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ۀمکحلا نازیم 
: هدنسیون

يرهش ير  يدمحم 

: یپاچ رشان 

ثیدحلاراد

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

دلج 3 ۀمکحلا  27نازیم 

باتک 27تاصخشم 

28هراشا

. احلا 41فرح 

 . 42جح

 . 42جح

 . جح 43هفسلف 

 . جح 44ییادزرقف 

. دنک یم  كاپ  ار  ناهانگ  45جح 

. دوش یم  مامت  لماک و  نادب  جح  45هچنآ 

 . جح كرت  45تبقاع 

 . جح ندرک  46لیطعت 

 . جح داتفه  زا  46رترب 

. دنتسه مک  یعقاو  46نایجاح 

. رازگ جح  46بادآ 

 . نیبقارم 47بادآ 

 . نتسب مارحا  48بادآ 

 . جح 48عاونا 

. دریمب جح  هار  رد  هک  یسک  48باوث 

 . مرح 48تمرح 

 . جح مسوم  رد  بیاغ  ماما  49روضح 

 . 49تجح
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 . 49تجح

. ادخ هب  تفرعم  نداد  49تبسن 

 . تسادخ هژیو  اسر  50تجح 

 . تجح رایرهش  50يورین 

 . تجح نیرتاسر  نیرت و  50عطاق 

 . ثیدح نایوار  51تیجح 

 (. هقرفتم  ) 51تجح

 . 51ثیدح

 . 51ثیدح

 . 52ثدحم

. دنک ظفح  ثیدح  لهچ  هک  یسک  52باوث 

 . ثیدح 52ندیمهف 

 . ندیمهف ندرک و  53لقن 

. دنتسب یم  غورد  وا  رب  ربمایپ  تایح  نامز  رد  هک  یناسک  53یناوارف 

 (. ص  ) ربمایپ هب  نتسب  غورد  زا  نتشاد  53رذحرب 

 . تسین مولعم  نآ  ندوب  غورد  هک  ینخس  ندرمش  غورد  زا  53یهن 

. امش اب  عورف  ندروآ  تسدب  ام و  اب  لوصا  54هئارا 

 . نآرق اب  نآ  يراگزاس  ثیدح و  54یتسرد 

 . ترطف اب  نآ  يراگزاسو  ثیدح  54یتسرد 

 . قح اب  نآ  يراگزاس  ثیدح و  54یتسرد 

 . ثیدح يانعم  هب  لقن  ندوب  55زیاج 

. درک تیاعر  ثیدح  لقن  رد  دیاب  55هچنآ 

 . ثیداحا یخرب  لمحت  مهف و  55يراوشد 

 . تنس نآرق و  ندوب  55ریگارف 
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 . ماکحاواهشناد یخرب  نتشاد  هدیشوپ  56تلع 

 . ثیداحا فالتخا  56للع 

 . هباشتم 56ثیداحا 

. 57دودح

. دراد يدح  يزیچ  57ره 

. اهتازاجم دودح و  ندرک  57رود 

. دودح ندرک  57يراج 

. دودح نتسبن  راک  58هب 

 . تسین اوردودح  رد  ندرک  تطاسو  58تعافش و 

. دوش یمن  هتفریذپ   ( نت تنامض   ) تلافک 59دحرد ,

 . تسین دنگوس  ياج  دح  59رد 

. دودح يارجا  رد  ریخات  زا  59یهن 

. دودح زا  ندرک  زواجت  زا  60یهن 

 . هانگ ندرک  كاپ  رد  دودح  ندرک  يراج  60شقن 

 . هدروخ دح  صخش  هب  ندرک  تناها  زا  60یهن 

. دشخبب ار  وا  دراد  هزاجا  ماما  هانگ  هب  مرجم  فارتعا  تروص  61رد 

 . نوخ ندرک  61حابم 

. دوش هتشکدیاب  موسراب  هدروخدح  هک  62یسک 

 . نمشد نیمزرس  رد  دح  ندرک  62يراج 

. 62ریزعت

. دح ندرک  يراج  62بادآ 

 . 63گنج

( دیدج )63

. زورفا گنج  63لماوع 
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 . نازیتس قح  اب  63گنج 

 . ناملسم اب  63ندیگنج 

 . نمشد ندرک  63ریگلفاغ 

. ادخ هار  رد  گنج  هب  64قیوشت 

. دراد تسودار  دوخ  هار  رد  ناگدنمزر  64دنوادخ 

. اههورگ نیا  اب  ندیگنج  زا  64یهن 

. درک تیاعردیاب  گنج  عورشزا  شیپ  هک  64یتاکن 

 . نمشد اب  ندش  ور  هب  ور  ماگنه  رد  65اعد 

 . هاپس 65نالوارقشیپ 

 . یماظن 65ياهشزومآ 

. امش اب  عورف  ندروآ  تسدب  ام و  اب  لوصا  66هئارا 

 . نآرق اب  نآ  يراگزاس  ثیدح و  66یتسرد 

 . ترطف اب  نآ  يراگزاسو  ثیدح  66یتسرد 

 . قح اب  نآ  يراگزاس  ثیدح و  67یتسرد 

 . ثیدح يانعم  هب  لقن  ندوب  67زیاج 

. درک تیاعر  ثیدح  لقن  رد  دیاب  67هچنآ 

 . ثیداحا یخرب  لمحت  مهف و  67يراوشد 

 . تنس نآرق و  ندوب  68ریگارف 

 . ماکحاواهشناد یخرب  نتشاد  هدیشوپ  68تلع 

 . ثیداحا فالتخا  68للع 

 . هباشتم 69ثیداحا 

. 69دودح

. دراد يدح  يزیچ  69ره 

. اهتازاجم دودح و  ندرک  69رود 
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. دودح ندرک  70يراج 

. دودح نتسبن  راک  70هب 

 . تسین اوردودح  رد  ندرک  تطاسو  70تعافش و 

. دوش یمن  هتفریذپ   ( نت تنامض   ) تلافک 71دحرد ,

 . تسین دنگوس  ياج  دح  71رد 

. دودح يارجا  رد  ریخات  زا  72یهن 

. دودح زا  ندرک  زواجت  زا  72یهن 

 . هانگ ندرک  كاپ  رد  دودح  ندرک  يراج  72شقن 

 . هدروخ دح  صخش  هب  ندرک  تناها  زا  73یهن 

. دشخبب ار  وا  دراد  هزاجا  ماما  هانگ  هب  مرجم  فارتعا  تروص  73رد 

 . نوخ ندرک  73حابم 

. دوش هتشکدیاب  موسراب  هدروخدح  هک  74یسک 

 . نمشد نیمزرس  رد  دح  ندرک  74يراج 

. 74ریزعت

. دح ندرک  يراج  75بادآ 

 . 75گنج

 . 75گنج

. زورفا گنج  75لماوع 

 . نازیتس قح  اب  75گنج 

 . ناملسم اب  75ندیگنج 

 . نمشد ندرک  76ریگلفاغ 

. ادخ هار  رد  گنج  هب  76قیوشت 

. دراد تسودار  دوخ  هار  رد  ناگدنمزر  76دنوادخ 

. اههورگ نیا  اب  ندیگنج  زا  76یهن 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


. درک تیاعردیاب  گنج  عورشزا  شیپ  هک  77یتاکن 

 . نمشد اب  ندش  ور  هب  ور  ماگنه  رد  77اعد 

 . هاپس 77نالوارقشیپ 

 . یماظن 78ياهشزومآ 

 . گنج 78بادآ 

 . تسا گنرین  79گنج 

 . گنج زا  رارف  زا  80یهن 

. ؟  تساور گنج  زا  رارف  تقو  81هچ 

 . گنج رد  اهرازفا  گنج  عاونا  يریگراک  81هب 

 . گنج ندش  81ینالوط 

 . ییایرد 81يورین 

 . گنج رد  نانز  82تکرش 

 . 82براحم

 . 82براحم

 . ندز 84راد 

 . تسار پچ و  زا  اپ  تسد و  84ندیرب 

. 84دیعبت

 . 85نانابهاگن

 . 85نانابهاگن

. ربمایپ زا  ندرک  85ینابهگن 

 . تسا ینابهگن  وکین  85لجا 

 . یگدازآ 86يدازآ و 

 . یگدازآ 86يدازآ و 

. دندازآ مدرم  86همه 
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 . تسا هدازآ  هشیمه  86هدازآ 

. درم دازآ  86يوخ 

. دروآ یم  یگدازآ  87هچنآ 

 . یگدازآ طیارش  ندروآ  اج  87هب 

 (. هقرفتم  ) 87یگدازآ

 . 88يدنمزآ

 . 88يدنمزآ

. 88دنمزآ

 . تسا راوخ  88دنمزآ 

 . تسا مورحم  89صیرح 

 . تسا دنمزاین  89دنمزآ 

 . تسا تخبدب  89دنمزآ 

. دنمزآ يریذپان  90يریس 

. دنک یمن  دایز  ار  يزور  90يدنمزآ 

 . يدنمزآ 90ریسفت 

 . يدنمزآ 90هشیر 

 . يدنمزآ هدنراد  زاب  90لماوع 

. دنراد زاب  وا  زا  هک  هچنآ  ره  هب  تبسن  ناسنا  91يدنمزآ 

 . تسوکین هتسیاش و  يدنمزآ  هک  اج  91نآ 

 . 91هشیپ

 . 91هشیپ

 . 91فیرحت

 . 92فیرحت

 . 92مارح
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 . تامرحم زا  92بانتجا 

. اهمارح زا  ندرک  يرود  هب  لقع  93توعد 

(. 1  ) 93تامرحم

(. 2  ) 93تامرحم

 . يراوخ 93مارح 

. دهدن ماجنا  ار  نآ  دشاب و  هتشاد  ار  مارح  باکترا  ییاناوت  هک  یسک  94باوث 

 . 94بزح

. ادخ 94بزح 

 . ناطیش 95بزح 

 . تسا شوخلد  دراد  هچنآ  هب  یبزح  96ره 

 . یشیدنا 96رود 

 . یشیدنا 96تبقاع 

 . يریگ میمصت  یشیدنا و  97رود 

 . یشیدنا رود  97ریسفت 

 . شیدنا 97رود 

 . مدرم نیرت  شیدنا  98رود 

 (. هقرفتم  ) یشیدنا 99رود 

 . 99هودنا

. از هودنا  99لماوع 

(. 1  ) ادز هودنا  100لماوع 

(. 2  ) ادز هودنا  101لماوع 

(. 3  ) ادز هودنا  101لماوع 

(. 4  ) ادز هودنا  102لماوع 

. دنتسه مه  اب  يداش  102مغ و 
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 . نایخزود هودنا  زج  دوش  یم  هدوشگ  یهودنا  ره  102هرگ 

. دنرادن لیلد  رهاظ  هب  هک  یهودنا  يداش و  102تلع 

 . هدیدنسپ 103هودنا 

 . 103یسرباسح

 . 104یسرباسح

 . سفن هبساحم  هب  104قیوشت 

. دیسرب شیوخ  باسح  هب  دوخ  دوش  هدیسر  امش  باسح  هب  هک  نآ  زا  104شیپ 

 . سفن زور  ره  هبساحم  105ترورض 

 . سفن هبساحم  رد  105يریگتخس 

 . یسرباسح 105یگنوگچ 

 . سفن هبساحم  106هرمث 

. دریگ یم  رارق  لاؤس  دروم  نآ  هرابرد  ناسنا  هک  يزیچ  106نیتسخن 

(. 1  ) دریگ یمن  رارق  تساوخ  زاب  دروم  106هچنآ 

(. 2  ) دریگ یمن  رارق  تساوخزاب  دروم  107هچنآ 

(. 1  ) دریگ یم  رارق  تساوخ  زاب  دروم  107هچنآ 

(. 2  ) دریگ یم  رارق  تساوخ  زاب  دروم  107هچنآ 

. دزاس یم  ناسآ  ارزیخاتسر  زور  یسرباسح  107هچنآ 

 . یسرباسح رد  مدرم  108ياههورگ 

. دیدش تخس و  108یسرباسح 

. دنوش یم  یسرباسح  ناسآ  هک  109یناسک 

. دنور یم  تشهب  هب  یسرباسح  نودب  هک  109یناسک 

. دنور یم  خزود  هب  یسرباسح  نودب  هک  110یناسک 

 . سرباسح 111نیرتعیرس 

. 111دسح
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. 111دسح

. 112دوسح

. ادخ ياهتمعن  زا  دوسح  112یتحاران 

. 113دوسح

 . تسا دوسحم  یمعنتم  113ره 

 . نامیا 113تداسح و 

. رفک 113دسح و 

 . تداسح ینامسج  113ياهنایز 

. ریدقت 114تداسح و 

. دوسح 114هناشن 

؟ درک دیاب  هچ  دسح  ساسحا  عقوم  114رد 

.114

 . هدیدنسپ 114تداسح 

 . ـغ 114یرد

 . 114غیرد

 . نامدرم نیرتروخ  114غیرد 

 . 115یکین

 . 115یکین

. دب راک  زا  سپ  کین  راک  115ریثات 

. اهیکین ندش  ربارب  115دنچ 

 . کین راک  116نیرتهب 

 . بوخ راک  زا  ندش  116لاحشوخ 

 . ندرک 116یکین 

 . تبحم 117يراکوکین و 
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. دیآ یم  تسد  هب  اهلد  ناسحا  117اب 

 . تسا هدرک  يدب  هک  یسک  هب  ندرک  118یبوخ 

. 118راکوکین

 . تسا ناراکوکین  اب  118دنوادخ 

 . يراکوکین 118ریسفت 

 . تسا هدرک  دوخ  هب  دنک  یکین  هک  119ره 

. ایند رد  يراکوکین  119جیاتن 

 . ناکرشم يراکوکین  119هجیتن 

 . یسانشن 120کمن 

 (. هقرفتم  ) ندرک 120یکین 

 . 120هظفاح

 . 120هظفاح

 . یلاسدرخ رد  ندرک  120ظفح 

. دنک یم  دایز  ار  هظفاح  120هچنآ 

 . يزوت 120هنیک 

 . يزوت 121هنیک 

. زوت 121هنیک 

. دیاپ یمن  نمؤم  لد  رد  122هنیک 

. دروآ یم  هنیک  122هچنآ 

. درب یم  ار  هنیک  122هچنآ 

. 122ریقحت

 . مدرم نتسناد  ریقح  زا  122یهن 

 . نمؤم ریقحت  زا  نتشاد  رذح  122رب 

 . 123قح
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 . 123حـق

. دبوک یم  مهرد  ار  لطاب  123قح 

 . تزعو 123قح 

 . قح 124ینیگنس 

 . قح ندرک  124لمحت 

. دوخ نایز  هب  دنچ  ره  ییوگ  قح  124موزل 

 . مشخ يدونشخ و  لاح  رد  قح  125نتفگ 

. رگمتس ياوشیپ  ربارب  رد  125ییوگقح 

 . لطاب روظنم  هب  قح  نخس  125نتفگ 

 . يریذپ 125قح 

 . قح نتفریذپ  يارب  یلد  126ایرد 

 . قح زا  126ندنادرگیور 

. دناسر شنایز  لطاب  دهدن  شدوس  قح  هک  126یسک 

 . قح تخانش  126رایعم 

 . تسا قح  اب  127رامع 

 . جازم 127یمدمد 

 . تسا هبناج  ود  127قح 

 (. هقرفتم  ) 127قح

 . 128قوقح

 . یلاعت يادخ  128قوقح 

. رگیدکی هب  تبسن  مدرم  128قوقح 

 . مدرم قوقح  نتشاد  128مدقم 

 . قوقح 128نیرتمهم 

 . ناردارب 128قوقح 
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. رگیدکی رب  نانمؤم  129قوقح 

 . شردارب رب  نمؤم  قح  130نیرتمک 

 . لباقتم یسانش  قح  130موزل 

. دینکن بجاو  قوقح  قح و  دوخ  130رب 

. 130راکتحا

. 130راکتحا

. 131رکتحم

. دنک راکتحا  زور  لهچ  هک  131نآ 

 . 131تمکح

 . 131تمکح

 . 132میکح

 . تسا نمؤم  هدشمگ  132تمکح 

 . تسین میکح  هدنزارب  هک  132ییاهراک 

(. 1  ) تمکح 133ریسفت 

(. 2  ) تمکح 133ریسفت 

(. 3  ) تمکح 134ریسفت 

 . تمکح 134سار 

. دروآ یم  تمکح  134هچنآ 

(. 1  ) دوش یم  تمکح  بسک  عنام  135هچنآ 

(. 2) دوش یم  تمکح  بسک  عنام  135هچنآ 

. درب یمن  يا  هرهب  تمکح  زا  هک  135یسک 

 . تمکح 135راثآ 

 . تمکح زا  136تبقارم 

 . نیشنلدو هزات  136ياهتمکح 
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 . ندروخ 136دنگوس 

 . ناحبس يادخ  هب  ندروخ  دنگوس  زا  136یهن 

 . غورد دنگوس  زا  136زیهرپ 

 . غورد دنگوس  137ياهدمایپ 

. درادن هرافک  هانگ و  ناشدنگوس  نتسکش  هک  137یناسک 

. رگمتس نداد  دنگوس  137هوحن 

. دناد یم  ادخ  دیوگب :  غورد  هب  هک  137یسک 

 . 138لالح

 . 138لالح

 . لالح لام  ندروآ  تسد  هب  138يراوشد 

 . تسین لالح  وا  تیاضر  اب  زج  نمؤم  لام  زا  138هدافتسا 

 . 139يرابدرب

 . 139يرابدرب

 . يرابدرب 140نیرمت 

. 140رابدرب

. دروآ یم  يرابدرب  140هچنآ 

 . يرابدرب 140ياهدرواتسد 

 . يرابدرب 141ریسفت 

 . شناد 141يرابدرب و 

 . مشخ ماگنه  رد  142يرابدرب 

 . مدرم 142نیرترابدرب 

 . يرابدرب 142تفآ 

 . كاپ دنوادخ  142يرابدرب 

 (. هقرفتم  ) 142يرابدرب
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 . 143شیاتس

 . تسادخ نآ  زا  143شیاتس 

 . لاح همه  رد  ادخ  ندرک  شیاتس  143ساپس و 

 . 143تقامح

 . قمحا 144تافص 

 . قمحا اب  144ینیشنمه 

 . قمحا 145نامرد 

 . مدرم نیرت  145قمحا 

 . قمحا 146باوج 

 (. هقرفتم  ) 146تقامح

 . 146مامح

 . 146مامح

. 146زاین

. 147زاین

. اهزاین ندروآ  147رب 

 . تسا مدرم  يارب  اهنآ  نیرتدنمدوسادخ  دزن  مدرم  147نیرتبوبحم 

 . نمؤم تجاح  عفر  يارب  نتشادرب  147ماگ 

 . نمؤم تجاح  نتخاس  148اور 

 . تسا جح  زا  رترب  نمؤم  تجاح  نتخاس  148اور 

. دنک عانتمادوخ  ردارب  زاین  ندروآرب  زا  هک  148یسک 

. دراد هگن  رود  دنمزاین  نمؤم  سرتسد  زا  ار  دوخ  هک  149یسک 

. دناشوپب ار  دوخ  نمؤم  ردارب  هک  149یسک 

. اهزاین ندروآرب  رد  150باتش 

 . یهاوخ تجاح  150بادآ 
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 . هسیکون زا  یهاوخ  150تجاح 

 . نادب هب  ندش  150دنمزاین 

. 150طایتحا

 . نک طایتحا  دوخ  نید  150يارب 

 . 151هراچ

 . 151هراچ

 . 151یگدنز

 . 151یگدنز

 . یگدنز 151بآ و 

 . یگدنز زا  151رتهب 

 . یقیقح 151یگدنز 

 . یگدنز 152عاونا 

 . 152تاناویح

 . تاناویح 152قوقح 

 . تاناویح 153ندز 

 . تاناویح اب  ینابرهم  153باوث 

 . تاناویح نداد  رازآ  153رفیک 

 . تاناویح قحان  هب  153نتشک 

 . تاناویح نتخادنا  مه  ناج  هب  زا  154یهن 

 . 154مرش

 . 154مرش

 . تسا قالخا  مراکم  سار  رد  154مرش 

 . مرش 154ياهدمایپ 

 . نامیا 155مرش و 
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 . هدیهوکن 155مرش 

 . هنادرخبان يایح  هنادنمدرخ و  155يایح 

 . یمرش یب  156هجیتن 

. درادن ابا  يراک  چیه  زا  مرش  یب  156مدآ 

. ادخ زا  نتشاد  156مرش 

 . یمدآ هارمه  هتشرف  ود  زا  نتشاد  156مرش 

 . یقیقح 156مرش 

 . مرش 157جوا 

 (. هقرفتم  ) 157مرش

اخ 157فرح 

 . 158ماجرف

 . 158ماجرف

 . تسا نآ  تبقاع  راک  158كالم 

 . یماجرف کین  159تابجوم 

 . یماجرف دب  160تابجوم 

. ردخم 160داوم 

. ردخم داوم  160فرصم 

 . ندرک 160تمدخ 

 . ندرک 160تمدخ 

 . 161جراوخ

 . نیقرام نیثکان ,  161نیطساق , 

 . 161نیثکان

 . 161نیقرام

 . مکح ود  زا  ربمایپ  نداد  163ربخ 
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 . نیمکح عوضوم  رد  ماما  163جاجتحا 

 . جراوخ تشونرس  زا  ماما  نداد  164ربخ 

 . هیرورح هب  جراوخ  يراذگمان  164تلع 

 . بابخ نب  هّللادبع  ندش  164هتشک 

 . بابخ نبا  نالتاق  هرابرد  ماما  165رظن 

 . جراوخ ندش  هتشک  زا  165سپ 

 . ناشیا زا  دعب  جراوخ  نتشک  زا  ماما  166یهن 

. دننک تفلاخم  رگمتس  ياورنامرف  اب  هک  یتروص  رد  جراوخ  اب  ندیگنج  زا  166یهن 

 . 166يراکنایز

. دنا هدنکفا  نایز  هب  ار  دوخ  هک  166نانآ 

 . 167ناراکنایز

 . ترخآ ایند و  رد  167يراکنایز 

 . 168نانیرتراکنایز

 . 168عوشخ

 . 168عوشخ

 . ناعشاخ 169تافص 

 . تسایلوا رویز  169عوشخ 

 . هناقفانم ییامن  170عشاخ 

 . 170هرجاشم

 . 170هرجاشم

 . 171هبطخ

 . 171هبطخ

 . یسیونشوخ 171طخ و 

 . یسیونشوخ 171طخ و 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


 . 171صالخا

 . 172صالخا

 . صالخا ندوب  172راوشد 

 . هناصلخم اما  كدنا  راک  ندوب  173یفاک 

 . 173صلخم

 (. ع  ) یسوم 174صالخا 

 . لامعا ندش  هتفریذپ  رد  صالخا  174شقن 

 . صلخم 174ریغ 

 . صلاخ 174نید 

 . صالخا 175تقیقح 

. دروآ یم  صالخا  175هچنآ 

 . صالخا 176عناوم 

 . صالخا ياهدمایپ  176راثآ و 

. ایر صالخا و  177نایم 

 . 177فالتخا

( دیدج )177

. درک یم  هچراپکی  ار  امش  تساوخ  یم  177ادخرگا 

 . تسا هچراپکی  یمالسا  178تما 

 . فالتخا ندنکفا  رود  هب  178قیوشت 

 . فالتخا 178ياهدمایپ 

 . تسا یهلا  يرفیک  179فالتخا 

 ((. تسا تمحر  نم  تما  یگدنکارپ   )) 180يانعم

 ((. تسا تمحر  نم  باحصا  یگدنکارپ   )) 180يانعم

 . ییادج تعامج و  180يانعم 
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 . ییادج هقرفت و  181تلع 

 . 181ینیشناج

 . 181شنیرفآ

( دیدج )181

 . ناحبس يادخ  هدیرفآ  182نیتسخن 

 . ناهج 182شنیرفآ 

. اهنامسآ 183شنیرفآ 

 . نامسآ 184تفه 

. زور شش  رد  نیمز  اهنامسآ و  184شنیرفآ 

 . کیدزن 184نامسآ 

 . نامسآ 185نوتس 

 . یسرک 185شرع و 

. ام دید  زا  ناهنپ  شنیرفآ  تمظع  186هوکش و 

 . نیرب ناهج  186تیصوصخ 

. 186اهناهج

. وکین 186شنیرفآ 

. 187راگدیرفآ

( دیدج )187

. ادخ راکنا  زا  اهدرخ  187یناوتان 

 . تسا لولعم  ریغ  هب  مئاق  هدیدپ  189ره 

. ؟  تسیچ ماسجا  ثودح  رب  189لیلد 

. ادخ دوجو  189تابثا 

. ادخ دوجو  190تابثا 

. ادخ دوجو  191تابثا 
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. ادخ دوجو  192تابثا 

 . كاخ زا  ناسنا  193شنیرفآ 

. اهنآدهز رد  194يرگتروص 

 . حور 195شنیرفآ 

. اهتفج 195شنیرفآ 

. ایشا ندوب  196تفج 

 . یسانشادخ 196يزور و 

. ایشا هزادنا  دح و  197نییعت 

 . ناسنا 198میلعت 

. اهگنر اهنابز و  198عونت 

 . هناخ هیاس ,  198كاشوپ , 

 . 198باوخ

. زور بش و  199شدرگ 

 . نیمز 199شنیرفآ 

. اههوک 200شنیرفآ 

. اهبآ 200شنیرفآ 

. اهایرد ندرک  201مار 

 . ناهایگ 201شنیرفآ 

. اهداب 202نداتسرف 

 . هام دیشروخ و  202شنیرفآ 

. اهنامسآ 202شنیرفآ 

. ادخ دوجو  203تابثا 

 . نآ هب  شنیرفآ  نداد  تبسن  203تعیبط و 

 . تاناویح 204یسانشادخ 
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. ادخ راکنا  204تلع 

اه 205یقرواپ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  205هرابرد 
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دلج 3 ۀمکحلا  نازیم 

باتک تاصخشم 

 - 1325 دمحم ، يرهشير ، يدمحم  هسانشرس : 
یبرع یسراف -  همکحلانازیم .  يدادرارق :  ناونع 

یلع حیحـصت  هلباـقم و  یخیـش ؛  اضردـیمح  همجرت  يرهـشيريدمحم ؛  یـسراف /) همجرت  اـب   ) هـمکحلانازیم روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و 
لامک یبرع  راتساریو  يرفعجریش ؛  مساق  يرعشاهدازيرقاب ، دمحم  يرکسعیلع ، اضردیعس  یـسراف  راتـساریو  نارگید ؛ ] و   ... ] یمیچح

[. نارگید و   ... ] بتاک
تساریو 2. تساریو :  تیعضو 

-1386 رشن ، پاچ و  نامزاس  ثیدحلاراد ، یگنهرفیملع  هسسوم  مق : رشن :  تاصخشم 
ج. يرهاظ :  تاصخشم 

.5 ثیدح ؛ فراعم  مولع و  هدکشهوژپ  تسورف : 
-201-493-964-978 1 ج . لایر :  550000 مهن 978-964-493-350-9 ؛ :  پاچ  هرود ، هرود 978-964-493-200-7 ؛ :  کباش : 

؛ :  1-202-493-964-978 متفه پاچ  ج.2 �  لایر :  550000 مهن 978-964-493-351-6 ؛ :  پاـچ  ، 1 ج . لاـیر :  850000 4 ؛ : 
550000 مهن 978-964-493-353-0 ؛ :  پاـچ  ، 3 ج . لاـیر :  85000 مهن 978-964-493-352-3 ؛ :  پاـچ  ، 2 ج . لاـیر :  850000

؛ ) متفه پاچ  ج.5 ،  ) لایر  55000 مهن 978-964-493-354-7 ؛ :  پاچ  ، 4 ج . لایر :  85000 4 978-964-493-204-5 ؛ :  ج . لایر :
مهن پاچ  ، 6 ج . لایر :  850000 متفه ؛ ) پاچ  ج.6 �   ) لایر  550000 مهن 978-964-493-355-4 ؛ :  پاچ  ، 5 ج . لایر :  850000

متفه 964-978- پاچ  ، 8 ج . لایر :  550000 مهن 978-964-493-357-8 ؛ :  پاچ  ، 7 ج . لایر :  85000 978-964-493-356-1 ؛ : 
 : مهن 2-359-493-964-978 پاچ  ، 9 ج . لایر :  85000 مهن 978-964-493-358-5 ؛ :  پاچ  ، 8 ج . لایر :  85000 493-208-3 ؛ : 

ج مهن 978-964-493-360-8 ؛ :  پاچ  ، 10 ج . لایر :  850000 متفه 978-964-493-210-6 ؛ :  پاچ  ، 10 ج . لایر :  550000  ؛
ج.11، لایر :  700000 978-964-493-200-7 ؛ :  متفه پاچ  ج.11 ، لایر :  550000 978-964-493-360-8 ؛ :  مهدزاود پاچ  ، 10

پاچ ، 12 ج . لایر :  550000 مهن 978-964-493-361-5 ؛ :  پاچ  ، 11 ج . لایر :  850000 978-964-493-211-3 ؛ :  متشه پاچ 
؛ ) متفه پاچ  ، 13 ج .  ) لایر  550000 مهن 978-964-493-362-2 ؛ :  پاچ  ، 12 ج . لایر :  850000 978-964-493-212-0 ؛ :  متفه

550000 مهن 978-964-493-363-9 ؛ :  پاچ  ، 13 ج . لایر :  85000 978-964-493-200-7 ؛ :  متشه پاچ  ، 13 ج . لایر :  700000
-978 مهن پاچ  ج.14 ، لایر :  850000 متشه ؛ ) پاچ  ج.14 �   ) لایر  700000 978-964-493-214-4 ؛ :  متفه پاچ  ، 14 ج . لایر :

 : 6-364-493-964
. یبرع یسراف -  تشاددای : 

. متفه پاچ  تشاددای : 
(. 1387 مهن : پاچ  )14 9 و 10 -   ، 8  - 1 ج . تشاددای : 

(. 1386 متفه : پاچ   ) 14  - 10� 8 ، 6  ، 5 ج.2 � 4 ، تشاددای : 
(. 1390 مهدزاود : پاچ  8 و 10( ج . تشاددای : 

(. 1386 متشه : پاچ   ) 14 � 13 ، 11 ج . تشاددای : 
. همانباتک تشاددای : 
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. هیامن تشاددای : 
 - ع . 8 ج . ع -. . 7 ج . ظ -. ش -  ج.6 . ش -. ز -  . 5 ج . ر -. د -  . 4 ج . خ -. ح -  . 3 ج . ح -. ب -  . 2 ج . ب -. آ -  . 1 ج . تاجردنم : 

اهتسرهف . 14 ج . ي -. ه -  . 13 ج . ه -. ن -  . 12 ج . ن -. م -  ج.11 . غ -.
ثیداحا عوضوم : 

نرق 14 هعیش --  ثیداحا  عوضوم : 
نرق 14 تنس --  لها  ثیداحا  عوضوم : 

مجرتم  -، 1337 اضردیمح ، یخیش ، هدوزفا :  هسانش 
راتساریو  -، 1344 اضردیعس ، يرکسعیلع ، هدوزفا :  هسانش 

راتساریو لامک ، بتاک ، هدوزفا :  هسانش 
رشن پاچ و  نامزاس  ثیدحلاراد . یگنهرف  یملع -  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 

BP116/5/م3م9041 1386 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/21 ییوید :  يدنب  هدر 

1201714 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

هراشا

احلا . فرح 
جح . 

جح .  هفسلف 
جح .  ییادزرقف 

دنک . یم  كاپ  ار  ناهانگ  جح 
دوش . یم  مامت  لماک و  نادب  جح  هچنآ 

جح .  كرت  تبقاع 
جح .  ندرک  لیطعت 
جح .  داتفه  زا  رترب 

دنتسه . مک  یعقاو  نایجاح 
رازگ . جح  بادآ 

نیبقارم .  بادآ 
نتسب .  مارحا  بادآ 

جح .  عاونا 
دریمب . جح  هار  رد  هک  یسک  باوث 

مرح .  تمرح 
جح .  مسوم  رد  بیاغ  ماما  روضح 

تجح . 

دلج 3 ۀمکحلا  www.Ghaemiyeh.comنازیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


ادخ . هب  تفرعم  نداد  تبسن 
تسادخ .  هژیو  اسر  تجح 

تجح .  رایرهش  يورین 
تجح .  نیرتاسر  نیرت و  عطاق 

ثیدح .  نایوار  تیجح 
هقرفتم .)   ) تجح

ثیدح . 
ثدحم . 

دنک . ظفح  ثیدح  لهچ  هک  یسک  باوث 
ثیدح .  ندیمهف 

ندیمهف .  ندرک و  لقن 
دنتسب . یم  غورد  وا  رب  ربمایپ  تایح  نامز  رد  هک  یناسک  یناوارف 

ص .)   ) ربمایپ هب  نتسب  غورد  زا  نتشاد  رذحرب 
تسین .  مولعم  نآ  ندوب  غورد  هک  ینخس  ندرمش  غورد  زا  یهن 

امش . اب  عورف  ندروآ  تسدب  ام و  اب  لوصا  هئارا 
نآرق .  اب  نآ  يراگزاس  ثیدح و  یتسرد 
ترطف .  اب  نآ  يراگزاسو  ثیدح  یتسرد 

قح .  اب  نآ  يراگزاس  ثیدح و  یتسرد 
ثیدح .  يانعم  هب  لقن  ندوب  زیاج 

درک . تیاعر  ثیدح  لقن  رد  دیاب  هچنآ 
ثیداحا .  یخرب  لمحت  مهف و  يراوشد 

تنس .  نآرق و  ندوب  ریگارف 
ماکحاواهشناد .  یخرب  نتشاد  هدیشوپ  تلع 

ثیداحا .  فالتخا  للع 
هباشتم .  ثیداحا 

دودح .
دراد . يدح  يزیچ  ره 

اهتازاجم . دودح و  ندرک  رود 
دودح . ندرک  يراج 
دودح . نتسبن  راک  هب 

تسین .  اوردودح  رد  ندرک  تطاسو  تعافش و 
دوش . یمن  هتفریذپ   ( نت تنامض   ) تلافک دحرد ,

تسین .  دنگوس  ياج  دح  رد 
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دودح . يارجا  رد  ریخات  زا  یهن 
دودح . زا  ندرک  زواجت  زا  یهن 

هانگ .  ندرک  كاپ  رد  دودح  ندرک  يراج  شقن 
هدروخ .  دح  صخش  هب  ندرک  تناها  زا  یهن 

دشخبب . ار  وا  دراد  هزاجا  ماما  هانگ  هب  مرجم  فارتعا  تروص  رد 
نوخ .  ندرک  حابم 

دوش . هتشکدیاب  موسراب  هدروخدح  هک  یسک 
نمشد .  نیمزرس  رد  دح  ندرک  يراج 

ریزعت .
دح . ندرک  يراج  بادآ 

گنج . 
زورفا . گنج  لماوع 

نازیتس .  قح  اب  گنج 
ناملسم .  اب  ندیگنج 

نمشد .  ندرک  ریگلفاغ 
ادخ . هار  رد  گنج  هب  قیوشت 

دراد . تسودار  دوخ  هار  رد  ناگدنمزر  دنوادخ 
اههورگ . نیا  اب  ندیگنج  زا  یهن 

درک . تیاعردیاب  گنج  عورشزا  شیپ  هک  یتاکن 
نمشد .  اب  ندش  ور  هب  ور  ماگنه  رد  اعد 

هاپس .  نالوارقشیپ 
یماظن .  ياهشزومآ 

گنج .  بادآ 
تسا .  گنرین  گنج 

گنج .  زا  رارف  زا  یهن 
تساور . ؟  گنج  زا  رارف  تقو  هچ 

گنج .  رد  اهرازفا  گنج  عاونا  يریگراک  هب 
گنج .  ندش  ینالوط 

ییایرد .  يورین 
گنج .  رد  نانز  تکرش 

براحم . 
ندز .  راد 

تسار .  پچ و  زا  اپ  تسد و  ندیرب 
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دیعبت .
نانابهاگن . 

ربمایپ . زا  ندرک  ینابهگن 
تسا .  ینابهگن  وکین  لجا 

یگدازآ .  يدازآ و 
دندازآ . مدرم  همه 

تسا .  هدازآ  هشیمه  هدازآ 
درم . دازآ  يوخ 

دروآ . یم  یگدازآ  هچنآ 
یگدازآ .  طیارش  ندروآ  اج  هب 

هقرفتم .)   ) یگدازآ
يدنمزآ . 

دنمزآ .
تسا .  راوخ  دنمزآ 

تسا .  مورحم  صیرح 
تسا .  دنمزاین  دنمزآ 
تسا .  تخبدب  دنمزآ 

دنمزآ . يریذپان  يریس 
دنک . یمن  دایز  ار  يزور  يدنمزآ 

يدنمزآ .  ریسفت 
يدنمزآ .  هشیر 

يدنمزآ .  هدنراد  زاب  لماوع 
دنراد . زاب  وا  زا  هک  هچنآ  ره  هب  تبسن  ناسنا  يدنمزآ 

تسوکین .  هتسیاش و  يدنمزآ  هک  اج  نآ 
هشیپ . 

فیرحت . 
مارح . 

تامرحم .  زا  بانتجا 
اهمارح . زا  ندرک  يرود  هب  لقع  توعد 

(. 1  ) تامرحم
(. 2  ) تامرحم

يراوخ .  مارح 
دهدن . ماجنا  ار  نآ  دشاب و  هتشاد  ار  مارح  باکترا  ییاناوت  هک  یسک  باوث 
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بزح . 
ادخ . بزح 

ناطیش .  بزح 
تسا .  شوخلد  دراد  هچنآ  هب  یبزح  ره 

یشیدنا .  رود 
یشیدنا .  تبقاع 

يریگ .  میمصت  یشیدنا و  رود 
یشیدنا .  رود  ریسفت 

شیدنا .  رود 
مدرم .  نیرت  شیدنا  رود 

هقرفتم .)   ) یشیدنا رود 
هودنا . 

از . هودنا  لماوع 
(. 1  ) ادز هودنا  لماوع 
(. 2  ) ادز هودنا  لماوع 
(. 3  ) ادز هودنا  لماوع 
(. 4  ) ادز هودنا  لماوع 

دنتسه . مه  اب  يداش  مغ و 
نایخزود .  هودنا  زج  دوش  یم  هدوشگ  یهودنا  ره  هرگ 

دنرادن . لیلد  رهاظ  هب  هک  یهودنا  يداش و  تلع 
هدیدنسپ .  هودنا 

یسرباسح . 
سفن .  هبساحم  هب  قیوشت 

دیسرب . شیوخ  باسح  هب  دوخ  دوش  هدیسر  امش  باسح  هب  هک  نآ  زا  شیپ 
سفن .  زور  ره  هبساحم  ترورض 

سفن .  هبساحم  رد  يریگتخس 
یسرباسح .  یگنوگچ 

سفن .  هبساحم  هرمث 
دریگ . یم  رارق  لاؤس  دروم  نآ  هرابرد  ناسنا  هک  يزیچ  نیتسخن 

(. 1  ) دریگ یمن  رارق  تساوخ  زاب  دروم  هچنآ 
(. 2  ) دریگ یمن  رارق  تساوخزاب  دروم  هچنآ 
(. 1  ) دریگ یم  رارق  تساوخ  زاب  دروم  هچنآ 
(. 2  ) دریگ یم  رارق  تساوخ  زاب  دروم  هچنآ 
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دزاس . یم  ناسآ  ارزیخاتسر  زور  یسرباسح  هچنآ 
یسرباسح .  رد  مدرم  ياههورگ 

دیدش . تخس و  یسرباسح 
دنوش . یم  یسرباسح  ناسآ  هک  یناسک 

دنور . یم  تشهب  هب  یسرباسح  نودب  هک  یناسک 
دنور . یم  خزود  هب  یسرباسح  نودب  هک  یناسک 

سرباسح .  نیرتعیرس 
دسح .

دوسح .
ادخ . ياهتمعن  زا  دوسح  یتحاران 

دوسح .
تسا .  دوسحم  یمعنتم  ره 

نامیا .  تداسح و 
رفک . دسح و 

تداسح .  ینامسج  ياهنایز 
ریدقت . تداسح و 

دوسح . هناشن 
درک . ؟ دیاب  هچ  دسح  ساسحا  عقوم  رد 

هدیدنسپ .  تداسح 
غیرد . 

نامدرم .  نیرتروخ  غیرد 
یکین . 

دب . راک  زا  سپ  کین  راک  ریثات 
اهیکین . ندش  ربارب  دنچ 

کین .  راک  نیرتهب 
بوخ .  راک  زا  ندش  لاحشوخ 

ندرک .  یکین 
تبحم .  يراکوکین و 

دیآ . یم  تسد  هب  اهلد  ناسحا  اب 
تسا .  هدرک  يدب  هک  یسک  هب  ندرک  یبوخ 

راکوکین .
تسا .  ناراکوکین  اب  دنوادخ 

يراکوکین .  ریسفت 
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تسا .  هدرک  دوخ  هب  دنک  یکین  هک  ره 
ایند . رد  يراکوکین  جیاتن 

ناکرشم .  يراکوکین  هجیتن 
یسانشن .  کمن 

هقرفتم .)   ) ندرک یکین 
هظفاح . 

یلاسدرخ .  رد  ندرک  ظفح 
دنک . یم  دایز  ار  هظفاح  هچنآ 

يزوت .  هنیک 
زوت . هنیک 

دیاپ . یمن  نمؤم  لد  رد  هنیک 
دروآ . یم  هنیک  هچنآ 
درب . یم  ار  هنیک  هچنآ 

ریقحت .
مدرم .  نتسناد  ریقح  زا  یهن 

نمؤم .  ریقحت  زا  نتشاد  رذح  رب 
حـق . 

دبوک . یم  مهرد  ار  لطاب  قح 
تزعو .  قح 

قح .  ینیگنس 
قح .  ندرک  لمحت 

دوخ . نایز  هب  دنچ  ره  ییوگ  قح  موزل 
مشخ .  يدونشخ و  لاح  رد  قح  نتفگ 

رگمتس . ياوشیپ  ربارب  رد  ییوگقح 
لطاب .  روظنم  هب  قح  نخس  نتفگ 

يریذپ .  قح 
قح .  نتفریذپ  يارب  یلد  ایرد 

قح .  زا  ندنادرگیور 
دناسر . شنایز  لطاب  دهدن  شدوس  قح  هک  یسک 

قح .  تخانش  رایعم 
تسا .  قح  اب  رامع 

جازم .  یمدمد 
تسا .  هبناج  ود  قح 
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هقرفتم .)   ) قح
قوقح . 

یلاعت .  يادخ  قوقح 
رگیدکی . هب  تبسن  مدرم  قوقح 

مدرم .  قوقح  نتشاد  مدقم 
قوقح .  نیرتمهم 
ناردارب .  قوقح 

رگیدکی . رب  نانمؤم  قوقح 
شردارب .  رب  نمؤم  قح  نیرتمک 

لباقتم .  یسانش  قح  موزل 
دینکن . بجاو  قوقح  قح و  دوخ  رب 

راکتحا .
رکتحم .

دنک . راکتحا  زور  لهچ  هک  نآ 
تمکح . 

میکح . 
تسا .  نمؤم  هدشمگ  تمکح 

تسین .  میکح  هدنزارب  هک  ییاهراک 
(. 1  ) تمکح ریسفت 
(. 2  ) تمکح ریسفت 
(. 3  ) تمکح ریسفت 

تمکح .  سار 
دروآ . یم  تمکح  هچنآ 

(. 1  ) دوش یم  تمکح  بسک  عنام  هچنآ 
(. 2) دوش یم  تمکح  بسک  عنام  هچنآ 
درب . یمن  يا  هرهب  تمکح  زا  هک  یسک 

تمکح .  راثآ 
تمکح .  زا  تبقارم 

نیشنلدو .  هزات  ياهتمکح 
ندروخ .  دنگوس 

ناحبس .  يادخ  هب  ندروخ  دنگوس  زا  یهن 
غورد .  دنگوس  زا  زیهرپ 

غورد .  دنگوس  ياهدمایپ 
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درادن . هرافک  هانگ و  ناشدنگوس  نتسکش  هک  یناسک 
رگمتس . نداد  دنگوس  هوحن 

دناد . یم  ادخ  دیوگب :  غورد  هب  هک  یسک 
لالح . 

لالح .  لام  ندروآ  تسد  هب  يراوشد 
تسین .  لالح  وا  تیاضر  اب  زج  نمؤم  لام  زا  هدافتسا 

يرابدرب . 
يرابدرب .  نیرمت 

رابدرب .
دروآ . یم  يرابدرب  هچنآ 

يرابدرب .  ياهدرواتسد 
يرابدرب .  ریسفت 

شناد .  يرابدرب و 
مشخ .  ماگنه  رد  يرابدرب 

مدرم .  نیرترابدرب 
يرابدرب .  تفآ 

كاپ .  دنوادخ  يرابدرب 
هقرفتم .)   ) يرابدرب

شیاتس . 
تسادخ .  نآ  زا  شیاتس 

لاح .  همه  رد  ادخ  ندرک  شیاتس  ساپس و 
تقامح . 

قمحا .  تافص 
قمحا .  اب  ینیشنمه 

قمحا .  نامرد 
مدرم .  نیرت  قمحا 

قمحا .  باوج 
هقرفتم .)   ) تقامح

مامح . 
زاین .

اهزاین . ندروآ  رب 
تسا .  مدرم  يارب  اهنآ  نیرتدنمدوسادخ  دزن  مدرم  نیرتبوبحم 

نمؤم .  تجاح  عفر  يارب  نتشادرب  ماگ 
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نمؤم .  تجاح  نتخاس  اور 
تسا .  جح  زا  رترب  نمؤم  تجاح  نتخاس  اور 

دنک . عانتمادوخ  ردارب  زاین  ندروآرب  زا  هک  یسک 
دراد . هگن  رود  دنمزاین  نمؤم  سرتسد  زا  ار  دوخ  هک  یسک 

دناشوپب . ار  دوخ  نمؤم  ردارب  هک  یسک 
اهزاین . ندروآرب  رد  باتش 

یهاوخ .  تجاح  بادآ 
هسیکون .  زا  یهاوخ  تجاح 

نادب .  هب  ندش  دنمزاین 
طایتحا .

نک .  طایتحا  دوخ  نید  يارب 
هراچ . 

یگدنز . 
یگدنز .  بآ و 
یگدنز .  زا  رتهب 
یقیقح .  یگدنز 

یگدنز .  عاونا 
تاناویح . 

تاناویح .  قوقح 
تاناویح .  ندز 

تاناویح .  اب  ینابرهم  باوث 
تاناویح .  نداد  رازآ  رفیک 
تاناویح .  قحان  هب  نتشک 

تاناویح .  نتخادنا  مه  ناج  هب  زا  یهن 
مرش . 

تسا .  قالخا  مراکم  سار  رد  مرش 
مرش .  ياهدمایپ 

نامیا .  مرش و 
هدیهوکن .  مرش 

هنادرخبان .  يایح  هنادنمدرخ و  يایح 
یمرش .  یب  هجیتن 

درادن . ابا  يراک  چیه  زا  مرش  یب  مدآ 
ادخ . زا  نتشاد  مرش 
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یمدآ .  هارمه  هتشرف  ود  زا  نتشاد  مرش 
یقیقح .  مرش 

مرش .  جوا 
هقرفتم .)   ) مرش

ماجرف . 
تسا .  نآ  تبقاع  راک  كالم 

یماجرف .  کین  تابجوم 
یماجرف .  دب  تابجوم 

ردخم . داوم 
ردخم . داوم  فرصم 

ندرک .  تمدخ 
جراوخ . 

نیقرام .  نیثکان ,  نیطساق , 
نیثکان . 
نیقرام . 

مکح .  ود  زا  ربمایپ  نداد  ربخ 
نیمکح .  عوضوم  رد  ماما  جاجتحا 

جراوخ .  تشونرس  زا  ماما  نداد  ربخ 
هیرورح .  هب  جراوخ  يراذگمان  تلع 

بابخ .  نب  هّللادبع  ندش  هتشک 
بابخ .  نبا  نالتاق  هرابرد  ماما  رظن 

جراوخ .  ندش  هتشک  زا  سپ 
ناشیا .  زا  دعب  جراوخ  نتشک  زا  ماما  یهن 

دننک . تفلاخم  رگمتس  ياورنامرف  اب  هک  یتروص  رد  جراوخ  اب  ندیگنج  زا  یهن 
يراکنایز . 

دنا . هدنکفا  نایز  هب  ار  دوخ  هک  نانآ 
ناراکنایز . 

ترخآ .  ایند و  رد  يراکنایز 
نانیرتراکنایز . 

عوشخ . 
ناعشاخ .  تافص 

تسایلوا .  رویز  عوشخ 
هناقفانم .  ییامن  عشاخ 
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هرجاشم . 
هبطخ . 

یسیونشوخ .  طخ و 
صالخا . 

صالخا .  ندوب  راوشد 
هناصلخم .  اما  كدنا  راک  ندوب  یفاک 

صلخم . 
ع .)   ) یسوم صالخا 

لامعا .  ندش  هتفریذپ  رد  صالخا  شقن 
صلخم .  ریغ 
صلاخ .  نید 

صالخا .  تقیقح 
دروآ . یم  صالخا  هچنآ 

صالخا .  عناوم 
صالخا .  ياهدمایپ  راثآ و 

ایر . صالخا و  نایم 
فالتخا . 

دندوب . دحاو  یتما  مدرم 
درک . یم  هچراپکی  ار  امش  تساوخ  یم  ادخرگا 

تسا .  هچراپکی  یمالسا  تما 
فالتخا .  ندنکفا  رود  هب  قیوشت 

فالتخا .  ياهدمایپ 
تسا .  یهلا  يرفیک  فالتخا 

تسا .))  تمحر  نم  تما  یگدنکارپ   )) يانعم
تسا .))  تمحر  نم  باحصا  یگدنکارپ   )) يانعم

ییادج .  تعامج و  يانعم 
ییادج .  هقرفت و  تلع 

ینیشناج . 
ادخ . نیشناج 

شنیرفآ . 
شنیرفآ .  اشنم 

ناحبس .  يادخ  هدیرفآ  نیتسخن 
ناهج .  شنیرفآ 

دلج 3 ۀمکحلا  www.Ghaemiyeh.comنازیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com


اهنامسآ . شنیرفآ 
نامسآ .  تفه 

زور . شش  رد  نیمز  اهنامسآ و  شنیرفآ 
کیدزن .  نامسآ 

نامسآ .  نوتس 
یسرک .  شرع و 

ام . دید  زا  ناهنپ  شنیرفآ  تمظع  هوکش و 
نیرب .  ناهج  تیصوصخ 

اهناهج .
وکین . شنیرفآ 

راگدیرفآ .
یلامتحا .  ررض  عفد  هب  لقع  توعد 

ادخ . راکنا  زا  اهدرخ  یناوتان 
تسا .  لولعم  ریغ  هب  مئاق  هدیدپ  ره 

تسیچ . ؟  ماسجا  ثودح  رب  لیلد 
ادخ . دوجو  تابثا 
ادخ . دوجو  تابثا 
ادخ . دوجو  تابثا 
ادخ . دوجو  تابثا 

كاخ .  زا  ناسنا  شنیرفآ 
اهنآدهز . رد  يرگتروص 

حور .  شنیرفآ 
اهتفج . شنیرفآ 

ایشا . ندوب  تفج 
یسانشادخ .  يزور و 

ایشا . هزادنا  دح و  نییعت 
ناسنا .  میلعت 

اهگنر . اهنابز و  عونت 
هناخ .  هیاس ,  كاشوپ , 

باوخ . 
زور . بش و  شدرگ 

نیمز .  شنیرفآ 
اههوک . شنیرفآ 
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اهبآ . شنیرفآ 
اهایرد . ندرک  مار 
ناهایگ .  شنیرفآ 

اهداب . نداتسرف 
هام .  دیشروخ و  شنیرفآ 

اهنامسآ . شنیرفآ 

ادخ . دوجو  تابثا 
نآ .  هب  شنیرفآ  نداد  تبسن  تعیبط و 

تاناویح .  یسانشادخ 
. ادخ راکنا  تلع 

. احلا فرح 

.999 جح ))   :)) جحلا  ـ
.1019 تجح ))   :)) ۀجحلا  ـ

.1027 ثیدح ))   :)) ثیدحلا  ـ
.1043 دودح )) :)) دودحلا  ـ

.1061 گنج ))   :)) برحلا  ـ
.1079 براحم ))   :)) براحملا  ـ
.1089 نانابهاگن ))   :)) سرحلا  ـ

.1095 یگدازآ ))  يدازآ و   :)) ۀیرحلا  ـ
.1103 يدنمزآ ))   :)) صرحلا  ـ

.1113 هشیپ ))   :)) ۀفرحلا  ـ
.1117 فیرحت ))   :)) فیرحتلا  ـ

.1121 مارح ))   :)) مارحلا  ـ
.1129 بزح ))   :)) بزحلا  ـ

.1135 یشیدنارود ))   :)) مزحلا  ـ
.1145 هودنا ))   :)) نزحلا  ـ

.1161 یسرباسح ))   :)) باسحلا  ـ
.1181 دسح )) :)) دسحلا  ـ

.1191 غیرد ))   :)) ةرسحلا  ـ

.1195 یکین ))   :)) ۀنسحلا  ـ
.1201 ندرک ))  یکین   :)) ناسحالا  ـ

.1213 هظفاح ))  :)) ظفحلا  ـ
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.1217 يزوت ))  هنیک  :)) دقحلا  ـ
.1223 ریقحت )) :)) ریقحتلا  ـ

.1227 قح ))   :)) قحلا  ـ
.1243 قوقح ))   :)) قوقحلا  ـ
.1251 راکتحا )) :)) راکتحالا  ـ

.1257 تمکح ))   :)) ۀمکحلا  ـ
.1271 ندروخ ))  دنگوس   :)) فلحلا  ـ

.1279 لالح ))   :)) لالحلا  ـ
.1285 يرابدرب ))   :)) ملحلا  ـ
.1297 شیاتس ))  :)) دمحلا  ـ

.1301 تقامح ))   :)) قمحلا  ـ
.1311 مامح ))   :)) مامحلا  ـ

.1315 زاین ))  :)) ۀجاحلا  ـ
.1329 طایتحا )) :)) طایتحالا  ـ

.1333 هراچ ))   :)) ۀلیحلا  ـ
.1337 یگدنز ))   :)) ةایحلا  ـ

.1343 تاناویح ))   :)) ناویحلا  ـ
.1351 مرش ))  :)) ایحلا  ـ

 . جح

 . جح

 . نآرق
 ((. تسا هدرک  بجاو  دنراد  ار  نآ  هب  نتفر  ییاناوت  هک  یناسک  رب  ار  هناخ  نیا  ترایز  دنوادخ  ))

((. دنیایب وت  دزن  رود  ياههار  زا  هدیکت  نارتشا  رب  راوس  ای  هدایپ  ات  ناوخارف  جح  هب  ار  مدرم  و  ))
هک دیراذگم  او  ار  نآ  دیا  هدنز  ات  ناتراگدرورپ ,  هناخ  قح  رد  ار ! ادخ  ار ! ادخ  دومرف : تافو  ماگنه  هب  دوخ  تیصو  رد  ع )   ) یلع ماما   ـ

(( . 1  )) دش دیهاوخن  هداد  تلهم  یهلا )  باذع  زا  , ) دوش اهر  رگا 
 . تسا یناوتان  ره  داهج  جح   ـ

. دنک یم  يربارب  مهرد  رازه  اب  جح  رد  ندرک  هنیزه  مهرد  کی  باوث )  ( ـ
. دنک یم  هیده  شزرمآ  وا  هب  دنوادخ  تسادخ و  نامهیم  هرمع  جح و  رئاز   ـ

 ( هک دنادب   ) دوشن جح  ترایز  هب  قفوم  اما  دزاس  هدامآ  راک  نیا  يارب  ار  دوخ  دور و  جح  دـهاوخب  یـس  ها کـ ـ گر هـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
 . تسا هدش  مورحم  باوث  نیا  زا  یهانگ  ببس  هب 

ار امـش  دـنواد  ـتـم خـ ـس هّللا هـ لیلخ  میهاربا  نم  مدرم !  يا  تفگ :  هدـناوخ  ارف  جـح  هب  ار  مدرم  میهاربا  ع : )   ) قداص ماما  ای  رقاب  ماـما   ـ
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ار میهاربا  يادـن  نیادـنور  یم  جـح  تمایق  زور  ات  هک  یناسک  مامت  دـیورب  نآ  ترایز  هب  سپ  دـینک , ترایز  ار  هناخ  نیا  هک  هداد  ناـمرف 
. دوب نمی  مدرم  زا  تفگ  کیبل  ار  وا  توعد  هک  یسک  نیتسخن  دنا و  هداد  خساپ 

 . جح هفسلف 

هاگ نآ  تسـشن و  ترـضح  نآ  دزن  شناکلـسم  مه  زا  یعمج  اب  دـمآ و  ع )   ) قداص ماـما  تمدـخاجوعلا  یبا  نبا  سنو :  ـل بـن یـ ـض فـ  ـ
میوگب ؟  نخس  یهد  یم  هزاجا  ایآ  دنک  هفرس  دیاب  دراد  يا  هفرس  هک  ره  دنتناما و  مکح  رد  اهسلجم  هّللادبع !  ابا  يا   : تفگ

. وگب یهاوخ  یم  هچ  ره  دومرف : ع )   ) قداص ماما 
یم ار  خوـلکو  تشخ  اـب  هتـشارفارب  هناـخ  نیا  دـیرب و  یم  هاـنپ  گنـس  نیا  هب  دـیبوک و  یم  ار  نمرخ  نیا  یک  اـت  تفگ :  اـجوعلا  یبا  نبا 

دیود ؟ یم  نآ  درگ  رب  هدیمر  رتش  نوچ  دیتسرپ و 
وت تسا  هدرک  يراذـگ  هیاپ  شیدـنا  ماخ  میکح و  ریغ  مدآ  کی  ار  راک  نیا  هک  درب  یم  یپ  دـنک  یبایزرا  دـشیدنیب و  راک  نیا  رد  هک  ره 

 . هدبار مباوج  دوب , نآ  ماظن  داینب و  تردپ  يرما و  نیا  نیشن  هلق  رادمدرس و  هک 
دـشچن ار  نآ  نیر  ـیـ ـش ـعـم  طو دبای  راوگان  ار  قح  دزاس  روک  ار  شلد  هدـید  دـنک و  شهارمگ  ادـخ  هک  ره  دومر :  فـ ع )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما

. دنادرگن شزاب  رگید  درب و  تکاله  ياهروخشبآ  هب  ار  وا  ددرگ و  شتسود  ناطیشو 
زا دیامزای  ار بـ نا  ـ نآ ير  ـبـ نا ـ مر نآ فـ رد  روضح  اب  ات  هتشاداو  شتسرپ  هب  نآ  هلیسو  هب  ار  دوخ  ـد خـلـق  نواد ـت کـه خـ سا يا  ـه  نا ـن خـ یا

نیا ـت  ـسا هدر  ـش کـ ناراز ـ گزا نار و قـبـلـه نـمـ ـبـ ما ها پـیـ ـگـ یا ـ جار نآ  هدومرف و  قـیوشت  نآ  تراـیز  تشادـگرزب و  هب  ار  اـهنآ  ور  نیا 
تمظع زکرم  راوتـسا و  لامک  داـینب  رب  دـماجنا و  یم  وا  شزرمآ  هب  هک  تسا  یهار  تسادـخ و  يدونـش  ناوضر و خـ زا  يا  هخاـش  هناـخ 

 . تسا
هتـشذگ و ناهانگ  هم  زا هـ ندـمآ  نوریب  رایـسب و  باوث  ندرک  بلط  تسا و  یلاعت  يادـخ  رب  ندـش  دراو  جـح ,  تلع  ع : )   ) اضر ماما   ـ
هب زین )  ) اهتذل اهشهاوخ و  زا  نآ  نتـشاد  زاب  ندب و  ندنکفا  جنر  هب  لاوما و  ندرک  جرخ  تسا  نینچمه  ون  زا  هدنیآ  یگدنز  ندرک  عورش 

یمن جـح  هک  ناـنآ  هچ  دـننک و  یم  جـح  هک  ناـنآ  هچ  دـنا , یکـشخ  اـیرد و  رد  دـنملاع , برغ  قرـشرد و  هک  یناـسک  ندیـسر  تعفنم 
ییاهاج نانیشن و  هموح  ياهزاین  ندش  هدروآرب  زین  دنمتسم و  رو و  هشیپ  رادیرخ و  هدنـشورف و  الا و  هد کـ دراو کـنـنـ رجات و  زا  معادننک 

. دننیبب تساهنآ  نآ  زا  هک  ار  ییاهدوس  ات  تسا  مدرم  عامتجا  لحم  هک 
لیلذ راوخ و  اج  نآ  رد  يربکتمو  شکندرگ  ره  هک  اریز  تسین ,  یعسم  زا  رتبوبحم  یلاعت  يادخ  دزن  ییاج  هـیـچ  ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ

. دوش یم 
هن هک  ییاهگنس  اب  ناه  نایاپات جـ هیلع ---  هّللا  تاولص  مدآ ---  نامز  زا  ار  نامدرم  ناحبـس  يادخ  هک  دینیب  یمن  ایآ  ع : )   ) یلع ماما   ـ

ار نآ  تخاـس و  دوخ  تمرح  اـب  ـه  نا ار خـ ـنـگـهـا  ـس نآ  درک و  شیاـمزآ  دنونـش  یم  هن  دـننیب و  یم  هن  یناـیز و  هن  دـنناسر  یم  يدوـس 
رد داد , ياج  اه  هرد  نیرتگنت  نیمز و  طاقن  نیرتهایگ  یب  اهناکم و  نیر  ـتـ خال ـنـگـ ـس رد  ار  نآ  سپـس  دادرارق  مدرم  ندمآ  درگ  هاگیاج 

نـه ـبـی ,  ـسا هن  دوش , یم  هبرفاج  نآ  يرتش  هن  هک  مه  زا  رود  ياهیدابآ  بآ و  مک  ياه  همـشچ  غاد و  ياـهگیر  نشخ و  ياـههوک  ناـیم 
دوصقم و لزنم  رـس  مارحلا  تیب  سپ ,  دنروآ  يور  نآ  يوس  هب  ات  دومرف  ار  وا  نادـنزرف  مدآ و  دـنوادخ  سپـس  يدنفـسوگ  هن  يوا و  گـ

ياه هریزج  زا  بیش و  رپ  ياه  هرد  اهیداو و  نورد  زا  تسد و  رود  ياهت  ـ ـشد اهتالف و  نایم  زا  دوجو  مامت  اب  نامدرم  دیدرگ  ناشزادناراب 
الا هلا  دنهد و ال  ناکت  ار  دوخ  ياه  هناش  يراسکاخ  يراوخرـس و  زا  یعـس  ماگنه  هب  ات  دنروآ  یم  يور  اج  نآ  هب  اهایرد  هدنکارپ  مه  زا 

يرانک هب  ار  دوخ  یـصخش  ياه  هما  دنباتـشب جـ نانک  هلوره  هتفرگ  درگ  ياهرکیپ  هتفـشآ و  ياهوم  اب  دـنخرچب و  نآدرگ  رب  نایوگ  هّللا 
راکــشآ و شیاـمزآ  تخــس و  یناـحتما  گرزب و  ـی  نو ـ مزآ ـن  یا دـنهد  رییغت  ار  دوـخ  ياـبیز  هفاـیق  اـهوم  ندرکن  حالــصا  اـب  هتخادــنا 
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 . تسا هداد  رارق  شتشهب  هب  ندیسر  دوخ و  تمحر  ببس  ار  نآ  گرزبدنوادخ  هک  تسا  يرثؤم  يزاسکاپ  ینادرگصلاخ و 
راومه ياهنیمزرس  اهرا و  ـبـ یو اهغاب و جـ نایم  رد  ار  شیوخ  دنمجرا  ياهرعـشم  دوخ و  تمرح  اب  هناخ  تساوخ  یم  ناحبـس  يادخ  ـر  گا

مرخ و ياـهغاب  اهرازمدـنگ و  ناـیم  رد   , تسا مه  هب  کـیدز  شیاهاتـسور نـ هتـسویپ و  مه  هـب  شیاـه  هناـخ  هـک  هوـیم  رپ  تـخرد و  رپ  و 
هک تبسن  نامه  هب  هنیآ  ره  داد  یم  رارق  دابآ  ياه  هداج  از و  تجهب  مرخ و  ياهناتـسغاب  طسو  رد  بآ و  رپ  ياهتـشد  هایگ و  رپ  ياهنیمز 

. دوب مک  ازج  شاداپ و  دوب  رت  هداس  ناحتما  شیامزآ و 
کش و هنخر  زا  دوب  ـی  یا ـنـ ـشورو رون  خرـس و  توقای  زبس و  درمز  زا  هتفر  راک  هب  نآ  تخاس  رد  هک  ییاهگنـس  هدو کـعـبـه و  ـ لا ـ ـش ـر  گا

یمرود مدرم  زا  ار  هسوسو  دیدرت و  مطالت  دز و  یم  رانک  رب  اه  ـ لدزا ار  ناطیش  شـشوک  درک  یم  مک  نانیب )  رهاظ  (ي  اه هنیـس  رد  دیدرت 
هب دریگ و  یم  یگدـنب  هب  نوگ  هنوگ  ياهتدـهاجم  ار بـا  نا  ـ نآ ـد و  یا ـ مزآ ـخـتـیـهـا مـی  ـس عاو  ـ نا اـب  ار  شناگدـنب  دـنوادخ  اـما  تخاـس 
رد ار  يراسکاخ  ینتورف و  دنک و  نوریب  ناشیاهلد  زا  ار  يدنـسپدوخ  ربک و  هلیـسو  نیدب  ات  دنک , یم  ناشـشیامزآ  فلتخم  ياهیراتفر  گـ

. دهن ناشرایتخا  رد  یناسب  ار  شیوخ  وفع  بابسا  دیاشگب و  نانآ  يور  هب  ار  شتمحرو  لضف  ياهرد  دناشنب , ناشیاهناج 
هب ار  اهنآ  دیرفایب و  ار  نامدر  لاعتم مـ دـنوادخ  دومرف : هبعک  فاوط  جـح و  تلع  زا  مکح  نب  ماشه  لاؤس  هب  خـساپ  رد  ع )   ) قداص ماما   ـ

ملاع و برغ  قرـش و  زا  مدرم  ندمآ  مهارف  هیام  ار  جح  دوم و  یهن نـ داد و  نامرف  تسا  نآ  رد  ناشایند  تحلـصم  هچنآ  نید و  زا  يوریپ 
دوس دنرب  یم  الاک  يرهـش  هب  يرهـش  زا  هک  یناناگرزاب  ات  داد و  رارق  رگیدـکی ) زور  لاحزا و  ناشندـش  هاگآ  و   ) مه اب  اهنآ  ندـش  انـشآ 

لقن و ترـضح  نآ  ياهربخ  دوش و  هتخانـش  (ص )  ادـخ ربماـیپ  راـثآ  اـت  دنـسر و  يا  هد  ـ یا نارادر بـه فـ ـتـ ـش نا و  ـ گد ـنـ هد هیارکو  دـنرب 
. دورن اهدای  زا  دوش و  وگزاب 

اهدمآ و رد  تش و  نار مـی گـ ـ یو اهرهشو  دندش  یم  دوبان  دندرک , یم  هدنسب  دوخ  نیمزرـس  رهـش و  هب  طقف ))  )) یمدرم یموق و  ره  رگا 
 . جح تلع  تسا  نیا  دش  یمن  هاگآ  اهنآزا  یسک  دنام و  یم  هدیشوپ  اهربخ  درک و  یم  تفا  اهدوس 

هک  ) نایاپراچ ـنـد  نا نا هـمـ ـ نآ دـینادرگ  بجاو  امـش  رب  درک , شنامدرم  هلبق  هک  ار  دوخ  مارحلا  تیب  تراـیز  دـنوادخ  ع : )   ) یلع ماـما   ـ
یم يور  اـج  نآ  هب  هناقاتـشم  ( دـندرگ یمزا  دو بـ ـه خـ نا ـیـ ـشآ هب  هک   ) نارتوبک نوچمه  دـنوش و  یم  دراو  اـج  نآ  هب  دـنوش ) دراو  بآرب 

. داد رارق  شیوخ  تزع  تردق و  هب  ناشفارتعاو  شیوخ  تمظعربارب  رد  نامدرم  ینتورف  يارب  يا  هناشن  ار  هناخ  نآ  دنوادخ  دنروآ 
زور ياهـساره  اهیتخـس و  ایند و  ياهیـشوخان  نآ ,  زا  امـش  هتـسویپ  ياهترایز  هک  دـینک  ترایز  هتـسویپ  ار  هناخ  نیا  ع : )   ) قداص ماـما   ـ

. دنک یم  رود  امش  زا  ار  زیخاتسر 
 . تساهلد شخب  شمارآ  جح  ع : )   ) رقاب ماما   ـ

ددرگ راوتـسا  ناتنامیا  دوش و  دایز  ناتیاهدمآرد )  و   ) اهیزور دنامب و  ملاس  ناتیاهندب  ات  دیروآ  ياج  هب  هرمع  جح و  ع : )   ) داجـس ماما   ـ
. دینک نیمات  ار  دوخ  هناخ  مدرم و  هنیزهو 

تسا ؟  هدش  هداد  جح  نامر  ار فـ چـ ـد : سر ـر بـپـ گا ع : )   ) ـا ضر ما  ـ ما  ـ
ند ـ نا ـ سر ینید و  لئاسم  زا  ندش  هاگآ  هوالع  هب  تسوا  زا  ینوزف  بل  ـل و طـ جوز ـد عـ نواد ند بـر خـ ـ شدراو شتلع  دوش  هتفگ  خساپ  رد 
رد ات  دـننک  یمن  چوک  يا  هتـسد  یهورگ  ره  زا  ارچ  تسا :  هدومرف  یلاعت  يادـخ  هک  ناـنچ  يا  هیحاـن  وس و  ره  بـه  ع )   ) نا ـ ما ـ ما را  ـبـ خا

. دنبایب ار  دوخ  عفانم  هک  نآ  ات  دنوش و  هاگآ  هیقف و  نید 

 . جح ییادزرقف 

. درب دهاوخ  رس  هب  یبوخ  ریخ و  رد  تسا  هدنز  ات  دروآاج  هب  جح  رابود  سک  ره  ع : )   ) قداص ماما   ـ
. دیاین راتفرگ  رقف  هبزگره  دروآ , اج  هب  جح  راب  هس  سک  ره   ـ
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. درب یم  نیب  زا  ار  یتسدیهت  رقف و  جح  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
. دیادزب ار  رقف  دروآ و  يرگناوت  عیرس  نانچ  هناخ  نیا  ترایز  رب  تموادم  دننامه  يزیچ  هک  ما  هدیدن  ع : )   ) قداص ماما   ـ

. دیوشزاین یب  ات  دینک  جح  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
دارفا زا  يدرم  ای  مورب  جـح  هب  هلاسره  هک  ما  هدرک  هدامآ  ار  مدوخ  نم  درک : ضرع  هک  رامع  نب  قاحـسا  هب  خـساپ  رد  ع )   ) قداص ماما   ـ

یتسه ؟  ممصم  راک  نیا  رب  ایآ  دومرف : متسرفب ,  جح  هب  مدوخ  هنیزه  اب  ار  ما  هداوناخ 
 . مهد یم  يرگناوت  دیون  ار  وت  دش و  دهاوخدایز  تتورث  هک  شاب  هتشاد  نیقی  ینک  نینچ  رگا  دومرف : يرآ  مدرک :  ضرع 

. دنک یم  كاپ  ار  ناهانگ  جح 

یم نآ  يوس  هب  تناها  زا گـنـ يوش و  یم  دراو  تراگدرورپ  رب  هلیـسو  نادب  ینادـب  هک  تسا  نیا  وت ) رب   ) جـح قح  ع : )   ) داجـس ما  ـ ما  ـ
 . ینک یمادا  تسا  هدرک  بجاو  وت  رب  ادخ  هک  ار  یفیلکت  هضیرف و  دوش و  یم  هتفریذپ  تا  هبوت  نآ  هلیسو  هبو  يزیرگ 

یم تشهب  هب  نتفر  بجوـمو  دـننک  یم  كاـپ  ار  ناـهانگ  دـنرب , یم  نـیب  زا  ار  يراداـن  هرمع  جـح و  ندروآ  بـه جـا  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
. دنوش

. دوش یم  مامت  لماک و  نادب  جح  هچنآ 

 . نآرق
((. دینادرگ لماک  ادخ  يارب  ار  هرمع  جح و  ))

 . تسا ماما  اب  ندرک  تاقالم  هب  جح  تیمامت  ع : )   ) رقاب ماما   ـ
 . تسا ماما  تاقالم  روظنم  مهثفت : --- ))  اوضقیل   )) هیآ هرابرد  ع --- )   ) قداص ماما   ـ

ترایز كرت  هک  دـینک  ـل  ما ار کـ دوخ  جـح  ص )   ) ادـخ ربمایپ  ترایز )   ) اـب دـیتفر  ادـخ  هنا  ترا خـ ـ یز ها بـه  ـ گر هـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
امـش رب  ار  اهنآ  ترایز  قح و  دـنوادخ  هک  يروبق  ترایزاب  ار  دوخ  جـح  دـیراد و  نامرف  راک  نیا  هب  امـش  تسوا ,  هب  يافج  ادـخ  لوسر 

. دیبلطب يزور  اهربق  نیا  دوج ) تکرب و   ) زا دینادرگ و  لماک  تسا  هدرک  مزال 
تسا جح  زا  یئزج  ام  ترایزاریز  دهد , نایاپ  ام  زا  رادید  هب  ار  دوخ  جح  دیاب  درازگ , جح  امش  زا  ها یـکـی  ـ گر هـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ

.
تیالو و راهظا  ام  هب  تبـسن  دـنیایبام و  دزن  نآ  زا  سپ  دـندرگب و  اهگنـس  نیا  درگ  رب  دـنیایب و  هک  دـنراد  نامرف  مدرم  ع : )   ) رقاـب ماـما   ـ

. دنیامن مالعا  ام  زا  ار  ناش  يراداوه  دننک و  یتسود 

 . جح كرت  تبقاع 

 . نآرق
زا دـنوادخ  اـنامه  دزرو  رفک  سک  ره  مدرم و  رب  تسادـخ  قـح  دنـشاب  هتـشادار  نآ  هب  نتفر  ییاـناوت  هک  یناـسک  يارب  هـبعک  ترا  ـ یز ))

 ((. تسا زاین  یب  نایناهج 
ات اما  دشاب  هتشاد  جح  ییاناوت  هک  یـسک  و  تسا :  هدیزرو  رفک  گرزب  يادخ  هب  تما  نیا  زا  سک  هد  یلع !  يا  ص : )   ) ادخ ـبـر  ما پـیـ  ـ

. درازگن جح  تسه  هدنز 
. دزیگنارب ینارصن  ای  يدوهی  زیخاتسر  زور  رد  ار  وا  دنوادخ  دسر , ارف  شگرم  ات  دزرو  للعت  نادنچ  جح  نتفر  رد  سک  ره   ـ
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دندرگرب جح  زا  نایجاح   ) دنیبنار نایجاح  هک  ینامز  ات  دنک , كرت  يویند  يزاین  لکشم و  ببس  هب  ار  جح  سک  هـر  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
. دوشن فرطرب  شلکشم  زاین و  دور ) جح  هب  شدوخ  ای 

ای جـح و  زا  هد  ـ نرادزا يرا بـ اـی بـیـمـ دـیدش , رقف  ببـس  هـب  ـر نـه  گا ـد , ـشا هدراز بـ در و حـج نـگـ ـس بـمـیـ کر هـ ع : )   ) قدا ـ ــص ما  ـ ما  ـ
 . ینارصن ای  دهاوخرگا و  دریمب  يدوهی  هک  دیاب  دشاب , هدرک  يراددوخ  جح  زا  يدنمتردق  تعنامم 

جح یـعـنـی  ـت کـه حـج ,  ـسا یـسکوا  دومرف : رتهارمگ )) تسا و  روک  زین  ترخآ  رد  دشاب  روک  يارـس  نیا  رد  سک  ره   )) هیآ هرابرد   ـ
. دسر ارف  شگرم  ماجنارس  هک  نآ  ات  مور ,  یم  جحرگید  لاس  مور ,  یم  جح  لاسما  دیوگب : دزادنا و  ریخات  هب  ار  بجاو , 

 . جح ندرک  لیطعت 

 . نآرق
((. دینادرگ مدرم  راک  ماوق  ار  مارحلا ,  تیب  هبعک ,  دنوادخ  ))

ـپـس ـس دروآ و  یـسک یـک حـج بـه جـا  رگا  دنیوگ : یم  نایوگ  هصق  نیا  زا  يا  هدع  درک : ضرع  ع )   ) قداص ماما  هب  نم  ـ حر ـ لاد عـبـ  ـ
رگا دنیوگ  یم  غورد  دومرف : ترـضح  تسا  هداد  ماجنا  يرتهبرا  دروآ کـ اج  هب  محر  هلـص  دهدب و  هقدص  جح )  هب  ررکم  نتفر  ياج  هب  )

 . تسا هدینادرگ  مدرم  راک  ماوق  ار  هناخ  نیا  دنوادخ  هک  یلاح  دوش  یم  هدناشک  یلیطعت  هب  هناخ  نیا  دننکب  ار  راک  نیا  مدرم 
جح نتفر  هب  دـنهاوخن , هچو  دـنهاوخب  هچ  ار , اـهنآ  هک  تسا  مزـال  ماـما  رب  دـنناشک  یلیطعت  هـب  ار  جـح  مدرم  رگا  ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ

 . تسا هدش  اپ  رب  ترایز  جح و  نیمه  يارب  هناخ  نیا  اریز  دنک , روبجم 

 . جح داتفه  زا  رترب 

مناـشوپب و ار  ناـش  هـنهر  ند بـ میاـمن و بـ فرطرب  ار  اـهنآ  یگنـسرگ  مـنک و  یتسرپرـس  ار  یناملــسم  هداو  ـ نا ـر خـ گا ع : )   ) ـر قا ما بـ ـ ما  ـ
. دسر داتفه  هب  میاهجح  رامش  ات  مرازگب  جح  ردق  نآ  هک  نیا  زا  مراد  رتشوخ  منک  ظفح  مدرم  نایم  رد  ار  ناشیوربآ 

. دنتسه مک  یعقاو  نایجاح 

مدرم هب  ـالاب  نآ  زا  تفر و  یهوک  زارف  رب  ترـضح  نآ  یهار  زا  روبع  ماـگنه  متفر  جـح  هب   ( ع  ) قداـص ماـما  اـب  ریثک : نب  نمحرلادـبع   ـ
 !. نایجاح دنکدنا  هچ  وهایه و  تسا  رایسب  هچ  دومرف : تسیرگن و 

دنوادخ ایآ  ادخ ! لوسر  هداز  يا  موش  تیادـف  مدرک :  ضرع  ناشیا  هب  فاوط  ماگنه  رد  مدوب  جـح  رد  ع )   ) قداص ماما  اب  ری :  ـ ـص ـ بو ـ با  ـ
دزرمآ ؟ یم  ار  نامدرم  نیا 

ینانخس ماما  دیوگ : یم  ریصب  وبا  هدب  ناشن  نم  هب  ار  اهنآ  مدرک :  ضرع  دنکوخ  هنیزوب و  ینیب  یم  هک  ییاهنآ  رتشیب  ریـصبابا ! يا  دومرف :
تـشحو مدـید !  ناکوخ  ناگنیزوب و  نانوچ  ار  نایجاح )   ) نانآ ماگنه  نیا  رد  دیـشک  ممـشچر  ار بـ ـتـش  ـسد ها  نآ گـ تفگ و  دوخ  اـب 

 . مدید لوا  لثم  ار  اهنآ  نم  دیشک و  ممشچ  هب  ار  شتسد  هرابود  ماما  مدرک 

. رازگ جح  بادآ 

 . نآرق
 [ اور لادج [  هانگ و  يرتسبمه و  نآ  يانثا  رد  هک ]  دنادب  دـنک [  ادا  ار  هضیرف  نیا  اههام  نآ  رد  هک  ره  تسا  ینیعم  ياه  ـ ها رد مـ حـج  ))

 ((. تسین
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یلاعت يادخ  یصاعم  زا  ار  وا  هک  یعرو  : درادن شزرا  دشابن , وا  رد  تلصخ  هس  رگا  دنک , ترایز  ار  هناخ  نیا  هک  یسک  ع : )   ) رقاب ماما   ـ
. دراد تبحاصم  ینیشنمه و  يو  اب  هک  یسک  اب  يراتفرشوخو  دنک  راهم  ار  شمشخ  نآ  اب  هک  یملح  دراد , زاب 

نانچمه اریز  وگم , ـخـنـگـی  سر هب خـیـ زج  وگ و  رایسب  ادخ  دای  ریگ و  شیپ  رد  ار  ادخ  ياوقت  یتس  مار بـ ـ حا نو  چـ ع : )   ) قدا ما صـ ـ ما  ـ
هدومرف لج  زع و  دنوادخ  دراد  هگن  ریخ  نخ  زا جـز سـ ار  ـش  نا ـ بز ـی  مدآ هک  تسا  نیا  هرمع  جح و  تیمامت  زا  هدومرف  یلاعت  يادخ  هک 

 ((. يرتسبمه و هک ]  دنادب  دیاب  دنک [  ادا  ار  هضیرف  نیااههام  نآ  رد  هک  ره  سپ   : )) تسا

 . نیبقارم بادآ 

ـتـگـی ـس ـبـ لد زا هـر  ار  ـت  لد ینک ,  نتفر  مزع  هک  نآ  زا  شیپ  ینک ,  جـح  یتساوخ  نوچ  دومرف :  ع )   ) قداص ماما  ۀعیرـشلا :  حابـصم   ـ
لکوت وا  هب  تتانکس  تاکرح و  مامت  رد  راذگاو و  تراگدیرفآ  هب  ار  تیاهراک  همه  نک ,  یلاخ  ادخ  يارب  یباجح  ره  زا  يا و  هلغش  ـ مو

زادرپب و يراد  ندرگ  هب  مدرم  زا  هک  ار  یقوقح  يوگ و  دوردب  نامدرمو  شیاسآ  ایند و  وا شـو و بـا  مکح  ردق و  اضق و  هدرپس  رس  نک و 
وت لابو  هیامو  نم  ـ شد نیا هـمـه  دور  یم  نآ  میب  هک  نکم  هیکت  دوخ  ییاراد  لام و  یناوج و  ورین و  نارفـسمهو و  بکرم  هار و  هشوت  رب 

لابو و هیام  نمـشد و  ار  زیچ  نامه  دنوادخدوش  مرگتـشپ  رگید  يزیچ  هب  لاح  نیا  اب  دشاب و  ادخ  يدونـشخ  یعدم  هک  نآ  اریز  دندرگ ,
 . تسین يا  هراچ  ناوت و  ار  رگید  سک  چیه  هن  وا و  هن  دهدن  قیفوتو  دشابنرادهگن  ادخ  رگا  هک  دنامهفب  وا  هب  ات  دنادرگ , وا  تمحز 

شربمایپ ياهتنس  دنوادخ و  ضیار  تاقوا فـ  , شاب وکین  شوخ و  ینیشنمه  رفـسمه و  يرادن ,  تشگرب  دیما  ییوگ  هک  وش  هدا  ـ مآ نا  چـنـ
شـشخب و ینابرهم ,  يرازگـساپس ,  ییابیکـش ,  يرا ,  ـ بدر بـ بدا ,  دـننام  تسا  مزال  وت  رب  اهنآ  تیاعر  هک  ار  يرگید  ياهزیچو  (ص ) 

. رادب ساپ  تاقوا  مامت  رد  ار  نارفسمه  هب  دوخ  هشوت  هر  راثیا 
 . نک نت  رب  عوشخ  عوضخو و  افص  قدص و  هماج  هد و  وشتسش  ار  دوخ  دنک  یم  كاپ  ار  ناهانگ  هک  يا  هبوت  بآ  اب  هاگ  نآ 

کیبلار وا  یناوخ  ار مـی  لجوزع  يادـخ  هک  هاگ  نآ  زاـس  مرحم  دراد  یم  زاـب  وا  تعاـط  ادـخ و  داـی  زا  ار  وت  هچنآ  ره  زا  ار  نتـشیو  خـ
 . نز گنچ  یقثولا )  ةورع   ) وا راوتسا  هریگتسد  هب  بان و  هزیکاپ و  صلاخ و  یکیبل  يوگ , 

. رآ فاوط  هب  شرعدرگ  رب  ناگتشرف  هارمه  ار  تلد  ینک ,  یم  فاوط  ادخ  هناخ  درگ  رب  نانامل  ـه کـه بـا مـسـ نو نا گـ هـمـ
 . يوشب تسد  تناوت  ورین و  همه  زا  زیرگب و  شیوخ  سفن  ياوه  زا  ندرک  هلوره  ماگنه  رد 

یتسین شراوازـس  تسین و  اور  وت  ربار  هچنآ  يآرد و  هب  زین  دوخ  ياهـشزغل  يربـخ و  یب  زا  يوش ,  یم  جراـخ  ینم  يوس  هب  هک  ها  نآ گـ
 . نکم انمت 

 . نک نامیپ  دیدجتوا  یگناگی  تینادحو و  رب  دنوادخ  اب  نک و  فارتعا  دوخ  ناهانگ  اهاطخ و  هب  تافرع  رد 
. وش کیدزن  ادخ  هب  نانیمطا  اب  هفلدزم  رد 

 . تسرفب یلعا  الم  يوس  هب  زین  ار  تحور  يور  یم  الاب  رعشم )  ) هوک رب  هک  هاگ  نآ 
. ربب زین  ار  عمط  يوه و  يولگ  ینک  یم  ینابرق  هک  هاگ  نآ 

. زادنیب گنس  هدیهوکنو  تشز  ياهرادرک  تئاندو و  یتسپ  اهشهاوخ و  هب  زین  تارمج  یمر  ماگنه  رد 
. رتسب زین  ار  تناهنپ  راکشآ و  ياهبیع  رس , ندیشارت  ماگنه  رد 

. رآ رد  دنوادخ  تیامح  فنکو  هانپ  ناما و  رد  يور ,  تشهاوخ  لابند  هک  نیا  زا  ار , دوخ  يراذگ  یم  مدق  مرح  هب  هک  هاگ  نآ 
 . نک ترایز  ار  هناخ  وا  تردق  تکوش و  هوکش و  تخانش  هناخ و  بحاص  تمظع  هب  نیقی  اب 

 . نک مالتساار  دوسالا  رجح  وا  تردق  تزع و  ربارب  رد  عوضخ  دنوادخ و  تمسق  هب  يدونشخ  رس  زا 
 . يوگ دوردب  تسوا  زج  هچره  اب  عادو  فاوط  اب 

دلج 3 ۀمکحلا  www.Ghaemiyeh.comنازیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 47 

http://www.ghaemiyeh.com


 . نادرگ كاپ  يور  یم  ادخ  رادید  هب  هک  يزور  نآ  يارب  ار  دوخ  نورد  ناج و  یتسیا ,  یم  افص  ها کـه بـر  نآ گـ
. ریگ شیپ  رد  ادخ  ياوقت  تفاصوا  ندرک  یناف  اب  شاب و  هتشاد  تورم  هورم  رد 

اپ راوتـسا و  يا  هتفرگ  ندرگرب  ار  نآ  زیخاتـسر  زور  ات  يا و  هتـسب  تیادخ  اب  هک  ینامیپ  يا و  هداهن  دوخ  جح  نیا  رد  هک  ـطـی  یار ـ ـش بـر 
 . شاب اجرب 

 . نتسب مارحا  بادآ 

دیوگب هیبلت  درک  یم  یعـس  هچ  ره  داتـسیا  مارحا  لـحم  رد  شبکرم  یتـقو  متفر  جـح  هب  ع )   ) قداـص ماـما  اـب  یلاـس  سنا :  نب  ـک  لا مـ  ـ
: دومرف ییوگب  دیابوگب  کیبل  ادخ ! لوسر  رـسپ  يا  مدرک :  ضرع  دتفا  ریز  هب  شبکرم  زا  دوب  کیدزن  دش و  یم  هدیربولگ  رد  شیادـص 

کیدعـس کیبل و ال  ال  دیوگب : مباوج  رد  لج  زع و  يادخ  مسرت  یم  کیبل  مهللا  کیبل  میوگب :  منک  تارج  هنوگچ  رماع ! یبا  رـسپ  يا 
!!.

