم  زا  ترـضح  نآ  هب  وت  ردـپ  تفرعم  هک  نادـب  هد و  رارق  دوخ  ناـمیا  نید و  و 
لئان راختفا  نیا  هب  زین  یماع  اسراپ و  مدرم  زا  يرایـسب  هکلب  هدوبن ، هعیـش  ماقمالاو  نادنمـشناد  یخرب  هژیو  ع ،)  ) نامز ماما  رادـید  راـختفا 

نامیـشپ اعقاو  هک  نآ  زا  سپ  اما  دـناهدوب  روهطوغ  تسیاشان  لامعا  ناهانگ و  رد  هک  مینبیم  ار  یناسک  بجعت  لامک  اـب  یتح  دـناهدمآ ،
قافتا یتح  دناهدش ، راگتـسر  يربک  تفارـش  نیا  هب  تسا ، هدش  ع )  ) نامز ماما  یلوم  هب  قشع  زا  لامالام  ناشبلق  دـناهدرک و  هبوت  هدـش و 

ینـس یـصخش  دارفا ، نیا  هلمج  هحفـص 41 ] زا [  دـناهدیدرگ . شروضح  بایفرـش  یناسک  ننـست ، لها  ناردارب  ناـیم  زا  هک  تسا  هداـتفا 
زا هدش و  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  هرابکی  هب  هتخادرپیم  ینارذگـشوخ  هب  یناوج  رد  هک  درف  نیا  مینیبیم ، ار  یقارع » نسح   » مانب بهذـم ،

، دیآیم دجـسم  هب  رـسکی  هتـساخرب و  ینراذگـشوخ  سلجم  زا  هاگنآ  ياهدـش ؟ هدـیرفآ  لامعا  نیمه  ماجنا  يارب  ایآ  هک  دـسرپیم  دوخ 
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شبلق رد  ترـضح  نآ  قشع  شتآ  هدـش و  بلقنم  یقارع »  » مطالترپ حور  دـنکیم و  تبحـص  ع )  ) يدـهم ترـضح  هرابرد  ظـعاو  اـقافتا 
ات دنکیم ، وزرآ  ار  هللاۀیقب  ترضح  رادید  هدیئاس و  راگدرورپ  ناتسآ  رب  رس  زاین  زار و  زامن و  ره  لابند  هب  نآ  زا  سپ  دوشیم و  روهلعش 
ار يراگتـسر  مـسر  هار و  هدرک و  تدارا  ضرع  راوـگرزب  نآ  تمدـخ  رد  زورهنابـش  تـفه  هدـش و  باجتـسم  شیاـعد  ماجنارـس  هـکنآ 
دوشیم و عقاو  مالسا  گرزب  ياملع  میرکت  مارتحا و  دروم  ددرگیم ، راگزور  نایاسراپ  ناگرزب و  زا  اهدعب ، هک  صخش  نیا  دزومآیم .

خیش نم  راوگرزب  ياقآ   » هک دنکیم  دای  ناونع  نیا  هب  ار  وا  ارجام -  نیا  یلصا  لقان  ینارعش -  باهولادبع  ننـست ، لها  گرزب  دنمـشناد 
 ] رداص قح  رب  تجح  نآ  بناج  زا  زین  یئاهعیقوت  مالسا  ياملع  زا  یناگرزب  دارفا و  يارب  يربک  تبیغ  نارود  رد  [ . 49 ...« ] یقارع نسح 

ملاع نأش  رد  هک  یعیقوت  هلمج ، زا  تسا . هدمآ  مزال  ياهیئامنهار  دیدپون و  لئاسم  اهيراوشد و  لح  اهنآ  رد  هک  هدـیدرگ ، هحفص 42 ]
ملع و زا  هک  دـیفم  خیـش  تسا . هتفای  رودـص  فرـش  يرجه  لاس 410  رد  دـیفم -  خیـش  نامعن -  نب  دـمحم  نب  دـمحم  مالـسا ، راوگرزب 
درک و تفایرد  دوخ  يهدـنزرا  تامدـخ  ریگیپ و  ياهشالت  رب  یـشاداپ  عیقوت ، نیا  تفایرد  اـب  یئوگ  دوب ، رادروخرب  ياهژیو  یئاـسراپ 
هک عیقوت  نیا  زا  يزارف  دـنرگنیم . يو  هب  ياهداـعلاقوف  میرکت  مارتـحا و  يهدـید  اـب  مدرم  زارد ، یناـیلاس  تشذـگ  زا  سپ  زین  نونکامه 

نیرفآناجیه هدـننکراودیما و  رایـسب  يزارف  لاح  نیع  رد  و  نایعیـش ، زا  یخرب  تسیاشان  لاـمعا  اـهاطخ و  زا  ع )  ) ماـما یهاـگآ  يهناـشن 
رظن زا  اهنآ  زا  کی  چیه  میهاگآ و  امش  رابخا  یمامت  رب  ام  : » تسا نینچ  دنکیم  دزـشوگ  زین  ار  شترـضح  دوجو  دئاوف  زا  یکی  و  تسا ،

یتسیاشان رادرک  هب  دندرک  ادیپ  لیم  امش  زا  يرایسب  هک  یماگنه  نآ  زا  میربخاب ؛ دیاهدش  ناشراچد  هک  یئاهشزغل  زا  تسین ؛ هدیـشوپ  ام 
ایوگ دنتخادنا ؛ رـس  تشپ  دوب  هدش  هتفرگ  ناشیا  زا  هک  ار  ینامیپ  هک  ماگنه  نآ  زا  دنتـسجیم و  يرود  اهنآ  زا  امـش  حلاص  ناینیـشیپ  هک 
دوب نیا  هن  رگا  هک  میئاـمنیمن  ناتـشومارف  مینکیمن و  راذـگورف  امـش  هب  یگدیـسر  زا  هحفـص 43 ] ام [  دنتـسین . هاگآ  ناـمیپ  نآ  هب  هک 

[ . 50 .« ] دـیزیهرپب دـیرآ و  دایب  ار  ادـخ  سپ  دنتـسکشیم ، مهرد  ار  امـش  نانمـشد ، دـمآیم و  دورف  ناترـس  رب  اهتبیـصم  اـهیناماسبان و 
يهتخابکاپ نایعیش  لمعلاروتـسد  امنهار و  نیرتمهم  يربک ، تبیغ  نارود  رد  ع )  ) يدهم ماما  ترـضح  ردقنارگ  شزرارپ و  ياهطختـسد 

تبیغ نارود  رد  نوـنکامه  هعیـش  لاـح  ره  هب  [ . 51 . ] تفاـی نایعیـش  ربتعم  ياـهباتک  رد  ناوتیم  ار  اـهعیقوت  نیا  تسا و  ترـضح  نآ 
ماـما تبیغ  زا  هک  ماـگنه  نآ  یمالـسا ، ثیداـحا  رد  دـنارذگیم . ار  دوـخ  تاـظحل  نیرتساـسح  هدرب و  رـس  هب  ع )  ) ناـمز ماـما  ياربـک 

نیا رد  دوشیم . هراشا  تسا ، ع )  ) ماما روضح  مدـع  نامه  هک  یهلا  ناـحتما  نیا  ندوب  راوشد  تدـش  هب  دوشیم ، تبحـص  ع )  ) مهدزاود
یمالـسا ثیداـحا  رد  [ . 52 « ] دـندرگیم صلاخ  ـالط  نوچمه   » دـنوشیم و زاـتمم  نارگید  زا  ناـمیااب  صلاـخ و  نایعیـش  یهلا ، ناـحتما 

ترضح نآ  هب  راوشد  تاناحتما  زا  سپ  هک  ماگنه  نآ  ع )  ) یبن حون  رامـشتشگنا  ناگدنورگ  نامیا  اب  ار ، نایعیـش  نیا  نامیا  یگنوگچ 
نانآ لاح  هب  اشوخ  سپ  دنتفای . تاجن  یتشک  راوس  حون  ترـضح  اب  هک  يدارفا  نامه  دناهدومرف ؛ هیبشت  هحفص 44 ] دندنام [  یقاب  نمؤم 

هحفص 45 ] میشاب [ . ناشیا  يهرمز  زا  مه  ام  هکنآ ، دیما  هب  دنیآ و  نوریب  زارفارس  یهلا  ناحتما  نیا  زا  هک 

اهامن يدهم 

نـسح ماما  ینیـشناج  تماما و  نیغورد  نایعدـم  دوجو  هدوب ، وربور  نآ  اب  ماما ، نیمهدزاود  تبیغ  ناـمز  رد  هعیـش  هک  یلئاـسم  هلمج  زا 
هدافتساءوس تسا -  ع )  ) يدهم هب  داقتعا  نامه  هک  هعیش -  رادهشیر  كاپ و  داقتعا  کی  زا  وگغورد  نایعدم  نیا  دشابیم . ع )  ) يرکسع

اما دناهدروآ ؛ تسد  هب  مه  یناوریپ  شیب  مک و  هدومن و  راکشآ  ار  شیوخ  يوعد  یعامتجا ، دعاسم  ياههنیمز  زا  نتسج  هرهب  اب  و  هدرک ،
خیرات هنحـص  رد  ناشیا  زا  يرـصتخم  ناشن  مان و  زج  زین  نونکامه  هدش و  دوبان  جـیردت  هب  دـناهدوبن ، رادروخرب  یتقیقح  زا  هکنآ  لیلدـب 

رد یئوگغورد  یئاوسر و  راثآ  دناهتساخرب ، ناتسودنه  و  هحفص 46 ] ناریا [  زا  یهاگ  نادوس و  رصم و  زا  یهاگ  هک  نایعدم  نیا  تسین .
. تشاگن میهاوخ  ار  ناشیا  زا  یکی  ناتساد  يرتشیب  لیصفت  هب  میشاب  هداد  هئارا  يدهاش  هکنآ  يارب  ام  و  تسا . نایامن  ناشرادرک  راتفگ و 

يارجام لوا  ياهلاس  رد  يو  دروآدرگ ، شیوخ  رود  هب  ار  یناسک  دـش و  یتاماقم  یعدـم  زاریـش  رد  یـصخش  مهدزیـس ، نرق  لـئاوا  رد 
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ماما و نیب  هطـساو  باب ، زا  دارم  دـنتفگیم . باـب »  » ار يو  تهج  نیمهب  تسا و  نایعیـش  مهدزاود  ماـما  بیاـن  هک  درکیم  اـعدا  شیوخ ،
ع)  ) نامز ماما  سدقم  ناتسآ  هب  یکچوک  یگدنب و  راهظا  زج  اهتدم  ات  تسا ، يزاریش  دمحمیلع  ازریم  نامه  هک  صخش  نیا  دوب . مدرم 

ضیف هطـساو  طـقف  ار  دوـخ  دادیم و  تبــسن  راوـگرزب  نآ  هـب  ار  اـهنآ  تشوـنیم  هـک  یئاـهباتک  يادـتبا  رد  تشادـن . يرگید  ياـعدا 
يزیریپ هک  ناـیئاهب  دـید . تـسا  هدروآرد  ریرحت  هتـشر  هـب  دوـخ  هـک  یئاـهباتک  رد  ناوـتیم  ار  يواـعد  نـیا  زا  ياهنوـمن  درمـشیم ،

مالـسا و مئاق  نامه  ار  باب  دنیآیم و  باسح  هب  وا  تخـسرس  ناعفادـم  زا  زین  نونکامه  هدـش و  هداهن  باب  تیناقح  ساسا  رب  ناشکلـسم 
يارب ار  مهدزاود  ماما  تیباب »  » ماقم شیوخ  يارجام  يهیلوا  ياهلاس  رد  وا  هک  دـناهتفریذپ  دـننادیم ، هحفص 47 ] هعیـش [  مهدزاود  ماما 
يزیچ میهدیم . رارق  یـسررب  دروم  دـناهدروآ ، دوخ  ياهباتک  رد  نایئاهب  هک  ار  باب  ياههتـشون  زا  یتارابع  نونکا  تسا . هدوب  لئاق  دوخ 

غلبم يرواخ  قارـشا  دیمحلادبع  دنادیم . نآ  هدـنراد  ار  دوخ  باب ، هک  تسا  تیباب  یئاعدا  ماقم  دروخیم ، مشچ  هب  اههتـشون  نیا  رد  هک 
نیا رد  هدروآ ، تسا  فسوی  يهروس  ریـسفت  هب  موسوم  هک  ار  باب  باتک  نیلوا  زا  یتمـسق  دوخ  موتخم » قیحر   » باتک رد  نایئاهب  گرزب 

ترـضح دزن  زا  فسوی ، هروس  ریـسفت  باـتک  نیا  هک  تسا  هدرک  ردـقم  نینچ  دـنوادخ  : » میناوخیم نینچ  فـسوی  هروـس  ریـسفت  زا  زارف 
ببس هک  باب  ترابع  نیا  [ . 53 .« ] دشاب نایناهج  رب  راگدرورپ  ناهرب  تجح و  ات  دسرب  وا  باب  هدنب و  تسد  هب  ع ...)  ) نسحلا نب  دـمحم 

يو هک  هک  تسا  نآ  يهناشن  دزاسیم ، يو  يارب  ار  رادـفرط  وریپ و  نیلوا  ددرگیم و  یئورـشب » نیـسح  الم   » مانب یـصخش  ندروآ  نامیا 
رد هـک  زین  يرگید  تاراـبع  [ . 54 . ] تسا هتـسنادیم  ع )  ) يرکـسعلا نسحلا  نب  دـمحم  ترـضح  باب  ینعی  مهدزاود ، ماما  باـب  ار  دوخ 

گرزب زا  زین  وا  هک  یناردنزام  لضاف  تسوا . تیباب  ماقم  هدننکوگزاب  هدـمآ ، يزاریـش  دـمحمیلع  هحفـص 48 ] ازریم [  رگید  ياهباتک 
باب هنوزخم » يهفیحـص   » باتک زا  ار  ترابع  نیا  دوشیم ، هدیمان  یـصوصخ » راثالارارـسا   » هک شباتک  رد  تسا ، یئاهب  يهعماج  ناغلبم 

: دیوگیم يو  تسا . هدروآ  ع )  ) نسحلا نب  دمحم  ترضح  هللاۀیقب ، ترضح  دزن  زا  ار  باتک  هک  دنکیم  اعدا  باب  مه ، اجنیا  رد  هدروآ ،
ع)  ) نامزلابحاص هللاۀیقب  ترضح  داتسرفورف و  ع )  ) نسحلا نب  دمحم  ترـضح  دوخ ، تجح  رب  لاعتم  دنوادخ  ار  هنوزخم  هفیحـص  نیا  »

ياج رد  یناردـنزام  لضاف  نینچمه  [ . 56 .« ] دشاب شناگدـنب  رب  ادـخ  تجح  هکنیا  ات  تسا  هداد  [ 55 « ] رکذ  » شدوخ باـب  هب  ار  نآ  زین 
ینثا مهدزاود  ماما  باقلا  زا  هللا  ۀیقب  اذل  . » تسا هدرمشیم  ع )  ) يدهم ترـضح  ناگدنب  زا  ار  دوخ  باب  هک  دیوگیم  شباتک  زا  يرگید 

[ . 57 « ] هللا ۀیقب  هحفـص 49 ] نم [  دبع  انا  یننا  هلوق : تفای . رکذ  ررکت  هدـمآ  باب -  نایبلاۀـطقن -  يهیلوا  راثآ  رد  تفرگ و  رارق  هیرـشع 
یئاهب ناربهر  هکلب  دننکیم ، المرب  ع )  ) نامز ماما  هاگشیپ  هب  ار  وا  يراسکاخ  مالعا  باب  زا  یتالمج  لقن  اب  هک  دنتـسین  یئاهب  ناغلبم  اهنت 

ار نآ  زا  يرگید  زارف  رتشیپ  زین  ام  هک  ار  فسوی  هروس  ریسفت  زا  یتالمج  نایئاهب -  لوا  ماما  يدنفا -  سابع  دناهتخادرپ . مهم  نیا  هب  زین 
زج یئوزرآ  چیه  مونـشب و  مانـشد  وت  هار  رد  هک  مدونـشخ  مدرگ و  وت  يادف  اپارـس  هللا  ۀیقب  يا  : » دنکیم لقن  نینچ  باب  لوق  زا  میدروآ ،

سک چیه  شراثآ ، یمامت  رد  هللا  ۀیقب  زا  باب  دوصقم  هک  میدید  زین  نیـشیپ  كرادـم  رد  و  [ . 58 .« ] مرادن وت  یتسود  هار  رد  ندش  هتـشک 
نیمهدزاود دوعـسم  دوجو  هب  باب ، فارتعا  ددـعتم  دراوم  زا  یئاههنومن  اهنیا  تسا . هدوبن  ع )  ) نامز ماما  نسحلا  نب  دـمحم  ترـضح  زج 

اعقاو ایآ  اما  مینیبیم . ار  يزاریـش  دمحمیلع  ازریم  تیباب »  » ياعدا اهنت  تارابع  نیا  رد  دوشیم  هظحالم  هک  يروطنامه  تسا . هعیـش  ماما 
[ ؟ تسا هتـشاد  ار  مهدزاود  ماما  تباین  ترافـس و  ماقم  یتسار  هب  باب  اـیآ  تسا ؟ هدوب  یقداـص  وگتـسار و  درف  شیاـعدا  دروم  رد  باـب 

یعیقوت تسا  نکمم  هنوگچ  رخآ  دنتفریذپن . ماما  بیان  ریفس و  ناونع  هب  ار  باب  هاگچیه  هاگآ  نایعیـش  هک  تسا  نآ  تقیقح  هحفص 50 ]
ازریم لاح  نیع  رد  دهد و  تباین  باب  ندش  دودـسم  زا  ربخ  نشور  حیرـص و  روط  هب  هدیـسر  ع )  ) نامز ماما  صاخ  بیان  نیمراهچ  هب  هک 

شیامرف هب  انب  دناهدرک  تباین  ياعدا  يربک  تبیغ  نامز  رد  هک  یناسک  مامت  دشاب ؟ ع )  ) ماما يوگتسار  بیان  باب و  يزاریش ، دمحمیلع 
تبیغ خیرات  لوط  رد  ایآ  مینادب ؟ ماما  نامه  نیتسار  بیان  ار  باب  میناوتیم  هنوگچ  سپ  دنتسین ، شیب  ینایوگغورد  ع )  ) نامز ماما  دوخ 