دیآ ادن  شباوج )  رد  , ) دیوگب هیبلت  دور و  ادخ  هناخ  ترایز  هب  نآ  اب  دروآ و  تسد  ـی بـه  مار لا حـ نا مـ ـسـ نا ـر  گا ع : )   ) قدا ما صـ ـ ما  ـ
 . کیدعس کیبل و  هک :  دیآادن  دشاب  هدروآ  تسد  هب  لالح  هار  زا  رگا  کیدعس و  کیبل و ال  ال  هک : 

 , کیدعـس کیبل و ال  :ال  دیامرف وا  هب  دنوادخ  کیبل ,  مهللا  کیبل  دیوگب : دنک و  جـح  مارح  لام  هـر کـس بـا  ص : )   ) اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
!. داب تدوخ  نآ  زا  تجح 

وا ـنـیـت  ما هزو  اد و حـ مر خـ هب حـ ندـش  دراو  زا  شیپ  هک  دـنا  هدـش  هداد  نامرف  نت  ـ ـس مار بـ ـ حا مدر بـه  ور مـ نآ  زا  ع : )   ) ـا ـضر ما  ـ ما  ـ
يدج و دـنراد  هک  یعـضو  لاح و  نآ  رد  دـندنبن و  لد  نآ  ياهتذـلو  اهرویز  ایندروما و  زازیچ  چـی  ـه هـ بو ددر  ـع گـ ـشا نا خـ ـ ـش ـ یا ـهـ لد

. دنروآ وا  يوس  هب  ور  دوجو  مامت  اب  دننک و  وا  گنهآ  دنشاب و  اشوک 

 . جح عاونا 

هب ار  تش  ـد بـهـ نواد دراز خـ جح گـ ادخ  يارب  هک  یـسک  مدرم  يارب  جح  ادخ و  يارب  جح   : تسا هنوگ  ود  رب  جح  ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
 . تسا مدرم  نامه  هدهع  هب  تمایق  زور  رد  شباوث  شاداپ و  دور  جح  مدرم  يارب  هک  ره  ودهد  شاداپ  وا 

ادخ زا  شاب و  شوه  هب  نامز  نآ  رد  يدیدار  ادخ  ریغ  يارب  ندرک  داهج  نتفر و  جح  و  دومرف : جع )   ) يدهم روهظ  ياه  هناشن  هراب  رد   ـ
 . بلطب ار  جرف )  و   ) تاجن

. دزرمایبار وا  دنوادخ  نیقی  هب  دشابن , یبلط  ترهش  يراکایر و  شدصق  درازگ و  اد حـج  يار خـ ـس بـ کر هـ  ـ

. دریمب جح  هار  رد  هک  یسک  باوث 

. دشاب ناما  رد  گرزب  ساره  سرت و  نآ  زا  تمایق  زور  دریمب , نآ  زا  نتشگرب  ای  هکم  هب  نتفر  هار  رد  سکر  هـ ع : )   ) قدا ما صـ ـ ما  ـ
. دزیگنارب نایوگ  کیبل  ار  وا  دنوادخ  دریمب , مارحا  لاح  رد  سکره   ـ

سکره دنناما و  رد  ادخ  باذع  زا  هک  دزیگنارب  یناسک  هرمز  رد  ار  وا  دـنوادخ  دریمب  هنیدـم )  هکم و   ) مر ود حـ زا  رد یـکـی  ـس  کر هـ  ـ
. دش دهاوخن  هدوشگوا  لامعا  همان  دریمب , مرح  ود  نایم  هلصاف  رد 

 . مرح تمرح 

 . نآرق
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 ((. تسا ناما  رد  دیآرد  نآ  هب  سکره  و  ))
زا درب  هانپ  نآ  هب  دو و  ـ ـش مرح  دراو  هک  یناسنا  ره  دومرف : تسا ))  ناما  رد  دـیآرد  نآ  هب  سک  ره  و   )) هیآ هراـب  رد  ع )   ) قداـص ماـما   ـ
. دوش جراخ  مرح  زا  هک  هاگ  نآ  ات  دناسر  شرازآ  ای  داد  مر  ار  نآ  دیابن  دوش  نآ  دراو  يا  هدنرپ  ناویح و  ره  تسا و  ناما  رد  ادخ  مشخ 
هب دوش و  یتیان  ـکـب جـ تر دو مـ هب خـ تبسنای  دنک  يدزد  هکم  زا  ریغ  يرگید  ياج  رد  یقراس  رگا  دومرف : هیآ  نیا  ریـسفت  رد  نینچمه   ـ

شورف و دیرخ و  وا  اب  یسک  دوش و  يریگولج  دیاب  رازاب  هب  شن  ـتـ فر زا  اما  دوشریگتـسد , دیابن  تسه  مرح  رد  هک  ینامز  ات  دزیرگب  هکم 
. درکریگتسد ار  وا  دیاب  دشاب  هدرک  مرح  رد  ار  راک  نآ  رگا  اما  دوش  یم  ریگتسد  هاگ  نآ  ددرگ  جراخ  مرحزا  ات  دنکن  تسلاجم 

. دنک لمح  دوخ  اب  هحلسا  هکم  رد  هک  تسین  اور  امش  زا  کی  چیه  رب  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
نیرت شکرس  تسا  مرتحم  تمایق  زورات  ور  نیا  زا  داهن و  تمرح  ار  نآ  دنوادخ  هکلب  دندرمـش , مرتحم  ار  هکم  هک  دندو  مدر نـبـ ـن مـ یا  ـ

هنیک هب  هک  يدرم  دشکب و  تسا  هتشادن  ار  وا  ناج  دصق  هک  ار  یسک  هک  يدرمو  دوش  لتق  بکترم  مرح  رد  هک  تسا  یسک  ادخ  رب  مدرم 
. دزای تسد  تیلهاج  ياهیزوت 

یهلا يانث  دمح و  ـت و  ـسا ـ خر مدرم بـ نایم  رد  ترـضح  نآ  درک  حـتف  دوخ  ربمایپ  يارب  ار  هکم  دـنوادخ  هک  ـی  ما هـنـگـ ةر :  ـ یر ـو هـ با  ـ
نیا دـینادرگ  هریچ  نآ  رب  ار  نانمؤم  دوخ و  ربما  ـت و پـیـ ـشادزا هکم بـ هب  هلمح  زا  ار  لیف  باحـصا ]  دـنوادخ [  دومرف : هاـگ  نآ  تفگ و 

مر دیابن  ار  شدیص  دیرب و  دیابن  ار  شتخرد  تسا ,  مرتحمو  مارح  تمایق  زور  ات  سپس  هد و  لال شـ نم حـ يارب  زور  زا  یتعاس  طقف  رهش 
. داد

 . جح مسوم  رد  بیاغ  ماما  روضح 

وا اهنآ  اما  دـنیب  یم  ار  مدرم  دوش و  یم  رـضاح  جـح  مسوم  رد  ترـضح  نآ  یلو  دـننک , یم  مگار  دوخ  ماما  مدرم  ع : )   ) قداـص ما  ـ ما  ـ
. دننیب یمنار 

 . تجح

 . تجح

 . نآرق
 ((. میتسرفب يربمایپ  ناشیا  رب  هک  هاگ  نآ  ات  مینک  یمن  باذع  ار  یموق  چیه  ام  و  ))

((. دنام هدنز  یلیلد  هب  دنام  یم  هدنز  هک  ره  دوش و  كاله  یلیلد  هب  دوش  یم  كاله  هک  ره  ات  ))
 . تسا هدرک  تجح  هماقا  نانآ  رب  تسا ,  هدناسانش  ناشیا  هب  هداد و  مدرم  هب  هچنآ  هلیسو  هب  لج  زع و  يادخ  ع : )   ) قداص ما  ـ ما  ـ

هچنآ ات  دومرف : دنزیهرپب )) دیاب  زیچ  هچ  زا  هک  دنک  نشور  ناشیا  رب  ات  دنکن , هارمگ  تسا  هدرک  تیاده  هک  ار  یموق  ادـخ   )) هیآ هرابرد   ـ
. دناسانشب نانآ  هب  تسوا  مشخ  يدونشخ و  هیام  ار 

. ادخ هب  تفرعم  نداد  تبسن 

 . نآرق
 ((. ندرک تیاده  تسامرب  انامه  ))

((. درک ناتتیاده  نامیا  هب  هک  دراذگ  یم  تنم  امش  رب  دنوادخ  هکلب  ))
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اما تسادـخ ,  نآ  زا  شیاتـس  وـگب : دـنوادخ  دـنیوگ : یم  اـمتح  تسا  هدـیرفآ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  یـسک  هچ  ـی  ـسر نا بـپـ ـ نآ زا  ـر  گا ))
((. دنناد یمن  نانآرثکا 

تسا ؟  یسک  هچ  راک  تفرعم  هک :  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  ع )   ) قداص ماما   ـ
. دنرادن یشقن  نآ  ندروآ  دیدپ  رد  ناگدنب  تسا و  دنوادخ  راک  دومرف :

دنراد ؟ شقن  تفرعم  ندروآ  دیدپ  رد  ناگدنب  ایآ  مدیسرپ :  (ع )  اضر ماما  زا  ـد  یو ناو مـی گـ صـفـ  ـ
دنراد ؟ یشاداپ  دزم و  نآ  رباربرد  ایآ  مدیسرپ :  هن  دومرف : ترضح 

 . تسا هدومرف  تیاده  ار  اهنآ  دوخ  لضف  هب  هداد و  تفرعم  اهنآ  هب  دوخ  لضف  هب  دنوادخ  يرآ  دومرف :
ـت سد ـت  فر ـیـلـه بـه مـعـ سو ناد  ات بـ تسا  هدش  هداهن  يرازبا  مدرم  رد  ایآ  مدیسر :  پـ ع )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما زا  ـد  یو ـلـی مـی گـ عالاد عـبـ  ـ

ـنـد ؟ با یـ
دنا ؟ هدش  فلکم  تفرعم  بسک  هب  ایآ  مدرک :  ضرع  هن  دومرف :

هداد يو  هب  هچنآ  هب  زج  ار  سک  چیه  دنکن و  فیلکت  ناشناوت  هزادـنا  هب  زج  ار  ناگدـنب  دـنوادخ  دـنک و  نایب  هک  تسادـخ  رب  هن  دومرف :
. دزاسن فلکم  تسا 

 . تسادخ هژیو  اسر  تجح 

 . نآرق
((. درک یم  تیاده  ارامش  همه  تساوخ  یم  رگا  تسادخ  هژیو  اسر  تجح  وگب : ))

نم هدنب  دیامرف : هدنب  هب  ـت  ما زوررد قـیـ یلاعت  يادخ  دومرف : تسادخ ))  هژیو  اسر  تجح  وگب :  )) هیآ ـیـح  ضو رد تـ ع )   ) قدا ما صـ ـ ما  ـ
یتسناد ؟  یم  ایآ  ! 

يدرک ؟  لمع  یتسناد  یم  هچ  ـ نآ هب  ایآ  : دیامرف وا  هب  دنوادخ  يرآ  دهد : خساپ  رگا 
تجح نآ  تسا  نیا  دوش  موکحم  باجم و  وا  سپ ,  ینک  لمع  ینادب و ) ) ات یتخوماین  ارچ  دیامرف : ودب  متـسناد  یمن  دهد : خـساپ  رگا  و 

. اسر عطاق و 
. دوب دهاوخ  زین  قلخ  زا  دعب  تسه و  قلخ  اب  هدوب و  قلخ  زا  شیپ  ادخ  تجح   ـ

 . تجح رایرهش  يورین 

 . نآرق
 ((. تسا دنمزوریپ  اناوت و  ادخ  اریز  میوش ,  یمزوریپ  مناربمایپ  نم و  نیقی  هب  هک :  تسا  ـتـه  شاد رر  اد مـقـ خـ ))

 . تسا تردق  رایرهش  يورین  زا  رتشیب  تجح  رایرهش  يورین  ع : )   ) یلع ماما   ـ

 . تجح نیرتاسر  نیرت و  عطاق 

 . نآرق
 ((. تسا میکحو  دنمزوریپ  ادخ  دشابن و  یتجح  ادخ  ربار  مدرم  سپ  ناز  ات  هدنهد  میب  هدنهد و  هدژم  ینار  ـبـ ما پـیـ ))

 . تسین شباتک  زا  رتاسر  یتمکحو  (ص )  دمحم ام  ربمایپ  زا  رتراوتسا  یتجح  نیمز  رد  ار  ناحبس  يادخ  مدر !  يا مـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
. دشابن شباتک  زا  رت  عطاق  رتاسر و  یتمکح  یتجح و  نیمز  رد  ار  یلاعت  كرابت و  يادخ   ـ
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 . ثیدح نایوار  تیجح 

امـش رب  نم  تجح  ناـنآ  اریز  دـینک , هعجارم  اـم  ثیدـح  ناـیوار  هب  ددـنویپ  یم  عوقو  هب  هک  ییاهدادـخر  هنیمز  رد  ع : )   ) يدـهم ما  ـ ما  ـ
 . میادخ تجح  نم  دنتسه و 

 (. هقرفتم  ) تجح

 . نآرق
تـساهنآ رب  تسا  زیچان  ناشتجح  ناشراگدرورپ  دزن  دـننک , یم  جاـجتحاوا  توعد ]  تبا [  ـ جا زا  اد پـس  هرا خـ ـ برد ـی کـه  نا ـ ـس و کـ ))

 ((. تخس یباذع  تساهنآ  رب  ادخ و  مشخ 
دینک ؟ یم  هلداجم  دیرادن  ملع  نادب  هچنآ  رد  ارچ  دشاب , اور  نات  هلداجم  دیراد  ملع  نادب  هچنآ  رد  هک  متفرگ  باتک !  لها  يا  نا  هـ ))

((. دیناد یمن  امش  دناد و  یم  ادخ  هک  یلاحرد 
 . تسا راکشآ  نشور و  ادخ  تجح  اریز  تسا ,  رده  چوپ و  شراک  دنک , راک  نامگ  ای  کش  ساسا  رب  سک  ره  ع : )   ) قداص ماما   ـ

 . تسا يوق  شتجح  تسا ,  تسار  شراتفگ  هک  یسک  ع : )   ) یلع ماما   ـ
 . تسا هدرک  تجح  هماقا  نانآ  رب  هدناسانش ,  هداد و  مدرم  هب  هچنآ  هلیسو  هب  دنوادخ  ع : )   ) قداص ماما   ـ

نوماریپ رظن  راهظا  زا  ودـنیوگب  دـنناد  یم  هچنآ  هک  تسا  نیا  ناگدـنب : ---  رب  ادـخ  تجح  زا  لاؤس  هب  خـساپ  رد  ع --- )   ) رقاب ماـما   ـ
. دنزرو يراددوخ  دنناد  یمن  هچنآ 

ببس نیدب  دراذگورف و  ار  نآ  دراگنا و  یهارمگ  ار  یقح  ای  دور  نآ  يوس  هب  درادنپ و  تیادهار  یتلالـض  هک  یـسک  ع : )   ) یلع ما  ـ ما  ـ
. دشابن هتفریذپ  سک  چیه  دزن  شرذع  دتفارد , يدوبان  تکاله و  هب 

یتمعن رد  هچ  هدـش و  بکترم  هک  یهاـنگ  رد  هچ  تسا :  تجح  وا  رب  ار  ادـخ  هک  نآ  رگم  تسین  يا  هد  هـیـچ بـنـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
 . تسا هدرک  یهاتوک  شرکشرد  هک 

 . ثیدح

 . ثیدح

نارگید هب  نم  فرط  زا  سپـس  دمهفب و  ار  نآ  دونـشب و  ارم  راتفگ  هک  ار  يا  هدنب  دنادرگ  مرخ  باداش و  دـنوادخ  ص : )   ) ادـخ ربمایپ   ـ
. دناسرب

. دنک یم  هدنز  ار  اهلدام  نخس  ثیدح و  انامه  ع : )   ) رقاب ماما   ـ
 . تسایند مامت  زا  رتهب  وت  يارب  يریگارف ,  وگتسار  يدرف  زا  ثیدح  کی  رگا   ـ

اهلد انامه  دهد  یم  لقیـص  ار  اهلد  ثیدح  اریز  دییوگب , ثیدح  دـینک و  تاقالم  و  یملع )   ) هرکاذـم رگیدـکی  اب  ص : )   ) ادـخ ربمای  پـ  ـ
 . تسا ثیدح  اهنآ  هدنهد  لقیص  دریگ و  یم  راگنز  ریشمش  نوچمه 

مارح لالح و  هرابرد  ثید  رگا یـک حـ تسوا  تسد  رد  مناج  هک  نآ  هب  دـنگوس  اریز  دیـشو , ـش بـکـ ناد رد طـلـب  ع : )   ) ـر قا ما بـ ـ ما  ـ
 . يراد هک  یمیس  رز و  همه  ایند و  زا  تسا  رتهب  يریگارف ,  وگتسار  يدرف  زا 

عولط و نآ  رب  دیـشروخ  هچنآ  زا  تسارتهب  وت  يارب  يزومایب  وگتـسار  يدرف  زا  مارح  لالح و  هرابرد  ثیدح  کی  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب   ـ
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. دنک یم  بورغ 
دنم هرهب  ثیدح  ود  نآ  زا  هک  دهد  شزومآ  يرگید  هب  ار  اهنآ  ای  دزومایب  دوخ  يارب  دنمدوس  ثیدـح  ود  سکره  ص : )   ) ادـخ ربمای  پـ  ـ

 . تسا تدابع  لاس  تصش  زا  رتهب  دوش ,
. دیسانشبدننک یم  لقن  ام  زا  هک  یتایاور  هزادنا  زا  ار  ام  دزن  مدرم  تلزنم  هاگیاج و  ع : )   ) قداص ماما   ـ

وا نآ  زا  تشهب  دتفا  هنخر  یتعدب  رد  ای  دوش  ياپ  رب  یتنس  نآ  ببـس  هب  هک  دناسر  یثیدح  نم  ـت  ما ـس بـه  کر هـ (ص :)  اد ـ خر ـبـ ما پـیـ  ـ
. دشاب

 . شناد رویز  لیالد  اهناهرب و  ظفح  تسا و  تیاور  رویز  ثیدح )   ) ندرک ظفح   ـ

 . ثدحم

یناـسک هچ  وت  ناـن  ـیـ ـش ـ نا جـ ادـخ ] !  لوسر  يا  دـش [ : ضرع  نک  تمحر  ارم  نانیـشناج   ! ایادـخ دومرف : راـب  هس  ص )   ) ادـخ رب  ـ ما پـیـ  ـ
دنتسه ؟

. دنهد یم  شزومآ  مدرم  هب  ار  اهنآ  نم  زا  سپ  دننک و  یم  تیاور  ارم  تنس  ثیداحا و  دنیآ و  یم  نم  زا  دعب  هک  اهنآ  دومرف :
دنتسه ؟ یناسک  هچ  امش  نانیشناج  ادخ ! لوسر  يا  دش : ضرع  زرمایب  ارم  نانیشناج  ایادخ !  دومرف : را  سـه بـ  ـ

. دنهد یم  شزومآ  نم  تما  هب  ار  نآ  دننک و  یم  غالبا  ارم  تنس  ثیدح و  هک  نانآ  دومرف :
 . تسا رترب  دباع  رازه  زا  دنادرگ  راوتساو  يوق  ار  ام  نایعیش  ياهلد  هلیسو  نادب  دنک و  تیاور  ار  ام  ثیدح  هک  نآ  ع : )   ) قدا ما صـ ـ ما  ـ

. دشابن ثیدح  يوارو  مهف  نید  هک  دباع  رازه  زا  تسا  رتهب  دشاب  هاگآ  هیقف و  نید  رد  دنک و  تیاور  ثیدح  هک  نآ   ـ
 . تسا تشهب  رد  دنیب  بیسآ  یتعدب  ای  دوش  اپرب  یتنس  نآ  ببس  هب  هک  دناسرب  یثیدح  ـت مـن  ما هـر کـس بـه  ص : )   ) اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ

. دنک ظفح  ثیدح  لهچ  هک  یسک  باوث 

. دزیگنارب ملاع  هیقف و  ار  وا  زیخاتسر  زور  رد  دنوادخ  دشاب , هتشاد  ظفح  ثیدح  لهچ  نم  تما  زا  سک  ره  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
نادیهـش ناقیدص و  ناربمایپ و  اب  ار  وازیخاتـسر  زور  رد  دنوادخ  دنک , ظفح  ثیدح  لهچ  ترخآ  ادخ و  رطاخ  هب  نم  تما  زا  سک  ره   ـ

. دنتسه یکین  نامدمه  نانآ  دیامرف و  روشحم  ناحلاص  و 
ملاع هیقف و  ار  وا  تمایق  زوررد  دـنوادخ  دـنک  ظفح  مارح  لالح و  هرابرد  اـم  ثیداـحا  زا  ثیدـح  لـهچ  سک  ره  ع : )   ) قداـص ماـما   ـ

. دنکن شباذع  دزیگنارب و 
رد دـنوادخ  دـنوش , دـنم  هرهباهنآ  زا  ناشنید  راک  رد  هک  دـنک  ظفح  ثیدـح  لهچ  نم  تما  يار  ـی کـه بـ ـس کـ ص : )   ) اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ

. دزیگنارب ملاع  هیقف و  ار  وا  زیخاتسر  زور 

 . ثیدح ندیمهف 

 . نآرق
((. دریگ ارف  ار  نآ  زردنا , هدنراد  هگن  شوگ  مینادرگ و  ناتزردنا  هیام  ار  نآ  ات  ))

 . ینک لقن  هدیمهفن )   ) ثیدح رازه  هک  نآ  زا  تسا  رتهب  یمهفب  ثیدح  کی  ع : )   ) قداص ماما   ـ
 . تسا تیاور  يارب  ندیمهف  نامه  تخانش ,  سانشب  اهنآ  تخانش  تیاور و  هزادنا  زاار  هعیش  تلزن  ما و مـ مـقـ ع : )   ) ـر قا ما بـ ـ ما  ـ

نارگید هب  سپس  دریگارف و  بو  ار خـ نآ  دونشب و  ارم  نخس  هک  ار  يا  هدنب  دنادرگ  مر  بادا و خـ ـ ـش ـد  نواد خـ ص : )   ) اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
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یم لقتنم  يدارفا  هب  ار  هقف  هک  یناسک  اسب  هچ  ـتـنـد و  ـس اما فـقـیـه نـیـ دنـشک  یم  شود  رب  ار  هقف  راب  هک  یناـسک  اـسب  هچ  اریز  دـناسرب ,
. دنمهف یم  رتهب   ( ناگدنهد لاقتنا   ) نانآ دوخ  زا  هک  دننک 

اریز دنک , لقتنم  نارگ  ـ ید ـت بـه  سا هدینش  هک  هنوگ  نامه  ار  نآ  دونـشب و  ار  ام  ثیدح  هک  ار  يدرم  ـد  نادر مر گـ دا و خـ ـ ـش ـد  نواد خـ  ـ
 . تسا هدینش  ار  ثیدح  هک  یسک  زا  دمهفب  رتهب  ار  نآ  هدیسر  وا  هب  یثیدح  هک  یسک  اسب 

 . ندرک تیاور  هن  ثیداحا )   ) ندیمهف هب  داب  امش  رب  ع : )   ) یلع ماما   ـ
 . ندیمهف نایاناد  تمه  تسا و  ندرک  لقن  نادرخبان  تمه   ـ

 . ندرک لقن  نانادان  مغ  تسا و  ندیمهف  نایاناد  مغ  ع : )   ) قداص ماما   ـ

 . ندیمهف ندرک و  لقن 

اما دنرایـسب  باتک  نایوار  هک  لقن ,  هشیدـنا  هب  هن  دـیریگ  ارف  ار  نآ  يدـنبیاپ  هشیدـنا  هبدیدینـش  ار  قح  نخـس  هاگره  ع : )   ) یلع ماـما   ـ
 . كدنا  , نادب نادنبیاپ 

 . كدنا نآ  نادنبیاپ  دنرایسب و  ملع  نایاور  اریز  ییوگزاب ,  يارب  هن  دیریگارف  يدنبیا  يار پـ ار بـ نآ  ـد  ید ار شـنـیـ ير  ها خـبـ ـ گر هـ  ـ
زا نادنمشناد  دنوش و  یم  داشدنشاب  هتشاد  ظفح  تیاور  هک  نیا  زا  نادان  نامدرم  تشون :  ریخلا  دع  يا بـه سـ ـه  ما رد نـ ع )   ) ـر قا ما بـ ـ ما  ـ

. دنوش یم  نیگهودنا  نادب  يدنبیاپ  كرت 

. دنتسب یم  غورد  وا  رب  ربمایپ  تایح  نامز  رد  هک  یناسک  یناوارف 

خوسنم ـخ و  سا غورد و نـ ـت و  سار لطاب و  قح و  نانخس  مدرم  نایم  رد  دومرف : یگتخاس  ثیداحا  زا  لاؤس  هب  خساپ  رد  ع )   ) یلع ما  ـ ما  ـ
ربمایپ نامز  رد  دراد  دوجو  تسا ,  ثیدـح  هدرب  نامگ  يوار  هچنآ  هدـش و  هدرپس  هظفاح  رد  هچنآ  هباـشتم و  مکحم و  صاـخ و  ماـعو و 

 (( تسا خزود  شیاـج  ددـنب  غورد  نم  رب  دـمع  هب  هـک  ره  : )) دوـمرف درک و  داریا  يا  هـبط  دنتـسب کـه خـ غورد  نادـنچوا  رب  ص )   ) ادـخ
. دنرواینوت دزن  سک  راهچ  زج  ار  ثیدح 

ـی کـه بـر مـن نا ـ ـس کـ مدر !  يا مـ دوـمرف : درک و  داریا  يا  هبطخ  هک  دنتـسب  غورد  ترـضح  نآ  هـب  نادـنچ  ـبـر  ما تا پـیـ نا حـیـ ـ مز رد   ـ
غورد وا  رب  زاب  ربمایپ  زا  دعب  لاح  نیا  اب  تسا  شتآ  رد  شیاجددنب  غورد  نم  هب  دمع  يور  زا  سک  ره  دنا , هدـش  دایز  دـندنب  غورد مـی 

. دش هتسب 

 (. ص  ) ربمایپ هب  نتسب  غورد  زا  نتشاد  رذحرب 

 . تسا شتآ  شهاگیاج  ددنب  غورد  نم  هب  دمع  يور  زا  سک  ره  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
 . تسوگغورد نیمود  دنک  لقن  تسا  غورد  دناد  یم  هک  ار  یثیدح  نم  لوق  زا  سکره   ـ

. درچب نآ  رد  هک  دوش  هتخاس  يا  هناخ  شیارب  خزود  رد  ددنب , غورد  نم  هب  سک  ره   ـ
 . تسا شتآ  رد  شهاگیاج  دنک , لوق  لقن  نم  زا  غورد  هب  مدرم  ندرک  هارمگ  يارب  سک  ره   ـ

. دندنب غورد  نم  رب  هک  مناد  یمن  اور  لالح و  نانآ  رب  نم  ایادخ ! راب   ـ
 . ما هتفگن  نم  هک  دهد  تبسن  نم  هب  ار  ینخس  یسک  هک  تسا  نیا  هریبک  ناهانگ  نیرتگرزب  زا   ـ

 . تسین مولعم  نآ  ندوب  غورد  هک  ینخس  ندرمش  غورد  زا  یهن 
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 . نآرق
زین دندوب  نانآ  زا  شیپ  هک  یناسک  دندوب  ربخ  یب  نآ  لیوات  زا  زونه  دـندوب و  هتفاین  ملع  هطاحا  نآ  هب  هک  ـد  ندر ـمـ ـش غورد  ار  يز  چـیـ ))

 ((. تسا هدوب  هنوگچ  ناراکمتس  تبقاع  هکرگنب  دنداد  تبسن  غورد  هب  نینچ  ار  ناربمایپ 
- -
- - 

غورد ار  نآ  ـفـت  گا ـمـ ـش هـب  یثیدـح  اـم  لوـق  زا  یجراـخ  اـی  يردـق و  اـی  یئجرم  رفن  کـی  ـر  گا ع : )   ) قدا ـ ــص ما  ـ ما ـر یـا  قا ما بـ ـ ما  ـ
. دیشاب هدرک  بیذکت  ششرع  زارفرب  ار  ادخ  نآ  بیذکت  اب  دشاب و  نآ  رد  یقح  نخس  دیاش  دیناد , یمن  امش  اریز  دیرامشم ,

سپ منک  ـی  هاو ـ خداد وا  دـضرب  نم  زیخاتـسر  زور  رد  دـنک , راـکنا  ار  نآ  دـسرب و  وا  هب  نـم  زا  یثیدـح  سک  ره  ص : )   ) ادـخ ربماـیپ   ـ
. دناد یم  رتهب  ادخ  دییوگب : هن  ای  تسا  نم  زا  دیناد  یمن  هک  دیسر  امش  هب  نم  زا  یثیدح  هاگره 

هک یـسک  وا و  لوـسر  ادـخ و  تسا :  هدرک  بیذـکت  ار  سک  هس  هنیآ  ره  درامـشب , غورد  ار  نآ  دـسر و  وا  هب  نم  زا  یثیدـح  سک  ره   ـ
 . تسا هدرک  وگزاب  شیارب  ار  ثیدح 

. امش اب  عورف  ندروآ  تسدب  ام و  اب  لوصا  هئارا 

. دینک جارختسا  ار  عورف  هک  تسامش  رب  میراد و  نایبار  لوصا  هک  تسامرب  ع : )   ) اضر ماما   ـ
. دینک جارختسااهنآ  زا  ار  عورف  دیفظوم  امش  مییوگب و  ام  يار شـ ار بـ لو  ـ صا ـم  یراد ـیـفـه  ظو مـا  ع : )   ) قدا ما صـ ـ ما  ـ

 . نآرق اب  نآ  يراگزاس  ثیدح و  یتسرد 

 . ما هتفگ  ار  نآ  نمو  تسا  نم  زا  ثیدح  نآ  دوب  نآ  قفاوم  رگا  دیجنسب , ادخ  باتک  اب  ارم  ثیدح  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
دوب ادـخ  باتک  فلاخم  رگا  دـیریذپبار و  نآ  دوب  راـگزاس  ادـخ  باـتک  اـب  هچنآ  سپ  يرون ,  یتسرد  رما  ره  دراد و  یتقیقح  یقح  ره   ـ

. دینک شیاهر 
 . تسا یگتخاس  دشابن , راگزاس  نآرق  اب  هک  یثیدح  ره  ع : )   ) قداص ماما   ـ

 . ترطف اب  نآ  يراگزاسو  ثیدح  یتسرد 

تشاد شوخ  ار  نآ  ناتندب  تسوپ  اهوم و  داد , یهاوگ  نآ  تحص )   ) هب ناتیاهلد  هک  دیدینش  یثیدح  نم  زا  هاگره  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
دیدینش یثیدح  نم  لوق  زا  رگااما  ما )  هتفگ  نم  ار  نآ   ) مرتک ـ یدز امش نـ زا  نخس  نآ  هب  نم  هک  دینادب  تسا  کیدزن  امـش  هب  هک  دیدیدو 

زا نم  يرود  هک  دینادب  تسا  رود  امـش  زا  هک  دیدید  ددرگ و  نازیرگ  نآ  زا  ناتندب  ياهتـسوپ  واهو  دـشابن و مـ انـشآ  نآ  اب  ناتیاهلد  هک 
 . نآ زا  امش  يرود  ات  تسا  رتشیب  نخس  نآ 

نآ دیدرک  ییانشآ  ساسحا  نآ  اب  ودش  مرن  شربارب  رد  ناتیاهلد  دیسر و  امش  هب  مهیلع ,  هّللا  تاولـص  دمحم , لآ  لوق  زا  هک  یثیدحره   ـ
لوکوم ص )   ) دـمحم نادـناخ  زا  ملاع  ربمایپ و  ادـخ و  هب  ار  نآ  دـیدرک  سح  هناـگیب  ار  نآ  دـیمر و  نآ  زا  ناـتیاهلد  رگا  دـیریذپب و  ار 

. دینک

 . قح اب  نآ  يراگزاس  ثیدح و  یتسرد 

هتفگن نم  دوبن  راگزاس  قح  اب  رگا  ما و  هتفگ  ار  نآ  نم  دوب  قح  قفاوم  رگا  دسر  یم  امش  هب  نم  زا  هک  یثیدح  ره  ص : )   ) ادخ ربما  پـیـ  ـ
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 . میوگ یمن  قح  زج  زگره  نم  اریز  ما , 
 . تسا هدش  ثحب  اهنآزا  طوبرم  ياهباتک  رد  هک  تسه  زین  يرگید  نیزاوم  اهکالم و  ثیداحا  یتسرد  تخانش  يارب 

 . ثیدح يانعم  هب  لقن  ندوب  زیاج 

 . نک نایب  ار  نآ  یهاوخ  یم  هک  هنوگره  يدناسر  ار  شیانعم  يدیمهف و  تسردار  یثیدح  هاگره  ع : )   ) قداص ماما   ـ
مله لاعت و  ییوگب :  هک  تسا  نیا  لثم  درادن و  یلاکـشا  يدـیمهف  تسرد  ار  نآ  رگا  دومرفانعم : هب  ثیدـح  لقن  زا  لاؤس  هب  خـساپ  رد   ـ

 (. نیشنب ینعی   ) سلجا دعقاو و  ایب ,) ینعی  )
نآ یناعم  رگا  دومرف : منک  یم  دایز  مک و  ار  نآ  مونش و  یم  امـش  زا  ار  یثیدح  مدرک :  ضرع  ع )   ) قداص ماما  هب  ملـسم :  نب  مـحـمـد   ـ

. درادن یلاکشا  یناسرب  ار 
. درادن یلاکشا  یناسرب ,  تسرد  ار  شیانعم  هک  یتروص  رد  ثیدح ,  تاملک  ندرک  شیپ  سپ و  ص : )   ) ادخ ربما  پـیـ  ـ

یلاکـشا یناسرب ,  تسرد  ار  انعم  ینکن و  لالح  ار  یمارح  ای  مارح  ار  یلالح  راک ) نیا  اب   ) هک نآ  طرـش  هب  ثیدح ,  ندرک  دایز  مک و   ـ
. درادن

. درک تیاعر  ثیدح  لقن  رد  دیاب  هچنآ 

. دشاب هتشاد  ار  نآ  شریذپ  لمحت  اهنآ  هشیدنا  هک  دییوگب  متما  يارب  ار  نم  زا  یثیداحا  ص : )   ) ادخ ربمای  پـ  ـ
 . مییوگب نخس  ناشمهف  روخ  رد  مدرم  اب  هک  میراد  نامرف  ام   ـ

. درک یهاوخ  یهارمگ )  و   ) هنتف راتفرگار  اهنآ  زا  یخرب  نامگیب  دباتن  رب  ار  نآ  ناش  هشیدنا  هک  ییوگب  مدرم  يارب  ار  یث  ـ ید ـر حـ گا  ـ
ثیدح نآ   , تسا هدرک  لقن  شیارب  ار  ثیدـح  هک  سک  نآ  هن  دـمهفب و  وا  دوخ  ـه  نار شر  ـیـ ـس دو کـه تـفـ ـنـ ـش ـثـی بـ ید هـر کـس حـ  ـ

 . تسا هدرک  لقن  ار  نآ  هک  تسا  یسکو  وا  یهارمگ  هیام 
دنوش ؟ هدرمش  نزغورد  شرب  ـ ما اد و پـیـ ـد خـ یراد ـت  سود ـا  یآ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ

رد غـیـر ـد( یزرو يراددوخ  دننک  یم  راکنا  دنمهفب و  دنناوت  یمن  هچنآ  نتفگ  زا  دییوگب و  ناشیارب  دنـسان  ـ ـش مدر مـی  هک مـ ار  یثیداحا 
 (. تسا ماما  وربمایپ  ادخ و  ندرمش  وگغورد  هلزنم  هب  نآ  راکنا  دننک و  یم  راکنا  ار  ثید  ترو حـ ـن صـ یا

رب شنتفریذـپ  دزادـنا و  تشحو  هب  ار  نانآ  هک  دـییوگن  يزیچ  دـیتفگ  نخـس  ناشراگدرورپ  زا  مدرم  اب  هاـگ  ره  ص : )   ) اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
. دشاب نیگنس  ناشیا 

 . ثیداحا یخرب  لمحت  مهف و  يراوشد 

دنوادخ هک  يا  هدـنبای  لسرم ,  ربمایپ  ای  برقم ,  هتـشرف  زج  ار  نآو  تسا  نیگنـس  رایـسبوراوشد  ام  ثیدـح  انام  هـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
. دبات یمن  رب  ریذپان  ذوفن  يرهش  ای  هدومزآ و  نامیااب  ار  شلد 

تسیچریذپانذوفن ؟  رهش  زا  روظنم  نسحلا !  ابا  يا  متفگ :  ثیدح ---  يوار  بیعش ---  هب  دیوگ : یمورمع 
. راوتساو روانهپ  لد  دومرف :  ترضح  نآ  مدیسرپ ,  ار  نیمه  ع )   ) قداص ماما  زا  مه  نم  تفگ : 

 . تنس نآرق و  ندوب  ریگارف 

 . نآرق
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ـی هـسـتـنـد مـا یا ـتـهـ ما ـمـا  ـش نوچ  هک  نآ  رگم  درپ  یمن  اوه  رد  دوخ  ياهلاباب  يا  هدنرپ  چیهو  تسین  نیمز  يور  رد  يا  هدبنج  چیه  ))
((. دنوش یم  هدروآدرگ  ناشراگدرورپ  دزن  همه  سپسو  میا  هدرکن  راذگورف  ار  زیچ  چیه  بات  ـن کـ یا رد 

 ((. مدرک لماک  ارامش  نید  زورما  ))
چیه دومرف : ماما  درک  لاؤس  ماما  زا  اهتنس  نوماریپ  وا  تشاد  روضح  زین  هیریغم  زا  يدرم  مدوب و  ع )   ) قداص ماما  تمدخ  رد  هماسا :  وبا   ـ
رگا تسا  هدیسر  يروتـسد )   ) یتنـس نآ  هرابرد  شربمایپ  اد و  يوس خـ زا  هک  نآ  رگم  دنـشاب  هتـشاد  زاین  نآ  هب  اهناسنا  هک  تسین  يزیچ 

تسا ؟  هدرک  تجح  هماقا  ام  رب  زیچ  هچ  اب  دنوادخ  دیسرپ :  يریغم  درک  یمن  تجح  هما  ـ قا ـا  مر هدروآ بـ هک  ییاه  تجحاب  دوبن  نینچ 
 ((. مدرک لماک  ناتیاربار  امش  نید  زورما   : )) دیامرف یم  هک  ادخ  نخس  نیا  دومرف :  ع )   ) قداص ماما 

یهن رما و  نآ  هرابرد  هک  نیارگم  دزاس , رود  خزود  زا  دنک و  کیدزن  تشهب  هب  ارامـش  هک  تسین  يزیچ  چـی  هـ ص : )   ) اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
 . ما هدرک 

 . ماکحاواهشناد یخرب  نتشاد  هدیشوپ  تلع 

یمن اور  دوخرب  زگره  متفاـی  یم  راد  زار  نمؤـم  هس  امـش  ناـیم  رد  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  دوـمر :  ـیـر فـ ـص ـو بـ با بـه  ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
 . مراد هدیشوپ  نانآ  زا  ار  یثیدح  هک  مدرمش 

یم هنیآ  ره  مراپـسب ,  ناشیا  هب  ار  دوخ )  ) شناد اـت  دنتـشاد  ار  نآ  یگتـسیاش  هک  متفاـی  یم  (( 2  )) هورگ هـس  نــم  رگا  ع : )   ) رقا ما بـ ـ ما  ـ
. دوش هتخادرپ  داد , دهاوخ  خر  تمایق  زور  ات  هچ  نآ  مارحو و  لالح  یسررب  هب  دوبن  يزاین  نآ  دوجو  اب  هک  ار  يزیچ  نآ  متفگ 

هب هنیآره  دات ,  ـ فا ـت غـیـر  ـسد رگید بـه  ياهباتک  البق  هک  نیا  امک  دتفیب ,  امـش  ریغ  تسد  هب  هک  دوبن  نآ  میب  ـر  گا ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
. دیدرک یمن  ادیپ  يدحا  هب  زاین  هجرف ---  یلاعت  هّللا  لجع  مئاق ---  مایقات  هک  مداد  یم  یباتک  امش 

ثیدح نآ  هدشن  جراخ  هنیدم  زا  صخش  نآ  زونه  میوگب  یثیدح  امـش  زا  یکی  هب  رگا  میوگب  ثیدح  شیارب  هک  مبای  یم  ار نـ ـی  ـس کـ  ـ
دیا ؟ هتفگ  ار  ثیدح  نیاامش  دنیوگ  یم  دنیآ و  یم  يا  هدع   ) دوش یم  هدروآ  نم  دزن 

 . ما هتفگن  ار  نآ  میوگ :  یم  نمو  ( 

 . ثیداحا فالتخا  للع 

ینخسام زا  رگا  سپ  دشاب ,  ار بـس  وا  ام  هرابرد  شتخانش  نیمه  دیاب  مییوگ  یمن  قح  زج  ام  دناد  یم  هک  یـس  کـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
 . میا هداد  حیجرت  ار  وا  میا و  هتفگ  وا  زا  عافد  ياربار  نخس  نآ  هک  دنادب  دیاب  تسین  راگزاس  ام  زا  وا  تخانش  اب  هک  دینش 

زا عوضوم  نامه  رد  يد و  ـ مآ هرا  ـ بود دـعب  مداد و  ییاوتف  ای  متفگ  یثیدـح  تیارب  رگا  ورمع !  ابا  يا  دو :  ـ مر ـی فـ نا ور کـنـ ـو عـمـ با بـه   ـ
ینک ؟  یم  لمع  ما  هتفگ  مادک  هب  مداد  اوتف  خساپ و  وت  هب  دوخ  یلبق  ياوتف  نخس و  فالخرب  نمو  يدرک  لاؤس  نم 

هک دـهاوخن  نیا  زج  دـنوادخ  ورمعاـبا !  يا  یتـفگ  تسرد  دومرف :  ـی کـنـم  ما ـ هر ار  يرگید  نآو  مریگ  یم  ار  رتدـیدج  مدرک :  ضرع 
هب تبـسنامش  ام و  يارب  دـنوادخ  تسا و  رتهب  امـش  دوخ  نم و  يارب  دـینکب  ار  راک  نیا  رگا  دـنگوس  ادـخ  هبد  ـیـ ناد دوش بـ تدابع  یناهن 

 . تسا هتساوخن  هیقت  زج  شنید 

 . هباشتم ثیداحا 

دیهد عاجرا  نآ  تامکح  ارام بـه مـ هب  هباشتم  رابخا  سپ ,  دراد  دوجو  هباشتمو  مکحم  نآرق  نوچمه  زین  ام  راـبخا  رد  ع : )   ) اـضر ماـما   ـ
. دیوش یم  هارمگ  هک  دینکم  يوریپ  شتاهباشتم  زا  نآ  تامکحم  هب  هجوت  نودبو 
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. دودح

. دراد يدح  يزیچ  ره 

 . نآرق
ام دنتسه  ـمـا  ـش نو  ـی چـ یا ـتـهـ ما هک  نآ  رگم  درپ , یمن  اوه  رد  دوخ  ياهلاباب  يا  هدنرپ  چیهو  تسین  نیمز  يور  رد  يا  هدبن  هـیـچ جـ ))

((. دنوش یم  هدروآدرگ  ناشراگدرورپ  دزن  همه  سپسو  میا  هدرکن  راذگورف  ار  زیچ  چیه  باتک  نیا  رد 
تسا و هتـشاذگ  يا  هناشن  زرم ,  نآ  نداد  ناشن  ياربو  هداد  رارق  يزرمو  دـح  يزیچ  ره  يارب  یلاعتو  كرابت  دـنوادخ  ع : )   ) رقاب ما  ـ ما  ـ

 . تسا هدرک  نیعم  دح  دور  رتارف  دح  نآ  زا  هک  یسک  يارب 
هچرهو نامه  زج  تسا  هچوک  رد  هچره  دراد , يزرمو  دـح  نم  هناـخ  نیا  دـننامه  هک  نآ  رگم  تسین  يزیچ  چـیه  ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ

. دشاب یم  هناخ  هب  قلعتم  تسا  هناخ  لخاد 
شارخ و ندروآ  دراو  هید  یتح  دراد  يزرم  دـح و  نم  هناخ  نیمه  لثم  هک  نآ  رگم  تسا  هدـیرفاین  ار  یمارح  لـالح و  چـیه  ـد  نواد خـ  ـ

 . هنایزات فصن  هنایزات و  کی  نآ و  زج 
. دراد يزرم  دح و  مارح )  لالح و  ) ود نیا  زا  کی  ره  داد  یم  شزومآ  ار  نآرقو  درک  یم  نایب  ار  رابخا  مارحو  لال  حـ ع )   ) عـلـی  ـ
تـسین زیچ  ـی هـیـچ  یو امـش مـی گـ  ! یلع نبدمحم  يا  درک :  ضرع  دیـسر و  ع )   ) رقاب ماما  تمدـخ  هکم  رد  يدرم  ینارحب :  دـیبلو  ـ با  ـ

دراد ؟  يدح  هک  نآ  رگم 
زا رگا  هک  تسا  هداد  رارق  يدح  شیارب  گرزب ,  کچوک و  زا  تسا ,  هدـیرفآ  ادـخ  هچره   : میوگ یم  نم  يرآ ,  دومرف :  ع )   ) رقاب ماما 

 . تسا هدرک  زواجت  هداهن  شیاربادخ  هک  يزرم  يدح و  زا  درذگبدح  نآ 
تسیچ ؟  امش  هرفس  نیا  دح  درک :  ضرع 

ار شریزو  ییوگ  ساپـس  ار  ادـخ  ینک  یم  عم  ار جـ نآ  نو  ـ چو ير  ار بـ ادـخ  مان  ییاـشگ  یم  ار  نآ  یتقو  هک  تسا  نیا  شدـح  دومرف : 
تسیچ ؟  امش  هزوک  نیادح  : درک ضرع  یبورب 

 . يروخن بآ  شا  یگتسکش  ياج  زا  زینو  نآ  هناهد  زا  هک  تسا  نیا  شدح  دومرف :
یهنو رما  نآ  هرابرد  نم  هک  نیارگم  دـنک  رود  شتآ  زا  دـنادرگ و  کیدزن  تشهب  هب  ارامـش  هک  تسین  زیچ  چـیه  ص : )   ) ادـخ ربماـیپ   ـ

 . ما هدرک 

. اهتازاجم دودح و  ندرک  رود 

وا دیتفای  يرفمو  لمحم  ناناملـسم  يارب  رگا  دینک  رود  ناناملـسم  زا  ار  دودح  اهتازاجمدیناوت و  یم  هک  ییاج  ات  ص : )   ) ادخ ـبـر  ما پـیـ  ـ
. دوش اطخ  راتفرگ  نداد  رفیک  رد  هک  تسا  رتهب  دنک  اطخ  ندوشخب  رد  ماما  رگا  اریز  دینکدازآ ,  ار 

. دیزرو يراد  دوخادخ  ناگدنب  رب  دودح  نتخاس  يراج  زا  دینک ,  ادیپ  یهاگزیرگ  دیناوت  یم  هک  ینامز  ات   ـ
(. دینک يراددوخ  دح  يارجا  زا  یسک  ندوب  مرجم  رد  دیدرت  ندمآ  شیپ  اب   ) دینک رود  تاهبش  اب  ار  اهرفیک   ـ

. دودح ندرک  يراج 

. ادخ ياهنیمزرس  رد  ناراب  شراب  بش  لهچ  زا  تسا  رتهب  یهلا  دودح  زادح  کی  ندرک  يراج  ص : )   ) اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
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 . تسا لاس  تصش  تدابع  زا  رت  هزیکاپ  نیمز  يور  رد  یهلا )   ) دح کی  ندش  اپ  رب   ـ
یم ینازرا  امش  هب  اعیرس  تسا  هدش  هداد  هدعو  هک  ار  دوخ  تکرب  لضف و  دیراد  ساپ  ار  ناحبس  يادخ  دود  ـر حـ گا ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ

. دراد
 . تسادخ ياهمارح  هب  نداد  تیمها  يارب  دودح  نتشاداپ  رب  و   ـ

يراـج رد  ینعی  دوـمرف :ـ دریگن )) يزوـسلد  تفار و  ود  نآ  هب  تبـسن  ارامـش  ادـخ  نید  رد   )) هیآ حیـضو  رد تـ ع --- )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
. دودح ندرک 

يدونـشخ لاح  رد  ادـخ  باتک  ساسا  رب  يروادو  هناگیب  شیوخ و  رب  دودـح  يارجا  هب  داب  وترب  دومرف :  یـسک  هب  دوخ  ياهـشرافس  رد   ـ
 . هایسو دیفس  نایم  لاملا )  تیب   ) هنالداع میسقتو  مشخو , 

. دشاب نایمرد  ادخ  دودح  زا  يدح  ياپ  هک  اج  نآ  رگم  دیرذگ  رد  نامیرک  ياهشزغل  زا  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
تقبـس مه  زا  فورعم  هب  رما  ودنوادخ  دودح  نتـشاداپ  رب  هار  رد  سپ  دـیریگ ,  یـشیپ  رگیدـکی  زا  دـیراچان  هک  لاح  ع : )   ) یلع ما  ـ ما  ـ

. دیریگ

. دودح نتسبن  راک  هب 

تسد دومرف  ربمایپ  دندروآ  ربمایپ  دزن  يدزد  مرج  هب  تشاد  یتمرح  تفارـش و  دوخ  هلیبقو  موق  نایم  رد  هک  ار  ینز  ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
ياـطخ رطاـخ  هب  ار  وا  لـثم  یفیرـش  نز  تسد  ادـخ ! ربماـیپ  يا  دـندرک :  ضرع  دـندمآ و  ربماـیپ  دزن  شیرق  زا  يا  هدـع  دـننک  عطقار  وا 

ینک ؟  یم  عطق  یکچوک 
.

دـندرک و یم  لامعا  ناگراچیب  هرابردار  اهرفیک  دودـح و  اهنآ  دـنداتفا  يدوبان  هب  يراـک  نینچ  ببـس  هب  امـش  ناینیـشیپ  يرآ ,  دومر :  فـ
. دنتشگ كاله  ور  نیا  زا  دنتشادن  يراک  دوخ , فارشاو  نادنمتردقاب 

نآ نتشاذگورف  ببس  هب  رگمدتفین  یتخبدب  هب  سک  چیهو  دنوادخدودح  هماقا  اب  رگم  دوشن  تخبشوخ  هـیـچ کـس  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
. دودح

دروآ و تشاد  هخاش  رس  دص  هک  امرخ  هشوخ  بوچ  کی  ادخ  لوسر  دندروآ  ربمایپ  دزن  دوب  هدرک  انز  هک  ار  يروجنر  هدنگ  مکش  درم   ـ
. دوشن هتفرگ  راک  هب  ادخ  دودح  زا  يدح  هک  تشادن  شوخ  اریز  تخاون ,  وا  هب  هبرض  کی  دح  ناونع  هب 

 . تسین اوردودح  رد  ندرک  تطاسو  تعافش و 

درک دود نـهـی  رد حـ ندر  تعافش کـ زا  ترـضح  نآ  هک :  دومرف  لقن  ص )   ) ادخ لوسرزا  شناردپ  زا  شردپ  زا  ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
دنوادخ دشوکب , وا  دودح  نتخادنا  راک  زا  هار  رد  دنک و  ینایم  رداپ  یهلا  دودـحزا  يدـح  ندـشن  لامعا  يارب  سکره   : دومرف ع )   ) ماما

. دنک شباذع  تمایقزور  رد  یلاعتم 
 . نکم تطاسو  دح  راک  رد  هماسا !  يا  دومرف :  هماسا  هب  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ

روتسد ص )   ) ربمایپ تسا )  هت  ـ فر ییالاک گـ هک   ) درک یم  راکنا  سپسو  تفرگ  یم  تیراع  الا بـه  موز کـ زا بـنـی مـخـ ـی  نز ـه :  ـش ـ یا عـ  ـ
اب نز  نآ  هرابرد  زین  هماسا  دنک  تطاسو  ص )   ) ربمایپ دز  ـتـنـد نـ ساو ـ خوا زا  دنتفر و  هماسا  دزن  نز  نآ  هداوناخ  دننک  عطق  ار  وا  تسد  داد 
 ! ینک یم  تبحـص  ادـخ  دودـح  زا  يدـح  ندـشن )  يراج   ) هراـبرد منیبن  هماـسا !  يا  دومرف :  (ص )  ربماـی درک پـ تبحـص  ص )   ) ربماـیپ

يا هداز  بیجن  اهنآ  ناـی  رد مـ رگا  هک  دـندش  كـاله  ور  نآ  زا  امـش  ناینیـشیپ  دومرفو :  تخادرپ  هبطخ  داریا  هب  سپـس ,  (ص , )  ربماـیپ

دلج 3 ۀمکحلا  www.Ghaemiyeh.comنازیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 58 

http://www.ghaemiyeh.com


هک نآ  هب  دـنگوس  دـندیرب  یم  ار  ـتـش  ـسد دز  ـت مـی  قر ـ ـس هب  تسد  يا  هراچیبو  فیعـض  رگا  دنتـشادن و  وا  هب  يراـک  درک  یم  يدزد 
عطق ار  یموزخم  نز  نآ  تسد  هاگ  نآ  مدرک  یم  عطق  ار  شتسد  درک  یم  ار  راک  نیا  مه  دمحم  رتخد  همطاف  رگا  تسوا  تسد  رد  مناج 

. درک
دزن دـسا  ین  در بـ ـت کـ ـشادزا ـ بوا رب  يدـح  ندرک  يراـج  روظنم  هب  ار  دـسا  ینب  زا  يدرم  ع )   ) نینمؤـملا ری  ـ ما ـت کـه  ـسا هد  ـ ـش نـقـل   ـ

ناشیا زا  دنتفر و  نینمؤملا  ریما  دزن  ـت پـس ,  فر ـ یذ تر نـپـ نآ حـضـ دنک  ینایم  رداپ  دندرک  شهاوخ  وا  زا  دنتفر و  ع )   ) یلع نب  نیسح 
دـسا ینب  داد  مهاوخ  امـش  هب  هتبلا  دـشاب  نم  لاـم  هک  دـیهاوخب  نم  زا  هچ  ره  دومرف :  ترـض  ـ حد يراـج نـکـنـ ار  دـح  دـندرک  شهاوـخ 

ـو گزا تر بـ ـ ـض نآ حـ يار  ـ بار ع )   ) نینمؤملاریما نخـس  دنتـشذگ و  ع )   ) نیـسح رب  سپ ,  دـندرک  كرت  ار  نینمؤملاریما  یلاحـشو  ـ خا بـ
دندـید دنتـشگرب و  ناـنآ  دـشاب  هدـش  ماـم  شرا تـ ـ کد ـ یا ـ ـش دـیدرگرب  دـیراد  يراـک  دوـخ  قـیفر  اـب  رگا  دوـمرف :  ع )   ) نیــسح دـندرک 

يدادن ؟  لوق  ام  هب  رگم  نینمؤملا !  ریما  يا   : دنتفگ تسا  هدرک  يراج  ار  دح  ع )   ) نینمؤملاریما
نآ رادرایتخا  کلام و  نم  تسادـخ و  نآ  زا  دـح  نیا  مهدـب و  امـش  هب  دـشاب  نم  لاـم  هچنآ  هک  مداد  لوق  امـش  هب  نم  دومرف :  ترـضح 

 . متسین
هک نآ  ات  درب  رـس  هب  یهلا  مشخ  رد  هتـسویپ  دوش  یهلا  دودح  زا  يدح  ندش  يراج  عنام  دوخ  تطاسو  اب  سکره  ص : )   ) ادـخ ربمای  پـ  ـ

. دریگب سپ  ار  شتطاسو 
عاجرا ماما  هب  هک  نآ  طرش  درادن بـه  یلاکـشا  دننک  تطاسو  اهنآ  رد  دنراد  قح  مدرم  هک  يدودح  رد  ندرک  تعافـش  ع : )   ) یلع ماما   ـ

 . تسین هتفریذپ  یتعافش  چیه  دش  هداد  عاجرا  ماما  هب  دح  هک  نآ  زا  دعب  اما  دنشاب  هدادن 

. دوش یمن  هتفریذپ   ( نت تنامض   ) تلافک دحرد ,

. درادن دوجو  تنامضدودح  زا  يدح  چیه  رد  ع : )   ) یلع ماما   ـ
. دوش یمن  هتفریذپ  تنامض  يدح  چیه  رد  : دومرف (ص )  ادخ ربمایپ  ع : )   ) قداص ماما   ـ

. دوش یمن  هتفریذپ  تنامض  دح  رد  هک  دومرف  تواضق  نینچ  ع )   ) نینمؤملا ریما   ـ

 . تسین دنگوس  ياج  دح  رد 

. دوش یمن  هداد  دنگوسدروخب  دح  دیاب  هک  یسک  ع : )   ) یلع ماما   ـ
. دنگوس هن  تنامض و  هن  تسا ,  هتفریذپ  تطاسو  هن  دح  رد  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ

دوخ ياعدا  يار  وا بـ ـت  سا هدز  تمهت  نم  هب  درم  نیا  درک :  ضرع  دروآ و  ع )   ) نینمؤملا ریما  دزن  ار  یـسک  يدرم  ع : )   ) قداص ما  ـ ما  ـ
ناوختـسا رد  درادـن و  دوجو  دـنگوس  دـح  رد  دومرف :  ترـضح  هدـب  دـنگوسار  وا  نینمؤـملا  ریما  يا  درک ,  ضرع  اذـل  تشادـن ,  یلیلد 

 . تسین صاصق 

. دودح يارجا  رد  ریخات  زا  یهن 

 . تسین اور  ندیشک  راظتنا  ریخات و  دودح  يارجا  رد  تسب ,  راک  هب  ار  نآ  دیاب  , دش بجاو  دح  هاگر  هـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
تساجک ؟  مراهچرفن  دومرف :  ع )   ) نینمؤملا ریما  تسا  هدرک  انز  يدرم  هک  دنداد  تدا  سـه نـفـر شـهـ ع : )   ) ـر قا ما بـ ـ ما  ـ

 . تسین اور  ندیشک  راظتنا  هظحل  کی  یتح  دودحرد  اریز  دینزب ,  دح  ار  رفن  هس  نیا  دومرف :  ع )   ) نینمؤملا ریما  دیآ  یم  نالا  دنتفگ : 
. دوش یم  هدناشک  یلیطعت  هب  دح  دیآ  نایم  هب  تسادیما ))   )) و ـد )) یا شـ  )) يا رد حـد پـ ها  ـ گر هـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
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. دودح زا  ندرک  زواجت  زا  یهن 

 . نارق
((. دنناراکمتس نامه  نانآ  دور , رتارف  ادخ  دودحزا  سکرهو  دینکم  زوا  ـهـا تـجـ نآ زا  ـت ,  ساد دود خـ ـنـهـا حـ یا ))

 ((. تسا هدرک  متس  دوخ  هب  هنیآ  ره  دنک , زواجت  یهلا  دودح  زا  سکرهو  ))
هدـننکراوخ یباذـع  شیارب  درب و  يدـبا  شتآ  هب  ار  وا  دـنوادخ  دور , رتارف  وا  دودـح  زا  دـنک و  ینامرفان  وا  ربماـیپ  ادـخ و  زا  سکر  هـ ))

((. دشاب
. دینکن زواجت  اهنآ  زا  تسا ,  هدرک  نیعم  يدودحامش  يارب  دنوادخ  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ

اب ار  ربنق  ع )   ) یلع دز  رتشیب  هنایزات  هس  تینابصع  يور  زا  ربنق  دنزب  دح  ار  يدرم  داد  روتـسد  ربنق  هب  ع )   ) نینمؤملا ریما  ع : )   ) رقاب ماما   ـ
. درک صاصق  هنایزات  هس 

. درک صاصق  هنایزات  ود  ابار  وا  یلع  دز  رتشیب  هنایزات  ود  دالج  دننزب  هنایزات  ار  يدرم  داد  روتسد  یلع  لقعم :  نب  هّللادبع   ـ
زا اراگدرورپ !  دـیوگ :  یم  وا  دـنروآ  یم  تسا  هتـساک  دـح  زا  هنایزات  کی  هک  ار  یمکاـح  تماـی )  زور قـ رد   ( : ) ص  ) اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ

يرتزوسلد ؟  نم  زا  نانآ  هب  ایآ تـو  دیامرف :  یم  وا  هب  دنوادخ  مدرک  ار  راک  نیا  تناگدنب  هب  يزوسلد  يور 
يارب دیوگ :  یم  زین  وا  دنروآ  یم  تسا  هدز  رتشیب  هنایزات  کی  هک  ار  یسک  سپس  دننکفا  شتآ  رد  ار  وا  دوش  یم  هداد  روتـسد  هاگ  نآ  ! 

. دننکفا شتآ  رد  زین  ار  وا  هک  دسر  یم  نامرف  سپ  دنتسیا  زاب  تناهانگ  زا  ات  مدز  رتشیب  يا  هنایزات  نآ 
سپدــــنکزواجتادخدود ـ حزا سک  رهو  دــــی  زوا نـکـنـ ـهـا تـجـ نآ زا  ـت ,  ـــــساد دود خـ ـنـهـا حـ یا  )) ـه یآ هرا  ـ برد ع : )   ) ـر قا ما بـ ـ ما  ـ

شیب مشخ  يور  زا  سکر  ـت پـس هـ ـسا هداد  رار  وا قـ يار  هنایزاتدص بـ هدروآ و  مشخ  راکانز  رب  دنوادخ  دومرف :  نارگمتـسدننانامه )) 
 . میوج یم  يرازیبوا  زا  دنوادخ  دزن  نم  دنزب  نیا  زا 

 . هانگ ندرک  كاپ  رد  دودح  ندرک  يراج  شقن 

 . تسوا هرافک  نامه  دوش , يراج  وا  رب  هانگ  نآدح  دنک و  یهانگ  هکره  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
 ( ترخآ رد   ) هرابود ار  دوخ  هدنب  هک  تسا  نآ  زا  رترگداد  دنوادخ  ددرگ , تازاجم  نآ  ببس  هب  دوش و  بکترم  یهانگ  ایند  رد  هکره   ـ

. دهد رفیک 
. دنک كاپ  ار  نآ  هک  نیا  رگم  درذگن , یهانگ  مرج و  چیه  رب  ریشمش   ـ

 . تسا هدرک  نز )  نآ   ) هک تسا  یهانگ  هرافک  ندش  راسگنس   ـ
ار وا  زین  تمایق  زور  هک  تسا  نآزا  رتراوگرزب  رت و  هدنـشخب  دـهد  رفیک  اـیند  نیا  رد  ار  ینمؤم  هدـنب  دـنوادخ  هاـگره  ع : )   ) یلع ماـما   ـ

. دهد رفیک  هرابود 

 . هدروخ دح  صخش  هب  ندرک  تناها  زا  یهن 

 , تسا دیلپ  وگ  نـ دو :  ـ مر ربمایپ فـ تسا  يدیلپ  مدآ  وا  دنتفگ :  مدرم  دندرک ---  راسگنـسار  يدرم  داد  روتـسد  ص --- )   ) ادـخ ربمایپ   ـ
 . تسا رت  هزیکاپ  رتشوخ و  کشم  هحیار  زا  دنوادخ  دزن  وا  هک  دنگوسادخ  هب  اریز 

نانآ هب  دنتشذگ ,  يرادرم  هشال  رب  ود  نآ  اب  ربمایپ  دش  هتشک  گس  لثم  وا  تفگ :  دوخ  قیفر  هب  يدرم  درک  راسگنـس  ار  يراکانز  درم   ـ
میریگب ؟  زاگ  ار  يرادرم  ـو ,  تر اد بـ دورد خـ اد ! لو خـ ـ سر يا  دندرک :  ضرع  دینکرب  ار  هشال  نیا  زا  يا  هکت  دوخ  نادند  اب  دومرف : 
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 . تسا هشال  نیا  زا  رت  هدیدنگ  دیتفرگرب  ناتردارب  زا  هچنآ  دومرف : 
وا دومرف :  ع )   ) یلع وا  ندرک  نعلو  نداد  مانشد  هب  دندرک  عورـش  مدرم  درک  يراج  دح  يدرمرب  ع )   ) یلع یلیل :  یبا  نب  نمحرلاد  عـبـ  ـ

. دش دهاوخن  تساوخ  زاب  رگید  دوخ  هانگ  نیازا 
نم رب  ار  نآ  ما  هد  ـ ـش راوازـس حـد  نم  هّللا !  لوسر  ای  درک :  ضرعو  دمآ  ص )   ) ادخ ربمایپ  تمدـخ  دوب  هدـش  نتـسبآ  انز  زا  هک  ـی  نز  ـ
درم نآ  شروایب  نم  دزن  هاگ  نآ  دنک  لمح  عضو  ات  نک  ارادـم  وا  اب   : دومرف درک و  راضحا  ار  نز  نآ  تسرپرـس  ادـخ  ربمایپ  نک !  يراج 

رب هاگ  نآودندرک  شراسگنس  دومرف :  سپس  دندناشوپ  ار  واو  دندی  ـش کـشـ یور ار  نز  نآ  هماج  داد  روتسدادخ  ربمایپ  سپ  هدرک  نینچ 
یناوخ ؟  یم  زامن  راکانز  نیا  رب  هّللا !  لوسر  ای  درک :  ضرع  رمع  دناو  زامن خـ يو 

هبوت ایآ  دریگرب  رد  ار  همهدوش  میـسقت  هنیدـم  مدرم  زا  رفن  داتفه  نایم  شا  هبوت  ـر  گا در کـه  يا کـ ـه  بو نانچ تـ وا  هنیآ  ره  دومرفربماـیپ : 
درک ؟  ادف  ار  شدوخ  یلاعت  يادخ  رطاخ  هب  هک  يا  هدید  نیا  زا  رترب  يا 

.

. دشخبب ار  وا  دراد  هزاجا  ماما  هانگ  هب  مرجم  فارتعا  تروص  رد 

يراد ؟  يز حـفـظ  نآرق چـیـ زا  ایآ  دومرف : وا  هب  ع )   ) یلع درک  فارتعا  دوخ  تقرس  هب  وا  دندروآ و  ع )   ) یلع دز  ار نـ ـی  قرا سـ  ـ
ار ادخ  دودح  زا  يدح   : تفگ ماما  هب  ثع  ـ ـشا مد  ـیـ ـش هرقب بـخـ هروس  هب  ار  تتـسد  دومرف :  ترـضح  ار  هرقب  هروس  يرآ ,   : در ضر کـ عـ

ینک ؟  یم  لیطعت 
یناد ؟  هچ مـی  وت  دومرف :  ترضح 

دـشخبب اروا  هک  تسا  ماما  اب  رایتخا  تسا  هدرک  يدزد  هک  دـنک  فارتعا  يدرم  رگا  اما  درادـن  ار  مرجم  وفع  قح  ماما  دوش , هماقا  هنیب  رگا 
. دهد رفیک  ای 

 . نوخ ندرک  حابم 

وا هد  يار کـشـنـ دو و بـ ـ مر ردا فـ ار صـ ینیوزق  متاح  نب  سراف  لتق  روتسد  ع )   ) يرکـسع نسحلاوبا  ماما  دیبع :  نب  یـسیع  ـن  بد مـحـمـ  ـ
تعدب ياهراک  هبو  دناشک  یم  یهارمگ  هب  ار  مدرم  هک  دوب  یتفص  ناطیـش  سراف  دناسر  لتق  هب  ار  وا  دینج  در  ـت کـ نا ـمـ ـضار ـت  ـش بـهـ

دناوخ یمارف  تعدـب  هب  دـنک و  یم  هارمگ  ار  مدرم  نم  ماـن  هب  نوعلم  سراـف  نیا  دـمآ :  روتـسد  نسحلاو  ـ با زا  سپ ,  دـناوخ  یم  ارف  زیمآ 
شیارب دنوادخ  دزن  نم  ضوع  رد  ات  دنادرگ  هدوسآ  شرـش  زا  ارم  دشکب و  ار  وا  هک  تسیک  تسا  حابم  دشکب  ار  وا  هک  ره  يارب  شنو  خـ

منک ؟  تنامضار  تشهب 
.

 . تسا رده  شنوخ  دشکب  ریشمش  سکره  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
دزاس ؟  یم  ار  فرشا  نب  بعک  راک  یسک  چـه  دو :  ـ مر فـ ص )   ) اد لو خـ ـ سر ـر :  با جـ  ـ

مشکب ؟  ار  وا  یهاوخ  یم  ادخ !  ربمایپ  يا  تفگ :  هملسم  نبدمحم  تسا  هدرزآ  ار  شربمایپو  ادخ  وا  هک  اریز 
ینانخـس وا  ـت و بـا  فر بعکدزن  دـمحم  سپ  وگب  دومرف :  میوگب  تسا  مزال  هک  ار  ییاهزیچ  هک  امرف  هزاـجا  در :  ضر کـ يرآ عـ دومرف :
تمحزو جنر  هب  ارام  اما  دـنک  یبوخ  هتـساوخ  (ص ))  ربمایپ ینعی  ) درم نیا  تشاد :  راهظا  تفگ و  نخـس  يو  اب  دوخ  هتـشذگ  زاو  تفگ 

 . يریگلد ربمایپ )  ) وا زا  زین  وت  هک  مسق  ادخ  هب  تفگ :  دینش  ار  دمحم  نانخس  بعک  یتقو  تسا  هتخادنا 
دندمآ و بعک  دزن  اهنآ  دنیایب  يو  دزن  رـشب  نبدابع  ربج و  نب  سبع  یبا  ثراح و  اب  هک  تشاذـگ  هدـعو  بعک  اب  هم  ـلـ ـس ـن مـ بد مـحـمـ
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 . تفر نانآ  دزن  بعک  دندرک و  توعد  ار  وا  بش 
. دینک هلمح  امش  متفرگ  مکحمار  شرس  یتقو  منک  یم  زارد  وا  رس  فرط  هب  ار  متسد  نم  دمآ  یتقو  تفگ :  رفن  نآ سـه  مـحـمـد بـه 

مراد يرـسمه  هب  ار  ینالف  يرآ ,   : تفگ بعک  دسر  یم  نامماشم  هب  وت  زا  رطع  يوب  دنتفگ :  اهنآ  دـمآ  نانآ  دزن  هتـسب  لیا  کـعـب حـمـ
وب ار  وا  ندـب  دـمحم  نک ,  وـب   , هلب تفگ :  بع  ـم کـ یو نیازا عـطـر بـبـ یهد  یم  هزاـجا  تفگ :  دـمحم  تسا  برع  نز  نیرتوبـشوخ  هک 

میوبب ؟  مه  زاب  یهد  یم  هزاجا  تفگ :  سپس  درک 
. دنتشک ار  وا  دینک و  هلمح  تفگ :  سپس  دریگب  تسناوت  ار  بعک  رس  دمحم  ماگنه  نیا  رد 

زا دـعبو  دـمآ  دـهاوخن  يربما  رگید پـیـ نم  زا  سپ  مدرم !  يا  دومرف :  دـندوب  هتفرگ  ار  شدرگ  هک  یناناملـسم  هب  ص : )   ) ادـخ ربماـی  پـ  ـ
يربمایپ ياعدا  سکرهودنخزود  رد  ود  ره  وا  تعدب  اعدا و  دنک  ییاعدا  نینچ  سکره  سپ ,  تشاد  دـهاوخن  دوجو  یتنـسزین  نم  تنس 

 . شدیشکب درک 

. دوش هتشکدیاب  موسراب  هدروخدح  هک  یسک 

. دنوش هتشکدیاب  موس  راب  دنروخب  دح  رابود  هریبک  یهانگ  باکترا  ببس  هب  هک  یناسک  ع : )   ) مظاک ما  ـ ما  ـ
يز نـمـی ار بـه چـیـ ندرو  هنایزات خـ هک  تسا  نیا  دوش  یم  يراج  هیناز )  یناز و  رب   ) لتق دح  موس  رابرد  هک  نآ  تلع  ع : )   ) اضر ماما   ـ
ادـخ و هک  یـسک  هک  تسا  نیا  شرگید  تلع  دوخر  ـ ـسود ـ ندازآا ـ نز راـکرد  ییوگ  هک  نادـنچدنهد  یم  ـمـیـتـی نـ ها نآ  ـد و بـه  نر گـیـ

. دشاب یم  لتق  بجوتسم  ندش  رفاک  ببس  هبو  تسا  رفاک  درامشب  فیفخ  زیچان و  ار  دح 

 . نمشد نیمزرس  رد  دح  ندرک  يراج 

یتریغ تسا  نکمم  اریز  دوش ,  جراخ  اج  نآ  زا  هک  ینامز  ات  منک  یمن  يراج  يدح  سک  چیه  رب  نمشد  نیمزرس  رد  ع : )   ) یلع ما  ـ ما  ـ
. ددنویپب نمشد  هب  دوش و 

. ریزعت

زا رتـمک  مدر :  ضر کـ تـسا عـ دـح  زا  رت  نییاـپ  دوـمرف :  مدیـسرپ ,  ریزعت  هراـبرد  ع )   ) قداـص ماـما  زا  دـیوگ  یم  ناـمثع  نـب  دا  حـمـ  ـ
هنایزاتداتشه ؟ 

تسا ؟  ردقچ  مدرک :  ضر  دشاب عـ یم  هدرب  دح  هک  هنایزات  لهچ  زا  رتمک  هکلب  هن ,  دومرف : 
 . تسا هزادنا  هچ  وا  یندب  ناوت  درف و  مرج  دنیبب  هک  دراد  مکاح  رظن  هب  هتسب  دومرف : 

 . دشاب نایم  رد  ادخ  دودح  زا  يدح  ياپ  هک  اج  نآ  رگم  دز  دیابن  هبرض  هد  زا  رتشیب  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
. دش یهاوخ  صاصق  تمایق  زور  رد  ینزب  رتشیب  رگا  ینزب  دیابن  ـه  بر زا سـه ضـ نداد بـیـشـتـر  ـی  لا ـمـ شو يار گـ بـ  ـ
. دشاب نایم  رد  يدح  ياپ  هک  نآ  رگم  دنزب  رتشیب  هنایزات  هد  زا  هک  دشابن  اور  نیسپاو  زور  ادخ و  هب  نمؤم  چیه  رب   ـ

. دشاب دح  هک  اج  نآ  رگمدنزب  هنایزات  هد  زا  شیب  هک  تسین  اور  دراد  نامیا  نیسپاو  زور  ادخ و  هب  هک  یمکاح  چیه  بـر   ـ
تسا ؟  ردقچ  ریز  هزاد تـعـ ـ نا لاؤ کـه  ـن سـ یا ـخ بـه  سا رد پـ ع : )   ) قدا ما صـ ـ ما  ـ

 . هنایزات تسیب  ات  هد  نیب  دومرف : 

. دح ندرک  يراج  بادآ 
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گنرد ـی  کد ـ نا ـت و  ـش ار نـکـ وا  درک  راتفرگ  دوخ  گنچ  رد  ار  دودبع  نبورمع  ع )   ) نینمؤملاریما هک  ینامز  تسا :  هدـمآ  بقانم  رد   ـ
 ! هفیذـح يا  شاب  مارآ  دومرف :  ( ص  ) ربمایپ تساخر  تر بـ ـ ـض نآ حـ زا  عاـفد  هب  هفیذـح  دـندوشگ  یلع  زا  شهوکن  هب  ناـبز  دارفا   , درک

 . تفگ دهاوخ  ار  دوخ  گنرد  تلع  ع )   ) یلع يدوزب 
هب داد و  مانـشد  ار  مرداـم  وا  درک : ضرع  دـش , اـیوج  ار  شگنرد  تلع  ص )   ) ربماـیپ تشگرب ,  یتـقو  تـشک  ار  ورمع  سپـس  ع )   ) یلع

سپس تسشن ,  ورف  ممشخ  ات  مدرک  شیاهر  اذل  دشاب ,  مدوخ  نیکـست  يارب  مشکب  ار  وا  رگا  مدیـسرت  نم  تخادنا و  ناهد  بآ  متروص 
 . متشک ادخ  رطاخ  هب  ار  وا 

 . گنج

 . گنج

( دیدج )

زاس و دنک و  هدامآ  نآ  يارب  ار  دوخ  سکره  زیگنا , ترفن  تشز و  شمعطو  تسا  هدنباتـش  شرـش  گنج  هک  دـینادب  ع : )   ) نیـسح ماما 
هک نآ  اما  تسا ,  هدرب  ار  گنجدنکن  دنمدرد  نآ  ياه  ـمـ خز زا  ار  دوخ  رکیپ  گنج  ماگنه  ندیسر  ارف  زا  شیپ  دروآ و  مهارف  ار  شگرب 

نایهاپـس هک  تسا  نامه  قحتـسم  دزرو  تردابم  نآ  هب  دوخ  یگنج  ییاـناو  زا تـ ند  ـ ـش ها  ـ گآو گـنج  ناـمز  تصرف و  ندیـسر  زا  شیپ 
. دزادنا يدوبان  هب  زین  ار  نتشیوخو  دناسرن  يدوس  ار  دوخ 

 . تسا حلص  زا  رتشیب  شدوس  هک  یگنج  اسب  ع : )   ) یلع ماما   ـ

. زورفا گنج  لماوع 

 . تسا زیخ  گنج  يراگزاسان  فالتخا و  ع : )   ) یلع ماما   ـ
 . تساهگنج هاگشزیخ  تجاجل   ـ

. دزورفا یم  رب  اهگنج  نآ  هک  زیهرپب  هدیهوکن  اجیب و  تجاجل  زا   ـ

 . نازیتس قح  اب  گنج 

يراکـشزاس و زگره  یهارمگ ,  هطرو  رد  ناـگتفر  ورف  نازیتـس و  قـح  اـب  گـنج  رد  هکدـن  ـ گو ـ ـس مدو  نا خـ بـه جـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
امـش شیپارف  هک  ینـشور  هار  رد  دیزیرگب و  ادخ  هب  ادخ  باذع )   ) زا دیزیهزپب و  يادخ  زا  ادخ !  ناگدنب  يا  سپ ,  مراد  یمناور  یتسس 

نآ رد  يزوریپ  یلع  دشن ,  امش  بیصن  يزوریپ  ایند  نیا  رد  رگادینک  مایق  هدومرف  فلکم  نادب  ار  امـش  هچنآ  هب  دیور و  شیپ  تسا  هداهن 
. دنک یم  تنامض  امش  يارب  ار  ایند 

 . ناملسم اب  ندیگنج 

 . قسف وا  هب  نداد  مانشدو  تسارفک  دوخ  ردارباب  ناملسم  ندیگنج  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ

 . نمشد ندرک  ریگلفاغ 

دروم دوخ  نیمزرس  نایم  رد  یتلم  چیه  دنگوس  ادخ  هب  اریز  دیرب ,  شروی  وا  رب  دزاتب  امش  رب  نمـشد  هک  نآ  زا  شی  پـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
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. داتفا تلذم  كاخ  هب  هک  نآ  زج  تفرگن ,  رارق  هلمح 
امـش هب  ناـنآ  هک  نآ  زا  شی  پـ  : متفگ امـش  هب  مدـناوخ و  ارف  موق  نیا  اـب  دربن  هب  ناـهن  راکـشآ و  رد  زور و  بش و  ار  ـمـا  ـش مـن  نا !  هـ  ـ

يراوخ هب  هک  نآ  رگم  دشن  گنج  ناشدوخ  نیمزرـس  لد  رد  یمدرم  چـیهاب  دـنگوس  ادـخ  هب  اریز  دـیزاتب , نانآ  رب  امـش  دـنروآ , شروی 
. دنداتفا

. ادخ هار  رد  گنج  هب  قیوشت 

 . نآرق
دیهد ؟ یم  جرخ  هب  يدنک  ـد  یو نوریب شـ ادخ  هار  رد  گنج  يارب  دنیوگامش  هب  نوچ  هک  تسیچ  دیا !  هدروآ  نامیا  ـی کـه  نا يا کـسـ ))

دیا ؟ هدش  یضار  ایند  یگدنز  هب  ترخآ  ياج  هب  ایآ 
 ((. تسین شیب  یکدنا  ارس  نآ  عاتم  ربارب  رد  ایند  نیا  عاتم 

((. دینادب رگا  تسارتهب  امش  يارب  نیا  دینک  داهج  ادخ  هار  رد  شیوخ  ناج  لام و  اب  دیوش و  جیسب  رابنار ,  را و گـ سـبـکـبـ ))
دیهاوخ ياج  رب  تفخ  يراو و  اب خـ هک  دینکن  يدنک  دیور و  نوریب  دوخ  نمشد  اب  راکیپ  هب   ! دابامش رب  ادخ  تمحر  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ

باوخ رد  هک  يا ]  هدنمزر  نآو [  تسا  رادیب  هدنمزر  زابرـس  انامه  دش  دهاوخ  ناتبیـصن  تلذ )  یگیامورف و   ) ایند زیچ  نیرت  تسپو  دنام 
 . تسین لفاغ  وا  زا  شنمشد  هک  دنادب  درب  رس  هب  تلفغ 