ایآ و  دنـشاب ؟ هدرک  ار  ادـخ  تجح  نآ  اب  سامت  هطبار و  ياعدا  ماقم  هاج و  لام و  عمط  هب  هک  دـناهدوبن  يرگید  نیغورد  نایعدـم  يربک 
نتفریذـپن رد  ار  نایعیـش  اهنت  هن  هک  تسا  ياهنوگ  هب  نارود  نیا  زا  سپ  باب  راتفر  لامعا و  اقافتا  تسین ؟ نییبت  هیجوت و  لباق  نانیا  راـتفر 
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زا هک  لاس  راهچ  زا  سپ  اریز  دـهدیم ، تسد  زا  زین  ار  شیوخ  نادـیرم  ناوریپ و  زا  یتمـسق  باـب ؛ هکلب  دزاـسیم  رتراوتـسا  يو  يهیعاد 
 ] ناجلخ شنهذ  رد  يرگید  يهشیدنا  ات  دوشیم  هزیگنا  هدرک و  هتفیرف  ار  وا  حولهداس  یعمج  ندـیورگ  درذـگیم ، شتیباب  ياعدا  زاغآ 

ياعدا نیا  منایعیـش ! مهدزاود  ماما  نامه  نم  هک  دـیوگب  دـنک و  تیمئاـق  ياـعدا  دـنکیم  راداو  ار  وا  هک  ياهشیدـنا  دـیامن ، هحفص 51 ]
هنوگچ  » دندیـسرپیم دوخ  زا  هک  ینادـیرم  دـنکیم ، رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  باب  نادـیرم  زا  یخرب  شابرادـیب ، گنز  نوچمه  دـیدج 

زا رگید  یخرب  [ . 59 [ »!؟ ماما نآ  دوخ  رگید ، نامز  رد  صخـش  نامه  دـشاب و  ناـمز  ماـما  بیاـن  ناـمز  کـی  رد  یـصخش  تسا  نکمم 
يرگید ياعدا  هتـشاد و  ار  ع )  ) نامز ماما  تیباب  ياعدا  نامه  باب  ناشیا  نامگ  هب  دـنوشیمن ؛ هاگآ  باب  ریخا  ياعدا  زا  اـساسا  نادـیرم 

دیوگیم هچ  وا  هک  دنتـسنادیمن  قیقد  روط  هب  مدرم  دوبن و  نشور  نادـنچ  باب  دـمحمیلع  ازریم  یلـصا  ياعدا  لاح  ره  هب  تسا . هدرکن 
روضح اب  یـسلجم  هک  دـش  ثعاب  اهنیا  تشاد . راشتنا  يو  يهراـبرد  ینوگاـنوگ  تاـعیاش  دوب و  لکـشم  زین  يو  هب  یـسرتسد  هک  هژیوب 

رد يو  زا  هک  یتالمج  نیلوا  دنسرپب  يو  زا  ار  هلأسم  تقیقح  ات  دوش  لیکشت  زیربت  رد  هاشدمحم  دهعیلو  راجاق و  رابرد  ياملع  زا  یعمج 
هک ياهتفگ  تاملک  یـضعب  مباب و  متـسه و  ماـما  بیاـن  نم  یئوگیم  وت  هک  دوشیم  عومـسم  : » تسا نینچ  دوشیم  هدیـسرپ  سلجم  نیا 
دنک دییأت  دوشیم ، هتفگ  يو  يهرابرد  هک  ینانخس  ات  دشوکیم  ادتبا  باب  دیس  هحفص 52 ] تسوت [ »؟ يربمغیپ  هکلب  ندوب  ماما  رب  لیلد 

رارقا هب  راچان  هب  دـنامیم ، زجاع  نتفگ  باوج  زا  وا  دنـسرپیم و  يو  زا  هداتفا  اپشیپ  یئادـتبا و  یتاعوضوم  لئاسم و  هک  ماـگنه  نآ  اـما 
الابدـنلب ياهماـنهبوت  هداـهن و  ذـغاک  رب  ملق  سلجم  نیمه  رد  دـنکیم . فارتـعا  هدرک  هک  یئاـهیبیرفماوع  اـهیئوگغورد و  هـب  هدـمآ و 

. »... دیامنیم تلئسم  ششخب  نارفغ و  راگدرورپ  هاگرد  زا  هدومن و  ینامیـشپ  تمادن و  راهظا  هدرک  هک  یئاهاعدا  یمامت  زا  دسیونیم و 
هدنب نیا  و  ار ، وا  ترضح  مبئات  رفغتسم و  لاح  ره  رد  هدوبن و  نایـصع  مضرغ  هدش  يراج  ملق  زا  هدوب  وا  ياضر  فالخ  هک  یتاملک  رگا 

زا هک  تاـملک  تاـجانم و  یـضعب  رما و  یلا  بسنی  نا  نم  هیلا  بوتا  یبر و  هللا  رفغتـسا  دـشاب  یئاـعدا  هب  طونم  هک  تسین  یملع  قلطم  ار 
نینچ ار  هدنب  نیا  تسا و  لطبم  اعدا  ضحم  ار  ع )  ) هللا ۀجح  ترـضح  هصاخ  تباین  یعدم  تسین و  يرما  چیه  رب  لیلد  هدش  يراج  ناسل 

ار باب  نیئآ  ساسا  هدـش ، هتـشون  هحفـص 53 ] باب [  دـمحمیلع  ازریم  دوخ  طـخب  هک  هماـنهبوت  نیا  رگید »... ياـعدا  هن  هدوبن و  یئاـعدا 
دنتفای عالطا  يو  يهبوت  سلجم و  نیا  يارجام  زا  هکنآ  زا  سپ  باب  هاگآان  ناوریپ  درک . مهارف  ار  نآ  يدوبان  تامدقم  و  هتخاس ، لزلزتم 

. تسا هتفیرفیم  ار  مدرم  هک  هدوب  يزاورپدنلب  نارسوه و  صخش  باب  هک  دیدرگ  نشور  ناگمه  رب  دندش و  هدنکارپ  باب  درگ  زا  مکمک 
یئاورنامرف یئاناوت ، رادتقا و  لامک  رد  نیمز ، رـسارس  رب  ینامـسآ  ياهتراشب  ساسا  رب  تسا و  نامز  ماما  درکیم ، اعدا  هک  یـسک  يرآ 

هتـسج و يربـت  شراـتفگ  يواـعد و  ماـمت  زا  هداـتفا و  هبـال  زجع و  هب  نوـنکا  دوـمن ، دـهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ناـهج  درک و  دـهاوخ 
نیتسار یعدم  ار  وا  دنناوتیم  مه  زونه  ایآ  دننک ؟ يرادفرط  باب  زا  دنناوتیم  مه  زاب  ایآ  دـنیوگیم ؟ هچ  نایئاهب  نونکامه  ددرگیمزاب .

یلعنیـسح ازریم  اهنآ -  یلـصا  ربهر  اریز  دننکزاب ، شیوخ  يارب  یهاگیاج  باب  تیناقح  تابثا  اب  هک  دنـشوکیم  نایئاهب  دـنروآ ؟ رامـشب 
ناقیا يو -  باتک  نیرتمهم  هدومن و  باب  تراشب  هب  یکتم  ار  دوخ  ماقم  هدوب و  باب  نادیرم  زا  يدنچ  ياهلاس  هللاءاهب -  هب  بقلم  يرون 

ات دنشوکیم  هحفـص 54 ] دـننیبیم [ ، وربور  باب  يهماـنهبوت  اـب  ار  دوخ  یتقو  ساـسا  نیا  رب  تسا ؛ هدـش  هتـشاگن  باـب  رما  تاـبثا  رد  - 
ياهباتک دوخ  یتح  یخیرات و  یعطق  كرادـم  دانـسا و  هکنآ  زا  لفاغ  دـنهد ؛ هولج  یعقاوریغ  یلعج و  ارنآ  هدرک و  راـکنا  ار  نآ  تلاـصا 

هک یـسیلگنا  فورعم  قرـشتسم  ققحم و  نورب  دراودا  تسا . همانهبوت  یتسرد  رابتعا و  تحـص و  هدـنهدناشن  یئاـهب ، ناـگرزب  ناربهر و 
نیجورم و زا  ار  وا  ناوتیم  یتح  هدرک و  فیلأت  هراـب  نیا  رد  يدـنچ  ياـهباتک  هدومن و  هیباـب  عوضوم  رد  يرادهنماد  عیـسو و  تاـقیقحت 

رـشتنم یباب » بهذـم  هرابرد  یتاعوضوم   » ناونع تحت  هک  شیوخ  باتک  مراهچ  لصف  رد  نیا ، دوجو  اب  دروآ  باـسح  هب  هیباـب  نیعفادـم 
لباقم باب  طختسد  همانهبوت و  روارگ  دنکیم . لقن  ار  نایرج  نیا  دانـسا  كرادم و  لیـصفتب  هدرک و  هبوت  باب  هک  دنکیم  فارتعا  هدش ،

هداد و هولج  رابتعایب  دـناهدرک  لقن  ار  باب  همانهبوت  نتم  هک  یئاهباتک  دـنهاوخیم  نایئاهب  [ . 60 . ] تسا هدمآ  روبزم  باتک  هحفص 356 
هدرکن تاعارم  ار  يراگنتقیقح  هدوب و  نینچ  مه  نورب  دراودا  ایآ  اما  دنهد ؛ هولج  راگنعقاوریغ  بصعتم و  ناملسم  ار  اهنآ  ناگدنـسیون 
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نرق مین  دودح  ات  هحفص 55 ] نایئاهب [  هک  تسنآ  زیگناتریح  بیجع و  رایسب  تاکن  زا  درک . دنهاوخ  تواضق  دوخ  ناگدنهوژپ  تسا !؟
خیراوت نونکامه ، ارچ  مینادیمن  دناهدرکیم ، لقن  شیوخ  ياهباتک  رد  ارنآ  دـناهدوبن و  همانهبوت  یتسرد  تحـص و  تلاصا و  رکنم  شیپ 

لیلد دوخ  نیا  ایآ  دـنناشوپب ، ار  یخیرات  ملـسم  تاـیعقاو  دنـشوکیم  هدرک و  ضوع  ار  کلـسم  مارم و  نیا  يهدـنبوک  قیاـقح  یمیدـق و 
نیا دوشیم . هتـشون  ءاطغلافشک »  » مانب یباتک  يدـنفا  سابع  روتـسدب  شیپ  لاس  تصـش  دودـح  رد  تسین !؟ تیئاـهب  نـالطب  رب  ینـشور 

نودـب باتک  نیا  رد  تسا ، هدـش  هتـشون  دراد ، مان  یناگیاپلگ » لضفلاوبا  ازریم   » هک یئاـهب  غلبم  نیرتفورعم  نیرتگرزب و  طـسوت  باـتک 
؛ دـنکیم لقن  لیـصفت  هب  ار  باب  همانهبوت  نتم  هاشدـمحم و  دـهعیلو  سلجم  ناتـساد  دـنک ، ناـمتک  ار  یتقیقح  هدرک و  یـشوپهدرپ  هکنآ 

هلئسم تقیقح  ات  دننک  هعجارم  باتک  نیا  ات 205  تاحفص 201  هب  دنراد ، ارجام  نیا  هب  تبسن  يدیدرت  کش و  هک  ینایئاهب  تسا  هتسیاش 
ياههخـسن نونکامه  دـندرامگ و  تمه  باتک  نیا  يدوبان  يروآعمج و  هب  اهدـعب  ناـیئاهب  هک  تهج  نادـب  اـما  ددرگ ، نشور  ناـشیا  رب 

هحفص مینکیم [ : روارگ  انیع  تسا  هدروآ  ار  روبزم  همانهبوت  نتم  هک  ار  نآ  زا  ياهحفص  ود  دنهدیمن ، ناراتـساوخ  تسدب  ار  نآ  كدنا 
درک رافغتسا  هبانا و  دوخ  ياهطلغ  زا  تشگزاب و  هبوت و  دومن و  لوقعم  هیبنت  هدز  طوبضم  نوچ  ار  باب  هدرک  راضحا  ار  مالسالاخیش  [ 56

يرایرهـش نویامه  سدـقا  ترـضحیلعا  مکح  رظتنم  تسا  دـیقم  سوبحم و  نـالا  دـنکن و  اـهطلغ  نیا  رگید  هک  هدرپس  رهم  هب  اـپ  مازتلا  و 
نآ ندرپس  رهم  هب  اـپ  مازتـلا  باـب و  ندرک  رافغتـسا  هباـنا و  هضیرع  نیا  رد  نوچ  یهتنا  تسا . ینویاـمه  رما  رما  تسا  هادـف  نیملاـعلاحور 

جردنم ماقم  نیا  رد  هدئاف  لیمکت  ضحم  زین  ار  كرابم  طخ  تسد  نامه  تروص  هک  دیآیم  رظن  هب  نانچ  بسانم  تسا  روکذم  ترضح 
یلوا رظن  تقد  هب  هدیدرگ  لزان  ملاع  نیطالـس  كولم و  ۀهجب  مظعا  نجـس  رد  مدـق  لامج  ملق  زا  هک  یحاولا  اب  ار  نآ  يهنزاوم  میزاس و 
یباوج اـملع  رب  هک  زیربـت  رد  وا  يدـهعیلو  تاـقوا  رد  هاـش  نیدلارـصان  هب  یلوا  يهطقن  ترـضح  طختـسد  تروـص  میراذـگاو . رئاـصبلا 

لماش دوخ  دابع  يهفاک  رب  لاح  ره  رد  ار  دوخ  تمحر  لضف و  تاروهظ  هک  هقحتـسم  هلها و  وه  امک  دمحلا هللا  یحور  كادـف  دناهتـشون 
رب رتس  ناگدنب و  زا  وفع  شتفوطع  روهظ  هب  هک  هدومرف  دوخ  تمحر  تفأر و  عوبنی  ار  ترضح  نآ  لثم  هک  ادمح  مث  هل  ادمحف  هدینادرگ 

لها ملاع و  دنوادخ  ياضر  فالخ  هک  تسین  يدصق  ار  فیعـض  يهدنب  نیا  هک  هدنع  نم  هللا و  دهـشا  هدومرف  نایعادـب  مجرت  نامرجم و 
تیالو وا و  لوسر  توبن  هب  هرکذ و  لج  دنوادخ  دـیحوت  هب  قفوم  مبلق  نوچ  یلو  تسفرـص  بنذ  مدوجو  هسفنب  هچ  رگا  دـشاب  وا  تیالو 

ار قح  ياضر  فـالخ  اـقلطم  مراد و  ار  وا  تمحر  هحفـص 57 ] دـیما [  تسا  هللا  دـنع  نم  لزن  ام  لک  رب  رقم  مناسل  تسوا و  تیالو  لـها 
ار وا  ترضح  مبئات  رفغتسم و  لاح  ره  رد  هوبن و  نایـصع  مضرغ  هدش  يراج  ملق  زا  هدوب  وا  ياضر  فالخ  هک  یتاملک  رگا  ماهتـساوخن و 
تاـجانم و یـضعب  رما و  یلا  بسنی  نا  نم  هیلا  بوـتا  یبر و  هللا  رفغتـسا  دـشاب  یئاـعدا  هب  طوـنم  هک  تسین  یملع  قـلطم  ار  هدـنب  نـیا  و 

لطبم ياعدا  ضحم  ار  مالـسلاهیلع  هللا  ۀجح  ترـضح  هصاخ  تباین  یعدم  تسین و  يرما  چـیه  رب  لیلد  هدـش  يراج  ناسل  زا  هک  تاملک 
نیا هک  تسا  نانچ  ترـضح  نآ  یهاشنهاش و  ترـضح  فاـطلا  زا  یعدتـسم  رگید  ياـعدا  هن  هدوبن و  ياـعدا  نینچ  ار  هدـنب  نیا  تسا و 

رد زیربت  نیدـهتجم  هک  یباوج  تروص  [ . 61  ] مالـسلاو دنیامرف  زارفارـس  دوخ  تمحر  تفأر و  یناطلـس و  تیانع  فاطلا و  هب  ار  وگاعد 
لاوزیب تلود  دهعیلو  الاو  فرشا  باون  روضح  رد  نومیم  لفحم  نویامه و  مزب  رد  امـش  يزاریـش  دمحمیلع  دیـس  دناهتـشون  هقرو  ردص 

تسا و امـش  دادترا  ثعاب  هناگادج  کی  ره  هک  يدرک  يدنچ  بلاطمب  رارقا  مالعا  ءاملع  زا  یعمج  روضح  هرـصن و  هددس و  هللا و  هدـیا 
ههبش نآ  رگا  هک  تسا  غامد  طبخ  يههبـش  تسا  هدش  امـش  لتق  ریخأت  بجوم  هک  يزیچ  تسین و  لوبقم  يرطف  دترم  يهبوت  لتق  بجوم 
لحم مالسالاخیش  رغصایلع  ازریم  رهم  لحم  هرهطملا  ۀعیرشلا  مداخ  هررح  دوشیم . يراج  امش  هب  يرطف  دترم  ماکحا  لمأتالب  دوشب  عفر 
يارب یتسار  هحفـص 58 ] تسازریم [  یلق  يدهم  باوخ  لیـصفت  ( 13  ) رطس هحفـص  نیمه  رد  مالسالاخیش 50  رـسپ  مساقلاوبا  ازریم  رهم 

رگا دنکیمن ؟ تیافک  نیملسم  خیراوت  زا  دلجم  اههد  لقن  ایآ  درک ؟ لالدتسا  یتسیاب  هنوگچ  تسا  هدرک  هبوت  باب  دنریذپب  نایئاهب  هکنآ 
، هتـشاد هیباب  هب  مه  یتالیامت  یتح  هک  ناملـسمریغ  قرـشتسم  ققحم و  رفن  کی  رظن  اـیآ  دـناهدرک  يزروضرغ  ناـشخیراوت  رد  نیملـسم 

مه ناشماما  قیدصت  دروم  هک  یباتک  رد  یئاهب  غلبم  نیرتگرزب  فارتعا  هکنآ  همه  زا  رتمهم  تسین !؟ همانهبوت  یتسرد  تحص و  رگنـشور 
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نیا دناهتـسشن ؟ هچ  راظتنا  هب  رگید  نایئاهب  یتسار  تسا ؟ هدرک  هبوت  باب  یتسارب  هک  دـنریذپب  نایئاهب  اـت  تسین  یفاـک  [ . 62  ] هتفرگ رارق 
زا يرآ  دنتـسه !؟ باب  رما  تابثا  رد  يرگید  لیالد  جاتحم  ناشیا  اـیآ  تسین !؟ یفاـک  تاـنیب  تازجعم و  همه  نیا  تارهاـب و  تاـیآ  همه 

ار ملسم  تیعقاو  نیا  اما  میدروآ ، هنوگنیدب  ار  شناتساد  هک  دوب  يزاریش  دمحمیلع  ازریم  مه  یکی  دناهدرک  تیودهم  ياعدا  هک  یناسک 
هحفص 59 ] دریگیم [ . رارق  یسررب  دروم  اهامنيدهم  رامش  رد  هک  تسا  یسک  نیرتماکان  نیرتاوسر و  باب  هک  مینکن  شومارف 