. دراد تسودار  دوخ  هار  رد  ناگدنمزر  دنوادخ 

 . نآرق
((. دراد تسود  دنگنج  یم  یبرسراوید  نوچمه  یفوفص  رد  وا  هار  رد  هک  ار  یناسک  دنوادخ  ))

هدش نومنهر  یتراجت  هب  ارام  ـ ـش مان ,  دنلب  يادـخ  مدرم !  يا  دومرف :  درک  داریا  نیفـص  گنج  رد  هک  يا  هبط  رد خـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
راکیپو شلوسرو  ادخ  هب  نامیا  زا  ـت  ـسا ترا  ترا عـبـ نآ تـجـ دنادرگ  یم  کیدزن  یبوخ  ریخ و  هب  دـناهر و  یم  باذـعزا  ار  امـش  هک 

يدونـشخ ناوضر و  هتبلاو  نادیواج  ياهتـشهب  رد  هزیکاپ  ییاه  هناخ  هداد و  رارق  ناهانگ  شزرمآ  ار  داهج )  ) نآ باوث  وا ,  هار  رد  ندرک 
یم هک  ار  یناـس  دراد کـ تسود  ادـخ   : )) تسا هدوـمرفو  هدرک  یفرعم  امـش  هب  دراد  تسود  هک  ار  یـسک  وا  اـهنیا ) زا   ) تسا ـر  تر ادـخ بـ

رد ار  ناهرز  یب  دـیزادناولج و  ار  ناـشوپ  هرز  دـینک , راوتـسا  برـس  زا  هتـشارفا  رب  یناـمتخاس  نوچمه  ار  دوخ  فوفـص  سپ   (( دـنگنج
. دیهد رارق  بقع  فوفص 

. اههورگ نیا  اب  ندیگنج  زا  یهن 

. دوش هتسکش  مهرد  دنکفا  هجنپ  نید  اب  هک  نآ  اریز  گنجم ,  تسا  هتخیوآ  گنچ  نید  هب  هک  یسک  اب  ع : )   ) یلع ماما   ـ
. دروخ تسکش  قح  اب  هدنزیتس  هک  زیتسم  تسا ,  هتفرگدوخ  نابیتشپ  رای و  ار  قح  هک  نآ  اب   ـ

. درک تیاعردیاب  گنج  عورشزا  شیپ  هک  یتاکن 

هک اریز  دیزاتم ,  ناشیا  رب  دی  ناشتوعد کـنـ قح  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دیهد و  تصرف  اهنآ  هب  دینک و  ارادم  مدرم  اب  ص : )   ) ادـخ ـبـر  ما پـیـ  ـ
نم دزن  ریـسا )  ) ار ناشنادنزرفو  نانز  ات  مراد  رتشوخ  دـیروآ  نم  دزن  ناملـسم  نیـشن ,  رداچ  نیـشنرهش و  زا  ار ,  نیمز  يور  نامدرم  رگا 

. دیشکب ار  ناشنادرمو  دیروآ 
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نم هب  یهورگ  متشاد  دیما  هک  ور  نیازا  رگم  متخادنین  ریخات  هب  ار  گنج  زور  کی  دنگوس  ادخ  هب  دومرف :  نیفـص  رد  ع : )   ) یلع ما  ـ ما  ـ
 . مشکب دنهارمگ  هک  لاح  رد  ار  نانآ  ات  مراد  رتشوخ  ار  نیا  دنمارایب ,  نم  وترپرد  دنوش و  تیاده  نم  ببس  هب  دندنویپب و 

شکرس دناوخ  ارف  هزرابم  هب  هک  نآ  اریز   , ریذپب يدش  توعد  هزرابم  هب  رگا  اما  بلطم ,  زرابم  زگره  دومرف :  ع )   ) نسح دوخ  دنزرف  هب   ـ
. دتفا كاخ  هب  شکرس  تسا و 

 . نمشد اب  ندش  ور  هب  ور  ماگنه  رد  اعد 

یم هلمح  وت  يرای  اب  مریگ و  یم  ورین  وت  زا   , ینم روای  نابیتشپ و  وت  ایادخ !  تفگ :  یم   , تفر یم  گنج  هب  هاگره  ص : )   ) ادخ ربمای  پـ  ـ
 . مگنج یم  وت  کمک  اب  مرب و 

نا ـمـ ـسآ را  ـ گدرور يا پـ ایادـخ !  درک :  نیفـص  رد  هیواـعم  هاپـس  اـب  ییور  اـی  ور  گـنهآ  هک  ماـگنه  نآ  رد  ع )   ) یلع ماـما  ياـعد  زا   ـ
رب ار  نانآ  رگا  نادرگ و  نامراوتسا  قح  هار  رد  راد و  نامرود  يرگزواجت بـ متس و  زا  يدینادرگ  زوریپ  نامنمشد  رب  ارامرگا  هت  ـ ـشار ـ فار بـ

. راد نامظوفحم  یهارمگ  هنتف و  زا  نک و  نامیزور  ار  تداهش  یتخاس  هریچ  ام 
يو تـو ـهـا سـ ندر هد و گـ رپ کـشـیـ وت  يوس  هب  اهلد  ایادخ !  تفگ :  یم  گنج  رد  نمـشد  اب  ندش  ورایور  ماگنه  رد  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ

یم تیاکش  وت  هاگرد  هب  نامیاه ,  هتساوخ  یگدنکارپو  نامنانمشد  يدایز  نامربما و  ندو پـیـ ـبـ نزا ارا !  ـ گدرور ـت پـ سا هد  ـ ـش هد  ـیـ ـش کـ
 . میروآ

اـمرب و ناـمز  يری  ـخـتـگـ ـسو نامرامـش  ندوـب  كدـناو  نامنانمـشد  یناوارف  ناـمربمایپ و  ندوـبنزا  درک :  اـعد  نـینچ  نـیف  ـ ـص زور  رد   ـ
ییازفا و یم  ار  قح  ترد  ناد قـ ـی کـه بـ تر نآ نـصـ ـر و بـا  تدوز هچره  يزوریپ  اب  مینک  یم  تیاکش  وت  هب  ام , دضرب  اه  هنتف  نتشادربرس 

 . ناسر يرای  نامنانمشد  ربارب  رد  ارام  ینادرگ  یم  شا  هریچ 
هک یلضف  اهتمعن و  رب  ار  اد  خـ  --- : تفگ یم  درب و  یم  ار  ادخ  مان  دنیشنب  بکرم  رب  هک  نآ  زا  شیپ  دش , یم  یگنج  راپـسهر  ها  ـ گر هـ  ـ
هاگ نآ  دوبن  نآ  ناوت  ار  ام  هنرگو  تخاس  ام  مار  ار  بکرم )   ) نیا هک  ییادخ  تسا  هزنم  كاپ و  مییوگ ,  یم  ساپس  تسا  هدیشخب  ام  هب 

اهرکیپ تسا و  ناور  وت  يوس  هب  اهماگ  اراـگدرورپ !  درک :  یم  ضرعو  تشاد  یم  رب  نا  ـمـ ـسآ ار بـه  دوخ  ناتـسد  درک و  یم  هلبق  هب  ور 
 . تسوت هریخ  ناگدیدو  تسا  هدش  هتشادرب  وت  يوس  هب  اهتسد  دشک و  یم  رپ  وت  يوس  هب  اهلد  دننکفا و  یم  جنر  هب  يار تـو  ـ بار دوخ 

يداد و ناشن  ام  هب  ار  هار  نیا  وت  ایادـخ ! دـناوخ :  یم  ار  اهاعد  نیا  دور  گنج  هب  تساوخ  یم  هاگره  نینمؤملاریما  ع : )   ) قداـص ماـما   ـ
 . یتسناد دوخ  هار  نیرتدنمشزرا  ار  نآ  يدناوخارف و  نآ  يوس  هب  ار  تناتسود  يداد و  رارق  نآ  رد  ار  تیدونشخ 

اهبیـسآ زا  یتسه و  نم  روای  ناـبهگن و  وت  ایادـخ !  درک : ---  یم  ضرع  دـش  یم  يوراـیور  نمـشد  ها بـا  ـ گر هـ ع --- )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
 . مگنج یم  وت  يرای  اب  مرب و  یم  شروی  وت  کمک  هب  ایادخ !  ینک  یم  مظفح 

 . هاپس نالوارقشیپ 

نامـشچو دنتـسه  نآ  ياهمـشچ  هاپـس  نالوارقـشیپ  هـک  نادـب  دوـمرف : ---  رـضن  نباداـیز  هـب  دوـخ  شرافـس  رد  ع --- )   ) یل ما عـ ـ ما  ـ
هیالط گنردـیب  يدـش  کیدزن  تنمـشد  هب  یت و  ـ فر نوریب  دوخ  نیمزرـس  ياهزرم  زا  هاگره  سپ ,  دـنناشیا  ناراد  هیـالط  نالوارقـشیپ , 

دـشابن و امـش  نیمک  رد  نمـشد  ات  رامگب  يا  هشوگره  رد  اههاگنیمک و  اـهراز و  تخرد  اـه و  هرد  زا  يا  هراـپ  رد  وس و  ره  رد  ار  ناراد 
. دزاتن امش  رب  ناهگان 

 . یماظن ياهشزومآ 
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دینک دوخ  نیر  ـ یز ـه  ما ار جـ یـسرت  ادـخ  ناناملـسم !  هورگ  يا  دـیامرف :  یم  ییوـجگنجو  گـنج  نوـنف  شزوـمآ  رد  ع : )   ) یلع ماـما   ـ
دیشوپب لماک  هرز  دنک ,  یم  رتمکرس  رب  ار  اهریشمش  ریثا  راک تـ نیا  هک  اریز  دیرـشفب ,  مهرب  ار  ناتیاهنادند  دیـشوپب و  ار  شمارآ  يادرو 

اب دینزب و  هزین  تسار  پچ و  زا  دیرگنب و  مشچ  هشوگ  اب  هنانگمـشخو  دینابن  نا بـجـ ـ ـش ـ ما رد نـیـ ار  اهنآ  اهریـشمش  ندیـشک  رب  زا  شیپ  و 
. دیتسه ادخ  رظن  ریز  هک  دینادب  دیناسرب و  نمشد  هب  ار  اهریشمش  ناتیاهماگ  نداهن  شیپ  ابو  دینز  هبرض  اهریش  يزیت شـمـ

رب ار  ریشمش  ریثات  راک  نیا  کـه  دیراشفب ,  مه  رب  ار  اهنادند  دیهد و  رارق  بقع  فوفص  رد  ار  ناهرز  یب  ولج و  فص  رد  ار  ناشو  هرز پـ  ـ
ار ناتناگدید  درک ,  یلاخ  اج  ناوت  یم  رتهب  اه  هزین  ربارب  رد  راک  نیا  اب  هک   , دـیروخ بات  چـیپ و  اه  هزین  فارطا  رد  دـنک ,  یم  رتمک  رس 
سرت و ندودز  رد  راک  نیا  هک  دـینک  شوماـخ  ار  دوخ  ياهادـص  دـشخب ,  یم  لد  ـش  مارآ بلق و  توق  رتشیبراـک  نیا  هک  دـیزادنا  ورف 

 . تسا رترثؤم  یتسس 
- - 
- - 

غورد ار  نآ  ـفـت  گا ـمـ ـش هـب  یثیدـح  اـم  لوـق  زا  یجراـخ  اـی  يردـق و  اـی  یئجرم  رفن  کـی  ـر  گا ع : )   ) قدا ـ ــص ما  ـ ما ـر یـا  قا ما بـ ـ ما  ـ
. دیشاب هدرک  بیذکت  ششرع  زارفرب  ار  ادخ  نآ  بیذکت  اب  دشاب و  نآ  رد  یقح  نخس  دیاش  دیناد , یمن  امش  اریز  دیرامشم ,

سپ منک  ـی  هاو ـ خداد وا  دـضرب  نم  زیخاتـسر  زور  رد  دـنک , راـکنا  ار  نآ  دـسرب و  وا  هب  نـم  زا  یثیدـح  سک  ره  ص : )   ) ادـخ ربماـیپ   ـ
. دناد یم  رتهب  ادخ  دییوگب : هن  ای  تسا  نم  زا  دیناد  یمن  هک  دیسر  امش  هب  نم  زا  یثیدح  هاگره 

هک یـسک  وا و  لوـسر  ادـخ و  تسا :  هدرک  بیذـکت  ار  سک  هس  هنیآ  ره  درامـشب , غورد  ار  نآ  دـسر و  وا  هب  نم  زا  یثیدـح  سک  ره   ـ
 . تسا هدرک  وگزاب  شیارب  ار  ثیدح 

. امش اب  عورف  ندروآ  تسدب  ام و  اب  لوصا  هئارا 

. دینک جارختسا  ار  عورف  هک  تسامش  رب  میراد و  نایبار  لوصا  هک  تسامرب  ع : )   ) اضر ماما   ـ
. دینک جارختسااهنآ  زا  ار  عورف  دیفظوم  امش  مییوگب و  ام  يار شـ ار بـ لو  ـ صا ـم  یراد ـیـفـه  ظو مـا  ع : )   ) قدا ما صـ ـ ما  ـ

 . نآرق اب  نآ  يراگزاس  ثیدح و  یتسرد 

 . ما هتفگ  ار  نآ  نمو  تسا  نم  زا  ثیدح  نآ  دوب  نآ  قفاوم  رگا  دیجنسب , ادخ  باتک  اب  ارم  ثیدح  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
دوب ادـخ  باتک  فلاخم  رگا  دـیریذپبار و  نآ  دوب  راـگزاس  ادـخ  باـتک  اـب  هچنآ  سپ  يرون ,  یتسرد  رما  ره  دراد و  یتقیقح  یقح  ره   ـ

. دینک شیاهر 
 . تسا یگتخاس  دشابن , راگزاس  نآرق  اب  هک  یثیدح  ره  ع : )   ) قداص ماما   ـ

 . ترطف اب  نآ  يراگزاسو  ثیدح  یتسرد 

تشاد شوخ  ار  نآ  ناتندب  تسوپ  اهوم و  داد , یهاوگ  نآ  تحص )   ) هب ناتیاهلد  هک  دیدینش  یثیدح  نم  زا  هاگره  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
دیدینش یثیدح  نم  لوق  زا  رگااما  ما )  هتفگ  نم  ار  نآ   ) مرتک ـ یدز امش نـ زا  نخس  نآ  هب  نم  هک  دینادب  تسا  کیدزن  امـش  هب  هک  دیدیدو 

زا نم  يرود  هک  دینادب  تسا  رود  امـش  زا  هک  دیدید  ددرگ و  نازیرگ  نآ  زا  ناتندب  ياهتـسوپ  واهو  دـشابن و مـ انـشآ  نآ  اب  ناتیاهلد  هک 
 . نآ زا  امش  يرود  ات  تسا  رتشیب  نخس  نآ 

نآ دیدرک  ییانشآ  ساسحا  نآ  اب  ودش  مرن  شربارب  رد  ناتیاهلد  دیسر و  امش  هب  مهیلع ,  هّللا  تاولـص  دمحم , لآ  لوق  زا  هک  یثیدحره   ـ
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لوکوم ص )   ) دـمحم نادـناخ  زا  ملاع  ربمایپ و  ادـخ و  هب  ار  نآ  دـیدرک  سح  هناـگیب  ار  نآ  دـیمر و  نآ  زا  ناـتیاهلد  رگا  دـیریذپب و  ار 
. دینک

 . قح اب  نآ  يراگزاس  ثیدح و  یتسرد 

هتفگن نم  دوبن  راگزاس  قح  اب  رگا  ما و  هتفگ  ار  نآ  نم  دوب  قح  قفاوم  رگا  دسر  یم  امش  هب  نم  زا  هک  یثیدح  ره  ص : )   ) ادخ ربما  پـیـ  ـ
 . میوگ یمن  قح  زج  زگره  نم  اریز  ما , 

 . تسا هدش  ثحب  اهنآزا  طوبرم  ياهباتک  رد  هک  تسه  زین  يرگید  نیزاوم  اهکالم و  ثیداحا  یتسرد  تخانش  يارب 

 . ثیدح يانعم  هب  لقن  ندوب  زیاج 

 . نک نایب  ار  نآ  یهاوخ  یم  هک  هنوگره  يدناسر  ار  شیانعم  يدیمهف و  تسردار  یثیدح  هاگره  ع : )   ) قداص ماما   ـ
مله لاعت و  ییوگب :  هک  تسا  نیا  لثم  درادن و  یلاکـشا  يدـیمهف  تسرد  ار  نآ  رگا  دومرفانعم : هب  ثیدـح  لقن  زا  لاؤس  هب  خـساپ  رد   ـ

 (. نیشنب ینعی   ) سلجا دعقاو و  ایب ,) ینعی  )
نآ یناعم  رگا  دومرف : منک  یم  دایز  مک و  ار  نآ  مونش و  یم  امـش  زا  ار  یثیدح  مدرک :  ضرع  ع )   ) قداص ماما  هب  ملـسم :  نب  مـحـمـد   ـ

. درادن یلاکشا  یناسرب  ار 
. درادن یلاکشا  یناسرب ,  تسرد  ار  شیانعم  هک  یتروص  رد  ثیدح ,  تاملک  ندرک  شیپ  سپ و  ص : )   ) ادخ ربما  پـیـ  ـ

یلاکـشا یناسرب ,  تسرد  ار  انعم  ینکن و  لالح  ار  یمارح  ای  مارح  ار  یلالح  راک ) نیا  اب   ) هک نآ  طرـش  هب  ثیدح ,  ندرک  دایز  مک و   ـ
. درادن

. درک تیاعر  ثیدح  لقن  رد  دیاب  هچنآ 

. دشاب هتشاد  ار  نآ  شریذپ  لمحت  اهنآ  هشیدنا  هک  دییوگب  متما  يارب  ار  نم  زا  یثیداحا  ص : )   ) ادخ ربمای  پـ  ـ
 . مییوگب نخس  ناشمهف  روخ  رد  مدرم  اب  هک  میراد  نامرف  ام   ـ

. درک یهاوخ  یهارمگ )  و   ) هنتف راتفرگار  اهنآ  زا  یخرب  نامگیب  دباتن  رب  ار  نآ  ناش  هشیدنا  هک  ییوگب  مدرم  يارب  ار  یث  ـ ید ـر حـ گا  ـ
ثیدح نآ   , تسا هدرک  لقن  شیارب  ار  ثیدـح  هک  سک  نآ  هن  دـمهفب و  وا  دوخ  ـه  نار شر  ـیـ ـس دو کـه تـفـ ـنـ ـش ـثـی بـ ید هـر کـس حـ  ـ

 . تسا هدرک  لقن  ار  نآ  هک  تسا  یسکو  وا  یهارمگ  هیام 
دنوش ؟ هدرمش  نزغورد  شرب  ـ ما اد و پـیـ ـد خـ یراد ـت  سود ـا  یآ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ

رد غـیـر ـد( یزرو يراددوخ  دننک  یم  راکنا  دنمهفب و  دنناوت  یمن  هچنآ  نتفگ  زا  دییوگب و  ناشیارب  دنـسان  ـ ـش مدر مـی  هک مـ ار  یثیداحا 
 (. تسا ماما  وربمایپ  ادخ و  ندرمش  وگغورد  هلزنم  هب  نآ  راکنا  دننک و  یم  راکنا  ار  ثید  ترو حـ ـن صـ یا

رب شنتفریذـپ  دزادـنا و  تشحو  هب  ار  نانآ  هک  دـییوگن  يزیچ  دـیتفگ  نخـس  ناشراگدرورپ  زا  مدرم  اب  هاـگ  ره  ص : )   ) اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
. دشاب نیگنس  ناشیا 

 . ثیداحا یخرب  لمحت  مهف و  يراوشد 

دنوادخ هک  يا  هدـنبای  لسرم ,  ربمایپ  ای  برقم ,  هتـشرف  زج  ار  نآو  تسا  نیگنـس  رایـسبوراوشد  ام  ثیدـح  انام  هـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
. دبات یمن  رب  ریذپان  ذوفن  يرهش  ای  هدومزآ و  نامیااب  ار  شلد 
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تسیچریذپانذوفن ؟  رهش  زا  روظنم  نسحلا !  ابا  يا  متفگ :  ثیدح ---  يوار  بیعش ---  هب  دیوگ : یمورمع 
. راوتساو روانهپ  لد  دومرف :  ترضح  نآ  مدیسرپ ,  ار  نیمه  ع )   ) قداص ماما  زا  مه  نم  تفگ : 

 . تنس نآرق و  ندوب  ریگارف 

 . نآرق
ـی هـسـتـنـد مـا یا ـتـهـ ما ـمـا  ـش نوچ  هک  نآ  رگم  درپ  یمن  اوه  رد  دوخ  ياهلاباب  يا  هدنرپ  چیهو  تسین  نیمز  يور  رد  يا  هدبنج  چیه  ))

((. دنوش یم  هدروآدرگ  ناشراگدرورپ  دزن  همه  سپسو  میا  هدرکن  راذگورف  ار  زیچ  چیه  بات  ـن کـ یا رد 
 ((. مدرک لماک  ارامش  نید  زورما  ))

چیه دومرف : ماما  درک  لاؤس  ماما  زا  اهتنس  نوماریپ  وا  تشاد  روضح  زین  هیریغم  زا  يدرم  مدوب و  ع )   ) قداص ماما  تمدخ  رد  هماسا :  وبا   ـ
رگا تسا  هدیسر  يروتـسد )   ) یتنـس نآ  هرابرد  شربمایپ  اد و  يوس خـ زا  هک  نآ  رگم  دنـشاب  هتـشاد  زاین  نآ  هب  اهناسنا  هک  تسین  يزیچ 

تسا ؟  هدرک  تجح  هماقا  ام  رب  زیچ  هچ  اب  دنوادخ  دیسرپ :  يریغم  درک  یمن  تجح  هما  ـ قا ـا  مر هدروآ بـ هک  ییاه  تجحاب  دوبن  نینچ 
 ((. مدرک لماک  ناتیاربار  امش  نید  زورما   : )) دیامرف یم  هک  ادخ  نخس  نیا  دومرف :  ع )   ) قداص ماما 

یهن رما و  نآ  هرابرد  هک  نیارگم  دزاس , رود  خزود  زا  دنک و  کیدزن  تشهب  هب  ارامـش  هک  تسین  يزیچ  چـی  هـ ص : )   ) اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
 . ما هدرک 

 . ماکحاواهشناد یخرب  نتشاد  هدیشوپ  تلع 

یمن اور  دوخرب  زگره  متفاـی  یم  راد  زار  نمؤـم  هس  امـش  ناـیم  رد  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  دوـمر :  ـیـر فـ ـص ـو بـ با بـه  ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
 . مراد هدیشوپ  نانآ  زا  ار  یثیدح  هک  مدرمش 

یم هنیآ  ره  مراپـسب ,  ناشیا  هب  ار  دوخ )  ) شناد اـت  دنتـشاد  ار  نآ  یگتـسیاش  هک  متفاـی  یم  (( 2  )) هورگ هـس  نــم  رگا  ع : )   ) رقا ما بـ ـ ما  ـ
. دوش هتخادرپ  داد , دهاوخ  خر  تمایق  زور  ات  هچ  نآ  مارحو و  لالح  یسررب  هب  دوبن  يزاین  نآ  دوجو  اب  هک  ار  يزیچ  نآ  متفگ 

هب هنیآره  دات ,  ـ فا ـت غـیـر  ـسد رگید بـه  ياهباتک  البق  هک  نیا  امک  دتفیب ,  امـش  ریغ  تسد  هب  هک  دوبن  نآ  میب  ـر  گا ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
. دیدرک یمن  ادیپ  يدحا  هب  زاین  هجرف ---  یلاعت  هّللا  لجع  مئاق ---  مایقات  هک  مداد  یم  یباتک  امش 

ثیدح نآ  هدشن  جراخ  هنیدم  زا  صخش  نآ  زونه  میوگب  یثیدح  امـش  زا  یکی  هب  رگا  میوگب  ثیدح  شیارب  هک  مبای  یم  ار نـ ـی  ـس کـ  ـ
دیا ؟ هتفگ  ار  ثیدح  نیاامش  دنیوگ  یم  دنیآ و  یم  يا  هدع   ) دوش یم  هدروآ  نم  دزن 

 . ما هتفگن  ار  نآ  میوگ :  یم  نمو  ( 

 . ثیداحا فالتخا  للع 

ینخسام زا  رگا  سپ  دشاب ,  ار بـس  وا  ام  هرابرد  شتخانش  نیمه  دیاب  مییوگ  یمن  قح  زج  ام  دناد  یم  هک  یـس  کـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
 . میا هداد  حیجرت  ار  وا  میا و  هتفگ  وا  زا  عافد  ياربار  نخس  نآ  هک  دنادب  دیاب  تسین  راگزاس  ام  زا  وا  تخانش  اب  هک  دینش 

زا عوضوم  نامه  رد  يد و  ـ مآ هرا  ـ بود دـعب  مداد و  ییاوتف  ای  متفگ  یثیدـح  تیارب  رگا  ورمع !  ابا  يا  دو :  ـ مر ـی فـ نا ور کـنـ ـو عـمـ با بـه   ـ
ینک ؟  یم  لمع  ما  هتفگ  مادک  هب  مداد  اوتف  خساپ و  وت  هب  دوخ  یلبق  ياوتف  نخس و  فالخرب  نمو  يدرک  لاؤس  نم 

هک دـهاوخن  نیا  زج  دـنوادخ  ورمعاـبا !  يا  یتـفگ  تسرد  دومرف :  ـی کـنـم  ما ـ هر ار  يرگید  نآو  مریگ  یم  ار  رتدـیدج  مدرک :  ضرع 
هب تبـسنامش  ام و  يارب  دـنوادخ  تسا و  رتهب  امـش  دوخ  نم و  يارب  دـینکب  ار  راک  نیا  رگا  دـنگوس  ادـخ  هبد  ـیـ ناد دوش بـ تدابع  یناهن 
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 . تسا هتساوخن  هیقت  زج  شنید 

 . هباشتم ثیداحا 

دیهد عاجرا  نآ  تامکح  ارام بـه مـ هب  هباشتم  رابخا  سپ ,  دراد  دوجو  هباشتمو  مکحم  نآرق  نوچمه  زین  ام  راـبخا  رد  ع : )   ) اـضر ماـما   ـ
. دیوش یم  هارمگ  هک  دینکم  يوریپ  شتاهباشتم  زا  نآ  تامکحم  هب  هجوت  نودبو 

. دودح

. دراد يدح  يزیچ  ره 

 . نآرق
ام دنتسه  ـمـا  ـش نو  ـی چـ یا ـتـهـ ما هک  نآ  رگم  درپ , یمن  اوه  رد  دوخ  ياهلاباب  يا  هدنرپ  چیهو  تسین  نیمز  يور  رد  يا  هدبن  هـیـچ جـ ))

((. دنوش یم  هدروآدرگ  ناشراگدرورپ  دزن  همه  سپسو  میا  هدرکن  راذگورف  ار  زیچ  چیه  باتک  نیا  رد 
تسا و هتـشاذگ  يا  هناشن  زرم ,  نآ  نداد  ناشن  ياربو  هداد  رارق  يزرمو  دـح  يزیچ  ره  يارب  یلاعتو  كرابت  دـنوادخ  ع : )   ) رقاب ما  ـ ما  ـ

 . تسا هدرک  نیعم  دح  دور  رتارف  دح  نآ  زا  هک  یسک  يارب 
هچرهو نامه  زج  تسا  هچوک  رد  هچره  دراد , يزرمو  دـح  نم  هناـخ  نیا  دـننامه  هک  نآ  رگم  تسین  يزیچ  چـیه  ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ

. دشاب یم  هناخ  هب  قلعتم  تسا  هناخ  لخاد 
شارخ و ندروآ  دراو  هید  یتح  دراد  يزرم  دـح و  نم  هناخ  نیمه  لثم  هک  نآ  رگم  تسا  هدـیرفاین  ار  یمارح  لـالح و  چـیه  ـد  نواد خـ  ـ

 . هنایزات فصن  هنایزات و  کی  نآ و  زج 
. دراد يزرم  دح و  مارح )  لالح و  ) ود نیا  زا  کی  ره  داد  یم  شزومآ  ار  نآرقو  درک  یم  نایب  ار  رابخا  مارحو  لال  حـ ع )   ) عـلـی  ـ
تـسین زیچ  ـی هـیـچ  یو امـش مـی گـ  ! یلع نبدمحم  يا  درک :  ضرع  دیـسر و  ع )   ) رقاب ماما  تمدـخ  هکم  رد  يدرم  ینارحب :  دـیبلو  ـ با  ـ

دراد ؟  يدح  هک  نآ  رگم 
زا رگا  هک  تسا  هداد  رارق  يدح  شیارب  گرزب ,  کچوک و  زا  تسا ,  هدـیرفآ  ادـخ  هچره   : میوگ یم  نم  يرآ ,  دومرف :  ع )   ) رقاب ماما 

 . تسا هدرک  زواجت  هداهن  شیاربادخ  هک  يزرم  يدح و  زا  درذگبدح  نآ 
تسیچ ؟  امش  هرفس  نیا  دح  درک :  ضرع 

ار شریزو  ییوگ  ساپـس  ار  ادـخ  ینک  یم  عم  ار جـ نآ  نو  ـ چو ير  ار بـ ادـخ  مان  ییاـشگ  یم  ار  نآ  یتقو  هک  تسا  نیا  شدـح  دومرف : 
تسیچ ؟  امش  هزوک  نیادح  : درک ضرع  یبورب 

 . يروخن بآ  شا  یگتسکش  ياج  زا  زینو  نآ  هناهد  زا  هک  تسا  نیا  شدح  دومرف :
یهنو رما  نآ  هرابرد  نم  هک  نیارگم  دـنک  رود  شتآ  زا  دـنادرگ و  کیدزن  تشهب  هب  ارامـش  هک  تسین  زیچ  چـیه  ص : )   ) ادـخ ربماـیپ   ـ

 . ما هدرک 

. اهتازاجم دودح و  ندرک  رود 

وا دیتفای  يرفمو  لمحم  ناناملـسم  يارب  رگا  دینک  رود  ناناملـسم  زا  ار  دودح  اهتازاجمدیناوت و  یم  هک  ییاج  ات  ص : )   ) ادخ ـبـر  ما پـیـ  ـ
. دوش اطخ  راتفرگ  نداد  رفیک  رد  هک  تسا  رتهب  دنک  اطخ  ندوشخب  رد  ماما  رگا  اریز  دینکدازآ ,  ار 
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. دیزرو يراد  دوخادخ  ناگدنب  رب  دودح  نتخاس  يراج  زا  دینک ,  ادیپ  یهاگزیرگ  دیناوت  یم  هک  ینامز  ات   ـ
(. دینک يراددوخ  دح  يارجا  زا  یسک  ندوب  مرجم  رد  دیدرت  ندمآ  شیپ  اب   ) دینک رود  تاهبش  اب  ار  اهرفیک   ـ

. دودح ندرک  يراج 

. ادخ ياهنیمزرس  رد  ناراب  شراب  بش  لهچ  زا  تسا  رتهب  یهلا  دودح  زادح  کی  ندرک  يراج  ص : )   ) اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
 . تسا لاس  تصش  تدابع  زا  رت  هزیکاپ  نیمز  يور  رد  یهلا )   ) دح کی  ندش  اپ  رب   ـ

یم ینازرا  امش  هب  اعیرس  تسا  هدش  هداد  هدعو  هک  ار  دوخ  تکرب  لضف و  دیراد  ساپ  ار  ناحبس  يادخ  دود  ـر حـ گا ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
. دراد

 . تسادخ ياهمارح  هب  نداد  تیمها  يارب  دودح  نتشاداپ  رب  و   ـ
يراـج رد  ینعی  دوـمرف :ـ دریگن )) يزوـسلد  تفار و  ود  نآ  هب  تبـسن  ارامـش  ادـخ  نید  رد   )) هیآ حیـضو  رد تـ ع --- )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ

. دودح ندرک 
يدونـشخ لاح  رد  ادـخ  باتک  ساسا  رب  يروادو  هناگیب  شیوخ و  رب  دودـح  يارجا  هب  داب  وترب  دومرف :  یـسک  هب  دوخ  ياهـشرافس  رد   ـ

 . هایسو دیفس  نایم  لاملا )  تیب   ) هنالداع میسقتو  مشخو , 
. دشاب نایمرد  ادخ  دودح  زا  يدح  ياپ  هک  اج  نآ  رگم  دیرذگ  رد  نامیرک  ياهشزغل  زا  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ

تقبـس مه  زا  فورعم  هب  رما  ودنوادخ  دودح  نتـشاداپ  رب  هار  رد  سپ  دـیریگ ,  یـشیپ  رگیدـکی  زا  دـیراچان  هک  لاح  ع : )   ) یلع ما  ـ ما  ـ
. دیریگ

. دودح نتسبن  راک  هب 

تسد دومرف  ربمایپ  دندروآ  ربمایپ  دزن  يدزد  مرج  هب  تشاد  یتمرح  تفارـش و  دوخ  هلیبقو  موق  نایم  رد  هک  ار  ینز  ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
ياـطخ رطاـخ  هب  ار  وا  لـثم  یفیرـش  نز  تسد  ادـخ ! ربماـیپ  يا  دـندرک :  ضرع  دـندمآ و  ربماـیپ  دزن  شیرق  زا  يا  هدـع  دـننک  عطقار  وا 

ینک ؟  یم  عطق  یکچوک 
.

دـندرک و یم  لامعا  ناگراچیب  هرابردار  اهرفیک  دودـح و  اهنآ  دـنداتفا  يدوبان  هب  يراـک  نینچ  ببـس  هب  امـش  ناینیـشیپ  يرآ ,  دومر :  فـ
. دنتشگ كاله  ور  نیا  زا  دنتشادن  يراک  دوخ , فارشاو  نادنمتردقاب 

نآ نتشاذگورف  ببس  هب  رگمدتفین  یتخبدب  هب  سک  چیهو  دنوادخدودح  هماقا  اب  رگم  دوشن  تخبشوخ  هـیـچ کـس  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
. دودح

دروآ و تشاد  هخاش  رس  دص  هک  امرخ  هشوخ  بوچ  کی  ادخ  لوسر  دندروآ  ربمایپ  دزن  دوب  هدرک  انز  هک  ار  يروجنر  هدنگ  مکش  درم   ـ
. دوشن هتفرگ  راک  هب  ادخ  دودح  زا  يدح  هک  تشادن  شوخ  اریز  تخاون ,  وا  هب  هبرض  کی  دح  ناونع  هب 

 . تسین اوردودح  رد  ندرک  تطاسو  تعافش و 

درک دود نـهـی  رد حـ ندر  تعافش کـ زا  ترـضح  نآ  هک :  دومرف  لقن  ص )   ) ادخ لوسرزا  شناردپ  زا  شردپ  زا  ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
دنوادخ دشوکب , وا  دودح  نتخادنا  راک  زا  هار  رد  دنک و  ینایم  رداپ  یهلا  دودـحزا  يدـح  ندـشن  لامعا  يارب  سکره   : دومرف ع )   ) ماما

. دنک شباذع  تمایقزور  رد  یلاعتم 
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 . نکم تطاسو  دح  راک  رد  هماسا !  يا  دومرف :  هماسا  هب  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
روتسد ص )   ) ربمایپ تسا )  هت  ـ فر ییالاک گـ هک   ) درک یم  راکنا  سپسو  تفرگ  یم  تیراع  الا بـه  موز کـ زا بـنـی مـخـ ـی  نز ـه :  ـش ـ یا عـ  ـ

اب نز  نآ  هرابرد  زین  هماسا  دنک  تطاسو  ص )   ) ربمایپ دز  ـتـنـد نـ ساو ـ خوا زا  دنتفر و  هماسا  دزن  نز  نآ  هداوناخ  دننک  عطق  ار  وا  تسد  داد 
 ! ینک یم  تبحـص  ادـخ  دودـح  زا  يدـح  ندـشن )  يراج   ) هراـبرد منیبن  هماـسا !  يا  دومرف :  (ص )  ربماـی درک پـ تبحـص  ص )   ) ربماـیپ

يا هداز  بیجن  اهنآ  ناـی  رد مـ رگا  هک  دـندش  كـاله  ور  نآ  زا  امـش  ناینیـشیپ  دومرفو :  تخادرپ  هبطخ  داریا  هب  سپـس ,  (ص , )  ربماـیپ
هک نآ  هب  دـنگوس  دـندیرب  یم  ار  ـتـش  ـسد دز  ـت مـی  قر ـ ـس هب  تسد  يا  هراچیبو  فیعـض  رگا  دنتـشادن و  وا  هب  يراـک  درک  یم  يدزد 

عطق ار  یموزخم  نز  نآ  تسد  هاگ  نآ  مدرک  یم  عطق  ار  شتسد  درک  یم  ار  راک  نیا  مه  دمحم  رتخد  همطاف  رگا  تسوا  تسد  رد  مناج 
. درک

دزن دـسا  ین  در بـ ـت کـ ـشادزا ـ بوا رب  يدـح  ندرک  يراـج  روظنم  هب  ار  دـسا  ینب  زا  يدرم  ع )   ) نینمؤـملا ری  ـ ما ـت کـه  ـسا هد  ـ ـش نـقـل   ـ
ناشیا زا  دنتفر و  نینمؤملا  ریما  دزن  ـت پـس ,  فر ـ یذ تر نـپـ نآ حـضـ دنک  ینایم  رداپ  دندرک  شهاوخ  وا  زا  دنتفر و  ع )   ) یلع نب  نیسح 

دـسا ینب  داد  مهاوخ  امـش  هب  هتبلا  دـشاب  نم  لاـم  هک  دـیهاوخب  نم  زا  هچ  ره  دومرف :  ترـض  ـ حد يراـج نـکـنـ ار  دـح  دـندرک  شهاوـخ 
ـو گزا تر بـ ـ ـض نآ حـ يار  ـ بار ع )   ) نینمؤملاریما نخـس  دنتـشذگ و  ع )   ) نیـسح رب  سپ ,  دـندرک  كرت  ار  نینمؤملاریما  یلاحـشو  ـ خا بـ

دندـید دنتـشگرب و  ناـنآ  دـشاب  هدـش  ماـم  شرا تـ ـ کد ـ یا ـ ـش دـیدرگرب  دـیراد  يراـک  دوـخ  قـیفر  اـب  رگا  دوـمرف :  ع )   ) نیــسح دـندرک 
يدادن ؟  لوق  ام  هب  رگم  نینمؤملا !  ریما  يا   : دنتفگ تسا  هدرک  يراج  ار  دح  ع )   ) نینمؤملاریما

نآ رادرایتخا  کلام و  نم  تسادـخ و  نآ  زا  دـح  نیا  مهدـب و  امـش  هب  دـشاب  نم  لاـم  هچنآ  هک  مداد  لوق  امـش  هب  نم  دومرف :  ترـضح 
 . متسین

هک نآ  ات  درب  رـس  هب  یهلا  مشخ  رد  هتـسویپ  دوش  یهلا  دودح  زا  يدح  ندش  يراج  عنام  دوخ  تطاسو  اب  سکره  ص : )   ) ادـخ ربمای  پـ  ـ
. دریگب سپ  ار  شتطاسو 

عاجرا ماما  هب  هک  نآ  طرش  درادن بـه  یلاکـشا  دننک  تطاسو  اهنآ  رد  دنراد  قح  مدرم  هک  يدودح  رد  ندرک  تعافـش  ع : )   ) یلع ماما   ـ
 . تسین هتفریذپ  یتعافش  چیه  دش  هداد  عاجرا  ماما  هب  دح  هک  نآ  زا  دعب  اما  دنشاب  هدادن 

. دوش یمن  هتفریذپ   ( نت تنامض   ) تلافک دحرد ,

. درادن دوجو  تنامضدودح  زا  يدح  چیه  رد  ع : )   ) یلع ماما   ـ
. دوش یمن  هتفریذپ  تنامض  يدح  چیه  رد  : دومرف (ص )  ادخ ربمایپ  ع : )   ) قداص ماما   ـ

. دوش یمن  هتفریذپ  تنامض  دح  رد  هک  دومرف  تواضق  نینچ  ع )   ) نینمؤملا ریما   ـ

 . تسین دنگوس  ياج  دح  رد 

. دوش یمن  هداد  دنگوسدروخب  دح  دیاب  هک  یسک  ع : )   ) یلع ماما   ـ
. دنگوس هن  تنامض و  هن  تسا ,  هتفریذپ  تطاسو  هن  دح  رد  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ

دوخ ياعدا  يار  وا بـ ـت  سا هدز  تمهت  نم  هب  درم  نیا  درک :  ضرع  دروآ و  ع )   ) نینمؤملا ریما  دزن  ار  یـسک  يدرم  ع : )   ) قداص ما  ـ ما  ـ
ناوختـسا رد  درادـن و  دوجو  دـنگوس  دـح  رد  دومرف :  ترـضح  هدـب  دـنگوسار  وا  نینمؤـملا  ریما  يا  درک ,  ضرع  اذـل  تشادـن ,  یلیلد 

 . تسین صاصق 
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. دودح يارجا  رد  ریخات  زا  یهن 

 . تسین اور  ندیشک  راظتنا  ریخات و  دودح  يارجا  رد  تسب ,  راک  هب  ار  نآ  دیاب  , دش بجاو  دح  هاگر  هـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
تساجک ؟  مراهچرفن  دومرف :  ع )   ) نینمؤملا ریما  تسا  هدرک  انز  يدرم  هک  دنداد  تدا  سـه نـفـر شـهـ ع : )   ) ـر قا ما بـ ـ ما  ـ

 . تسین اور  ندیشک  راظتنا  هظحل  کی  یتح  دودحرد  اریز  دینزب ,  دح  ار  رفن  هس  نیا  دومرف :  ع )   ) نینمؤملا ریما  دیآ  یم  نالا  دنتفگ : 
. دوش یم  هدناشک  یلیطعت  هب  دح  دیآ  نایم  هب  تسادیما ))   )) و ـد )) یا شـ  )) يا رد حـد پـ ها  ـ گر هـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ

. دودح زا  ندرک  زواجت  زا  یهن 

 . نارق
((. دنناراکمتس نامه  نانآ  دور , رتارف  ادخ  دودحزا  سکرهو  دینکم  زوا  ـهـا تـجـ نآ زا  ـت ,  ساد دود خـ ـنـهـا حـ یا ))

 ((. تسا هدرک  متس  دوخ  هب  هنیآ  ره  دنک , زواجت  یهلا  دودح  زا  سکرهو  ))
هدـننکراوخ یباذـع  شیارب  درب و  يدـبا  شتآ  هب  ار  وا  دـنوادخ  دور , رتارف  وا  دودـح  زا  دـنک و  ینامرفان  وا  ربماـیپ  ادـخ و  زا  سکر  هـ ))

((. دشاب
. دینکن زواجت  اهنآ  زا  تسا ,  هدرک  نیعم  يدودحامش  يارب  دنوادخ  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ

اب ار  ربنق  ع )   ) یلع دز  رتشیب  هنایزات  هس  تینابصع  يور  زا  ربنق  دنزب  دح  ار  يدرم  داد  روتـسد  ربنق  هب  ع )   ) نینمؤملا ریما  ع : )   ) رقاب ماما   ـ
. درک صاصق  هنایزات  هس 

. درک صاصق  هنایزات  ود  ابار  وا  یلع  دز  رتشیب  هنایزات  ود  دالج  دننزب  هنایزات  ار  يدرم  داد  روتسد  یلع  لقعم :  نب  هّللادبع   ـ
زا اراگدرورپ !  دـیوگ :  یم  وا  دـنروآ  یم  تسا  هتـساک  دـح  زا  هنایزات  کی  هک  ار  یمکاـح  تماـی )  زور قـ رد   ( : ) ص  ) اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ

يرتزوسلد ؟  نم  زا  نانآ  هب  ایآ تـو  دیامرف :  یم  وا  هب  دنوادخ  مدرک  ار  راک  نیا  تناگدنب  هب  يزوسلد  يور 
يارب دیوگ :  یم  زین  وا  دنروآ  یم  تسا  هدز  رتشیب  هنایزات  کی  هک  ار  یسک  سپس  دننکفا  شتآ  رد  ار  وا  دوش  یم  هداد  روتـسد  هاگ  نآ  ! 

. دننکفا شتآ  رد  زین  ار  وا  هک  دسر  یم  نامرف  سپ  دنتسیا  زاب  تناهانگ  زا  ات  مدز  رتشیب  يا  هنایزات  نآ 
سپدــــنکزواجتادخدود ـ حزا سک  رهو  دــــی  زوا نـکـنـ ـهـا تـجـ نآ زا  ـت ,  ـــــساد دود خـ ـنـهـا حـ یا  )) ـه یآ هرا  ـ برد ع : )   ) ـر قا ما بـ ـ ما  ـ

شیب مشخ  يور  زا  سکر  ـت پـس هـ ـسا هداد  رار  وا قـ يار  هنایزاتدص بـ هدروآ و  مشخ  راکانز  رب  دنوادخ  دومرف :  نارگمتـسدننانامه )) 
 . میوج یم  يرازیبوا  زا  دنوادخ  دزن  نم  دنزب  نیا  زا 

 . هانگ ندرک  كاپ  رد  دودح  ندرک  يراج  شقن 

 . تسوا هرافک  نامه  دوش , يراج  وا  رب  هانگ  نآدح  دنک و  یهانگ  هکره  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
 ( ترخآ رد   ) هرابود ار  دوخ  هدنب  هک  تسا  نآ  زا  رترگداد  دنوادخ  ددرگ , تازاجم  نآ  ببس  هب  دوش و  بکترم  یهانگ  ایند  رد  هکره   ـ

. دهد رفیک 
. دنک كاپ  ار  نآ  هک  نیا  رگم  درذگن , یهانگ  مرج و  چیه  رب  ریشمش   ـ

 . تسا هدرک  نز )  نآ   ) هک تسا  یهانگ  هرافک  ندش  راسگنس   ـ
ار وا  زین  تمایق  زور  هک  تسا  نآزا  رتراوگرزب  رت و  هدنـشخب  دـهد  رفیک  اـیند  نیا  رد  ار  ینمؤم  هدـنب  دـنوادخ  هاـگره  ع : )   ) یلع ماـما   ـ

. دهد رفیک  هرابود 
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 . هدروخ دح  صخش  هب  ندرک  تناها  زا  یهن 

 , تسا دیلپ  وگ  نـ دو :  ـ مر ربمایپ فـ تسا  يدیلپ  مدآ  وا  دنتفگ :  مدرم  دندرک ---  راسگنـسار  يدرم  داد  روتـسد  ص --- )   ) ادـخ ربمایپ   ـ
 . تسا رت  هزیکاپ  رتشوخ و  کشم  هحیار  زا  دنوادخ  دزن  وا  هک  دنگوسادخ  هب  اریز 

نانآ هب  دنتشذگ ,  يرادرم  هشال  رب  ود  نآ  اب  ربمایپ  دش  هتشک  گس  لثم  وا  تفگ :  دوخ  قیفر  هب  يدرم  درک  راسگنـس  ار  يراکانز  درم   ـ
میریگب ؟  زاگ  ار  يرادرم  ـو ,  تر اد بـ دورد خـ اد ! لو خـ ـ سر يا  دندرک :  ضرع  دینکرب  ار  هشال  نیا  زا  يا  هکت  دوخ  نادند  اب  دومرف : 

 . تسا هشال  نیا  زا  رت  هدیدنگ  دیتفرگرب  ناتردارب  زا  هچنآ  دومرف : 
وا دومرف :  ع )   ) یلع وا  ندرک  نعلو  نداد  مانشد  هب  دندرک  عورـش  مدرم  درک  يراج  دح  يدرمرب  ع )   ) یلع یلیل :  یبا  نب  نمحرلاد  عـبـ  ـ

. دش دهاوخن  تساوخ  زاب  رگید  دوخ  هانگ  نیازا 
نم رب  ار  نآ  ما  هد  ـ ـش راوازـس حـد  نم  هّللا !  لوسر  ای  درک :  ضرعو  دمآ  ص )   ) ادخ ربمایپ  تمدـخ  دوب  هدـش  نتـسبآ  انز  زا  هک  ـی  نز  ـ
درم نآ  شروایب  نم  دزن  هاگ  نآ  دنک  لمح  عضو  ات  نک  ارادـم  وا  اب   : دومرف درک و  راضحا  ار  نز  نآ  تسرپرـس  ادـخ  ربمایپ  نک !  يراج 

رب هاگ  نآودندرک  شراسگنس  دومرف :  سپس  دندناشوپ  ار  واو  دندی  ـش کـشـ یور ار  نز  نآ  هماج  داد  روتسدادخ  ربمایپ  سپ  هدرک  نینچ 
یناوخ ؟  یم  زامن  راکانز  نیا  رب  هّللا !  لوسر  ای  درک :  ضرع  رمع  دناو  زامن خـ يو 

هبوت ایآ  دریگرب  رد  ار  همهدوش  میـسقت  هنیدـم  مدرم  زا  رفن  داتفه  نایم  شا  هبوت  ـر  گا در کـه  يا کـ ـه  بو نانچ تـ وا  هنیآ  ره  دومرفربماـیپ : 
درک ؟  ادف  ار  شدوخ  یلاعت  يادخ  رطاخ  هب  هک  يا  هدید  نیا  زا  رترب  يا 

.

. دشخبب ار  وا  دراد  هزاجا  ماما  هانگ  هب  مرجم  فارتعا  تروص  رد 

يراد ؟  يز حـفـظ  نآرق چـیـ زا  ایآ  دومرف : وا  هب  ع )   ) یلع درک  فارتعا  دوخ  تقرس  هب  وا  دندروآ و  ع )   ) یلع دز  ار نـ ـی  قرا سـ  ـ
ار ادخ  دودح  زا  يدح   : تفگ ماما  هب  ثع  ـ ـشا مد  ـیـ ـش هرقب بـخـ هروس  هب  ار  تتـسد  دومرف :  ترـضح  ار  هرقب  هروس  يرآ ,   : در ضر کـ عـ

ینک ؟  یم  لیطعت 
یناد ؟  هچ مـی  وت  دومرف :  ترضح 

دـشخبب اروا  هک  تسا  ماما  اب  رایتخا  تسا  هدرک  يدزد  هک  دـنک  فارتعا  يدرم  رگا  اما  درادـن  ار  مرجم  وفع  قح  ماما  دوش , هماقا  هنیب  رگا 
. دهد رفیک  ای 

 . نوخ ندرک  حابم 

وا هد  يار کـشـنـ دو و بـ ـ مر ردا فـ ار صـ ینیوزق  متاح  نب  سراف  لتق  روتسد  ع )   ) يرکـسع نسحلاوبا  ماما  دیبع :  نب  یـسیع  ـن  بد مـحـمـ  ـ
تعدب ياهراک  هبو  دناشک  یم  یهارمگ  هب  ار  مدرم  هک  دوب  یتفص  ناطیـش  سراف  دناسر  لتق  هب  ار  وا  دینج  در  ـت کـ نا ـمـ ـضار ـت  ـش بـهـ

دناوخ یمارف  تعدـب  هب  دـنک و  یم  هارمگ  ار  مدرم  نم  ماـن  هب  نوعلم  سراـف  نیا  دـمآ :  روتـسد  نسحلاو  ـ با زا  سپ ,  دـناوخ  یم  ارف  زیمآ 
شیارب دنوادخ  دزن  نم  ضوع  رد  ات  دنادرگ  هدوسآ  شرـش  زا  ارم  دشکب و  ار  وا  هک  تسیک  تسا  حابم  دشکب  ار  وا  هک  ره  يارب  شنو  خـ

منک ؟  تنامضار  تشهب 
.

 . تسا رده  شنوخ  دشکب  ریشمش  سکره  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
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دزاس ؟  یم  ار  فرشا  نب  بعک  راک  یسک  چـه  دو :  ـ مر فـ ص )   ) اد لو خـ ـ سر ـر :  با جـ  ـ
مشکب ؟  ار  وا  یهاوخ  یم  ادخ !  ربمایپ  يا  تفگ :  هملسم  نبدمحم  تسا  هدرزآ  ار  شربمایپو  ادخ  وا  هک  اریز 

ینانخـس وا  ـت و بـا  فر بعکدزن  دـمحم  سپ  وگب  دومرف :  میوگب  تسا  مزال  هک  ار  ییاهزیچ  هک  امرف  هزاـجا  در :  ضر کـ يرآ عـ دومرف :
تمحزو جنر  هب  ارام  اما  دـنک  یبوخ  هتـساوخ  (ص ))  ربمایپ ینعی  ) درم نیا  تشاد :  راهظا  تفگ و  نخـس  يو  اب  دوخ  هتـشذگ  زاو  تفگ 

 . يریگلد ربمایپ )  ) وا زا  زین  وت  هک  مسق  ادخ  هب  تفگ :  دینش  ار  دمحم  نانخس  بعک  یتقو  تسا  هتخادنا 
دندمآ و بعک  دزن  اهنآ  دنیایب  يو  دزن  رـشب  نبدابع  ربج و  نب  سبع  یبا  ثراح و  اب  هک  تشاذـگ  هدـعو  بعک  اب  هم  ـلـ ـس ـن مـ بد مـحـمـ

 . تفر نانآ  دزن  بعک  دندرک و  توعد  ار  وا  بش 
. دینک هلمح  امش  متفرگ  مکحمار  شرس  یتقو  منک  یم  زارد  وا  رس  فرط  هب  ار  متسد  نم  دمآ  یتقو  تفگ :  رفن  نآ سـه  مـحـمـد بـه 

مراد يرـسمه  هب  ار  ینالف  يرآ ,   : تفگ بعک  دسر  یم  نامماشم  هب  وت  زا  رطع  يوب  دنتفگ :  اهنآ  دـمآ  نانآ  دزن  هتـسب  لیا  کـعـب حـمـ
وب ار  وا  ندـب  دـمحم  نک ,  وـب   , هلب تفگ :  بع  ـم کـ یو نیازا عـطـر بـبـ یهد  یم  هزاـجا  تفگ :  دـمحم  تسا  برع  نز  نیرتوبـشوخ  هک 

میوبب ؟  مه  زاب  یهد  یم  هزاجا  تفگ :  سپس  درک 
. دنتشک ار  وا  دینک و  هلمح  تفگ :  سپس  دریگب  تسناوت  ار  بعک  رس  دمحم  ماگنه  نیا  رد 

زا دـعبو  دـمآ  دـهاوخن  يربما  رگید پـیـ نم  زا  سپ  مدرم !  يا  دومرف :  دـندوب  هتفرگ  ار  شدرگ  هک  یناناملـسم  هب  ص : )   ) ادـخ ربماـی  پـ  ـ
يربمایپ ياعدا  سکرهودنخزود  رد  ود  ره  وا  تعدب  اعدا و  دنک  ییاعدا  نینچ  سکره  سپ ,  تشاد  دـهاوخن  دوجو  یتنـسزین  نم  تنس 

 . شدیشکب درک 

. دوش هتشکدیاب  موسراب  هدروخدح  هک  یسک 

. دنوش هتشکدیاب  موس  راب  دنروخب  دح  رابود  هریبک  یهانگ  باکترا  ببس  هب  هک  یناسک  ع : )   ) مظاک ما  ـ ما  ـ
يز نـمـی ار بـه چـیـ ندرو  هنایزات خـ هک  تسا  نیا  دوش  یم  يراج  هیناز )  یناز و  رب   ) لتق دح  موس  رابرد  هک  نآ  تلع  ع : )   ) اضر ماما   ـ
ادـخ و هک  یـسک  هک  تسا  نیا  شرگید  تلع  دوخر  ـ ـسود ـ ندازآا ـ نز راـکرد  ییوگ  هک  نادـنچدنهد  یم  ـمـیـتـی نـ ها نآ  ـد و بـه  نر گـیـ

. دشاب یم  لتق  بجوتسم  ندش  رفاک  ببس  هبو  تسا  رفاک  درامشب  فیفخ  زیچان و  ار  دح 

 . نمشد نیمزرس  رد  دح  ندرک  يراج 

یتریغ تسا  نکمم  اریز  دوش ,  جراخ  اج  نآ  زا  هک  ینامز  ات  منک  یمن  يراج  يدح  سک  چیه  رب  نمشد  نیمزرس  رد  ع : )   ) یلع ما  ـ ما  ـ
. ددنویپب نمشد  هب  دوش و 

. ریزعت

زا رتـمک  مدر :  ضر کـ تـسا عـ دـح  زا  رت  نییاـپ  دوـمرف :  مدیـسرپ ,  ریزعت  هراـبرد  ع )   ) قداـص ماـما  زا  دـیوگ  یم  ناـمثع  نـب  دا  حـمـ  ـ
هنایزاتداتشه ؟ 

تسا ؟  ردقچ  مدرک :  ضر  دشاب عـ یم  هدرب  دح  هک  هنایزات  لهچ  زا  رتمک  هکلب  هن ,  دومرف : 
 . تسا هزادنا  هچ  وا  یندب  ناوت  درف و  مرج  دنیبب  هک  دراد  مکاح  رظن  هب  هتسب  دومرف : 

 . دشاب نایم  رد  ادخ  دودح  زا  يدح  ياپ  هک  اج  نآ  رگم  دز  دیابن  هبرض  هد  زا  رتشیب  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
. دش یهاوخ  صاصق  تمایق  زور  رد  ینزب  رتشیب  رگا  ینزب  دیابن  ـه  بر زا سـه ضـ نداد بـیـشـتـر  ـی  لا ـمـ شو يار گـ بـ  ـ
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. دشاب نایم  رد  يدح  ياپ  هک  نآ  رگم  دنزب  رتشیب  هنایزات  هد  زا  هک  دشابن  اور  نیسپاو  زور  ادخ و  هب  نمؤم  چیه  رب   ـ
. دشاب دح  هک  اج  نآ  رگمدنزب  هنایزات  هد  زا  شیب  هک  تسین  اور  دراد  نامیا  نیسپاو  زور  ادخ و  هب  هک  یمکاح  چیه  بـر   ـ

تسا ؟  ردقچ  ریز  هزاد تـعـ ـ نا لاؤ کـه  ـن سـ یا ـخ بـه  سا رد پـ ع : )   ) قدا ما صـ ـ ما  ـ
 . هنایزات تسیب  ات  هد  نیب  دومرف : 

. دح ندرک  يراج  بادآ 

گنرد ـی  کد ـ نا ـت و  ـش ار نـکـ وا  درک  راتفرگ  دوخ  گنچ  رد  ار  دودبع  نبورمع  ع )   ) نینمؤملاریما هک  ینامز  تسا :  هدـمآ  بقانم  رد   ـ
 ! هفیذـح يا  شاب  مارآ  دومرف :  ( ص  ) ربمایپ تساخر  تر بـ ـ ـض نآ حـ زا  عاـفد  هب  هفیذـح  دـندوشگ  یلع  زا  شهوکن  هب  ناـبز  دارفا   , درک

 . تفگ دهاوخ  ار  دوخ  گنرد  تلع  ع )   ) یلع يدوزب 
هب داد و  مانـشد  ار  مرداـم  وا  درک : ضرع  دـش , اـیوج  ار  شگنرد  تلع  ص )   ) ربماـیپ تشگرب ,  یتـقو  تـشک  ار  ورمع  سپـس  ع )   ) یلع

سپس تسشن ,  ورف  ممشخ  ات  مدرک  شیاهر  اذل  دشاب ,  مدوخ  نیکـست  يارب  مشکب  ار  وا  رگا  مدیـسرت  نم  تخادنا و  ناهد  بآ  متروص 
 . متشک ادخ  رطاخ  هب  ار  وا 

 . گنج

 . گنج

زاس و دنک و  هدامآ  نآ  يارب  ار  دوخ  سکره  زیگنا , ترفن  تشز و  شمعطو  تسا  هدنباتش  شرـش  گنج  هک  دینادب  ع : )   ) نیـسح ماما   ـ
هک نآ  اما  تسا ,  هدرب  ار  گنجدنکن  دنمدرد  نآ  ياه  ـمـ خز زا  ار  دوخ  رکیپ  گنج  ماگنه  ندیسر  ارف  زا  شیپ  دروآ و  مهارف  ار  شگرب 

نایهاپـس هک  تسا  نامه  قحتـسم  دزرو  تردابم  نآ  هب  دوخ  یگنج  ییاـناو  زا تـ ند  ـ ـش ها  ـ گآو گـنج  ناـمز  تصرف و  ندیـسر  زا  شیپ 
. دزادنا يدوبان  هب  زین  ار  نتشیوخو  دناسرن  يدوس  ار  دوخ 

 . تسا حلص  زا  رتشیب  شدوس  هک  یگنج  اسب  ع : )   ) یلع ماما   ـ

. زورفا گنج  لماوع 

 . تسا زیخ  گنج  يراگزاسان  فالتخا و  ع : )   ) یلع ماما   ـ
 . تساهگنج هاگشزیخ  تجاجل   ـ

. دزورفا یم  رب  اهگنج  نآ  هک  زیهرپب  هدیهوکن  اجیب و  تجاجل  زا   ـ

 . نازیتس قح  اب  گنج 

يراکـشزاس و زگره  یهارمگ ,  هطرو  رد  ناـگتفر  ورف  نازیتـس و  قـح  اـب  گـنج  رد  هکدـن  ـ گو ـ ـس مدو  نا خـ بـه جـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
امـش شیپارف  هک  ینـشور  هار  رد  دیزیرگب و  ادخ  هب  ادخ  باذع )   ) زا دیزیهزپب و  يادخ  زا  ادخ !  ناگدنب  يا  سپ ,  مراد  یمناور  یتسس 

نآ رد  يزوریپ  یلع  دشن ,  امش  بیصن  يزوریپ  ایند  نیا  رد  رگادینک  مایق  هدومرف  فلکم  نادب  ار  امـش  هچنآ  هب  دیور و  شیپ  تسا  هداهن 
. دنک یم  تنامض  امش  يارب  ار  ایند 

 . ناملسم اب  ندیگنج 
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 . قسف وا  هب  نداد  مانشدو  تسارفک  دوخ  ردارباب  ناملسم  ندیگنج  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ

 . نمشد ندرک  ریگلفاغ 

دروم دوخ  نیمزرس  نایم  رد  یتلم  چیه  دنگوس  ادخ  هب  اریز  دیرب ,  شروی  وا  رب  دزاتب  امش  رب  نمـشد  هک  نآ  زا  شی  پـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
. داتفا تلذم  كاخ  هب  هک  نآ  زج  تفرگن ,  رارق  هلمح 

امـش هب  ناـنآ  هک  نآ  زا  شی  پـ  : متفگ امـش  هب  مدـناوخ و  ارف  موق  نیا  اـب  دربن  هب  ناـهن  راکـشآ و  رد  زور و  بش و  ار  ـمـا  ـش مـن  نا !  هـ  ـ
يراوخ هب  هک  نآ  رگم  دشن  گنج  ناشدوخ  نیمزرـس  لد  رد  یمدرم  چـیهاب  دـنگوس  ادـخ  هب  اریز  دـیزاتب , نانآ  رب  امـش  دـنروآ , شروی 

. دنداتفا

. ادخ هار  رد  گنج  هب  قیوشت 

 . نآرق
دیهد ؟ یم  جرخ  هب  يدنک  ـد  یو نوریب شـ ادخ  هار  رد  گنج  يارب  دنیوگامش  هب  نوچ  هک  تسیچ  دیا !  هدروآ  نامیا  ـی کـه  نا يا کـسـ ))

دیا ؟ هدش  یضار  ایند  یگدنز  هب  ترخآ  ياج  هب  ایآ 
 ((. تسین شیب  یکدنا  ارس  نآ  عاتم  ربارب  رد  ایند  نیا  عاتم 

((. دینادب رگا  تسارتهب  امش  يارب  نیا  دینک  داهج  ادخ  هار  رد  شیوخ  ناج  لام و  اب  دیوش و  جیسب  رابنار ,  را و گـ سـبـکـبـ ))
دیهاوخ ياج  رب  تفخ  يراو و  اب خـ هک  دینکن  يدنک  دیور و  نوریب  دوخ  نمشد  اب  راکیپ  هب   ! دابامش رب  ادخ  تمحر  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ

باوخ رد  هک  يا ]  هدنمزر  نآو [  تسا  رادیب  هدنمزر  زابرـس  انامه  دش  دهاوخ  ناتبیـصن  تلذ )  یگیامورف و   ) ایند زیچ  نیرت  تسپو  دنام 
 . تسین لفاغ  وا  زا  شنمشد  هک  دنادب  درب  رس  هب  تلفغ 

. دراد تسودار  دوخ  هار  رد  ناگدنمزر  دنوادخ 

 . نآرق
((. دراد تسود  دنگنج  یم  یبرسراوید  نوچمه  یفوفص  رد  وا  هار  رد  هک  ار  یناسک  دنوادخ  ))

هدش نومنهر  یتراجت  هب  ارام  ـ ـش مان ,  دنلب  يادـخ  مدرم !  يا  دومرف :  درک  داریا  نیفـص  گنج  رد  هک  يا  هبط  رد خـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
راکیپو شلوسرو  ادخ  هب  نامیا  زا  ـت  ـسا ترا  ترا عـبـ نآ تـجـ دنادرگ  یم  کیدزن  یبوخ  ریخ و  هب  دـناهر و  یم  باذـعزا  ار  امـش  هک 

يدونـشخ ناوضر و  هتبلاو  نادیواج  ياهتـشهب  رد  هزیکاپ  ییاه  هناخ  هداد و  رارق  ناهانگ  شزرمآ  ار  داهج )  ) نآ باوث  وا ,  هار  رد  ندرک 
یم هک  ار  یناـس  دراد کـ تسود  ادـخ   : )) تسا هدوـمرفو  هدرک  یفرعم  امـش  هب  دراد  تسود  هک  ار  یـسک  وا  اـهنیا ) زا   ) تسا ـر  تر ادـخ بـ

رد ار  ناهرز  یب  دـیزادناولج و  ار  ناـشوپ  هرز  دـینک , راوتـسا  برـس  زا  هتـشارفا  رب  یناـمتخاس  نوچمه  ار  دوخ  فوفـص  سپ   (( دـنگنج
. دیهد رارق  بقع  فوفص 

. اههورگ نیا  اب  ندیگنج  زا  یهن 

. دوش هتسکش  مهرد  دنکفا  هجنپ  نید  اب  هک  نآ  اریز  گنجم ,  تسا  هتخیوآ  گنچ  نید  هب  هک  یسک  اب  ع : )   ) یلع ماما   ـ
. دروخ تسکش  قح  اب  هدنزیتس  هک  زیتسم  تسا ,  هتفرگدوخ  نابیتشپ  رای و  ار  قح  هک  نآ  اب   ـ
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. درک تیاعردیاب  گنج  عورشزا  شیپ  هک  یتاکن 

هک اریز  دیزاتم ,  ناشیا  رب  دی  ناشتوعد کـنـ قح  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دیهد و  تصرف  اهنآ  هب  دینک و  ارادم  مدرم  اب  ص : )   ) ادـخ ـبـر  ما پـیـ  ـ
نم دزن  ریـسا )  ) ار ناشنادنزرفو  نانز  ات  مراد  رتشوخ  دـیروآ  نم  دزن  ناملـسم  نیـشن ,  رداچ  نیـشنرهش و  زا  ار ,  نیمز  يور  نامدرم  رگا 

. دیشکب ار  ناشنادرمو  دیروآ 
نم هب  یهورگ  متشاد  دیما  هک  ور  نیازا  رگم  متخادنین  ریخات  هب  ار  گنج  زور  کی  دنگوس  ادخ  هب  دومرف :  نیفـص  رد  ع : )   ) یلع ما  ـ ما  ـ

 . مشکب دنهارمگ  هک  لاح  رد  ار  نانآ  ات  مراد  رتشوخ  ار  نیا  دنمارایب ,  نم  وترپرد  دنوش و  تیاده  نم  ببس  هب  دندنویپب و 
شکرس دناوخ  ارف  هزرابم  هب  هک  نآ  اریز   , ریذپب يدش  توعد  هزرابم  هب  رگا  اما  بلطم ,  زرابم  زگره  دومرف :  ع )   ) نسح دوخ  دنزرف  هب   ـ

. دتفا كاخ  هب  شکرس  تسا و 

 . نمشد اب  ندش  ور  هب  ور  ماگنه  رد  اعد 

یم هلمح  وت  يرای  اب  مریگ و  یم  ورین  وت  زا   , ینم روای  نابیتشپ و  وت  ایادخ !  تفگ :  یم   , تفر یم  گنج  هب  هاگره  ص : )   ) ادخ ربمای  پـ  ـ
 . مگنج یم  وت  کمک  اب  مرب و 

نا ـمـ ـسآ را  ـ گدرور يا پـ ایادـخ !  درک :  نیفـص  رد  هیواـعم  هاپـس  اـب  ییور  اـی  ور  گـنهآ  هک  ماـگنه  نآ  رد  ع )   ) یلع ماـما  ياـعد  زا   ـ
رب ار  نانآ  رگا  نادرگ و  نامراوتسا  قح  هار  رد  راد و  نامرود  يرگزواجت بـ متس و  زا  يدینادرگ  زوریپ  نامنمشد  رب  ارامرگا  هت  ـ ـشار ـ فار بـ

. راد نامظوفحم  یهارمگ  هنتف و  زا  نک و  نامیزور  ار  تداهش  یتخاس  هریچ  ام 
يو تـو ـهـا سـ ندر هد و گـ رپ کـشـیـ وت  يوس  هب  اهلد  ایادخ !  تفگ :  یم  گنج  رد  نمـشد  اب  ندش  ورایور  ماگنه  رد  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ

یم تیاکش  وت  هاگرد  هب  نامیاه ,  هتساوخ  یگدنکارپو  نامنانمشد  يدایز  نامربما و  ندو پـیـ ـبـ نزا ارا !  ـ گدرور ـت پـ سا هد  ـ ـش هد  ـیـ ـش کـ
 . میروآ

اـمرب و ناـمز  يری  ـخـتـگـ ـسو نامرامـش  ندوـب  كدـناو  نامنانمـشد  یناوارف  ناـمربمایپ و  ندوـبنزا  درک :  اـعد  نـینچ  نـیف  ـ ـص زور  رد   ـ
ییازفا و یم  ار  قح  ترد  ناد قـ ـی کـه بـ تر نآ نـصـ ـر و بـا  تدوز هچره  يزوریپ  اب  مینک  یم  تیاکش  وت  هب  ام , دضرب  اه  هنتف  نتشادربرس 

 . ناسر يرای  نامنانمشد  ربارب  رد  ارام  ینادرگ  یم  شا  هریچ 
هک یلضف  اهتمعن و  رب  ار  اد  خـ  --- : تفگ یم  درب و  یم  ار  ادخ  مان  دنیشنب  بکرم  رب  هک  نآ  زا  شیپ  دش , یم  یگنج  راپـسهر  ها  ـ گر هـ  ـ
هاگ نآ  دوبن  نآ  ناوت  ار  ام  هنرگو  تخاس  ام  مار  ار  بکرم )   ) نیا هک  ییادخ  تسا  هزنم  كاپ و  مییوگ ,  یم  ساپس  تسا  هدیشخب  ام  هب 

اهرکیپ تسا و  ناور  وت  يوس  هب  اهماگ  اراـگدرورپ !  درک :  یم  ضرعو  تشاد  یم  رب  نا  ـمـ ـسآ ار بـه  دوخ  ناتـسد  درک و  یم  هلبق  هب  ور 
 . تسوت هریخ  ناگدیدو  تسا  هدش  هتشادرب  وت  يوس  هب  اهتسد  دشک و  یم  رپ  وت  يوس  هب  اهلد  دننکفا و  یم  جنر  هب  يار تـو  ـ بار دوخ 

يداد و ناشن  ام  هب  ار  هار  نیا  وت  ایادـخ ! دـناوخ :  یم  ار  اهاعد  نیا  دور  گنج  هب  تساوخ  یم  هاگره  نینمؤملاریما  ع : )   ) قداـص ماـما   ـ
 . یتسناد دوخ  هار  نیرتدنمشزرا  ار  نآ  يدناوخارف و  نآ  يوس  هب  ار  تناتسود  يداد و  رارق  نآ  رد  ار  تیدونشخ 

اهبیـسآ زا  یتسه و  نم  روای  ناـبهگن و  وت  ایادـخ !  درک : ---  یم  ضرع  دـش  یم  يوراـیور  نمـشد  ها بـا  ـ گر هـ ع --- )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
 . مگنج یم  وت  يرای  اب  مرب و  یم  شروی  وت  کمک  هب  ایادخ !  ینک  یم  مظفح 

 . هاپس نالوارقشیپ 

نامـشچو دنتـسه  نآ  ياهمـشچ  هاپـس  نالوارقـشیپ  هـک  نادـب  دوـمرف : ---  رـضن  نباداـیز  هـب  دوـخ  شرافـس  رد  ع --- )   ) یل ما عـ ـ ما  ـ
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هیالط گنردـیب  يدـش  کیدزن  تنمـشد  هب  یت و  ـ فر نوریب  دوخ  نیمزرـس  ياهزرم  زا  هاگره  سپ ,  دـنناشیا  ناراد  هیـالط  نالوارقـشیپ , 
دـشابن و امـش  نیمک  رد  نمـشد  ات  رامگب  يا  هشوگره  رد  اههاگنیمک و  اـهراز و  تخرد  اـه و  هرد  زا  يا  هراـپ  رد  وس و  ره  رد  ار  ناراد 

. دزاتن امش  رب  ناهگان 

 . یماظن ياهشزومآ 

دینک دوخ  نیر  ـ یز ـه  ما ار جـ یـسرت  ادـخ  ناناملـسم !  هورگ  يا  دـیامرف :  یم  ییوـجگنجو  گـنج  نوـنف  شزوـمآ  رد  ع : )   ) یلع ماـما   ـ
دیشوپب لماک  هرز  دنک ,  یم  رتمکرس  رب  ار  اهریشمش  ریثا  راک تـ نیا  هک  اریز  دیرـشفب ,  مهرب  ار  ناتیاهنادند  دیـشوپب و  ار  شمارآ  يادرو 

اب دینزب و  هزین  تسار  پچ و  زا  دیرگنب و  مشچ  هشوگ  اب  هنانگمـشخو  دینابن  نا بـجـ ـ ـش ـ ما رد نـیـ ار  اهنآ  اهریـشمش  ندیـشک  رب  زا  شیپ  و 
. دیتسه ادخ  رظن  ریز  هک  دینادب  دیناسرب و  نمشد  هب  ار  اهریشمش  ناتیاهماگ  نداهن  شیپ  ابو  دینز  هبرض  اهریش  يزیت شـمـ

رب ار  ریشمش  ریثات  راک  نیا  کـه  دیراشفب ,  مه  رب  ار  اهنادند  دیهد و  رارق  بقع  فوفص  رد  ار  ناهرز  یب  ولج و  فص  رد  ار  ناشو  هرز پـ  ـ
ار ناتناگدید  درک ,  یلاخ  اج  ناوت  یم  رتهب  اه  هزین  ربارب  رد  راک  نیا  اب  هک   , دـیروخ بات  چـیپ و  اه  هزین  فارطا  رد  دـنک ,  یم  رتمک  رس 
سرت و ندودز  رد  راک  نیا  هک  دـینک  شوماـخ  ار  دوخ  ياهادـص  دـشخب ,  یم  لد  ـش  مارآ بلق و  توق  رتشیبراـک  نیا  هک  دـیزادنا  ورف 

 . تسا رترثؤم  یتسس 
- - 
- - 

 : حلـسم ياهور  نا بـه نـیـ ـنـ مؤ ـ مر ـیـ ما بلاط  یبا  نب  یلع  ادخ  هدنب  زا  دیامرف :  یم  شهاپـس  ناهدنامرف  هب  دو  ـه خـ ما زا نـ ـمـتـی  ـس رد قـ  ـ
تـسادخ رب  مدرک  نینچ  رگا  دنکن  رییغت  مدرم  هب  تبـسن  شرات  ـ فر هد  ـیـ ـسر ودب  هک  یناوارف  ياهتمعن  ببـس  هب  هک  تسا  یلاو  رب  دعب , اما 

ـت سرد ياهراک  ماجنا  رد  دینکن و  گنرد  مدناوخ  ارف  ارامش  هاگره  دیرب و  نامرف  نم  زا  هک  تسامش  ربو  دراد  ینازرا  تمعن  ارامـش  هک 
رظن رد  سک  چیه  دیـشابن  قداص  ـت و  ـسار نماب  اهراک  نیا  رد  رگا  اما  دیور ,  ورف  اهیتخـس  بادرگرد  قح  هار  رد  دیزرون و  ـی  ها ـ تو کـ

تفای دهاوخن  ییاهر  نم  رفیک  زا  وا  داد و  مهاوخ  نیگمه  ـ ـس ير  ار کـیـفـ وا  تقو  نیارد  دور  یم  ههارجک  هک  دـشابن  نآ  زا  رتراوخ  نم 
. دیریگب ار  نامیپ  نیمه  دوخ  ناهدنامرف  زا  زین  امش 

شیوخ لد  رد  نمشد  اب  ییورایور  ماگنهرد  هک  امش  مادکره  تسا :  هدمآ  نیفص  گنج  نادیم  رد  ترضح  نآ  نانخس  زا  یتم  رد قـسـ  ـ
ـت ـسا ـتـه  ـشاد ـیـش  نازرا ـد  نواد ير کـه خـ ـیـ لد ير و  ـ تر ـبـب بـ ـس هب  دیاب  دـید , یفوخ  سرت و  دوخ  ردارب  رد  تشاد و  يریلد  ساسحا 

تـساوخ یم  ادخ  رگا  هک  اریز  دنک ,  یم  عافد  نتـشیوخزا  هک  هنوگ  نامهدنک  عافد  ـش  یو ـ خردار ـ بزا رویاروی  با ي  ـد  ـش در ن مـ ـل د 
. دیرفآ یم  ریلد  يو  نوچمه  زینار  وا 

 . گنج بادآ 

ات دـیراذگب  ار  نانآ  ام  ـ ـش هک  نیا  دـیراد و  تجح  هّللادـمحب  امـش  اریز  دـنک ,  زاغآ  ار  گنجوا  ات  دـیگنجن  نمـشد  اب  ع : )   ) یلع ما  ـ ما  ـ
دـش يرارف  هدروخ و  تس  ـکـ ـش ـمـن  ـشد ـد  نواد نذا خـ هب  رگا  نانآ  ربارب  ردامـش  تسد  رد  تسا  يرگید  تجح  دنـشاب  گنج  رگزاغآ 

تیذا رازآ و  اـب  ار  نانزودـیزاسن  ار  یمخز  راـکو  دـینزن  همدـص  تسا  هدـمآ  راـتفرگ  ناـتگنچ  رد  هـک  نآ  هـب  دیـشکن و  ار  هدرک  تـشپ 
. دیزیگناینرب

((. دییامنن هلثم  ار  يا  هتشکو  دینکن  فشک  ار  یتروع  تسا (( :  هدمآ  ربخ  نیا  زا  يرگید  لقن  رد 
رس ار  دوخ  میانغو  دی  ـت نـکـنـ نا میانغ خـیـ رد  دیشکن ,  ار  نانزو  لاسدرخ  ناکدوکو  توترف  نا  ـ گدرو ـخـ لا سـ ص : )   ) اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
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. دراد تسود  ار  ناراکوکین  دنوادخ  هک  دیشاب  هتشاد  وکین  هتسیاش و  يراتفرو  دینک  عمج 
دین ؟  ـت کـه نـسـل کـشـی مـی کـ سا هد  چـه شـ  ـ

دنتسه ؟  ناکرشم  نیمه  نادنزرف  امش  ياهنیرتهب  هک  نیا  هن  رگم 
ار نآ  شنابز  هک  نآ  ات  دـیحوت  تشرـسو  ترطف  رب  رگم  دـیآ  یمن  ایند  هب  یـسفن  چـیه  تسوا  تسد  رد  دـمحم  ناج  هک  نآ  هب  دـنگوس 

. دنک راکشآ 
. دومرف یهن  ناکرشم  ياهرهش  ندرک  مومسم  زا  ص )   ) ادخ لوسر  ع : )   ) یلع ماما   ـ

 . تشک دیابن  ار  اهناگورگ  ناگداتسرف و  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
 , نک شدازآو  شکن  ار  وا  یتشادن  وا  لمح  يارب  يا  هلیـسو  وت  تشادن و  نتفر  هار  تردق  هک  یتفرگ  يریـسا  رگا  ع : )   ) دا ـجـ ـس ما  ـ ما  ـ

تسیچ ؟  وا  هرابرد  ماما  مکح  هک  یناد  یمناریز 
.

. دینکن هلثم  ار  یناویح  ناسنا و  چیه  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
یم دوخ  ربار  رد بـ ود  ـ ناو ارف مـی خـ ار  اـهنآ  دراد , لیـسگ  ار  یهاپـس  تساو  ها مـی خـ ـ گر هـ ص )   ) اد لو خـ ـ ـسر ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ

هب تسد  دینکن ,  تنایخ  میانغ  رد  دـیوش ,  راپـسهرادخ  ربمایپ  نییآ  رب  ادـخ و  هار  رد  ادـخ و  يرای  اب  ادـخ و  مان  هب  دومرف :  یم  دـناشن و 
. دیوش راچان  رگم  دینکن  عطق  ار  یتخرد  دیشکن و  ار  نز  لاسدرخ و  كدوک  ینتفردرمریپ و  دیربن ,  راک  هب  گنرین  دینزن ,  ندرک  هلثم 

 . تسا گنرین  گنج 

رد اد !  لو خـ ـ ـسر يا  در :  ضرع کـ وا  درک  يدوهی  رفن  کی  نتـشک  رومام  ار  دوخ  باحـصازا  یکی  ص )   ) ادـخ ربماـیپ  سا :  ـن عـبـ با  ـ
یم راکره  تسا ,  گنرینو  هلیح  گنج  الوصا  دومرف :  ص )   ) ادخ ربمایپ  دیراذگب  زاب  ار  متسد  هک  میآ  یم  رب  راک  نیا  هدهعزا  یترو  صـ

 . نکب یهاوخ 
 . تسا گنرین  گنج  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ

 . تسا گنرین  گنج  اریز  وگب ,  دسر  یم  ترظن  هب  هچره   ـ
 . تسا گنرین  رکم و  گنج  هک  نک ,  فرصنم  ام  اب  گنج  زا  ار  نمشد   ـ

ادخ هب  دومرف :  دنونـشب  شنارای  هک  دنلب  يادص  اب  دش  ور  هب  ور  هیواعم  اب  نیفـص  رد  ع )   ) نینمؤملا ریما  يزور کـه  ـم :  تا يد بـن حـ عـ  ـ
مدرک ضرع  مدوب  ترضح  نآ  کیدزن  هک  نم  هّللا  اش  نا  هتسهآ گـفـت :  هلمج  نیا  نایاپ  رد  سپس  مشک  یم  ار  وا  نارای  هیواعم و  مسق 

دوب ؟  هچ  ناتروظنم  دیتفگ ,  هّللا  اش  نا  سپس  دیدروخ و  دنگوس  دوخ  هتفگ  ياربامش  نانمؤم !  ریما  يا  : 
!.

هیواعم هاپ  ار عـلـیـه سـ دو  نارا خـ متساوخ یـ متسین  وگغورد  زگره  نانمؤم  رظن  رد  نم  تسا  گنرین  رکم و  گنج  انامه  دومرف : ترض  حـ
 . تفگ مهاوخ  اهنآ  هب  ار  عوضوم  ادرف  گرزب  يادخ  تساوخ  هب  دندنبدیما  يزوریپ  هب  هکلب  دنوشن  یتسس  راچد  ات  مزیگنارب 

هدو ـ مر ـم کـه نـفـ هد ـبـت  ـس ار نـ ینخـس  ربمایپ  هب  ات  نم  دزن  تسا  رتشوخ  دـیابرب  ارم  هدـنرپ  رگا  دومرف :  یم  ع )   ) یلع ع : )   ) رقاب ماما   ـ
. دییوگب دیهاوخ  یم  هچره  دومرف :  یم  گنرینو و  هعدخ  ینعی  گنج  دومرف :  یم  قدنخ  گنج  رد  ص )   ) ادخ ربمایپ  مدینش  ـت  سا

سب نی  هـمـ ـی تـو ) لدز رد بـ  ! ) ورمع يا  دوـمرف : وا  هـب  یلع  تشذـگ  ینانخـس  دودـبع  نـب  ورمعو  ع )   ) یلع ناـیم  بازحا  رد جـنـگ   ـ
يا ؟  هدروآ  کمک  تدو  اب خـ یبرعراوسهش  هک  وتو  ما  هدمآ  وتاب  نت  هب  نت  گنج  هب  نم  هک  تسین 

شرکیپ زا  هک  دروآ  دراو  وا  ياپ  قاس  ود  رب  يا  هبرـض  نانچ  گنردیب   ( ع  ) نینمؤملا ریما  دنک  هاگن  ار  دوخ  رـس  تشپ  هک  تشگرب  ورمع 
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شریشمشزا تخیر و  یم  شقرف  زا  نوخ  ورمع  تبرض  رثا  رب  ـی کـه  لا رد حـ تر  ـ ـض نآ حـ تساخرب  اوه  هب  يرابغ  درگ و  دندش و  ادج 
يداد ؟  شبیرف   ! یلع يا  دومرف :  ص )   ) ادخ لوسر  تشگرب  (ص )  ادخ لوسر  دزن  دیکچ  نوخ مـی  زین 

 . تسا گنرین  گنج  ادخ !  لوسر  يا  يرآ ,  درک :  ضرع 

 . گنج زا  رارف  زا  یهن 

 . نآرق
دروم دنک  نمشد  هب  تشپ  هک  سکره  دنور ,  یم  رگید  یهورگ  يرای  هب  هکاهنآ  ای  دندرگ  یم  زاب  دربن  گرب  زاس و  يارب  هک  اهنآ  زج  ))

 ((. تسا یهاگیاج  دب  منهجو  تسا  منهج  وا  هاگیاجو  دریگ  یم  رارق  ادخ  مشخ 
یگنن گنج  نادـیم  زا  زیرگ  هک  دـینک ,  مرـش  نتخیرگ  زاو  دـیرب  شروی  یپایپ  دومرف : نیفـص  گـنج  رد  شناراـی  هب  ع : )   ) یل ما عـ ـ ما  ـ

ناج کبس  نامداش و  دیگنجب و  رطاخ  تیاضر  اب  یـسرباسح  زور  رد  شتآ  بجومو  هدنیآ  ناراگزور  باقعا و  نایم  رد  نادیواج  تسا 
. دیرادرب ماگ  گرم  يوس  هب 

ناگرزب ـمـا  ـش در ,  ـیـد بـ هاو رد نـخـ هب  ملاس  ناج  ترخآ  ياهریـشمش  زا  دیزیرگب  ناهج  نیا  ياهریـشمش  زا  رگا  هک  ادخ  هب  دنگو  ـ ـس  ـ
 . نتفر شتآ  هب  تسا و  ندیشوپ  گنن  هماج  دربن  نادیم  زا  رارف  هک  دینک  مرش  نتخیرگ  زا  سپ  دیتسه ,  برع  نارتهمو 

. دیرازگب ار  اهریشمش  قح  دیاینراوگانو ,  تخس  امش  رب  هلمح ,  شا  یپ  رد  هک  یتسکش  دشاب و  تشگزاب  نآ  یپ  رد  هک  يزیرگ   ـ
زا رارف  انامه  دیتسه  برع  نا  ـ گرز فارشاامش و بـ دیهر  دیهاوخن  ناهج  نآ  ریشمش  زا  دیزیرگب , ایند  نیا  ریشمش  زا  رگا  دنگوس  ادخ  هب   ـ

شگرم عنام  يزیچ  ددرگن و  هدوزفا  يزیچ  زگره  هدنزیر  ـی گـ گد ـ نز هب  تسا  نادیواج  گنن  يراوخ و  دـنوادخ و  مشخ  بجوم  گنج 
دور ؟ قح  يوس  هب  دسر  یم  بآ  هب  هک  يا  هنش  نوچمه تـ هک  تسیکدوشن 

نآ زا  شیب  نانآ  ییور  ایور  هب  نم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ـد  نو ـ ـش را مـی  ـکـ ـشآ هدومزآ و  اـهناهن  زورما  تساـه  هزین  ياـه  هبل  ریز  تشهب 
. دنقاتشم دوخ  ياه  هناخ  هب  ندیسر  يارب  اهنآ  هک  مراد  قایتشا 

یهارمگ هار  رد  دنگ و  راوازـس جـنـ هک  یناسک  اب  ندیگنج  زا  ساره  سرت و  شنارای : ---  هب  ترـضح  نآ  یگن  يا جـ ـهـ ـشرا ـفـ ـس زا   ـ
نادـیم زا  نتخیرگ  راکیپ ,  ندیـسر  ارف  ماگنه  رد  تسا  تفخ  يراوخاب و  ایند  نداد  تسد  زا  نید و  رد  یهارمگ  هیام  دـنا ,  هدـش  دـحتم 
دیدـش يور  ایور  نارفاک  اب  هاگره  دـیا !  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   : )) دـیامرف یم  یلاعت  يادـخ  تسا  ندـش  یخزود  بجوم  گـنج 

((. دیزیرگن دینکن و  تشپ 
لداع نایاوشیپ  ناربمایپ و  ندش  فیفخ  نید و  فعض  ثعاب  نوچ  تسا ,  هدرک  مارح  ار  داهج  نادیم  زا  رارف  دنوادخ  ع : )   ) ـا ضر ما  ـ ما  ـ

 . تسا  ( (ع
 . ما هدرک  باریس  وا  نوخ  زا  ار  نیمز  هک  نیا  رگم  هدماین  نم  مزر  هب  يدحا  ما و  هتخیرگن  گنج  نادیم  زا  زگره  نم  ع : )   ) یلع ماما   ـ

ـد و ـشا ـی تـنـهـا بـ یا رد جـ يدرم کـه  دـلاب :  یم  شناگتـشرف  رب  رفن  هس  دوجو  هب  لجوزع ,  تراگدرورپ  رذوبا ! يا  (ص :)  ادـخربمای پـ  ـ
ار وا  نم  زج  سک  چیهو  دناوخ  یم  زامن  نم  هدنب  دینیبب  دیامرف : یم  ناگتشرف  هب  تراگدرورپ  دناوخب  زامن  دیوگب و  ناذا   ( ناذا تقو  هب  )

. دنبلط یم  شزرمآ  شیارب  زور  نآ  يادرف  اتو  دنتسیازامن  هب  وا  رس  تشپ  دنیآ و  دورف  نیمز  هب  هتشرف  رازه  داتفه  سپ  دنیب  یمن 
هب دیامرف :  ـی  لا ياد تـعـ خـ درب پـس ,  شباوخ  هدجس  لاحرد  دنک و  هدجس  درازگ و  زامن  دزیخرب و  ییاهنت  رد  ماگنه  بش  هک  يدرم  و 

شناـمزرمه دـشاب و  داـهج  نادـیم  رد  هک  يدرم  ناـنک و  هدـج  ـ ـس نم  تعاـط  رد  شندـب  تسا و  نم  دزن  شحور  هک  دـیرگنب  نم  هدـنب 
. دوش هتشک  ات  دگنجب  دزرو و  يرادیاپ  نانچمه  وا  دنزیرگب و 
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. ؟  تساور گنج  زا  رارف  تقو  هچ 

 :. نآرق
تفای و دنهاوخ  هبلغ  نت  ـسـت  یود رب  دننک  يرادیاپ  گنج  رد  دنـشاب و  نت  تسیبامـش  زا  رگا  زیگنارب  گنج  هب  ار  نانمؤم  ربما !  يا پـیـ ))

((. دنمهف زا  يراع  یمدرم  نانآ  اریز  دنوش  یم  زوریپ  نارفاک  زا  نت  رازه  رب  دنشاب  نت  دص  رگا 
رفن هس  ربارب  زا  گـنج  رد  رگا  دـیآ و  یم  رامـش  هب  نـتخیرگ  شراـک  دزیرگب ,  درم  ود  ربارب  زا  گـنج  رد  سکره  ع : )   ) قداـص ماـما   ـ

. دیآ یمن  رامش  هب  نتخیرگ  شراکدزیرگب 
 . تسا يزوریپ  عقوم  هب  نتخیرگ  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ

 . تسا عقوم  هب  يزوریپ  اب  ربارب  اج  هب  نتخیرگ  ع : )   ) یلع ماما   ـ
امـش زا  رگا   : )) دـیامر مـی فـ دـگنجب ,  كرـشم  هد  اب  درم  کـی  ره  هک  تشاد  ررقم  دومرف و  بجاو  تما  نیا  رب  ار  ندـیگنج  ـد  نواد خـ  ـ

کنیا  : )) دوـمرف درک و  خـسن  ار  هیآ  نیا  سپـس  ناحبـس  يادـخ  دـنوش ))  زوریپ  رفن  تسیودرب  دـنزرو  يرادـیاپ  هـک  دنـشاب  نـت  تـسیب 
ربارب رد  درم  ود  زا  رتشیب  ناکرـشم  دادعت  رگا  هک  دـش  نیا  گنج  رد  نانمؤم  ـیـفـه  ظو سپ  نآزا  دـینادرگ ))  کبـس  ار  امـش  رابدـنوادخ 

. دوش یمن  بوسحم  يرارف  گنج  زا  هدننک  رارف  دشاب  درم  کی 

 . گنج رد  اهرازفا  گنج  عاونا  يریگراک  هب 

 . نآرق
((. دیروآ مهارف  ورین  نانآ  ربارب  رد  دیناوت  یم  ات  ))

هک دومرف  ترـضح  نآ  تشک  دـیاب  اـهنیا ,  زج  شتآ و  بآ و  گنـس و  نهآ و  زا  نکمم ,  هلیـسو  ره  اـب  ار  ناکرـشم  ع : )   ) یلع ماـما   ـ
دوجو زین  ناناملـسم  زا  یهورگ  ناکرـش  هار مـ هعلق بـه هـمـ رد  رگا  دومرف :  ع )   ) ماـما تسب  قینجنم  هب  ار  فئاـط  لـها  (ص )  ادـخ لوسر 

هب دـینک و  يزادـنا  ریت  ناکرـشم  يوس  هب  دـندرکن  ریت  رپس  دوخ  رباربرد  ار  نانآ  دـندرک و  يریگولج  نانآ  جورخ  زا  ناکرـشم  دنتـشاد و 
ریتاهنآ زا  یکی  هب  هچنانچ  دسرن و  یبیـسآ  اهنآ  هب  دیناوت  یم  ات  دیهد و  رادشه  دنا  هدش  يرادـهگن  هعلق  لخاد  رد  روز  هب  رگا  ناناملـسم 

. دوش تخادرپ  شا  هید  دیاب  دیدز 
كدوک و نز و  نآ  لخاد  دنتـسه و  یبرح  نآ  مدرم  هک  يرهـش  رد  تسا  زیاـج  اـیآ  مدیـسرپ  ع )   ) قداـص ماـما  زا  ثاـیغ :  نب  صف  حـ  ـ

هتـشک شمدرم  ات  تسب  قینجنم  هب  ار  نآ  ـیـد یـا  ـش شتآ کـ هب  ار  نآ  تخادنا و  بآ  دنرب ,  یمرـس  هب  راجت  ناملـسم و  يارـسا  درمریپ و 
دنوش ؟ 

اهنآ لابق  رد  ناناملسم  دیشک و  تسدرهش  یبرح  نامدرم  زا  دیابن  يدارفا  نین  دو چـ ـ جو ـر  طا هب خـ درک و  نانآ  اب  دیاب  ار  راک  نیا  دومرف : 
 . يا هرافک  هن  دنراد  ندرگ  هب  يا  هید  هن 

 . گنج ندش  ینالوط 

هدرب و ورف  دوخ  ما  رد کـ ار  بر  گنج عـ  )) يا هتفگ  هک  نیا  اما  دیامرف :  یم  هیواعم  هب  دوخ  هیباوج  همان  زا  یتمـسق  رد  ع )   ) یل ما عـ ـ ما  ـ
زا لطاب  هار  رد  هکره  ددرگ و  تشهب  راپسهر  دوش , هدروخ  ورف  قح  هار  رد  سکره  هک  نادب  تسا ))  هتشاذگن  یقاب  وا  زا  یناج  همین  زج 

. ددرگ خزود  یهار  دور  نیب 

 . ییایرد يورین 
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شیارب ایرد  زا  يا  هرطق  ره  دادعت  هب  دنوادخ  دراذگ  ایرد  هب  مدق  ناناملـسم  زا  عافد  رطاخ  هب  ادخ و  يارب  سکره  ص : )   ) ادـخ ربمای  پـ  ـ
. دسیونب هنسحو  باوث 

. دور گنج  هب  ایرد  رد  دنگنجب ,  نم  باکر  رد  هدشن  قفوم  هک  یسک   ـ
 . ینیمز گنج  يادهش  زا  دنرترب  دنوادخ  دزن  ییایرد  گنج  يادهش   ـ

 . گنج رد  نانز  تکرش 

يزیچ تمینغ  زا  دـننک  اوادـم  ار  ناحورجم  ات  درب  گنج  هب  دوخ  هارمه  ار  نانز  (ص )  ادـخ لوسر  ع : )   ) قداص ماما  ای  ع )   ) رقاـب ما  ـ ما  ـ
. دیشخب ییاهزیچ )   ) نانآ هب  اما  درکن , میسقت  اهنآ  نایم 

 . براحم

 . براحم

 . نآرق
دندرگ رادر  ـد یـا بـ نو هک کـشـتـه شـ تسا  نآ  دنشوک  یم  داسف  هب  نیمزرد  دننک و  یم  گنج  وا  لوسر  ادخ و  اب  هک  ـی  نا ياز کـسـ سـ ))

((. دنوش دیعبت  دوخ  نیمزرس  زا  ای  دوش  هدیرب  تسار  زا  یکی  پچ و  زا  یکی  ناشیاهاپ  اهتسد و  ای 
((. دشاب هتشک  ار  مدرم  همه  هک  تسا  نانچ  دشکب , نیمز  يور  رب  يداسف  باکترا  ای  یسک  لتق  صاصق  هب  هن  ار  رگید  سک  سک  هـر  ))

 . نم ندرگ  هب  شنوخ  شابن ,  نارگن  شکب و  ار  دنز ) يدزد  هب  تسد  هناحلسم  هک  يدزد   ) براحم دزد  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
وا ندز بـه  ـه  بر ـ ــض رد  یتـسناوترگا ,  تـشاد  ار  تلاوـما  نز و  هـب  زواـجت  دـصق  دـش و  دراو  تا  هناـخ  هـب  يدرم  رگا  ع : )   ) رقاـب ماـما   ـ

 . نم هدهع  هب  تشاد  تیارب  يدمایپ  رگا  شکب و  ار  وا  سپ   , تسوا ربمایپ  ادخ و  اب  براحم  يدزد  نینچ  اریز  نک ,  یتسدشی  پـ
. دش كوکشموا  هب  ناوتن  هک  دشاب  یسک  هک  نآ  رگم  تسا  براحم  دنک  لمح  حالس  دوخ  اب  هنابش  سکره   ـ

 . تسا رده  شنوخ  دشکرب  ریشمش  نارگید )  هیلع   ) سکره ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
 : هک درک  يرواد  نینچ  دوب  هتخوس  نآ  ثاـثا  هناـخ و  نآ ,  رثا  رب  هدیـشک و  شتآ  هب  ار  یموق  هناـخ  هک  يدرم  هراـبرد  ع )   ) یل ما عـ ـ ما  ـ

. دوش هتشک  سپسو  دزادرپب  ار  نآ  ثاثاو  هناخ  ناوات 
رگا اما  ددرگ  دیعبت  رهش  نآ  زا  ودوش  صاصق  دیاب  دنک  یمخز  ار  یسک  دشک و  رب  ریشمش  اهرهـش  یکی ا ز  رد  هک  ره  ع : )   ) رقاب ما  ـ ما  ـ

براحم دناسرن , لتق  هب  ار  یسک  یلو  دنز  لاوما  ندوبر  حرج و  برض و  هب  تسد  دشکرب و  حالـس  رهـش  زا  ریغ  يرگید  ياج  رد  یـسک 
دومرف دنک و  عطقار  شیاپ  تسد و  ای  دزیوآ و  راد  هب  دشکب و  ار  وا  تساوخ  رگا  هک  تسا  ماما  اب  رایتخا  براحمرفیک و  شرفیک  تسا و 
يایلوا لیوحت  ار  وا  سپسو  دنک  عطق  ار  وا  تسار  تسد  هدرک  هک  یتقرس  رفیک  هب  دیاب  ماما  دنک  تراغ  ار  لاوما  دشکب و  دگنجب و  رگا  : 

. دنشکب ار  يو  سپس  دنریگبوا و  زا  ار  هقورسم )   ) لام هک  دهد  لوتقم 
دراد ؟  یمکح  هچ  دندیشخب  ار  وا  لوتقم  يایلوا  رگا  دنادرگ !  وکین  تیادخ  درک :  ضرع  ماما  هب  هدیبع  ـو  با

 . تسا هدز  يدزد  لتق و  هب  تسد  تسا و  براحم  اریز  دشکب  ار  وا  دیاب  ماما  دننک  تشذگ  اهنآ  رگا  دومرف :  ع )   ) رقاب ما  ـ ما
دنراد ؟  ار  يراک  نینچ  قح  ایآ  دننک  شدازآ  دنریگب و  هید  وا  زا  دنهاوخب  لوتقم  يایلوا  رگا  درک :  ضرع  هدی  ـو عـبـ با

. دوش هتشک  دیاب  هن ,  دومرف : 
ور ـه  بور زا  يدر  ـ مو ـد  یآ نوریب مـی  يرگید  راک  اـی  دجـسم  دـصق  هب  دوخ  لزنم  زا  يدرم  دیـسرپ   ( ع  ) قداـص ماـما  زا  بیلک  نب  ةروس   ـ
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دراد ؟  یمکح  هچ   ) دریگ یم  ار  شیاهسابل  دنز و  یم  ار  وا  دیآ و  یم  رس  تشپای 
دنیوگ ؟  یم  هچ  هراب  نیا  رد  امش  هیحان  ياملع   : دومرف تر  حـضـ ( 

رد هک  تسا  یـسک  براـحم  هـکلب )  تـسین  براـحم  یـسک  نـینچ   ) ـت و ـسارا ـکـ ـشآ سـال  ـتـ خا ـن یـک  یا دـنیوگ  یم  مدرک :  ضرع 
كرش ؟  نی  ـ مزر مال یـا سـ ـ سا نیمزرس  تسا :  رتشیب  کی  مادک  مارتحا  تمرح و  دومرف :  ترضح  دشاب  نیشن  كرشم  ياهنی  ـ مزر سـ

یم وا  ربمایپ  ادخ و  اب  هک  یناسک  يازـس  انامه   : )) دـیامرف یم  هک  دنتـسه  هیآ  نیا  قادـصم  اهنیا  دومرف :  مالـسا  نیمزرـس  مدرک :  ضرع 
 ((. دنگنج

زا نوریب  ای  دشاب  رهش  رد  هاوخ   , دنک نما  ان  ار  هار  دشک و  رب  حالس  هک  تسا  یـسک  براحم  هک  تسا  هدش  ـت  یاور ع )   ) ـل بـیـت ها زا   ـ
. رهش

دوخ رازگراک  هب  دیسر ,  مصت  هب مـعـ ربخدنتخیرگ  سپس  دندرک و  هلمح  نارذگهر  رگید  نایجاح و  هب  نزهار  يا  هدع  الولج  هداج  رد   ـ
ینک ؟  یم  رارقرب  ار  اههار  تینما  نینچنیا  تشون :  الولج  رد 

دنزیرگ ؟  یم  نانزهار  دوش و  یم  ینزهار  نینمؤ  ـمـ لا ـیـر  ما شو  رانک گـ
. دنزیوآ تراد  هب  هدش  ینزهار  هک  اج  نامه  رد  سپس  دننزب و  وت  هب  هنایزات  رازه  مهد  یم  روتسد  هنرگ  نکریگتسد و  بیقعت و  ار  اهنآ  ! 

ناهیقف و مصتعم  دناسر  مصت  عالطا مـعـ هب  ار  عوضوم  سپس  دیشک  دنب  هب  درک و  ریگتسد  ار  اهنآ  دمآ و  رب  نانزهار  بیقعت  رد  رازگرا  کـ
تـشاد روضح  زین  ع )  ( ) داوج ماما   ) اضرلا یلع  نبد  وبا جـعـفـر مـحـمـ دیـسرپاهنآ  زا  نانزهار  مکح  هرابرد  هدرک  عمج  ار  دواد  یبا  نبا 

ادخاب و هک  یناسک  يازـس  انامه   : )) دیامرف یم  هک  اج  نآ  تسا  هدرک  مکح  اهنآ  هرابرد  الب  ـد قـ نواد خـ دنتفگ :  مصتعم  باوج  رد  اهنآ 
((. دگنج یم 

دییوگ ؟ یم  هچ  دنداد  اهنیا  هک  یخساپ  هرابرد  دیسرپ :  هدرک  رفعج  وبا  هب  ور  مصتعم 
اهنیا دومرف :  ترضح  دییوگبار  ناترظن  مه  امش  تفگ :  مصتعم  دنتفگ  هچ  یضاق  ناهیقف و  نیا  هک  دینش  نینمؤملا  ریما  دومرف :  ترـضح 

دنا و هدرک  نما  ان  ار  هار  طقف  رگا  دنا  هدش  يرا  بکترم چـه کـ نانزهار  هک  دـنیبب  دـیاب  نینمؤملا  ریما  دـنتفر  ههاریب  دـنداد  هک  ییاوتف  رد 
هار رد  ینماان  داجیا  تلع  هب  نانآ  ندرک  دیعبت  يانعم  تسا  نیا  دننکفا  نادنز  هب  ار  اه  ـ نآ دهد  روتسد  دنا  هدربنار  یلامو  هتـشکن  ار  یـسک 
هت ار کـشـ ـی  ـس ـ کو هدرک  داجیا  ینما  ان  هداجرد  رگا  داد و  دیاب  اهنآ  لتق  هب  روتـسد  دنا  هتـشک  زین  ار  یـسکو  هدرک  نما  ان  ار  هداج  رگا  و 

. دنزیوآ ناشراد  هب  سپس  دنربب و  تسار  پچ و  زاار  اهنآ  ياپ  تسد و  داد  روتسد  دیاب  دنا  هدرب  ار  یلام  دنا و 
ناـیوجگنج هدـشن و  هت  ـ ـشاذ نیمز گـ رب  اهحالـس  تسا و  رو  هلعـش  گـنج  شتآ  زوـنه  رگا   : دراد مک  ود حـ جـنـگ  ع : )   ) ـر قا ما بـ ـ ما  ـ

پچ و زا  یکی  ار  شیاپو  تسد  ای  دـنز  ندرگ  ار  وا  هک  تسا  ماما  اب  میمـصت  دوش  هتفرگ  لاح  نیا  رد  هک  يریـسا  ره  دـنراکیپ ,  مرگرس 
. دربب تسار  زا  یکی 

هک تسا  ماما  اب  میمصت  دنوش  هتفر  لاح گـ نیا  رد  هک  یناریسا  دنا ,  هتسش  تسد  راکیپ  زا  نا  ـ گد ـنـ مزر هد و  ـ ـش ما  ـر جـنـگ تـمـ گا ـا  ما
. دریگ یگدنب  هب  ار  نانآ  ای  دزاس و  ناشیاهرو  دریگب  هیدف  ای  دنک ,  ناشدازآ  هداهن  تنم  نانآ  رب  تساوخ  رگا 

یم وا  ربمایپ  ادخ و  اب  هک  ینا  يازس کـسـ انامه   )) هیآ رد  هدربمان  ياهرفیک  زا  کی  مادک  دیسرپ   ( ع  ) قداص ما  ـ ما زا  جارد  جـمـیـل بـن   ـ
دوش ؟  لامعا  دیاب  نابراحم  نیا  قح  رد  دنگنج ))

. ار ندرک  دیعبتای  ار و  نتشک  ای  ار ,  ندز  راد  ای  دریگ ,  یم  راک  هب  ار  عطقرفیک  تساوخ  رگا  تسا  ما  ـ ما تـصـمـیـم بـا  دومرف :  ترضح 
باختنا ار  رفیک  مادک  هک  تسا  مامااب  میمـصت  دومرف :  هک ))  یناسک  يازـس  انامه   )) هیآ زا  يدرم  لاؤس  هب  خساپ  رد  ع : )   ) قداص ماما   ـ

دراد ؟  لماک  رایتخا  اهرفیک  زا  کیره  باختنا  رد  ماما  سپ  مدرک :  ضرع  دنک 
. دریگ یم  میمصت  تیانج  عون  نتفرگ  رظن  رد  اب  هکلب  هن ,  دومرف : 
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دشکرب و حالس  مالـسا  ورم  رد قـلـ هکره  تسا :  هتفگ  دنگنج ))  یم  شربمایپو  ادخ  اب  هک  یناسک  يازـس  انامه   )) هیآ هرابرد  سابع  ـن  با
ار شیاپو  تسدای  دزیوآ ,  شراد  هب  ای  دشکب ,  ار  وا  هک  تسا  ری  ناناملسم مـخـ ياوشیپ  ماما و  دریگب  رایتخا  رد  ار  نآو  دنک  نماان  ار  هار 

. دنوش هدنار  نوریب  نارفاک )  نیمزرس   ) برحلا راد  هب  مالسا  نیمزرس  زا  ای  تسا :  هتفگ  دنوش )) دیعبت  نیمززا  ای   )) هرابرد وا  دربب 

 . ندز راد 

ار یبوچ  راک  نیا  يار  راد کـنـنـد بـ رب  هدنز  ار  وا  داد  روتسد  ترـضح  نآ  دندروآ  ع )   ) نینمؤملاریمادزن ار  یبراحم  هک  تسا  هدش  لقن   ـ
دسج تخیوآ  راد  هب  دوب  هلبق  مدرم و  تمـس  هب  شیور  راد و  هبوچ  هب  شتـشپ  هک  يا  هنوگ  هب  ار  براحم  درم  نآ  تشارفا و  رب  هلبق  هبور 

. درک شنفد  دناوخ و  زامن  يو  رب  هدروآ  نییاپ  ار  نآ  داد  روتسد  ماما  زور  هس  زا  سپ  دوب  راد  رب  زور  هس  وا 
. دیرادن هگن  راد  هبوچ  يور  زور  هس  زا  شیب  ار  هتخوآ  راد  هب  صخش  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ

 . تسار پچ و  زا  اپ  تسد و  ندیرب 

 ( ص  ) اد لو خـ ـ سر ـد  ند ـ مآ  ( ص  ) ادخ ربمایپ  دزن  دندوب ) روجنر  رامیب و  هک  ـی  لا رد حـ  ) ـبـه ـض زا بـنـی  يا  هد  عـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
هدب ياج  هنیدم  جراخ  رد  ار  ام  دندرک :  ضرع  مت  ـ ـسر ـی مـی فـ ها ـپـ ـس اب  ار  امـش  دیتفای  دوبهب  یتقو  دینامب ,  نم  دزن  دو :  ـ مر ـهـا فـ نآ بـه 
رتـش هارمه  هک  ار  يرفن  هس  دـنتفرگ  ناـج  دـش و  بوـخ  ناـشلاح  یتـقو  داتـسرف  هنیدـم  نور  لا بـیـ ـمـ لا تیب  زا  يرتـش  اـب  ار  اـهنآ  ربماـیپ 

. دندرب دوخ  اب  ار  رتش  دنتشکدندوب و 
دندوب نادرگرس  نمی  کیدز  يا نـ هردرد  نانآ  درک  هناور  اهنآ  يریگتسد  يارب  ار  ع )   ) یلع ترضح  نآ  دیسر  ص )   ) ادخ ربمایپ  هب  ربخ 

اب هک  یناسک  يازـس  انامه   )) هیآ نیا  دروآ  ص )   ) ادخ ربمایپ  دزن  درکریگتـسد و  ار  اهنآ  ع )   ) یلع دـنوش  جراخ  نآ  زا  دنتـسناوت  یمن  و 
. درک لامعا  اهنآ  هرابرد  ار  تسارو  پچ  زا  اپ  تسد و  عطق  رفیک  ص )   ) ربمایپ دش  لزان  ربمایپرب   (( دنگنج یم  شلوسر  ادخ و 

. دیعبت

تسیچ ؟  نآ  زرمو  دح  دیعبت و  تیفیک  هک  نیا  و  دنوش )) دیعبت  نیمز  زا  ای   )) هیآ زا  لاؤس  هب  ـخ  سا رد پـ ع )   ) ـا ضر ما  ـ ما  ـ
تسا يدیعبت  صخش  نآ  هک  دوش  هداد  عالطا  ره  نآ شـ مدرم  هب  دوش و  دیعبت  يرگید  رهش  هب  هدرک  تیانج  نآ  رد  هک  يرهش  زا  دومرف : 
تدم نیا  رد  رگا  دوش  یم  راتفر  نینچ  وا  اب  لاس  کی  دنوش  هر  ـفـ ـس وا هـمـ ـنـد و بـا  هد نزوا  هب  دننک و  هلماعم  تسلاجم و  يواب  دیابن  و 

. دیآ رس  هب  لاس  کی  ات  دوش  هداد  ییاهروتسد  نینچ  دیاب  زین  رهش  نآ  مدرم  هب  تفر ,  رگید  يرهش  هب  رهش  نآ  زا 
(. دومن یلام  کمک   ) داد هقدص  ای  داد و  هانپ  وا  هب  ای  دوش ,  هلماعم  وا  اب  دیابن  دومرف : ---  هراب  نیمه  رد  زین  ع --- )   ) قداص ماما   ـ

دومرف دنوش ))  هتـشک  هک  تسا  نیا  دنـشوک  یم  داسف  هب  نیمز  رد  دنگنج و  یم  شربمایپ  ادـخاب و  هک  یناسک  رفیک  انامه   )) هیآ هرابرد   ـ
زا وا  دیعبت  رگا  دنک  مکح  شا  هرابرد  تسا  هدش  بکترم  وا  یمرج کـه  تبـسن  هب  مکاح  دنک  یم  قرف  یلومعم  دـیعبت  اب  براحم  دـیعبت  :

رگید رهش  هب  يرهـش  زا  وا  دیعبت  اریز  دنام , ) یمو   ) دوش یم  هدرب  ایرد  يورو  هدرب  دیعبت  ـا بـه  یرد قیرط  زا  دشاب  رگید  يرهـش  هب  يرهش 
 . ندز راد  اپ و  تسد و  ندیرب  حطس  رد  تسا  يرفیک  نیا  و  دشاب ,  اپ  تسد و  عطق  ندزراد و  لتق و  اب  لداعم  دیاب 

. درک دیعبت  رگید  ياج  هب  هفوک  زاار  درم  ود  ع )   ) نینمؤملا ریما  دوش  یم  دیعبت  رهش  زا  دومرف :  براحم  دیعبت  زا  لاؤس  هب  ـخ  سا رد پـ  ـ
دوش و هتشک  دیاب  دش  تفای  مالسا  كاخزا  يا  هطقن  رد  رگا  دوش  یم  دیعبت  مالسا  روشک  رسارس  زا  دومرف :  دیعبت  زا  لاؤس  هب  خسا  رد پـ  ـ

. ددنویپب كرش  نیمزرس  هب  هک  نآ  ات  تسین  ناما  رد 
.2
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 . نانابهاگن

 . نانابهاگن

. ربمایپ زا  ندرک  ینابهگن 

هک نآ  ات  دـندومیپ  ار  يدایز  هار  دـندرک و  تکرح  ص )   ) ادـخ ربمایپ  اب  نینح  گنج  زور  رد  هک  تسا  هدـش  لـقن  هیلظنح  نب  لهـس  زا   ـ
دنک ؟  یم  ینابهگن  ام  زا  یسک  هچ  بشما   : )) دومرف ربمایپدش  بش 

. ادخ لوسر  يا  نم ,   : درک ضرع  يونغ  دثرم  یبا  نب  سنا  (( 
ورب هرد  نیا  يالاب  دومرف :  وا  هب  ص )   ) ادخ لوسر  دـمآ  ص )   ) ادـخربمایپ دزن  تسـشن و  دوخ  بسا  رب  وا  وش  راوس  سپ ,  دومرف :  ربمایپ 

 . میوش ریگلفاغ  وت  فرط  زا  بشما  ادابم 
 , دو با خـ ـحـ ـصا زا  يا  هد  هب عـ  ( ص  ) ربمایپ دش , لزان  دنک )) یم  ظفح  مدرم  زا  ار  وت  دـنوادخ  و   )) هیآ نوچ  هک  تسا  هدـش  ـت  یاور  ـ

مدرم دـنزگ  زا  ارم  یلاـعت  يادـخ  اریز  دـیورب ,  دوخ  ياـه  هناـخ  هب  دومرف :  دـندرک  یم  تظفاـحم  وا  زا  هک  ـفـه ,  یذ ـعـد و حـ ـس ـنـد  نا مـ
. درک نوصم 

ـد و ـش لزا  نـ ـی کـنـد )) مظ مدرم حـفـ زا  ار  وت  دـنوادخ  و   )) هیآ هک  نآ  اـت  دـش  یم  تظفاـحم  هش  هـمـیـ ص )   ) ـبـر ما زا پـیـ ـه :  ـش ـ یا عـ  ـ
 . تفرگ هدهع  هب  ارم  تظفاحمدنوادخ  دیورب ,  مدرم !  يا  دومرفو :  درک  نوریب  رداچ  زا  ار  شرس  ربما  پـیـ

 . تسا ینابهگن  وکین  لجا 

تفر یم  نوریب  ع )   ) یلع ها  ـ گر تشاد هـ یم  تسود  رایسب  ار  ناشیا  هک  ربنق  ما  ـت بـه نـ ـشاد ـی  مال غـ ع )   ) عـلـی ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
ربنق ؟  یهاوخ  یم  هچ  دومرفدید :  ار  ربنق  یبش  دش  یم  هناور  ترضح  نآ  یپ  رد  دوخ  ریشمش  اب  ربنق 

دومرف ترضح  مکانمیب  امش  ناج  رب  نم  یسانش !  یم  هک  ار  مدر  مـ  ! نانمؤم ریما  يا  منک  تکرح  امش  رس  تشپ  هک  ما  هدمآ  درک :  ضرع 
نیمز ؟  لها  زا  ای  ینک  یم  تظفاح  ارم مـ نامسآ  لها  زا  ایآ  وت !  رب  ياو  : 

 , دهاوخب نامـسآ  زا  لج  زع و  يادخ  نآ  رگم  دنناسرب  یبیـسآ  نم  هب  دـنناوت  یمن  نیمز  يور  مدرم  دومرف :  نیمز  لها  زا  درک :  ضرع  ! 
 . تشگربربنق درگرب  سپ 

مینکن ؟  تظفاحم  امش  زا  دش :  ضرع  ع )   ) یلع ماما   ـ
. دنک یم  تظفاحمار  وا  یناسنا  ره  لجا  دومرف :  ترضح 

بـسا رب  تر  ـ ـض نآ حـ يور  هب  ور  هیواعم  دوب  دوخ  ياهنادرگ  نداد  شیارآ  لوغـشم  ع )   ) بلاـط یبا  نب  یلع  نیفـص  گـنج  زور  رد   ـ
شریـشمش دوب و  شتـسد  رد  ص )   ) ادخ لو  ـ ـسر ـیـن  بوز دناوخ و  یمزجر  ص )   ) ادخ لوسر  بسا  رب  راوس  ع )   ) یلع دوب و  راوس  دوخ 

هلمح وت  هب  ربخ  یب  نولعم  نیا  میـسرت  یم  نینمؤملا !  ریما  يا  شاب  بظاوم  درک :  ضرع  شنارای  زا  یکی  دوب  هدرک  لـیامح  ار  راـقفلاوذ 
اما تسا  هتفای  ـ هر ناماما  رب  ناـیغای  نیرتنوعلمو  نارگمتـس  نیرت  یقـش  تسین و  شنید  دـنبیاپ  وا  هک  تسا  تسرد  دومرف :  ترـضح  دـنک 

دـسر ارف  ملجا  هاگره  منینچ  زین  تظفاحم مـی کـنـنـد مـن  وا  زا  هک  تسا  نابهگن  هتـشرف  ود  ار  یناـسنا  ره  تسا  یفاـک  لـجا  تظفاـحم 
. درک دهاوخ  نیگنر  مرس  نوخ  زا  ار  منساحمایقشا  نیرت  یقش 

مامت ار  شزامن  ـتـی  قو ـتـیـم  فر وا  زا  تظفاحم  يارب  ام  تفر  یم  دجـسم  هب  یبحتـسم  زامن  ندناوخ  يارب  اهبـش  ع )   ) یلع ةرم :  نب  یلعی   ـ
دیا ؟  هتسشن  اج  نیا  ارچ  دومرف :  دمآ و  ام  دزندرک 
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نیمز ؟  لها  زا  ای  دینک  یم  تظفاحم  ارم  نامسآ  لها  زا  ایآ  دومرف :  امش  زا  تظفاحم  يارب  میتفگ : 
هتـشرف ود  یناس  ـ نا ره  رب  دوش  ردقم  نامـسآ  رد  هک  نآ  رگم  دتفین  یقافتا  چیه  نیمزرد  دومرف :  ـیـن  مز يور  نا  ـ مدر زا مـ میدرک :  ضرع 

بناج زا  ارم  دنراذگاهنت  نآ  اب  ار  وا  دیـسر  شریدقت  نوچ  دسر  ارف  شریدقت  هک  نآ  ات  دننک  تظفاحم  عافد و  وا  زا  هکدنا  هدـش  هدرامگ 
هک دنادب  هک  نآ  رگم  دشچن  ار  نامیا  معط  سک  چیه  ( دـینادب  ) دور ران  ـپـر کـ ـس نآ  دـسر  ارف  ملجا  نوچو  تسا  راوتـسا  يرپس  دـنوادخ 

. دسرب تسناوت  یمن  هدیسرن  وا  هب  هچنآ  دسرن و  تسناوت  یمن  هدیسر  وا  هب  هچنآ 

 . یگدازآ يدازآ و 

 . یگدازآ يدازآ و 

ریبد تـ مود :  يرادا ,  ـ فو لوا :  تسین :  وا  رد  يدایز  هرهب  ریخ و  دشابن  اهنآ  زا  یکی  سکرهرد  هک  تسا  تلصخ  جنپ  ع : )   ) قداص ماما   ـ
 . یگدازآ دراد : ---  دوخ  رد  زین  ار  رگید  تلصخ  راهچ  هک  مجنپ ---  ییوخ و  شوخ  مراهچ :  ایح ,  مرش و   : موس , 

فارتعا ایآ  تفگ :  وا  هب  دیزی  دمآ  وا  داتـسرف و  شیرق  زا  يدرم  یپ  رد  دش و  هنیدم  دراو  جـحدصق  هب  هیواعم  نب  دـیزی  ع : )   ) رقاب ماما   ـ
مریگ ؟  یم  یگدرب  هب  ار  وت  مهاوخب  رگا  تمشورف و  یم  مهاوخب  رگا  ینم ,  هدنب  وت  هک  ینک  یم 

هچ تیلهاج و  نامز  رد  هچ   , زین تردپ  یتسین و  رترابتالاو  رت و  هداژن  نم  زا  شیرق  نایم  رد  وت  دیزی !  يا  دنگوس  ادـخ  هب  تفگدرم :  نآ 
مهن ؟  ندرگ  وت  تساوخ  هب  هنوگچ  سپ  یتسین  رتهبو  رترب  نم  زا  زین  يراد  ـنـ ید رد  دوبن  رترب  نم  ردپ  زا  مالسا ,  نامز  رد 

 (, ع  ) یلع نب  نیـسح  نتـشک  زا  رتمهمو  رتالاب  نم  نتـشک  تفگ :  درم  مشک  یم  ار  وت  ینکن  فارتعا  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ :  دـیزی 
. دنتشک ار  وا  داد  روتسد  دیزی  تسین   , ادخ لوسر  دنزرف 

. دندازآ مدرم  همه 

. دندازآ همه  مدرم  يزینک  هن  دییاز و  يا  هدنب  هن  مدآ  مدرم !  يا  ع : )   ) یلع ماما   ـ
 . تسا هدیرفآ  دازآ  ار  وت  كاپ  دنوادخ  هک  شابم  نارگید  هدنب   ـ

 . تسا هدیرفآ  دازآ  ار  وت  دنوادخ  هک  یلاح  دریگ , یگدنب  هب  ار  وت  يراکعمط  هک  دابم   ـ
یناسآ نآ  تسا  ییناسآ  هچ  دباین و  تسدب  يدب  اب  زج  هک  یبوخ  نآ  تسا  ییبوخ  هچ  دـیرفآ  دازآ  ار  وت  ادـخ  هک  شابم  يرگید  هدـنب   ـ

دیاین ؟ گنچ  هب  یتخس  اب  زج  هک 
.

 . تسا هدازآ  هشیمه  هدازآ 

ار وا  دنزیر  ورف  شرس  رب  اهتبیصم  رگاو  دزرو  ییابیکش  دسر  وا  هب  یتخس  الب و  رگا  تسا  هدازآ  لاح  همه  رد  هدازآ  ع : )   ) قداص ما  ـ ما  ـ
 , نیما قیدص  فسوی  هک  نانچ  دتفا  یتسدگنت  هدا بـه سـخـتـی و  تسد نـهـ زاار  شیاسآ  دوش و  روهقم  دتفا و  يریسا  هب  دنچره  دننکـشن 

. دناسرن بیسآ  وا  یگدازآ  هب  همه  نیا  اما  تشگ  ریسا  روهقم و  دش و  هتفرگ  یگدنب  هب  هیلع ,  هّللا  تاولص 
 . تسا هدازآ  زاب  دنیب ,  يدنزگ  یتخس و  ره  هدازآ ,  ناسنا  ع : )   ) یلع ماما   ـ

. دنک شیرای  ریدقت  دنچره  تسا  هدنب  هدنبو ,  دنیب ,  ترارم  یتخس و  دنچ  ره  تسا  هدازآ  هدازآ ,   ـ

. درم دازآ  يوخ 

دلج 3 ۀمکحلا  www.Ghaemiyeh.comنازیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 86 

http://www.ghaemiyeh.com


 . تسا درمدازآ  تلصخ  ییور  هداشگ  ع : )   ) یلع ماما   ـ
 . تسا يا  هدازآ  ره  يوخ  ییورشوخ   ـ

 . تسا ناکین  يوخ  ناگدازآ و  تشرس  ود  نیا  تسا  نامیا  ياهتلصخ  زا  تفعو  ایح   ـ
 . تسا گنن  بیع و  زا  ندرک  يرود  هب  درم  هدازآ  ییابیز   ـ

 . تسا ناگدازآ  شتسرپ  نیا  دنتسرپ و  یم  يرازگساپس  يور  زا  ار  دنوادخ  یهورگ  ع : )   ) رقاب ماما   ـ
 . تسا لماک  شا  یگدازآ  دنک  لمع  تسا  هداد  هتشذگ  رد  هک  ـی  نا ـسـ حا هد نـیـکـی و  ـ عو هـر کـه بـه  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ

 . تسا هزنم  گنرین  يزوت و  هنیک  زا  یگدازآ   ـ
. دیاشگب وا  راک  زا  یهرگ  یسک  هک  مد  نآ  رگم  ددرگن  هدنب  هاگچیه  هدازآ   ـ

. دروآ تسد  هب  لالح  هار  زا  ار  لام  هک  تسا  نیا  هدازآ  تیقفوم  زا   ـ
 . تسا رت  هدنبیز  درم  هدازآ  نترب  یگدنشخب  هماج  هک  ناسر  يرای  ار  تناتسود  نآ  اب  شخبب و  تسا  قح  هک  اجنآ  رد  ار  دوخ  ـی  یاراد  ـ

. دروآ یم  یگدازآ  هچنآ 

 . تسا هدازآ  دراذگ  ورف  ار  سفن  ياهشهاوخ  هکره  ع : )   ) یلع ماما   ـ
. دش هدازآ  تشاذگ و  رانک  ار  اهشهاوخ  رادنید  ع : )   ) قداص ماما   ـ

 . تخاس شا  هدرب  تخورفار و  شیوخ  سفن  هک  تسین  یسک  نوچ  درک  شدازآ  دیرخ و  ار  دو  نآ کـه نـفـس خـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
 . هدنب راکعمط ,  دازآ  تسا و  دازآ  عناق  هدنب   ـ

 . تسا هتخاس  دونشخ  ار  شیادخ  هدرک و  دازآ  ار  شیوخ  سفن  دنک  تشپ  ایند  هب  هکره   ـ
سفن هک  يدرم  درک و  هدرب  ریـساار و  نآ  تخورف و  ار  دوـخ  سفن  هک  يدرم  دـنا :  هتـسد  ود  نآ  رد  مدرم  تـسا و  رذـگ  يارـس  اـی  ـ ند  ـ

 . تخاس شدازآ  دیرخ و  ار  شیوخ 
تسا هدیرخ  شیوخ  سفن  يا  هب بـهـ ار  هچنآ  سپـس  دشورفب و  ایند  همه  هب  ار  دو  نآ کـه خـ ـت  ـسا هدر  يدو بـ ـ ـس چـه  ع : )   ) ـیـح ـس مـ  ـ

دراذگ ؟  ثرا  هب  نارگید  يارب 
. دیزگرب ایند  همه  رب  ار  نآ  دیناهر و  ار  شیوخ  سفن  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  تسا  هدرک  هابتار  دوخ  یسک  نینچ 

 . یگدازآ طیارش  ندروآ  اج  هب 

هب دزرو , یهاتوک  یگدازآ  طیارـش  ماکحا و  رد  هک  ره  دوش و  يدازآ  راوازـس  دروآ  اج  هب  ار  یگدـنب  طیارـش  هک  ره  ع : )   ) یلع ماـما   ـ
. دوش هتفرگزاب  یگدنب 

 (. هقرفتم  ) یگدازآ

رد ای  دروآ ,  راب  هب  تیارب  يدب  رـش و  ای  دـهاکب ,  ار  وت  ردـق  ای  دـنک ,  نازیرگ  وت  زا  ار  يا  هدازآ  هک  ینک  يراک  ادابم  ع : )   ) یلع ماما   ـ
. دشاب تشود  رب  یهانگ  راب  زیخاتسرزور 

. دش کلام  ناوت  یم  ار  درم  دازآ  ندرک  یکین  اب   ـ
. دسرب ناگدازآ  هب  هک  تسا  نآ  یکین  نیرتهب   ـ
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. دوش متس  هدازآ  قح  رد  هک  دشاب  هاگ   ـ
. دزسن تشادگرزب  مارتحا و  زج  یشاداپ  ار  ناگدازآ   ـ

 . تسا رودب  یگدازآ  زا  دزادنا  تشحو  هب  ار  مدرم  هک  نآ   ـ
. دنریگ یم  ارف  ناکین  هک  تسا  یشناد  دوش و  یم  هدرپس  ناگدازآ  هب  هک  تسا  یناسحا  یبوخ و  اهجنگ  نیرتهب   ـ

 . نک دازآ  يدش  کلام  ار ) يا  هدنب   ) هاگ ره   ـ
دراذگاو ؟  شلها  يارب  ار  اهنادند  يال  هبال  ياذغ  هدرخ  نیا  هک  تسی  يدر نـ دازآ مـ ـا  یآ  ـ

. دیشورفم تشهب  هب  زج  ار  نآ  سپ  تسین ,  تشهب  زج  امش  ياهبناج  هکدینادب 
.2

 . يدنمزآ

 . يدنمزآ

 . نآرق
((. دنک یم  یباتیب  دسروا  هب  يدب  هاگره  تسا  هدش  هدیرفآ  دنمزآ  ناسنا  انامه  ))

. دهاوخن تسین  هتسیاش  ار  هچنآ  ناسنا  هک  تسا  هدنبیز  هچ  ع : )   ) یلع ماما   ـ
 . تسا نادیواج  یجنر  يدنمزآ   ـ

. دراد هدیهوکن  یماجرف  يدنمزآ   ـ
 . تسا شتآ  زا  رت  هدنزوس  يدنمزآ   ـ

. دنک یم  راد  هکل  ار  يدرمناوج  يدنمزآ   ـ
. دنک یمن  دایز  ار  شیزور  دهاک و  یم  ار  یمدآ  تلزنم  ردق و  يدنمزآ   ـ

 . تسا جنر  بکرم  يدنمزآ   ـ
. دنکفا یم  رد  يدایز  ياهبیع  هب  ار  ناسنا  يدنمزآ   ـ

. دشک یم  ار  دوخ  راوس  يدنمزآ   ـ

. دنمزآ

رتشیب هلیپزا  ندـمآ  نوریب  اب  دـنت ,  یم  دوخ  رب  مشیربارتشیب  هچره  تسا  مشیربا  مرک  تیاکح  ایند , هب  دـنمزآ  تیاکح  ع : )   ) رقاـب ماـما   ـ
. دوش یم  گرم  قد  ماجنارس  هک  نآ  ات  دریگ  یم  هلصاف 

 . تسا جنر  رد  هراومه  صیرح  مدآ  ع : )   ) یلع ماما   ـ
 . تسا رابنایز  شیارب  هک  دنکفا  یم  جنر  هب  يزیچ  يارب  ار  دوخ  صیرح  ناسنا   ـ

. دروآ رد  ياپ  زا  ار  وا  يدنمزآ  هک  یصیرح  اسب   ـ
. درادن مرش  دنمزآ   ـ

 . تسا راوخ  دنمزآ 
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تسا ؟  رتدب  يراوخ  مادک  هک :  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  ع )   ) یلع ماما   ـ
. ایند هب  يدنمزآ  دومرف : 

. دشاب هتشاد  هدننکراوخ  یشهاوخ  لیم و  هک  نمؤم  يارب  تسا  تشز  هچ  ع : )   ) قداص ماما   ـ
. دزاس یم  راوخ  ار  یمدآ  شزرا  هکلب  دنک ,  یمن  دایز  ار  يزور  يدنمزآ  ع : )   ) یلع ماما   ـ

 . تسا عماطم  هدنب  دنمزآ ,   ـ
. دهرن زگره  تراسا  دنب  زا  هک  تسا  نوبز  يریسا  دنمزآ ,   ـ

 . تسا جنر  يراوخ و  يدنمزآ   ـ
. دنک یم  تخبنوگن  نوبز و  ار  یمدآ  يدنمزآ   ـ

. دربن ار  وربآ  لخب  نوچ  يزیچ  دنکن و  نوبز  ار  سفن  يدنمزآ  نوچ  زیچ  چیه   ـ

 . تسا مورحم  صیرح 

یم هـک  يراـکره  رد  ندوـب ,  مورحم  رب  نوزفاو  تـسا  مورحم  هـشیمه  صیرح  مدآ  دوـمرف :  (ص )  ادـخ ربماـیپ  ۀعیرـش :  ـ لا حا  ـبـ ــص مـ  ـ
تسا ؟  هتخیرگ  ادخ  دنب  زا  هک  یلاح  رد  دشابن  مورحم  هنوگچ  تسا  هدیهوکندنک 

.
هجیتن رد  ـت و  ـسا مور  تعانقزا مـحـ دراد :  دوخ  اب  ار  تلـصخ  ود  هجیتن  رد  هدـش و  مورحم  تلـصخ  ود  زا  دـنمزآ  ع : )   ) قداـص ماـما   ـ

 . تسا هداد  فک  زا  ار  نیقی  هجیتن  رد  تسا و  مورحم  يدنسرخ  تیاضر و  زا  تسا ,  هداد  تسد  زا  ار  شیاسآ 
 . تسا مورحم  صیرح  تسا ,  هدش  تمسق  يزور  ع : )   ) یلع ماما   ـ

 . تسا دنمزاین  دنمزآ 

. دشاب ایند  همه  کلام  هچ  رگا  تسا  دنمزاین  دنمزآ  ع : )   ) یلع ماما   ـ
تسیچ ؟  رقف  دیسرپ :  شراو کـه  ـ گرز رد بـ ـخ بـه پـ سا رد پـ ع )   ) ما حـسـن ـ ما  ـ

 . يریذپان يریسو  يدنمزآ  دومرف : 
 . تسا روآ  رقف  يدنمزآ  ع : )   ) یلع ماما   ـ
. دروآ یم  راب  هب  يدنمزاین  ندز  صرح   ـ

 . تسا يدنمزاین  هناشن  يدنمزآ   ـ
 . تسا دنمزاین  يدنمزآ  ره   ـ

 . تسا تخبدب  دنمزآ 

 . تسا ناتخبنوگن  هناشن  يدنمزآ  ع : )   ) یلع ماما   ـ
 . تسا یتخبدب  نیمود  يدنمزآ   ـ

. دنروآ یم  يراوخ  یتخبنوگن و  يریذپان  يریسو  يدنمزآ   ـ
 . تسا جنر  یتخبدب و  يدنمزآ  رد   ـ

. دزاس یم  راوخ  تخبدب و  ار  دنمزآ  دایز  صرح   ـ
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. دنکفا جنر  یتخبدب و  رد  ار  دوخ  دش  صیرح  هک  نآ   ـ
. دوش رایسب  شتواقش  دنز  صرح  دایز  هک  نآ   ـ

 . تسامش نیرتدنمزآ  امش  نیرت  یقش   ـ

. دنمزآ يریذپان  يریس 

 . تورث دنمزآ  شناد و  دنمزآ  دنوش : یمن  ریس  زگره  هک  دندنمزآ  ود  ع : )   ) قداص ماما   ـ
. دوشگ وا  يور  هب  زین  ار  يدنمزآ  زا  يرد  هک  نآ  رگم  دوشگن  يا  هدنب  يور  هب  ار  ایند  زا  يرد  چیه  ـد  نواد خـ  ـ

صرح و باب  نآ کـه  مـگـر  دـسرن , نآ  زا  يزیچ  هب  تسرپایند  دزاـس و  یم  دوخ  مرگرـس  یلکب  ار  یمدآ  اـیند  اـنامه  ع : )   ) یلع ماـما   ـ
تـسا هدرواـین  تسد  هب  هک  يزیچ  یپ  رد  اـت  دـنک  یمن  هدنـسب  هتفاـی  تسداـیند  نیا  زا  هچنآ  هب  دوش و  هدوشگ  شیور  رب  نآ  هب  یگتفیش 

. دورن
نیرتمک نامه  یهاوخ  تیافکردـق  هب  اـیند  زا  رگا  دازیمدآ !  يا  دومرف :  یم  هیلع ,  هّللا  تاولـص  نینمؤ ,  ـمـ لا ـیـر  ما ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ

. دشابن سبار  وت  مه  ایند  همه  یهاوخ  تیافک  زا  شیب  رگا  دشاب و  سب  ار  وت  ایند 
. دنک یمن  هدنسب  دنمزآ  ع : )   ) یلع ماما   ـ

. دنک یمن  دایز  ار  يزور  يدنمزآ 

. دزاس یم  راوخ  ار  تلزنم  ردق و  هکلب  دنک  یمندایز  ار  يزور  يدنمزآ  ع : )   ) یلع ماما   ـ
. دسر یمن  تسین  شیزور  هچنآ  هب  دنز  صرح  هک  نآو  دهد  یمن  تسد  زا  ار  دوخ  زور  دنز  صر نـ نآ کـه حـ ص : )   ) اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ

لجا هدـش و  میـسقت  يزور  اریز  دروآ ,  یم  رتشیب  يزور  ندز  صرح  هن  دوش و  یم  يزور  عنام  تعاـنم  تفع و  هن  ع : )   ) نیـس ما حـ ـ ما  ـ
 . تسا هانگ  بلط  ندز  صرح  تسا و  یمتح 

. دنک یمن  دایز  مه  ار  وا  يزور  دهاک و  یم  ار  درم  ردق  يدنمزآ  ع : )   ) یلع ماما   ـ

 . يدنمزآ ریسفت 

تسیچ ؟  يدنمزآ  هک :  شسرپ  نیا  هب  خسا  رد پـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
. دایز نداد  تسد  زا  اب  مک  ندروآ  تسد  هب  دومرف : 

 . يدنمزآ هشیر 

 . تسا ادخ ) هب   ) ینامگدب اهنآ  هشیر  دنتشرس و  کی  يدنمزآ  لخب و  ییوسرت و  هک  نادب  یلع !  يا  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
. دنک یم  عطق  ار  اهعمط  يریذپان و  يریس  هشیر  يدنمزآ  هنیس  هب  ندز  در  تسد  ع : )   ) یلع ماما   ـ

 . تسا راوتسا  ادخ  هب  يدامتعا  مک  کش و  رب  دیدش  لخب  يدنمزآ و  يانب   ـ
 . تسا نید  یتسس  يریذپان و  يریس  يورین  زا  یشان  دایز  يدنمزآ   ـ

 . يدنمزآ هدنراد  زاب  لماوع 

- - 
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- - 
يوش ؟  یمن  نیگهودنا  ایآ   : دومرف ریصبوبا  هب  ع )   ) قداص ماما   ـ

دریگ ؟  یمن  ار  تلد  مغ  ایآ 
يوش ؟  یمن  دنمدرد  ایآ 

هک ار  ینامز  نآو  روآ  دای  هب  ار  ربق  ییاهن  گرم و تـ داد , تسد  وت  هب  یتالاح  نینچ  هاـگره  دومرف :  ارچ  دـنگوس  ادـخ  هب  مدرک :  ضرع 
ترکیپ دوش و  اهمرک  كاروخ  تندـب  تشوگ  دلـسگب و  مه  زا  تیاهد  دوش و بـنـ يراج  تیاـه  هنوگ  رب  هتـشگ  بآ  تمـشچ  ياـهمخت 

. دنراد یم  تزاب  ایند  هب  دایز  صرح  زا  دنزیگنا و  یم  رب  لمع  راک و  هب  ار  وت  اهنیا  يوش  ادج  ایند  زا  وددرگ  هدیسوپ 

. دنراد زاب  وا  زا  هک  هچنآ  ره  هب  تبسن  ناسنا  يدنمزآ 

 . تسا دنمزآ  دنراد  زاب  وا  زا  هک  هچنآ  هب  دازیمدآ  انامه  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
 . تفر دنهاوخ   , دنرادن اج  نآ  هب  يزاین  هک  نآ  اب  ناشیا ,  زا  یخرب  منک  یهن  (( 3  )) نوجح هب  نتفر  زا  ار  ـهـا  نآ ـر  گا  ـ

 . تسوکین هتسیاش و  يدنمزآ  هک  اج  نآ 

 . تسین هیلاع  تاجرد  هب  ندیسر  يارب  تباقر  نوچ  یصرح  چیه  ع : )   ) رقاب ماما   ـ
 . صیرح نید  مهف  رد  تسا و  دنمورین  دوخ  نید  رد  نمؤم  ع : )   ) قداص ماما   ـ

ماـجنا رد  ینز ,  یم  صرح  يزور )  ینعی   ) تسا هدـش  تنامـض  وـت  هب  شندیـسر  هچنآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  وـت  ع : )   ) یلع ما  ـ ما  ـ
 . شاب صیرح  زین  تسا  هدش  بجاو  وت  رب  هچنآ 

 . هشیپ

 . هشیپ

دراد ؟  مه  یلغش  دومرف :  یم  دمآ ,  یم  ششوخ  وا  زا  درک و  یم  هاگن  یسک  هب  هاگره  ص )   ) ادخ ربمایپ   ـ
ادخ ؟ لوسر  يا  ارچ  دش :  یم  ضرع  داتفا  ممشچزا  دومرف :  یم  هن  دنتفگ :  ـر مـی  گا

. دنک یم  ششاعم  رارما  هلیسو  ار  دوخ  نید  دشاب  هتشادن  يا  هفرح  لغش و  نمؤم  رگا  اریز  دومرف :  یم  ! 
. دراد تسود  ار  لغاشو  رو  هشیپ  نمؤم  هدنب  یلاعت  يادخ   ـ

هـشیپ هدنب  لج  زع و  يادـخ  دـنادرگ و  یم  زاین  یب  تسا  مدرم  تسد  رد  هچنآ  زا  ار  امـش  نآ  هک  دـیزادرپ , تراجت  هب  ع : )   ) یلع ماما   ـ
. دراد تسود  ار  راکتسردرو 

ارچ ؟  دومرف :  ما ,  هتشاذگ  رانکار  تراجت  نم  موش ,  تیادف  درک :  ضرع  دیسرپ ,  دوخ  باحصا  زا  یکی  لغش  زا  ع )   ) قداص ماما   ـ
زا ناتتورث  تسا ,  بجعت  امـش  زا  نیا  دومر :  تر فـ ـ ـض متـسه حـ امـش ) تموکح  تلود و  ندـمآ  راک  يور   ) رما نیا  رظتنم  درک :  ضرع 

نک و نهپ  ار  تراک  بسک و  طاسب  ياشگب و  ار  دوخ  هرجح  يوجب ,  ار  يادخ  ـت  کر لضف و بـ شکم و  تسد  تراجت  زا  دور  یم  نیب 
 . بلطب يزور  تراگدرورپ  زا 

 . فیرحت
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 . فیرحت

 . نآرق
((. دننک یم  نوگرگد  انعم  هب  ار  ادخ  تاملک  نادوهج  زا  یضعب  ))

یم فرحنم  دوـخ  ياـنعم  زا  ار  تاـملک  میدـینادرگ  تخـس  ار  ناـشیاهلد  میدرک و  ناـشتنعل  دنتـسکش  ار  ناـمیپ  نوـچ  باـتک  لـها  و  ))
((. دنزاس

یم نوگرگد  ار  ادـخ  نخـس  دـننک و  یم  ینیچ  نخـس  دـنیآ  یمن  وت  دزن  دوخ  هک  رگید  یهورگ  يارب  دنراپـس و  یم  غورد  هب  شوـگ  ))
((. دنزاس

تقیقح هک  نآ  اب  دندین و  ـ ـش ار مـی  ادـخ  مالک  ناشیا  زا  یهورگ  هک  نآ  لاح  دـنروایب و  نامیا  ـمـا  ـش ـد کـه بـه  یراد ـا طـمـع مـی  یآ ))
دندوب ؟  هاگآ  شیوخ  راک  زا  دندرک و  یم  شفیرحت  دندیمهف  یمار  نآ 

((.
((. دنا هدوب  نآ  زا  شیپ  هک  تسا  ییاهباتک  رب  مکاح  هدننک و  قیدصت  میدرک ,  لزان  وت  رب  یتسار  هب  ار  بات  ـن کـ یا و  ))

 ((. میتسه شنابهگن  دوخ  میا و  هدرک  لزان  ار  نآرق  دوخ  ام  ))
هدرک و لزا  نـ ص )   ) شر ـبـ ما رب پـیـ دنوادخ  هک  ینآرق  هک  دش  نشور  میداد  هک  یتاحیـضوت  زا  دـسیون :  یم  نازیملا  رد  یئابطابط  همالع 
هک هنوگ  نامه  یهلا ,  تظفاـحم  تنایـصاب و  تسا ,  هدـیدر  ظـفح گـ هدـش  لزاـن  تروص  ناـمه  هب  هدرک ,  فیـصوت  رکذ ))  )) هب ار  نآ 

 . تسا هدنام  نوصم  رییغت  ندش و  دایز  مک و  زا  تسا ,  هداد  هدعو  دوخ  ربمایپ  هب  نآرقرد  دنوادخ 
هدومن دای  ـی  ـصا فا خـ ـ ـصوا اب  نآزا  یناوارف  تایآ  رد  درک و  لزان  دوخ  ربمایپ  رب  ار  نآرق  دـنوادخ  هک :  تسا  نینچ  ناـهرب  ـه  ـصال خـ

نیا راثآ  داد  یم  خر  يرییغت  نآ  هجوت  لباق  بیترت  ای  ظفل و  رد  ای  دمآ  یمدـیدپ  یـشیازفا  ای  شهاک  فاصوا  نیا  زا  يزیچ  رد  رگا  تسا 
نیرتابیز نیرتلماک و  هب  ار  هدش  هدرمـش  رب  فاصوا  نیا  ياه  هناشن  راثآ و  همه  دوجوم  نآرق  اما  تفر  یم  نیب  زااعطق  فاصوا  اهیگژیو و 

تـسا هدماین  دوجو  هب  نآرد  دشاب  هتفر  نیب  زا  نآرق  تافـصزا  يزیچ  دشاب  هدـش  ببـس  هک  یفیرحت  نیا ,  رب  ـت بـنـا  ـساراد نکمم  هجو 
بارعا رد  اـی  هداـتفا  نآرق  زا  يزیچ  ضر کـه  هب فـ تسا  هدـش  لزاـن  ربماـیپ  رب  هک  تسا  ینآرق  ناـمه  اـنیع  تساـم  تـسد  رد  هـک  ینآرق 

زاجعا و دـننام  نآرق  ياهیگژیورب  هک  دـشاب  يدراو  رد مـ ـی و تـغـیـیـر  گدا ـتـ فا نیا  دـیاب  دـشاب  هداد  خر  يرییغت  نآ  بیترتای  فورحای و 
يا ـیـهـ گژ ـ یو ینامـسآ و  ياـهباتک  رگید  رب  شیرترب  نآ و  ندوبرکذ  تی و  ـ نارو ـت و نـ یاد نآ و هـ رد  يرا  ـ گزا ـ ـسا فـالتخا و نـ ندوبن 

ای هطقن  رد  فالتخا  ای  يرارکت ,  هیآ  ندـش  طقاس  دـننام  یتارییغتو  اهیگداتفا  دـشاب ,  هدرکن  دراو  يا  همطلو  ریثاـت  لـیبق ,  نیا  زا  يرگید 
 . تسا نیا  زا  يرگید  دراوم  بارعا و 

لح يارب  ماـگنهرد فـتـنـه هـا و  نآرق  هب  عوجر  موزل  صوصخ  رد  هصاـخ ---  هماـع و  قرطزا  ص --- )   ) ربماـیپ زا  هک  یناوارف  راـبخا 
رما ود  امش  نایم  رد  نم  دیامرف :  یم  ـت و  ـسا هد  ـیـ ـسر رتاوت  هب  هصاخو  هماع  قرط  زا  هک  نیلقث  ثیدح  زین  تسا ,  هدش  دراو  تالکـشم 

موزل هراـبرد  ع )   ) تیب لـها  همئا  و  (ص )  ربماـیپ زا  هک  یناوارف  راـبخا  نینچمه  مترت  يرگیدو عـ ادـخ  باـتک  یکی  مراذـگ  یم  اـهبنارگ 
 . تسا هتفرگن  تروص  یفیرحت  نآرق  رد  هک  تسا  نآ  رگناشن  یگمه  تسا ,  هدش  دراو  نآرق  اب  رابخا  ندیجنس 

 . مارح

 . تامرحم زا  بانتجا 

 . تساهیراوگرزب مراکم و  يوس  هب  شباتش  ـهـا و  مار زا حـ وا  ندر  يرود کـ ـن بـه  مؤ ـی مـ کر ـ یز ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
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. رآ يور  نادرمناوج  هب  رادب و  ساپ  وکین  ار  اهتمرح   ـ
 . نک يرود  اهمارح  زا  یتسه  اهیراوگرزب  مراکم و  ناهاوخ  رگا   ـ

 . تساهمارح زا  ندرک  يرود  قالخا  مراکم  نیرتهب  زا   ـ

. اهمارح زا  ندرک  يرود  هب  لقع  توعد 

. دنک يرود  اهنآ  زا  هک  دوب  مزال  دنمدرخ  رب  درک , یمن  یهن  اهاورانزا  مه  ناحبس  يادخ  ـر  گا ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
 . تسا ناراوگرزب  تلصخ  نادنمدرخ و  يوخ  اهمارح  زا  يراد  دوخ   ـ

(. 1  ) تامرحم

 . نآرق
((. دیرواین كرش  ادخ  هب  هک  نیا  مناوخب :  ناتیارب  تسا ,  هدرک  مارح  امش  رب  ناتراگدرورپ  هک  ار  هچنآ  ات  دییایب  وگ :  بـ ))

هک یـسک  اـما  درک ,  مارح  امـش  رب  دـنناوخب  نآ  رب  ادـخ  ریغ  ماـن  حـبذ  ماـگنه  هک  ار  هچنآ  كوخ و  تشوـگ  نوـخ و  رادرم و  اـنا  هـمـ ))
 ((. تسا هدنیاشخب  هدنزرمآ و  ادخ  هک  تسا ,  هدشن  بکترم  یهانگ  دیوج ,  یلیم  یب  دنارذگن و  دح  زا  هک  نآ  طرش  هب  دوشراچان 

هچنآو دنیو  نآ بـگـ ار بـر  هّللا  زج  يرگید  مان  شنتـشک  ماگنه  هب  هک  یناویح  ره  كوخ و  تشوگ  نوخ و  رادرم و  امـش  رب  دـش  مارح  ))
نآ رگم  دنشاب  هدروخ  نآ  زا  ناگدنرد  ای  دریمب  رگید  یناوی  خاش حـ هب  ای  دشاب  هداتفا  رد  الاب  زا  ای  دنشاب  هدز  گنس  هب  ای  دشاب  هدش  هفخ 

((. دینک تمسق  رامق  ياهریت  هلیسو  هب  هچنآ  دوش و  حبذ  ناتب  ناتسآ  رب  هچره  زینو  دینک  شحبذ  هک 
 ((. تسا هدش  مارح  امش  رب  ناتنارهاوخ  ناتنارتخد و  ناتناردام و  ))

(. 2  ) تامرحم

 . نآرق
مارح زین  تسا  هدرک  مارح  ار  قحان  هب  نتسج  ینوزفا  ناهانگ و  زین  ناهنپ و  هچ  دنشاب و  راکشآ  هچ  ار  اهیراکتـشز  نمراگدرورپ  وگ :  بـ ))

((. دیناد یمن  هک  دییوگب  ییاهزیچ  ادخ  هرابرد  ای  تسا ,  هدشن  لزان  نآ  دوجو  رب  یلیلد  چیه  هک  دیزاس  ادخ  کیرش  ار  يزیچ  تسا 
 ((. مارح ار  كاپان  ياهزیچ  دنک و  یم  لالح  اهنآ  رب  ار  هزیکاپ  ياهزیچ  ))

 . تسا هدرکزاین  یب  نآ  زا  ار  وا  هک  نآ  زج  هدومرفن  یهن  يزیچ  چیه  زا  ار  ناسنا  ناح  ياد سـبـ خـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ

 . يراوخ مارح 

. دوشن هتفریذپ  شبش  لهچ  زامن  دروخب  مارح  همقل  کی  سکره  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
 . تسا هدرک  مارح  دوش  هیذغت  مارح  لام  زا  هک  یندب  رب  ار  تشهب  لج  زع و  يادخ   ـ

 . تسا رتراوازس  وا  هب  شتآ  دور  یمن  تشهب  هب  دیورب , مارح  زا  شتشوگ  هک  یسک   ـ
. دننک نیرفن  ار  وا  نیمز  اهنامسآ و  ناگتشرف  مامت  دوش , دراو  هدنب  نوردنا  هب  مارح  همقل  هاگره   ـ

 ((. بآ يوررب  یلوق :  هب  و   )) نش يور  رب  تسا  ییانب  نتخاس  دننام  يراوخ  مارح  دوجو  اب  ندرک  تدا  عـبـ  ـ
 . مارح كاروخ  تسا  یکاروخ  دب  ع : )   ) یلع ماما   ـ

رد یتـح  یمحر و  هلـص  هن  يا و  هرمع  هن  دوـش ,  هتفریذـپ  وا  زا  یجح  هن  دروآ  تسد  هـب  مارحزا  یلاـم  ناـسنا  هاـگره  ع : )   ) رقاـب ماـما   ـ
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. دراذگ یم  ؤس  ریثات  وا  ییوشانز  جاودزا و 
 . هتفریذپ كاپ و  جح  رازه  داتفه  اب  تسا  ربارب  ادخ  دزن  مارح ,  (( 4  )) گناد کی  ندنکفا  رود  ص : )   ) ادخ ربمای  پـ  ـ

ادـخ هب   : دوـمرف میهدداـب ))  رب  كاـخ  تارذ  نوـچ  ار  هـمهو  مـیزادرپ  دـنا  هدرک  هـک  یلا  ـمـ عا و بـه   )) ـه یآ هرا  ـ برد ع )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
. دنتشاذگ یمن  ورف  ار  نآ  دندش  یم  هبور  یمارح  اب  هاگره  هک  دندوب  نانچ  اما  دوب  يرصم  ناتک  زا  رتدیفس  ناشلامعا  هچرگدنگوس 
تروص لالح  لام  زا  هک  جـحدص  زا  تسا  رت  ینتـشاد  تسود  یلاعت ,  يادـخ  دزن  مارح  گناد  کی  ندرک  اـهر  ص : )   ) ادـخ ربماـی  پـ  ـ

. دریگ
 . یبحتسم زامن  تعکر  رازه  ندناوخ  زا  تسا  رتوبحم  ادخ  دزن  مارح ,  همقل  کی  نتشاذگ  ورف   ـ

شتآ سکره  دومرف :  دز و  شمکـش  هب  یتسد  دیـشون و  بآ  نآ  يور  درک و  لوانت  نآ  عون  نیرتبوغرمان  زا  ییاـمرخ  ع : )   ) یلع ماـما   ـ
. دزاسرود دوخ ) تمحر  زا   ) ار وا  دنوادخ  دنک  دوخ  مکش  دراو 

ربمایپ دندوب  هدرک  ترجه  هن  ـ ید هب مـ هدرک  اهر  ار  دوخ  نامو  ناخ  اهنآ  دندوب  ص )   ) ادخ لوسر  نامهیم  هفص  لها  ع : )   ) ـم ظا ما کـ ـ ما  ـ
یم مالس  نانآ  رب  تفر و  یم  ناشیا  دزن  ماش  حبص و  ره  ترضح  نآ  داد  ناکسا  دجسم  هفص  رد  دندوب  درم  لهچ  هک  ار  نانآ  (ص )  ادخ
ياه هماج  مه  يا  هدع  دنز و  یم  هلصو  ار  شسابل  يرگید  دنک ,  یم  هنیپ  ار  دوخ  شفک  یکی  دید  دش , دراو  نانیشن  هفـص  رب  يزور  داد 
ناـیم زا  يدرم  داد  یم  اـهنآ  هب  اـمرخ  كراـچ )  کـی  اـبیرقت   ) دـم کـی  زور  ره  ص )   ) ادـخ ربمایپدـنن  كا مـی کـ ـپـش پـ ـش زا  اردوخ 

رگا هک  دـینادب  دومرف :  (ص )  ربمایپدـنازوس ار  ام  ياه  هدـعم  یهد  یم  ام  هب  هک  ییامرخ  ادـخ !  لوسر  يا  درک :  ضرع  تساخرباهنآ و 
ریـس ياذـغ  ماش  حبـص و  دـننامب  هدـنز  نم  زا  سپ  هک  امـش  زا  یناسک  اما  مدرک  یم  ار  راک  نیا  منک  امـش  كاروخ  ار  اـیند  متـسناوت  یم 

هتـشارفا و رب  هبعک ,  دننامه  ار ,  ناتیاه  هناخ  رگید و  ینهاریپ  ـب  ـش ـیـد و  ـشو ـیـد پـ هاو ـن خـ هار کی پـیـ حبـص  مادکره  دروخ  دنهاوخ 
. درک دیهاوخ  هتسارآ 

دیسردهاوخ ؟ ارف  یک  متسه !  يزور  نانچ  قاتشم  نم  ادخ !  لوسر  يا  تفگ :  تساخرب و  يدرم 
.

رپ ار  نآ  زین  مارح  زا  هک  تسین  دیعب  چـیه  دـینک  رپ  لالح  زا  ار  دوخ  ياهمکـش  رگا  امـش  تسا  نامز  نآ  زا  رتهب  امـش  نامز  نیا  دومر :  فـ
. دییامن

. دهدن ماجنا  ار  نآ  دشاب و  هتشاد  ار  مارح  باکترا  ییاناوت  هک  یسک  باوث 

نیا هب  ـت  ـسد اد  سر خـ زا تـ اما  دـنک  یکیدزن  مارح  هب  يزینک  ای  نز  اب  هک  دـیآ  شیپ  شیارب  ناـکما  نیا  سکره  ص : )   ) ادـخ ربماـیپ   ـ
. درب شتشهب  هب  دراد و  نمیا  گرزب  ساره  نآ  زا  ار  وا  دنادرگ و  مارح  وا  رب  ار  شتآ  لج  زع و  دنوادخ  , دنزن راک 

ایند نیمه  رد  ترخآ ,  زا  شیپ  دـنوادخ ,  دراذـگ  ورف  ادـخ  زا  سرت  رطاخ  هب  طقف  ار  نآ  ودـهد  ماجنا  یمارح  راک  دـناوت  يدر بـ هـر مـ  ـ
. دهد ضوع  يو  هب  ار  نآ  زا  رتهب 

 . بزح

. ادخ بزح 

 . نآرق
 ((. تسا زوریپ  دنوادخ  بزح  هکدنادب  دنک , یتسود  نانمؤم  وا و  ربمایپ  ادخ و  اب  هکره  ))
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 ((. تسا زوریپ  راگتسر و  ادخ  بزح  هک  دینادب  دنیادخ  بزح  نانیا  دندش  دونشخ  ادخ  زا  نانآ  تشگ و  دونشخ  ناشیا  زا  ادخ  ))
یشاب ؟  ادخ  زوریپ  بزح  زا  هک  يراد  شوخ  ایآ  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ

 . تسا ناراکوکین  ناگشیپ و  اوقت  اب  دنوادخ  هک  اریز  نک ,  لمع  بوخ  تیاهراک  همهرد  سرتب و  ناحبس  يادخ  زا 
ناطیـش بزح  رگزواجت  یغای  هورگ  تسادخ و  بزح  ام  بزحو  تسا  ناربمایپ  ياهمچرپ  ام  ياهمچرپ  رابتالاو ,  نا  ـ گرز نآ بـ ـیـم  یا مـ  ـ

 . تسا
دنوادـخ ینتـسسگان  نامـسیر  هبو  دـنز  گنچ  مکحم  هریگتـسد  هب  دنیـشنب و  تاـجن  یتشک  رب  دراد  تسود  هکره  ص : )   ) ادـخ ربماـیپ   ـ

نیـشناج و نانآ  هک  اریز  دنک ,  يوریپ  وا  لسنرگتیاده  ناماما  زا  ودنک  ینمـشد  شنمـشد  اب  دزرو و  یتسود  یلع  اب  نم  زا  سپ  دزیوایب , 
 . تسا ناطیش  بزح  نامه  نانآ  نانمشد  بزحو  تسا  لجوزع  يادخ  بزح  نم  بزح  تسا و  نم  بزح  نانآ  بزح  دنتسه  نم  یصو 

 . تسا زوریپ  ادخ  بزح  مییادخ و  بزح  نامنایعیش  ام و  ع : )   ) قداص ماما   ـ
ناـشنداد و يراـی  ناـشیا و  زا  يرادربناـمرفرد  ار  تدوـخ  بزح  ناـنآ و  نایعیــش  ياـهلد  میناوـخ :  یم  ع )   ) نیــسح ماـما  ترا  ـ یز رد   ـ

 . نادرگ راوتسا  ناشیتسود 
هتـسب ادـخ  اب  هک  ار  ینامیپ  دـهع و  دیـشاب و  وا  ربمایپ  ادـخ و  بزح  زا  دـینز و  گـنچ  وا  هریگتـسد  وادـخ  نامـسیر  هب  ع : )   ) یلع ماـما   ـ

. دنام دهاوخ  بیرغ  يدوزب  دش و  زاغآ  هنابیرغ  مالسا  هک  دیراد ,  ساپدیا 
هتشادهگن و رادیب  ار  ناشنامش  ماگنه چـ بش  زیختسر  زور  فوخ  هک  نانآ  درک  ادا  شراگدرورپ  هب  ار  دوخ  هفیظو  هک  یـسف  ـا نـ ـشو خـ  ـ

نانآ تسا  هدـش  هدودز  ناشناهانگ  رافغتـسا  يرایـسب  زا  دـبنج و  یم  دـنوادخرکذ  هب  ناشیاهبل  هتخاس و  رود  مرن  رتسب  زا  ار  ناـشیاهولهپ 
. دنزوریپ ادخ  بزح  هک  دینادب  دندنوادخ و  هورگ  بزح و 

 . ناطیش بزح 

 . نآرق
ناطیــش بزح  هـک  دیــشاب  هاـگآ  دنناطیــش  بزح  ناـشیا  تـسا  هدرب  ناـشدای  زا  ار  ادـخ  ماـن  تـسا و  هدـش  هریچ  ناـنآ  نا بـر  ـیـطـ ــش ))

((. دنناراکنایز
نایخزودزا ات  دـناوخ  یم  ارف  ار  دوخ  بزح  وا  هک  تسین  نیا  زج  دـیراد ,  نمـشد  ار  وا  زین  امـش  سپ  تسامـش ,  نمـشد  ناطیـش  انامه  ))

((. دنشاب
صلاـخ و قـح  رگا  دو  ـ ـش زاـغآ مـی  یناـسفن  ياهـشهاوخ  زا  يوریپ  ببـس  هب  اـه  هنتف  هک  تسین  نیا  زج  مدر !  يا مـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
رب ناطیـش  هک  تساج  نیا  رد  دنوش  یم  هتخیمآ  مهرد  هتفر و  لطاب گـ زا  یتشم  قح و  زا  یکدنا  اما  دمآ  یمن  شیپ  یفالتخادوب  تسدکی 

. دنبای تاجن  هدش  ناشلاح  لماش  شیپاشیپدنوادخ  فطل )  و   ) یکین هک  نانآ  اما  دوش , یم  هریچ  دوخ  نارادتسود 
نو ـی چـ هو ـبـ نا زا  هد و  ـ شر ـ یزار شیوس سـ هب  اسآ  لیس  هک  داتفا  هفوک  نایهاپس  هب  شمشچ  ـتـی  قو ـال  بر رد کـ ع --- )   ) ما حـسـیـن ـ ما  ـ
امش دیتسه  یناگدنب  دب  هچ  ام و  راگدرورپ  تسا  يراگدرورپ  بو  هچ خـ دومرف : ---  درک و  داریا  ینانخس  دنیامن  یم  ها  را سـیـ شـب تـ
هنیآ ره  دـیا  هتـسب  وا  ترتع  نادـنزرف و  لتق  هب  رمک  کنیا  دـیدروآ و  نامیا  دـمحم  ربماـی  ود بـه پـ ـ یدر فارتعا کـ ادـخ  زا  يربناـمرف  هب  , 

 . تسا هدرب  امش  نهذ  زا  ار  گرزب  يادخ  دای  هدش و  هریچ  امش  رب  ناطیش 
هب تسد  ار  ادـخ  لام  دـنری و  تسد گـ هب  ار  تما  نیا  راک  ناراکبان  نادرخیب و  هک  تسا  نیازا  نم  فسات  هودـنا و  اما  ع : )   ) یل ما عـ ـ ما  ـ

. دننکدوخ هتسد  راد و  ار  ناراکهبتو  دنزیتسب  ناحلاص  اب  دنریگ و  دوخ  یگدنب  هب  ار  وا  ناگدنبو  دننادرگ  تسد 
شهاپس هتخیگنارب و  ار  دوخ  هت  ـ سد وراد  ناطیش  ناه !  دومرف : ---  داریا  نانکش  تعیب  ربخ  ندینشاب  هک  ترضح  نآ  هبطخ  زا  یتم  قـسـ  ـ
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تبسن نم  هب  هک  دوبن  ییاوران  دنگوسادخ  هب  ددرگزاب ,  دوخ  هاگیاج  هب  لطاب  دنام و  رارقرب  دوخ  ياج  رد  متـس  ات  تسا ,  هدرک  جیـسبار 
. دندرکن راتفر  فاصنا  هب  ناشدوخ  نم و  نایم  دنهدن و 

مراد ار  دوخ  تریصب  نم  اما  تسا ,  هدناوخارف  وس  ره  زا  ار  دوخ  هدایپ  هراوس و  ياهورین  هدرک و  جیسب  اردوخ  هتسد  وراد  ناطیش  ناه !   ـ
.