ماما تبیغ  رد  هعیش 

نآ درمـش ؟ دنهاوخ  شترـضح  یعقاو  ناوریپ  زا  ار  ام  یتسارب  ایآ  تسام ؟ شود  رب  یئاهتیلوئـسم  هچ  و  تسیچ ؟ هعیـش  يهفیظو  نونکا  و 
زا اهیراکادــف و  رد  مـیهدیم و  رارق  یــسررب  دروــم  ار  ماــما  نـیمهدزاود  زا  شیپ  ناــماما  يهتخاــبکاپ  نایعیــش  یگدــنز  هـک  ناــمز 

. دش میهاوخ  دوخ  ياهریصقت  اهیتسس و  هجوتم  هدش و  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  هرابکی  هب  مینکیم ، رظن  ناشیا  غیردیب  ياهیگتـشذگناج 
ع)  ) یلع نینمؤملاریما  ترـضح  ناشنامز  ماـما  نایعیـش  زا  رتشا  هحفـص 60 ] کلام [  رـسای و  رامع  يرافغ و  رذوبا  یـسراف و  ناملـس  ایآ 
ع)  ) یلع نانمؤم  ریما  لئاضف  رکذ  زا  زین  راد  هبوچ  زارف  رب  یتح  هک  رامت » مثیم   » ایآ میـشابیم ؟ نامنامز  ماما  نایعیـش  زا  زین  اـم  دـناهدوب و 

نآ نایعیـش  زا  مـیربیم ، رـسب  یگناـگیب  تیاـهن  رد  ناـمنامز  ماـما  اـب  هـک  زین  اـم  تـسا و  ترــضح  نآ  نایعیــش  زا  دـنکیمن ، راذـگورف 
زا دندیشون  تداهـش  تبرـش  یگمه  هدیـشوک و  ع )  ) نیـسح ناشنامز ، ماما  زا  عافد  هار  رد  هناقـشاع  هک  البرک  يادهـش  ایآ  میراوگرزب .؟
ایآ میترـضح ؟ نآ  نایعیـش  زا  میزرویمن ، غیرد  نامنامز  ماما  هار  رد  نامتاناکما  ناج و  لام و  لذب  زا  هک  مه  ام  و  دنترـضح ، نآ  نایعیش 

، دـیامنیم اوسر  بوکنم و  ار  تماما  رما  نیفلاخم  دوخ ، يهدـنزرا  هداعلاقوف  تارظانم  تاثحابم و  اب  هک  مکح  نب  ماـشه  نوچ  یـصخش 
هک نامفیاظو  ماگ  نیلوا  رد  زین  ام  و  تسا ، هعیـش  کی  دوشیم ، دای  ماما » روای   » ناونع هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  بناـج  زا  هک  ياهنوگب 

ع)  ) راـهطا هـمئا  مرکا و  ربماـیپ  راـتفگ  نآرق و  ياهدـیون  رد  هکناـنچنآ  مینایعیـش ؟ زا  مـینکیم ، یتسـس  تـسا ، ناـمنامز  ماـما  یئاـسانش 
یناهج دحاو  تموکح  نامز  ماما  هحفص 61 ] دناهتـشادن [ ؛ یفیاظو  نانچ  ناماما  ریاس  هک  دراد  ياهژیو  تیلوئـسم  نامز  ماما  میناوخیم ،

نارمع و ار  نیمز  تخاس ، دـهاوخ  راکـشآ  ار  نیمز  ياهجـنگ  رئاـخذ و  درک ، دـهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ناـهج  داد ، دـهاوخ  لیکـشت 
؛ دوب دهاوخن  رتساسح  زین  شترضح  نایعیش  فیاظو  ایآ  نیاربانب  [ . 63 [ ؛ دیشخب دهاوخ  لماکت  ار  مدرم  روعـش  یهاگآ و  هدرک و  نادابآ 

ناروای زا  هک  دـشاب  هتـشاد  ار  نآ  یگتـسیاش  تقایل و  درک  روهظ  شنامز  ماما  یهلا ، نامرف  هب  هک  هاگنآ  ره  ات  دـشوکب ، دـیابن  هعیـش  اـیآ 
نآ دوخ  اب  یئانـشآ  ام  يهفیظو  نیلوا  نامگیب  مینک ؟ راتفر  دیاب  هنوگچ  تسیچ و  ام  فیاظو  مینیبب  سپ  دیآ ؟ رامـشب  شترـضح  صاخ 

تسا ساسح  تیمهارپ و  يردقب  ع )  ) نامز ماما  یئاسانش  میـشاب . سونأم  شترـضح  اب  میـسانشب و  ار  راوگرزب  نآ  هکنیا  تسا ، ترـضح 
نوچمه دـشاب ، هتـشادن  نافرع  شنامز  ماما  هب  تبـسن  هکیلاح  رد  دور ، ایند  زا  سک  ره  : » میناوخیم نینچ  ادـخ  ربماـیپ  زا  یثیدـح  رد  هک 

تـسادیپ و  ندوـب ، هرهبیب  ناـمیا  مالـسا و  زا  ینعی  تیلهاـج  نارود  رد  ندرم  [ . 64 .« ] دـشاب هدرم  تیلهاـج  نارود  رد  هک  تسا  یـسک 
رقاب دمحم  ماما  زا  رگید  ثیدـح  رد  هحفـص 62 ] تسا [ . هدـش  یفرعم  نانامیایب  يهرمز  رد  دـشاب ، هتخانـشن  ار  شنامز  ماما  هک  سکنآ 
رگا مدرم  دناهتـشذگرد و  تیلهاج  نامز  مدرم  نوچ  دـننک ، عادو  ار  ایند  ماما ، نتـشاد  نودـب  هکنانآ  : » تسا هدـمآ  نینچ  نومـضم  نیمه 

نامنامیا مالسا و  زا  ات  میشوکب  ترضح  نآ  یئاسانـش  هار  رد  دیاب  نیاربانب  [ . 65 .« ] دوب دنهاوخن  روذعم  دنشاب ، هتخانـشن  ار  شیوخ  ماما 
هراشا اهنادب  همئا  هک  يربک ، تبیغ  نامز  رد  نایعیش  رگید  يهفیظو  میئآ . رامشب  نانامیااب  ناراگتسر و  يهلمج  زا  میشاب و  هتـسج  ياهرهب 
ندوـب ترـضح  نآ  يهقح  تلود  راـظتنا »  » رد يراگتـسر و  ماـگ  نیلوا  ع )  ) ناـمز ماـما  نتخانـش  تسا ، جرف » راـظتنا   » هلئـسم دـناهدومرف 
يدهم ماما  ناروای  تافـص  اهیگژیو و  دنک ، هدامآ  ع )  ) ماما روهظ  يارب  ار  دوخ  هک  تسا  یـسک  رظتنم » . » دـشابیم هار  نیا  مود  يهلحرم 

سک نآ  : » دومرفیم ع )  ) قداص ترـضح  هک  تسا  تهج  نیدـب  و  دزرون ؛ غیرد  وا  هار  رد  دوخ  لام  ناج و  لذـب  زا  دـشاب و  اراد  ار  (ع )
ع)  ) رصع ماما  یعقاو  رظتنم  هک  یسک  يرآ  [ . 66 « ] دشاب روهطوغ  دوخ  نوخ  رد  ادخ  هار  رد  هک  تسا  یسک  نوچ  تسام ، رما  رظتنم  هک 
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ناشنایعیـش زا  ياهدع  هک  هاگنآ  ترـضح ، نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  تسا . هدـش  یفرعم  ادـخ  ار  دیهـش  هحفـص 63 ] نوچمه [  تسا ،
نوچ دـنرذگرد  مئاق  تلود  راظتنا  رد  هک  یناـسک  : » دـنیامرفیم ع )  ) ناـمز ماـما  یقیقح  نارظتنم  نأـش  رد  دـناهدادارف ، شوگ  وا  نخـسب 

« دنشاب هدز  ریشمش  يدهم  باکر  رد  هک  دننانآ  نوچ  هکلب  : » دندومرف يرصتخم  گنرد  زا  سپ  هاگنآ  دنشاب ». مئاق  تمدخ  رد  هک  دننانآ 
زا ار  ام  ایآ  [ . 67 .« ] دنشاب هدیسر  تداهش  هب  ربمایپ  تمدخ  رد  هک  دنناسک  نآ  نوچ  نانیا  دنگوس  ادخ  هب  : » رگید یلمأت  لابندب  سپـس  و 

یلو  » نآ رما  رظتنم  میـشکیم  راظتنا  دوخ  يهتفر  رفـس  نازیزع  يارب  هک  ياهنوگنامه  هب  لـقاال  اـیآ  درمـش ؟ دـنهاوخ  شترـضح  نارظتنم 
ار مئاق  يروای  روش  هک  ره  : » میناوخیم نینچ  ع )  ) تجح ترـضح  ناروای  نأش  رد  ع )  ) قداـص ماـما  زا  رگید  یثیدـح  رد  میتسه ؟ ادـخ »

یسک نینچ  نیا  دریگ ؛ شیپ  هتـسیاش  وکین و  هحفـص 64 ] راتفر [  دنک و  لمع  هناراکزیهرپ  راظتنا ، تلاح  رد  و  دـشک ؛ راظتنا  دـیاب  دراد ،
سپ تشاد ، دـهاوخ  ترـضح  ناروای  نارای و  نوچمه  یـشاداپ  دـیامن ، مایق  شگرم  زا  سپ  مئاـق ، دـشک و  شوغآ  رد  ار  گرم  مه  رگا 