هتـسدو راد  ناـنآ  دنتـسه  منهج  شتآ  هلعـش  ناطیـش و  هورگ  ناـنآ  ناـقفانم : ---  فی  ـ ـصو رد تـ تر  ـ ـض نآ حـ زا خـطـبـه  ـمـتـی  ـس قـ  ـ
. دنراکنایز هدنزاب و  ناطیش  ناوریپ  هک  دینادبو  دنناطیش 

 . تسا شوخلد  دراد  هچنآ  هب  یبزح  ره 

 . نآرق
 ((. تسا شوخلد  دراد  هک  هچنآ  هب  یبزح  ره  ))

 . یشیدنا رود 

 . یشیدنا رود 

 . تسا یکریز  یشیدنا  رود  ع : )   ) یلع ماما   ـ
یناوتاـن و دربـن ,  شیپ  ار  وا  یـشیدنارود  هـک  یـسک  تـسا ,  اهبیـسآ ) زا   ) ندـنام ملاـس  یـشیدنا  رود  هرمث  تـسا ,  نـف  یـشید  ـ نا رود   ـ

. دراد هگن  بقع  ار  وا  یگدنامرد 
 . يراد یم  گنچارف  ار  نیرید  یشیدنا  رود  روآ ,  دای  هب  ار  ندرک  یهاتوک  زا  یشان  ياهسوسفا  ع : )   ) يداه ما  ـ ما  ـ

. دوش كاب  یب  دنک  اهر  ار  یشیدنا  رود  هک  نآ  دنک و  طایتحا  دشاب  شیدنا  رود  هک  نآ  ع : )   ) یلع ماما   ـ
 . تسا نامگ  نادغارچ  یشیدنا  رود  ع : )   ) قداص ماما   ـ

 . یشیدنا تبقاع 

وت هب  رگا  دومرف :  ربمایپ  نک ,  یـشرافس  نم  هب  ادخ  لوسر  يا  درک : ضرع  دمآ و  (ص )  ادـخربمغیپ تمدـخ  يدرم  ع : )   ) قداص ماما   ـ
ینک ؟  یم  لمع  نآ  هب  منک  یشرافس 

هب دومرف :  وا  هب  ص )   ) ادخ لوسر  سپ  اد  لو خـ ـ ـسر يا  يرآ ,  داد :  باو  ـ جرا ـه بـ ـس در هـر  نآ مـ دومرف و  ار  نخـس  نیا  راب  هس  ربمایپ 
تسردان و رگا  هد و  ماجنا  ار  نآ  دوب  یتسرد  راک  رگا  شیدـنیب ,  نآ  تبقاـع  رد  ینک  يراـک  یتساوخ  هاـگره  هک  منک  یم  شرافـس  وت 

 . نک يراد  دوخ  نآ  زا  دوب  هدننک  هارمگ 
راک تبقاع  رد  رگا  نم  هک  اریز  دیشیدنیب , نآ  تبقاع  رد  دیدرک  يراک  دصق  هاگره  ع : )   ) ثیـش شدنزرف  هب  ع )   ) مدآ ياهـشرافس  زا   ـ

. دمآ هک  دمآ  یمن  مرس  هب  نآ  مدیشیدنا  یم  دوخ 
. دنک بئاصمو  اهیتخسراتفرگ  ار  دوخ  دنز , يراک  هب  تسد  ـا  هرا رد کـ ـشـی  ید ـ نا ـبـت  قا نود عـ هـر کـس بـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ

 . دزادنا اهیراتفرگ  هکلهم  رد  ار  دوخ  دشیدنیب ,  نآ  بقاوع  رد  هک  نآ  یب  دنز  يراک  هب  تسد  سک  ره   ـ
. دنامرد نآ  ندناسر  ماجنا  رس  هب  زا  دنک , زاغآ  اجک  زا  ار  يراک  دنادن  سکره  ع : )   ) داوج ماما   ـ

. دزاس یم  روراب  ار  اهلد  یشیدنا  بقاع  ع : )   ) قداص ماما   ـ
. دراد یم  نمیا  ینامیشپ  زا  ار  وت  راک  زا  شیپ  ندیشیدنا  ع : )   ) یلع ماما   ـ
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. دنام ناما  رد  اه  هکلهم  زا  دشیدنیب  روما  بقاوع  رد  هکره  دنام ,  رود  اهیراتفرگزا  دشاب  شیدنا  تبقاع  هکر  هـ  ـ
 . يوش ماجرف  کین  يراکره  رد  یشیدنیب ,  تیاه  هدرک  رد  هاگره   ـ

 . يوشن شنزرس  ینک  یم  هک  يراک  ببس  هب  ات  شیدنیب ,  راک  زا  شیپ   ـ
 . تساهنآ نیرت  شیدنا  تبقاع  مدرم  نیرتدنمدرخ   ـ

 . يریگ میمصت  یشیدنا و  رود 

. ریگب یعطق  میمصت  هاگ  نآ  دش  نشور  تیارب  راک  بناوج  همه  نوچو  يوش  شیدنا  رود  ات  نک  فـکـر  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
 . تسا یشیدنا  رود  زا  هدارا  میمصت و  رد  يرادیاپ  هک  نادب   ـ

. دیآ یم  تسد  هب  رادیاپ  هدارا  یشیدنا و  رود  اب  يزوریپ   ـ
 . تسا یشیدنا  رود  زا  راوتسا  مزع  تسا ,  یشیدنا  رود  زا  تسرد  مزع   ـ

 . تسا تسس  شمزع  , دشاب مک  شا  یشیدنا  رود  هک  ره   ـ
. ددرگ رثا  یب  لطاب و  شا  یشیدنا  رود  دزاس  راکشآ  ار  دوخ  مزع  هک  ره   ـ

 . تسین يریخ  دشابن  هارمه  یشیدنا  رود  اب  هک  یمیمصت  مزع و  رد   ـ

 . یشیدنا رود  ریسفت 

تسیچ ؟  یشیدنا  رود  دیسرپ :  هک  شراوگرزبردپ  هب  خساپ  رد  ع : )   ) ما حـسـن ـ ما  ـ
 . یباتشب داد  تسد  تصرف  نوچو  یشاب  دوخ  تصرف  ندیسر  رظتنم  هک  نیا  دومرف : 

تسیچ ؟  یشیدنا  رود  دش :  ضرع  ص )   ) ادخ ربمای  بـه پـ ع : )   ) ـر قا ما بـ ـ ما  ـ
. اهنآ رظن  زا  ندرک  يوریپ  نارظنبحاصاب و  ندرک  تروشم  دومرف : 

 . تسا یلد  زب  دور  رتارف  نآ  زا  رگا  هک  دراد  يا  هزادنا  طایتحا  یشیدنا و  رود  ع : )   ) يرکسع ماما   ـ
خاتـسگ رورغم و  ادـخ  هک بـه  تسا  یهاـنگیب  تمـصع و  زا  دیـشاب و  هتـشاد  يوـقت  ادـخ  زا  هک  تسا  یـشیدنا  رود  زا  ع : )   ) یلع ماـما   ـ

 (. تسا هانگ  زا  تینوصم  بجوم  وا  باذع  زا  ندوبن  لفاغ  ادخ و  هب  ندشن  خاتسگ  ) دیوشن
 . تسا یشیدنا  رود  نامه  نتشاد  هگن  مدرمزا  ار  دوخ  ینیب  دب  اب  ع : )   ) نسح ماما   ـ

 . يراذگاو تسا  هدش  هتشادرب  وت  شود  زا  ار  هچنآ  يرادهگن و  یفلکم  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  یشیدنا  رود  ع : )   ) یل ما عـ ـ ما  ـ
 . تسا هبرجت  يرادهگن  یشیدنا  رود   ـ

 . نادنمدرخ اب  ینزیار  تسا و  يرگن  تبقاع  یشیدنا  رود   ـ
 . سفن ندرک  ینامرفان  تسادخ و  زا  ندرب  نامرف  نامه  یشیدنا  رود   ـ

 . تسا ههبش  ماگنهرد  نداتسیا  زاب  یشیدنا  رود  هشیر   ـ
 . يراد زار  اب  يار  ینزیار و  اب  یشیدنا  رود  دیآ و  تسد  هب  یشیدنا  رود  اب  يزوریپ   ـ

 . شیدنا رود 

. درادن زاب  شترخآ  يارب  راک  زا  ار  وا  ایند  یگدنبیرف  هک  تسا  یسک  شیدنا  رود  ع : )   ) یلع ماما   ـ
. دوش یم  هدیجنس  دوخ  تسود  هب  یمدآ  اریز  دنیزگرب ,  بوخ  تسود  هک  تسا  یسک  شیدنا  رود   ـ
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 . تسین يار  دوخ  شیدنا  رود   ـ
 . شا هدیدبآ  هدولاپ و  هنامز  ياهیراوشد  دشاب و  هدرک  هدومزآ  ار  وااه  هبرجت  هک  تسا  یسک  شیدنا  رود   ـ

زاب شیاهتذل  اهشهاوخ و  زا  ار  سفنو  دنادرگ  حالـصا  ار  نآ  دراد و  لوغـشم  شـسفن  اب  راکیپ  هب  ار  دوخ  هک  تسا  یـسک  شیدنا  رود   ـ
. دریگ رایتخا  رد  ار  نآ  مامز  درادب و 

يارب شـشالت  همهو  دوش  شنید  فرـص  شتمه  همه  دـشاب و  شیوـخ  سفن  اـب  راـکیپ  مرگرـس  هراوـمه  هک  تسا  یـسک  شیدـنا  رود   ـ
. دشاب شترخآ 

 . تسا يراختفا  تیلضف و  دنک  یم  هک  يراک  ره  رد  ار  شیدنا  رود   ـ
. دراد یم  زاب  یتسپ  هنوگره  زا  ار  وا  شیدنا  رود  درخ   ـ

. دزرون يرادیاپ  دنمدرخ  شیدنا  رود  زج  یسک  قح  هار  رد   ـ
. دوش یمن  هتشگرس  اهیراتفرگ  رد  شیدنا  رود   ـ

. دناسرن رازآ  هک  تسا  یسک  شیدنا  رود   ـ
. دنکفیب دوخ  شود  زا  ار  روآ  جنر  نارگ و  ياهراب  هک  تسا  یسک  شیدنا  رود   ـ

. دنک ارادم  دوخ  راگزور  اب  هک  تسا  یسک  شیدنا  رود   ـ
. دنک اهر  ترخآ  رهبزا  ار  ایند  هک  تسا  یسک  شیدنا  رود   ـ
. دنک يرود  ریذبت  فارسا و  زا  هک  تسا  یسک  شیدنا  رود   ـ

. درادن زاب  ترخآ  يارب  راک  زا  ار  وا  تورث  تمعن و  زا  يرادروخرب  هک  تسا  یسک  شیدنا  رود   ـ
نآ دزرو و  ییابیکش  دنک  تشپ  وا  هب  یتمعن  هاگرهو  دروآ  ياج  هب  ار  شرکـش  دنک  ور  وا  هب  یتمعن  نوچ  هک  تسا  یـسک  شیدنا  رود   ـ

. دربب دای  زا  ار 
تـصرف نداد  تسد  ضحم  هب  دزادـنا و  ریخاـت  هبار  نداد  رفیک  مشخ  شتآ  ندـش  هتخورفا  رب  ماـگنه  رد  هک  تسا  یـسک  شیدـنا  رود   ـ

. دباتشب ناسحا  ندرک  ناربج  يارب  نکمم 
. دنکفین ادرف  هب  ار  شزورما  راکو  دشخبب  دراد  تسد  رد  هچنآ  هک  تسا  یسک  شیدنا  رود   ـ

 . مدرم نیرت  شیدنا  رود 

. دیآ هریچ  شیوخ  مشخرب  سکره  زا  شیب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  شیدنا  رود  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
 . تسا نآ  يارب  ناتنیرت  هدامآامش  نیرت  شیدنا  رودو  دشاب  گرم  دای  هب  نارگید  زا  ـت کـه بـیـشـتـر  سا ـن شـمـا کـسـی  یر ـتـ کر ـ یز  ـ

 . تسامش نیرتاسراپ  امش  نیرت  شیدنا  رود  ع : )   ) یلع ماما   ـ
. دریگن يزیچ  هب  ار  دوخ  يایند  راک  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  شیدنا  رود   ـ

. درادنپ ناوتان  ار  دوخ  طایتحا  طرف  زا  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  شیدنا  رود   ـ
. دشابوا نیربز  نیریز و  هماج  یشیدنا  تبقاع  ییابیکش و  هک  تسا  یسک  نامدرم  نیرت  شیدنا  رود   ـ
. دنکفین ادرف  هب  ار  شزورما  راک  دنک و  لمع  دوخ  هدعو  هب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  شیدنا  رود   ـ

 . تسا یشیدنا  رود  لامک  نانمشداب  ارادم  نافلاخم و  اب  ییوج  حلص   ـ
 . تسا یشیدنا  رود  تیاهن  ندرک  طایتحا   ـ
 . تسا یشیدنارود  نیرترب  ندرک  طایتحا   ـ
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 . تساهیشیدنا رود  نیرترب  زا  راگزور  ياهیراوشد  ربارب  رد  ییابیکش   ـ

 (. هقرفتم  ) یشیدنا رود 

 . تسا یشیدنا  رود  فالخ  ندومزآ  زا  شیپ  ندرک  دامتعا  ع : )   ) یلع ماما   ـ
 . تسا تصرفو )   ) راک نداد  تسد  زا  یشیدنا  رود  تفآ   ـ

. دریگ یم  تردق  یشیدنا  رود  یشیدنا  تسرد  اب   ـ
. دوش رت  شیدنا  رود  دیامزایب  هک  نآ   ـ

 . تسا هدرک  هرخسم  ار  دوخ  دشابن  رذحرب  طاتحم و  اما  دنک  یشیدنا  رود  دهاوخب  هک  یسک  ع : )   ) اضر ماما   ـ
. دنک یم  هابت  ار  اهراک  ماجرف  يراکتشز  ياه  هزیگنا  زا  يوریپ  ع : )   ) یلع ماما   ـ

 . هودنا

 . هودنا

 . تسا يریپ  زا  یمین  هودنا  ع : )   ) یلع ماما   ـ
. دنک یم  بآ  ار  ندب  هودنا   ـ

 . تسا يریپ  نیمود  هودنا   ـ
. دشاب هتشاد  رامیب  ینت  دروخ  رایسب  هودنا  هک  نآ  ع : )   ) حیسم  ـ

 . نت ياهیشوخان  اهیرامیب  هک  نانچمه  دنلد , ياهیشوخان  اههودنا  ع : )   ) قداص ماما   ـ
. دزاس یم  رغال  فیعضار و  ندب  هودنا  مغ و  ع : )   ) یلع ماما   ـ

. دنک یم  یشالتم  ار  ندب  هودنا   ـ
 . تسا ناور  يرامیب  هودنا   ـ

. دیرب هانپادخ  هب  یتسودمغ  زا  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ

. از هودنا  لماوع 

 . تسا ندب  لد و  شیاسآ  هیام  ایند  هب  ندرک  تشپ  دروآ و  یم  هودنا  مغ و  یهاوخ  ایند  ع : )   ) قداص ماما   ـ
. دوش رادیاپ  شسوسفا  زارد و  شهودنا  دشاب  مدرم  تسد  هب  شمشچ  هک  ره  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ

. دراذگ ياج  رب  زارد  یهودنا  اما  دیاپب  یمد  هک  یتذلو  شهاوخ  اسب   ـ
. دهد باذع  ار  دوخ  ددرگ و  زارد  شهودنا  درادن  ار  يو  هب  ندناسر  بیسآ  ناوت  هکدریگ  مشخ  یسک  رب  هک  ره  ع : )   ) یلع ما  ـ ما  ـ

 . هتسویپ یهودنا  هتشگرس و  یلد  دراد و  هتسخ  یناج  وا  دوسح :  رگم  دشاب  رت  هدننام  هدیدمتس  هب  هک  مدیدن  يرگمتس   ـ
. دیآ راتفرگ  هودنا  هب  دنک  یهاتوک  لمع  رد  هک  ره   ـ

. دروآ یم  هودنا  دنادرگ و  یم  فیعض  ار  لمع  دنک و  یم  عطق  ار  دیما  نآ  هک  زیهرپب ,  ندرک  یباتیب  زا   ـ
بالیس كاشاخ  فک و  ندیـصقر  نوچمهدنـصقرب  شلد  هحفـصرب  ددرگ و  رپ  اهمغ  زا  شلد  دنک  نت  رب  ار  ایند  هب  قشع  هماج  نآ کـه   ـ

ماجنا رس  دزاس و  یم  دوخ  مرگرس  ار  وا  رگید  یشهاوخ  دنک و  یم  شنیگهودنا   ( يویند  ) یشهاوخ اه  هرد  مخ  چیپ و  زا  رذگ  ماگنه  رد 
. دوش یم  هتفرگ  شیولگ 
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روخم و ار  نآ  مغ  نکم و  هاگن  نادب  وت  میا  هتخاس  رو  هرهب  يزیچ  هب  ار  ناشنانز  نادرم و  زا  یـضعب  رگا   )) هیآ یتقو  ع : )   ) قداص ماما   ـ
ایند رب  شناج  دشابنروب ,  ـ صو شو  ـخـ لد اد  يراد خـ ـ لد یـسک کـه بـه  دومرف : (ص )  ادخ ربمایپ  دش , لزان  شاب ))  نتورف  نانمؤمربارب  رد 

. دباین دوبهب  شیتحار  ان  دوش و  رایسب  شهودنا  دشاب ,  نارگید  ياهییاراد  هب  شمشچ  هکرهو  دروخ  اهترسح 
 , دـماجنا یمن  يزاین  یب  هب  هاگ  چـیه  هک  يرقف  مناد :  یم  یعطق  وا  يارب  ار  زیچ  هس  نمدبـسچب  اـیند  هب  هک  یـسک  ص : )   ) ادـخ ربماـیپ   ـ

. دسر یمن  نایاپ  هب  زگره  هک  یهودنا  مغ و  تسین و  یصالخ  نآ  زا  زگره  هک  ییراتفرگ 

(. 1  ) ادز هودنا  لماوع 

 . نآرق
((. دنوش یمن  نیگهودناو  تسین  یساره  ار  ادخ  ناتسود  هک  دینادب  ))

 . يادزب نیتسار  نیقی  ییابیکش و  ربص و  يورین  ابار  شیوخ  لد  ياههودنا  ع : )   ) یلع ماما   ـ
 . نیقی تسا  ییادز  مغ  وکین  هچ   ـ

 (. یهلا  ) ریدقت هب  ندرک  لکوت  تسا  ییادز  مغ  وکین  هچ   ـ
ارچ ؟  هودنا  سپ  تسا  ردق  واضق  هب  زیچ  همه  رگا  ع : )   ) قداص ماما   ـ

!.
. دشاب دنسرخ  دسر  یم  ادخزا  هچنآ  ادخ و  هب  هک  دیاب  نمؤم  سپ  تسا ,  هودنا  مغ و  هتسیاش  دروخ  مغ  نآ کـه  ع : )   ) ـم ظا ما کـ ـ ما  ـ

. دوش دونشخان  شیوخ  راگدرورپ  زا  دروخ  مغ  ایند  يارب  هک  ره  ع : )   ) قداص ماما   ـ
هودنا مغ و  داد و  رارق  ادخ  زا  يدونـشخ  نیقی و  رد  ار  ینامداش  شیاسآ و  دوخ ---  ملع  تمکح و  تلادـع و  يور  زا  دـنواد ---  خـ  ـ

. دیهن ندرگ  وا  نامرف  ربارب  رد  دیشاب و  یضار  ادخ  زا  سپ  ادخزا , )  ) يدونشخانو کش  رد  ار 
مغ داد و  رارق  يدنـسرخ  نیقی و  رد  ار  ینامداش  شیاسآ و  شیوخ ---  فطل  تمکح و  يور  زا  دنوادخ ---  ص : )   ) اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ

(. ادخ زا   ) يدونشخان کشرد و  ار  هودنا  و 
تسین و ییاد  متـسهادخ و جـز مـن خـ نم  دوب :  هتـشون  نآ  رد  هک  دـش  ادـیپ  یحول  اهرهـش  زا  یکی  راوـید  ریز  رد  ع : )   ) نیـسح ماـما   ـ

دنک ؟ یم  يداش  هنوگچدراد  نیقی  گرم  هب  هک  یسک  زا  متفگش  رد  تسا  نم  ربمایپ  دمحم 
دروخ ؟ یم  مغ  هنوگچ  دراد  نیقی  ریدقت  هب  هک  یسک  زا  متفگش  رد  و 

.
 ( (ع داجس ماما  دمآ  ع )   ) نیسحلا نب  یلع  تمدخ  نیگمغ  هدرسفا و  یتلاح  اب  يرهز  باهش  نب  مل  ـ ـس مـحـمـد بـن مـ ع : )   ) ـر قا ما بـ ـ ما  ـ

ینیگمغ ؟  ارچ  دومرف :  وا  هب 
لام هب  عمط  مشچ  دنزرو و  یم  تداسح  نم  ياهتمعن  هب  هک  نانآ  زا  اریز  ـد ,  نو ـ ـش دراو مـی  رب مـن  یپایپ  اههودنا  اهمغ و  درک :  ضرع 
مرب یم  جـنر  دـنن  هدروآرب نـمـی کـ ارم  راظتنا  منک و  یم  یبوخ  نانآ  هب  هک  یناسک  مراددـیما و  ناـنآ  هب  هک  یناـسک  ـد و  نا ـتـه  خود نم 

 . یهدن تسد  زا  ار  تناردارب  ات  راد  هگن  ار  تنابز  دومرف :  وا  هب  ع )   ) نیسحلا نب  یلع 
. درب هانپ  ادخ  هب  دیاب  تفرگ  تدش  یباتیب  هاگ  ره  ع : )   ) یلع ماما   ـ

ناشمغ دوخ  تفار  رهم و  هزادنا  هب  هکلب  دوشگن  مغ  هرگ  ناشهودنا  مغ و  هزادنا  هب  ناگدزمغ  زا  دـنوادخ  هک  نادـب  ع : )   ) مظا ما کـ ـ ما  ـ
. دودز ار 
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(. 2  ) ادز هودنا  لماوع 

 . نآرق
تـسود ار  یـشورف  رخف  ربکتم  چیه  دنوادخ  دیوشم  داش  تسا  هداد  امـش  هب  هچنآ  يارب  دیروخم و  هودنا  دـیا  هداد  تسد  زا  هچنآ  رب  ات  ))

((. درادن
دنم هرهب  تشون  نم  يارب  ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  هک  يا  همان  هزادنا  هب  ینخس  چیه  زا   ( (ص ادخ ربمای  ـخـن پـ ـس زا  بـعـد  سا :  ـن عـبـ با  ـ

هب دش  یمن  هچنآ  هب  ندیسر  زا  دوش و  یم  نیگهودنا  دی  ـ ـسر وا نـمـی  هب  هچنآ  هب  ندیـسرن  يارب  یمدآ  دعب ,  اما  تشون :  نم  هب  وا  مدشن 
زا يزیچ  هک  وـش  نیگهودـنااج  نآ  یـشاب و  يا  هدیـسردوخ  ترخآ  زا  يزیچ  هب  يدا کـن کـه  ـ ـش اـجنآ  سپ ,  دوـش  یم  داـش  دـسرن  وا 

نیگهودـنا يداد  تسد  زا  ار  نآ  زا  يزیچ  رگا  نکم و  يداـش  يدیـسر  دوخ  ياـیند  زا  يزیچ  هب  رگا  یهد  ـت بـ ـسد زا  ار  دو  ترخآ خـ
 . مالسلاو ریگ ,  راک  هب  گرمزا  سپ  يارب  ار  دوخ  مغ  مه و  وشم 

مرادن و نآ  ندیسر  هب  يدیما  زین  هدنیآ  رد  هدیـسرن و  نم  هب  هتـشذگ  رد  هک  تسه  يزیچ  ای   : تسین جراخ  لاح  ود  زا  ع : )   ) یلع ما  ـ ما  ـ
هچ میوج  ددم  نیمز  اهنامـسآ و  لها  يورین  زا  نآ  هب  ندیـسر  يارب  دنچره  دیـسر  مهاوخن  نآ  هب  نم  دسرن  شنامزات  هک  تسه  يزیچ  ای 
هب زگره  هک  يزیچ  نداد  تسد  زا  ياربو  دوش  یم  داش  دیسر  یم  وا  هب  امتح  هک  يزیچ  هب  ندی  ـ سر زا  ناسنا ,  نیا  راک  تسا  روآ  تفگش 
هب تسا و  هدش  يزیر  همانرب  شیپ  زا  وا  يارب  هک  دیمهف  یم  دـش و  یم  زاب  شتریـصب  هدـید  دیـشیدنا  یمرگا  كانهودـنا  دیـسر  وا نـمـی 
یم هدوسآ  دیآ  یم  تسد  هب  يراوشدب  ـچـه  نآ زا  ـش  لد تفر و  یمن  تسین  یندش  هچنآ  یپ  رد  درک و  یم  هدنـسب  دسر  یم  ناسآ  هچنآ 

منک ؟  فرصار  شیوخ  رمع  زیچ  ود  نیا  زا  کی  مادک  رطاخ  هب  سپ ,  دش : 
.

ار نآ  هک  ره  سپ ,  یگدوسآ  يارـس  هن  تسا  يراوشد  يارـس  يداش ,  يارـس  هن  تسا  مغ  يارـس  ایند  مدرم !  يا  ص : )   ) ادـخ ربماـی  پـ  ـ
 . تشگن نیگهودنا  یترسع  یتخس و  اب  دشن و  داش  يدیمااب  تخانش 

 . يا هدوبن  نآ  هشیدنا  رد  زگره  هک  رادنپ  نآ  هلزنم  هب  يا  هدیسرن  نادب  يا و  هدیبلط  ایند  زا  ار  ـچـه  نآ ع : )   ) ما حـسـن ـ ما  ـ
. وشن ریگلد  دشاب  وترب  رگا  وشم و  تسمرس  دشاب , وت  اب  رگا  وت  رب  زور  رگیدو  تسوت  اب  يزور  تسا :  زور  ود  هنامز  ع : )   ) یلع ماما   ـ

وت نایز  هب  هچنآو  دسر  یم  هب تـو  یـشاب  مه  ناوتان  رگا  دشاب  وت  بیـصن  ایند  زا  هچنآ  دوش  یم  تسد  هب  تسد  ایند  ص : )   ) ادـخ ربمایپ   ـ
هچنآ هب  هکره  دـشاب و  هدوـسآ  شنت  دـنکرب  دـیما  ـتـه  فر شتـسدزا  هـچنآ  زا  هـک  ره  ینک  رود  دوـخ  زا  ار  نآ  یناوـت  یمن  روز  هـب  دـشاب 

. دشاب نامداشددرگ  دنسرخ  هدرک  شیزور  دنوادخ 
. دراد یمزاب  دیآ  یم  هچنآ  زا  ار  وت  هک  هدم  هار  تلد  هب  هودنا  تسا  هتفر  تسد  زا  ـچـه  نآ يار  بـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ

(. 3  ) ادز هودنا  لماوع 

یتردقو توق  چی  هـ  (( ) هّللا ـ بالا ةوقالو  لوحال   )) هلمج دیـسر  وت  هب  یهودـنا  نارگید  ای  تموکح  يوسزا  ها  ـ گر هـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
 . تشهب ياهجنگ  زا  یجنگو  تسا  شیاشگ  دیلک  نآ  هک  وگب ,  ناوارف  ار  تسین )  ادخ  ياکتا  هب  رگم 

 . تسا هودنا  اهنآ  نیرت  هداس  هک  دهد  یم  افش  ار  درد  هن  دون و  هّللاب ))  الا  ةوق  الو  لوحال   )) هلمج ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
 ((. هّللاب الا  ةوق  الو  لوحال   )) هلمج نتفگ  هب  داب  وت  رب  دمآ  دورفوت  رب  اهمغ  هاگره  ع : )   ) قداص ماما   ـ

ادخ ياکتا  هب  رگ  ـی مـ یور شبنج و نـیـ چـیه   (( ) هیلا الا  هّللا  نم  یجنم  الو  اجلمال  هّللاب ,  الا  ةوقالو  لوحال   )) هلمج ص : )   ) ادـخ ربمایپ   ـ
. دراد یم  ناما  رد  هودنا  مغ و  زا  ارم  تما  تسینوا )  يوس  هب  زج  ادخ  زا  يزیرگ  هانپو و  تسین 
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درب یمن  مه  ار  شنامگ  هک  اج  نآزا  درب و  شنوریب  ییاـنگنت  ره  زا  دـیاشگب و  ار  وا  ياـهمغ  هرگ  دـنوادخ  دـنک  رافغتـسا  داـیز  هک  ره   ـ
. دناسر شیزور 

(. 4  ) ادز هودنا  لماوع 

. دنک لوانت  روگنا  داد  روتسد  وا  هب  دنوادخ  درک ,  هوکش  دنوادخ  هاگرد  هب  هودنا  مغ و  زا  ناربمایپ  زا  یکی  ع : )   ) قداص ماما   ـ
سپ تشگ  نیگهودناو  دش  باتیب  رایسبدید  ار  هنحص  نآ  ع )   ) حون دیدرگ و  نایامن  ناگدرم  ياهناوختـسا  درک و  شکورف  بآ  نو  چـ  ـ

. دوش هدودز  تمغات  روخب  هایس  روگنا  هک  درک  یحو  وا  هب  یلاعت  يادخ  , 
. درب یم  ار  هودنا  مغ و  اه  هماج  نتسش  ع : )   ) یلع ماما   ـ

. دیوشب ار  دوخ  رس  دنادن ,  ار  نآ  تلع  دبایب و  یهودنا  دوخ  رد  سک  ره  ع : )   ) قداص ماما   ـ

. دنتسه مه  اب  يداش  مغ و 

. دسر نادب  یمغ  نآ  یپ  رد  هک  نیا  زج  دشاب  يداش  نآ  رد  هک  تسین  يا  هناخ  چیه  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
 . تسا یمغ  يداش  ره  اب   ـ

 . تسا یشین  ار  یشون  ره  ع : )   ) یلع ماما   ـ

 . نایخزود هودنا  زج  دوش  یم  هدوشگ  یهودنا  ره  هرگ 

 . نآرق
 ((. تسا ریذپ  رکش  هدنزرمآ و  ام  راگدرورپانامه  دودز ,  ار  ام  هودنا  هک  ار  يدنوادخ  ساپ  سـ ـفـتـنـد :  گو ))

هدنزوس شتآ  باذع  دیـشچب  هک :  دننادرگ  زاب  نادب  ار  نانآ  رگید  راب  دـنیآ  نوریب  یهودـنا  زا  باذـع ,  نآ  زا  دـنهاوخ  هک  هاگ ,  هـر  ))
((. ار

 . نایخزود هودنا  رگم  دوشن , هدودز  هک  تسین  یهودنا  چیه  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ

. دنرادن لیلد  رهاظ  هب  هک  یهودنا  يداش و  تلع 

نم هّللا !  لوسر  نبا  مو یـ ـ ـش تیادـف   : مدرک ضرع  ترـضح  نآ  هب  میدیـسر  ع )   ) قداص ماما  تمدـخ  نامنارای  یکی ا ز  اب  ریـص :  ـ بو ـ با  ـ
یم امـش  هب  ام  زا  يداش  مغ و  نآ  دومرف :   ( ع  ) قداص ما  ـ ما موش !  یم  كانهودـنا  نیگمغ و  تسیچ  شلیلد  منادـب  هک  نآ  نودـب  هاگ )  )

 . میتسه لجوزع  يادخ  رون  زا  امش  ام و  نوچ  دوش  یم  دراوزین  امش  رب  دسر  ام  هب  يرورس  ای  یهودنا  رگا  اریز  دسر 
هب ییراتفرگ  ای  یتبیـصم  نآ کـه  نودب  تاقوا  یهاگ  موش ,  تیادـف  مدرک :  ضرع  تفرگ  ملد  ع )   ) رقاب ماما  روضح  رد  یفعج :  ربا  جـ  ـ
لج زع و  يادخ  رباج !  يا  يرآ ,  دومرف :  دنناوخ  یم  ما  هر  رد چـهـ ار  نآ  متـسودو  مرـسمه  هک  نادـنچ  موش  یم  نیگهودـنا  دـسر  نم 
سپ تسا  نمؤم  ینت  ردارب  نمؤم  هک  تسور  نیا  زا  تخاس ,  يراج  اهنآ  رد  شیوخ  حور  میـس  زا نـ دـیرفآ و  یتشهب  تنیط  زا  ار  نانمؤم 

 . تسوا سنج  زا  اریز  دوش , نیگهودنا  رگید  حور  نآ  دسر  یهودنا  يرهشرد  حاورا  نآ  زا  یکی  هب  هاگره 
ـد ؟  ناد اردوخ بـ هودنا  تلع  هک  نآ  یب  دوش  یم  نیگمغ  يدرف  دش : لاؤس  ع )   ) ملاع زا  هک  تسا  هد  ـت شـ یاور  ـ

ناردارب قوقح  يادا  رد  سپ ,  دوش  داش  لـیلد  یب  رگا  تسا  نینچمه  دراد  یمغ  شردارب  هک  دـنادب  دـسر  وا  هب  ـی  هود ـ نا ـر  گا دو :  ـ مر فـ
 . مییوج یم  ددم  ادخ  زا 
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 . هدیدنسپ هودنا 

. دراد تسود  ار  نیزح  ياهلد  دنوادخ  ع : )   ) داجس ماما   ـ
. دناشکب یگشیمه  ینامداش  هب  ار  وا  شمغ  هک  ینیگهودنا  اسب  ع : )   ) یلع ماما   ـ

 . تسا هدشن  تدابع  ینالوط  هودنا  دننامه  يزیچ  اب  لج  زع و  يادخ  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
 . تسین وا  حالص  هب  نیا  زجو  دنارذگ  یم  هودنا  هب  ار  شبش  حبص و  نمؤم  هک  مدناوخ  ع )   ) یلع باتک  رد  ع : )   ) ـر قا ما بـ ـ ما  ـ

 . تسین وا  حالص  هب  نیا  زج  دنارذگ و  یم  هودنا  هب  ار  شبش  حبص و  نمؤم  ع : )   ) قداص ماما   ـ
میوشب ؟  هچ  اب  ار  ملد  میوشب ,  بآ  اب  ار  میاهاپ  ندب و  تروص و  هک  يداد  منامرف  یهلا !  درک : ضر  عـ ع )   ) دواد  ـ

. اههودنا اهمغ و  اب  دومرف :
همرـس ار  تنامـشچ  هودنا  لیماب  وت  دـندنخ  یم  ناگزره  هک  هاگ  نآ  دومرف :  یحو  ع )   ) میرم نب  یـسیع  هب  دـنوادخ  ع : )   ) قداص ماما   ـ

 . نک
يارـس رد  دـنادرگ و  ناـمداشار  وا  تماـیق  زور  رد  دـنوادخ  دروخ  رایـسب  هودـنا  شیوـخ  سفن  ـیـا بـر  ند رد  هـر کـه  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ

. دهد شیاج  يراگدنام 
تساجک ؟  ادخ  هک :  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  ص --- )   ) ادخ ربمایپ   ـ

 . نالد هتسکش  دزن   : ـ
رد ندوب  رب  ناشرایس  را بـ ـتـخـ فاو ناشیاهلدرب  یبیغ  تادراو  ترثک  ببـس  هب  تسا  نافراع  اب  هراومه  هودنا  نزح و  ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
نآ دوش  هداهن  نارگید  ياهلد  رد  رگا  دنراد و  یم  رب  هثاغتسا  هب  تسد  دور  رانک  نافراع  ياهلد  زا  يا  هظحل  هودنا  رگا  ایربک  ششوپ  ریز 

. دنرادن شوخ  ار 
. دیشکن مشچ  هب  هودنا  همرس  نوچ  يا  همرس  سک  چیه  ع : )   ) یلع ماما   ـ

ترمع زا  یهد و  یم  هار  لد  هب  مغ  زابوت  دسر و  یم  وت  يزور  زور  ره  دازیمدآ !  يا  دیامرف :  یم  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  هدـش  تیاور   ـ
یم تتیافک  يراد  هچنآ  هک  یلاح  دراد  یم  او  نایغط  هب  ار  وت  هک  ییوج  یم  نادنچ  یهد  یمن  هار  دوخ  هب  یهودنا  اما  ددرگ  یم  هتـساک 

. دنک
ارچ ؟ يداش  رگید  تسا ,  قح  گرم  رگا  ع : )   ) قداص ماما   ـ

.
تسیچ ؟  امش  یلوغشم  ـ لد هودنا و   : مدرک ضرع  تسا  لوغشم  ملد  منیگمغ و  نم  رباج !  يا  دومرف :  یفعج  رباج  هب  ع )   ) رقاب ماما   ـ

. دراد زاب  تسوا  زج  هچ  ره  زا  ار  وا  دبای  هار  شلد  هب  دنوادخ  لالز  بان و  نید  هک  سکره  رباج !  يا  دومرف : 
- - 
- - 

تسا و حـیبست  شندیـشک  سفن  نیگمغ ,  دورب  ام  رب  هک  یمتـس  رطاـخ  هب  دـشاب و  نار  يار مـا نـگـ ـی کـه بـ ـس کـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
 . تدابع ام  يارب  شیراوخمغ 

.2

 . یسرباسح
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 . یسرباسح

 . نآرق
 ((. نک لیجعت  ام  لامعا  همان  هب  یگدیسررد  یسرباسح ,  زور  زا  شیپ  ام !  راگدرورپ  دنتفگو :  ))

دیور رد  يزور  هب  هک  ادوز  تسین و  نآ  رد  یـسرباسح  تسا و  لمع  ماگنه  هک  دیتسه  يزور  رد  امـش  کنیا  اله !  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
 . لمع ياج  هن  تسا  یسرباسح  زور  هک 

 (. لامعا هب   ) یسرباسح زا  دعب  شاداپ  تسا ,  رفیک  زا  شیپ  یسرباسح  ع : )   ) یلع ماما   ـ
زا ینارگنو  منک  یم  شرافس  ادخ  ياوقت  هب  ار  وت  لبج : ---  نب  ذاع  تر بـه مـ نآ حـضـ يا  ـهـ ـشرا ـفـ ـس زا  ص --- )   ) اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ

 . یسرباسح زور 
. دش دهاوخ  یگدیسر  دنشاب  هدز  خاش  رگیدکی  هب  هک  دنفسوگ  ود  باسح  هب  یتح  تسوا  ـت  سد رد  ـم  نا نآ کـه جـ ـنـد بـه  گو سـ  ـ

 . یباسح يزیچره  يارب  تسا و  هداد  رارق  یشاداپ  يراکره  يارب  دنوادخ  ع : )   ) یلع ماما   ـ

 . سفن هبساحم  هب  قیوشت 

 . نآرق
هب ادخ  هک  دیـسرتب  ادخ  زا  تسا  هداتـسرف  شیپ  هچ  ادرف  يارب  هک  درگنب  یـسفنرهو  دیـسرتب  ادخ  زا  دـیا !  هدروآ  نامیا  هک  یناس  يا کـ ))

 ((. تسا هاگآ  دینک  یم  هچنآ 
ینتفر هک  اج  ـ نآ زا  ـد و  هد ما  ـجـ نا ار  دوخ  فیاظو  هک  دیهاوخب  نآ  زا  دینک و  یگدیسر  دوخ  سفن  لامعا  باسح  هب  ع : )   ) یل ما عـ ـ ما  ـ

. دینک هدامآار  دوخ  دیرادرب و  هشوت  دیوش  هتخیگنا  رب  هک  نآ  زا  شیپ  دریگرب  هرهب  تسا  یندنام  هک  اج  نآ  يارب  تسا 
. دیریگ رایتخا  رد  ار  شمامز  نآ  اب  ندرک  تفلاخم  اب  دیشکدنب و  هب  یسرباسح  اب  اردوخ  ياهسفن   ـ

ریخ رد  هتسویپ  يزادرپ  شیوخ  سفن )  لامعا   ) هبساحم هب  یشاب و  شیوخ  ظعاو  دوخ  هک  ینامز  ات  مدآ !  دنزرف  يا  ع : )   ) داجـس ما  ـ ما  ـ
. درب یهاوخ  رس  هب  یبوخو 

 . تسهوت زج  یسرباسح  ار  نارگید  اریز  نک ,  یگدیسر  تدوخ  سفن  باسح  هب  وت  ع : )   ) یلع ماما   ـ
یم يرودزم  هب  ار  يدرم  زا شـمـا  یکی  یتقو  مداد  رارق  ترخآ  رب  ییاه  هناشن  امش  يارب  ارایند  مدآ !  رـسپ  يا  ـت :  ـسا هد  ـ مآ رو  ـ بز رد   ـ

ینامرفان رایـسب  هک  یلاحدسرت  یمن  شتآ  رفیک  زا  یلو  دیآ ,  یم  رد  هزرل  هب  شندب  تالـضع  دـبلط  یم  وا  زا  ار  شباسح  سپـسو  دریگ 
. دینک یم 

ندوک را کـنـد و  گر کـ زا مـ دـعب  يارب  دـنک و  یـسرباسح  ار  شیوخ  سفن  هک  تسا  یـسک  ناکریز  نیرتکریز  ص : )   ) ادـخ ربماـی  پـ  ـ
. دبلط اهوزرآ  ادخ  زا  دنک و  شسوهور  هلابند  شیوخ  سفن  هک  تسا  یسکاهندوک  نیرت 

. دیسرب شیوخ  باسح  هب  دوخ  دوش  هدیسر  امش  باسح  هب  هک  نآ  زا  شیپ 

 . نآرق
نآ باسح  هب  ـد  نواد ـد خـ یراد ناهنپ  ای  دیزاس  راکشآ  دیراد  دوخ  نورد  هچنآ  رگا  تسادخ  نآ  زا  تسا  نیمز  اهنام و  ـ سآ رد  ـچـه  نآ ))

 ((. تساناوت يراک  ره  رب  ادخ  دنک و  باذعدهاوخ  ار  هکره  دشخبب و  دهاوخ  ار  هکره  سپ  دسر ,  یم 
, دیوش هدیجن  نآ کـه سـ زا  دیـسرب و پـیـش  ناتـسفن  باسح  هب  دوخ  دیریگ , رارق  یـسرباسحدروم  هک  نآ  زا  شیپ  ص : )   ) ادخ ربما  پـیـ  ـ
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. دیوش هدامآ  گرزب  یسرباسح  نآ  ياربو  دیراذگب  شجنس  يوزارت  رد  ار  ناتسفندوخ 
تسا و هاگتسیا  هاجنپ  تمای  رد قـ اریز  , دوش هدیسر  امـش  باسح  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دیـشکب  باسح  دوخ  ياهـسفن  زا  ع : )   ) قداص ماما   ـ

لاس رازه  هاجنپ  نآ  تدم  هک  يزور  رد  : )) درک توالت  ار  هیآ  نیا  سپس   ( ع  ) ماما دشک  یم  ازارد  هب  لاس  رازه  یهاگتسیا  ره  رد  فقوت 
 ((. تسا

ار ناتـسفن  ـد  یو ـ ـش باذ  نآ کـه عـ زا  شیپ  دیـسرب و  دوخ  سفن  باـسح  هب  دـیوش  یـسرباسح  هک  نآ  زا  شی  پـ ص : )   ) اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
زاو دوش  یم  يرواد  قح  هب  تسا و  تلادـع  ها  ـتـگـ ـس ـ یاا نآ جـ هک  دـیرادرب ,  رفـس  هشوت  هر  دـیوش  هدرب  هک  نآ  زا  شیپ  دـینک و  هداـمآ 

 . تسا روذعم  داد  رادشه  شیپاشیپ  هک  نآ  دوش  یم  هدیسرپ  فیاظوو  تابجاو 
ناسآ ار  وت  تمایق )   ) يادر یـسرباسح فـ راـک  نیا  هک  سرب ,  شیوخ  باـسح  هب  دوخ  وت  يوش  یـسرباسح  هک  نآ  زا  شی  پـ رذا !  ـ با يا   ـ

یم هضرع  ادخ  رب  هک  يزور  گرزب ,  یسر  ـ با نآ حـسـ يار  جنسب و بـ ار  تلامعا  دوخ  دوش  هدیجنـس  تلامعا  هک  نآ  زا  شیپ  دزاس ,  یم 
. وش هدامآ  تسین ,  هدیشوپ  وا  رب  يا  هدیشوپ  رما  چیه  يوش و 

 . سفن زور  ره  هبساحم  ترورض 

زور هنابـش  رد  هک  دنیبب  دـهد و  صاصتخا  دوخ  سفن  یـسرباسح  هب  طقف  ار  زور  زا  یتعاس  ناسنا  هک  تسا  راوازـس  هچ  ع : )   ) یلع ماما   ـ
 . تسا هداد  ماجنا  دوخ  نایز  ای  دوس  هب  ییاهراک  هچ 

هب دراد و  هضرع  شـسفن  رب  ار  دوخراک  بش  زور و  ره  رد  تسا  مزال  دراد  تفرعم  ام  هب  تبـسن  هک  یناملـسم  ره  رب  ع : )   ) قداص ماـما   ـ
تـسا هدزرـس  وا  زا  يدـب  راک  دـید  رگا  دـشاب و  نآ  زا  رتشیب  لابند  هب  تسا  هداد  ماـجنا  یبوخ  راـک  دـید  رگا  دـسرب  دوخ  سفن  باـسح 

. دوشن اوسر  هتسکشرسزیخاتسر و  زور  رد  ات  دنک  رافغتسا 
دای هب  يا و  هدرک  ییاهراک  هچ  زور  نآرد  يا و  هداتسرف  دوخ  هدعم  هب  یکاروخ  هچ  هک  شیدنیب  هراب  نیا  رد  یتفر  دوخ  رتسب  هب  هاگره   ـ

 . تسا يزیختسر  يداعمار و  وت  يریم و  یم  هک  روآ 
زا تسا  هداد  ماـجنا  یکینرا  رگا کـ هک  دـنیبب  دـنکن و  یگدیـسر  دوـخ  باـسح  هب  زور  ره  هک  یـسک  تـسین  اـم  زا  ع : )   ) ـم ظا ما کـ ـ ما  ـ

هبوت دهاوخب و  شزرمآ  ادخ  زا  تسا  هداد  ماجنا  يدب  راک  رگاو  دیوگ  ساپـس  نآ  رب  ار  ادخ  دهاوخب و  ار  نآ  رتشیب  ماجنا  قیفوت  دنوادخ 
. دنک

 . سفن هبساحم  رد  يریگتخس 

دوخ سفن  زا  شا ,  هدنب  زا  اقآ  شکیرـش و  زا  کیرـش  یـسرباسح  زا  رت  تخـس  هک  هاگ  نآرگم  دشابن  نمؤم  هدنب ,  ص :)   ) ادخ ربمایپ   ـ
. دشکب باسح 

زا هک  دنادب  دشک و  باس  دوخ حـ زا   , شکیرش زا  کیرش  یسرباسح  زا  رت  تخس  هک  هاگ  نآ  رگم  دشابن  ناگـشیپ  اوقت  هرمز  رد  یمدآ   ـ
مارح ؟  زا  ای  لالح  زا   , تسا هدیشوپ  اجکزا  تسا ,  هدیماشآ  اجک  زا  تسا ,  هدروخ  اجک 

.

 . یسرباسح یگنوگچ 

سفن غارس  هب  بش ,  ار بـه  زور  سپس  دناسر و  حبص  هب  ار  بش  نوچ  دومرف :  سفن  هبـساحم  هوحن  زا  لاؤس  هب  خساپ  رد  ع )   ) یلع ماما   ـ
هنوـگچ ار  نآ  هک  دیـسرپدهاوخ  وـت  زا  دـنوادخ  ددرگ  رب نـمـی  زگره  رگید  يدـنارذگ و  ار  زورما  سفن !  يا  دـیوگب :  دور و  شیوـخ 

دلج 3 ۀمکحلا  www.Ghaemiyeh.comنازیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 105 

http://www.ghaemiyeh.com


يدرک ؟  يرپس 
يدرک ؟  هچ  زور  نآ  رد 

یتفگ ؟  ششیاتسو  ساپس  ای  يدرک  دای  ار  اد  ایآ خـ
یتخادرپ ؟  ار  ینمؤم  ردارب  قح  ایآ 
ـتـی ؟  شادر وا بـ لد  زا  یمغراب  ایآ 

يدرک ؟  يرادهگ  ـش نـ ناد ـ نزر نز و فـ زا  وا  دو  رد نـبـ ـا  یآ
يدر ؟  ـی کـ گد ـیـ سر وا  نا  ـ گد ـ نا ـ مزا هب بـ تشذگرد  یتقو  ایآ 

يدرک ؟  يریگول  ینمؤمردارب جـ تبیغ  زا  تتیعقوم  ماقم و  زا  هدافتسا  اب  ـا  یآ
يدناسر ؟  يرای  ار  یناملسم  ایآ 

يا ؟  هدرک  وا  يارب  يراک  هچ 
هک یق  ـیـ فو هنارکش تـ هب  دیوگ و  ساپـس  ار  ادخ  دشاب  هدز  رـس  يو  زا  يریخ  راک  رگا  درمـش ,  یم  رب  تسا  هدر  ییاهراک کـه کـ هاگ  نآ 

دهاوخب و شزرمآ  لج  زع و  يادخ  زا  تسا  هدز  رـسوا  زا  يریـصقتای  یهانگ  دید  رگا  دنک و  دای  یگرزب  هب  ار  ادـخ  هدرک  تیانع  يو  هب 
. دنکن رارکت  ار  نآ  رگید  هک  دریگب  میمصت 

 . سفن هبساحم  هرمث 

. دنام ناما  رد  وا  یسولاس  زا  دسرب  دوخ  سفن  باسح  هب  هتسویپ  سکره  ع : )   ) یلع ماما   ـ
. دزاس فرطرب  ار  اهبیع  دنک و  ناربجار  ناهانگو  دربب  یپ  شناهانگ  هب  دوش و  هاگآ  شیاهبیع  هب  دزادرپ  دوخ  سفن  هبساحم  ـه بـه  کر هـ  ـ

 . تسا سفن  حالصا  هبساحم  هرمث   ـ
. دنام نمیا  دسرتب  سکره  دنک و  نایز  دنام  لفاغ  نآ  زا  سک  ره  دربدوس و  دسرب  دوخ  سفن  باسح  ـه بـه  کر هـ  ـ

. دیبای تسد  وا  ياهدیون  هب  دینام و  ناما  رد  ادخ  ياهدیدهت  زا  ات  دیسرب  دوخ  سفن  باسح  هب   ـ
. دوش تخبکین  دنک  یسرباسح  ار  دوخ  سفن  هکره   ـ

. دریگ یم  رارق  لاؤس  دروم  نآ  هرابرد  ناسنا  هک  يزیچ  نیتسخن 

 . تسا نادناخ  ام  تبحم  دوش  یم  شسرپ  نآ  هرابرد  هدنب  هک  يزیچ  نیتسخن  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
ياهزامن هرابرد  دو  ـ ـش وا مـی  زا  هک  یـشسرپ  نیتسخن  دتـسیاب  هلالج ,  لـج  دـنوادخ ,  ربارب  رد  هدـنب  هک  یماـگنه  ع : )   ) قداـص ماـما   ـ

, دورب ایند  نیا  زا  ام  یتسودو  تیالو  هب  فارتعا  اب  رگا  تسا  تیب  لـها  اـم  تیـالو  بجاو و  جـح  بجاو ,  هزور  بجاو ,  تاـکز   , بجاو
 . دوش یم  هتفریذپ  شجح  تاکز و  هزور و  زامن و 

(. 1  ) دریگ یمن  رارق  تساوخ  زاب  دروم  هچنآ 

. دشاب هدش  فرص  یلاعت  يادخ  هار  رد  هچنآ  رگم  دوش , یم  تساوخ  زاب  یتمعنره  زا  تمایق  زور  ص : )   ) ادخ ـبـر  ما پـیـ  ـ
 . دشاب هدش  فرصم  جح  ای  داهج  رد  هچنآ  رگم  دوش  یم  تساوخ  زاب  تسا  هتشاد  هک  یتمعن  ره  زا  ناسنا   ـ

دهاوخن رارق  لاؤس  دروم  زگره  كاروـخ  نآ  تمعن  هراـبرد  دـیوگب , ار  ادـخ  ماـن  ماـعط  ندروـخ  ماـگنه  رد  سک  ره  ع : )   ) یلع ماـما   ـ
 . تفرگ

دلج 3 ۀمکحلا  www.Ghaemiyeh.comنازیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 106 

http://www.ghaemiyeh.com


(. 2  ) دریگ یمن  رارق  تساوخزاب  دروم  هچنآ 

یم هک  ـی  ـسا لـبـ درو , هک مـی خـ ییاذـغ  دوش  یمن  تساوخ  زاب  اـهنآ  هراـبرد  نمؤم  هدـن  ـت کـه بـ ـسا ـه چـیـز  ـس ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
. دنام ظوفحم  هانگ  هب  ندش  هدولآ  زا  وا  هلیسو  هب  هک  يراکددمو  كاپ  رسمه  دشوپ , 

هکت دـناشوپ ,  یم  ار  دوخ  نآ  هلیـسو  هب  هک  يا  هچراپ  هکت  دوش :  یمن  تساوخ  زاب  اهنآ  هرابرد  هدـنب  هک  تسا  زیچ  هس  ع : )   ) رقاب ماما   ـ
. دراد یم  ظوفحم  امرس  امرگ و  زا  ار  وا  هک  يا  هناخ  دنک و  یم  عوج  دس  نآ  اب  هک  ینان 

(. 1  ) دریگ یم  رارق  تساوخ  زاب  دروم  هچنآ 

 . نآرق
((. دیوش یم  تساوخ  زاب  تمعن  زا  زور  نآرد  نیقی  هب  سپس  ))

 ( ص  ) ادـخ لوـسر  دوـجو  تمعن  هراـبرد  تما  نیا  دوـمرف :  دـیوش )) یم  لاؤـس  تمعن  زازور  نآ  رد   )) هـیآ هراـبرد  ع )   ) قداـص ما  ـ ما  ـ
. دنوش یم  تساوخزاب  تسا ,  هداد  نانآ  هب  دنوادخ  هک  ع )   ) تیب لها  سپسو 

 . میتمعن نآ  زج  ام  دومرف :  هیآ  نیمه  لیذ  رد  زین   ـ
. دنک تساوخ  زاب  شندیماشآ  ندروخ و  هرابرد  ینمؤم  زا  هک  تسا  نآ  زا  رتراوگرزب  دنوادخ  دومرف :  ـه  یآ هرا هـمـیـن  ـ برد نـیـز   ـ

نآ هب  ییاذغ  زگره  مدروخ  اذغ  ترـضح  نآ  اب  زین  نم  دندروآ  ییاتـشان  داد  روتـسد  مدیـسر  ع )   ) رقاب ماما  تمدـخ  یلباک :  دـلاخو  ـ با  ـ
ار ام ---  ياذغ  دومرف :  ای  تیاذغ ---  دلاخ !  وبا  يا  دو :  ـ مر میدیشک فـ تسد  ندروخ  زا  یتقو  مدوب  هدروخن  یگزمـشوخ  یگزیکاپ و 

یتفای ؟  هنوگچ 
 : دـمآ مداـی  هب  ادـخ  باـتک  زا  هیآ  نـیا  اـما  ما ,  هدـیدن  یگزمـشوخ  یگزیکاـپ و  ـن  یا ـی بـه  یاذ ـز غـ گر مدرگ هـ تناـبرق   : مدرک ضرع 

یقح هدیقع  دنک  یم  تساوخ  زاب  امـش  زا  شا  هرابرد  هچنآ  دومرف :  ع )   ) رقاب ماما  دیوش )) یم  تساوخ  زاب  تمع  زا نـ زور  نآ  ـپـس  ـس ))
. دیراد امش  هک  تسا 

(. 2  ) دریگ یم  رارق  تساوخ  زاب  دروم  هچنآ 

هک شرم  زا عـ دو :  ـ ـش ـت  ـساو زاب خـ زیچ  راهچ  زا  هک  هاگ  نآ  ات  درادن  رب  دوخ  ياج  زا  مدق  هدنب  تمایق  زور  رد  ص : )   ) ادخ رب  ـ ما پـیـ  ـ
هدرک جرخ  اجک  ردو  هدروآ  اجک  زا  هک  شلاـم  زا  تسا ,  هدروآ  رـس  هب  یهار  هچ  رد  هک  شیناوج  زا  تسا ,  هدرک  فرـص  یهار  هچ  رد 

 . نادناخ ام  یتسود  زا  تسا و 
زیچ راهچ  زا  یتسیاب  لج  زع و  يادخ  رباربرد  نوچ  ادرف  هک  نادـب  دوب :  نیا  شرـسپ  هب  نامقل  ياهزردـنا  هلمج  زا  ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
اجک زا  هک  تیئاراد  لاـم و  يدرک ,  فرـص  یهار  هچ  رد  هـک  ترمع  يدروآ ,  رـس  هـب  یهار  هـچ  رد  هـک  تیناوـج  يوـش :  تساوخزاـب 

 . نک هدامآ  یخساپ  وش و  ایهم  ماگنه  نآ  يارب  سپ  يدرک ,  جرخ  یهار  هچ  رد  يدروآ و 
زا دوش و  یم  لاؤس  شیاه  هدینـش  هرابرد  شوگ  زا   : دومرف دـش )) دـنهاوخ  تساوخزاـب  یگم  لد هـ ـم و  ـش شو و چـ گـ  )) ـه یآ هرا  ـ برد  ـ

 . هدش هتسباو  نادب  هچنآ  هرابرد  لد  زا  شیاه و  هدید  هرابرد  مشچ 

. دزاس یم  ناسآ  ارزیخاتسر  زور  یسرباسح  هچنآ 

 . نآرق
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میب یـسرباسح  یتخـس  زا  دنـسرت و  یم  ناشراگدرورپ  زا  دـنهد و  یم  دـنویپ  تسا  هداد  نامرف  نآ  نتـسویپ  هب  ادـخ  ار  هچنآ  هک  ناـنآ  ))
((. دنراد

هب ادـخ  ار  هچنآ  هک  نانآ   : )) درک توالت  ار  هیآ  نیا  سپـس  دـنک  یم  ناسآ  ار  تمایق  زور  یـسرباسح  محر  هلـص  ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
((. دنراد میب  یسرباسح  یتخس  زا  دنسرت و  یم  ناشراگدرورپ  زا  دنهد و  یم  دنویپ  تسا  هداد  نامرف  نآ  نتسویپ 

زا نمؤم  یگدوسآ  هیام  گرم  هک  یلاحرد  دراد , شوخان  ار  گرم  دراد :  شوخان  ار  اهنآ  یمدآ  هک  تسا  زیچ  ود  ص : )   ) ادخ ربمای  پـ  ـ
. دنک یم  رت  هداس  رتمک و  ار  یسرباسح  كدنا  ییاراد  هک  یلاح  رد  دراد , شوخان  ار  یتسدگنت  تسا  یهارمگ  هنتف و 

. دوش ناسآ  وترب  یسرباسح  راکات  نک ,  تعانق  هدش  هداد  وت  هب  هچنآ  هب   ـ
 . نکب ار  راک  نیا  يوش  تساوخ  زاب  نآ  هرابرد  هک  يرواین  تسد  هب  يزیچ  ایند  زا  یتسناوت  رگا  ع : )   ) قداص ما  ـ ما  ـ

. دنک یم  کبس  ار  وت  باسح  دنوادخ  نادرگوکین  ار  تقالخا  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ

 . یسرباسح رد  مدرم  ياههورگ 

دنتخات شیپ  هک  یناسک  دومرف : ---  میداد ))  ثرا  هب  میدـیزگرب  هک  یناسک  هب  ار  باتک  سپـس   )) هیآ هراـبرد  (ص --- )  ادـخربمای پـ  ـ
دوخ هب  هک  نانآ  دنریگ و  یم  رارق  یـسربا ,  ـ ـس درو حـ یکدنا مـ دندرک  يور  هنایم  هک  یناسک  دنوش و  یم  تشهبدراو  یـسرباسح  نودب 

. دنوش یم  هتشادهگن  رشحم  تدم  مامت  رد  دندرک ,  متس 
یم یـسرباسح  یکد  ـ نا مو  ـ ـس کی  دنور  یم  تشهب  هب  باذـع  باسح و  نودـب  موس  کی  : دـنوش یم  میـسقت  تمـسق  هس  ـت مـن بـه  ما  ـ

. دنوش یم  صلاخ  هتخادگ و  رگید  موس  کی  دنوش و  یم  تشهب  دراو  سپس  دنوش و 
دو هداو خـ ـ نا دز خـ نا نـ ـ مدا ـ ـشو دـنوش  یم  یـسرباسح  يرـصتخم  نانآ  زا  یخرب  دـنهورگ :  دـنچ  مدر  زور مـ نآ  رد  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
یم یـسرباسح  اج  نآ  رد  یـسک  دنرادن ,  يویند  یگدولآ  اریز هـیـچ  دـنوش ,  یم  تشهب  دراو  یـسرباسح  نودـب  یخرب  دـندرگ ,  یمرب 
نآ هتـسه  امرخ و  نیب  كزاـن  تسوپ  اـمرخ و  هتـسه  ریز  يدوگ  هراـبرد  ـی هـم  ـض بـعـ  , ـد ـشا هدـش بـ هدولآ  اـیند  هب  اـج  نیا  رد  هک  دوش 

. دنوش یم  راتفرگ  رو  هلعش  شتآ  باذع  هب  تساوخ و  زاب  ناشلامعا )  تایئزج  نیرتمک  هرابرد  )

. دیدش تخس و  یسرباسح 

 . نآرق
هک ار  هچنآ  ره  رگا  دنا ,  هتفریذپ  ار نـ وا  توعد  هک  یناسکو  تسا  ییوکین  شاداپ  دنتفریذپ  ار  ناشراگدرورپ  تو  ـ عد نا کـه  ـ نآ يار  بـ ))
دب تسا و  منهج  ناشناکم  دـش و  دـنهاوخ  تساوخ  زاب  یتخـس  هب  ناـنآ  دـنهدادف ,  دنـشاب ,  هتـشاد  ار  نآ  دـننامه  تسا و  نیمز  يور  رب 

 ((. تسا یهاگیاج 
یسرباسح یتخس  زا  دنـسرت و  یم  ناشراگدرورپ  زا  دنهد و  یم  دنویپ  تسا  هداد  نامرف  نآ  نداد  دنویپ  هب  دنوادخ  ار  هچنآ  هک  نانآ  و  ))

((. دنراد میب 
هبناـج هـمه  قـیقد و  روـط  هـب  ناـشیاهیبوخ  اهیدـب و  دوـمرف :  دـنراد )) مـیب  یـسرباسح  یتـخ  ـ ـس زا  و   )) ـه یآ هرا  ـ برد ع )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ

. دوش یم  یسرباسح 
دراد ؟  تیاکش  وت  زا  تردارب  نالف  ارچ  دومرف : دوب  هدرک  هوکشوا  زا  شناردارب  زا  یکی  هک  يدر  بـه مـ  ـ

دراد ؟ تیاکش  ما  هتساوخ  وا  زا  ار  دوخ  قح  مامت  هک  نیا  زا  ایآ  درک :  ضرع 
.
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يا ؟  هدرکن  يدب  راک  يا  هتساوخوا  زا  ار  تقح  مامت  هک  نیا  زا  ینک  یم  لایخ  دومرف :  هاگ  نآ  تسشن و  تینابصع  اب  ترضح 
دنک ؟  متس  اهنآ  هب  ادخ  هک  تسا  نیا  زا  ناش  ـ سر تـ دنسرت )) یم  یسرباسح  یتخس  زا  و   : )) دیامرف یم  یلاعت  كرابت و  يادخ  یتقو  ایآ 
مامت هکره  سپ  تسا ,  هدیمان  تخـس  یـسرباسح  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسین  قی  ـ قد لماک و  یـسرباسح  زا  زجاهنآ  سرت  مسق !  ادـخ  هب  هن 

 . تسا هدرک  دب  دهاوخب  دراذگ ) شاخشخ  هب  هتم   ) ار دوخ  قح 

. دنوش یم  یسرباسح  ناسآ  هک  یناسک 

 . نآرق
((. دش دهاوخ  یسرباسح  ناسآ  دوش ,  هداد  شتسار  تسد  هب  شلامعا  همان  سک  ره  ))

يا در :  ضر کـ تر عـ ـ ـض نآ حـ هب  یـسک  تسا  یندش  باذـع  دوش  یـسرباسح  هک  ره  دومرف :  ص )   ) ادـخ لو  ـ ـسر ع : )   ) ـر قا ما بـ ـ ما  ـ
دشدهاوخ ؟ )) یسرباسح  ناسآ   : )) هک دوش  یم  هچ  لج  زع و  يادخ  نخس  نیا  سپ  اد !  لو خـ ـ سر

 (. یسرباسح هن   ) تسا ندز  قرو  نتشاد و  هضرع  نآ  دومرف :  ربمایپ 
رگا ناهانگ  زا  یـشوپمشچ  کـین و  ياـهراک  هب  نداد  شاداـپ  زا  تسا  تراـبع  رـصتخم  ناـسآ و  یـسرباسح  هک  ـت  ـسا هد  ـ ـش ـت  یاور  ـ

. دش دهاوخ  باذع  دوش  ارچ  نوچ و  یسک  یسرباسحرد 
دـنک و یم  تکرح  وا  شیپاش  هک پـیـ دـیآ  نوریب  یلاثم  وا  هارمه  دزیگنارب , شربق  زا  ار  نمؤمدـنوادخ  هک  ها  نآ گـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
هب ار  وت  داب  هدژم  روخم ,  مغ  سرتن و  دـیوگ :  یم  لاثم  نآ  دوش  ور  هب  ور  تمایق  زیگنا  ساره  ياه  هنحـص  زا  یکی  اب  نمؤم  هک  ناـمزره 

. دوش یم  یسرباسح  يرصتخم  دتسیا و  یم  لجو  زع  يادخ  ربارب  رد  نمؤم  هک  نآ  ات  لج ,  زع و  يادخ  تمارک  ینامداش و 
دوخ ـمـت  حر دروآ و بـه  هب عـمـل  وا  زا  یکدنا  یسرباسح  دنوادخ  دشاب  یسکره  رد  هک  تسا  تلـص  ـه خـ ـس ص : )   ) اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ

ادخ ؟  لوسر  يا  تسیچ  هس  نآ  دندرک :  ضرع  دنک  تشهب  دراو  ار  وا 
ینکرارقرب و دنویپ  وا  اب  وتدرک  هطبار  عطق  وت  اب  یسک  رگا  يزاس ,  شرادروخرب  وت  درک  مورحم  يز  زا چـیـ ار  ـر کـسـی تـو  گا دو :  ـ مر فـ

 . يرذگرد وا  زا  درک  متس  وت  هب  یسک  رگا 

. دنور یم  تشهب  هب  یسرباسح  نودب  هک  یناسک 

 . نآرق
شاداپ دـنا  هدرک  یکین  یناهجنیا  تایح  رد  هک  نانآ  يارب  دیـسرتبدوخ  راگدرورپ  زا  دـیا !  هدروآ  ناـمیا  هک  نم  نا  ـ گد يا بـنـ بـگـو :  ))

((. دوش یم  هداد  لماک  باسح و  یب  نارباص  دزم  تسا  خارف  دنوادخ  نیمز  تسا و  کین 
ره رد  ار  وا  مهم  ياه  هتساوخ  دیامرف و  اطع  ترخآ  ایند و  رد  ار  وا  دزم  دنوادخ  دنک  راک  یلاعت  يادخ  يارب  هک  یسک  ع : )   ) یلع ماما   ـ
رد هک  یناسک  يارب  دیـسرتبدوخ  راگدرورپ  زا  دیا  هدروآ  نامیا  هک  نم  ناگدـنب  يا   : )) تسا هدومرف  یلاعت  يادـخ  دروآ ,  رب  يارـس  ود 

لماک باـسح و  یب  ار  دوخ  دزم  نایابیکـش  هک  تسین  نیازج  دـشا  خار مـی بـ اد فـ ـیـن خـ مز تسا و  کـین  شاداـپ  دـننک  یکین  اـیند  نیا 
. دنک یمن  باسح  ناشیا  اب  ترخآ  رد  دهدب  نانآ  هب  ایندرد  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  دننک )) یم  تفایرد 

نودـب یگمه  هک  نایابیکـش  دـنیاجک  دـنز :  راج  يا  هدـنهد  زاوآ  دروآ , درگ  ار  اهناسنا  همه  دـنوادخ  هک  هاگ  نآ  ع : )   ) داج ـ ـس ما  ـ ما  ـ
دیتسه ؟  هک  امش  دنیوگ :  ناشیا  هب  ناگتشرف  دنور  تشهب  هب  یسرباسح 

دیدرک ؟  یم  ربص  هراب  هچ  رد   : دنسرپ ناگتشرف  نارباص  دن :  ـ یو گـ
 . میدیزرو ییابیکش  وا  ینامرفان  زا  يرادنتشیوخ  ادخ و  تعاط  هار  رد  دنهد :  خساپ 
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نودب دنا  هتخات  شی  نا کـه پـ ـ نآ دومرف :  میهد ))  ثرا  هب  میا  هدیزگرب  هک  یناسک  هب  ار  باتک  هاگ  نآ   )) هیآ هرابرد  ص )   ) ادخ ربمایپ   ـ
تدم لوط  رد  دنا , هدرک  متس  دوخ  هب  هک  نانآ  دنوش و  یسرباسح  يرصتخم  دنا  هدرک  يور  هنایم  هک  نانآ  دنور و  تشهب  هب  یـسرباسح 

. دنوش هتشاد  هگن  رشحم 
ام ـ ـش دو :  ـ ـش نا گـفـتـه  ـ نآ هـب  دـنبوکب  ار  رد  دـنیآ و  تـشهب  رد  هـب  دـنزیخرب و  مدرم  زا  یهورگ  تماـیق  زور  رد  ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ

دیتسیک ؟ 
دیوش ؟  تشهب  دراو  دیهاوخ  یسرباسح مـی  زا  شیپ  ایآ  دوش :  هتفگ  میناتسدیهتام  دنیوگ : 

. دییآ رد  تشهب  هب   , دنیوگ یم  تسار  دیامرف :  لج  زع و  يادخ  سپ ,  دینک  نامتساوخ  زاب  نآ  هرابرد  ات  دیدادن  يزیچام  هب  دنیوگ : 
رگا تسا  ار بـس  تـو  ـد , نا ـ ـشو ـپـ بار تا  هنهرب  ندب  دزاس و  فرط  رب  ار  وت  یگنـسرگ  هک  هزادنا  نام  ـیـا هـ ند زا  ص : )   ) اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ

نان و نامه  هب  یتشادـن  ار  اهنیا  رگا  رتهب و  هچ  يوش  شراوس  هکدـشاب  یبکرم  رگا  تسا و  بوخ  دراد  ظوفحم  ار  وت  هک  دـشاب  يا  هناخ 
 . تشگ دهاوخ  وت  باذع  هیام  ای  دش  دهاوخ  تساوخزاب  وت  زا  ای   , نآ زا  شیب  هک  نک  هدنسب  وبس  بآ 

ییادص اب  دزیخرب و  يا  هد  ـنـ هد زاوآ  دنک  عمج  رفن  نیرخآ  ات  نیلوا  زا  ار  نایمدآ  همه  لجوزع  يادخ  هک  هاگ  نآ  ع : )   ) دا ـجـ ـس ما  ـ ما  ـ
دند ؟  ـ یزرو یتسود مـی  ادخ  يارب  هک  نانآ  دنیاجک  دروآرب :  گناب  دنونشب  ناگمه  هک 

. دیوش تشهب  دراو  یسرباسح  نودب  دوش :  هتفگ  نانآ  هب  دنزیخرب و  مدرمزا  یهورگ  سپ 
رازآ دـید و  ـ ـش ـتـه  ـش هار مـن کـ رد  دـیدیگنج و  نم  هار  رد  هک  نم  ناگدـنب  يا  تسا :  هدومرف  یلاـعت  يادـخ  ص : )   ) اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ

. دنوش دراو  تشهب  هب  دنوش  یسرباسحو  دننیب  یباذع  هک  نآ  یب  نانآ  سپ ,  دییآ  رد  تشهب  هب  دیدرک  داهج  نم  هار  رد  دیدید و 
اپرب ییوزارت  ناگد  ـ یدال يار بـ بـ دوشاپرب , اهوزارت  هدوشگ و  لامعا  ياه  همان  هک  هاگ  نآ  دومرف :  ص )   ) ادخ لوسر  ع : )   ) قداص ماما   ـ

 ((. دوش یم  هداد  لماک  روط  هب  نایابیکش  دزم  هک  تسین  نیا  زج   : )) درک توالت  ار  هیآ  نیا  هاگ  نآ  دوشن  هدوشگ  یلمع  همان  ددرگن و 
دوخ ياهروگ  زا  اهنآ  ـیـلـه  سو هک بـه  دنایور  یم  ییاهلاب  نم  تما  زا  یهورگ  يارب  دنوادخ  زیخات  ـ ـسر زور  رد  ص : )   ) اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ

زا ناگتـشرف  دـنوش  یم  رادروخرب  شیاهتمعن  زا  دـنهاوخب  هنوگر  ـ هو دـنزادرپ  یم  راذـگ  تشگ و  هب  نآ  رد  دـننک و  یم  زاورپ  تشهب  هب 
دیدش ؟  یسرباسح  ایآ  دنسرپ : اهنآ 

دیتشذگ ؟  طارص  زا  ایآ  دنسرپ :  میدیدن  یباسح  ام  دنهد :  باوج 
ـد ؟  ید ـ ید ار  خزود  ـا  یآ ـنـد :  سر میدیدن پـ ار  یطارص  ام  دنهد :  خساپ 

دیتسه ؟  هک  تمازا  امش  دنیوگ :  ناگتشرف  میدیدن  يزیچ  ام  دنهد :  خساپ 
هچ ـیـا  ند رد  لا شـمـا  ـمـ عا ـیـد کـه  یو ام بـگـ هب  میهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امش  دنیوگ :  ناگتـشرف  ص )   ) دمحم تما  زا  دنهد :  خساپ 

دوب ؟ 
تسا ؟  مادک  تلصخ  ود  نآ  دنسرپ :  دناسر  ماقم  نیدب  ار  ام  دوخ  تمحر  لض  هب فـ دنوادخ  هک  دوب  ام  رد  تلصخود  دنهد :  خساپ 

میدوبدنسرخ دوب  هدش  ام  تمسق  هک  يزور  كدنا  نامه  هب  میدرک و  یم  مرش  ادخ  تیص  زا مـعـ دو  ـی خـ یا ـنـهـ تو تولخ  رد  ام  دنیوگ : 
 . تسامش قح  ماقم  نیا  دنیوگ : ناگتشرف  سپ 

. دنور یم  خزود  هب  یسرباسح  نودب  هک  یناسک 

تمایق زور  رد  دشاب  هدیزرو  كرـش  ادخ  هب  هک  یـسک  زا  رگم  دشک  یم  باسح  قیالخ  همهزا  لجوزع  دـنوادخ  ص : )   ) ادـخ ربما  پـیـ  ـ
. دننکفا خزود  هب  یسرباسح  نودب  ار  وا  هک  دوش  یم  هدادروتسد 

هتـسد هکلب  ددرگ , یم  هدوش  یلمع گـ همان  هن  دوش و  یم  اپرب  ییوزارت  هن  ناکرـشم  يارب  هک  دـینادب  ادـخ !  ناگدـنب  ع : )   ) داجـس ما  ـ ما  ـ
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. دریذپ یم  تروص  ناناملسم  يارب  اهنت  لامعا  همان  ندش  هدوشگ  اهوزارت و  ندش  اپرب  دنوش  یم  هدنار  خزود  يوس  هب  یعمج 
وگغورد و رجات  رگمتـس ,  فرحنم و  ياوشیپ  درب :  یم  خزود  هب  یـسرباسح  نودـب  ار  اهنآدـنوادخ  هک  دنـسک  هس  ع : )   ) قداـص ماـما   ـ

. راکانزدرمریپ
يا هلیبق   ) تیبصع ببس  هب  اهبرع  يرگمتس ,  ببس  هب  نایاورنامرف  دنور : یم  خزود  هب  یسرباسح  نودب  هورگ  شـش  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ

 . لخب ببس  هب  نادنمتورث  تداسح و  ببس  هب  املع  ییوگغورد ,  ببس  هب  ناناگرزاب  ربکت ,  ببس  هب  ناک  الم  يداژن , )  و 
 , وترب ادخ  دورد  هّللا , !  لوسر  ای  دش :  ضرع  دنور  یم  خزود  هب  تلـصخ  شـش  ببـس  هب   , یـسرباسح نودـب  ـنـد کـه ,  هور ـش گـ ـش  ـ

دنتسیک ؟ نانآ 
ببـس هب  ناناگرزاب  ربک ,  ببـس  هب  ناک  الم  يداژن , )  يا و  هلیبق   ) ـبـیـت ـص ببـس عـ هب  اهبرع  يرگمتـس ,  ببـس  هب  نایاورنامرف  دومرف : 

 . تداسح ببس  هب  املع  ینادان و  تلاهج و  ببس  هب  نایئاتسور  تنایخ , 

 . سرباسح نیرتعیرس 

 . نآرق
((. دیسر دهاوخ  دوز  ار  اهباسح  دنوادخ  انامه  ))

 ((. تسا نارگباسح  نیرتعیرس  وا  تسوا و  مکح  مکح ,  هک  نادب  دنوش  هدنادرگ  زاب  شیوخ  یقیقح  يالوم  ادخ ,  دز  سـپـس بـه نـ ))
دسر ؟  یم  قیالخ  همه  نآ  باسح  هب  هنوگچ  دنوادخ  شسرپ :  نیا  هب  خساپ  رد  ع --- )   ) یلع ماما   ـ

. دهد یم  يزور  ار  همه  نآ  هک  هنوگ  نامه  دومرف : --- 
یسرباسح دنفـسوگ  کی  ندیـشود  نامز  هزادنا  هب  یتدم  رد  ناحبـس  يادخ  هک  تسا  هدش  تیاور  ـت :  ـسا هد  ـ مآ نا  ـبـیـ لا رد مـجـمـع   ـ

يادخ هک  تسا  نآ  رگناشنزین  دراد ,  یمن  زاب  ير  ـگـ ید با  ندیسر بـه حـسـ زا  ار  وا  درف  ره  یسرباسح  هک  تسا  نآ  لیلد  نیاو  دنک  یم 
. دهد یم  رارق  یسرباسح  دروم  نامزمه  ار  ناگمهور  نیا  زا  دیوگ و  یم  نخس  کنابز  نابز و  زا  هدافتسا  نودب  ناحبس 

. دسح

. دسح

 . تسا نامرد  یب  يدرد  دسح  ع : )   ) یلع ماما   ـ
 . تسا نارظن  گنت  ناگیامورف و  يوخ  دسح   ـ

 . تسا سیلبا  گرزب  ماد  تداسح   ـ
 . تسا حور  نادنز  تداسح   ـ

 . تسا يرامیب  نیرتدب  تداسح   ـ
 . تسا باذع  ود  زا  یکی  تداسح   ـ

. دریگ یمن  مارآ  دسرن  شدوسحم  هرابرد  دوخ  يوزرآ  هب  ات  دوسح  تسا و  نیگمهس  یلخب  اوسر و  یبی  تدا عـ حـسـ  ـ
 . تساه تلیذر  دمآ  رس  دسح   ـ

. دیورب يراکهبت  هایگ  دزیر  ورف  تداسح  ناراب  هاگ  ره   ـ
. دشک یم  ار  دوخ  بحاص  همه  زا  شیپ  تسا !  هشیپ  تلادع  هچ  تداسح !  رب  نیرفآ   ـ
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. ددرگ وا  هتفیش  یتخب  روش  یسحن و  دشاب  تداسح  هتفیش  هک  ره   ـ
 . تسا جنر  بکرم  تداسح   ـ

 . تسا ترخآو  ایند  رد  یتخبدب  تداسح  هرمث   ـ
. دوش نامدرم  بوبحم  دنک  اهر  ار  تداسح  هک  ره   ـ

. دوسح

 . نآرق
((. دزرو تداسح  هک  هاگ  نآ  دوسح  دنزگو  رش  زا  و  ))

. دریگ یمن  مارآ  دوسحم )  ) تمعن تفر  نیب  زا  اب  زج  دوسح  ع : )   ) یلع ماما   ـ
. ددرگ یم  نیگمغ  مدرم )  ي   ) اهیداش زا  دوش و  یم  داش  نارگید )  ياهیتحاران  و   ) اهیدب زا  دوسح   ـ

. دناد یم  تمعن  دوخ  يارب  ار  دوسحم  زا  تمعن  لاوز  دوسح   ـ
تفـص دراد و  دوخرب  ار  تسود  مان  وا  نیا ,  رب  انب  دزرو و ,  یم  ینمـشد  هنایفخم  لمع  ردو  دـنز  یم  یت  ـ ـسود فال  نا  ـ بز دو بـه  ـ ـس حـ  ـ

. ار نمشد 
. دشاب رت  هدننام  هدیدمتس  هب  هک  مدیدن  دوسح  نوچ  يرگمتس   ـ

دوخ يارب  يزرو  دـسح  اب  هک  سیلبا  دـننام  دـنز , یم  نایز  دوخ  هب  دـناسر  نایز  دوسحم  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دوسح  ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
 . یگدیزگرب ع , )   ) مدآ يارب  دیرخ و  نیرفن 

رارقیب و یلد  دراد و  نادرگرـس  یناـج  دـشاب :  رت  هدـننام  هدیدمتــس  مد کـه بـه  ـ ید دو نـ ـ ــس نو حـ ير چـ ـتـمـگـ ــس ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
 . هتسویپ یهودنا 

 . تسا تحاران  نیگمغ و  وا  يداش  وت  یتقو  هک  سب  نیمه  ار  وت  دوسح  جنر )   ) زا  ـ
 . تسا سب  ار  وا  دشک  یم  دوخ ) تداسح  زا   ) دوسح هک  هچنآ   ـ

 . تسا لاحم  دوسح  زا  یهاوخریخ  ع : )   ) قداص ماما   ـ

. ادخ ياهتمعن  زا  دوسح  یتحاران 

 . نآرق
دنزرو ؟  یم  تداسح  تسا  هتشاد  ینازرا  نانآ  هب  شیوخ  لضف  زا  ادخ  هک  یتمعن  رطاخ  هب  مدرم  رب  ای  ))

 ((. میتشاد ینازرا  یگرزب  ییاورنامرف  میداد و  تمکح  باتک و  میهاربا  نادناخ  هب  ام  هنیآ  ره 
ربم و دـسح  ما  هدرک  اـطع  مدرم  هب  هک  یتمعن  هب   ! نارمع رـسپ  يا  دومرف :  نارمع  نب  یـسوم  هب  لـجوزع  يادـخ  ص : )   ) ادـخ رب  ـ ما پـیـ  ـ

مناگدـنب يارب  هک  یتمـسق  زا  تسا و  تحاران  نم  ياهتمعن  زا  دوسح  هک  اریز  شاـب ,  هتـشادن  نآ  یپ  رد  لد  زودـم و  تمعن  نآ  هب  مشچ 
 . نادرگیور ما  هتشاد  ررقم 

دنک ؟  یم  ینمشدادخ  ياهتمعن  اب  یسک  هچ  ادخ !  لوسر  يا  دش :  ضرع  دینکم ,  ینمشد  اد  يا خـ بـا نـعـمـتـهـ نا !  هـ  ـ
. دنزرو یم  تداسح  مدرم  هب  هک  نانآ  دومرف : 

هیاس ریز  ار  يدرم  دوب , شراـگدرورپ  اـب  نتفگ  ـخـن  ـس تا و  ـ جا لا مـنـ رد حـ نار  ـی بـن عـمـ ـسو ها کـه مـ نآ گـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
تسوت ؟  شرع  هیا  رد سـ هک  تسیک  نیا  نم !  راگدرورپ  يا  درک :  ضرع  دید  ادخ  شرع 
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 . تسا هدیزرون  تداسح  تسا  هداد  مدرم  هب  ادخ  هک  ییاهتمعن  رب  هک  تسا  یناسک  زا  وا  یسوم !  يا  دومرف :  ادخ 

. دوسح

. دشاب نادنچ  ود  شناهانگ  دروخ و  سوسفا  رایسب  دوسح  ع : )   ) یلع ماما   ـ
. دبای یمن  افش  تداسح )  يرامیب  زا   ) دوسح  ـ

. دشابن یتسود  ار  دوسح   ـ
. دنک یمن  ییاقآ  دوسح   ـ

 . تسا مشخ  رد  تحاران و  ادخ )  ) ریدقت زا  دوسح   ـ
 . تذل ار  دوسح  ودشابن  شیاسآ  ار  لیخب  ع : )   ) قداص ماما   ـ

. درادن شیاسآ  دوسح   ـ
. ددنب دیما  مشچ  لد  شمارآ  هب  دیابن  دوسح   ـ

. دور یم  شلد  زا  هنیک  رید  دریگ و  یم  مشخ  دوز  دوسح  مدآ  ع : )   ) یلع ماما   ـ
. دوش یمن  زاین  یب  هاگچیه  دوسح  ع : )   ) قداص ماما   ـ

. دوسح تسا  یقیفر  دب  هچ  ع : )   ) یلع ماما   ـ

 . تسا دوسحم  یمعنتم  ره 

. دوش یم  عقاو  دوسحم  یتمعن  بحاص  ره  اریز  دیریگ ,  کمک  نامتک  زا  دوخ  ياهزاین  ندروآ  رب  رد  ص : )   ) ادخ ـبـر  ما پـیـ  ـ

 . نامیا تداسح و 

. دروخ یم  ار  نامیا  دسح  دروخ ,  یم  ار  مزیه  شتآ  هک  هنوگ  نامه  ع : )   ) رقاب ماما   ـ
 . تسا یشورف  رخف  يدنسپدوخ و  دسح و  نید ,  تفآ  ع : )   ) قداص ماما   ـ

ار نید  هک  ار ,  رس  يوم  هن  يرامیب  نیا   , تسا هدرک  تیارس  امش  هب  تداسح ,  ینعی  نیشیپ ,  ياهتما  يرامیب  ناه !  ص : )   ) ادخ ربمای  پـ  ـ
. دنازیر یم  ورف 

. ار مزیه  شتآ  هک  نانچمه  دروخ  یم  ورف  ار  اهیکین  تانسح و  اریز  دیزیهرپب ,  تداسح  زا   ـ

. رفک دسح و 

كرـش اب  ربارب  ادخ  دزن  يوخ  ود  نیا  هک  دینکفا ,  يرگزواجت  تداسح و  نانآ  نایم  دیوگ :  یمدوخ  هاپـس  هب  سیلبا  ع : )   ) قداص ماما   ـ
 . تسا

 . تسا تداسح  شا  هشیر  رفک  اریز  دیزیهرپب ,  رگیدکی  هب  ندرک  تداسح  زا   ـ

 . تداسح ینامسج  ياهنایز 

. دنک یم  لیلع  هدوسرف و  ار  نت  تداسح  ع : )   ) یلع ماما   ـ
. دنک یم  بآ  ار  ندب  تداسح   ـ
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. دروآ یم  یگدرملد  هودنا و  تداسح   ـ
 . تسا روجنر  هراومه  دوسح   ـ

. دشاب ملاس  شنت  دنچ  ره  تسا  تحاران  هشیمه  دوسح   ـ
. دنلفاغ یتسردنت  زا  نادوسح  هک  تسا  تفگش   ـ

 . تسا تداسح  یمک  زا  مسج  تمالس   ـ
 . دروآ یمنراب  هب  دنادرگ  یم  رامیب  ار  تنت  تسس و  ار  تلد  هک  یتحاران  نایز و  زج  يا  هجیتن  تداسح   ـ

. ریدقت تداسح و 

. دیآ هریچ  ریدقت  رب  تداسح  هک  تسا  کیدزن  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
. دریگ یشیپ  ریدقت  زا  تداسح  هک  تسا  کیدزن   ـ

. دوسح هناشن 

زا دـیوگ و  یم  قلمت  ور  هب  ور  دـنک ,  یم  تبیغ  رـس  تشپ  تسا :  هناـشن  هس  ار  دوسح  تفگ :  شدـنزرف  هب  ناـمقل  ع : )   ) قداـص ماـما   ـ
. دوش یم  داش  نارگید  يراتفرگ 

(( . 5  )) نارگید ياهیراتفرگ  زا  ندش  داش  ندرک و  یسولپاچ  ندرک ,  تبیغ  دراد :  هناشن  راه  دو چـ حـسـ ص : )   ) اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ

؟ درک دیاب  هچ  دسح  ساسحا  عقوم  رد 

.

(( . 6  )) نکم متس  يدرب  دسح  نوچو  نکم  يرواد  دوز )  ) يدرب نامگ  هاگره  نکن و  ییانتعا  يدز  دب  لاف  هاگره  ص : )   ) ادخ ربما  پـیـ  ـ

 . هدیدنسپ تداسح 

بش و ار  نآ  وا  هداد و  یتورث  لام و  وا  هب  دنوادخ  هک  يدرم  هب  ندرب  کشر  تسین :  اور  درومود  رد  زج  تداسح  ص : )   ) ادـخ ربمایپ   ـ
. دزادرپ یم  نآ  هب  زور  بش و  وا  تسا و  هدومرف  اطع  نآرق  وا  هب  دنوادخ  هک  يدرم  هب  ندرب  کشر  دنک و  یم  قافنازور 

ص 238. ج 73 ,  راحب ,  تسا :  هطبغ  تیاور  نیا  رد  تداسح  زا  روظنم 
. دروخ یمن  هطبغ  دزرو و  یم  تداسح  قفانم  دزرو ,  یمن  تداسح  دروخ و  ـن غـبـطـه مـی  مؤ مـ ع : )   ) قدا ما صـ ـ ما  ـ

 : دومرف دـننک )) یمن  وزرآ  تسا  هداد  يرترب  رگید  یخرب  رب  ار  یخرب  نآ  اـب  دـنوادخ  هک  ار  يزیچ  نآ   )) هیآ زا  شـسرپ  هب  خـسا  رد پـ  ـ
. دشاب هتشاد  ار  اهنآ  دننام  هک  دنک  یموزرآ  هکلب  دنک , یمن  وزرآ  ار  رگید  یسک  رتخد  ای  نز  درم , 

.2

 . ـغ یرد

 . غیرد

 . نامدرم نیرتروخ  غیرد 
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 . نآرق
 ((. ناسرتب دنتسه ,  ینامیا  یب  تلفغ و  لاح  رد  نانچمه  نانآ  هدمآ و  نایاپ  هب  راک  هک  تر  زور حـسـ زا  ار  نا  ـ نآ ))

 ((. مدوب ناگدننک  هرخسم  زا  مدرک و  یهاتوک  ادخ  راک  رد  هچنآ  رب  اغیرد  يا  دیوگن :  یسکات  ))
 ((. متفر یم  دوب ,  هتفرگ  شیپ  رد  لوسر  هک  ار  یهار  شاک  يا  دیوگ :  دزگ و  نادند  هب  اردوخ  نا  ـتـ سد ـر  فا يزور کـه کـ ))

ياج رب  یـسک  يارب  ار  نآ  هدروآ و  درگ  اوران  هب  ار  یلام  هک  تسا  يدرم  سوسفا  تماـیق ,  زوررد  سوسفا  نیرتگرزب  ع : )   ) یلع ما  ـ ما  ـ
 . خزود هبوا  دور و  تشهب  هب  ببس  نادب  دشاب و  هدرک  جرخ  ناحبس  يادخ  تعاط  هار  رد  ار  نآ  وا  هتشاذگ و 

تسیک ؟  نامدرم  نیرت  ترسحرپ  هک  لاؤس  نیا  هب  خسا  رد پـ  ـ
 . تشهب هب  ار  يو  ثراو  درب و  خزود  هب  ار  وا  نآ  ببس  هب  دنوادخو  دنیب  يرگید  يوزارت  رد  ار  دوخ  ییاراد  لام و  هک  یسک  دومرف : 
راتفر تلادع  هب  نارگید  اب  دوخ  ودیوگب  تلادع  زا  نخس  هک  دروخ  یم  یـسک  تمایق  زور  رد  ار  سوسفا  نیرتشیب  ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ

. دنکن
. دشورفب يرگید  يایند  يارب  ار  دوخ  ترخآ  هک  تسا  یسک  زیخاتسر  زور  رد  نامدرم  نیرتنامیشپ  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ

رد هچنآ  هک  دنادنو  دریگن  يا  هرهب  دوخ  شنیب  شناد و  زا  هک  تسا  یـس  ناز کـ هآ هـمـه  ـی و  نا ـیـمـ ـش ـغ و پـ یرد ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
 . شنایز هب  ای  تسوا  دوس  هب  تسنآ  راک 

 . یکین

 . یکین

 . هرهچ یتشزو  راک  رد  یتسس  لد و  یهایس  ار  هانگ  يدب و  متفای و  راک  يورین  راسخر و  هیارآو  لد  رون  ار  یکین  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ

. دب راک  زا  سپ  کین  راک  ریثات 

 . نآرق
 ((. منابرهم هدنزرمآ و  نم  اریز  دوش  راکوکین   , يراکدب زا  سپ  دشاب و  هدش  یهانگ  بکترم  مـگـر کـسـی کـه  ))

((. دنرب یم  نایم  زا  ار  اهیدب  اهیکین  اریز  بش :  زا  یتاعاس  زور و  ماجنا  زاغآ و  رد  رازگب  زامن  ))
. اهیبوخزا سپ  ياهیدب  دنتشز  هچ  ناهانگ و  اهیدب و  زا  سپ  ياهیبوخ  دنتس  ـبـا هـ یز چـه  ع : )   ) ـر قا ما بـ ـ ما  ـ

ار دوخ  عیرـس  نانچ  ـد و  یآ ـی  مر هانگ بـ نآ  بیقعت  رد  تدشب  نانچ  دریگ , یم  تروص  یهانگ  يدب و  زا  دـعب  هک  يا  هنـسح  یک و  نـیـ  ـ
 . ما هدیدن  يزیچ  رد  زگرهار  تعرس  تدش و  نآ  ریظن  هک  دنک ) یم  شدوبان  و   ) دناسر یم  نآ  هب 

, دنک يراکتـشز  اراکـشآ  هکره  دهد و  ماجنا  یبوخ  راک  زین  ناهن  رد  دیاب  دـهد , ماجنا  یتشزراک  ناهن  رد  ـه  کر هـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
. دهد ماجنا  کین  راک  زین  اراکشآدیاب 

. اهیکین ندش  ربارب  دنچ 

 . نآرق
((. دهد یم  گرزب  يدزم  دوخ  بناج  زا  دنک و  یم  ربارب  ود  ار  نآ  دشاب  ییکین  رگا  دنک  یمن  متس  يا  هرذ  گنسم  ـد هـ نواد خـ ))

متـس نانآ  هب  دنیب و  رفیک  نآ  دننامه  اهنت  دـهد  ماجنا  يدـب  راک  هک  ره  دـنهد و  شاداپ  وا  هب  ربارب  هد  دـهد , ماجنا  یکین  راک  سک  ره  ))
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((. دوش یمن 
((. دنشاب ناما  رد  زور  نآ  تشحو  زا  ناراکوکین  دریگ و  شاداپ  ار  نآ  زا  رتهب  دنک , یکین  را  ـس کـه کـ کر هـ ))

دوش و یم  باسح  ربارب  کی  يدب  هک  تسا  نیا  دارم  دیآ ---  بلاغ  شیاه  هد  رب  شیاه  کی  هک  یسک  لاح  هب  ادب  ع : )   ) داجـس ماما   ـ
.ـ  ربارب هد  یبوخ 

روظنم شیارب  یبوخ  هد  ـد , هد ماجنا  یبوخ  کی  هک  یـسک  دومرف :  دنیب ))  شاداپ  نآ  دـننام  ربارب  هد  دـنک  یبوخ  هک  ره   )) هیآ هرا  ـ برد  ـ
هانگ هد  زور  کی  رد  هک  یـسک  زا  میر  ها مـی بـ اد پـنـ دوش بـه خـ یم  هتـشون  یکی  نامه  شیارب  دـهد , ماـجنا  يدـب  کـی  هک  ره  دوش و 

. ددرگ بلاغ  شیاهیدب  رب  شیاهیبوخ  ات  دهد  یمن  ماجنا  مه  یبوخ  کی  اما  دوش  یم  بکترم 
كرا و ياد تـبـ ـن سـخـن خـ یا دنکربارب و  دصتفه  ار  وا  بوخ  راک  ره  دنوادخ  دهد  ماجنا  یبوخ  راک  نمؤم  هاگره  ع : )   ) قداص ماما   ـ

((. دنادرگ فعاضم  دهاوخب  هک  سک  ره  يارب  دنوادخ  و   : )) تسا هدومرف  هک  تسا  یلاعت 

 . کین راک  نیرتهب 

تسیچ ؟  ادخ  دزن  کین  راک  نیرترب  هک  شسرپ  نیا  هب  ـخ  سا رد پـ ص --- )   ) اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
تسا ؟  مادک  ادخ  دزن  يدب  نیرتگرزب  دش :  لاؤس  اضق  هب  يدنسرخو  يراتفرگ  الب و  رب  ربص  ینتورف و  ییوخشو و  خـ دومرف : --- 

. طلسم لخب  ییوخدب و  دومرف : 

 . بوخ راک  زا  ندش  لاحشوخ 

 . تسا نمؤموا  ددرگ , لاحشوخ  شبوخ  راک  زا  دوش و  تحاران  دنک  یم  هک  يدب  راک  زا  هکره  ص : )   ) ادخ رب  ـ ما پـیـ  ـ
. دبلطب شزرمآدنک  يدب  هاگره  دوش و  نامداش  دهد  ماجنا  بوخ  راک  نوچ  هک  تسا  ـن کـسـی  مؤ مـ ع : )   ) ـا ضر ما  ـ ما  ـ

راک نوچ  هک  دنتـسه  یناسک  ناگدـنب  نیرتهب  دومرف :  دـش  لاؤس  ناگدـنب  نیر  هرا بـهـتـ ـ برد ص )   ) اد ـبـر خـ ما زا پـیـ ع : )   ) ـر قا ما بـ ـ ما  ـ
. دنبلط شزرمآ  دننک  دب  هاگرهو  دنوش  نامداش  دننک  بوخ 

 . ندرک یکین 

 . ندرک یکین 

 . نآرق
وت هب  ادخ  هک  نا  یکین کـن هـمـچـنـ نکم و  شومارف  ایند  زا  ار  تا  هرهبو  يوجب  ار  ترخآ  يارس  تسا ,  هداد  وت  هب  ادخ  هک  هچنآ  رد  ))

((. درادن تسود  ار  ناراکهبت  دنوادخ  هک  شابم  نیمز  يور  رد  يراکهبت  داسف و  لابند  تسا و  هدرک  یکین 
((. دراد تسود  ار  ناراکوکین  دنوادخ  هک  دینک  یکین  دیزادنین و  تکاله  هب  شیوخ  ياهتسد  اب  ار  دوخ  دینک و  قافنا  ادخ  هار  رد  و  ))

وا دنک  یم  یهن  متس  يراکتشز و  اشحف و  زا  دهد و  یم  نامرف  نادنواشیوخ ,  هب  شـشخب  يراکوکین و  يرگداد و  هب  دنوادخ  ـا  نا هـمـ ))
((. دیریگ دنپ  هک  دشاب  دهد  یم  زردنا  ار  امش 

 . تسا هداهن  شرایتخا  رد  تردق  هدرک و  یکین  وا  هب  دنوادخ  هک  تسا  یسک  ندرک  یکین  هب  مدرم  نیرتراوازس  ع : )   ) یلع ما  ـ ما  ـ
 . ناراکدب تشرس  ندرک  يدب  تسا و  ناکین  تشرس  يوخ و  ندرک  یکین   ـ

 . تسا تبحم  ندرک  یکین   ـ
 . تسا تمینغ  ندرک  یکین   ـ
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. دوش جنگ  نیا  کلام  هک  تسا  یسک  میرک  تسا و  جنگ  ندرک  یکین   ـ
 . تسا يراکوکین  شناد  رویز  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ

 . تسالاک نیرتروآ  دوسو  تشک  نیرتهب  نآ  هک  يراکوکین  هب  داب  وت  رب  ع : )   ) یلع ماما   ـ
 . تسا يراکوکین  نامیا  نیرترب   ـ

. دوش یم  دایز  مارتحا  تزع و  ناهانگ  زا  یشوپمشچ  ندرک و  یکین  اب   ـ
هب ینمؤ  ار هـیـچ مـ ـ یز نک ,  یکین  نم  نارادتسود  هب  یناوت  یم  ات  قاحـسا :  يا  دومرفرامع : ---  نب  قاحـسا  هب  ع --- )   ) قداص ماما   ـ

 . تسا هدرکراد  هحیرج  ار  شلد  هتخادنا و  شارخ  ار  سیلبا  يور  راک  نآ  اب  هک  نیا  رگم  درکن  کمک  یکینرگید و  نمؤم 
- - 
- - 

 . تسا نامیا  سار  رد  مدرم  هب  ندرک  یکین  ع : )   ) یلع ماما   ـ
 . ناگدنب هب  ندرک  یکینداعم  يارب  تسا  يا  هشوت  وکین  هچ   ـ

 . تسا ندرک  یکین  يزوریپ ,  تاکز   ـ
 . تسا ناسنا  لیاضف  زا  يراکوکین   ـ

. دیدید یم  نایناهج  همه  زا  رتابیز  يا  هفایق  لکش و  رد  ار  نآ  نامگیب  دش  یم  مسجم  يراکوکین  رگا   ـ

 . تبحم يراکوکین و 

 . تسا تبحم  يراکوکین  ع : )   ) یلع ماما   ـ
 . تسا تبحم  نامسیر  ببس و  ندرک  یکین   ـ

. دنرادب تسود  ار  وا  شناردارب  ناتسود و  دشاب  دایز  شناسحا  هک  نآ   ـ
. دوش رایسب  شنارای  ناراکتمدخ و  دشاب ,  راکوکین  رایسب  هک  نآ   ـ

. دوش رادروخرب  نانآ  تبحم  یتسود و  زا  هراومه  دنک  یکین  مدرم  هب  هک  نآ   ـ

. دیآ یم  تسد  هب  اهلد  ناسحا  اب 

. دراد اور  يدب  اهنآ  هب  هک  یسکزا  ترفن  ینمشد و  رب  هدش و  هتشرس  دنک  یبوخ  اهنآ  هب  هک  یسک  تبحم  رب  اهلد  ص : )   ) ادخ ربما  پـیـ  ـ
. دنک یم  هدنب  ار  ناسنا  ندرک  یکین  ع : )   ) یلع ماما   ـ

 . تسا ناسحا  هدنب  ناسنا   ـ
. دشک یم  دنب  هب  ار  یمدآ  ندرک  یکین   ـ
. دنا هدش  ناسحا  هدنب  هک  ییاهناسنا  اسب   ـ

 . ینک یم  دوخ  هدنب  ار  اهنآ  نک  یکین  مدرم  هب   ـ
. دندشن هتفرگ  یگدنب  هب  مارکا  دننامه  يزیچ  هب  میرک  نادرم   ـ

. دوش یم  فرصت  اهلد  ندرک  یکین  اب   ـ
ره هب  دـش , یهاوخ  وا  ياتمه  يوج ,  يزاـین  یب  یهاوخ  هک  ره  زا  يوش ,  یم  وا  ریـسا  نکزارد ,  یهاوخ  هک  ره  يوس  هب  زا  ـت نـیـ ـسد  ـ

. دش یهاوخ  وا  ياورنامرف  نک  یبوخ  یهاوخ  هک 
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 . تسا هدرک  يدب  هک  یسک  هب  ندرک  یبوخ 

یم نانآ  حالـصا  بجومو  تسا  رترثؤم  ناشیا  رد  اهنآ  هب  تندرک  يدب  زا  تناهاوخدب  نانمـشد و  هب  وت  ندرک  یبوخ  ع : )   ) یل ما عـ ـ ما  ـ
. دوش

 . نک یبوخ  تسا ,  هدرک  يدبوت  قح  رد  هک  یسک  هب  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
 . يوش یم  شکلام  نک  یبوخ  تسا  هدرک  دب  هک  نآ  هب  ع : )   ) یلع ماما   ـ

 . نک ییامنهار  یبوخ  ریخ و  هب  تیابیز  شوخ و  راتفگ  اب  نک و  حالصا  ار  رادرکدب  دوخ ,  کین  رادر  بـا کـ  ـ
 . تسا ناسحا  نیرتوکین  راتفر  دب  هب  ندرک  یکین   ـ

. دهد یم  یتشآ  ار  نمشد  تسا  هدرک  يدب  هک  نآ  هب  ندرک  یکین   ـ
 . نک یبوخ  تسا  هدرک  يدب  تقح  رد  هک  یسک  هب  هدش  هداد  وت  هب  هک  یتمعن  شاداپ  هب   ـ

. دهد خساپ  یبوخ  اب  ار  يدب  هک  یسکرگم  درواین  تسد  هب  ار  شزرمآ   ـ
. دشاب وا  هب  ندرک  یبوخ  رب  وت  تردق  زا  رتشیب  ندرک  يدب  رب  تردارب  تردق  ادابم   ـ

. راکوکین

. دنام یم  سک  یب  راوخ و  دنک  يدب  هک  نآ   , دوش یم  يرای  راکوکین  ع : )   ) یلع ماما   ـ
. دوش لقتنم  ناگدرم  ياه  هناخ  هب  دنچره  تسا ,  هدنز  راکوکین   ـ

. دنک یکین  مدرم  همه  هب  هک  تسا  یسک  راکوکین   ـ
. دنراکوکین نانمؤم  انامه   ـ

 . تسا بوبحم  يراکوکین  ره   ـ

 . تسا ناراکوکین  اب  دنوادخ 

 . نآرق
 ((. تسا ناراکوکین  اب  ادخ  انامه  میهد و  یم  ناشن  ناشیا  هب  ار  نامیاههار  دننک  داهج  هار مـا  رد  نا کـه  ـ نآ و  ))

((. دنراکوکین هکنانآ  اب  تسا و  ناراگزیهرپ  اب  ادخ  انامه  ))
ناوریپو مهیلع  هّللا  تاولـص  دـمحم  نادـناخ  هرابرد  هیآ  نیا  دومرف :  تسا ))  ناراکوکین  ابدـنوادخ  انامه   )) هیآ هرابرد  ع )   ) رقاـب ماـما   ـ

 . تساهنآ
هارمگ و دوـخ  ـن  ید رد  دـیوش کـه  هریچ  اـهمان  نـیا  رب  اداـبم  ما ,  هتـشگ  هژیو  ییاـهمان  هـب  نآرق  رد  نـم  هـک  دـینادب  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ

 ((. تسا ناراکوکین  اب  دنوادخ  انامه   : )) دیامرف یم  لج  زع و  يادخ  هک  راکوکین  نسحم و  نآ  متسه  نم  دش  دیهاوخ  هتشگرس 

 . يراکوکین ریسفت 

ار وا  کین  را  ـد هـر کـ نواد ـد,خـ هد ماجنا  وکین  ار  شراک  نمؤم  هاگره  دومرف :  یم  هک  مدین  شـ ع )   ) قدا ما صـ ـ ما زا  ـد :  یز ـن یـ بر عـمـ  ـ
تسیچ ؟  يراکوکین  مدرک :  ضرع  دنادرگ  ربارب  دصتفه 

هچنآ ره  زا  یتفرگ  هزور  هاـگره  روآ و  ياـج  هب  وکین  ار  تدوجـس  عوکر و  يرازگزاـمن  نوچ  ـت کـه )  ـسا ـن  یا يرا  ـ کو نـیـکـ  :) دومرف
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. دشاب كاپ  یگدولآزا  دیاب  ینک  یم  ادخ  يارب  هک  يراک  ره  نک  يرود  دنک  یم  لطاب  هابت و  ار  هزور 
یکین و هرابرد  ص )   ) ربما زا پـیـ هک  تسا  هدش  تیاور  دوب : ))  راکوکین  دنک و  ادخ  هب  ور  صالخا  يور  زا  هک  یس  کـ ـه ((  یآ هرا  ـ برد  ـ

یم ار  وت  وا  ینیبن  ار  وا  وت  رگا  اریز  ینیب ,  یم  ار  وا  ییوگ  هک  یتسرپ  نانچ  ار  يادـخ  هک  تسا  نیا  ناسحا  دومرف :  دـش ,  لاؤس  ناـسحا 
. دنیب

 . تسا هدرک  دوخ  هب  دنک  یکین  هک  ره 

 . نآرق
امش ات  میداتسرف  ناترس  رب  ینا  کـسـ دیـسر ,  ارف  مود  هدعو  نوچو  دینک  یمدوخ  هب  دینک  يدب  رگا  دینک و  یم  دوخ  هب  دینک  یکین  رگا  ))

((. دنزاس دوبان  دنبای  تسد  هچره  هب  دنیآ و  رد  دجسم  هب  دندوب  هدمآرد  دجسم  هب  هک  لوا  راب  نوچ  دنزاس و  نیگمغ  ار 
نایز هب  دهن  مهرب  تریصب  مشچ  هکره  تسوا و  دوس  هب  درگن  یم  تریـصب  يور  زا  هکره  تسا  هداد  كاردا  امـش  نا بـه  ـ ترا ـ گدرور پـ ))

 ((. متسین امش  هدنرادهگن  نم  تسوا و 
 ((. تسا زاین  یب  نایناهج  همه  زا  ادخ  انامه  تسا ,  هدرک  دوخ  دوس  هب  دنک  داهج  هک  ره  ))

راوـخ ار  تدوـخ  ینک  يدـبرگا  يا ,  هدرک  یکین  تدوـخ  هـب  يا و  هتـشاد  یمارگ  ار  تدوـخ  ینک  یک  ـر نـیـ گا تـو  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
 . يا هدناسر  نایز  تدوخ  هب  يا و  هدرک 

. ایند رد  يراکوکین  جیاتن 

 . نآرق
تسا ؟  هدرک  لزان  زیچ  هچ  امش  راگدرورپ  دنسرپ :  ناراگزیهرپ  زا  ))

هاگیاجو تسا  نآ  زا  رتوکین  ترخآ  يارـس  دـنهد و  شاداپ  یکین  دـن ,  ـیـا نـیـکـی مـی کـنـ ند ـن  یا رد  هک  نانآ  هب  ار ,  نیرتهب  دـنیوگ : 
 ((. تسا یبوخ  هاگیاج  هچ  ناراگزیهرپ 

شاداپ دنا ,  هدرک  یکین  یناهجن  ـ یا تایح  رد  هک  نانآ  يارب  دیـسرتب  ناتراگدرورپ  زا  دیا !  هدروآ  نامیا  هک  نا مـن  ـ گد يا بـنـ بـگـو :  ))
((. دوش یم  ادا  لماک  باسح و  یب  نارباص  دزم  هک  تسین  نیا  زج  تسا  روانهپ  ادخ  نیمز  تسا و  کین 

 . ناکرشم يراکوکین  هجیتن 

رد درک و  یم  اـفو  ناـمی  بـه پـ دوب ,  راد  هیاـسمه  زاون و  ناـمهیم  يدرم  مردـپ  ادـخ !  لوسر  يا   : مدرک ضرع  یبـض :  رماـع  نب  ناملـس   ـ
دراد ؟  يدوس  وا  يارب  اهنیا  ایآ  دوب  ریگتسد  اهیتخس  واهیراتفرگ 

درم ؟  كرشم ,  وا  ایآ  دیسرپ :  ربمایپ 
یمن دـنمزاین  راوخ و  راتفرگزگره و  وا  ناگدـنامزاب  اهراک  نیا  ببـس  هب  اما  درادـن , يدوس  وا  لاح  هب  اـهنیا  دومرف :  يرآ  مدرک :  ضرع 

. دنوش
ایآ درک  یم  ماعطا  ار  نادنمتس  دروآ و مـ یم  اج  هب  محر  هلـص  تیلهاج  نامز  رد  ناعدج  نبا   ! ادخ لوسر  يا  مدرک  ضر  عـ ـه :  ـش ـ یا عـ  ـ

دنراد ؟  وا  لاح  هب  يدوساهنیا 
 . شخبب ارم  هانگازج  زور  رد  اراگدرورپ !  تفگن :  زور  کی  یتح  وا  هشیاع !  يا  دومرف : 

 . هزاوآو مان  ینعی  دیسر ,  نآ  هب  دوب و  يزیچ  لابند  وت  ردپ  دومرف : متاح  نب  يدع  هب  ص )   ) ادخ ربمایپ   ـ
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 . یسانشن کمن 

. دناشک یم  يراذگ  تنم  تشز  راک  هب  نارگید )   ) ناسحا نتفرگ  هدیدان  ع : )   ) یلع ماما   ـ
. دوش یم  ناسحا )  زا   ) تیمورحم بجوم  یسانشن  کمن   ـ

. دوش تازاجم  تیمورحم  رفیک  هب  دراد  هدیشوپ  ار  نارگید )   ) یکین هکره   ـ

 (. هقرفتم  ) ندرک یکین 

. درادن یهاگیاج  شرظن  رد  زین  ناسحا  یبوخ و  دشابن ,  روآ  جنر  راوگان و  شیارب  يد  ـه بـ کر هـ ع : )   ) ـم ظا ما کـ ـ ما  ـ
. دریگب ار  ندرک )  یکین  رب   ) وا ییاناوت  دنوادخ  دنک , عطق  ار  دوخ  ناسحا  هتشر  هک  یسک  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ

 . تسا نآ  ببس  هب  نداهنن  تنم  ناسحا  لامک   ـ
.2

 . هظفاح

 . هظفاح

لاح تشاد  مک  ار  هظ  ـ فا طقف حـ اهیگژیو  نیا  نایم  زا  ناسنا  رگا  هک  يا  هدیـشیدنا  ایآ   --- : لضفم ثیدح  رد  ع --- )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
دوب ؟  هنوگچ  شزور  و 

هچ تشاد  یمن  هگن  شا  هظفاـحرد  ار  دوـخ  ياـه  هدـی  ـنـ ـش هد هـا و  ـ ید هداد هـا و  اـه و  هـتفرگ  راـبنایز و  دـنمدوس و  تاـعوضوم  رگا  و 
همه ـر  گا درک ,  یم  مگ  ار  نآ  زاب  دومیپ , یم  اهراب  اهراب و  ار  یهاررگا  دمآ  یم  دوجو  هب  شتایبرجت  یگد و  ـ نز اهراک و  رد  یتالالتخا 

زا تسناوت  یمنو  دش  یمن  دنم  هرهب  يا  هبرجت  زا  تفای و  یمن  داقتعا  ینید  هب  درپس ,  یمن  رطاخ  هب  ار  یشناد  , دناوخ یم  سرد  ار  شرمع 
. دوش جراخ  هرسکی  ندوب  ناسنا  زا  هک  دوب  راوازس  یلک  روط  هب  دریگب ,  یتربع  نیرتمک  اه  هتشذگ 

. درب یمن  دای  زا  ار  یتبیصم  چیه  سک  چیه  دوبن  یشومارف  رگا  اریز  تسا ,  یشومارف  تمعن  ناسنا  يارب  هظفاح  تمعن  زا  ـر  تالا بـ

 . یلاسدرخ رد  ندرک  ظفح 

دنناـم یلاـسنهک  رد  ندرکظفح  دوـش و  یم  هدـنک  گنـس  رب  هک  تـسا  یناـشن  دـننام  لاـسدر  ندر خـ حـفـظ کـ ص : )   ) اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
 . تسا بآ  يور  نتشون 

رد هک  یـسک  تیاـکحودوش  یم  هدـنک  گنـس  يور  هک  تسا  یـشقن  نوچ  دزو هـمـ ـ مآ ـی مـی  لا ـ ـس در  رد خـ ـی کـه  ـس ـت کـ یا حـکـ  ـ
. دسیونب بآ  رب  هک  تسا  یسک  دننامه  دزومآ  یم  یلاسنهک 

. دنک یم  دایز  ار  هظفاح  هچنآ 

 . هزور ندز و  كاوسم  نآرق ,  توالت  دروآ :  یم  هظفاح  درب و  یم  نیب  زاار  یشومارف  زیچ  هس  ص : )   ) ادخ رب  ـ ما پـیـ  ـ
 . نآرق توالت  ندز و  كاوسم  ردنک ,  دیادز :  یم  ار  يرامیب  ودنک  یم  دایز  ار  هظفاح  زی  سـه چـ يا عـلـی !   ـ

 . يزوت هنیک 
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 . يزوت هنیک 

 . تساهبیع نیرت  تسپ  يزوت  هنیک  ع : )   ) یلع ماما   ـ
 . تسا يزوت  هنیک  يوخ ,  نیرت  تسپ   ـ

(. دنک یم  هدرمژپ   ) دنک یم  دوبان  ار  ناسنا  يزوت  هنیک   ـ
 . تسا زیگنارب  مشخ  هنیک ,   ـ

 . تسا نادوسح  تلصخ  يزوت  هنیک   ـ
 . تسا يرسم  کلهم و  يرامیب  تخس و  يدرد  يزوت  هنیک   ـ

 . تسا هدنشک  یضرم  تسپ و  ییوخ  يزوت  هنیک   ـ
 . تسا نادب  رارشا و  ياهتلصخ  زا  يزوت  هنیک   ـ

. دوش یمن  هدناشنورف  ندمآ  زوریپاب  زج  هک  تسا  یشتآ  يزوت  هنیک   ـ
 . تسا کلهم  يدرد  نآ  هک  دینک ,  كاپ  هنیک  زا  ار  دوخ  ياهلد   ـ

 . تساهبیع همه  سار  رد  يزوت  هنیک   ـ
. دوش يوریپ  اه  هنیک  زا  نآ  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتزیچان  رتریقح و  رتکچوک و  ایند   ـ

 . نتفرگ لد  هب  هنیک  زا  تسا  رتهب  يراذگ  هلگو  شنزرس  ع : )   ) يداه ماما   ـ
. دنک نوریب  لد  زا  ار  اه  هنیک  هک  تسا  یسک  دنمدرخ  ع : )   ) یلع ماما   ـ

 . تسا يزوت  هنیک  اهبوشآ  اه و  هنتف  تلع   ـ
 . تسا يزوت  هنیک  يدب ,  ترارش و  رازفا  گنج   ـ

. ددرگ هدوسآ  شغامد  لد و  دزیر , رود  ار  هنیک  هکره   ـ
. دوردب تنحم  جنر و  دراکب , هنیک  هک  نآ   ـ

. ددرگ مک  وا  يراذگ  هلگو  شنزرس  دوش , دایز  شا  هنیک  هکره   ـ
دن ـ نا يراز مـ ـ فا ـنـگ  جا ـهـ نآ زا  کــیره  اــب  هزراــبم  يارب  دــیزی و  ـ هر تدا بـپـ ـ ـــس ـم و حـ ـــش يزو و خـ تد بـخـل و کـیـنـه تـ زا حـ  ـ

. دیروآ مهارف  تشذگ  يرابدرب و  موزل  ترخآراک و  حالصاو  تلیضف  بلط  تلیذر و  اب  هزرابم  اهنآ ,  تبقاع  رد  ندیشیدنا 

. زوت هنیک 

 . نادنچ ود  شهودنا  تسا و  باذع  رد  زوت  هنیک  ناج  ع : )   ) یلع ماما   ـ
 . تسا زوت  هنیک  مدرم  نیرت  شیاسآ  مک  ع : )   ) يرکسع ماما   ـ

تسیک ؟  نم  هب  امش  نیرت  تهابش  یب  هک  میوگب  امش  هب  ایآ  ص : )   ) ادخ ربمای  پـ  ـ
. دوسح زوت و  هنیک  دنسپدوخ و  لیخب و  هدول و  مانشد و  ندینش  زا  اورپ  یب  يوگمانشد   : دومرف ادخ ,  لوسر  يا  يرآ ,   : دندرک ضرع 

 . تسا زوت  هنیک  لد   , اهلد نیرت  شغ  لغرپ و  ع : )   ) یلع ماما   ـ
. زوت هنیک  تسا  ینیشنمه  دب   ـ
 . تسین يردارب  ار  زوت  هنیک   ـ

 . تسین یتسود  دنبیاپ  زوت  هنیک   ـ
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 . تسین زوت  هنیک  راوگرزب  مدآ   ـ

. دیاپ یمن  نمؤم  لد  رد  هنیک 

اما دراد ,  یمن  هگن  وا  هب  تبـسن  يا  هنیک  دوخ  لد  رد  دش  ادج  دوخ  ردارب  زا  هک  ینامز  تسا و  يا  هظحل  نمؤم  هنیک  ع : )   ) قداص ماما   ـ
 . تسا رمعلا  مادام  رفاک  هنیک 

. دور یم  وا  لد  زا  زین  هنیک  تساخرب  هک  نیمه  تسا ,  هتسشن  هک  تسا  ینامز  ات  نمؤم  هنیک   ـ
 . تسا كدنا  شا  هنیک  دومرف :  نمؤم  فصو  رد  ص )   ) ادخ ربمایپ   ـ

. دروآ یم  هنیک  هچنآ 

. دروآ یم  هنیک  راک  نیا  اریز  نکن ,  شنزرس  دایز  نک و  لمحت  دراد  هک  یعضو  نامه  اب  ار  تردارب  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ

. درب یم  ار  هنیک  هچنآ 

 . نک نک  هشیر  تدوخ  هنیس  زا  ار  نآ  نارگید ,  هنیس  زا  يدب  ندرک  ورد  يارب  ع : )   ) یلع ماما   ـ
. درب یم  ار  هنیک  ییور  شوخ  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ

. دور یم  نیب  زا  اه  هنیک  اهیراتفرگ  اهیتخس و  ماگنه  رد  ع : )   ) یلع ماما   ـ

. ریقحت

 . مدرم نتسناد  ریقح  زا  یهن 

وت راگدرورپ  هک  اریز  رامشم  ریقح  شا  هماج  ندوب  هنهک  ببـس  هب  ار  سک  چیه  مدنزرف !   --- : دومرف شدنزر  بـه فـ ع --- )   ) نا لـقـمـ  ـ
 . تسا یکی  وا  و 

زا کی  مادک  هک  دناد  یمناریز  درمـش ,  رادقمیب  راوخ و  ار  ادـخ  ناگدـنب  زا  يدـحا  دـیابن  امـش  زا  هـیـچ یـک  ص : )   ) اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
 . تسادخ یلو  تسود و  اهنآ 

 . نمؤم ریقحت  زا  نتشاد  رذح  رب 

زور رد  یلاعت  يادـخ  درامـش , ریقح  راوخ و  یتعاـضب  مک  اـی  یتسدـیهت  ببـس  هب  ار  ینمؤم  نزاـی  درم  سک  ره  ص : )   ) ادـخ ـبـر  ما پـیـ  ـ
. دنک شیاوسر  سپس  امن و  تشگنا  اروا  زیخاتسر 

 . تسا گرزب  دنوادخ  دزن  مه  نانآ  کچوک  اریز  رامشم , ریقح  راوخ و  ار  یناملسم  چیه   ـ
نم تسا و  هدش  نم  اب  گنج  هدامآ  , درامـش راوخ  ارم  ناتـسود  زا  یکی  هک  ره  دیامرف :  یم  یلاعتو  كرابت  يادخ  ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ

 . منیرت هدنباتش  منارادتسود  نداد  يرای  رد 
. دهد گنج  نالعا  نم  اب  درامش  کبس  راوخ و  ارم  نمؤم  هدنب  هک  نآ  ره  دیامرف :  یم  لجو  زع  يادخ   ـ

. درادرب تسد  وا  ریقحت  زا  هک  هاگ  نآ  ات  دراد  شنمشد  دنک و  ریقحت  ار  وا  هتسویپ  دنوادخ  درامش , ریقح  ار  ییاونیب  نمؤم  هکر  هـ  ـ
. درامش کچوک  ار  دوخ  ناملسم  ردارب  هک  سب  نیمه  مدآ  دنزرف  يدب  رد  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
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 . قح

 . حـق

 . نآرق
یتشذـگ نک ,  تشذـگ  سپ  دـسر  یم  ارف  تمایق  دـیدرت  یب  میدـیرفاین و  قح  هب  زج  تساهنآ  ناـیم  ار  هچنآ  نیمز و  اـهنا و  ـمـ ـسآ مـا  ))

((. وکین
 . تسا نابیتشپ  نیرتدنمورین  قح  ع : )   ) یلع ماما   ـ

 . تسنارب يریشمش  قح   ـ
 . نایارگ لطاب  دض  رب  تسا  يریشمش  قح   ـ

 . لیلد تجح و  يا  هدنیوگ  ره  يارب  تسا و  تاجن  هیام  دنک  لمع  نادب  هک  ره  يارب  قح   ـ
. درادن تروشم  تیامح و  هب  يزاین  تسا و  نشور  قح   ـ

. دینک لمع  نآ  هب  سپ  تسا ,  دنمجرا  هیاپ و  دنلب  قح  ع : )   ) قداص ماما   ـ
 . تسا كاخ  هرک  زا  رت  هدرتسگ  قح  ع : )   ) یلع ماما   ـ

هب اردوخ  شوگ  سپ ,  منک  یم  هاگآ  قح  زا  ار  وت  نم  تسا و  دهاجم  دیوگب  قح  اراکشآ  هک  یسکو  تسا  نخس  نیرتوکین  قح  انامه   ـ
. راپس نم 

ناراوس اهبکرم  نیا  سپدـنتفرگ ,  تسد  هب  ار  اهنآ  ماـمز  دنتـسشن و  اـهنآ  رب  ناـشنابحاص  هک  ـتـنـد  ـس مار هـ ـی  یا ـبـهـ کر حـق مـ ـال !  هـ  ـ
. دندیسر هدرتسگ  يا  هیاس  هب  ات  دندرب  تمیالم  یمارآ و  هب  اردوخ 

. دبوک یم  مهرد  ار  لطاب  قح 

 . نآرق
((. دیهد یم  تبسن  ادخ  هب  هچنآ  زا  امش  رب  ياو  تسا و  هدنوش  دوبان  لطاب  ودبوک  مهرد  ار  نآ  ات  مینز ,  یم  لطاب  رس  رب  ار  قح  هکل  بـ ))

 ((. تسا دنمزوریپ  اناوت و  ادخ  اریز  میوش ,  یم  زوریپ  مناربمایپ  نم و  هتبلا  هک :  هتشاد  ررقم  ادخ  ))
. دوش دوبان  دنک  رپس  هنیس  قح  ربارب  رد  هکره  ع : )   ) یلع ماما   ـ

. دتفا كاخ  هب  دنکفا  رد  هجنپ  قح  اب  هک  ره   ـ
. دنازوسب ار  یناوارف  ياه  همیه  شتآ  یکدنا  هک  نانچمه  دنک , دوبان  ار  لطاب  يرایسب  قح  یکدنا   ـ

هکلب  : )) تسا دنوادخ  نخـس  نیا  دوش و  هریچ  لطاب  رب  قح  هک  نآ  رگم  دتـسیاب  قح  ربارب  رد  هک  تسین  یلطاب  چیه  ع : )   ) قداص ما  ـ ما  ـ
 ((. دبوک مهرد  ار  نآ  ات  مینز  یم  لطاب  رس  ربار  قح 

. دوش هتسکش  مهرد  دزیتسب  قح  اب  هک  نآ  تسا و  هدروخ  تسکش  دوش  زوریپ  يدب  ورش  هب  لسوت  اب  هک  نآ  ع : )   ) یلع ماما   ـ
 . تسا بلاغو  زوریپ  قح  بولغم   ـ

 . تزعو قح 

زیزع هک  نیا  رگم  دزن  گـنچ  نآ  هب  یلیلذ  چـیه  و  دـش ,  لـیلذ  هک  نآ  رگم  تشاذـگن  ورف  ار  قح  يزیزع  چـیه  ع :)   ) ير ـکـ ـس ما عـ ـ ما  ـ
 . تشگ
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. ددرگ راوخدزرو  دانع  قح  اب  هکرهو  دتفا  رد  تلذ  هب  دوش  تزع  يایوج  قح  زج  هب  هکره  ع : )   ) یلع ما  ـ ما  ـ
 . ینک ینتورف  نآ  ربارب  رد  يدش  ور  هب  ور  قحاب  نوچ  هک  تسا  نآ  يدنمجرا  تزع و  ع : )   ) قداص ماما   ـ

 . قح ینیگنس 

 . نآرق
تسا ؟  هناوید  وا  هک  دنیوگ  یم  یـا  ))

((. دنراد تهارک  قح  زا  ناشنیرتشیب  یلو  دروآ ,  نانآ  ياربار  قح  ناشربمایپ  هن , 
((. دیراد تهارک  قح  زا  ناترتشیب  یلو  میدروآ  امش  يارب  ار  قح  ام  هنیآ  ره  ))

 . هدنشک اما  تسا ,  ناسآو  کبس  لطابو  اراوگ  اما   , تسا نیگنس  قح  انامه  ع : )   ) یلع ماما   ـ
یهودنا اما  دیاپن  شیب  یتعاس  هک  یتوهـش  شهاوخ و  اسب  نیریـش و  کبـس و  لطاب  تسا و  خـلتو  نیگنـس  قح  ص : )   ) ادـخ ـبـر  ما پـیـ  ـ

. درآ یپ  رد  زارد 
نیا زا  دنادر و  دنترخآ سـبـک مـی گـ تبقاع و  يایوج  هک  ینامدرمرب  ار  نآ  دنوادخ  اما  تسا ,  نیگنس  شا  همه  قح  ع : )   ) یلع ماما   ـ

 , دنراد نانیمطا  دننک  یم  ییابیکشو  ربص  ادخ  هار  رد  هک  یناس  هب کـ ادخ  هدعو  یتسرد  هب  دنراد و  یم  او  ییابیکش  هب  ار  ناشیاهناج   , ور
 . يوجب کمک  ادخ  زا  هار )  نیا  رد   ) شاب و هدع  نیا  زا  وت  سپ 

 . قح ندرک  لمحت 

وا هرهچ  رد  ار  یتحارا  ما نـ ـ ما دوب  وا  لیم  فالخرب  هک  داد  ییاوتف  ترـضح  درک ,  ییاتفتـسا   ( ع  ) قداص ماـما  زا  لـبج  یلاـها  زا  يدرم   ـ
يزیچ ضوع  رد  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  درکن  لمحت  ار  یقح  سک  چـیه  اریز  نک ,  لـمحت  ار  قح  درم !  يا  دومرف :  سپ  درک ,  هدـهاشم 

. دومرف اطع  وا  هب  تسا  رتهب  شیارب  هک 
نامه وت  هب  نم  مدنزرف !  دو :  ـ مر ـ فو تفرگ  شوغآ  رد  ارم  دیسر  ارف  ع )   ) نیسحلا نب  یلع  مردپ  تلحر  ماگنه  نو  چـ ع : )   ) ـر قا ما بـ ـ ما  ـ
هدرک ار  شرافـس  ناـمه  يو  هب  زی  وا نـ رد  دو کـه پـ ـ مر در و فـ هب مـن کـ شتلحر  ندیـسر  ارف  ماـگنه  رد  مردـپ  هک  منک  یم  ار  یـشرافس 

(. دشاب خلت  دنچره  نک  لمحت  ار  قح  مدنزرف !   : ) تسا
. دوش لطاب  راتفرگ  نآ  ربارب  ود  هزادنا  هب  دنکن , تیاعر  ار  یقح  هک  یسک  اریز  رادابیکش ,  قح  رب  ار  دو  خـ  ـ

 . يروخب ار  لطاب  ینیریش  بیرف  هک  دابم  نک ,  لمحت  ار  قح  یخلت  ع : )   ) یلع ماما   ـ
 . تسا هتخانش  ار  نآ  شزرا  هک  یسک  رگم  دنکن , لمحت  ار  قح   ـ

. دوخ نایز  هب  دنچ  ره  ییوگ  قح  موزل 

 . نآرق
رداـم و ردـپ و  اـی  ناـتدوخ  ناـیز  هب  دـنچره  دـیهد  تداهـش  ادـخ  ياربو  دـیزیخرب  تلادـع  هب  دـیا !  هدروآ  ناـم  ـ یا ـی کـه  نا ـ ـس يا کـ ))

((. دشاب هدوب  امش  نادنواشیوخ 
 . تدوخ هیلع  دنچ  ره  وگب  ار  قح  دوب : هدمآ  نینچ  لوسر  ترضح  ياهریشمش  زا  يریشمش  هتسد  هتشون  رب  ع : )   ) یل ما عـ ـ ما  ـ

وت تاجن  دـنچ  ره  راذـگورف  ار  لطاب  تسا و  نآ  رد  وت  تاجن  هک  اریز  دـشاب ,  نآ  رد  وت  يدوبان  هچ  رگا  وگب  ار  قح  ع : )   ) مظاک ماما   ـ
 . تسا نآ  رد  وت  يدوبان  عقاو )  رد   ) هک اریز  دشاب ,  نآرد 
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 . شنایز هب  هچ  دشاب  شدوس  هب  هچ  دیوگب , ار  قح  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتاوقت  اب  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
 : دوش غراف  یـسرباسح  زا  هک  هاگ  نآ  ات  دـنرتکیدزن  لج  زع و  يادـخ  هب  ناـمدرم  همه  زا  سک  هس  تماـیق  زور  رد  ع : )   ) قداـص ما  ـ ما  ـ

. دیوگب دوخ ,  نایز  ای  دوس  هب  ار ,  قح  هک  يدرمو 
وا يارب  هچ  رگا  دـشاب ,  هتـشاد  تسود  رتشیب  لـطاب  هب  لـمع  زا  ار  قح  هب  لـمع  هک  تسا  یـسکادخ  دزن  مدرم  نیرترب  ع : )   ) یلع ماـما   ـ

 . هدنیازف دنمدوس و  شیارب  لطاب  دشاب و  رابمغ  ودنمنایز 
حیجرت دـناسر ,  تدوس  هچرگا  لطاب ,  رب  دـشاب ,  تنایز  هب  دـنچره  ار ,  قح  هک  تسا  نآ  نیتسار  نام  ـ یا ـه  نا ـ ـش نـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ

 . یهد
هب دشاب و  شردام  ردپ و  ای  دوخ  دض  ربدـنچره  دـیوگب  ار  قح  یمدآ  هک  تسا  نیا  اهنآ  نیرتبجاو  تسا  قح  تفه  نمؤم  ار بـر  ـن  مؤ مـ  ـ

. دوشن فرحنم  قح  زا  اهنآ  رطاخ 

 . مشخ يدونشخ و  لاح  رد  قح  نتفگ 

 . يدونشخ مشخ و  ماگنه  رد  قح  نتفگ  زا  دشاب  رتبوبحم  ادخ  دزن  هکدرکن  یقافنا  چیه  نمؤم  ص : )   ) ادخ ـبـر  ما پـیـ  ـ
ادـخ زا  سرت  هب  مـنک  یم  شرافـس  ار  وـت  مدـنزرف !  ع : --- )   ) نیـسح شدـنزرف  هـب  ترـضح  نآ  ياهـشرافس  زا  ع --- )   ) یلع ماـما   ـ

 . مشخ يدونشخ و  لاح  رد  قح  نتفگو  یتسدیهت  يرگناوترد و 

. رگمتس ياوشیپ  ربارب  رد  ییوگقح 

یقح نخـس  داهج  نیرترب  هک  دینادب  دـیوگن  دـنادب و  ار  قح  یـسک  هک  دوش  نآ  زا  عنام  مدرمزا  سرت  ادابم  ناه !  ص : )   ) ادـخ ربمای  پـ  ـ
. دوش هتفگ  فرحنم  رگمتس و  ياورنامرف  ربارب  رد  هک  تسا 

 . سارهم شیاهدمایپ  زا  نک و  مایق  قح  هب  دومرف :  یم  ع )   ) مردپ ع : )   ) قداص ماما   ـ

 . لطاب روظنم  هب  قح  نخس  نتفگ 

دوب بلاط  یبا  نب  یلع  اب  وا  دنتشادرب  ینامرفان  هب  رس  جراوخ )   ) هیرورح هک  ینامز  (ص : )  ادخربمایپ هتس  ـ باو ـع  فار ـی  با هّللاد بـن  عـبـیـ  ـ
 . یلطاب تین  يارب  تسا  یقح  نخس  نیا  دومرف :  یلع  تسین  ادخ  نآ  زآ  زج  يرواد  دنتفگ :  یماهنآ 

دنتسیک ؟  نانیا  دیسرپ :  دینش ,  ار  تیمکح  هب  ناگدننک  توعد  يادن  یلع  نوچ  هداتق :   ـ
نخـس دومرف :  تسین  ادـخ  نآ  زا  زج  يرواد  دـنیوگ : یم  اهنآ  تفگ :  دـنیوجبیع  ناراکتنایخ  نانآ  هن ,  دومرف :  ـنـد  نا ـ یرا قـ دـش :  ضرع 

. دننک یم  لابند  نآ  زا  ار  یلطاب  فده  اما  تسا  یقح 

 . يریذپ قح 

کچوک ار ---  لطاب  دشاب و  تنمـشددنچ  ره  ریذپب  گرزب  ای  دشاب  کچوک  دروآ  تیارب  هک  سکره  زا  ار  قح  ص : )   ) ادخ ربما  پـیـ  ـ
. دشاب تتسود  دنچره  نادرگرب  شدوخ  هب  دیوگ  هک  ره  گرزب ---  ای 

دنتسه ؟  یناسک  هچ  نانآ  ادخ !  لوسر  يا  دش :  ضرع  شرع  هیاس  يوس  هب  ناگدنباتش  لاح  هب  اشوخ   ـ
دننک يرواد  هنوگ  نامه  مدرم  يارب  دنزرون و  غیرد  دوش  هتساوخ  نانآ  زا  قح  هاگره  دنریذپب و  دنونـشب  ار  قح  نوچ  هک  یناسک  دومرف : 

. دننک یم  دوخ  يارب  هک 
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. دزیرگ یم  رامیب  زا  تسردنتو  رگ  صخش  زا  ملاس  ناسنا  هک  هنوگ  نآ  ـد  یز ـ یر زا حـق مـگـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ

 . قح نتفریذپ  يارب  یلد  ایرد 

داد وا  هب  تمعن  نیا  ها  ـ گر ـ هو دـنادرگ  یم  خارف  مالـسا  يارب  ار  شلد  دـهاوخب  ار  يا  هدـنب  یبوخ  هاگره  دـنوادخ  ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
ار شمالـسا  دهد  وا  هبار  همه  نیا  دنوادخ  نوچ  دـنک و  لمع  قح  هب  وا  سپ ,  دـنز  دـنویپ  نآ  هب  ار  شلد  دـنک و  ایوگ  قح  هب  ار  شنابز 
رب یقح  رگا  دشاب ,  راشف  رد  گنت و  شا  هنیـسو  دراذگاودوخ  هب  ار  وا  دهاو  ار نـخـ يا  هد  یبوخ بـنـ دنوادخ  هاگره  تسا و  هدرک  لماک 

. دهدن وا  هب  ار  نآ  هب  لمع  قیفوت  دنوادخ  دشاب , هتشادن  یبلق  هدیقع  نوچ  دشاب و  هتشادن  يداقتعا  نآ  هب  لد  رد  دو , يرا شـ شنابز جـ
. درادن ار  قح  ندروآ  اج  هب  لمحت  دشاب  گنت  شا  هنیس  هک  یسک  ع : )   ) یلع ماما   ـ

 . قح زا  ندنادرگیور 

 . نآرق
((. دیدش نادرگیور  دیدرک و  تشپ  هیقب  امش  زا  یکدنا  زج  سپس ,  ))

دش ؟ نادرگیور  اهنآ  زا  تشادنپ و  غورد  ار  ادخ  تایآ  هک  سک  نآ  زا  رتراکمتس  تسیک  ))
((. داد میهاوخ  رفیکدب  یباذع  هب  ینادرگیور ,  نیا  ببس  هب  دنا ,  هدش  نادرگیور  ام  تایآ  زا  هک  ار  یناسک  يدوزب 

. دناسر شنایز  لطاب  دهدن  شدوس  قح  هک  یسک 

 . نآرق
تسیچ ؟  یهارمگزج  تقیقح  زا  دعب  تسامش ,  را بـر حـق  ـ گدرور هّللا پـ ـن  یا ))

دیروآ ؟  یم  يور  اجک  هب  سپ 
((.

یهارمگ ههارجک  هب  دورن ,  تیاده  هار  هب  هکره  دناسر و  شنایز  لطاب  دـهدن  دوس  ار حـق  ـس  کر ـتـی کـه هـ ـسار بـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
. دناسر شنایز  کش  دشخبن ,  دوس  ار  وا  نیقی  هکره  دتفا و 

 . قح تخانش  رایعم 

مناد ؟  یم  هارمگار  لمج  باحصا  نم  هک  ینک  یم  رکف  ایآ  درک :  ضرع  دمآ و  ع )   ) ما عـلـی ـ ما دز  طو نـ ثرا بـن حـ حـ  ـ
يرب یم  رس  هب  ینادرگرس  تری و  رد حـ ور  ـن  یا زا  يا و  هدرکن  هاگن  ار  تیالاب  يا و  هتسیرگن  ار  تنییاپ  وت  ثراح !  يا  دومرف :  ترضح 

 . یسانشب ار  نایارگ  لطاب  ات  یتخانشن  ار  لطاب  یسانشبار و  شلها  ات  یتخانشن  ار  قح  وت 
 --- : دومرف دـندرک , یم  جاـجتحا  قح  هب  هشیاـع  ریبز و  هحلط و  نم  رظن  هب  هک :  ثراـح  نخـس  نیا  هب  خـساپ  رد  ع --- )   ) یلع ماـما   ـ

ار لطاب  سانشب و  دنک  یم  يوریپ  نآ  زا  هک  یسک  يوریپ  هب  ار  قح  هکلب  دوش  یمن  هتخانش  دارفا ) تیصخش  و   ) مدرم هب  لطابو  قح  انامه 
. دنک یم  بانتجا  نآ  زا  هک  یسک  بانتجا  هب 

ياهلد زا  راگنز  شا  کـ دا !  تیادف بـ مردامو  ردپ  درک :  ضرع  ترـضح  نآ  هب  ثراح  تسا :  هدـمآ  تیاور  نیا  زا  دـیفم  یلاما  لقن  رد   ـ
يا هدش  ههبش  راچد  هک  یت  يدر هـسـ :بـس کـن تـو مـ دو ـ مر فـ ع )   ) ماما يزاسرادروخرب  مزال  شنیب  زا  ار  ام  عوضوم  نیا  رد  ییادزب و  ام 

ار شلها  ات  سانشب  ار  قح  سپ  ددرگ ,  یم  هتخانش  قح  هناشن  رایعم و  اب  هکلب  دوش  یم  ـتـه نـ خا ـنـ ـش صاخـشا  تیعقوم  اب  ادخ  نید  انامه 
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 . یسانشب
 . یسانشبار نآ  ناوریپ  ات  سانشب  ار  قح  دوخ  دوش ,  یمن  هتخانش  اهتیصخش  هب  قح  ع : )   ) یلع ماما   ـ

 . تسا قح  اب  رامع 

زین وا  دـشاب  قح  اجره  تسا ,  هتخیمآرد  شنوخ  تشوگ و  اب  ار  نامیا  هدـش ,  هتخیمآ  نامیا  هب  اپ  ات  رـس  زا  راـمع  ص : )   ) ادـخ ربماـی  پـ  ـ
 . تسه

 . تسا قح  اب  رامع )  ) هیمسدنزرف دنوش  هتسد  دنچ  مدرم  هاگره   ـ

 . جازم یمدمد 

شناوریپ قح و  زا  هاگچیه  سپ ,  دراد  ترفن  دنیآ  رد  یگنر  هب  يا  هظحل  ره  هک  یناگدنب  زا  یلاعت  يادخ  هک  دینادب  ع : )   ) قداص ماما   ـ
. دورب شتسد  زا  ایند  دوش و  كاله  دزیوایب  نایارگ  لطاب  لطاب و  هب  سک  ره  هک  دیوشنادج 

ياج هب  ار  لطاب  هک  یـسک  اریز  دیوشن ,  فرحنم  قح  زا  سپ  دراد ,  نمـشد  ار  دوخ  فرحنم  ناگدنب  دنوادخ  هک :  تسا  هدـش  تیاور   ـ
 . دورب ایند  زا  یتحاران  اب  دهدب و  تسد  زا  ار  ایند  دوش و  دوبان  دریگب , قح 

ـتـی ـسود زا حـق و  ـس ,  پدراد نمـشد مـی  ار  دوخ  تفـص  نوملقوب  ناگدنب  یلاعت  كراب و  ياد تـ ـیـد کـه خـ ناد بـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
زا سوسفا ]  هآ و  اب   ] دـهدب و تسد  زا  ار  ایند  دوش و  كالهدریگرب  ام  ياـج  هب  ار  يرگید  سکره  هک  اریز  دـیوشن ,  ادـج  ـل حـق  ها بـا 

. دورب ایند 

 . تسا هبناج  ود  قح 

یقح ار  یـسک  تساه  هریاد  نیرتگن  لمع تـ رد  اما  تساهزیچ ,  نیرت  هدرتسگ  را  ـیـف و گـفـتـ ـصو رد تـ هر حـق  ـ یاد ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
یقح ار  یـسک  دوـب  اـنب  رگا  تسا  یقح  ير )  ـگـ ید بـر   ) اروا نـیـز نآ کـه  زج  تسین  یقح  وا  رب  تسا و  یقح  زین  وا  رب  هک  نآ  زج  تسین 

. دوب ناحبس  يادخطقف  سک  نآ  هن ,  یقح  وا  رب  اما  دشاب 
دیاب هک  دراد  یقح  نارگید  ندر  هب گـ وا  رگا   ) دـیراد فاعم  وا  رب  ـه حـق  ما ـ قا زا  ار  وا  دو کـه  ـ ـش نآ نـ زا  ـع  نا ـی مـ ـس ـت حـق کـ یا ـ عر  ـ

(. دنک تیاعر  دیاب  هک  دنراد  یقح  وا  ندرگ  هب  زین  نارگید  دوش  تیاعر 

 (. هقرفتم  ) قح

 . نک لمحت  ار  یتخس  جنر و  ره  نآ  هب  ندیسر  يارب  دشاب  هک  اجره  قح  ع : )   ) یلع ماما   ـ
دنزغل یم  اهماگ  هک  يزور  نآ  رد  یلاعت  يادـخ  دـنک ,  یهارمه  وا  اـب  يا  هدیدمتـس  قح  تاـبثا  يارب  سک  ره  ص : )   ) اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ

. دنادرگ راوتسا  ار  وا  ياهماگ 
. دسرن نآ  هب  دهد  جرخ  هب  ساوسو )  و   ) قمعت قح )  تخانش  يارب   ) هک ره  ع : )   ) یلع ماما   ـ

 . تسین قح  هب  ندرپس  شوگ  زا  رتقداص  ییامنهار  چیه   ـ
. دهد ياج  قح  ناوریپ  هاگیاج  رد  دوش  یمن  يرواد  قح  هب  زج  هک  يزور  نآ  رد  ار  وت  ات  شاب  قح  اب  هتسویپ   ـ

. دنامرترادیاپ نامه  دنک , هدنسب  دوخ  هزادنا  هب  هکره  دوش و  گنت  شهار  دور , رتارف  قح  زا  هکره   ـ
. دربب ار  نآ  رجا  دنک , هدنز  ار  یقحدوخ  نابز  اب  هکره  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
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ییوگتسار زا  نابز  دنکدنا و  نایوگ  قح  هک  دیرب  یم  رس  هب  يراگزور  رد  امش  هک  دینادب  دانک !  تمحر  نا  ـتـ یاد خـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
 . لیلذ راوخ و  قح  وریپ  تسا و  دنک 

 . قوقح

 . یلاعت يادخ  قوقح 

تسا نآ  زا  رتشیب  ادخ  ياهتمعنو  دنروآ  ياج  هب  ار  اهنآ  ناگدنب  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  هؤانث  لج  دنوادخ  قوقح  ص : )   ) ادخ ربمای  پـ  ـ
. دینک هبوت  زور  بش و  اما  دننک ,  هرامش  ناگدنب  هک 

ار قح  نیا  نانآ  يارب  لـباقمرد ,  دـنرب و  ناـمرف  ار  وا  هک  داد  رارق  نیا  ناگدـنب  رب  ار  دوخ  قح  ناـحب  ـ ـس ياد  ـا خـ ما ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
. دهد ناششاداپ  ربارب  دنچ  شیوخ ,  لضفت  يور  زا  هک ,  دش  لئاق 

شیوخ نایم  رد  قح  نتشاداپ  رب  يارب  دنـشاب و  رگیدکی  هاوخ  ریخ  ناشناوت  مامت  اب  هک  تسا  نیا  شناگدنب  رب  دنوادخ  بجاو  قوقح  زا   ـ
. دننک يرایمه 

. رگیدکی هب  تبسن  مدرم  قوقح 

اهقح نآ  دومرف و  بجاورگید  رب یـکـ ناگدـنب  ناـیم  ار  یقوقح  شیوخ ,  قوقح  هلم  زا جـ كا  ـد پـ نواد ها خـ نآ گـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
شلباـقم رد  هک  نآ  رگم  دوشن  بجاو  یـسک  يارب  یقح  دادرارق ,  یقح  ندرازگ  لـباقم  رد  ار  یقح  ندـش  بجاو  داـهن و  ربارب  مهاـب  ار 

. دشاب وا  ندرگ  هب  یقح 
یقوقح نانآ  يارب  دوخ  يا  رد جـ ناناملسم  یتسرپاتکی  صالخا و  ببس  هب  و  شتفالخ : ---  زاغآ  رد  ترـضح  نآ  هبطخ  زا  ـی  ـش بـخـ  ـ

رازآ دـیآ و  ناـیم  رد  قح  ياـپ  هک  نآ  رگ  ـنـد مـ ـشا هدو بـ ـ ـسآ وا  ناـبزو  تسد  زا  ناناملـسم  هک  تسا  یـسک  ناملـسم  سپ  دومرف  ررقم 
 . تسا هدومرف  بجاو  دنوادخ  هک  اج  نآرگم  تسین  اور  ناملسم  ندناسر 

 . مدرم قوقح  نتشاد  مدقم 

هب راک  نیا  دنک  تیاعر  ارادخ  ناگدنب  قوقح  هک  ره  سپ  تشاد ,  مدقم  دوخ  قوقح  رب  ار  مدرم  قوقح  كاپ  دنوادخ  ع : )   ) یلع ماما   ـ
. دماجنیب ادخ  قوقح  ندرک  تیاعر 

 . قوقح نیرتمهم 

. رادمامز رب  تلم  قحو  تسا  تلمرب  رادمامز  قح  شنیرتمهم  هدومرف  بجاو  ناحبس  دنوادخ  هک  قوقح  نآ  نای  زا مـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ

 . ناردارب قوقح 

هب دنک  هبلاطم  ار  قح  نآ  يو  زا  تمایق  زوررد  وا  دراذگ و  ورف  ار  دوخ  ردارب  قوقح  زا  يزیچ  امـش  زا  یکی  هاگره  ص : )   ) ادـخ ربمایپ   ـ
. دوش يرواد  نیا  نایز  هب  وا و  دوس 

هب درامش , فیفخ  ار  ادخ  نید  هکره  دشاب و  لیاق  جرا  زین  دوخ  ناردارب  قوقح  يارب  دهن , جرا  ار  ادخ  نید  هک  ره  ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
. دهدن یتیمها  زین  دوخ  ناردارب 
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 . تسا رتدنمجرا  دنوادخ  دزن  رتاشوک , اهنآ  ندرک  تیاعر  رد  دشاب و  رتانشآ  دوخ  ناردارب  قوقح  هب  هک  نآ  ع : )   ) يرکسع ما  ـ ما  ـ
 . تسین وت  ردارب  ینک  عیاض  ار  شقح  هک  یسک  اریز  نکم ,  عیاض  ار  تردارب  قح  یتسود ,  تقافر و  ياکتا  بـه  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ

يار ار کـه بـ ـی  قو هدو و حـقـ ـ مر اطع فـ ام  هب  دنوادخ  ار  هچنآ  ام و  لضف  دناوت  یمن  سک  چیه  ـه کـه  نو نا گـ هـمـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
وا يارب  دنوادخ  هک  ار  یقوقح  دنک و  فیصوت  ار  نمؤم  قحدناوت  یمن  زین  سک  چیه  دنک  ـف  ـصو ـت  ـسا هدر  ـب کـ جاو مدر )  ـ مر بـ  ) مـا

. دنک ادا  هدرک  بجاو  شنمؤم  ردارب  رب 
 . تسا هدشن  تدابع  نمؤم  قح  يادا  زا  رترب  يزیچ  هب  دنوادخ   ـ

. رگیدکی رب  نانمؤم  قوقح 

وازا اـهنآ  هراـبرد  ادـخ  تسا و  هدرک  بجاو  وا  رب  اراـهنآ  لـج  زع و  يادـخ  هک  تسا  قح  تفه  نمؤم  رب  ار  نمؤم  ع : )   ) قداـص ماـما   ـ
نامه وارب  دناسر ,  شیرای  دو  ـی خـ یاراد لا و  بـا مـ  , درادـب شتـسود  لد  رد  درامـش ,  گرزب  دوخ  مشچ  رد  ار  وا  دـنک : یم  تساوخزاب 

گرمزا دعب  دنک و  تکرش  شا  هزانج  عییشترد  دور ,  شتدایع  يرا بـه  ـ میب رد  ـد ,  نادب مار  ار حـ وا  تبیغ   , ددنسپ یم  دوخ  رب  هک  ددنسپ 
. دنکن دای  يو  زا  یبوخ  هب  زج 

شتباجا دناوخ  ارف  ار  وت  نوچ  نک ,  مالـس  يدش  ور  هب  ور  يو  اب  هاگره  تسا :  قح  شـش  ناملـسم  رب  ار  ناملـسم  ص : )   ) ادـخ ربمایپ   ـ
هلمج نتفگ  اب   ) ار وا  تفگ  هّلل  دـمحلا  درک و  هسطع  هاگره  نک ,  تحیـصن  داشرا و  ار  وا  تساوخ  تحیـصن  ییامنهار و  وتزا  رگا  نک , 

 . نک تکرش  شا  هزانج  عییشترد  تشذگرد ,  نوچ  ورب و  شتدایع  هب  دش  رامیب  رگا  نک ,  اعد  هّللا )  کمحری 
ص 28 و 29. لامعلا ج 9 ,  زنک  هب :  دینک  هاگن  تسا  هدمآ  یناوارف  ثیداحا  هراب  نیا  رد 

یناـمرفان يارب  يا  هبرحاروا  اداـبم  سپ  تسوت  يورین  وت و  تردـقو  وت  تسد  وا  ینادـب  هک  تسا  نیا  تردارب  قح  ع : )   ) دا ـجـ ـس ما  ـ ما  ـ
 , شابم راذگ  ورف  وا  يارب  یهاوخریخو  شنم  ـ شد ـر  بار رد بـ وا  ندناسر  يرای  زا  یهد ,  رارق  ادخ  ناگدنب  هب  متـس  يارب  يا  هناوتـشپوادخ 

. دشاب وا  زا  رتیمارگوت  دزن  دنوادخ  دیاب  هنرگ  رتهب و  هچ  دوب  ادخ  رادربنامرف  رگا 
 , يرادـن هدیـشوپ  يو  زا  تسا  دـنمدوسوا  ترخآ  ایند و  يارب  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  تردارب  بجاو  قوقح  هلمج  زا  ع : )   ) مظاک ماـما   ـ
زا وا  هب  دنچره  يراذگن  اهنت  شنمشد  لباقم  رد  ار  وا  تباجا کـنـی ,  دناوخارف  ار  وت  هاگره  دنک ,  دب  دنچ  ره  يریگن  لد  هب  ار  شا  هنیک 

 . يور شتدایع  هب  يرامیب  ماگنهرد  دشاب و  رتکیدزن  وت 
تـسود ار  وا  لد  رد  هک  تسا  نیا  نمؤم  رب  نمؤم  قوقح  هلمج  زا  دومرف :  نمؤم  رب  نمؤـم  قـح  زا  لاؤـس  هب  خـساپ  رد  ع )   ) اـضر ما  ـ ما  ـ

هب رگا  دشابن و  یتسوددنویپ  اهنآ  نایم  رگید  دیوگب  نینچ  رگا  هک  دـیوگن  فا ))   )) وا هب  دـناسر و  کمک  ار  وا  شتورث  لاماب و  درادـب , 
دوش بآ  شلد  رد  نامیا  دـنز , یتمهت  وا  هب  هاگره  تسا ,  هدرمـش  رفاـک  ار  دوخ  را  ود یـ نآ  زا  یکی  یتسه ,  نم  نمـشد  وت  دـیوگب :  وا 

. دوش یم  لح  بآ  رد  کمن  هک  هنوگ  نامه 
ار ـش  هود ـ نا ـد ,  نا ـ ـشو ار بـپـ شا  هـنهرب  ندـب  دـیادزب ,  ار  وا  یگنـسرگ  هـک  تـسا  نـیا  نمؤـم  رب  نمؤـم  قو  زا حـقـ ع : )   ) ـر قا ما بـ ـ ما  ـ

. دنک یتسرپرس  ار  وا  نادنزرف  نز و  شگرم  زا  سپ  دزادرپب و  ار  شضرق  , دزاس فرطر  بـ
باریس وا  تسا  هنـشت  شرداربات  دروخن و  ریـس  وا  تسا  هنـسرگ  شردارب  ات  هک  تسا  نیا  ناملـسم  رب  ناملـسم  قح  ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ

. دناشوپن ار  دوخ  وا  تسا  هنهرب  شرداربات  ددرگن و 
وا اـت  میو :  ـت مـی گـ یار ار بـ قح  تفه  اـهنت  نم  هک  تسا  قح  داـتفه  نمؤم  رب  ار  نمؤم  دوـمرف :  نمؤـم  قـح  زا  شـسرپ  هب  خـسا  رد پـ  ـ

 . یشاب وا  يامنهار  یشوپن و  وت  تسا  هنهرب  وا  ات  يروخن ,  ریس  وت  تسا  هنسرگ 
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 . شردارب رب  نمؤم  قح  نیرتمک 

هب تسارتدـنمزاین  نادـبوا  هـک  ار  هـچنآ  دوـمرف : ---  شردارب  رب  نمؤـم  قـح  نیرتـمکزا  لاؤـس  هـب  خـساپ  رد  ع --- )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
. دهدن صاصتخادوخ 

دوخ يارب  هک  یشاب  هتـشاد  تسود  ار  يزیچ  نامه  وا  يارب  هک  تسا  نآ  قوقح  نیا  نیرتمک  دومرف :  نمؤم  رب  نمؤم  قو  نا حـقـ رد بـیـ  ـ
 . يدنسپ یمن  دوخرب  ار  هچنآ  يدنسپن  وا  رب  يراد و  تسود 

 . لباقتم یسانش  قح  موزل 

هدی ـتـ ـسر ار پـ يو  ـت کـه  ـسا نانچ  دزادرپب  ار  وا  قح  يرگید  نآ  هک  نآ  یب  دنک  تیاعرار  يرگید  قح  یـسک  رگا  ع : )   ) قداص ماما   ـ
وـشن لئاق  شیارب  یمارتحاو  نکن  ار  راـک  نیا  ینک  شتمدـخ  تساوخ  وت  زا  رگا  اـما  نک  تمدـخ  تردارب  هب  دومرف :  وار  ادـخ  هن  دـشاب ,

مشاب ؟  لئاق  یقح  شیارب  دسانش  یمن  قح  نم  يارب  هک  یسک  دش :  ضرع  ماما  هب  دیوگ :  یم  يوار 
 . وشن لئاق  شیارب  مه  یمارتحا  چیه  هن ,  دومرف :

لئاق یقح  وا  يارب  زین  وت  هیاپدنلب ,  ای  دـشاب  هیاپ  نود  گرزب ,  ای  دـشاب  کچوک  تسا ,  لئاق  یقح  وت  يارب  هک  یـسک  ع : )   ) یلع ماما   ـ
. وش

. دینکن بجاو  قوقح  قح و  دوخ  رب 

 . شاب روبص  اهیتخس  تالکشم و  ربارب  رد  نکن و  بجاو  قوقح  قحدوخ و  رب  ع : )   ) قداص ماما  ای  ع )   ) ـر قا ما بـ ـ ما  ـ
تالکـشم و ربو  دـی  ـ هد رارق نـ قوقح  ضرعمرد  ار  دوخ  نم !  نادـنزرف  دوـمرف :  درک و  عـمج  ار  اـم  ع )   ) رفعجوـبا ع : )   ) قداـص ماـما   ـ

. دینکن لوبق  دوب  شا  هدیاف  زارتشیب  امش  يارب  نآ  ررض  هک  دندناوخ  ارف  يراک  هبار  امش  ناتناشیوخ  زا  یخرب  رگا  دیشاب  روبص  اهیتخس 

. راکتحا

. راکتحا

 . تسا تیمورحم  بجوم  راکتحا  ع : )   ) یلع ماما   ـ
 . تسا ناراکبان  يوخ  راکتحا   ـ

 . تسا تلیذر  راکتحا   ـ
 . تسا جنر  بکرم  راکتحا   ـ

. دننک یمن  راکتحا  ناراکتنایخ  زج  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
. دنز یمن  راکتحا  هب  تسد  راکهنگ  زج  یسک   ـ

 . تسا ناهلبا  ياهتلصخ  زا  راکتحا  يارب  دوخ  ندنکفا  جنر  هب  ع : )   ) یلع ماما   ـ
نینچ هـن  رگا  داد و  رارق  نآ  تـفآ  ار  شپــش  داـهن و  تـنم  شناگدـنب  رب  مدـنگ )   ) هـناد تمعناـب  لـجوزع  يادـخ  ع : )   ) قداـص ماـما   ـ

. دنتخودنا یم  میسو  رز  نوچمه  زین  ار  نآ  نارادمامزدوب 
زا شیب  دتـس  داد و  رد  نا  ـ نآ زا  يرایـسب  هک  نادـب  همه ,  نیا  اب  دـیامرف :  یم  رتشا  کلام  هبرـصم  يرادـمامز  نامرف  رد  ع )   ) یلع ماـما   ـ

دندنب و یم  نارگ  خرن  هاوخلد  هب  دننک و  یم  راکت  ـ حا ار  الا  رتشیب کـ دوس  روظنم  هب  دـنراد و  يدنـسپان  يزرو  لخب  دنریگتخـس و  هزادـنا 
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 ( ص  ) ادـخ لوسر  هک  اریز  نک ,  يریگولج  راکتحا  زا  نیاربانب ,  تسا  گنن  بیع و  نانارمکح  يارب  رابنایز و  مدرم  هدوت  يارب  راک  نیا 
 . تسا هدومرف  عنم  نآ  زا 

 . تسین نآ  رد  یتکرب  ریخ و  درب  الاب  ار  اهخرن  دناسر و  نایز  مدرم  هب  هک  يراکتحا  ره   ـ

. رکتحم

 . تسا رود  هبادخ  تمحر  زا  رکتحم  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
 . تسا مورحم  دوخ  تمعن  زا  رکتحم  ع : )   ) یلع ماما   ـ

هک دور  یم  ترخآ )  رد  دـنوادخ   ) یـسک يوـس  هب  دـنک و  یمن  رکـشت  وا  زا  هـک  دروآ  یم  درگ  ثراو )   ) یـسک يارب  لـیخب  رکتح  مـ  ـ
. دریذپ یمن  ار  شرذع 

. دنک راکناار  ادخ  باتک  هک  تسا  یسک  هلزنم  هب  دنز  راکتحا  هب  تسد  ام  رازاب  رد  هک  یسک  ص : )   ) ادخ رب  ـ ما پـیـ  ـ
 . تسا رگنایصع  راکهنگ و  رکتحم  ع : )   ) یلع ماما   ـ

. داب خزود  تهاگیاج  رفاک ! يا  تسا :  هدش  هتشون  رکتحم  یناشیپ  رب  تمایق  رد  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
- - 
- - 

. ددرگ یم  داش  دنک  نارگ  رگا  دوش و  یم  نیگهودنا  وا  دهد , شهاک  ار  اهتمیق  یلاعت  يادخرگا  رکتحم !  تسا  يا  هدنب  دب  هچ   ـ
. دنا هجردمه  فیدرمه و  منهج  رد  ناشک  مدآ  نارکتحم و   ـ

. دنک راکتحا  زور  لهچ  هک  نآ 

رازیب يرب و  وا  زا  زین  ادـخ  هدـش و  يرب  دـنوادخ  زا  دـنک  رابنا  زور  لهچ  ندـش  نارگ  دـیما  هب  ار  یکاروخ  سکره  ص : )   ) ادـخ ربمایپ   ـ
 . تسا

دشورفب و ار  نآ  زور  لهچ  زا  سپ  ودنک  رابنا  زور  لهچ  دشورفب  نارگ  ناناملسم  هب  ار  نآ  هک  نیا  يارب  درخب و  ییاذغ  داوم  ـس  کر هـ  ـ
. دش دهاوخن  وا  هانگ  هرافک  دهدب  هقدص  مه  ار  نآ  دمآرد  همه 

 . تسا مارح  وا  رب  دسر ,  یم  ماشم  هب  لاس  دصناپ  تفاسم  زا  هک  تشهب ,  يوب  دنک  راکتحا  زور  لهچ  زا  شیب  سکره   ـ
. دوشن هتفریذپوا  زا  دهدب  هقدص  مه  ار  نآ  همه  رگا  دنک ,  راکتحا  زور  له  ـت مـن چـ ما ار بـر  ـی  کارو هـر کـس خـ  ـ

 . تمکح

 . تمکح

 . نآرق
((. دنریذپن دنپ  نادنمدرخ  زج  تسا و  هدش  هداد  ناوارف  یکین  دوشاطع  تمکح  هکره  هب  دنک و  اطع  تمکح  دهاوخ  هکره  بـه  ))

دناوخباهنآ و رب  ار  شتا  ـ یآ در تـا  ثوعبم کـ يربمایپ  ناشدوخ  زا  نانآ  نایم  رد  هک  هاگ  نآ  هدومرف  ماعنا  نانمؤم  رب  دـنوادخ  ـنـه  یآ هـر  ))
((. دندوب يراکشآ  یهارمگ  رد  شیپ  نآ  زا  دنچره  دزومایب  ناشتمکح  باتکو و  دزاس  ناشکاپ 

 . نادنمشناد هاگشدرگ  اهشناد  تسا و  ناگنازرف  ياهناتسوب  اهتمکح  ع : )   ) یلع ماما   ـ
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 . ناگنازرف هاگشدرگ  تسا  نادنمدرخ  رازلگ  تمکح   ـ
. دنیشن یم  راب  هب  نابزرب  دیور و  یم  لد  رد  هک  تسا  یتخرد  تمکح   ـ

. دهد تسد  زا  ار  ییابیکش  اهنآ  رب  ندوزفا  رد  تخانش  ار  اهتمکح  هک  نآ   ـ
. دروآ رد  شبنج  هب  ار  اهنآ  دوش  هدنکفا  اههوک  رب  تمکح  رگا   ـ

 . تسا یلد  ره  ییانشور  تمکح  انامه  ع : )   ) حیسم  ـ
. دوش یم  راکشآ  بیغ  ياه  هنازخ  زا  تمکح  ع : )   ) یلع ماما   ـ

نید بـه  هک حـکـمـت ,  اریز  يوـش !  دـنمجرا  اـت  زوماـیب  تمکح  مدـنزرف !  شدـنزرف : ---  هـب  وا  ياهـشراف  ـ ـس زا  ع --- )   ) نا لـقـمـ  ـ
. دزادنا یم  شیپ  گرزب  زا  ار  کچوک  درب و  رتالاب  دنمتورث  زا  ار  تسدیهت  دشخب و  یم  تفارش  هدازآ  رب  ار  هدنب  ودوش  یم  نومنهر 

 . تسا لاس  کی  ترابع  زا  رتهب  دونشب  نمؤم  هک  ار  يا  هنامیکح  نخس  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
. دنرگنب وا  هب  هوکش  راقو و  هدیداب  اهمشچ  دوش , هتخانش  تمکح  هب  سکره  ع : )   ) یلع ماما   ـ

 . میکح

 . تسا کیدزن  يربمایپ  هب  میکح  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
. دشخب یم  لیاضفو  دناشن  یم  ورف  ار  هدنسرپ  شطع  میکح  ع : )   ) یلع ماما   ـ

. دنتسه نامدرم  نیرتوخشوخ  نیرت و  تشذگاب  نیرتابیکش ,  نیرت ,  هیامنارگ  نامیکح   ـ
 . تسین هبرجت  نودب  یمیکح  چیه  شزغل و  نودب  يرابدرب  چیه  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ

. دشاب نادان  هیفس و  یصخش  شبطاخم  هک  تسا  ینامز  میکح  صخش  يارب  نامز  ـن  یر هد تـ خـسـتـه کـنـنـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
 . تسا درد  دشاب  تسردان  رگا  تسا و  نامرد  دشاب  تسرد  رگا  میکح  نخس   ـ

 . تسا نمؤم  هدشمگ  تمکح 

. دیرت هتسیاش  رتراوازس و  نادب  امش  هک  دییوجب  كرشم  دزن  هچ  رگ  ار  نآ  سپ  تسا ,  نمؤم  هدشمگ  تم  حـکـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
. دیریگ ارف  ناقفانم  زا  هچ  رگ  ار  نآ   , سپ تسا ,  نمؤم  هدشمگ  تمکح   ـ

. دیروآ گنچ  ارف  ناقفانم  ناهد  زا  هچرگ  ار  نآ  سپ ,  تسا  ینمؤم  ره  هدشمگ  تمکح   ـ
هنیس رد  هدش  جراخ  اج  نآ  زا  ات  تسا  مارآ  ان  هتـسویپ  دشاب  قفانم  هنیـس  رد  رگا  تمکح  هک  اریز  دیریگ ,  ارف  دشاب  اجک  ره  ار  تمکح   ـ

. دریگ مارآ  دوخ  نانگمه  رانک  رد  نمؤم 
نیا زا  امـش  عنام  نآ  نغور  دـب  يوب  دـیریگ و  یم  هرهب  نآ  رون  زا  دزوس  یم  نارطق  اـب  بش  لدرد  هک  دـیبایب  یغارچ  رگا  ع : )   ) حیـسم  ـ

. دوشن امش  عنام  نآ  هب  وا  یتبغر  یبو  دیریگ  ارف  دیتفای  هک  ره  رد  ار  تمکح  دیاب  نینچمه  دوش ,  یمنراک 
دومرف مردـپ  اریز  رام ,  ـ ـش ریقح مـ تسپ و  يراک  ار  فیثک  ياه  هلاـبز  ناـیم  زا  اـهبنارگ  يدـیراورم  ندیـشک  نوریب  ع : )   ) داجـس ماـما   ـ

یبات یب  قفانم  هنیـس  رد  دوخ  یعقاو  هاگیاج  رد  نت  ـ فر رار گـ قشع قـ هب  زیمآ  تمکح  نخـس  دـیامرف :  یم  ع )   ) نینمؤملا ریما  هک  مدینـش  :
. دیابر یم  ار  نآ  دونش و  یم  تسا  رت  هتسیاش  رتراوازس و  نآ  هب  هک  نمؤم  دوش و  هدنکفا  نوریب  هک  هاگ  نآ  ات  دنک  یم 

 . تسا رتراوازس  نآ  هب  وااریز  دریگ , یم  رب  تفای  ار  نآ  اجره  سپ  تسا ,  نمؤم  هدشمگ  هنامیکح  نخس  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ

 . تسین میکح  هدنزارب  هک  ییاهراک 
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. دنکن زیهرپ  تسودو  دنواشیوخ  ریغ  اب  ندرک  شب  شوخ و  یخوش و  زا  هک  یسک  تسین  میکح  ع : )   ) یل ما عـ ـ ما  ـ
. درب میرک  ریغ  صخش  دزن  ار  دوخ  زاین  هک  یسک  تسین  میکح   ـ

هک نآ  ات  دـنکن  ترـشاعم  یبوخ  هب  تسین  وا  اب  ترـشاعم  زا  يا  هراچ  هک  یـسکاب  هک  نآ  تسا  رودـب  تمکح  زا  ص : )   ) ادـخ ربماـیپ   ـ
. دشخب ییاهر  يو  تسدزا  ار  وا  دنوادخ 

زا نادان  يانث  حدم و  زا  هک  یسک  تسین  میکح  دوش و  تحاران  دوخ  هرابرد  قحان  نخس  زا  هک  یسک  تسین  دنمدرخ  ع : )   ) یل ما عـ ـ ما  ـ
. ددرگ دنسرخدوخ 

. درادن وا  اب  ارادم  زج  يا  هراچ  هک  یسک  اب  دنکن  ارادم  هک  نآ  تسا  هرهب  یب  تمکح  زا   ـ

(. 1  ) تمکح ریسفت 

 . نآرق
((. دنریذپن دنپ  نادنمدرخ  زج  تسا و  هدش  هداد  ناوارف  یبوخ  دوشاطع  تمکح  سکره  هب  دنک و  اطع  تمکح  دهاوخ  هکر  بـه هـ ))

 . تسا تفرعم  تمکح )  زا  دارم   --- : ) دومرف هیآ  نیا  ریسفت  رد  ع --- )   ) رقاب ماما   ـ
ماما تخانـش  ادخ و  زا  يربنامرف  تمکح  زا  دارم  دومرف : دوش ))  اطع  تمکح  سکره  هب  و   )) هیآ زا  ری  ـ ـص ـ بو ـ با لاؤ  ـ ـس ـخ بـه  ـسا رد پـ  ـ

 . تسا
يارب شتآ  رفیک  دنوادخ  هک  تسا ,  هریبک  ناهانگ  زا  ندرک  يرود  ماما و  تخانش  تمکح ,  زادارم  دومرف :  هیآ  نیمه  ریسف  رد تـ نـیـز   ـ

 . تسا هتشاد  ررقماهنآ 
رد هک  امش  زا  کی  ره  سپ  نید ,  مهف  تخانـش و  زا  تسا  ترابع  تمکح  انامه  هیآ : ---  نیمه  ریـسفت  رد  زین  ع --- )   ) قداص ماما   ـ

 . تسا میکح  دشاب  میهف  هیقف و  نید 
هب  : )) دومرف اریز  دـی , ـ نا ـ ـشو نا پـ ـ نآ تماق  رب  ار  رویز  نیرتابیز  درک و  دای  ماـن  نیرته  ناد بـا بـ ـنـ مدر زا خـ ها  نآ گـ ع : )   ) ـم ظا ما کـ ـ ما  ـ
لد هک  یـسک  يار  ـت بـ ـسا يروآ  دا  نآ پـنـد و یـ رد  ـنـه  یآر هـ : )) دـیامرف یم  دـنوادخ  ماشه !  يا  دـنک ))  اـطع  تمکح  دـهاوخ  هکره 

 . لقع مهف و  ینعی  دومرف :  ترضح  میداد ))  تمکح  ار  نامقلانامه   : )) دومرف درخ و  لقع و  ینعی  دراد ))

(. 2  ) تمکح ریسفت 

 . نآرق
یساپسان هکره  هتفگ و  ساپس  دوخ  دوس  هب  دیوگ  ساپس  هکره  اریز  يوگ ,  ساپس  ار  ادخ  میتفگ :  میداد و  تمکح  نامقل  هب  هنیآ  ره  ))

 ((. تسا یندوتس  زاین و  یب  ادخ  دنک ,
تسیچ ؟  وت  تمکح  هصالخ  دش :  هتفگ  نامق  بـه لـ ع : )   ) ـر قا ما بـ ـ ما  ـ

 . منادرگ یمن  هابت  ما  هدش  شراد  هدهع  ار  هچنآ  مزادنا و  یمن  تمحز  هب  ار  دوخ  تسا  هدش  تیافکارم  هچنآ  لیصحت  يارب  تفگ : 
تسیچ ؟  وت  تمکح  هدیکچ   : دش هتفگ  نام  بـه لـقـ ع : )   ) ـم ظا ما کـ ـ ما  ـ

 . مزادنا یمن  تمحز  هب  ار  دوخ  دوش  یمنطوبرم  نم  هب  هچنآ  يارب  مسرپ و  یمن  مناد  یم  هچنآ  زا  تفگ : 
هرز نتفابراک  دواد  یتقو  ـد  نا شوماخو مـ دمآ  شغارـس  هب  تمکح  اما  دسرپب , وا  زا  تساوخ  دفاب  یم  هرز  دید  دش  دراو  دواد  رب  نامقل   ـ

ار نآ  هک  ار  یناـسک  تسا و  تمکح  یـشوماخ   : تفگ ناـمقل  وـت  یتـسه  یگنج  هماـج  وـکین  هچ  تفگ :  دیـشوپ و  ار  نآ  درک  ماـمت  ار 
. دنا هدیمان  میکح  ار  وت  قحب  تفگ :  وا  هب  ع )   ) دواد دنرامش  كدنا  دننک  تیاعر 
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(. 3  ) تمکح ریسفت 

. دوش یم  یناف  هچنآ  ره  نتشاد  نمشد  نآ  ماگ  نیرخآ  تساهتذل و  نداهناو  تمکح  ماگ  نیتسخن  ع : )   ) یلع ماما   ـ
 . تسا دیواج  يارس  هب  نتسب  لد  یناف و  يارس  زا  ندنادرگیور  تمکح  زرم   ـ

يزادرپن تسین  وت  ناوت  رد  هک  يراک  هبو  يرامـشن  راوخ  ار  دوخ  تسد ,  ورف  ربارب  ردو  يزیتسن  دوخ  تسد  ارف  اـب  هک  تسا  تمکح  زا   ـ
دروآ یم  ور  وت  هب  يراک  یتقو  ییوگن و  نخ  ـ ـس ـی  ناد هچنآ نـمـی  هرابردو  دـشابن  راگزاسان  ترادرک  اـب  تراـتفگ  تلد و  اـب  تناـبز  و 

 . يورن شلابند  دنادرگ  يوروت  زا  نوچ  ینکن و  شیاهر 
. وا یسانشدوخ  تسا  یمدآ  تمکح  زاو   ـ

اهنآرب يدنسپ  یمن  دوخ  رب  هچنآ  يدنسپب و  زین  مدرم  يارب  يدنسپ  یم  دوخ  رب  هچنآ  هک  نخس  نیا  تسا  یعماج  هنامیکح و  نخس  هچ   ـ
يدنسپن ؟  زین 

.
ترخآ شر  ـه هـمـه فـکـ کر هـ تشادـن :  یمراهچ  هک  دنتـشون  یم  هتکن  هس  دـندرک  یم  هبتاکم  رگیدـکی  اب  هاگره  نامیکح  ناـهیق و  فـ  ـ

نایم هطبار  هکره  دـنک و  حالـصا  ار  شنورب  دـنوادخ  ـد  نادر تسردار گـ دوخ  نورد  سکره  دـنک ,  تیافک  ار  وا  يایند  دـنوادخ  دـشاب 
. دهد ناماس  ار  مدرم  وا و  نایم  هطبار  دنوادخدنک  تسرد  ار  شیادخ  دوخ و 

 . تمکح سار 

 . تسا تمکح  سار  تخانش و  هرمث  نید  ظفح  ع : )   ) یلع ماما   ـ
 . تسا تمکح  سار  رد  يراکبیرف  زا  يرود   ـ

 . تسا تمکح  ساسا  دشاب  یم  قحرب  هک  یسک  زا  يربنامرف  قح و  هب  يدنبیاپ   ـ
 . تسا تمکح  سار  ادخ  زا  سرت  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ

 . تسا یتمکح  ره  سار  رد  ادخ  زا  سرت   ـ
 . تسوا زا  تعاطا  تمکح  سار  تسادخ و  دای  نخس  نیرتهب   ـ

 . تسا تمکح  سار  رد  ندرک  ارادم   ـ

. دروآ یم  تمکح  هچنآ 

. دزاس ایوگ  نآ  هب  ار  شنابز  دنادرگ و  راوتسا  شلد  رد  ار  تمکح  دنوادخ  دنک  تشپ  ایند  هب  هکره  ع : )   ) قداص ماما   ـ
وا هب  ار  تمکح  دراد , هگن  ار  شناـبز  دـهد و  یگنـسرگ  ار  شیوـخ  مکـش  هدـنب  هاـگ  ره  دـمحا !  يا  تسا :  هدـمآ  جارعم  ثید  رد حـ  ـ

ناهرب و رون و  وا  يارب  شتمک  ـد حـ شا ـن بـ مؤ ـر مـ گا دو و  دهاوخ بـ شندرگ  لابو  وا و  دض  رب  یلیلد  وا  تمکح  دشاب  رفاک  رگا  مزومایب 
مهد ناشن  وا  هب  هک  يزیچ  نیتسخن  دنیبب  تسا  هدـید  یمن  ار  هچنآ  دـنادب و  تسا  هتـسناد  یمن  ار  هچنآ   , سپ دـش  دـهاوخ  تمحر  افش و 

وا دوجو  هب  ناطیش  ات  مهد  ناشن  وا  هب  ار  ملع  قیاقد  دنام و  زاب  نارگید  ياهبیع  هب  نتخادرپ  زا  ببـس  نیدب  ات  دشا  شدو مـی بـ ياهبیع خـ
. دباین هار 

. دسر یم  لامک  هب  تتمکح  وش ,  هریچ  سفن  شهاوخ  توهش و  رب  ع : )   ) یلع ماما   ـ
. دوش یم  رسیم  ارادم  یمرن و  نتفرگ  شیپ  رد  و   , ییوگ هتوک  اب  تمکح  ندروآ  تسد  هب   ـ
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. دیآ یمن  تسد  هب  هانگ  زا  يرادنتشیوخ  اب  زج  تمکح   ـ
یتسین ؟  ینالف  نادناخ  هدنب  وت  رگم  دش :  هتفگ  ع )   ) نام بـه لـقـ  ـ

يدیسر ؟  مینیب  یم  هک  ماقم  نیا  هب  هار  هچ  زا  سپ  دش :  هتفگ  ارچ  تفگ : 
 , منابز نتشاد  هگن  مارح , )  زا   ) منامشچ نتشهورف  دو ,  طو نـمـی شـ ـ بر هب مـن مـ هچنآ  نتشاذگ  ورف  يرادتناما ,  ییوگتسار ,  اب  تفگ : 

تسا و نم  زا  رتارف  دشاب  هتـشاد  اهنیا  زا  شیب  هکره  تسا و  نم  تسدورف  دشاب  نیا  زا  رتمک  هکره  سپ ,  هزیکا  ـ پو لالح  ياذـغ  ندروخ 
 . تسا نم  ياتمه  دشاب  هتشاد  ار  اهنیا  هکره 

(. 1  ) دوش یم  تمکح  بسک  عنام  هچنآ 

. درب یم  ار  تواکذ  شوه و  یگرابمکش  دنک ,  یم  هابت  ار  تمکح  يروخرپ  ع : )   ) یلع ماما   ـ
یم نوریب  ار  تمکح  لددـشاب  رپ  هدـعم  هک  ینامز  دریذـپ ,  یم  ار  تمکح  لد  دـشاب , یلاخ  هدـعم  هک  هاگ  نآ  ص : )   ) اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ

. دنکفا
. دنوش یمن  عمج  مه  اب  تمکح  توهش و  ع : )   ) یلع ماما   ـ

 . دنادرگ مارح  وا  لد  رب  ار  تمکح  دنوادخ  دروخب , سوه  يورزا  ار  ییاذغ  سکره  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
. درادن ار  شیوخ  لقع  رایتخادشاب  هتشادن  ار  دوخ  مشخ  رایتخا  هک  یسک  دنک و  یم  هاب  ار تـ لد حـکـیـم  خـشـم ,  ع : )   ) قدا ما صـ ـ ما  ـ

(. 2) دوش یم  تمکح  بسک  عنام  هچنآ 

هدا ـتـ فا يا  ـهـ لد رد  ـت  ـسا نینچ  زین  تـمکح  دـیور  یمن  گنـس  يور  رب  دـیور و  یم  مرن  نـیمز  رد  تـعارز  اـنامه  ع : )   ) مظاـک ما  ـ ما  ـ
 . تسا هداد  رارق  درخ  رازبا  ار  یگداتفا  دنوادخ  هک  اریز  دبای ,  یمن  شرورپ  زارفندرگ  ياتسدوخ  لد  رد  ودوش  یم  نادابآ 

هدیکشخن هدشن و  هراپ  هک  ینامز  ات  کیخ  دشاب  یمن  رورپ  تمکح  یلد  ره  نینچمه  تسین و  لسع  بسانم  یکیخ  ره  ع : )   ) ـیـح ـس مـ  ـ
تمعن یشوخ و  هدرکن و  شا  هدولآ  عمط  هدشن و  هراپ  اهتوهش  زا  هک  ینامزات  اهلد  تسا  نینچمه  دشاب  لسع  فرظ  دناوت  یم  هدیسوپن  و 

. دوب دنناوت  یم  تمکح  فرظ  هدرکن  تخس  اراهنآ 
. دتفا یمن  دیفم  رثؤم و  دساف  ياهناج  رد  تمکح  ع : )   ) يداه ماما   ـ

. درب یمن  يا  هرهب  تمکح  زا  هک  یسک 

. درب یمن  يا  هرهب  تمکح  زا  تسا  روجنر  توهش  مشخ و  زا  هک  يا  هشیدنا  ع : )   ) یلع ماما   ـ
. دریگ یمن  رب  يدوس  اهزردنا  ودنپ  زا  تاوهش  هب  هتسب  هتخیوآ و  لد   ـ

 . تمکح راثآ 

. دوش یم  رتناوتان  یناسفن  ياهشهاوخ  توهش و  دوش , رتدنمورین  تمکح  هچ  ره  ع : )   ) یلع ماما   ـ
. دوش سانش  تربع  دریگ , ياج  شلدرد  تمکح  هک  ره   ـ

دزرو ؟ ییابیکش  نانمشد  تفلاخم  رب  دناوت  هنوگچ  دناسرن  شیرای  تمکح  هک  یسک   ـ
.

. دزاس یم  روراب  ار  درخ  تمکح  رد  دایز  ندیشیدنا  ع : )   ) قداص ماما   ـ
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 . تمکح زا  تبقارم 

نانآ هب  هک  دـینکن  غیرد  شلها  زا  ار  نآ  دـیا و  هدرک  متـس  نآ  هب  هک  دـیراذگم  ناـنادا  را نـ ـتـیـ خا رد  ار  حـکـمـت  ع : )   ) ـم ظا ما کـ ـ ما  ـ
. دیا هتشاد  اور  متس 

. دنتشاذگ نالها  ان  رایتخا  رد  ار  نآ  هک  دندرک  هابت  ار  تمکح  هاگ  نآ  نامیکح  ع : )   ) یلع ماما   ـ
. دزیوایب ناکوخ  ندرگ  هب  ار  الطو  دیراورم  رهوگ و  هک  تسا  یسک  نانوچ  دراپس  نالهاان  هب  ار  شناد  هک  یسک  ص : )   ) ادخ رب  ـ ما پـیـ  ـ

 . نیشنلدو هزات  ياهتمکح 

هب ار  هنامیکح  نیـشنلد  نانخـس  اهنآ ) یگتـسخ  ندودز  يارب   ) سپ دنوش ,  یم  هتـسخ  اهندب ,  نوچمه  اهلد ,  نیا  ص : )   ) ادخ رب  ـ ما پـیـ  ـ
. دینک شکشیپاهنآ 

 . هنامیکح نیشنلد  نانخس  زج  دوش  یمروآ  لالم  يزیچ  ره  ع : )   ) یلع ماما   ـ

 . ندروخ دنگوس 

 . ناحبس يادخ  هب  ندروخ  دنگوس  زا  یهن 

 . نآرق
 ((. تساناد اونش و  ادخ  هک  دیتسیا  زاب  مدرم  نایم  رد  حالصا  يوقت و  يراکوکینزا و  ات  دیهدن  رارق  شیوخ  ياهدنگوس  هلیسو  ار  اد  خـ ))

هلیـسو ار  ادخ  روخم و  دنگوسادخ  هب  غورد  هب  هن  تسار و  هب  هن  دـشابن  نایم  رد  یترورـض  هچنان  چـ يا عـلـی !  ص : )   ) اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
. دیامن یمن  تبقارم  وا  زا  دنک و  یمن  محر  دنک , دای  وا  مان  هب  غورد  دنگوس  هک  یسک  هب  دنوادخ  اریز  هدم ,  رارق  دوخ  دنگوس 

غورد ـنـد  گو ـ ـس اد  بـه خـ دومرفدوخ :  موـق  هب  ع )   ) یـسوم دوـمرف :  نک  یـشرافس  ار  اـم  دـندرک : ضرع  میرم  نب  یـسیع  هب  ناـیراوح   ـ
. دیروخم دنگوسادخ  هب  غورد  هن  تسار و  هن  هک  مهد  یم  روتسد  ام  ـد و مـن بـه شـ یرو مـخـ

ياهدنگوس هلیـسو  ار  ادخو   : )) دیامرف یم  لج  زع و  دنوادخ  اریز  دـیروخم ,  دـنگوس  ادـخ  غورد بـه  ـت یـا  ـسار ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
((. دیهدم رارق  دوخ 

 . غورد دنگوس  زا  زیهرپ 

 . نآرق
 ((. نکم يوریپ  دروخ  یم  دنگوس  رایسب  هک  يا  هیامورف  ره  زا  و  ))

دندیزرو ؟  یتسود  دوب  هتفرگ  مشخ  اهنآ  رب  ادخ  هک  یمدرم  اب  هک  ار  ناسک  نآ  يا  هدیدن  ـا  یآ ))
((. دنروخ یم  دنگوس  غورد  هب  هک  دنناد  یم  دوخ  ناشیا و  زا  هن  دنیامش و  زا  هن  ناشیا 

 . تسا هتفر  ادخ  گنج  هب  دیوگ  یم  غورد  هک  دنادب  دروخ و  يدنگوس  هکره  ع : )   ) قداص ماما   ـ
 . منادرگ یمندروخب  غورد  دنگوس  هک  یسک  لاح  لماش  ار  دو  ـمـت خـ حر مـن  ـت :  سا هدو  ـ مر ياد عـز و جـل فـ خـ  ـ

یشزرا چیه  لج  زع و  يادخدزن  دیوگن , تسار  رگا  دیوگب و  تسار  دیاب  دروخ  یم  دن  ـ گو ـ ـس اد  ـس بـه خـ کر هـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
. درادن
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دروخ ؟ یم  غورد  دنگوس  اباحم  یب  هک  یسک  دنام  ناما  رد  ادخ  باذع  زا  هنوگچ  ع : )   ) یلع ماما   ـ
.

 . غورد دنگوس  ياهدمایپ 

. دنک یم  یلاخ  شنانکاس  زا  ار  اه  هناخ  نآ  هک  دیزیهرپب  غورد  دنگوس  زا  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
. درب یم  اه  هناخ  زا  ار  ینادابآ  تکرب و  غورد  يرابجا  دنگوس   ـ

. دروآ یم  راب  هب  رقف  ناگدنامزاب  يارب  غورد  يرابجا  دنگوس  ع : )   ) قداص ماما   ـ
. درب یم  راک  بسک و  زا  ار  تکرب  اما  دهد  یم  قنور  ار  الاک  غورد  دنگوس  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ

. درادن هرافک  هانگ و  ناشدنگوس  نتسکش  هک  یناسک 

هب يا  هرافک  هدـشن و  بکترم  یهاـنگ  دروخب , دـنگوس  هیقت  يور  زا  دوخ ,  زا  یمتـس  ندرکرود  يارب  هک ,  یـسک  ع : )   ) قداـص ماـما   ـ
 . تسین شا  هدهع 

میروخب ؟  دنگوس  ریگ  ـ جا يارب بـ زرم  زا  دوخ  لام  ندرک  در  يارب  میراد  هزاجا  ایآ  درک :  ضرع   ( ع  ) قداص ماما  هب  یمرضح  رکبوبا   ـ
تدوخ زا  وا  رش  عفد  يارب  يدیـسرتدوخ ,  لام  ناجرب و  رگا  دومرف :  دروخب  مسق  هیقت  يور  زا  دناوت  یم  ناسنا  يرآ ,  دومرف :  ترـضح 

 . نکم دای  دنگوس  درادن  وا  عفد  رد  يریثات  چیه  وت  دنگوس  يدید  رگا  یلو  روخب  دنگوس 
 . تسین انتعا  لباق  يدنواشیوخ  دنویپ  ندیرب  يارب  ندروخ  دنگوس  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ

 . تسین زیاج  محر  عطق  يارب  یلالح و  ندرک  مارح  ای  یمارح  ندرک  لال  يار حـ ندرو بـ ـنـد خـ گو سـ ع : )   ) قدا ما صـ ـ ما  ـ
. درادن يرابتعا  محر  عطق  يارب  مشخ و  لاحرد  ندروخ  دنگوس   ـ

. درادن يرابتعا  شزرا و  ندرک  هانگ  يارب  ندروخ  دنگوس   ـ
شردارب و اـب  دروخب  دـنگوس  ناـسنا  هک  تساـنعم  نیا  هب  دومرف :  دـیهدم )) رارق  دوخ  يا  ـ هد ـنـ گو ـ ـس ـیـلـه  ـسو ار  اد  خـ  )) ـه یآ هرا  ـ برد  ـ

. دیوگن نخس  شردام  اب  ای  دنزن ,  فرح  وا  لاثما 
. درادنرابتعا هارکا  ای  رابجا و  يور  زا  ای  ناشیوخ ,  اب  طابترا  عطق  يارب  ای  مشخ ,  لاح  رد  دنگوس   ـ

تهج لیلد و  یب  ناـسنا  هک  تسا  نیا  وغل  دومرف :  دـنک )) یمن  تساوخ  زاـب  ناـتوغل  ياهدـنگوس  ببـس  هب  ارامـش  ادـخ   )) هیآ هراـبرد   ـ
 . مسق ادخ  هب  يرآ  مسق ,  ادخ  هب  هن  دیوگب : 

. رگمتس نداد  دنگوس  هوحن 

رگا اریز  مشاب  رودب  ادخ  هو  لو و قـ زا حـ دیوگب : هک  دیهد  شدنگوس  نینچ  دیهد  دنگوس  اررگمتـس  دیتساوخ  هاگره  ع : )   ) یل ما عـ ـ ما  ـ
رد تسین  ییادخ  وا  زج  هک  ییادخ  هب  دنگوس  دیوگب :  رگا  اما  دیـشچ  دهاوخ  ار  شیازـس  گنردـیب  دـنک  دای  يدـنگوس  نینچ  غورد  هب 

 . تسا هدوتس  یگناگی  هب  ار  یلاعت  يادخ  اریز  دش ,  دهاوخ  گنرد  وا  رفیک 

. دناد یم  ادخ  دیوگب :  غورد  هب  هک  یسک 

یـسک ایآ  دیامرف :  دنوادخ  تسا )  تسار  نم  فرح  نیا  هک   ) دناد یم  ادخ  دـیوگب  دـیوگب و  غورد  هدـنب  هاگر  هـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
يدنب ؟  غورد  وا  هب  هک  یتفاین  نمزا  ریغ 
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.
. دزرلب ادخ  مارتحا  هب  شرع  تسا )  نینچ  هک   ) دناد یم  ادخ  دیوگب :  درادنربخ ,  نآزا  ادخ  هک  ار  يزی  ـه چـ کر هـ  ـ

 . لالح

 . لالح

 . نآرق
نآ دیـص  ندروخ  زین  تسا و  هدـش  لالح  امـش  رب  هزیکاپ  ياهزیچ  وگب :  تسا  هدـش  لـالح  ناـشیا  يارب  زیچ  هچ  هک  دنـسرپ  یم  زا تـو  ))

تـسا هتخومآ  ناتیاد  نا کـه خـ ـ ـس ناد  ار بـ ـهـا  نآ ها  ـ گر يراکـش هـ ناگـسو  ناگدنرپ  نوچ  دیا  هتخومآ  ندرک  دیـص  نآ  هب  هک  ناویح 
عیرس وا  هک  دیسرتب  ادخ  زا  دیناوخب و  نآ  رب  ار  ادخ  مان  دیروخب و  دنراد  یم  هگن  دنریگ و  ناتیارب مـی  هک  دیص  نآ  زا  دیـشاب  هداد  میلعت 

 ((. تسا باسحلا 
 ((. متسه اناد  دینک  یم  هچنآ  هب  نم  هک  دینک ,  هتسیاش  راک  دیروخب و  اه  هزیکاپ  زا  ناربمایپ !  يا  ))

 ((. تسامش راکشآ  نمشد  وا  هک  دیورن  ناطیش  لابند  هب  دیروخب و  تسا  هزیکاپ  لالح و  نیمز  رد  هچنآ  زا  مدر !  يا مـ ))
 . لاح همه  رد  ندوب  ادخ  دای  هب  هداوناخ و  هب  ندرک  یکین  لالحزا و  هدافتسا  هب  داب  وترب  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ

دزن ار  هّللادبع  ما  هداتـسرف  ربما  داتـسرف پـیـ  , تشاد هزور  هک  ص )   ) ربمایپ راطفا  يارب  يریـش  هساک  سوا ,  نب  دادش  رهاوخ  هّللادب ,  ما عـ  ـ
ار وا  هداتـسرف  رگید  راب  ربمایپ  مدوخ  شیم  زا  هک :  داتـسرف  خسا  هّللادـبع پـ ما  تسا  هدروآ  اجک  زا  ار  ریـش  نیا  دـسرپب ,  هک  دـنادرگرب  وا 

ـت ؟  سا هدروآ  اجکزا  ار  شیم  دسرپب  هک  دنادرگرب 
دزن هّللادبع  ما  بش  نآ  يادرف  دیـشون  ـیـر  ـش نآ  زا  ربمایپ  ماگنه  نیا  رد  ما  هدـیرخ  ار  نآ  مدوخ  لوپ  زا  هک :  داتـسرف  باوج  هّللادـب  ما عـ

دیدرک ؟  لاؤس  ریش  نآ  هرابرد  دیدنادرگرب و  ارم  هداتسرف  امش  مدات و  ـ سر ریش فـ امش  يارب   ! ادخ لوسر  يا  درک :  ضرع  دمآ و  ربمایپ 
. دننکن هتسیاشراک  زج  دنروخن و  هزیکاپو  لالح  كاروخ  زج  هک  دنتشاد  روتسد  نم  زا  شیپ  ناربمایپ  دومرفربمایپ : 

 . لالح لام  ندروآ  تسد  هب  يراوشد 

هب ـو کـه  ـش هدا  ـ مآ دو :  ـ مر دادوا و فـ هب  رانید  رازه  درک و  راضحا  ار  فداصم  ماـن  هب  دوخ  يـالوم  ع )   ) قداـص ماـما  يرازف :  رفعجو  ـ با  ـ
رد هک  دندناسر  ناشعالطا  هب  دمآ و  اهنآ  لابقتسا  هب  یناوراک  دندش  کیدزن  رصم  هب  یتقو  تسا  هدش  دایز  ما  هداوناخ  نوچ  يورب  رـصم 

کی رد  دوـس  راـنید  کـی  زا  رتـمک  هـب  ار  دوـخ  ياـهالاک  هکدنتــسب  ناـمیپ  دــهع و  مهاـب  سپ  تـسین  يزیچ  اـهنآ  ياــهالاک  زا  رــصم 
تمدـخ دوب  رانید  رازه  کیرهرد  هک  هسیک  ود  اب  فداصم  دنتـشگرب  هنیدـم  هب  دوخ  لوپ  نتفرگ  ـالا و  شور کـ زا فـ سپ  دنـشورفنرانید 

دوس نیا ,  دومرف :  ترـض  نآ حـ دو  ـ ـس یکی  نیا  تسا و  هیامرـس  لصا  هسیک  نیا  موش  تیادـف  درک :  ضرع  دیـسر و  ع )   ) قداـص ماـما 
يدرک ؟  هچ  الاک  اب  تسا ,  يدایز 

یهورگ هیلع  هّللا !  ناحبـس   : دوـمرف ترـضح  دنتـسب  ناـمیپ  دـهع و  مهاـب  هنو  ـد و چـگـ ندر داد کـه چـه کـ حیـضوت  ماـما  يارب  فداـصم 
ـیـد ؟  شور رانید نـفـ کی  رد  دوسرانید  کی  زا  رتمک  هب  نانآ  هب  اردوخ  يالاک  هک  دیوش  یم  نامی  نا هـمـپـ مـسـلـمـ

ریشمش فداصم !  يا  دومرف :  هاگ  نآ  تسین  يزاین  دوس  نیا  هب  ار  امو  تسا  نم  هیامرس  نیا  دومرف :  تفرگ و  ار  هسیک  ود  زا  یکی  سپس 
 . تسا لالح  لام  ندروآ  تسد  هب  زا  رتناسآ  ندز 

 . تسین لالح  وا  تیاضر  اب  زج  نمؤم  لام  زا  هدافتسا 
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 . نآرق
تیاضر نادب  فرط  ودره  هک  دـشاب  یتراجت  هک  نآ  رگم  دـیروخم ,  قحان  هب  ار  رگیدـکی  لاوما  دـیا !  هدروآ  نامیا  هک  ـی  نا ـ ـس يا کـ ))

 ((. تسا نابرهم  امش  اب  ادخ  هنیآره  دیشکم  ار  رگیدکی  دیشاب و  هداد 
زا هدافتسا  ینمؤم  چیه  رب  دنردارب و  رگیدکی  اب  نانمؤم  انامه  مدرم !  يا  دومرف :  عادولا  ۀجح  هبطخ  زا  یشخ  رد بـ ص )   ) اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ

. وا دوخ  تیاضر  اب  رگم  تسین  اور  شردارب  لام 
. وا دوخ  تیاضر  اب  رگم  تسین  اور  شردارب  لام  زا  يزیچ  سک  چیه  يارب   ـ

ص 92. ج 1 ,   : دعب ص 637 و  لامعلازنک ج 10 ,  هب  دینک  هاگن  تسا  هدیسر  یناوارف  ثیداحا  نومضم  ـن  یا بـه 
 . تسوا نوخ  تمرح  نوچمه  ناملسم  لام  تمرح   ـ

 . يرابدرب

 . يرابدرب

 . تسا نیرب  یتلصخ  يرابدرب  ع : )   ) یلع ماما   ـ
 . تسا رویز  يرابدرب  ع : )   ) نیسح ماما   ـ

اب ناشوپب و  يرابدرب  اب  اردوخ  یقالخا  ياهبیع  سپ  تسا ,  هدنرب  يریشمش  در  هد و خـ ـنـ نا ـ ـشو يا پـ هدر  يرا پـ ـ بدر بـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
. زیخرب تسوه  يوه و  اب  گنج  هب  تدرخ 

 . تساهتفآ ربارب  رد  یعنام  يرابدرب   ـ
 . تسا يرورس  تسایر و  سار  يرابدرب   ـ
 . تسا يا  هلیبق  لیا و  دوخ ,  يرابدرب ,   ـ

 . تسا رسکبس  دنبزوپ  يرابدرب   ـ
 . تسا درخ  شرهوگ  هک  تسا  يرون  يرابدرب   ـ

 . تسا درخ  لامک  يرابدرب   ـ
 . تسا نمؤم  راک  نتفای  ناماس  هیام  يرابدرب   ـ

 . تسین يرابدرب  زا  رتدنمدوس  یتزع  يدنمجرا و   ـ
 . تسین يرابدرب  زا  رتالاب  یتزع   ـ

 . تسا نمؤم  رایتسد  تسود و  يرابدرب  هک  دیریگارف  يرابدرب   ـ
 . تسا سب  يرابدرب  راقو  نامه  ار  یمدآ   ـ

. دوش یمن  هدید  یتسس  شا  هشیدنا  رد  یتساک و  وا  يرابدرب  رد  دومرف : ---  نمؤم  ـف  صو رد  ع --- )   ) قدا ما صـ ـ ما  ـ
. وا رایتسد  يرابدرب  تسا و  درم  تسود  درخ ,  ع : )   ) یلع ماما   ـ

 . مدش هتخیگنا  رب  ییابیکش  هاگرارق  شناد و  ناکو  يرابدرب  نوناک  نم  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
 . متفای دوخ  روای  عاجش  نادرم  زا  شیب  ار  لمحت  يرابدرب و  ع : )   ) یلع ماما   ـ

 . يارایب يرابدرب  هب  ار  نآ  سپ  تسوت ,  بدا  هب  وت  تیصخش   ـ
 . تسوا يرابدرب  هب  درم  ییابیز   ـ
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. روآ مشخ  هب  ار  وا  يرابدرب  ییابیز  اب  وت  درک  نیگمشخ  ار  وت  يرسکبس  یتشز  اب  هکره   ـ

 . يرابدرب نیرمت 

یکی يدوزب  دنک و  یهورگ  هیبشار  دوخ  هک  تسا  یسک  رتمک  اریز  هد ,  هولج  رابدرب  ار  نتـشیوخ  یتسین  رابدرب  ـر  گا ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
. دنوشن نانآ  زا 

 . تسا يرابدرب  هب  دوخ  نتشاد  او  يرابدرب  نیرتهب   ـ
. راداو يرابدرب  هب  ار  دوخ  یتسین  رابدرب  رگا  ع : )   ) قداص ماما   ـ

. دوشن رابدرب  دنکن  راداو  يرابدرب  هب  ار  دوخ  هک  یسک  ع : )   ) یلع ماما   ـ
. دوش رابدرب  دنک  يرابدرب  نیرمت  هکره   ـ

. دشوپب يرابدرب  هماج  رابدرب  ریغ  ناسنا  هک  دشاب  هاگ   ـ
. دنک يرابدرب  دوش و  ینابصع  هک  تسا  نیا  دنمتردق  ناسنا  ياهراک  نیرتهب  زا   ـ

. رابدرب

 . نآرق
 ((. تسا رادربنامرف  نابرهم و  رابدرب و  میهاربا  انامه  ))

. دنک لمحت  ار  دوخ  ناردارب  هک  تسا  یسک  رابدرب  ع : )   ) یلع ماما   ـ
. دیاین نارگ  وا  رب  يرابدرب  یتخس  هک  تسا  یسک  رابدرب   ـ
 . تسا کیدزن  يربمایپ  هب  رابدرب  مدآ  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ

تسیک ؟  مدرم  نیرتدنمورین  هک  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  ع )   ) یلع ماما   ـ
. رابدرب دومرف : 

. دشاب رابدرب  هک  نآ  رگم  دشابن  دباع  یمدآ  ع : )   ) اضر ماما   ـ

. دروآ یم  يرابدرب  هچنآ 

. دوش یم  دایز  يرابدرب  لقع  ندش  دایز  اب  ع : )   ) یلع ماما   ـ
. دشاب نیتم  راقواب و  هک  هاگ  نآ  رگم  دشابن  رابدرب  یمدآ   ـ

 . تسا شناد  هرمث  نآ  هک  يرابدرب  هب  داب  وترب   ـ
. دنتسه یتمه  دنلب  دولوم  هک  دندازمه  ود  راقو  يرابدرب و   ـ

 . يرابدرب ياهدرواتسد 

. دنک ییاقآدشاب  رابدرب  هک  ره  ع : )   ) یلع ماما   ـ
 . تسا يرابدرب  هویم  یتشآ  حلص و   ـ

 . تسا زوریپ  رابدرب  ع : )   ) قداص ماما   ـ
 . یتشآ حلص و  تلع  تسا و  شناد  رویز  يرابدرب  ع : )   ) یلع ماما   ـ
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. دوش زوریپ  وا  رب  دهد  ناشن  يرابدرب  شنمشد  ربارب  رد  هک  نآ   ـ
. دنک یم  نازورف  ار  نآ  هلعش  يدنت ,  دناشن و  یم  ورف  ار  مشخ  شتآ  يرابدرب   ـ

. دنزیخ یم  رب  وا  يرای  هب  نادان  ربارب  رد  مدرم  هک  تسا  نیا  دریگ , یم  دوخ  تلصخ  نیا  زا  رابدرب  هک  یضوع  نیتسخن   ـ
. دبای يرت  رب  دوش و  هریچ  وت  رب  دیوج  ددم  يرابدرب  زا  وت  ربارب  رد  هک  نآ   ـ

 . تسا یفاک  يرابدرب  يروای  ع : )   ) قداص ماما   ـ
. دوش یم  دایز  نارای  دادعت  يرابدرب  ببس  هب  ع : )   ) یلع ماما   ـ

. دنک یم  دایز  وا  دض  رب  ار  ناسنا  نارای  نادان  ربارب  رد  ندرک  يرابدرب   ـ
 , نتـشگ زیزع  ند ,  ـ ـشد ـمـنـ جرا ناکین ,  اب  ینیـشنمه  اـهیبوخ ,  هب  ندـش  هتـسارآ  ـت :  ـسا يرا  ـ بدر ـل بـ ـصا حـ ص : )   ) اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ

يرابدرب ملح و  هرمث  اهنیا  یـشوماخ  ناسحا و  یناـتو ,  شمارآ  تشذـگ ,  یلاـع ,  تاـجرد  هب  راـبدرب  ندـش  کـیدزن  یکین ,  هب  تبغر 
 . تسا دنمدرخ 

. دراد یم  ناما  رد  رابج  مشخ  زا  ار  یمدآ  مشخ  جوا  رد  ندرک  يرابدرب  ع : )   ) یلع ماما   ـ

 . يرابدرب ریسفت 

 . تسا يرادنتشیوخو  مشخ  ندروخ  ورف  يرابدرب )   : ) دومرف يرابدرب  يانعم  زا  شسرپ  ـخ بـه  سا رد پـ ع )   ) ما حـسـن ـ ما  ـ
يارب دنوادخ  هک  نیا  ات  دنکن  ترشاعم  یکین  هب  درادن  وا  اب  ترـشاعم  زا  يا  هراچ  هک  یـسکاب  هک  نآ  تسین  رابدرب  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ

. دروآ مهارف  يو  اب  ترشاعم  زا  یتاجن  هار  وا 
هک تسا  یـسک  رابدرب  بـلـکـه  تسین ,  رابدرب  دشک  ماقتنا  دـبای  تردـق  نوچو  درب  موجه  دوش  ناوتان  نوچ  هک  یـسک  ع : )   ) یلع ما  ـ ما  ـ

. دشاب بلاغ  وا  روما  یمامت  رب  يرابدرب  دنک و  تشذگ  اما  دشاب  هتشاد  تردق 
. دسرتن دیسرت ,  دیاب  هک  ییاج  رد  سک ,  چیهزا  هک  نآ  تسین  رابدرب  ع : )   ) رقاب ماما   ـ

 . يرادنتشیوخ تسا و  مشخ  ندروخورف  يرابدرب  ع : )   ) یلع ماما   ـ
 . تسین یشوماخ  ییابیکش و  نوچ  یملح  يرابدرب و  چیه   ـ

راوخو دشاب  دنمجرا  زیزع و  هک  یسک  دراد :  تروص  جنپ  يرابدرب  تسادخ  غارچ  يرابدرب  دومرف :  ع )   ) قداص ماما  هعیرشلا :  حابصم   ـ
هک نآ  نودـب  ای  ددرگ ,  فیفخ  راوخ و  نآ  ببـس  هب  اما  دـن  توعد کـ قح  هب  ای  دوش ,  هدز  تمهت  دـشاب و  راکتـسرد  اـی  دوش ,  ریقحت  و 

رابدرب يدرک  ادا  ار  دروم  جنپ  نیا  زا  کیره  قح  رگا  دنزرو ,  تفلاخم  وااب  مدرم  اما  دوش  قح  ناهاوخ  ای  دنیب ,  رازآ  دشاب  هدرک  یهانگ 
 . یتسه

 . مشخ ندروخورف  دایز و  ـل  محت يرا بـه  ــ بدر لا بـ ــ ـت و کـم سا يرا  ـ بدر ـش بـه بـ ناد لا  کـمـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ

 . شناد يرابدرب و 

 . نآرق
 ((. تسا رابدرب  اناد و  دنوادخ  و  ))

 . تسا شناد  نکر  نآ  هک  يرابدرب  هب  داب  وت  رب  ع : )   ) قداص ماما   ـ
. زاسم هنهرب  هماج  نیا  زا  ار  دوخ  سپ  تسا ,  دنمشناد  هماج  يرابدرب  ع : )   ) رقاب ماما   ـ
. دنشاب يرابدرب  شناد و  ندش  هتخیمآ  زا  رتهب  هک  دندشن  هتخیمآ  مه  اب  زیچ  ود  زگره   ـ
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. دنیشنن راب  هب  زگره  دوشن  نیرق  يرابدرب  اب  ات  شناد  ع : )   ) یلع ماما   ـ
 . شناد رویز  يرابدرب  تسا ,  يرابدرب  هشیر  شناد   ـ

. دشاب شناد  هب  يرابدرب  ندش  هفاضا  زا  رت  هدنبیز  رتهب و  هک  دشن  هفاضا  رگید  يزیچ  هب  يزیچ  هاگ  چیه  ص : )   ) ادخ ربمای  پـ  ـ
 . تسا هتخیمآ  يرابدرب  اب  ار  شناد  يوقدوخ و  نید  رد  نمؤم  ع : )   ) قداص ماما   ـ

. دشاب ملح  ملع و  عمج  زا  رتهب  هک  دشن  عمج  يزیچ  اب  يزیچ  تسوا ,  تسد  رد  مناج  هک  نآ  هب  دنگوس  ص : )   ) ادخ ربمای  پـ  ـ

 . مشخ ماگنه  رد  يرابدرب 

. دنک يرابدرب  مشخ  ماگنه  هک  يدرم  دیآ  شوخ  ارم  هنیآ  ره  ع : )   ) داجس ماما   ـ
. دزورفا یم  رب  ار  نآ  هلعش  يدنتو ,  دناشن  یم  ورف  ار  مشخ  شتآ  يرابدرب  ع : )   ) یلع ماما   ـ

. دوشن هتخانش  مشخ  ماگنه  هب  زج  رابدرب  ع : )   ) نامقل  ـ

 . مدرم نیرترابدرب 

. دوش یمن  نیگمشخ  هک  یسک  دومرف :  مدرم  نیرترابدرب  زا  شسرپ  هب  خساپ  رد  ع )   ) یلع ماما   ـ
. دزیرگب نادان  نامدرم  زا  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرترابدرب  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ

 . تسامش نیرترابدربامش  نیرتایح  اب  ع : )   ) یلع ماما   ـ

 . يرابدرب تفآ 

 . تسا يراوخ  يرابدرب  تفآ  ع : )   ) یلع ماما   ـ
 . تسا یناوتان  رگناشن  وفع  تشذگ و  دروآ  یهابت  يرابدرب  هک  اج  نآ   ـ

 . كاپ دنوادخ  يرابدرب 

 . نآرق
هب ات  ار  ـهـا  نآ زا  لاؤ  ـ ـس ـر  گا دننک و  یم  ناتنیگهودنا  دنوش  راکـشآ  نوچ  هک  دیـسرپم  ییاهزیچ  زا  دـیا !  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ))

 ((. تسا رابدرب  هدنزرمآ و  ادخ  هک  تسا  هدرک  وفع  اهنآ  زا  ادخدش  دهاوخ  راکشآ  ناتیارب  دیراذگاو ,  نآرق  لوزن  ماگنه 
 ((. تسا رابدرب  زاین و  یب  ادخ  دشاب و  هتشاد  لابند  هب  يرازآ  هک  تسا  يا  هقدص  زا  رتهب  شیاشخب  وکین و  را  گـفـتـ ))

 ((. تسا رابدرب  ریذپرکش و  ادخ  هک  دزرمآ  یم  ار  امش  درک و  دهاوخ  شربارب  ود  ناتیارب  دیهد  هنسحلا  ضر  اد قـ ـر بـه خـ گا و  ))
تدوخ ندـنکفا  رد  تکاله  هب  يدوباـن و  هب  هدرک و  ریلد  ناـهانگ  باـکترا  هب  ار  وت  یلاـعت  يادـخ  يراـبدرب  اـنامه  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ

 . تسا هدومن  بیغرت 
تسین یهانگ  چیه  ارم  ییوگ  هک  نانچ  دهد ,  یم  ناشن  يرابدربو  تشذگ  نم  ربارب  رد  هک  ار  ییادخ  شیاتس  دنک :  یم  ضرع  اعد  رد   ـ

.

 (. هقرفتم  ) يرابدرب

 . تسا يرابدرب  رویز  ییور  هداشگ  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
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. دراد هگن  ار  شیوخ  مشخ  دوش  ور  هب  ور  یتفلاخماب  نوچ  هک  سب  نیمه  یمدآ  يرابدرب  رد  ع : )   ) یلع ماما   ـ
 . تسا ماقتنا )  نتفرگ  رب  نتشاد   ) ییاناوت ماگنه  رد  يرادنتشیوخ  مشخ و  ندروخ  ورف  يرابدرب  نیر  ـ تر بـ  ـ

. دوش یم  یشزغل  راچد  زین  رابدرب  صخش  ع : )   ) قداص ماما   ـ

 . شیاتس

 . تسادخ نآ  زا  شیاتس 

 . نآرق
دوش جاتحم  يرای  هب  هک  دتفین  تلذم  هب  تسین و  شکلم  رد  یکیرـش  اروا  درادن و  يدنزرف  هک  تسا  ییادـخ  نآ  زا  شیا  ـتـ ـس بـگـو :  ))

 ((. هتسیاش يریبکت  يوگ ,  ریبکت  ار  وا  سپ 
ربخ یب  دینک  یم  هچنآ  زا  وت  راگدرورپ  دیـسانشب و  ار  اهنآ  ات  دومن  دـهاوخ  امـش  هب  ار  دوخ  تایآ  يدوزب  تسار  ادـخ  شیاتـس  وگ :  بـ ))

 ((. تسین
تسا ؟  هدیرفآ  ار  نیمز  اهنامسآ و  یسک  هچ  هک  یسرپب  ـهـا  نآ زا  ـر  گا ))

((. دنناد یمن  اهنآ  رتشیباما  تسادخ ,  نآ  زا  شیاتس  وگب :  ادخ ,  دنیوگ :  هنیآ  ره 
درک ؟  هدنز  ار  هدرم  نیمز  نآ  هلیسو  هب  داتسرف و  ناراب  نامسآ  زا  یسک  هچ  هک  یسرپب  نانآ  زا  رگا  ))

((. دنمهف یمن  نانآ  رثکا  اما  تسادخ ,  نآ  زا  شیاتس   : وگب ادخ  دنیوگ :  هنیآ  ره 
. دسرن ماجنارس  هب  دوشن  زاغآ  دنوادخ  شیاتساب  هک  یمهم  راکره  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ

. دنک یمن  شهوکن  اردوخزج  يا  هدنهوکن  چیهو  دیاتس  یمن  ار  شیوخ  راگدرورپ  زج  يا  هدنیاتس  چیه  ع : )   ) یلع ما  ـ ما  ـ
اورپ وا  زا  هک  تسا  یسک  نیرترب  تسا و  نیرتراوازس  شیاتـس  تیـشخ و  هب  هک  تسار  ییادخ  شیاتـس  دومرف :  هعمج  زور  رد خـطـبـه   ـ

ياـهتمعنو شناوار  ـش فـ هد ـش و  یزا لا بـی نـیـ ار بـر کـمـ وا  تسا  دـیجمتو  مـیظعت  هـب  سک  نـیرت  هتـسیاش  دـننک و  شیگدـنب  دوـش و 
 . مییاتس یم  شیوکین  يالبو  شیامزآ  شراکشآ و 

. داد رارق  شیوخ  تمظع  اهتمعن و  يامنهر  شتمعن و  لضف و  ینوزف  هیامو  دوخ  دای  دیلک  ار  شیاتس  هک  تسا  ییادخ  نآ  زا  ـش  یا سـتـ  ـ

 . لاح همه  رد  ادخ  ندرک  شیاتس  ساپس و 

رما هاـگره  ساپـس و  نیا نـعـمـت  رب  ار  ادـخ  دومرف :  یم  دـش  یم  لاحـشوخ  يزیچ  زا  هاـگره  (ص )  ادـخ ربما  پـیـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
 . ساپس ار  يادخ  لاح  ره  رد  دومرف :  یم  دیسر  یم  ناشیا  هب  يا  هدننک  تحاران 

 . تقامح

 . تقامح

 . تسادرد نیرتدب  يدرخ  یب  ع :)   ) یلع ماما   ـ
 . تسا جالعال  یضرم  نامرد و  یب  يدرد  يدرخ  یب   ـ

 . تسا نیشنمه  نیرترابنایز  يدرخ  یب   ـ
 . تسا یتخبدب  يدرخ  یب   ـ
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 . تسا بیرغ  زین  دوخ  نطو  رد  درخ  یب   ـ
. راوخ دوخ  نازیزع  نایم  ردو  تسا  بیرغ  دوخ  رهش  رد  درخ  یب   ـ

 . تسا يدرخ  یب  زیچ  نیرترابنایز   ـ
 . تسا يدرخ  یب  رقف  نیرتدب   ـ

. دنک یمن  فرطرب  تورث  ار  يدرخ  یب  رقف   ـ
. دنز یمن  شنمشد  هب  نمشد  دنز  یم  دوخ  هب  درخ  یب  هک  ینایز   ـ

 . قمحا تافص 

هب رگا  دـشک ,  یم  تسد  دـشکب  تسد  یکینزا  یهاوخب  رگا  دوش ,  یم  لفاغ  ینک  هجوتم  یبوخ  راک  هب  رگا  ار  قمحا  ع : )   ) یلع ماـما   ـ
. دمهف یمن  ینک  میهفت  وا  هب  مه  رگا  درادن و  مهف  دروآ ,  نابز  هب  غورد  دیوگ  نخس  نوچ  دور ,  یم  ینادان  یپ  رد  ینک  شراداو  ینادان 

تسیک ؟  قمحا  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  ع --- )   ) مـسـیـح  ـ
تسین لئاق  یتلیضف  چیه  دوخ  رب  نارگید  يارب  ودناد  یم  دوخ  نآ  زا  تسا  تلیضف  هچره  هک  یـسک  دنـسپدوخ ,  يار  دوخ  دومرف : --- 

يارب يا  هراـچ  هک  تسا  يدرخ  یب  ناـمه  نیا  تـسین  لـئاق  دوـخ  رب  نارگید  يارب  یقح  چـیهو  ـد  ناد دو مـی  يار خـ ار بـ قوـقح  هـمه  , 
. درادندوجو وا  نامرد 

 . تسا یعقاو  قمحا  ددنسپب  دوخ  رد  ار  اهبیع  نامه  اما  درامش  تشز  ار  اهنآ  دنیبب و  ار  نارگید  ياهبیع  هک  یسک  ع : )   ) یلع ماما   ـ
ار دوـخ  یتخـس  یتسدـگنت و  رد  دوـش و  تسمرـس  هاـفر  يرادروـخرب و  ماـگنه  رد  هک  دوـش  یم  هتخانـش  هار  نیا  زا  ناـس  ـ نا ـت  قا حـمـ  ـ

. دنک راوخرایسب 
. اهراک رد  روهت  یکاب و  یب  دوش و  یمن  لاؤس  وا  زا  هک  يزیچ  هب  نداد  خساپ  ییوگ ,  هوای  دوش : یم  هتخانش  زیچ  هس  زا  درم  تقامح   ـ

 . تسین ادج  يراکنایز  بیع و  زا  زگره  درخ  یب  مدآ   ـ
. دیآ یم  رد  یگنر  هب  مدره  هک  تسا  نیا  درخ  یب  ياه  هناشن  زا   ـ

 . تسا يدرخ  یب  ياه  هناشن  زا  مزال  تفارش  زا  يرادروخرب  نودب  ییاتسدوخ  دشاب و  مهارف  نآ  بابسا  هک  نآ  یب  ندیزان  دوخ  بـه   ـ
ورـش یکریز و  ار  شیناوتان  ودناد  یم  راکوکین  دـشاب ,  راکدـب  هچ  رگا  ار  شدوخ  درخ  یب  صخـش  اریز  شاب ,  رذـح  در بـر  زا بـی خـ  ـ

. درامش یم  یبوخ  ریخ و  ار  شیدب 
. دوش یم  اجیب  ياهتلاخد  بجوم  تقامح   ـ

 . تسا تقامح  نادان  اب  ینیشنمه  اجیب و  ياهتلاخد  هب  یگتفیش   ـ
. دوشن تسرد  مه  يراوخو  ریقحت  اب  درخ  یب   ـ

 . تسا يدرخ  یب  هناشن  کلهم  ياهراک  هب  ندز  تسد   ـ
 . تسا هارمه  يدنگوس  شنخس  ره  اب  درخ  یب  صخش   ـ

 . تسا يدرخ  یب  زا  وزرآ  هب  ندرک  هیکت   ـ
. درامش یمن  فیفخ  ار  نادنمشناد  شناد و  نادان  درخ  یب  زج  یسک   ـ

 . تسا سب  نیمه  تقامح  نداد  ناشن  يارب  هک  ینک  در  دنیوگ  یموت  يارب  مدرم  هچره  نکن  یعس   ـ

 . قمحا اب  ینیشنمه 
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اب هاگره  رگمتس  زا  يدرک و  ترشاعم  وا  اب  هاگره  راکدب  زا  شاب و  رذحرب  وا  زا  يدش  نیشنمه  درخ  ـ با ها بـا نـ ـ گر هـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
 . يدومن دروخرب  وا 

- - 
- - 

اب شزیمآ  اـی  ینیـش  زا هـمـنـ مدـنزرف !  دـیامرف :  یم  ع )   ) رقاـب ترــضح  دوـخ  راوـگرزب  دـنزرف  شرا بـه  ـفـ ــس رد  ع )   ) دا ـجـ ــس ما  ـ ما  ـ
هب نابز  هاگره  تسا ,  هیامورفو  تسپ  رضاحای ,  دشاب  بیاغ  درخ ,  یب  مدآ  اریز  وشم ,  نخسمه  يواب  نک و  يرود  وا  زا  زیهرپبدرخبان و 
راب هب  یبارخ  دنک  يراک  رگا  دـشاب ,  نتفگ  نخـس  رد  یناوتان  لیلد  هب  دوش  شما  ها خـ ـ گر دـنک و هـ اوسر  ار  وا  شتقامح  دـیاشگ  نخس 

هب دـناسر ,  یم  شدوس  نارگید  شناد  هن  دـیآ و  یم  وا  راک  هب  شدوخ  ملع  هن  دزاس ,  هابت  ار  نآدریگ  هدـهع  هب  یتیلوؤسم  نوچ  دروآ و 
زا يوزرآ  شرـسمه  دراد و  اروا  گرم  يوزرآ  شردام  تسین ,  هدوسآ  وا  تسد  زا  شنیـشنمهو  دـهد , یمن  شوگدوخ  هاوخریخ  نخس 
درف نیرتمک  رگا  ار  وا  ینیـشنمه  زا  یـصالخ  يوزرآ  شنیـشنمه  وار  شا  یگیاس  زا هـمـ نتفر  يوزرآ  شا  هیاـسمه  ار و  وا  نداد  تسد 

. دناشک یهابت  داسف و  هب  ار  دوخ  ناتسد  ورف  دشاب  یسلجم  درف  نیرتالاب  رگا  دنکفا و  جنر  هبار  دوخ  زا  رتالاب  دشاب  یسلجم 
. دریگ دوخ  هب  ار  وا  يوخ  قلخ و  يدوزب  دنکن  يرود  درخ  یباب  یتسود  زا  هکره  ع : )   ) قداص ماما   ـ

 . تسا نادان  تسود  زا  رتهب  اناد  نمشد  ع : )   ) یلع ماما   ـ
 . شنتفگ نخس  زا  رتهب  شتوکس  تسوا و  ندوب  کیدزن  زا  رتهب  درخ  یب  يرود   ـ

. دنک رات  ار  هدید  درخ  یب  مدآ  هب  ندرک  هاگن   ـ
 . تسا حور  باذع  درخبان  زا  ندیشک  جنر   ـ

وا اب  تفلاخمو  دـنک  یم  تکالهوا  اـب  يراـگزاس  دـنکفا و  یم  جـنر  هب  ار  وت  وا  اـب  ندرک  ارادـم  اریز  نک ,  يرود  درخ  یب  صخـش  زا   ـ
 . تساوت باذع  ثعاب  وا  اب  یهارمهو  دهد  یم  ترازا 

. دننازوس یمار  رگیدکی  شیاه  هخاش  هک  تسا  شتآ  تخرد  دننام  درخبان  اب  یتسود   ـ

 . قمحا نامرد 

نایالتبم داز و  ردام  نارو  مدر کـ نامرد کـ ار  نانآ  ادخ  نذا  هب  مدرک و  تبابط  ار  نارامیب   : تفگ میرم  نب  یس  عـیـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
 . منک حالصا  متسناوتن  ار  قمحا  اما  مدرک ,  هدنز  ادخ  نذا  هب  ار  ناگدرم  مدیشخب ,  دوبهب  ادخ  نذا  هبار  یسیپ  هب 

. دش رکذ   4393 باب 954 /  رد  ثیدح  نیا  هلابند 

 . مدرم نیرت  قمحا 

یم ار  ایند  يرابتعا  یب  ییاـفو و  یب  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرت  قمحا  دومرف :  مدرم  نیرت  قمحا  زا  لاؤس  هب  خـساپ  رد  ع )   ) یل ما عـ ـ ما  ـ
. دوش یم  نآ  هتفیرف  هتسبلد و  زاب  دنیب و 

. دناد یم  مدرم  نیرتدنمدرخ  ار  دوخ  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  قمحا   ـ
. دراد کین  شاداپ  عقوت  دنک و  یم  يدب  دراد و  رکشت  راظتنا  دنک و  یمن  یبوخ  هک  تسا  نآ  نامدرم  نیرتدرخ  یب   ـ

 . تساراد ار  بیع  نآ  دوخ  هک  یلاح  درامش , یم  تشز  ار  نارگید  بیع  هک  تسا  یسک  مدرم  ـن  یر ـ تدر ـخـ با نـ  ـ
 . تساربکتم تسدیهت  مدرم  نیرت  قمحا   ـ

 . تسا یگزره  يراکبان و  تقامح  نیرتدب  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
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 . تسا تلفغ  يدرخ  یب  نیرتدب  ع : )   ) یلع ماما   ـ
 . تسا شهوکن  شیاتسرد و  طارفا  يدرخ  یب  نیرتگرزب   ـ

 . تسا يدرخ  یب  نیرتالاب  ناراکبان  اب  ندرک  یتسود   ـ
 . تسین یشورف  رخف  زا  رتالاب  یتقامح   ـ

 . تسا درخ  یب  لامکزا  یتسدگنت  نامز  رد  نتشاد  ربکت   ـ

 . قمحا باوج 

 . تسوا ربارب  رد  یشوماخ  قمحا  يارب  شنزرس  نیرتهب  ع : )   ) یلع ماما   ـ
 . تسوا هب  نداد  باوج  زا  رتهب  قمحا  ربارب  رد  توکس   ـ

 (. هقرفتم  ) تقامح

 . تسا هلبا  درخ و  یب  شیادخ  دوخ و  نایم  هطبار  رد  هک  نآ  زج  مسانش  یمن  ار  سک  هـیـچ  ع : )   ) ما حـسـن ـ ما  ـ
 . تسا نادرخ  یب  هدنهد  بیرف  رذگدوز  يایند )   ( : ) ع  ) یلع ماما   ـ

. دبیرف یم  ار  نادرخبان  اهوزرآ   ـ
 . تسا نادرخبان  تمینغ  ایند   ـ

 . تسا تقامح  يورین  ینارسوه   ـ
 . تسا تقامح  ایند  هب  ندش  داش   ـ
 . تسا تقامح  نیع  يزارفندرگ   ـ

 . تسا تقامح  زا  هاشداپ  رب  یخاتسگ  ندیزان و   ـ
 . تسا يدرخبان  یشیدنا و  تسس  هناشن  تصرف  هب  نتفای  تسد  زا  دعب  ندرک  یتسسو  نآ  رب  ییاناوت  زا  شیپ  يراک  رد  ندر  با کـ شـتـ  ـ

 . مامح

 . مامح

. درب یم  ار  كرچ  تسا و  خزود )   ) شتآ روآدای  مامح ,  تسا  يا  هناخ  وکین  هچ  ع : )   ) یلع ماما   ـ
يوب ندییوب  دایز ,  نتفر  مام  حـ دـنک :  یم  هبرف  هک  هس  نآ  دزاس  یم  رغال  زیچ  هس  دـنک و  یم  هبرفار  ناسنا  زیچ  هس  ع : )   ) قداص ما  ـ ما  ـ

 . تسا سران  يامرخو  یهام  غرم ,  مخت  دایز  ندروخ  دنک :  یم  رغال  هک  هس  نآ  تسا و  مرن  سابل  ندیشوپ  شوخ و 
نانز اب  ندرک  یکیدزن  رپ و  مکـش  اب  نتفر  مامح  هدـنام ,  بش  تشوگبآ  ندروخ  تسا :  هدنـشک  یتحو  دـنک  یم  هاـبت  ار  ندـب  زیچ  هس   ـ

 . هدروخلاس
زین رپ  مکـشاب  تسا  رتهب  وت  ندب  تیوقت  يارب  نیا  دشاب  دناشن  ورف  ار  نآ  ترارح  هک  يزیچ  كدنا  تا  هدعم  رد  هک  ورب  مام  ـی حـ نا ـ مز  ـ

. ورن مامح 
. دنک یم  بآ  ار  اه  هدرگ  یبرچ  نتفر  مامح  زور  رهو  دنک  یم  قاچ  ار  ناسنا  نتفر  مام  نا حـ رد مـیـ زور  یـک  ع : )   ) ـم ظا ما کـ ـ ما  ـ

. زاین
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. زاین

یم شریـسا  نک  زارد  یهاوخ  هکره  يوس  هب  زاین  تسد  يوش ,  یم  وا  ياورنامرف  ـی کـن  بو ـی خـ هاو ـه خـ کر بـه هـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
 . يوش یم  وا  ياتمه  يوج  يزاین  یب  یهاوخ  هکره  زا  يوش و 

 . يوش یم  راوخ  شدزن  ینک  ادیپ  زاین  هکره  هب   ـ
 . تساطع نیرتهب  تیفاع  دوش و  یم  لزان  یهلا  ياضقاب  دوش و  یم  هتساوخ  شهاوخ  اب  اهزاین  ع : )   ) داو ما جـ ـ ما  ـ

. اهزاین ندروآ  رب 

. دنتسه ناما  رد  تمایق  زور  رد  نانیا  دنشوک  یم  مدرم  ياهزاین  عفر  يارب  هک  تسا  یناگدنب  نیمز  رد  ار  ادخ  ع : )   ) مظاک ما  ـ ما  ـ
شیارب هنسح  رازه  رازه  لجوزع  دنوادخ  , دشوکب دوخ  ناملسم  ردارب  زاین  ندروآرب  هار  رد  ادخ  ياضر  يارب  هک  ره  ع : )   ) قداص ما  ـ ما  ـ

. دسیونب
زا تسا  رتشوخ  دز مـن  دو نـ ـ ـش فرطرب  شزاین  ات  مشوکب  دوخ  ردارب  زاین  ندروآرب  يارب  رگا  دـیامرف :  یم  لصفم  یثیدـح  نم  ـ ـض رد   ـ

 . منک هیده  ادخ  هار  رد  هتسب  ماگل  نیز و  بسا  رازه  منک و  دازآ  هدنب  رازه  هک  نیا 
هدنز بش  نتفرگ و  هزور  اب  لاس  رازه  هن  هک  تسا  نانچ  دشوکب  دوخ  نمؤم  ردارب  زاین  ندروآرب  هار  رد  هک  یسک  ص : )   ) ادخ ربما  پـیـ  ـ

. دشاب هدرک  تدابع  ار  ادخ  يراد 
زاین راک  رد  دنوادخ  دشاب  وا  زاین  رکفرد  هک  ینامزات  دشاب  دوخ  ناملسم  نمؤم  ردارب  زاین  ندروآرب  رکف  هب  هک  یسک  ع : )   ) قداص ماما   ـ

. دشاب يو 

 . تسا مدرم  يارب  اهنآ  نیرتدنمدوسادخ  دزن  مدرم  نیرتبوبحم 

مدرم اب  هک  دنتسه  یناسک  نم  دزن  نانآ  نیرتبوبحم  سپ  دنتـسه ,  نم  هداوناخ  مدرم  تسا :  هدومرف  لج  زع و  يادخ  ع : )   ) قداص ما  ـ ما  ـ
. دنشاب رتاشوک  نانآ  ياهزاین  ندروآرب  هار  رد  ورتنابرهم 

. دنمدوس ینعی  دومرف :  داد )) رارق  تکرب  اب  ارم  مشاب  اجره  و   )) هیآ هرابرد   ـ

 . نمؤم تجاح  عفر  يارب  نتشادرب  ماگ 

يادخ , دیوجب ار  یهلا  باوث  راک  نیازا  دوش و  هدروآرب  ات  درادرب  ماگ  شنمؤم  ردارب  زاین  ندروآرب  هار  رد  سکره  ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
دجـسم رد  هامود  نیا  فاـکت  ـ عا مار بـا  ها حـ ود مـ هزور  هتفریذـپ و  هرمع  کـی  جـح و  کـی  باوث  شیارب  راـک  نیا  شاداـپ  هب  لـج  زع و 

جح کی  باوث  نآ  شاداپ  هب  دـنوادخ  دوشن  راک  نیا  هب  قفوم  اما  درادرب  مدـق  وا  تجا  نتخاـس حـ اور  تین  هب  سکره  دـسیونب و  مارحلا 
. دیهد ناشن  قوش  ریخ  راک  رد  سپدراد ,  روظنم  ار  هدش  هتفریذپ 

وا تسار  تم  ـ ـس رد  یـکـی  ار ,  هتـشرف  ود  لجوزع  دـنوادخ  درادرب  مدـق  دوخ  نمؤم  ردارب  زاین  نتخاـس  فرطرب  يارب  هدـنب  هک  یناـمز   ـ
. دننک اعد  شتجاح  ندشاور  يارب  دنبلط و  شزرمآ  وا  يارب  شراگدرورپ  زا  هک  درامگب  يو  رب  شپچ ,  تمس  رد  يرگیدو 

ار ادخ  هار  رد  نادهاجم  شاداپدنک  مادقا  وا  هب  ندـنا  ـ ـسر دو  ـ ـس دو و  ردار خـ يار کـمـک بـه بـ ـی کـه بـ ـس کـ ص : )   ) اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
 . تشاد دهاوخ 

ياج هب  هورم  افص و  نایم  یعس  هک  تسا  یسک  نانوچ  درادرب  مدق  دوخ  ردارب  زاین  نتخاس  فرطرب  هار  رد  هک  یـسک  ع : )   ) قداص ماما   ـ
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. درآ
تالکـشم عفر  اهزاین و  ندروآرب  ياربدیـسر  یم  تدابع  هجرد  تیاهن  هب  يدـباع  هاگره  لیئارـسا  ینب  نایم  رد  هک  تسا  هدـش  ـت  یاور  ـ

. داتفا یم  هار  هب  مدرم 

 . نمؤم تجاح  نتخاس  اور 

. دشاب هدرک  رس  ادخ  تدابع  هب  ار  شیوخ  رمع  همه  هک  تسا  نانچ  دروآرب  ار  دوخ  نمؤم  ردارب  زاین  کی  سکره  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
ار وا  زاین  رازه  دص  زیخاتـسرزور  رد  لج  زع و  دنوادخ  دزاس  اور  ار  دو  ـن خـ مؤ ردار مـ زا بـ زا  هـر کـس یـک نـیـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ

 . تسا تشهب  اهنآ  نیتسخن  هک  دروآرب 
نینچ رگا  تسا ,  ناتناوت  دـح  رد  نانآ  هب  ندرک  یکین  ناتناردارب و  ياهزاین  ندروآرب  امـش  لامعا  ناـیاپ  رهم  اـنامه  ع : )   ) مظاـک ماـما   ـ

. دوشن هتفریذپ  امش  زا  یلمع  چیهدشابن 
 . تسا تشهب  شنیرتمک  هک  دزاس  اور  ار  وا  ناوارف  ياهزاین  دنوادخ  دزاس  اور  ار  ینمؤم  زاین  کی  سک  ره  ص : )   ) ادخ ربما  پـیـ  ـ

تسا و نم  هدهع  هب  وت  شاداپ  هک :  دهد  ادن  ار  وا  یلاعتو  كرابت  يادـخ  دروآرب  ار  یناملـسم  زاین  یناملـسم  هاگره  ع : )   ) قداص ماما   ـ
 . موش یمن  یضاروت  يارب  تشهبزا  رتمک  هب  نم 

 . تسا جح  زا  رترب  نمؤم  تجاح  نتخاس  اور 

(. درمش جح  هد  ات   ) تسا رتشیب  رتشیب و  جح و  کی  زا  رترب  نیقی  هب  ـن  مؤ زا مـ ندروآر نـیـ بـ ع : )   ) قدا ما صـ ـ ما  ـ
 . تسا رتبوبحم  دشاب ,  هدش  جرخ  ( رانیدای مهرد   ) رازه دص  جح  ره  يارب  هک  جح  تسیب  زا  ادخ  دزن  نمؤم  تجاح  ـتـن  خا اور سـ  ـ

دزن ار  ناشیوربآ  ات  مناهرب  یگنهربو  یگنسرگ  زا  ار  نانآ  مریگ و  هدهع  رب  ار  ناملـسم  هداوناخ  کی  یتسرپر  ـ ـس ـر  گا ع : )   ) ـر قا ما بـ ـ ما  ـ
جح داتفه  هب  ات  نآ  زا  رتشیبو  جـح  هد  هب  ات  مور  جـحو  مور  جـح  زاب  مور و  جـح  راب  هد  هک  نیا  زا  تسا  رتشوخ  نم  دزن  منک  ظفح  مدرم 

. دسر
ادخ هار  رد  هدنب  رازه  ندرک  دازآ  زاو  دوش  هتفریذـپ  شکـسانماب  هک  جـح  رازه  زا  تسارترب  نمؤم  زای  ندروآر نـ بـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ

. ادخ هار  رد  ناشیاهماگل  نیز و  اب  بسا  رازه  يادهاو 

. دنک عانتمادوخ  ردارب  زاین  ندروآرب  زا  هک  یسک 

تمایق زور  رد  دنوادخ  دنکن , دروآرب و  ار  شزاین  دناوتب  وا  دنک و  زارد  یناملـسم  يوس  هب  زاین  تسد  یناملـسم  رگا  ع : )   ) قداص ماما   ـ
راک نیا  باوث  هب  اما  مداد  رارقو  ـت تـ ـسد رد  ار  نآ  ندروآر  نم بـ دمآ و  وت  دزن  يزاین  يارب  تردارب  دیامرف :  دنک و  خـیبوت  تخـسار  وا 

ییانتعا وت  زا  یتجاح  چیه  هب  هدیزرمآ ,  ای  یشاب  یخزود  هچ  هکدنگوس ,  مدوخ  تزع  هب  يدز  وا  هنیـس  هب  در  تسد  يدرک و  یتبغر  یب 
 . منکن

اب دوخ  دنویپ  دنکن  شکمکو  دـناوتب  وا  دـهاوخب و  کمک  يو  زا  دربب و  وا  دزن  ار  دوخ  لکـشم  شردارب  هک  یـسک  ع : )   ) ـم ظا ما کـ ـ ما  ـ
 . تسا هدیرب  ار  لج  زع و  يادخ 

رگید یسک  قیرطزا  ای  شدوخ  دناوتب  وا  دیوگب و  وا  هب  ار  دوخ  زاین  یتسدگنت  ماگنه  رد  شنمؤم  ردارب  هک  یـس  کـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
شناگدنب باسح  زا  ندش  غراف  ات  دیامرف و  روشحم  ندرگ  هب  هتـسب  تسد  ار  يو  تمایق  زور  رد  دـنوادخ  دـنکن  دزاس و  اور  ار  شتجاح 

. دراد هگن  ار  وا  نانچمه 
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هب یلاعتو  كرابت  يادخ  يوس  زا  هک  تسا  یتمحر  نیا  هک )  دنادب   ) دـیآ وا  دزن  یتجاح  يارب  شنمؤم  ردارب  هک  ره  ع : )   ) مظا ما کـ ـ ما  ـ
تسا هتسویپ  ادخ  تیالو  ـت مـا بـه  یالو ـت و  سا هدز  ـد  نو ام پـیـ تیالو  هب  ار  دوخ  دزاس  اور  ار  وا  تجاح  رگا  سپ  تسا  هدروآ  يور  وا 

. دزگبار يو  تمایق  زور  ات  هک  دنادرگ  طلسم  وارب  یشتآ  يرام  شربق  رد  دنوادخ  درواینرب  دروآربار و  وا  تجاح  دناوت  یم  رگا  اما 
. دراذگ اهنت  ار  وا  ترخآ  ایندرد و  دنوادخ  دنکن , شکمک  اما  دناسر , يرای  ار  دوخ  ردارب  دناوتب  ینمؤم  هاگ  ره  ع : )   ) قداص ماما   ـ

رد دـنادرگ و  مارح  شتآ  رب  ار  وا  يزوردـنوادخ  هک  نآ  رگم  دراذـگب  هیام  شنمؤم  ردارب  يارب  دوخ  يوربآ  زا  هک  تسین  ینمؤم  چـیه   ـ
ماقم و زا  هدافتسا  رد  اما  دشاب  هتشاد  رتشیب  يوربآو  ما  دو مـقـ نمؤم خـ رداربزا  هک  ینمؤم  ره  دسرن و  وا  هب  يراوخ  یتخـس و  تمایق  زور 

ورف ار  شا  هرهچ  شتآ  ياه  هلعـش  تمایق  زور  رد  دـنیب و  يراوخ  یتخـس و  ترخآ  ایندرد و  دزرو  غیرد  وا  هب  کـمک  يارب  دوخ  يوربآ 
 . هدیزرمآ ای  دشاب  یخزود  هاوخ   , دریگ

دنک یسک  هب  کمک  راتفرگ  ار  وا  دنوادخ  دنک , غیرد  وا  تجاح  ندروآرب  دوخ و  ناملسم  ردارب  هب  کمک  زا  هک  یسک  ع : )   ) رقاب ماما   ـ
. دربن مه  يدزم  دوش و  راکهانگ  کمک  نآ  ببس  هب  هک 

 . تسا ریگجاب  هانگ  نوچ  شهانگدنز  وا  هنیس  هب  در  تسد  دروآرب و  ار  يدنمزاین  تجاح  دناوتب  هک  یسک  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
غیرد دنک و  شکمک  ـد  ناو وا بـتـ دـنک و  زارد  ام  نایعیـش  زا  یکی  يوس  هب  تجاح  تسد  ام  ناردارب  زا  یکی  هاگره  ع : )   ) قداص ما  ـ ما  ـ

. دوش باذع  تمایقزور  رد  نآ  ببس  هب  دنک و  یم  التبم  ام  نانمشد  زا  یکی  زاین  ندروآرب  هب  ار  وا  لج  زع و  دنوادخ  , دزرو
بارـش زا  دشچن و  ار  تشهب  كاروخ  معط  هک  مسق  ادخ  هب  دنک ,  مورحم  شیوخ  لام  زا  اردوخ  دنمزاین  نمؤم  ردارب  ـنـی کـه  مؤ هـر مـ  ـ

. دشونن  ( تشهب  ) هدشرهم بان 

. دراد هگن  رود  دنمزاین  نمؤم  سرتسد  زا  ار  دوخ  هک  یسک 

یفخم يو  زا  ار  دوخ  وا  دور و  دوخ  نمؤم  ردارب  دزن  یسرپلاوحا  مالس و  يارب  ای  دوخ  تجاح  بلط  يارب  هک  یـسک  ع : )   ) قداص ماما   ـ
. دوش وا  راثن  ادخ  نیرفن  هتسویپ  تسا  هدنز  ات  دنک , 

ره نایم  هک  دـشکب  راصح  رازه  داتفه  تشهبووا  نایم  لـجوزع  دـنوادخ  دراد , هگن  رود  رگید  نمؤم  سرتسد  زا  ار  دوخ  هک  ینمؤم  ره   ـ
 . تسا هار  لاس  رازه  رگید  راصح  اب  راصح 

وا دـهاو و  دورو بـخـ هزا  ـ جا دور و  يو  لزنم  هب  وا  زا  یهاوخ  تجاح  ای  رگید  یناملـسم  رادـید  يارب  یناملـسم  هاگره  ع : )   ) رقاـب ماـما   ـ
. دشاب ادخ  تنعل  رد  هتسویپ  دننک ,  رادید  ار  رگیدمه  هک  ینامز  ات  دیاین  نوریب 

. دناشوپب ار  دوخ  نمؤم  ردارب  هک  یسک 

هدیـشوپ نمؤم  نت  يا بـر  ـه  ما هکرهو جـ دنک  وا  نت  رب  یتشهب  قربتـسا  دنوادخ  دـناشوپب  ار  يا  هنهرب  نمؤم  هکر  هـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
. دشاب ادخ  ششوپ  رد  وا  هتسویپ  تسا  یقاب  هماج  نآ  زا  يا  هکت  ات  دنک  ( ریقف اما  )

ینامز ات  دنک و  وا  نت  رب  تشه  ریرح بـ قربتـسا و  سدنـس و  زا  دنوادخ  دناشوپب  ار  دوخ  هنهرب  نمؤم  ردارب  هک  ره  ص : )   ) ادخ ربما  پـیـ  ـ
. دشاب رو  هطوغ  یهلا  ناوضر  رد  وا  هتسویپ  تسا ,  یقاب  هماج  نآ  زا  یخن  هک 

دنک وا  نترب  تشهب  ياه  هماج  زا  هک  تسادـخرب  دـناشوپب , دوخ  ردارب  هب  یناتـسبات  اـی  یناتـسمز  یـسا  هـر کـه لـبـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
هب تراـشب  اـب  ناگتـشرف  درادرب  روگ  زا  رـس  هک  هاـگ  نآ  دـهد و  شیاـشگ  وا  رب  شربقرد  دـنادرگ و  ناـسآ  يو  رب  ار  ندرم  ياهیتخـسو 

. دنور شلابقتسا 
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. اهزاین ندروآرب  رد  باتش 

دور یم  نآ  میب  اریز  مزرو ,  یم  باتـش  وا  لکـشم  زاین و  عفر  رد  دنک ,  زارد  نم  يوس  هب  زاین  تسد  يدرم  هاگره  ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
. دیاین شراک  هب  رگید  وا  هب  کمک  رد  نم  مادقا  درذگب و  راکزا  راک  هک 

. دوش زاین  یب  نم  زا  واو  منز  وا  هنیس  هب  در  تسد  مسرت  یم  اریز  منک ,  یم  باتش  دوخ  نمشد  تجاح  ندروآرب  رد  نم   ـ

 . یهاوخ تجاح  بادآ 

ـن ید يار حـفـظ  راد بـ ـنـ یدار ـ یز هدازگرزب ,  اـی  درمناوج ,  اـی  رادـنید ,  ربـم :  سک  هس  دزن  اردو جـز  ـت خـ جا حـ ع : )   ) ـیـن ـس ما حـ ـ ما  ـ
ار تیوربآ  وا  هـب  نتخادـنا  ور  اـب  وـت  هـک  دـناد  هداز مـی  ـ گرز ـ بو دـنک  یم  مرـش  دوـخ  یگنادرم  زا  درمناوـج  دروآرب و  ار  تزاـی  دو نـ خـ

. دنک یم  ظفح  اروت  يوربآ  تزاین  ندروآرب  اب  یتخورف و 

 . هسیکون زا  یهاوخ  تجاح 

يا هدیـسر  نارود  هب  هزات  يوس  هب  زاین  تسد  هک  نیا  ات  تسا  رتهب  ینک  اهدژا  ناهد  رد  جـنرآات  ار  دوخ  تسد  رگا  ع : )   ) قداـص ما  ـ ما  ـ
 . ینکزارد

يراد زاین  نآ  هب  مه  هک  تسا  یعفا  ناهد  رد  هک  تسا  یمهرد  تیاکح  دشاب  هسیکون  دنمزاین  هک  ـی  ـس ـت کـ یا حـکـ ع : )   ) ـر قا ما بـ ـ ما  ـ
 . يرطخ رد  یعفا  زا  مه  و 

 . نادب هب  ندش  دنمزاین 

نینچنیا دو :  ـ مر نادر فـ زا گـ یب نـیـ تناگدنب  زا  ارم  ایادخ ! درک : ضرع  ترضح  نآ  روضح  رد  هک  یسک  هب  باطخ  ع )   ) داج ـ ـس ما  ـ ما  ـ
 . نادرگ زاین  یب  تقلخ  نادب  زا  ارم  ایادخ !  وگب :  هکلب  دنجاتحم ,  مه  هب  مدرم  اریز  تسین 

نیرتورــشوخ هـب  يدرک  ـی  ــس جاـتحم کـ ارم  رگا  نادرگم ,  دـنمزاین  تـقلخ  نادـب  زا  ار بـه هـیـچ یـک  مـ ـا !  یاد خـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
 . نادرگ جاتحم  دهن ,  تنم  نم  رب  رتمک  دروآرب و  شوخ  نابز  اب  ار  مزاین  هک  نآ  سک و  نیرت  هدنشخبو 

سک چیه  اریز  وگم ,  هنو  ـن گـ یا یلع !  يا  دومرف :  ص )   ) ادـخ ربمایپ  نکم  تناگدـنب  زا  کی  چـیه  جاتحم  ارم   ) ایاد را خـ بـ گـفـتـم :   ـ
میوگب ؟  هچ  پـس  ادخ !  لوسر  يا  مدرک :  ضرع  دشاب  هتشادن  زاین  مدرم  هب  هک  تسین 

دنتسیک ؟  وا  دب  نا  ـ گد بـنـ  ! ادخ ربمایپ  يا  مدرک :  ضرع  نکم  جاتحم  تدب  ناگدنب  هب  ارم  ایادخ  وگب :  دومرف : 
. دننک شهوکن  شنزرس و  دنهدن  هاگره  دنراذگ و  تنم  دنهدب  يزیچ  نوچ  هک  یناسک  دومرف : 

. طایتحا

 . نک طایتحا  دوخ  نید  يارب 

 . شاب دوخ  نید  بظاوم  یناوت  یم  هک  ییاج  ات  سپ  تسوت ,  نید  وت  ردارب  ع : )   ) یلع ماما   ـ
 . شاب طاتحم  شیدنارود و  دوخ  نید  رد  ع : )   ) قداص ماما   ـ

 . شاب طاتحم  تسا ,  نکمم  تیارب  هک  ییاهراک  همه  رد   ـ
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 . هراچ

 . هراچ

. دراد يا  هراچ  يزیچ  ره  ع :)   ) یلع ماما   ـ
 . تسا ندیشیدنا  لصاح  هراچ   ـ

. دنکرب ياج  زا  ار  وا  اهیتخس   , دزیخنرب یشیدنا  هراچ  هب  هکره   ـ
 . تسا یشیدنا  هراچ  ورگرد )  ) اهتلود ییاورمکح   ـ

 . تسا هطساو  زا  رتدنمدوس  یشیدنا  هراچ   ـ
. دناوتن یشیدنا  هراچ  دشابن  هاگآ  نوگانوگ  يارآ  زا  هک  یسک   ـ

. دنکفا كاخ  هب  ار  وا  شا  هراچ  هک  یشیدنا  هراچ  اسب   ـ
 . دیآ شکمک  هب  یشیدنا  هراچ  دیزغل  مه  رگا  دزغلن و  دیوجب  شهارزا  ار  يراک  سکره  ع : )   ) اضر ماما   ـ

 . یگدنز

 . یگدنز

گرم رد  ار  ـ یز ـی ,  گد ـ نز رگم  دوـش  یم  هتـسخ  ریـس و  نآ  زا  شا  هدـنراد  هک  نیا  زج  تسین  يزیچ  چـیه  هک  دـینادب  ع : )   ) یلع ماـما   ـ
ماک هنشت  یباریس  رک و  شوگ  ییاونـش  روک و  مشچ  ییان  هدرم و بـیـ لد  تایح  هیام  هک  تسا  تمکح  نوچمه  نآو  دنیب  یمن  یگدوسآ 

 . تسا ترخآ )  باذع  زا  ندنام   ) تمالس و  ایند ) زا   ) لماک يزاین  یب  نآ  رد  تسا و 
. دیرفآ گرم  زا  شیپ  ار  یگدنز  لج  زع و  يادخ  ع : )   ) رقاب ماما   ـ

 . یگدنز بآ و 

 . نآرق
میدروآ ؟  دیدپ  بآ  زا  ار  يا  هدنز  زیچ  ره  میدوشگ و  ار  اهنآ  امو  دندوب  هتسب  نیمز  اهنامسآ و  هک  دنناد  یمن  نارفاک  ـا  یآ ))

دنروآ ؟ یمن  نامیا  ارچ 
((.