هتسیاش و رادرک  هک  يرظتنم  يرآ ، [ . 68 .« ] هدیزرمآ هورگ  يا  داب ، ناتیاراوگ  راظتنا -  ششوک و  نیا  و -  دیشاب .» رظتنم   » و دیـشوکب .» »
راگدرورپ تیانع  فطل و  لومـشم  هنوگنیا  تسا و  هدش  هدوتـس  ياهدـنزرا  هاگیاج  نانچ  رد  دـشوکب ، هنامیمـص  دوشن و  كرت  شیوکین 

نامیاعدا یتسرد  يهدـنهدناشن  زین  نامراتفر  لامعا و  میـشاب ، ع )  ) نامز ماـما  نارظتنم  زا  اـت  میهاوخب  ادـخ  زا  سپ  تفرگ . دـهاوخ  رارق 
ياجب ار  شترضح  نیفلاخم  نارکنم و  مینک ، تلالد  زین  ار  نارگید  سپس  میرادرب و  ماگ  شترـضح  یئاسانـش  ریـسم  رد  دوخ  ادتبا  دشاب ،

روهظ شترضح  ات  میشاب  رظتنم  هظحل  ره  میشاب و  اراد  ار  ع )  ) يدهم ترـضح  ناروای  ياهیگژیو  مینک ، یئامنهار  داشرا و  هدناشن و  دوخ 
دیاب ماما  تبیغ  نامز  رد  هعیش  میئامن . هحفـص 65 ] ردقنارگ [  دنمـشزرا و  شمودق  رد  ندرک  ادف  اب  ار  دوخ  شزرایب  ناج  هاگنآ  هدرک ،

شاهشیدـنا وا . هب  تـبحم  زا  زیربـل  شاهنیـس  دـشاب و  وا  قـشع  زا  لاـمالام  شبلق  دـشاب ، هتـشاد  رـس  رد  ار  ترـضح  نآ  روـش  هتـسویپ  هـک 
شدوـجو وا . جرف  شیاـشگ  شتلئـسم  دـشاب و  ترـضح  نآ  رب  تاولـص  شیاـعد  وا . رادـید  شیوزرآ  دـشاب و  وا  باـکر  رد  یناـشفناج 

نینوخ لد  زا  ارم  دزیریم  هظحل  ره  ناگدید  زا  خلت  کشا  وا . قشع  زا  هدیـشک  هنابز  ياهلعـش  شایتسه ، دشاب و  زادـگ  زوس و  هچراپکی 
حبـص يا  نم  زا  يرود  وت  ات  ارم  دزیمآرد  مه  اب  اههدـنخ  اههیرگ و  ناج  مارآ  يا  تلـصو  قوش  نارجه و  مغ  زا  ارم  دزیخرب  هلاـن  نارازه 
يور رب  لد  نوـخ  هلـال ، وـچمه  نادـم  میاـهیمغیب  زا  مايدـید  رگ  ورخرـس  ارم  دزیرگب  هتـسخ  ياـهمشچ  زا  مه  باوـخ  وزرآ  دـیما و 

دسریم يزور  گرم  ارم  دزیوآ  رادرب  ببس  نیز  نمشد  هچرگ  رذگ  يوک و  ره  هب  میوگ  وت  قشع  ثیدح  نم  هحفص 66 ] ارم [  دزیریم 
ارم دزیم  ناجب  شتآ  راظتنا  ياههلعش  تندید  رهب  هک  یئاهبـشهریت  نآ  داب  دای  ارم  دزیگنارب  ترهم  اب  هکنآ  دیما  مراد  ادخ  زا  منابرهم  يا 
زا تسود  هک  ات  يراـگزور  اراـگدرورپ  دـسریم  ارم  دزیخرب  جـنر  نارگ  راـب  لد ، اـت ز  بشهریت  نیز  دـمدرب  نشور  حبـص  نآ  دوش  یک 

ارم  دزیر  ناج  ماک  رد  دوخ  لصو  بارش 

یقرواپ

«. نیقتملل ۀبقاعلا  هدابع و  نم  ءاشی  نم  اهثروی  ضرالا هللا  نا  : » فارعا 7 هروس  هیآ 128  [ 1]
لدعلاب ضرالا  ییحی  : » دنیامرفیم ع )  ) رقاب ماما  هیآ  نیا  ریسفت  رد  اهتوم » دعب  ضرالا  ییحی  هللا  نا  اوملعا  : » دیدح 57 هروس  هیآ 17  [ 2]

. یفاک باتک  روجلاب » اهتوم  دعب 
مهلبق و نم  نیذـلا  فلختـسا  امک  ضرالا  یف  مهنفلختـسیل  تاحلاصلا  اولمع  مکنم و  اونمآ  نیذـلا  هللا  دـعو  : » رون 24 هروـس  هیآ 55  [ 3]

«. ائیش یب  نوکرشی  یننودبعی ال  انما  مهفوخ  دعب  نم  مهنلدبیل  مهل و  یضترا  يذلا  مهنید -  مهل  ننکمیل 
«. نورفاکلا هرک  ول  هرون و  متم  هللاو  مهاوفاب  هللا  رون  اوئفطیل  نودیری  : » فص 61 هروس  هیآ 8  [ 4]

.»؟ دهدیم موصعم  ریغ  زا  تعاطا  هب  روتسد  نآرق  ایآ  مکنم » رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  : » ءاسن 4 هروس  هیآ 59  [ 5]
ثعبی یتح  مویلا  کلذ  هللا  لوطل  دـحاو  موی  الا  ایندـلا  نم  قبی  مل  ول  : » لوا باب  مود  لصف  یناگیاپلگ ، یفاص  هللافطل  رثـالا ، بختنم  [ 6]
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«. املظ اروج و  تئلم  امک  الدع  اطسق و  ضرالا  ألمی  یمسا  همسا  طیاوی  یتیب  لها  نم  یتما و  نم  الجر  هیف 
یلع لج  زع و  هللا  حتفی  يذلا  مئاقلا  مهرخآ  یلع و  ای  تنا  مهلوا  رـشع  ینثا  يدعب  نم  ۀمئالا  : » مراهچ باب  لوا  لصف  كردـم  نامه  [ 7]

«. اهبراغم ضرالا و  قراشم  هیدی 
ع)  ) هللاحور یلـصی  يذـلا  مئاقلا  الا  هنامز  ۀـیغاطل  ۀـعیب  هقنع  یف  عقی  الا و  انم  ام  هنا  متملع  اما  : » مهد باب  مود  لـصف  كردـم  ناـمه  [ 8]

ةدیـسنبا نیـسحلا  یخا  دـلو  نم  عساتلا  کلذ  جرخ  اذا  ۀـعیب  هقنع  یف  نوکی  الئل  هصخـش  بیغی  هتدالو و  یفخی  لج  زع و  هللا  ناـف  هفلخ 
«. ریدق یئیش  لک  یلع  هللا  نا  ملعیل  کلذ  ۀنس و  نیعبرا  نود  باش  ةروص  یف  هتردقب  رهظی  مث  هتبیغ  یف  هرمع  هللا  لیطی  ءامالا 

نب یلع  نب  دـمحمنبا  یلع  نب  نسحلا  نب  دـمحم  رظتنملا  فـلخلا  یـسوم و  يدـعب  نم  ماـمالا  : » باب 21 مود  لصف  كردـم  ناـمه  [ 9]
«. ] یسوم

«. رهظی رهدلا  رخآ  یف  انتلود  اهنوبقری و  ۀلود  سانا  لکل  : » مجرتم ص 489  قودص ، خیش  یلاما ، [ 10]
الدع اهألمی  هللا و  ءادـعا  نم  ضرالا  رهطی  يذـلا  مئاقلا  نکل  قحلاب و  مئاقلا  انا  : » هحفص 417 دلج 6  یلماع  رح  خیـش  ةادهلا  تابثا  [ 11]

انتعیـشل یبوط  نورخآ ...، اهیف  تبثی  ماوقا و  اـهیف  دـتری  هسفن  یلع  اـفوخ  اهدـما  لوطی  ۀـبیغ  هل  يدـلو  نم  سماـخلا  وه  اروج  تئلم  اـمک 
ۀعیـش مهب  انیـضر  ۀمئا و  انب  اوضر  دق  مهنم  نحن  انم و  کئلوا  انئادعا  نم  ءاربلا  انتالاوم و  یلع  نیتباثلا  انمئاق  ۀـبیغ  یف  انلبحب  نیکـسمتملا 

«. ۀمیقلا موی  انتجرد  یف  انعم  هللاو  مه  مهل ، یبوطف 
نمک يدلول  رکنملا  ص )  ) هللالوسر دعب  ۀمئالاب  رقملا  نا  اما  فلخلاب  يدعب  متفلتخا  دـق  مکب و  یناک  : » هحفص 427 كردم  نامه  [ 12]
انلوا ۀعاطک  انرخآ  ۀعاط  نال  هللا  ءایبنلا  عیمج  رکنا  نمک  هللالوسرل  رکنملا  و  ص )  ) هللالوسر ةوبن  رکنا  هلـسر و  هللا و  ءایبنا  عیمج  ةوبنب  رقا 

. هللا همصع  نم  الا  سانلا  اهیف  باتری  ۀبیغ  يدلول  نا  اما  انلوال  رکنملاک  انرخال  رکنملا  و 
یناگیاپلگ یفاص  هللافطل  فیلات  مالـسلاهیلع  رـشع  یناثلا  مامالا  یف  رثالا  بختنم  دنمـشزرا  باـتک  رد  ثیداـحا ، نیا  زا  ياهدـیزگ  [ 13]

. تسا هدش  يروآدرگ 
. درک هدهاشم  یسربط  نیسح  ازریم  جاح  فیلأت  بقاث  مجن  باتک  همدقم  رد  ناوتیم  ار  اهباتک  نیا  زا  يرصتخم  تسرهف  [ 14]

لاس ات  ار  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  دیهـش  نادـنزرف  زا  یتسرهف  هک  یناهفـصا » جرفلاوبا  فیلأت  نیبلاطلا » لتاقم   » باـتک هب  دـینک  عوجر  [ 15]
. تسا هداد  هئارا  يرجه -   313 باتک -  نیودت 

. مجرتم هحفص 435  يدوعسم  یلع  نسحلاوبا  ۀیصولا  تابثا  [ 16]
. مالسلا امهیلع  یلع  نب  نسحلا  دمحم  یبا  دلوم  باب  هجحلا  باتک  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  یفاک  [ 17]

. مجرتم هحفص 101  لوا  دلج  قودص  خیش  نیدلالامک  [ 18]
(«. ع  ) یلع نب  نسحلا  دمحم  یبا  تافو   » باب دیفم  خیش  داشرا  [ 19]

. یفنح یماج  نمحرلادبع  فیلأت  هوبنلا » دهاوش   » نینچمه هحفص 160 و  یسوط ، خیش  تبیغ ، [ 20]
یفاخت و ال میلا و ال  یف  هیقلاف  هیلع  تفخ  اذاـف  هیعـضرا  نا  یـسوم  ما  یلا  اـنیحوا  و  : » ات 13 تایآ 7  صـصق 28  هروس  دیجم  نآرق  [ 21]

اوناـک اـمه  دونج  ناـماه و  نوعرف و  نا  اـنزح  اودـع و  مهل  نوکیل  نوعرف  لآ  هطقتلاـف  نیلـسرملا  نم  هولعاـج  کـیلا و  هودار  اـنا  ینزحت 
«. نوملعی مهرثکا ال  نکل  قح و  هللا  دعو  نا  ملعتل  نزحت و  اهنیع و ال  رقت  یک  هما  یلا  هانددرف  نیئطاخ ...

«. میهاربا یلع  امالس  ادرب و  ینوک  ران  ای  انلق   » هیآ 70 ءایبنا 21  هروس  دیجم  نآرق  [ 22]
هباحصا یلع  هضرعف  ادمحم  هامسف  دولوم  نسحلا  دمحم  یبال  دلو   » هحفص 460 یفنح  يزودنق  نامیلس  نالک  هجاوخ  هدوملا  عیبانی  [ 23]

اروج و ضرالا  تالتما  اذاف  راظتنالاب  قانعالا  هیلا  دـتمت  يذـلا  مئاقلا  وه  مکیلع و  یتفیلخ  يدـعب و  نم  مکماـما  اذـه  لاـق : ثلاـثلا و  موی 
«. الدع اطسق و  اهألمیف  جرخ  املظ 
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ةردق اؤار  فیک  لسنلا  اذه  اوعطقیل  یننولتقی  مهنا  ۀملظلا  تمعز   » دـنکیم لقن  نینچ  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  زا  سوواط  نب  دیـس  [ 24]
«. رداقلا

. ریس هد  اب  ربارب  نزو و  دحاو  لطر : [ 25]
. مجرتم هحفص 104  مود  دلج  قودص  خیش  نیدلالامک  [ 26]

. مالسلاهیلع یلع  نب  نسحلا  دمحمیبا  تافو  باب  دیفم ، خیش  داشرا  [ 27]
. مجرتم هحفص 104  مود  دلج  قودص  خیش  نیدلالامک  [ 28]

«. مکبحاص اذه  لاق  مالسلاهیلع و  دمحموبا  هینارا  : » رشع یناثلا  مامالا  يأر  نم  باب  دیفم  خیش  داشرا  [ 29]
. مجرتم هحفص 109  مود  دلج  قودص  خیش  نیدلالامک  [ 30]

هحفص 433. دلج 6  یلماع  رح  خیش  ةادهلا  تابثا  [ 31]
هحفص 20. دلج 7  كردم  نامه  [ 32]

. تسا هدمآ  هحفص 200  لوا  دلج  یناقمم  لاقملا  حیقنت  هلمج  زا  لاجر و  ياهباتک  رد  ع )  ) نامز ماما  نابیان  يهیقب  ناشن  مان و  [ 33]
هادا ام  هلوقی و  ینعف  مکل  هلاق  ام  نیمالا » ۀقثلا  ورمعوبا  اذه  : » هحفص 215 یسوطلا ، نسحلا  نب  دمحم  رفعجیبا  هفئاطلا  خیش  تبیغ ، [ 34]

«. هیدؤی ینعف  مکیلا 
ام هلوقی و  ینعف  مکل  هلاق  امف  تامملا  ایحملا و  یف  یتقث  یـضاملا و  ۀقث  نیمالا  ۀقثلا  ورمعوبا  اذـه  : » يهحفص 215 كردم ، نامه  [ 35]

«. هیدؤی ینعف  مکیلا  يدا 
ادیعـس و كوبا  شاع  هئاضقب  ءاضر  رمال و  امیلـست  نوعجار ، هیلا  انا  اـنا هللا و   » 401 هحفـص -  ردصلا ، دمحم  يرغـصلا ، ۀبیغلا  خیرات  [ 36]

رضن مهیلا  لج و  زع و  هللا  یلا  هبرقی  امیف  ایعاس  مهرما  یف  ادهتجم  لزی  ملف  مالسلامهیلع  هیلاوم  هئایلواب و  هقحلا  هللا و  همحرف  ادیمح ، تام 
.«. هترثع لاقا  ههجو و  هللا 

هحفص 149. موس  دلج  یناقمم ، لاقملا  حیقنت  [ 37]
امهل و عمـساف  نالوقی  ینعف  کل  الاق  اـم  ناـیدؤی و  ینعف  کـیلا  اـیدا  اـمف  ناـتقث  هنبا  يورمعلا و   » هحفص 219 یـسوط  خیـش  تبیغ  [ 38]

«. نانومأملا ناتقثلا  امهناف  امهعطا 
«. یباتک هباتک  یتقث و  هناف   » هحفص 220 كردم  نامه  [ 39]

هحفص 407. ردصلا  دمحم  يرغصلا ، هبیغلا  خیرات  [ 40]
هحفص 236. یسوط  خیش  تبیغ  [ 41]

. یناغملش تبیغ  زا  لقن  هب  باب 21  ۀبیغلا ، باتک  یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، [ 42]
کناف کیف  کناوخا  رجا  هللا  مظعأ  يرمیـسلا  دـمحم  نب  یلع  ای  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  . » هحفص 243 و 242 یسوط  خیـش  تبیغ  [ 43]

نذا دعب  الا  روهظ  الف  ۀماتلا  ۀبیغلا  تعقو  دقف  کتافو  دعب  کماقم  موقیف  دحا  یلا  صوت  كرما و ال  عمجاف  مایا  ۀتس  نیب  کنیب و  ام  تیم 
یعدا نمف  الا  ةدهاشملا  یعدی  نم  یتعیـشل  یتأیـس  اروج و  ضرالا  ءالتما  بولقلا و  ةوسق  دمالا و  لوط  دعب  کلذ  و  هرکذ -  یلاعت  هللا - 

.«. میظعلا یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  رتفم و ال  باذک  وهف  ۀحیصلا  ینایفسلا و  جورخ  لبق  ةدهاشملا 
باب 21. یسلجم ج 13  همالع  راونالاراحب  لقن  هب  يدنوار ، نیدلابطق  حیارخ -  [ 44]

یتجح مهناف  انثیدح  ةاور  یلا  اهیف  اوعجراف  ۀـعقاولا  ثداوحلا  اما  و   » همجرتم هحفص 456  ثلاثلا  لصفلا  بقانملا  ۀمغلا ج 3  فشک  [ 45]
«. مهیلع هللا  ۀجح  انا  مکیلع و 

ۀجحلاب سانلا  عفتنی  فیک  هنع : هللا  یـضر  قداـصلا  رفعجل  تلقف  باب 29 ...«  مود  لصف  یناگیاپلگ ، یفاص  هللافطل  رثـالا ، بختنم  [ 46]
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«. باحس اهرتس  اذا  سمشلاب  نوعفتنی  امک  لاق  روتسملا ؟ بئاغلا 
. متفه باب  یسرون  یسربط  نیسح  ازریم  جاح  موحرم  هتشون  بقاث » مجن   » باتک هب  دینک  عوجر  [ 47]

هحفص 74. لصف 75  سوواط  نب  دیس  فیلأت  تداعس » همانرب  ای  مجرتم  ۀجحملا  فشک  [ » 48]
هحفص 18. لوا  لصف  يرون ، یسربط  نیسح  ازریم  جاح  راتسالا ، فشک  [ 49]

للزلاب انتفرعم  و  مکرابخا ، نم  ءیـش  انع  بزعی  مکئابناب و ال  انملع  طیحی  اـناف  ص 175 ...« : دلج 53 ، یـسلجم ، همالع  راونالاراحب ، [ 50]
. نوملعی مهناک ال  مهروهظ  ءارو  مهنم  ذوخأملا  دهعل  اوذبن  اعساش و  هنع  حلاصلا  فلـسلا  ناک  ام  یلا  مکنم  ریثک  حنج  ذم  مکباصا ، يذلا 

«. هلالج لج  هللا  اوقتاف  ءادعالا  مکملطصا  اواللا و  مکب  لزنل  کلاذ  ول ال  مکرکذل و  نیسان  مکتاعارمل و ال  نیلمهم  ریغ  انا 
ج 2. یسربط ، خیش  جاجتحا  باب 36  ج 13  یسلجم ، همالع  راونالاراحب  باب 49 -  قودص ، خیش  نیدلالامک  هلمج : زا  [ 51]

«. بهذلا صلخی  امک  نوصلخی   » هحفص 107 ینامعن ، تبیغ  [ 52]
نسحا ریـسفت  یف  باتکلا  کلذ  جرخی  نا  ردق  دق  هللا   » مود پاچ  هحفص 34  لوا و  پاچ  هحفص 22  يرواخ  قارشا  موتخم ، قیحر  [ 53]

هدبع یلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دمحم  دنع  نم  صصقلا 
«. اغیلب نیملاعلا  یلع  رکذلا  دنع  نم  هللا  ۀجح  نوکیل 

یمالسا ماکحا  هب  ناملـسم و  نایئاهب ، روصت  فالخرب  نایباب ، رگید  نوچمه  دنیوگیم  بابلا » باب   » ار يو  هک  یئورـشب  نیـسحالم  [ 54]
خیـش هعلق  رد  يو  یگدرکرـس  هب  هک  یگنج  رد  تسا . ع )  ) ماـما بیاـن  يزاریـش  دـمحمیلع  ازریم  هک  تشادـنپیم  اـهنت  دوب و  دـنب  ياـپ 
لالح ار  یمارح  ای  مارح و  ار  ادـخ  لالح  رگم  دـش : رداص  ام  زا  یتنایخ  فالخ و  هچ  ایآ   » تفگیم تفرگرد ، نایتلود  ياوق  اب  یـسربط 

هب زور  ره  یئورشب  نیسح  الم  قحلا . روهظ  هحفص 131  دیئامن » مرش  راهطا  همئا  ربمغیپ و  زا  دیسرتب و  ردتقم  دنوادخ  زا  کنیا  میاهدرک ،
میرحت یباب  نیئآ  رد  تعامج  زامن  هک  دـنچ  ره  لوا  هیردـلابکاوک ج  هحفص 134  درامگیم  تمه  یمالسا  تعامج  زامن  نتـشاد  اپرب 

. یسراف نایب  هحفص 324  تسا -  هدش 
«. رکذ  » يهملک لیذ  راثالارارسا  تسا . باب  باقلا  زا  رکذ » [ » 55]

یلا هدنع  نم  هناحبـس  هللا  لزنا  دق  ۀـنوزخملا  ۀفیحـصلا  هذـه  نا  : » هحفـص 274 موس  دلج  یناردنزام  لضاف  یـصوصخ  راثآلارارـسا  [ 56]
«. نیملاعلا یلع  هللا  ۀجح  نوکتل  رکذلا  هباب  یلا  مالسلاهیلع  نامزلابحاص  هللا  ۀیقب  اهجرخ  ادقل  مالسلاامهیلع و  نسحلا  نب  دمحم  هتجح 

. هللا ۀیقب  هملک  لیذ  هحفص 68  مود  دلج  یناردنزام  لضاف  یصوصخ  راثالآ  رارسا  [ 57]
لتقلا الا  تینمت  ام  کلیبس و  یف  بسلا  تیـضر  کل و  یکلب  تیدف  دق  هللا  ۀـیقب  ای   » هحفص 4 يدنفا  سابع  حایس -  یـصخش  هلاقم  [ 58]
نودـب يو  هک  تسا  نیا  مه  نآ  لیلد  نیرتهب  تسا ، هدرک  یئاهزروضرغ  نآ  ياهتمـسق  یـضعب  رد  باتک  نیا  هدنـسیون  کتبحم » یف 

عیمج هک  ضرغیب  حایـس  کی  ناونعب  اهدعب  هدـش و  جارخا  ناریا  زا  یگلاس  هن  نس  رد  دـشاب ، هدـید  ار  ناریا  ياهرهـش  زا  يرهـش  هکنیا 
. تسا هتشون  ابتک  هدرب و  ملقب  باتک  هدرب و  ملقب  تسد  باتک ) نیمه  هحفص 2   ) تسا هدید  ناریا  ياهرهش 

تـسا نامز  ماما  بئان  يزاریـش  دمحمیلع  ازریم  درکیم  روصت  زین  يو  درب ، مان  يدزی  قلاخلادبع  الم  زا  ناوتیم  دارفا  نیا  هلمج  زا  [ 59]
باوخ زا  هدرک  تیمئاق  ياعدا  باـب  هک  دوشیم  رادربخ  یتقو  اـما  دـش  هتـشک  دـمحمیلع  ازریم  تیباـب  هار  رد  زین  يو  گرزب  رـسپ  یتح 
يربک هخفن  یمظع و  هیآ  نیاب  نوچ  : » دـشاب ناوتیمن  مادـکچیه ، ماما  دوخ  هن  ماما و  بئاـن  هن  باـب ، هک  دـمهفیم  هدـش و  رادـیب  تلفغ 
روهظ خیرات  دش » هتشک  قحان  هب  مرسپ  هک  داد  يا  هک  دش  دنلب  شدایرف  تخادنا  ار  حول  نودعوت  هروهظب  متنا  يذلا  قحلا  مئاقلا  انا  دیسر 

هحفص 173. موس  دلج  یناردنزام  لضاف  قحلا 
E. G. Browne: Mterials For the Study of the Babi Religion, Cambridge University Press, [ 60]
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هب یتلود  نزاخم  هک  هاش  یلعدـمحم  علخ  زا  سپ  ددرگیم  جردـنم  هک  ار  يرخا  یمـسر  بیتاـکم  یـضعب  بوتکم و  ود  نیا  لـصا  [ 61]
. تسا هتخاس  رشتنم  هتشادرب و  سکع  خیرات  نیبحم  زا  یکی  دمآرد  نایتلم  فرصت 

ندرک پاچ  هدامآ  ار  ءاطغلافشک  باتک  هک  یناـگیاپلگ  يدـهم  ازریم  هب  هحفـص 274  موس  دلج  بیتاکم  باتک  رد  يدـنفا  سابع  [ 62]
باتک نیا  هکنآ  ات  يدیـشوج  يدیـشوک و  زور  بش و  یتفاین و  مارآ  يدیـشک و  تمحز  دنچ  ياههام  دـنچ  ره   » دـسیونیم تسا  هدومن 

دوب و تمحر  یتمحز  ره  شنتخادرپ  رد  اذهل  دوب  مهم  رایسب  نوچ  راک  نیا  دش  عمج  تسا  لئاضفلاوبا  ترضح  ریخا ، راثآ  هک  باطتـسم 
ءاهتنا رد  تسالب و  تقـشم و  تیاـهن  ادـتبا  رد  دوجو  رد  یمهم  رما  ره  يداـبم ، هن  درک ، هجیتن  هب  رظن  روما ، رد  دـیاب  تحار ، یتقـشم  ره 

هنـسحتسم جیاتن  هب  نکل  دیدومن و  یط  يربک  هبقع  دنچ  ره  تسا  نیا  دصقم  دومن  رظن  نوئـش  روما و  بقاوع  هب  دـیاب  سپ  يربک  تبهوم 
نارهط زا  دوش و  هداتـسرف  سدـقا  ضرا  هب  دـیاب  باتک  نآ  زا  هخـسن  کی  تسا  رارـسا  توکلم  دـعاصتم  نآ  راـثآ  ياـقب  نآ  دیدیـسر و 
«. دوش لصاح  امش  يارب  زا  روبح  رورس و  تیاهن  ددرگ  جیورت  نوچ  تشاد و  دهاوخ  همیظع  جیاتن  هک  تسا  نیقی  تساوخ و  مهاوخ 

. متفه لصف  یناگیاپلگ -  یفاص  هللافطل  رثالابختنم -  [ 63]
«. ۀیلهاج ۀتیم  هتتیمف  ماما  هل  سیل  تام و  نم  : » ص 5 يرئاح -  يدزی  یلع  خیشلا  بئاغلا -  ۀجح  تابثا  یف  بصانلا  مازلا  [ 64]

«. مهماما اوفرعی  یتح  سانلا  رذعی  ۀیلهاج و ال  ۀتیم  هتومف  ماما  هل  سیل  تام و  نم   - » مجنپ باب  مهد -  لصف  رثالابختنم -  [ 65]
.«. هللا لیبس  یف  همدب  طحشتملاک  انرمال  رظتنملا  : » ص 336 قودص -  خیش  نیدلالامک -  [ 66]

یف مئاقلا  عم  وه  نمک  رمـالا ، اذـهل  رظتنم  وه  و  مکنم ، تاـم  نم  : » ص 126 دلج 52 -  یـسلجم -  رقابدـمحم  همالع  راونالاراحب -  [ 67]
«. هللالوسر عم  دهشتسا  نمک  الا  هللا ، وال  لاق -  مث  هفیسب -  هعم  عراق  نمک  لب   - لاق مث  ۀئینه ، ثکم  مث  لاق : هطاطسف 

عرولاب و لـمعیل  رظتنیلف و  مئاـقلا  باحـصا  نم  نوکی  نا  هرـس  نم  : » ص 106 یناـمعنلا ، رفعج  نب  میهاربا  نب  دـمحم  هبیغلا ، باـتک  [ 68]
ۀباصعلا اهتیا  مکل  ائینه  اورظتنا  اودـجف و  هکردا  نم  رجا  لثم  رجالا  نم  هل  ناک  هدـعب  مئاقلا  ماق  تام و  ناف  رظتنم  وه  قالخالا و  نساـحم 

«. ۀموحرملا

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
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هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

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

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

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

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

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

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

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

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

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

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

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

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

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 
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هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

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

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

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

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

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

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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