 . تسا یگدنز  بآ ,  هزم  ع : )   ) قداص ماما   ـ

 . یگدنز زا  رتهب 

نآ گرم  زا  رتدـب  يوـشرازیب و  یگدـنز  زا  یهد  تسد  زا  ار  نآ  هاـگره  هک  تسا  يزیچ  نآ  یگدـنز  زا  رتـهب  ع : )   ) يرک ـ ـس ما عـ ـ ما  ـ
 . ینک گرم  يوزرآ  ییآ  راتفرگ  نادب  هاگره  هک  تسا  يزیچ 

 . یقیقح یگدنز 

امش ات  دیشونب , اراوگ  نیریش و  بآ  زا  سپ ,  نیقی ,  نداد  تسد  زا  اب  زج  گرم  تسین و  يرادنید  ـی جـز بـه  گد ـ نز ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
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. دیزیهرپب هدنشک  مومس  زا  دنک و  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ار 
 . تسا ناج  تایح  هیام  یتسرپ  اتکی   ـ

 . یگدنز عاونا 

 . تسا یگدنز  ود  زا  یکی  کین  مان  ع : )   ) یلع ماما   ـ
 (. تسا یعیبط  رمع  نامه  رمع  نیلوا   ) تسا رمع  ود  زا  یکی  کین  مان   ـ

 . تسا یگدنز  ود  زا  یکی  شناد   ـ
 . تسا یگدنز  ود  زا  یکی  يراد  هدنز  بش   ـ

. دشخب یگدنز  امش و  هب  ات  دیریگارف  شناد   ـ
 . تسا شناد  هب  یگدنز   ـ

 . تاناویح

 . تاناویح قوقح 

نآ بحاص  دیـسرپ : ---  تسوا ,  تشپ  رب  ناـنچمه  زاـهج  هدـش و  هتـسب  شیوناز  هک  دـید  ار  يرتش  هداـم  ص --- )   ) ادـخ ـبـر  ما پـیـ  ـ
تساجک ؟ 

. دنک هدامآ  تمایق )  رد  رتش  نیا   ) تیاکش يارب  ار  شدوخ  دییوگبوا  هب 
رد ار  اـهنآ  دـید ,  ـ ــش راوـس  اررغـال  ناـیاپراچ  هاـگره  سپ ,  دـنک  یم  کـمک  نآ  ماـجنارب  دراد و  تـسود  ار  ندرک  ارادـم  دــنوادخ   ـ
اج نآ  رد  اـهنآ  دوـب , فـلع  رپ  زبسرـس و  رگا  دـیرذگب و  نآ  زا  باتـش  اـب  دوـب  هاـیگ  یب  کـشخ و  نیمز  رگا  دـیروآ  دورف  ناـشیاهلزنم 

. دیهد تحارتسا 
, دینکن ـا  هرازا ـه هـا و بـ چو رد کـ دوخ  ياهتبحـص  هباطخ و  یـسرک  ار  اهنآ  دیراد و  هگن  ملاس  اراهنآ  دیوش و  راوس  ار  ملاس  نایاپرا  چـ  ـ

 . تسا یلاعت  كرابت و  يادخ  دای  هب  وا  زا  رتشیب  تسا و  رتهب  شا  هراوس  زا  هک  یبوکرماسب  اریز 
 . تسا هدش  هدوشخب  امش  ناهانگ  زا  يرایسب  دوش  هدیشخب  امشرب  دینک  یم  تاناویح  هب  هک  یمتس  رگا   ـ

یسرت ؟  یمن  ادخ  زا  تسا  هتشاذگ  وت  رایتخا  رددنوادخ  هک  ـی  نا ـ بز ـن بـی  یا هرا  رد بـ ـا  یآ  ـ
. درک تیاکش  نم  دزن  یناسر  یم  وا  هب  هک  یجنر  درد و  زا  نابز  یب  ناویح  نآ 

. دنک هلثم  ار  یناویح  هک  یسک  رب  ادخ  نیرفن   ـ
(. دش راوس  ار  ناویح  دیابن  هتشپ  هس   ) تسا نوعلم  دنیشن  روتس  تشپ  رب  هک  يرفن  نیموس   ـ

یب دـهد ,  بآ  ار  نآ  تشذـگ  یبآزا  هاگره  دـهد ,  شفلع  دـش  هدایپ  نآ  زا  هاـگ  ره  دراد :  دوخ  بحاـص  ندرگ  هب  قح  شـش  ناویح   ـ
. دنکن گنرد  نآ  يور  يدایز  تدم  دربن و  هار  ار  نآ  شناوتزا  رتشیب  دنکن ,  راب  ار  نآ  شتردق  زا  رتشیب  دنزن ,  ار  نآ  لیلد 

. این ام  هارمه  هدش  نیرفن  رتشاب  درگرب ,  دومرف :  دنک ,  یم  نیرفن  ار  دوخ  رتش  يدرم  هک  دینش  ص )   ) ادخ ربمای  پـ ع : )   ) ـر قا ما بـ ـ ما  ـ
زاغ دـنچ  هناخ  نحـص  رد  ـت  فر هناخ  طایح  هب  ع )   ) ماـما هاـگ  نآ  تفگ :  موثلک  ما  تسا :  هدـمآ   ( ع  ) نینمؤملاریما تلحر  ثید  رد حـ  ـ
یم دایرف  ناشیا  يور  هب  ور  دـندز و  یم  لا  ـ بو ـد  ندا ـتـ فا هار  هب  ع )   ) ماـما لاـبند  اـهزاغ  دوب ,  هدـش  هیدـه  ع )   ) نیـسح مردارب  هب  هک  دوب 

ار تاناویح  نیا  دنگوس  تسوت  رب  ارم  هک  یقح  هب  مرتخد !   : دومرف ماما  سپس  دندوب  هتخادنی  هار نـ ییادص  رس و  نینچ  بش  نآ  ات  دندرک 
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نک ناشدازآ  ای  هدب  اذغ  بآ و  ار  اهنآ  ای  هنشت  ای  تسا  هنـسرگ  دیوگب  دناوت  یمن  درادن و  نابز  هک  ما  هتـشاد  هگن  ار  يزیچ  نم  نک  دازآ 
. دنروخب نیمز  ياه  هزبس  اهفلعزا و  هک 

رب مناوت  زا  شیب  دنک و  اذغ  بآریسارم و  هک  یسک  نک ,  نم  بیـصن  یبوخ  بحاص  ایادخ !  دنیوگ :  یم  تاناویح  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
. دهنن راب  نم 

 . تاناویح ندز 

. دنیوگ یم  ادخ  حیبست  دمح و  اهنآ  اریز  دینزن , تاناویح  تروص  هب  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
. دزن نآ  رب  هنایزات  کی  تفر و  جح  هب  دوخرتش  اب  راب  لهچ  ع )   ) نیسح نب  یلع   ـ

. دینزن ندمآ  رد  رس  هب  ندیزغل و  يارب  اما  دینزب , ندرک  یشکرس  یشومچ و  يارب  ار  ناویح  ص : )   ) ادخ رب  ـ ما پـیـ  ـ
هک ار  یـسک  نآ  ما  هدرک  نیرفن  نم  هک  دـیا  هدینـشن  رگم  دومرف :  دـنا , هدرک  غاد  ار  شتروـص  هک  دـید  ار  یغـالا  (ص )  ادـخ ربـما  پـیـ  ـ

دنز ؟ هنایزات  شا  هرهچ  رب  ای  دنک  غاد  ار  ناویح  تروص 
.

 . تاناویح اب  ینابرهم  باوث 

رد ار  دوخ  شفک  وا  دریم  یگنـشتزا بـ تسا  هدنام  مک  دنز و  یم  هل  هل  یهاچرـس  رب  هک  دید  ار  یگـس  هراکدب  ینز  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
راک نیا  ببس  هب  ار  وا  ناهانگ  دنوادخ  سپ  داد , ) ناویح  هب آ  و   ) دیشک بآ  هاچ  زا  نآ  هلیسو  هب  تسب و  دوخ  يرـسور  هبار  نآ  دروآ و 

. دیزرمآ

 . تاناویح نداد  رازآ  رفیک 

 , درم ببـس  نیدـب  دـنک و  راکـشدوخ  ياذـغ  يارب  داد  یمن  هزاـجا  دوب و  هتـسب  ار  يا  هبرگ  هک  نآ  ببـس  هب  ینز  ص : )   ) ادـخ ربماـیپ   ـ
 . تشگ خزود  شتآ  بجوتسم 

 . دمآراتفرگ باذع  هب  درم ,  یگنشت  زا  ات  دوب  هتسب  ار  يا  هبرگ  هک  نآ  ببس  هب  ینز  ع : )   ) قداص ماما   ـ
نآ ایند ) رد   ) هک دو  ـن بـ یا عـلـتـش  تفرگ ,  یم  زاـگ  ار  وا  فرط  ره  زا  شا  هبرگ  هک  مد  ـ ید ار  ـی  نز خزود  رد  ص : )   ) اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ

. دنک راکش  ار  یناویح  شدوخ  هک  درک  یم  شدازآ  هن  داد و  یم  شیاذغ  هن  دوب و  هتسب  ار  ناویح 

 . تاناویح قحان  هب  نتشک 

. درک دهاوخ  تیاکش  دوخ  لتاق  زا  تمایق  زور  رد  دوش  هتشک  قحان  هب  هک  نآ ---  زج  ای  هدنرپ  یناویح ---  ره  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
ارم ینالف  نم !  راگدرورپ  دیوگبو :  دلانب  ادخ  هاگرد  هب  وا  زا  تمایق  زور  رد  کشجنگ  نآ  دشکب  ببـس  یب  ار  یکـش  ـس گـنـجـ کر هـ  ـ

 . تشک ببس  یب  هک  هدافتسا  يارب  هن 
کشجنگ قح  دش :  ضرع  دنک  تساوخزاب  وا  زا  تمایق  زور  رد  یلاعت  يادخ  دشکب  نآ ,  قح  تیاعر  نودب  ار ,  یکشجنگ  هـر کـس   ـ

تسیچ ؟ 
. دنکب ار  شندرگ  هک  نیا  هن  دنک , حبذ  ار  وا  هک  نیا  دومرف : 

. دناسرب رازآ  هک  نآ  رگم  دومرف , یهن  يرادناج  ره  نتشک  زا  ص ])   ) هّللا لوسر   : ] سابع نبا   ـ
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 . تاناویح نتخادنا  مه  ناج  هب  زا  یهن 

. دومرف یهن  تاناویح  نتخادنا  مه  ناج  هب  زا  ص )   ) ربمایپ سابع :  نبا   ـ

 . مرش

 . مرش

 . نآرق
دز نو نـ ـد چـ هد ار بـ ـت  نداد بآ  دزم  ات  دناوخ  یم  ار  وت  مردپ  تفگو :  دـمآ  وا  دزن  تفر  هار مـی  مرزآ  نز کـه بـه  ود  نآ  زا  یـکـی  ))

 ((. يا هتفای  تاجن  هراکمتس  مدرم  زا  وت  هک  سرتم ,  تفگ :  تفگ ,  ـش بـ یو ـت خـ شذ ـ گر ـد و سـ مآ وا 
ره ربارب  رد  هک  تسا  نیا  مرـش  يانعم   , تسا نامیا  هنیـس  نآ  رهوگ  هک  تسا  يرون  مرـش  دومرف : ع )   ) قداص ماما  ۀعیرـشلا :  حاـب  ـ ـص مـ  ـ

 . ینک يرادنتشیوخ  تسا  راگزاسان  تفرعم  دیحوت و  اب  هچنآ 
 . تسا یکین  ییابیز و  ره  هب  ندیسر  هلیسو  مرش  ع : )   ) یلع ماما   ـ

. دروآ یمن  راب  هب  یبوخ  زج  مرش  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
 . تسا مرش  نید  ياه  هماج  نیرتابیز  ع : )   ) یلع ماما   ـ

 . تسا يوخ  نیرتهبو  يراوگرزب  لامک  مرش   ـ
 . تساهیبوخ همه  دیلک  مرش   ـ

 . تسا یبوخو  ریخ  رسارس  مرش  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
 . تسا مالسا  ياهنییآ  زا  مرش   ـ

. دنام هدیشوپ  مدرم  رب  شبیع  دناشوپب  وا  رب  ار  دوخ  هماج  مرش  هک  سکره  ع : )   ) یلع ماما   ـ
 : دیامرف یم  دننارذگب  رظن  زا  دنناوخب و  ار  نآ  هتسویپ  داد  روتـسد  نانآ  هب  تشون و  دوخ  باحـصا  هب  هک  يا  همان  رد  ع : )   ) قداص ماما   ـ

. دندرک يرود  اهنآ  زا  امش  زا  شیپ  حلاص  نامدرم  هچنآ  زا  ندرک  يرود  مرش و  هب  داب  امشرب 
هک نیا  رگم  تشگن  هارمه  زیچ  چیهاب  ایح  دینادرگ و  تشز  ار  نآ  هک  نیا  رگم  دشن  هارمه  زیچ  چـیه  اب  یمرـش  یب  ص : )   ) ادـخ ربمایپ   ـ

 . تسارآ ار  نآ 
. دوب راکوکین  حلاص و  يدرم  هنیآ  ره  دش  یم  مسجم  يدرم  تروص  هب  مرش  رگا   ـ
. دراد ترفن  جمس  يادگ  مرش  یب  زا  دراد و  تسود  ار  نمادکاپ  مرش  اب  دنوادخ ,  ـ

 . تساهنآ نیرتمرش  اب  مدرم  نیرت  دنمدرخ  ع : )   ) یلع ماما   ـ

 . تسا قالخا  مراکم  سار  رد  مرش 

درم رد  تسا  نکمم  دهد  یم  دهاوخدوخ  هک  ره  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  تسا ,  يرگید  هب  هتـسب  یکی  قالخا  مراک  مـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
هب ندرک  اطع  مدرم ,  اب  تقادص  ییوگتـسار ,  زا ):  دنتراب  اهیوخ عـ نیا  ) دشابن شیاقآ  رد  دشاب و  هدنب  رد  دـشابن ,  شدـنزرف  رد  دـشاب و 

. ایح همه  سار  رد  يزاون و  نامهیم  رای ,  هیاسمه و  اب  ینابرهم  یتسود و  محر ,  هلص  يرادتناما ,  اهیبوخ ,  ندرک  ناربج  لئاس , 

 . مرش ياهدمایپ 
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. دوش یم  يراکتشز  عنام  مرش  ع : )   ) یلع ماما   ـ
 . تسایح ینمادکاپ  تلع   ـ

 . تسا نآ  هویم  ینمادکاپ  يدرمناوج و  هشیر  مرش   ـ
. دراد یگتسب  ایح  مرش و  هزادنا  هب  ینمادکاپ  هزادنا )  ( ـ

. دنزن رس  یسک  هب  تبسن  دنیاشوخان  راتفر  وا  زا  هک  سب  نیمه  یمدآ  يایح  مرش و  رد   ـ
 . تسا مشچ  نتشهورف  ایح   ـ

 , تمالـس نا ,  را و نـهـ ـکـ ـشآرد ادـخ  نتـشاد  رظن  رد  ینابرهم ,  شمرن ,  دریگ :  یم  تاـشن  اـیح  زا  هچ  ـ نآ ـا  ما ص : )   ) اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
دنمدرخ هک  تسا  يدیاوف  ـنـهـا  یا مدر ,  نا مـ رد مـیـ ـی  ما ـنـ شو ـ خو يزوریپ  یگدنشخب ,  تشذگ و  ییورـشوخ ,  يدب ,  زا  ندرک  يرود 

. دسرتب وا  يرگاوسر  زا  دریذپب و  ار  ادخ  تحیصن  هک  یسک  اشوخ  درب  یم  ایح  زا 

 . نامیا مرش و 

 . تسا شتآ  رد  یگتخیهرفان  تسا و  یگتخیهرفانزا  یمرش  یب  دراد و  ياج  تشهب  رد  نامیا  تسا و  نامیا  زا  مرش  ع : )   ) مظاک ماما   ـ
زا یگدیرد  ینابزدب و  ییوگتـشز و  تسا و  نامیا  زا  لد ---  يدنک  هن  نابز  يدنک  يدـنکو ---  ینمادـکاپ  ایح و  ع : )   ) قداص ماما   ـ

 . تسا ییورود  قافن و 
. دوش هناور  نآ  یپ  رد  مه  يرگید  دورب  اهنآ  زا  یکی  هاگره  دنا ,  هتسویپ  مه  هب  نامیا  ایح و  ع : )   ) رقاب ما  ـ ما  ـ

 . تسایح مالسا  يوخ  تسا ,  ییوخ  ار  ینید  ره  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
 . تسا نید  همه  ایح   ـ

 . تسوا نامیا  هناشن  درم  دایز  يایح  ع : )   ) یلع ماما   ـ
. درادن نید  هک  یسک  درادن  ایح  ع : )   ) نسح ماما   ـ

. درادن ایح  هک  یسک  درادن  نامیا  ع : )   ) قداص ماما   ـ
 . تسین یگدنشخب  ایح و  نوچ  ینامیا  ع : )   ) یلع ماما   ـ

 . هدیهوکن مرش 

. دوش شناد  مک  دشاب  ور  مک  هکره  ع : )   ) قداص ماما   ـ
 . تیمورحم اب  ییورمک  تسا و  نیرق  يدیمون  اب  هوکش  تبیه و  ع : )   ) یلع ماما   ـ

 . تسا نیرق  تیمورحم  اب  ییورمک   ـ
 . تساز تیمورحم  ییورمک   ـ
 . تسا يزور  عنام  ییورمک   ـ

 . هنادرخبان يایح  هنادنمدرخ و  يایح 

ياـیح تسا و  شناد  زیخ  درخ  ياـیح  يدرخباـن  زا  هتـساخرب  ياـیح  درخ و  زا  یـشان  ياـیح  تـسا  هنوـگ  ود  اـیح  ص : )   ) ادـخ ربماـیپ   ـ
 . ینادان لهج و  هنادرخبان 
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 . نامیا مالسا و  تردق و  رگید  يایح  تسا و  یناوتان  فعض و  ایح  کی   , تسا هنوگ  ود  رب  ایح  ع : )   ) قداص ماما   ـ
 . تسا قمحا  دنک  مرش  قح  نتفگ  زا  هک  یسک  ع : )   ) یلع ماما   ـ

 . یمرش یب  هجیتن 

. درادن مرش  ادخ  زا  دشاب  هتشادن  مرش  مدرم  يور  زا  هک  یسک  ع : )   ) يرکسع ماما   ـ
. دشاب هتشادن  ایح  ناحبس  يادخ  زا  دنکن  ایح  مدرم  زا  هک  یسک  ع : )   ) یلع ماما   ـ

. دنک یمن  مرش  وا  زا  زین  ناهن  رد  دنکن ,  مرش  ادخزا  راکشآ  رد  هک  یسک  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ

. درادن ابا  يراک  چیه  زا  مرش  یب  مدآ 

یهاوخ یم  يراک  ره  یتشادـن  ایح  یتقو  تسا :  هدـنامن  ياج  رب  مدرم  نخـس  نیا  زج   ( ع  ) ناربماـیپ ياـه  لـثم  زا  ص :)   ) ادـخ رب  ـ ما پـیـ  ـ
 . نکب

 (( : نکب یهاوخ  یم  يراک  ره  يرادـن  ایح  هک  رگا   : )) تسا هدـنامن  ياج  رب  هلمج  نیا  زج   ( ع  ) ناربمایپ ياه  لثم  زا  ع : )   ) مظاک ماما   ـ
 . تسا هیما  ینب  هرابرد  هلمج  نیا 

یهاوخ یم  يراـک  ره  یتشادـنایح  نوچ  تسا :  نیا  هدیـسر  مدرم  هب  ناربماـیپ  نیتـسخن  زا  هک  ینخـس  ـن  یر ـ خآ ص : )   ) اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
 . نکب

 . نکب یهاوخ  یم  هک  راک  ره  يرادن  ایح  رگا  تسا :  نیا  دنتفرگ  یحو  نخس  زا  یلهاج  نامدرم  هک  ینخس  ـن  یر ـ خآ  ـ
یب دسرتن ,  ادخ  زا  ناهن  رد  دـشکن و  يراکفالخ  زا  تسد  يریپ  رد  دـشاب و  هتـشادن  مرـش  گننو  بیع  زا  هک  یـسک  ع : )   ) قداص ماما   ـ

 . تساریخ

. ادخ زا  نتشاد  مرش 

 . تسا کیدزن  وت  هب  هک  اریز  نک  مرش  وا  زا  تساناوت و  وت  رب  وا  نوچ  سرتب  ادخ  زا  ع : )   ) داجس ماما   ـ
. دیراد مرش  مدرم  زا  راکشآ  رد  هک  نانچمه  دینک  مرش  ادخ  زا  ناهن  رد  ع : )   ) مظاک ماما   ـ

. دیازفا یم  نیقی  رب  ادخ  زا  مرشاریز  ینک ,  یم  مرش  دوخ  بوخ  ناگیاسمه  زا  هک  نانچمه  نک  مرش  ادخ  زا  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
 . تسادخ زا  نتشاد  مرش  ایح  نیرترب  ع : )   ) یلع ماما   ـ

. دنک یم  كاپ  ار  ناهانگ  زا  يرایسب  ادخ  زا  مرش   ـ

 . یمدآ هارمه  هتشرف  ود  زا  نتشاد  مرش 

بش و هک  دوخ  بوخ  هیاسمه  ودزا  هک  نانچمه  دنک ,  مرش  دراد  دوخ  اب  هک  يا  هتشرف  ود  زا  دیاب  امـش  زا  کیره  ص : )   ) ادخ ربمای  پـ  ـ
. دنک یم  مرش  دنتسه  شرانک  رد  زور 

یم تجاح  ياضق  يارب  هک  یماگنه  نم  دنگوس  ادخ  هب  شاب ,  هتشاد  مرش  ادخ  زا  رذابا !  يا   : رذوبا هب  راو  ـ گرز نآ بـ يا  ـهـ شرا ـفـ ـس زا   ـ
 . مناشوپ یم  ما  هماج  اب  ار  دوخ  هرهچ  مهارمه  هتشرف  ود  مرشزا  مور 

 . یقیقح مرش 
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هک نا  اد چـنـ زا خـ ـی  ـس چـه کـ  ! ادخ ربمایپ  يا  دش :  ضرع  دینک  مرـش  دیاب  هک  نانچ  ادخ  زا  دومرف : (ص )  ادـخربمایپ (ع : )  رقا ما بـ ـ ما  ـ
دراد ؟  مرش  دیاب 

دنک تشپ  نآ  ياهیگدنبیرف  ایند و  هب  دهد ,  رارق  شناگدید  ربارب  رد  ار  دوخ  لجادیاب  دشاب  هتشاد  ایح  یتسارب  ادخ  زا  هک  یـسک  دومرف : 
. دربن دای  زا  ار  ندب  ندش  هدیسوپ  روگ و  دشاب و  دوخ  كاروخ  مکش و  دوخ و  هشیدناو  رس  بظاوم  , 

ار شیوخ  كاروخ  دوخ و شـکـم و  هشیدنا  رس و  سپ ,  دنک ,  مرش  دیاب  هک  نانچ  ادخ  زا  هک  یـسک  رب  ادخ  تمحر  ع : )   ) مظاک ماما   ـ
. اهسوه اهشهاوخ و  هنایم  رد  خزود  تساهیتخس و  هنایم  رد  تشهب  هک  دنادب  دشاب و  هتشاد  دای  هب  ار  ندیسوپ  ندرمو و  دراد  ساپ 

 . مرش جوا 

 . تسا شیوخ  زا  تمرش  ایح  نیرتهب  ع : )   ) یلع ماما   ـ
. دنک مرش  شدوخ  زا  یمدآ  هک  تسا  نیا  ایح  جوا   ـ

 . تسا نامیا  هویم  دوخ  زا  درم  نتشاد  مرش   ـ
 . تسا يدرمناوج  لامک  دوخ  زا  نتشاد  مرش   ـ

 . ینکن دوخ  ییاهنت  رد  ینک  یم  مرش  شماجنا  زا  راکشآ  رد  هک  ار  يراک  هک  تسا  نیا  ییاسراپ  نیرتهب   ـ

 (. هقرفتم  ) مرش

. درادن لاکشا  وا  تبیغ  دنکفا , رود  ارایح  شوپ  نت  هک  یسک  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
 . نادرم رد  زج  کی  تسا و  نانز  رد  نآ  زج  هن  دراد ,  زج  هد  ایح   ـ

. درب یم  ار  ایح  دنک و  یم  بلس  ار  تزع  ندرک ,  زارد  مدرم  يوس  هب  زاین  تسد  ع : )   ) قداص ماما   ـ
ندیبلط شیوخ و  راگزومآ  ردـپربارب و  رد  نتـساخ  رب  اج  زا  نامهیم ,  هب  ندرک  تمدـخ  درک ,  دـیابن  مرـش  راک  هس  زا  ع : )   ) یلع ماما   ـ

. دشاب كدنا  هچ  رگ  قح 

اخ فرح 

.1365 ماجرف ))   :)) ۀمتاخلا  --- 5
.1373 ردخم )) داوم  :)) ردخملا  --- 5

.1377 ندرک ))  تمدخ   :)) ۀمدخلا  --- 5
.1381 جراوخ ))   :)) جراوخلا  --- 5

.1397 يراکنایز ))   :)) نارسخلا  --- 5
.1405 عوشخ ))   :)) عوشخلا  --- 5

.1411 هرجاشم ))   :)) ۀموصخلا  --- 5
.1415 هبطخ ))   :)) ۀبطخلا  --- 5

.1419 یسیونشوخ ))  طخ و  :)) طخلا  --- 5
.1423 صالخا ))   :)) صالخالا  --- 5
.1441 فالتخا ))   :)) فالتخالا  --- 5
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.1453 ینیشناج ))   :)) ۀفالخلا  --- 5
.1457 شنیرفآ ))   :)) ۀقلخلا  --- 5

.1473 راگدیرفآ ))  :)) قلاخلا  --- 5
قالخا 797.  --- 5
بارش 811.  --- 5
سمخ 817.  --- 5

یمانمگ 819.  --- 5
سرت 823.  --- 5

تنایخ 833.  --- 5
یبوخ 837.  --- 5

ادخ 851. زا  ریخ  بلط   --- 5
یطایخ 855.  --- 5

 . ماجرف

 . ماجرف

هک درادن  نیقی  وا  رب  توملا  کلم  ندش  رهاظ  ندنک و  ناج  نامز  ات  تسا و  ناساره  یماجرفدب  زا  هتـسویپ  نمؤم  ص : )   ) ادـخ ربما  پـیـ  ـ
. دیسر دهاوخ  یهلا  يدونشخ  ناوضر و  هب 

رد ـد و  ـش ـی  هاو عا خـ يرا مـطـ ـ یر ـهـ ـش تفر و  یهاوخ  اهتمعن  يوس  هب  دوش  نیرق  یت  ـت بـا نـیـکـبـخـ ما ـ جر ـر فـ گا ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
نانوچ دشخب ,  تذل  ار  ناگدنـشون  تسا و  دیفـس  هک  راوگـشوخ  هم  ـ ـش زا چـ ییاهماج  اب  ینادنزرف  دوب ,  یهاوخ  ساره  زا  رودب  ناما و 

. دنخرچب امش  درگ  رب  دیراورم  هتشر 
. دور یم  شیپ  وا ) يارب   ) مولعمان یتشونرس  يوس  هب  يا  هدیرفآ  ره   ـ

 . تسا نآ  تبقاع  راک  كالم 

ییوگ یم  هچ  امش  سپ  دندر :  ضرع کـ میوگ  یمن  نینچ  امش  هب  نم  اما  تسا  نآ  هدولاش  هب  نامتخاس  دنیوگ :  یم  مدرم  ع :)   ) حیـسم  ـ
هّللا ؟  حور  يا 

 . تسا نامتخاس  هدولاش  نامه  دراذگ  یمرگراک  هک  یگنس  نیرخآ  میوگب :  امش  هب  ار  یتقیقح  دومرف : 
 . تسا راک  تبقاع  ترضح  نآ  دارم  دیوگ :  یم  ثیدح ,  يوار  هورف ,  وبا 

 . تساهنآ نیرت  ماجرف  شوخ  اهراک  نیرتهب  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
 . تسا نآ  ماجرف  راک  كالم   ـ

. اهنآ تبقاع  هب  لامعا  تساهنآ و  ندش  مامت  هب  اهراک   ـ
. دشاب هدیهوکن  شماجرف  هک  يدنیاشوخ  راک  زا  تسا  رتهب  دشاب  هدیدنسپ  نآ  ماجرف  هک  يدنیا  ـ شو ـ خا را نـ کـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ

نیرق یتخبدـب  اب  شراک  ماـجرف  هک  تسا  نآ  یعقاو  یتخبدـب  دوش و  متخ  یتخبـشوخ  هب  ناـسنا  راـک  هک  تسا  نآ  یقیقح  یتخبـشو  خـ  ـ
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. دوش
دوش و یم  مت  خزود خـ ـل  ها راک  هب  شماجنارـس  اما  دـهد  یم  ماجنا  ار  تشهب  لها  راک  زارد  ینامز  یمدآ  هاگ )   ( : ) ص  ) ادـخ ربماـیپ   ـ

. دروآ یم  يور  نایتشهب  ياهراک  هب  تبقاع  رد  اما  دوش  یم  نایخزود  ياهراک  بکترم  زارد  يراگزور  ناسنا  هاگ )  )
یم ییاهرا  کـ ها )  گـ  ) ـت و ـسا نایخزود  زا  وا  هک  یلاح  تسا  تشهب  لها  راک  مدرم  رظن  هب  هک  دـنک  یم  يراـک  هاـگ )   ) هدـنب ـا  نا هـمـ  ـ

 . تساهنآ تبقاع  هب  لامعا  انامه  تسا  یتشهب  وا  هک  یلاح  رد  تسا  نایخزود  راک  مدرم  هاگن  رد  هک  دنک 
دوخ رمع  زا  زارد  ینامز  هاگ )   ) یمدآ هک  نآ  هچ  دییاین  تفگش  هب  وا  بوخ )  لامعا   ) زا هدشن  مولعم  امـش  رب  یـسک  را  ـبـت کـ قا تـا عـ  ـ

دـنک و یم  رییغت  ناـهگان  اـما  دور  یم  تشهب  هب  دریمب  عضو  ناـمه  اـب  رگا  هک  دـنک  یم  هتـسیاش  ياـهراک  ار  شراـگزور  زا  يا  ههرب  اـی 
. دهد یم  ماجنا  تسیاشان  ياهراک 

هچ مسق  ادـخ  هب  دومرف :  درک و  یهاگن  نادـب  تفرگ و  ار  نآ  ترـضح  دروآ  بلاط  یبا  نب  یلع  دزن  ار  ریبز  ریـشمش  زومرج  نب  ورم  عـ  ـ
. دودز (ص )  ادخربمایپ هرهچ  زا  ریشمش  نیا  بحاص  هک  اههودنا  جنر و  رایسب 

ـچـه نآ ـت مـگـر  سا ـم )  لا ـ عد رب ضـ  ) تجح شا  همه  ملع  دشاب و  ملع  هک  اج  نآ  رگم  تسا  ینادا  ـر نـ ـسار ـ ـس ـیـا  ند ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
هک درگنب  هدـنب  ات  تسا  رطخ  ضرعم  رد  صالخا  دـشاب و  صالخا  يور  زا  هک  نآ  رگم  تسایر  هرـسکی  لـمع  دریگ و  رارق  لـمع  درو  مـ

 . تسا نوچ  شتبقاع 
تسا و ناتخبنوگن  هیبش  وا  ردقچ  دنیوگ :  یم  مدرم  هک  نادنچ  دـیامیپ , یم  ار  ناتخبروش  هار  تخبـشوخ  ناسنا  هاگ  ع : )   ) قداص ماما   ـ

یم ار  ناتخبکین  هار  زاغآ ) رد   ) تخبدب ماجنارس )   ) نا ـسـ نا ها  دیآ و گـ یم  شغارس  هب  یتخبشوخ  ماجنارـس  اما  تسا  نانآ  زا  یکی  هکلب 
یم رد  ار  وا  یتخبدب  ماجنارـس  اما  تسا  نانآ  دوخ  زا  هکلب  تسا و  نادنمتداعـس  هی  ـبـ ـش وا  رد  چـقـ دنیوگ :  یم  مدرم  هک  اج  نآ  ات  دـیوپ 

 , دشاب هدنام  یقاب  رتش  ندیشود  ریش  ود  نایم  هلصاف  هزادنا  هب  ایند  رمع  زا  رگا  تسا  هتفرگ  قلعت  وا  یتخبشوخرب  ادخ  ملع  هک  یسک  دسر 
. دوش یم  تخبشوخ  ماجنارس 

 . یماجرف کین  تابجوم 

 . نآرق
نآ زا  تبقاع  میهد و  یم  يزور  وت  هب  ام  میهاوخ  یمن  يزور  وت  زا  نک  يراشفاپراک  نآ  رد  دوخ  هد و  نامرف  زاـمن  هب  ار  دوخ  نا  ـ ـس کـ ))

 ((. تسا يراگزیهرپ 
- - 
- - 

زا کین  ماجنارسو  داسف  ناهاوخ  هن  دنتسه و  ییوج  يرترب  ناهاوخ  هن  ناهج  نیا  رد  هک  میا  هتخاس  یناسک  نآ  زا  ار  ترخآ  يارس  نیا  ))
 ((. تسا ناراگزیهرپ  نآ 

يریمب لامعا  نرته  ندرم بـا بـ ماگنه  رد  دوش و  ریخ  هب  متخ  تلمع  هک  یهاوخ  یم  رگا  مدرم : ---  زا  یکی  هب  ع --- )   ) قداـص ماـما   ـ
رورغ و راچد  دـهد  یم  ناشن  وت  هب  تبـسن  هک  يرابدرب  ببـس  هب  نکن و  فرـص  تیـصعم  هار  رد  ار  شیاهتمعن  هتـشاد  ساـپار  ادـخ  قح 

. رادب یمارگ  دنز  یمام  تبحم  زا  مد  ای  دنک  یم  دای  یکین  هب  ام  زا  يدید  هک  ار  سک  ره  وشن و  تلفغ 
ریغ رد  دینک  یکی  نا نـ ـ نآ دیروآ و بـه  رب  ار  ناتناردارب  ياهزاین  دوخ  ناوت  دـح  رد  هک  تسا  نیا  هب  امـش  لامعا  نایاپ  ع : )   ) مظاک ماما   ـ

. دیدنویپب ام  هب  ات  دیشاب  زوسلد  نابرهم و  دوخ  ناردارب  اب  دوشن  هتفریذپ  امش  لامعا  تروص  نیا 
قیفوت لـضف و  زا  دـسر  یمو  هب تـ هک  یبوخ  ره  هک  نادـب  دراد  هگن  یتبقاعدـب  زا  ار  وت  دـنوادخ  هک  یهاوـخ  یم  رگا  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
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 . سرتب تدوخ  هب  تبسن  وا  تشذگ  يرابدرب و  زا  تسا  هداد  تصرف  تلهم و  وت  هب  دنوادخ  دسر  یم  وت  هب  هک  يدب  رهو  تسادخ 
 . تسا تشهب  ادخ ,  تساوخ  هب  شماجرف ,  دشاب  دنمدرخ  هک  نآ  ع : )   ) قداص ماما   ـ

 . یماجرف دب  تابجوم 

 . نآرق
تبسن ییوگغورد  هب  ار  ناربمایپ  هک  اهنآ  راک  نایاپ  هک  دیرگنب  دیدرگب و  نیمز  يور  رب  سپ  تسا ,  هدوب  ییاه  ـنـتـ ـس ـمـا  ـش زا  پـیـش  ))

 ((. تسا هدوب  هچ  دنداد  یم 
((. دوب هنوگچ  نامرجم  تبقاع  هک  رگنب  سپ ,  میدناراب ,  ناراب  یسب  اهنآ  رب  ))

هک هاگ  نآدیرآ  دای  ـد و بـه  یراد او  يورجک  هب  دیزاس و  نادرگیور  ادخ  هار  زا  دیناسرتب و  ار  ادخ  هب  نانمؤم  ات  دینیشنم  اههار  رس  رب  و  ))
 ((. تسا هدوب  هنوگچ  نادسفم  تبقاع  هک  دیرگنب  دوزفا و  امش  رامش  رب  ادخ  دیدوب ,  كدنا 

دندوب نانآ  زا  شی  ـی کـه پـ نا ـ ـس دندوب کـ ربخ  یب  نآ  لیوات  زا  زونه  دندوب و  هتفاین  هطاحا  نآ  ملع  هب  هک  ـد  ندر ـمـ ـش غورد  ار  يز  چـیـ ))
 ((. تسا هدوب  هنوگچ  ناراکمتس  تبقاع  هک  رگنب  سپ  دنداد  تبسن  غورد  هب  نینچ  ار  ناربمایپ  زین 

. ردخم داوم 

. ردخم داوم  فرصم 

نم زا  نانآ  مرودـب و  رازیب و  دارفا  نیا  زا  نم  دـننک  یم  لامعتـسا  گنب  مان  هب  يزیچ  نم  تما  هک  دـسر  ارف  یناـمز  ص : )   ) ادـخ ربماـیپ   ـ
. دنرود

. دینکن مالس  گنب  هدننک  فرصم  هب  اما  دینک  مالس  يراصن  دوهی و  هب   ـ
 . تسا رفاک  درامش  زیچان  ار  گنب  ندیشک  هانگ  هک  یسک   ـ

هب ار  لسرم  رمایپ  داتفه  ار بـکـشـد و  برقم  هتشرف  داتفه  دنک و  ناریو  ار  هبعک  راب  داتفه  هک  تسا  نانچ  دنک  لامعتسا  گنب  هـر کـس   ـ
راوخبارـش و ات  تسا  رترود  ادخ  تمحر  زا  یـسک  نینچ  دنک  باترپ  ادخ  يوس  هب  گنـس  داتفه  دنازوسب و  ار  نآرق  داتفه  دـناسر و  لتق 

 . نیچ نخس  راکانز و  راوخابر و 

 . ندرک تمدخ 

 . ندرک تمدخ 

سپ باسح  دیاب  درک  یتمدخ  وا  هب  یـسک  یتقو  دوشن  تمدخ  هک  ینامز  ات  وا  زا  ادخ  تسادخ و  زا  هتـسویپ  هدـنب  ص : )   ) ادـخ ربمای  پـ  ـ
. دهد

. دهد راکتمدخوا  هب  تشهب  رد  نانآ  دادعت  هب  دنوادخ  دنک  تمدخ  ار  ناناملسم  زا  یهور  ـی کـه گـ نا هـر مـسـلـمـ  ـ
منیب ؟  ریگ مـی  هشوگار  وت  هک  تسا  هدش  هچ  هک :  دومرف  یحو  ع )   ) دواد هب  یلاعت  يادخ  هک  تسا  هدش  تیاور   ـ

یهاوخ ؟  یم  هچ  دومرف : دنا  هدرک  هتسخ  ارم  وت  هار  رد  تناگدنب  درک :  ضرع  دواد 
ار وا  تسا ,  نم  راتـساوخ  یـسک  يدـید  رگاو  يرذـگ  رد  مناگدـنب  زا  هک  تسا  نیا  هب  نم  تبحم  دومرف :  ار  وـت  تب  مـحـ در :  ضرع کـ

 . ینک تمدخ 
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دنرگیدکی ؟  راکتمدخ  هنوگچ  مدرک :  ضرع  دیوگ :  یم  لیمج  دنرگیدکی  راکتمدخ  نانمؤ  مـ ع : )   ) قدا ما صـ ـ ما  ـ
. دنناسر یم  دوس  رگیدکی  هب  دومرف : 

هب لباقتم )  تمدخ   ) نآ دننامه  ابزج  نآ  باوث  تلیـضف و  هک  تسا  یماقم  شنمؤم  ردارب  هب  نمؤم  ندرک  تمدخ  ص : )   ) ادـخ ربمای  پـ  ـ
. دیاین تسد 

. راذگم ودب  یعقوو  نکن  شتمدخ  تساوخ  تمدخ  وت  زا  وا  رگا  اما  نک ,  تمدخ  ار  دوخ  ردارب  ع : )   ) قداص ما  ـ ما  ـ

 . جراوخ

 . نیقرام نیثکان ,  نیطساق , 

نیقرام درب و  مان  ار  نیثکان  دننایماش و  نیطـساق  نیقرام  نیثکان و  نیطـساق و  مراد :  نامرف  هورگ  هس  اب  گنج  مـن بـه  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
.ـ )  جراوخ  ) هیرورح ینعی  دننایناورهن --- 

 . مگنجب نیقرام  نیطساق و  نیثکان و  اب  هک  درک  شرافس  نم  هب  ص )   ) ربمایپ  ـ
دنتفرگ شیپ  رد  هار سـتـم  ـی  هور دندش و گـ نوریب  نید  زا  يا  هتسد  دنتسکش و  نامیپ  یهورگ  متفرگ  تسد  هب  ار  تفالخ  هک  هاگ  نآ   ـ

داسف یـشکرس و  ناهاوخ  هک  می  ـ هد رار مـی  ـی قـ نا ـ ـس يار کـ ار بـ تر  ـ خآ يارـس  نآ   : )) دیامرف یم  ناحبـس  يادخ  هک  دندینـشن  ییوگ 
رد ایند  اما  دندرک , مهف  ار  نآ  دندینـش و  ار  نخـس  نیا  نانآ  هک  دنگوس  ادخ  هب  يرآ !  تسا ))  ناراگزیهرپ  نآ  زا  کین  نایاپ  دنتـسین و 

. درک ناش  هتفیش  نآ  قرب  قرز و  دش و  هتسارآ  اهنآ  نامشچ 

 . نیثکان

نایاوشیپ زا  نت  ود  نا  ـ نآ گـفـتـم :  دندیسرپ ,  ار  مرظن  ریبز  هحلط و  هرابرد  دندمآ و  نم  دزن  هرـصب  مدرم  زا  یهورگ  ع : )   ) قداص ما  ـ ما  ـ
اب گنج  رد  هک  دومرف  شنارای  هب  داد , شیارآ  ار  دوخ  ناراوس  یتقو  لمج )  گنج   ) هرـصب زور  رد  هیلع ,  هّللا  تاولـص  یلع  دنتـسهرفک 

دینک یم  رکف  ایآ  دومرف :  نایرصب  هب  تفر و  نانآ  دزن  سپ  منک  مامتار  تجح  نانآ  یلاعت و  يادخ  دوخ و  نایم  ات  دینکم  باتش  موق  نیا 
ما ؟  هدش  یمتس  بک  ـ تر ـت مـ مو رد حـکـ هک مـن 

ياهدنگوس دهع و  نتـسب  نامیپ  زا  سپ  رگا   : )) دیامرف یمدوخ  باتک  رد  دنوادخ  دومرف :  تشگرب و  دوخ  نارای  دزن  سپـس  هن  دـنتفگ : 
هناد نآ کـه  هب  دـنگوس  دومرف :  ع )   ) نینمؤملاریما سپ ,  دـینک ))  لاـتق  رفک  ناـیاوشیپ  اـب  دـندز  نعط  امـش  نید  رد  دنتـسکش و  ار  دوخ 

یهورگ نینچ  اب  هدش  لزان  هک  ینامز  زا  تسامـش و  هرابرد  هیآ  نیادـیزگرب  توبن  هب  ار  ص )   ) دـمحم دـیرفآ و  ار  نامدرم  تفاکـشار و 
 . تسا هدشن  گنج 

 . نیقرام

 . نآرق
مناسانشب ؟  امش  هب  ار  نامدرم  نیرتراکنایز  ایآ  وگب :  ))

((. دننک یم  وکین  يراک  دنرادنپ  یم  هک  نآ  لاح  دش و  هابت  ایند  یگدنز  رد  ناشششوک  هک  نانآ 
نیا زا  جراوخ )   ) نایرورح درک : ---  توالت  ترضح  نآ  رو  رد حـضـ ار  ـه  یآ ـن  یا ـی کـه  ـس ـخ بـه کـ ـسا رد پـ ع --- )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ

. دندارفا
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قح زا  دور ,  یمن  رتارف  ناشموقلحزا  اما  دنیوگ  یم  قح  نخـس  هک  دش  دنهاوخ  راکـشآ  یهورگ  يدوزب  دومرف :  نم  اد بـه  ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
 (. نامک زا   ) ریت ندش  نوریب  نوچمه  دنوش  یم  نوریب 

. دنور یم  نوریب  نید  زا  دوش  یم  جراخ  نامک  زا  ریت  هک  نانچمه  دننک و  یم  يواکفرژ  نید  رد  یهورگ  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
نآر مـی ـد و قـ نروآ نا مـی  ـ بز هـب  ار  ادـخ  قـلخ  نیرتـهب  نخـس  رــسکبسو  لاـس  ـد کـم  نو ـ ــش اد مـی  ـی پـیـ هور نا گـ ـ مز ـ لا ـر  خآ رد   ـ
ار ناـنآ  هاـگ  ره  ناـمک  زا  ریت  ندـش  جراـخ  نوچمهدـنو  ـ ـش جراـخ مـی  نید  زا  دور ,  یمن  رتارف  نا  ـ نآ يا  هر هـ زا حـنـجـ ـا  ما ـنـد  ناو خـ

. دنراد شاداپ  ادخ  دزن  تمایق  زوررد  اهنآ  ناگدنشک  هک  اریز  ناشدیشکب ,  دیدید 
نیرتهب ـر  ـس ـبـکـ ـسو لا  ـ ـس دنراد کـم  یم  رب  رـس  یمدرم  نامزلا  رخآ  رد  دیامرف :  یم  (ص )  ادخ ربمایپ  هک  مدـین  ـ ـش ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ

ناوختـسا زا  اهنآ  نامیا  اما  توال مـی کـنـنـد ,  نآر تـ ـ قا ـمـ ـش زا  شیب  دـنناوخ ,  یم  زامن  امـش  زا  شیب  دـنروآ ,  یم  نابز  هب  ار  ناـنخس 
ار دارفا  نیا  دـنوش  یم  جراخ  نید  زا  نامک ,  زا  ریت  ندـش  جراخ  دـننامه  دور ,  یمنرتارف  ناشیاه ---  هرجنح  زا  دومرف :  اـی  هربنچ --- 

. دیشکب
نادنچ هدش  لقن  (ص )  ربمایپ نابز  زا  جراوخ  ناگدنـشک  هب  ادـخ  باوث  هدـعو  هرابرد  هک  يرا  ـبـ خا ـد :  ـس ـ یو ـد مـی نـ ید ـحـ لا ـی  با ـن  با

 . تسا هدیسر  رتاوت  دح  هب  هک  تسا  دایز 
گنج هک  ـی  نا ـ نا هـمـ ـثـیـن ,  کا ابو نـ میتکرح  رد  اهنآ  يوس  هب  هک  نانیمه  نیطساق ,  اب  هک  تسا  هداد  روتـسد  نم  هب  ص )   ) ادخ ربمایپ   ـ

نانآ تیمها  هک  نیطساق  يوس  هب  شیپ  سپ ,  مگنجب  ـم ,  یا هد  ـ ـش ـ نور هب  ور  نانآ  اب  زونه  هک  نیقرام  اب  میتشاذگ و  رـس  تشپ  ار  نانآ  اب 
هب ار  ناـنآ  مدرم  دــندرگ و  یناراــب  تـا جـ ـمـا مـی جـنـگـنـد ,  ــش ـی کـه بـا  مو يو قـ ـ ــس پـیـش بـه   , تـسا رتـشیب  جراوـخ  زا  اــم  يارب 

. دننک تسد  هب  تسد  دوخ  نایم  ار  ناشلاوما  دنریگ و  یگدنب  هب  ار  ادخ  ناگدنب  نانآ  دنریگب و  يراگدنواد  خـ
درک شرافس  میدیگنج ,  نانآ  مهام بـا  میگنجب و  نیثکان  اب  یلع  هارمه  هک  دومرف  شرافـس  ام  هب  ص )   ) ادخ ربمایپ  يراصنا :  بویا  وبا   ـ

هارمه هک  درک  شرافـس  و  میور ,  مـی  ـش ---  نارا ـه و یـ یوا ینعی مـعـ ـ  نانآ يوس  هب  کـنیا  میگنجب و  نیطـساق  اـب  یلع  باـکر  رد  هک 
 . ما هدیدن  ار  نانآ  زونه  اما  میگنجب  نیقرام  اب  یلع 

ندش جراخ  دننام  دور  یمن  رتارف  ناش  هربنچ  ناوختسا  زا  اما  دنناوخ  یم  نآرق  هک  دنراد  یم  رب  رس  یمدرم  يدوزب  ص : )   ) ادخ ربما  پـیـ  ـ
. دنوش یم  جراخ  نید  زا  نامک ,  زا  ریت 

تمـس هب  یتاـظحل  تشاد و  یم  رب  ار  نآ  زا  یتمـسق  تخادرپ  اـهنآ  ندرک  میـسقت  هب  ترـضح  نآ  دـندروآ  رب  ـ ما دز پـیـ لا نـ ـی مـ کد ـ نا  ـ
رکف راضح  داد  یمدندوب  شدزن  ـی کـه  نا ار بـه کـسـ لا  نآ مـ سپـس  دنز و  یم  فرح  یـسک  اب  هک  نیا  لثم  دش  یم  هجوتم  دوخ  تسار 

رثا شیناشیپ  رد  هک  هدیشارت  رس  هدز و  رب  نیتسآ  ودق  دنلب  هایس و  يدرم  لاح  ـن  یا رد  ـد  یو نخس مـی گـ لیئربج  اب  ناشیا  هک  دندرک  یم 
خرس شیاه  هنوگ  هک  نادنچ  دش  نیگمـشخ  (ص )  ربمایپ يزرو  یمن  تلادع  مسق  ادخ  هب  دمحم !  يا  تفگ :  دمآ و  هار  زا  دوب  هد  سـجـ

تسا ؟  لداع  یسک  هچ  مشابن  لداع  نم  وت !  رب  ياو  دومرف : تشگ و 
مینزب ؟  ار  شندرگ  دندرک :  ضرع  شباحصا 

دنراد و یم  رب  رـس  دوخ  ناکلـسم  مه  ریاظن و  لاثما و  اب  وا  مشک ,  ار مـی  دو  باحـصا خـ نم  هک  دنونـشب  ناکرـشم  مهاوخ  یمن  دومرف : 
. دنتسین دنبیاپ  مالسا  زا  يزیچ  چیه  هب  دنور و  یم  رود  هب  نیدزا  نامک  زا  ریت  نتفر  رد  نوچم  ذوفن مـی کـنـد و هـ ناشنید  رد  ناطیش 
ربمایپ شاب !  لداع  دمح !  يا مـ تفگو :  دیـسر  هار  زا  يدرم  درک ,  یم  میـسقت  ار  الط  ياهـشمش  نینح  گنج )   ) زور رد  ص )   ) ربمایپ  ـ

تسا ؟  لداع  یسک  هچ  مشابن  لداع  نم  رگا  وت !  رب  ياو  دومرف : 
تفای ؟  دیهاوخ  یسک  هچ  دزن  ار  تلادع  نم  زا  سپ  دومر :  ای فـ  ـ

یم ار  ادـخ  باـتک  دـننآ ,  نمـشد  هک  یلاـح  دنـشاب  ادـخ  باـت  نا کـ ـ هاو ـنـد کـه خـ یا ـن بـیـ یا نوچ  یمدرم  هک  ادوز  دومرف :  هاـگ  نآ   ـ
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. دینزبار ناشندرگ  دنتشاد  رب  رس  نانیا  هاگ  ره  دنراد ,  هدیشارت  ياهرس  دور , یمن  رتارف  نانآ  ياه  هرجن  ـ حزا اما  دنناوخ 

 . مکح ود  زا  ربمایپ  نداد  ربخ 

فال ـتـ خا ـع  فر يار  بـ  ) نآ کـه ات  دندرب  یم  رـس  هب  فالتخا  رد  مه  اب  نانچمه  دندش و  فالتخاراچد  لیئارـسا  ینب  ص : )   ) ادـخ ربمایپ   ـ
فالتخا راچد  يدوزب  زین  تما  نیا  دـندرک  هارم  ار گـ نار  ـگـ ید دـندش و  هارمگ  دوخ  ود  نآ  اـما  دـندرک  باـختنا  رواد  مکح و  ود  ( دوخ

زین ار  ناشناوریپ  دنور و  ههارجک  هک  دننیزگرب  مکح  ود  هک  نآ  ات  درب  دنهاو  فال بـه سـر خـ ـتـ خا رد  رگیدکی  اب  نانچمه  دش و  دنهاوخ 
. دنناشک ههارجک  هب 

 . نیمکح عوضوم  رد  ماما  جاجتحا 

سپس یتشاد و  زا  نتفریذپ حـکـمـیـت بـ زا  ار  ام  ادتبا  درک :  ضرع  ترـضح  نآ  هب  تساخرب و   ( ع  ) نینمؤملاریما با  ـحـ ـصا زا  یـکـی   ـ
تسا ؟  رت  تسرد  کی  مادک  میناد  یمن  میریذپب ,  ار  نآ  يدادروتسد 

دنگوس ادـخ  هب  دـنک  ـا  هر ار  یـشیدنا  رود  هک  تسا  یـسک  يازـس  یگتـشگرس )  تریح و   ) نیا دوـمرف : دز و  تسد  رب  تسد  ترـض  حـ
یم رادیاپ  رگا  متشاد و  او  ارامش  دوب  هداهن  نآ  رد  يری  اد خـ هک خـ دنیاشوخان  يراک  هب  مداد ,  هچنادب  مداد  نامرف  ار  امش  هک  هاگنآرگا 

رتراوتسا شور  نیا  هتبلا  مدرک  یم  ناتروبجم  دیدز  یم  زابرـسرگا  مدرک و  یم  ناتتـسار  دیتفر  یم  جک  رگا  مدرک و  یم  ناتتیاده  دیدنام 
هک ؟  زا  نتساوخ  يرای  یسک و  هچ  کمک  هب  اما  دوب 

.
اهنآرق هک  یماگنه  ایآ  دومرف :  نانآ  هب  تفر و  دندرک ,  یم  يراشف  اپ  تیمکح  نتفریذپن  رب  جراو کـه  ها خـ ـ گودرا بـه  ع )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ

یم گنج  همتاـخ  اـم  زا  دـنیام  نانیدـم  ناردار مـا و هـ ـهـا بـ نآ دـیتفگندندرک :  اـه  هزین  رـس  رب  هعدـخ  رکم و  بیرف و  هلیح و  يور  زا  ار 
؟  میزاس فرط  رب  ار  ناشهودنا  میریذپب و  ار  اهنآ  تساوخ  رد  هک  تسا  نآ  ـت  سرد ـد  نا هدروآ  يور  ناحبس  يادخ  باتک  هب  دنهاوخ و 

 . ینامیشپ شماجرف  تسا و  يزوسلد  شزاغآ  ینمشد ,  شنطاب  تسا و  نامیا  شرهاظ  اهنآ  راک  نیا  متفگ :  امش  نامز مـن بـه  نآ 
يداد ؟  رارق  مکح  ار  ناسنا  ود  دنتفگ :  جراوخ  تفریذپ  ار  نیمکح  ع )   ) نینمؤملاری ـ ما ـی کـه  نا ـ مز  ـ

 . مدرک رواد  ار  نآرق  هکلب  مدادن  رارق  مکح  ار  یقولخم  چیه  نم  دومرف :  ترضح 
ات ـد  یدز زا  ـ بر رو مـن سـ ـتـ سد شریذپ  زا  فلاخم )  ای   ) نمشد نوچ  امـش  اما  متـشاد  زاب  تیمکح  نیا  زا  ار  امـش  نم  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ

يدـب رـش و  ـ  ناـسکان يا  امـش ---  يارب  نم  دـیتسه  درخباـن  رـسکبس و  یهورگ  هک  مدرک  امـش  ياوه  راـک  رد  ار  دوخ  يار  هک  ییاـج 
 . متساوخن ناتیارب  يررض  نایز و  مدرواین و 

ترضح نآ  اب  جراوخ  زا  يرایسبدش  هفوک  دراو  ع )   ) یلع یتقو  دیوگ :  یم  دوخ  خیرات ))   )) رد يربط  ریرج  ـو جـعـفـر مـحـمـد بـن  با  ـ
نب ۀعرز  يدعـس و  ریهز  نب  صوق  رح  دندماین  هفوک  هب  ـد و  ند ـ نا اهاجرگید مـ هلیخن و  رد  زین  نانآ  زا  یناوارف  رامـش  دـندمآ و  اج  نآ  هب 

ع  ) یلع میگنجب  هیواعم  اب  ات  ایب  ام  اب  نک و  هبوت  تدوخ  هانگ  زا  تفگ :  صوقرح  دندمآ  یلع  دزن  جراوخ ---  نارـس  زا  یئاط ---  جرب 
دیرامش ؟ یم  هانگ  ار  نآ  کنیا  دیتفریذپ و  ـا شـمـا نـ ما ـتـم  شاد زا  زا حـکـمـیـت بـ ار  مـن شـمـا  دومرف :  (

هب تف :  ـه گـ عرز ـتـم  شادزا ـ با ـنـهـ یازا ار  امش  نم  تسا و  ریبدت  یتسسو  يار  یناوتان  زا  یشان  هکلب  تسین  هان  ـه حـکـمـیـت گـ کد ـیـ ناد بـ
ایوگ تخبنوگن !  ياوـنیب  دوـمرف : ع )   ) یلع مشک  یم  ادـخ  ياـضر  يار  ـ بار وـت  ینکن  هبوـت  نادرم  نیا  نداد  رارق  رواد  زا  رگا  مسق  ادـخ 

 . تسا نم  يوزرآ  نیا  تفگ :  هعرز  دزو !  یم  نآ  رب  داب  هک  منیب  یم  ار  وت  هتشک 
دننک لمع  نآرق  قباطم  هک  میتفرگ  نامیپ  نانآزا  ام  دننک و  باختنا  ار  درم  ود  هک  دش  نیا  ربامش  ناگرزب  يار  هاگ  نآ  ع : )   ) یلع ماما   ـ
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یلاح رد  دنتـشاذگ  ورف  ار  قح  دندیـشک و  تسد  نآرق  زا  ود  ره  اما  نآ ,  وریپ  ناشیاهلدو  دـشاب  نآرق  اب  ناشنابز  دـنورن و  رتارف  نآ  زا  و 
. دندید یمار  نآ  هک 

یهاوگ شیوخ  رفک  بـر  ص )   ) ادخ ربمایپ  باکر  رد  داهج  ادخ و  هب  نامیا  زا  سپ  ایآ  دوش !  هدیرب  ناتلـسن  دزوب و  امـش  رب  نش  نافوط   ـ
مهد ؟ 

سپ هک  دینادب  دیور !  دوخ  ناگتشذگ  هار  هب  دییآ و  راتفرگ  ـت  شو ـ نر ـ ـس نیرتدب  هب  مشابن ,  ناگتفایهر  زا  مشاب و  هارمگ  تروص  نیارد 
دوخ هویـش  ار  امـش  رب  متـس  نارگمتـس  دش و  دیهاوخ  راچد  نارب  يریـشمش  هب  تفرگ و  دهاوخ  ار  ار فـ ـمـا  ـش مامت  یتلذ  يراوخ و  نم  زا 

. درک دنهاوخ 

 . جراوخ تشونرس  زا  ماما  نداد  ربخ 

تخیرگ و دـنهاوخن  رفن  هد  نانآ  زا  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا ,  رهن  يوس  نیا  نانآ  هاگلتق   --- : جراوخ اب  گنج  رد  ع --- )   ) یل ما عـ ـ ما  ـ
. دش دنهاوخن  هتشکرفن  هد  امش  زا 

تازجعم هلمج  زا  تسا و  رتاوتم  ابیرقترابخا  زا  هک  دوش  یم  لقن  مدرم  نایم  رد  روهـشم و  نادنچ  ربخ  نیا  دـسیون :  یم  دـیدحلا  یبا  ـن  با
. دشاب یم  ناشیا  لصفم  ياهییوگشیپ  ماما و 

دیرفایب ار  نامدرم  تفاکـش و  نیمز )  لدرد   ) ار هناد  هک  نآ  هب  دنگوس  دومرف :  وا  متفر  ناورهن  هب  یلع  هارمه  نم  شعرم :  نامیلـس  ـو  با  ـ
دندرک و هلمح  نایناورهن  رب  نخس  نیا  ندینش  اب  ماما )  نارای   ) مدرم دننام  یمن  ياج  رب  نت  هد  نانآ  زا  دنوش و  یمن  هتـشک  نت  هد  امـش  زا 

. دنتشک ار  اهنآ 
نانآ رب  سپ ,  ـد  نر رد نـبـ ملاس بـه  ناج  نت  هد  نانآ  زا  دـنوشن و  هتـشک  نت  هد  امـش  زا  مسقادـخ  هب  هک  دـیزاتب  نانآ  رب  ع : )   ) یلع ماـما   ـ

. دنتخیرگ رفن  تشه  جراوخ  زا  دندش و  هتشک  رفن  هن  ع )   ) ماما نارای  زا  درک  ناشدرخو  تخات 

 . هیرورح هب  جراوخ  يراذگمان  تلع 

بـا جراو ---  سا بـا خـ نبا عـبـ هرظانم  زا  دـعب  ع --- )   ) یلع یتقو  هک  تسا  نیا  ماـن )  نیا  هب   ) هیرورح يراذـگمان  تلع  ساـبعلاو :  ـ با  ـ
نیا  : متفگ امـش  هب  نم  دنتـشارفارب  اراهنآرق  تعاـمج  نیا  ـتـی  قو هک  نیا  هن  رگم  دو :  ـ مر نا فـ ـ ـش ـ یا زادر جـمـلـه بـه  هر کـ ـ ظا نا مـنـ ـ ـش ـ یا

نم هزادـنا  هب  سک  چـیه  هک  نیا  هن  رگمدـندمآ  یم  نم  شیپ  دـشاب  اهنآرق  يرواد  ناشدوصقم  رگا  تساهنآ  فعـض  ناـشن  رکم و  کـی 
ـت ؟  شاد شو نـمـی  ـ خا ار نـ تیمکح 

ـد ؟  یدر نتفریذپ حـکـمـیـت کـ هب  راچان  ارم  امش  هک  نیا  هن  رگم  دومرف :  تسا  تسرد  دنت :  گـفـ
میراذگامش رب  یمان  هچ  دومرف :  نانآ  هب  یلع  دنتش  ـ گر ارورح بـ رد  دوخ  عمجت  لحم  زا  ع )   ) ماما هارمه  هب  جراوخ  زا  رفن  رازه  ود  سپ  ! 

 ؟
 . ممان یم  هیرورح  ار  امش  دیا  هدمآ  مهارف  ارورح  رد  نوچ  دومرف :  هاگ  نآ 

 . بابخ نب  هّللادبع  ندش  هتشک 

هبور جراوخ  اب  دو  راو بـ ـ ـس ـی  غالا رب  شرادراب  رـسمه  اب  هتخیوآ و  ینآرق  دوخ  ندرگ  هب  هک  یلاح  رد  بابخ  نب  هّللادبع  ساب :  ـعـ لاو ـ با  ـ
نآرق ار  هچنآ  تفگ :  نانآ  هب  هّللادـبع  دـهد  یم  نامرف  وت  نتـش  هب کـ ار  ام  يا  هتخیوآ  تندرگ  هب  هک  ناـمه  دـنتفگ :  وا  هب  اهنآدـش  ورب 

دوب هداتفا  تخرد  زا  هک  ار  ییاـمرخ  تسجرب و  يدرم  جراوخ  ناـیم  زا  دـیناریمب  تسا  هدـناریم  ار  هچنآ  دـینک و  هدـنز  تسا  هدرک  هدـنز 
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هب زین  ـت !  خاد ـ نا نور  شناهد بـیـ زا  ار  امرخ  يراگزیهرپ  يور  زا  وا  دندیشک و  داد  وا  رس  شناکلـسم  مه  تشاذگ  نا  ـ هد رد  تشادرب و 
ار كوخ  نتـشک  تسا و  نیمزرد  داسف  راک  نیا  دـنتفگ :  شنارای  دروآ  رد  اپ  زا  دز و  ار  ناویح  نآ  وا  درک و  هلمح  یکوخ  نانآزا  یکی 

. دندرمش اوران 
یم ص )   ) ادخ ربمایپ  مدینش   : هک گـفـت مدینش  مردپ  زا  تفگ :  هّللادبع  وگب  یثیدح  نامیارب  تردپ  زا  دنتفگ :  بابخ  ـن  با ها بـه  نآ گـ

رفاک و زور  تسا و  نمؤم  بش  دریم  یم  نت  هک  نانچمه  در  نآ مـی مـیـ رد  یمدآ  لد  هک  دمآ  دهاوخ  دیدپ  يا  هنتف  نم  زا  سپ  دیامرف : 
تسیچ ؟  تیمکح  میکحت و  زا  سپ  یلع  هرابرد  تر  نـظـ جراو گـفـتـنـد : لتاق خـ هن  شاب  لوتقم  هّللادبعوت 

يوریپ نـمـی تیادـه  قح و  زا  وـت  دـنتفگ :  جراوـخ  تسا  ناـمدرم  نیرت  شنیب  اـب  نیرترادـنید و  نیرتسانـشادخ و  یلع  تفگ :  هّللادـبع 
. دندیرب ار  شرسو  دندناباوخ  ولهپ  هب  دندرب و  دور  لحاس  هب  ار  وا  سپس  ینک !  یم  يوریپ  دارفا  ترهش  مان و  زا  هک  کـنـی بـلـ

دـشاب امـش  زا  لخن  ـفـت :  گوا دـشورفب  اهنآ  هب  ار  شیامرخ  تخرد  دنتـساوخ  ینارـصن  رفن  کـی  زا  جراوخ  دـیو :  سا مـی گـ ـعـبـ لاو ـ با
الاح دیـشک و  یم  ار  بابخ  نب  هّللادبع  لثم  يدرم  امـش  اتفگـش !  : تفگ ینارـصن  میریگ  یمن  لوپ  ربارب  رد  زج  ار  نآ  ام  دنتفگ :  جراوخ 

. دینک یمن  لوبق  لوپ  ربارب  رد  زجار  ییامرخ  تخرد  هویم  دییوگ  یم 

 . بابخ نبا  نالتاق  هرابرد  ماما  رظن 

هب نانآ  درک  قاطنت  ـ ـسا ار  جراوخ  باـبخ  نب  هّللادـبع  لـتق  هراـبرد  ع )   ) یلع باـبخ : ---  نبا  ندـش  هتـشک  زا  پـس  هد ---  ـو عـبـیـ با  ـ
هورگ هورگ  اهنآ  مونـشب  هناگادج  ار  امـش  ياه  ـ هور زا گـ کی  ره  ياهفرح  ات  دیوش  هورگ  هورگ  دومرف :  ترـضح  دندرکرارقا  وا  نتـشک 

ادخ هب  دومرف :  ع )   ) یلع میـشک  یم  وا  لثم  مه  ار  وت  دنتفگو :  دـندرک  فارتعا  بابخ  نبا  لتق  هب  رگید  هورگ  لثم  یهورگ  ره  دـندش و 
ور هاگ  نآ  مشک  یم  ار  اهنآ  همه  مشاب  هتشاد  ار  اهنآ  نتـشک  ییاناوت  نم  دننک و  فارتعا  وا  نتـشک  نینچنیا  هب  ایند  مدرم  همه  رگا  مسق , 

 . مریگ یم  تخس  نانآ  رب  هک  متسه  یسک  نیتسخن  نم  هک  دیریگ  تخس  نانیا  رب  دومرف :  درک و  شباحصا  هب 
مرج و نودـب  ار  نانامل  ـ ـس ـ مزا رفن  کی  یتح  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا :  هدـمآ  لمج  باحـصا  هراـبرد  ع )   ) یل ما عـ ـ ما زا  ـتـی  یاور رد 

تـشز ار  هانگ  یب  نآ  نتـشک  دـنا و  هتـشاد  روضح  رکـشل  نآ  اریز  دوب ,  اور  نم  رب  هاپـس  نآ  همه  نتـشک  دنتـشک  یم  دـمع  هب  یهاـنگ , 
. دنا هدرکن  عافد  يو  زاو  هدرمشن 

 . جراوخ ندش  هتشک  زا  سپ 

ضرع ـد  نا ـ ـسر نا  ـ یز امـش  هبداد  ناتبیرف  هک  سک  نآ  امـش ,  لاح  هب  ادـب  جراوخ : ---  هزانج  زا  روبع  ماگنه  رد  ع --- )   ) یلع ماـما   ـ
داد ؟  ناشبیرف  یسک  هچ   ! نانمؤمریما يا  دش :

خارف نانآ  رب  ار  ناـهانگ  نادـیم  داد و  ناـش  بیرف  ماـخ  ياـهوزرآ  هب  يدـب ,  هب  هدـن  ـ هد نا  ـ مر ـفـس فـ نو هدـننک  هارمگ  ناطیـش  دومرف : 
. درب ورف  شتآ  ماک  رد  ار  نانآ  هاگ  نآ  داد و  يزوریپ  هدعو  نانآ  هب  دینادرگ و 

 , زگره دومرف :  ترض  ـد حـ ند دوبان شـ همه  تعامج  نیا  نانمؤمریما !  يا  دش :  ضرع  ع )   ) نینمؤملا ریما  هب  دندش  هتـشک  جراو کـه  خـ  ـ
ماجنارـس هک  نیا  ات  ددرگ  عطق  دیورب  نانآ  زا  یخاش  هاگ  ره  دنتـس  نانز هـ ياهنادهز  نادرم و  تشپ  رد  ییاه  هفطن  اهنآ  هک  مسق  ادخ  هب 

. دنام ياج  رب  دزدو  نزهار  يا  هدع  نانآ  زا 
ناشرش زا  ار  ام  دو و  ـ با ار نـ نا  ـ نآ هک  ار  ییادخ  شیاتس  ساپس و  تفگ :  يدرم  تشک  ار  جراوخ  ع )   ) یلع ماما  هک  نآ  زا  سپ  هدات :  قـ  ـ

ناـنز دنتـسه و  نادرم  تشپرد  زوـنه  اـه  ـ نآ زا  ـی  خر ـت بـ ـسوا تسد  رد  مناـج  هـک  نآ  هـب  دـنگوس  زگره ,  دوـمرف :  یلع  درک  هدوـسآ 
. دش دنهاوخ  لیدبترگلواپچ  دزد و  یتعامج  هب  اهنآ  دارفا  نیرخآ  دنا  هدشن  ناشرادراب 
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تما هک  رکـش  ار  يادخ  : دیوگ مـی  نیـسح ,  ای  نسح  شنادنزرف ,  زا  یکی  هک  دـین  ـ ـش عـلـی  ع : )   ) ـتـه عـلـی ـس ـ باو ار ,  ـو جـعـفـر فـ با  ـ
نیا هدـیقع  رب  اـهنآ  زا  یکی  دـنام  ياـج  رب  رفن  ـه  ـس ـنـهـا  تد تما مـحـمـ زا  رگا  دومرف :  یلع  درک  هدوسآ  تعاـمج  نیا  رـش  زا  ار  دـمحم 

. دنتسه نانز  ياهنادهز  نادرم و  تشپ  رد  زونه )  ) نانآ دوب  دهاوخ  تعامج 
. درآ رب  رس  لاجد  نانآ  هدنامیقاب  نایم  زا  هک  نآ  ات  دیورب  رگید  یخاش  دوش  عطق  هک  یخاش  ره  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ

دوب هتفرگ  جوا  نآ  یتخـس  يراه و  دز و  یم  جوم  نآ  یکیرات  هک  یناـمز  رد  مدروآ و  ردار  هنتف  مشچ  نم  مدرم !  يا  ع : )   ) یلع ماـما   ـ
 . تشادن ار  نآ  عفد  تارج  نمزج  یسک 

 . ناشیا زا  دعب  جراوخ  نتشک  زا  ماما  یهن 

نوچمه دسرن  نآ  هب  دشاب و  قح  بلاط  هک  یسک  اریز  خ ل , )  دیـشکن ---  ار  جراوخ   ) دیگنجن جراوخ  اب  نم  زا  دعب  ع : )   ) یلع ما  ـ ما  ـ
. دبای تسد  نآ  هب  دشاب و  لطاب  يایوج  هک  تسین  یسک 

ـب حـق لا نا طـ ـ نآ ـد  ند هار شـ ههبـش گـمـ کی  هب  ندمآ  راتفرگ  ببـس  هب  هک  تسا  نیا  ترـضح  دارم  دس :  ـ یو ـد مـی نـ ید ـحـ لا ـی  با ـن  با
قح ناهاوخ  هیواعم  اما  دندومیپ  اطخ  هار  نآ ,  رد  هک  نیاوگ  دندرک  یم  عافد  دوخ  هدـیقع  زا  دنتـشاد و  کسمت  نید  هب  الامجا  دـندوب و 
دوب رما  نیا  هاوگ  دوخ  وا  رادرک  راتفر و  درک  یمن  عاـفد  دـشاب  هدـش  هتخیمآ  ههبـش  اـب  هک  يا  هدـیق  ـ عزا دومیپ و  یم  لـطاب  هار  هکلب  دوبن 
دنچ ره  دنگنجب  وا  هیلع  نایـشروش  ابو  دننک  عافد  وا  تموکح  زا  هک  دوبن  اور  ناناملـسم  رب  هیواعم  رد  یفاصوا  نینچ  اب  دوبن  نید  دنبیاپوا 

بجاو ار  رگمتس  نایاورنامرف  ربارب  رد  مایق  دندرک و  یم  رکنم  زا  یهن  هچ   , دنتـشاد هیواعم  زا  يرتهب  عضو  نانآ  اریز  دنتفر ,  یم  ههارجک 
. دنتسناد یم 

. دننک تفلاخم  رگمتس  ياورنامرف  اب  هک  یتروص  رد  جراوخ  اب  ندیگنج  زا  یهن 

تعاـمج اـی  لداـع  ياوـشیپ  اـب  رگا  دـیهدن ,  مانـشد  ار  جراوـخ  دوـمرف :  دـهد ,  یم  مانـشدار  جراوـخ  يدرم  هک  دینـش  ع )   ) یلع ما  ـ ما  ـ
رد  ) دندرک تفلاخمرگمتس  ییاوشیپ  اب  رگا  اما  دیر  شاداپ مـی بـ راک  نیا  يارب  هک  دیگنجب  نانآ  اب  دندمآ ,  رد  تفلاخم  هار  زا  ناناملسم 

. دنگنج یم  قحان )  متس و  اب  تفلاخم   ) یلیلد هتساوخ و  يارب  اریز  دیگنجن ,  ناشیا  اب  رگمتس ) رانک 
ملع دق  رگتیاده  ياوش  ـر پـیـ بار ردرگا بـ دومرف : ع )   ) نینمؤملاریما دنداد ,  مانـشد  ار  نانآ  دـمآ و  نایم  هب  جراوخ  زا  نخـس  یعم  رد جـ  ـ

. دنراد یلیلد  هتساوخ و  دوخ  راک  نیا  يارب  اریز  دیهدن , ناشمانشد  دندیروشرگمتس  ياوشیپ  دض  رب  رگا  اما  دیهد  ناشمانشد  دندرک 

 . يراکنایز

. دنا هدنکفا  نایز  هب  ار  دوخ  هک  نانآ 

 . نآرق
تسا ؟  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  تسیک  نآ  زا  بـگـو :  ))

یم درگ  تـسین ,  يدـیدرت  نآ  رد  هـک  تماـیق ,  زور  رد  ار  امــش  هـمه  تـسا  هتــشاد  ررقم  دوـخ  رب  ار  شیاـشخب  تسادـخ  نآ  زا   : وـگب
((. دنروآ یمن  نامیا  نانامه  دنا  هدنکفا  نایز  هب  ار  دوخ  هک  نانآدروآ 

هدیناسر نایز  دوخ  هب  ور  نیا  زا  دندوب و  هدرواین  نامیا  ام  تایآ  هب  هک  دنتـسه  یناسک  تسا  هتـشگ  کبـس  ناشلامعا  يوزارت  هک  نانآ  ))
 ((. دنا
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 , دندنکفا نایز  هب  ار  ناشنادناخ  دوخ و  تمایق  زور  رد  هک  دنتـسه  یناسک  ناراکنایز  وگب :  دـیتسرپب  دـیهاوخ  ار  وا هـر چـه  پـس جـز  ))
 ((. تسا راکشآ  نایز  نامه  نیا  هک  دینادب 

. دندرک نوبغم  ار  ناش  هداوناخو  دوخ  تمایق  زور  رد  دومرف :  هک ))  دنتسه  یناسک  ناراکنایز  وگب :   )) ـه یآ هرا  ـ برد ع : )   ) ـر قا ما بـ ـ ما  ـ
. دنک نایز  دنام  لفاغ  نآ  زا  هک  ره  درب و  دوس  دشکب  باسح  دوخ  سفن  زا  هک  یسک  ع : )   ) یلع ماما   ـ

ات ـت و  ـسا هدر  ـن کـ ـشور يارب تـو  ار  تهار  دنوادخ  هک  بایرد  ار  نتـشیوخ  بایرد ,  ار  نتـشیوخ  دیامرف :  یم  هیواعم  هب  يا  همان  رد   ـ
 . يا هتخات  ینامرفانو  رفک  هاگیاج  يراکنایز و  تیاهن  هب  يا  هتفر  شیپ  هک  اج  نیمه 

. دنز ررض  وا  هب  شلجا  دشاب و  راکنایز  , دنک یهاتوک  شلجا  ندیسر  ارف  زا  شیپ  و  لمع )  هب   ) دوخ دی  ـ ما يا  ـ هزور رد  نآ کـس کـه   ـ

 . ناراکنایز

 . نآرق
((. دشاب ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  دوشن و  هتفریذپ  يو  زا  زگره  دیوجب  مالسا  زج  ینید  سک  ره  ))

. دنام لفاغ  ترخآ  ندرک  دابآ  زا  هک  تسا  یسک  راکنایز  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
 . تسا هداد  تسد  زا  ار  قیفوت  هدرک و  نایز  هلماعم  نیا  رد  دنک  فرص  ایند  بلط  رد  ار  دوخ  رمع  هک  یسک   ـ

. دنیب یم  نایز  هک  یشکتمحز  اسب  دنک و  یم  هابت  ار  راک  هک  ییاشوک  اسب  ع : )   ) یلع ماما   ـ
ار دوخ  راکنایز  مدرم  زج  ادخ  رفیکو ) ) رکم زا   : )) دیامرف یم  گرزب  يادخ  اریز  شابم ,  نمیا  ادـخ  باذـع  زا  تما  نیا  درف  نیرتهب  رب   ـ

((. دنرادنپن نمیا 
. دوب یهاوخ  ناراکنایز  زا  تروص  نیا  رد  هک  دنیبن  شتعاط  لاح  رد  دنیبب و  دوخ  تیصعم  لاح  رد  ار  وت  دنوادخ  ـن کـه  یا زا  ـیـز  هر بـپـ  ـ

 . ترخآ ایند و  رد  يراکنایز 

 . نآرق
یشیامزآ رگا  دریگ و  مارآ  نادب  شلد  دسر  وا  هب  يریخ  رگا  دتـسرپ  یم  لاح  کی  رد  طقف  ار  ادخ  هک  تسا  یـسک  مدر  نا مـ زا مـیـ و  ))

 ((. تسا راکشآ  نایز  نامه  نیا  دنیب و  نایز  ترخآ  ایند و  رد  دوش ) نوگرگد  و   ) دباترب خر  دیآ  شیپ 
ار لطاب  تسایر  تذل  دنراذگ ,  او مـی  ایند  رطاخ  هب  ار  ایند  دنهد  یم  تسد  زا  ار  ترخآو  ـیـا  ند نا  ـ مدر ـی مـ خر بـ ع : )   ) دا ما سـجـ ـ ما  ـ

. دننک یماهر  تسایر  هب  نتفای  تسد  يارب  ار  همه  نیا  دنناد و  یم  لالح  حابم و  ياهتمعن  لاوما و  تذلزا  رترب 
تسیک ؟  گرزب  تخبدب  هک :  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  ع --- )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ

ییامندوخ يارب  هک  يدرم  دـنک و  نایز  ار  ترخآ  دـهد و  تسدزا  ار  ایند  ببـس  نیدـب  دراذـگ و  او  ای  ـ ند رطاـخ  هب  ار  اـیند  هک  يدرم   : ـ
تـسا هدنکفا  رد  یجنر  هب  ار  دوخ  هتـشگ و  مورحم  ایند  ياهتذل  زا  ایند  رطاخ  هب  یـسک  نینچ  دریگب ,  هزور  دنک و  شـشو  تدا و کـ عـبـ

. دش یم  وا  شاداپ  راوازس  دوب  یم  ادخ  يارب  رگا  هک 
رد هک  یترامع  هدنزاس  اسب  دسرن و  دوخ  يوزرآ  هب  هک  يدنموزرآ  رایسب  هچ  اریز  دیسرتب ,  ادخزا  نانام خ ل )  يا مـسـلـ مدر ( !  يا مـ  ـ

هارزا ای  یقح ,  نتخادرپن  ابای  هدروآ و  درگ  اوران  هار  زا  ار  لا  نآ مـ هک  دیاش  دراذگاو و  ار  همه  هک  يزودـنا  لام  اسب  دوشن و  نکاس  نآ 
دور شراگدرورپ  دزن  هودـنا  غیرداب و  دـشک و  شود  هب  ار  نآ  هانگ  سپ  تسا ,  هتفر  هان  را گـ ـر بـ یز نآ  رطاـخ  هب  هک  یمارح  هب  ندیـسر 

 ((. تسا راکشآ  نایز  نامه  نیا  دشاب و  راکنایز  ترخآ  ایند و  رد   )) یسک نینچ 
هدایپ اهب  ـ ـسا زا  نا  ـ ـش ـ یا مار  ـتـ حا دندروخ و بـه  رب  ترـضح  نآ  هب  رابنا  نارادـنیمز  زا  یهورگ  ماش ,  هب  ع )   ) نینمؤملار ـیـ ما ـیـر  ـس رد مـ  ـ
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دیدر ؟ دوب کـه کـ يراک  هچ  نیا  دومرف :  ترضح  دندیود  وا  شیپاشیپ  دندش و 
يدوس راک  نیا  زا  امـش  ناریما  هک  دـنگوسادخ  هب  دومرف :  ترـضح  میهن  یم  مارتحا  ار  دوخ  ناریما  نادـب  هک  تسام  شور  نیا  دـنتفگ : 
تسا رابنایز  هچ  دییآ  یم  راتفرگ  یتخبدب  هب  ناهج  نآ  رد  دی و  ـکـنـ فا ـج مـی  نر هب  ار  دوخ  ناهج  نیا  رد  راک  نیا  اب  زین  امش  دنرب و  یمن 

. دشاب نآ  هارمه  خزود  شتآ  زا  ییاهر  هک  یشیاسآ  تسا  دنمدوس  هچ  دشاب و  باذع  نآ  یپ  رد  هک  یجنر 
تدوخ لاـم  زا  ار جـز  هناـخ  نیا  اداـبم  حیرـش !  يا  نک  هجوت  ثراـح : ---  نب  حیرـش  دوخ  یـضاق  هب  باـطخ  ع --- : )   ) یل ما عـ ـ ما  ـ

 . يا هدرک  نایز  ترخآ  يارس  رد  مه  ایند و  رد  مه  تروص  نیا  ریغ  رد  یشاب  هداد  لالح  لام  زا  زج  ار  نآ  ياهب  ای  یشاب  هدیرخ 

 . نانیرتراکنایز

 . نآرق
تسیک ؟  نامدرم  نیرتراکنایز  میهد  ربخ  امش  هب  ایآ  وگ :  بـ ))

((. دننک یم  کین  راک  هک  دنرادنپ  یم  تفر و  رده  ناهج  نیا  یگدنز  رد  نانآ  ششوک  هک  یناسک 
((. دنرتراکنایز ترخآ  رد  نانآ  هک  تسین  کش  ))

((. دننیرتراکنایز ترخآ  رد  تساهنآ و  نآ  زا  تخس  باذع  هک  دنناسک  نامه  ناشیا  ))
 ((. میدرک ناشرتراکنایز  ام  یلو  دنشیدنیب  يرکم  میهاربا  يارب  دنتساوخ  یم  ))

. دیوگن دیوگب و  قح  دناوتب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتراکنایز  ع : )   ) یلع ماما   ـ
اب تاردقمو  دـیاسرفب  لام  بل  رد طـ شیوخ  نت  هک  تسا  يدرم  شالت  یعـس و  رد  ناشنیرتماکان  دتـس و  داد و  رد  مدرم  نیرتراک  ـ نا ـ یز  ـ

. دهن يور  ترخآ  هب  نآ  لابو  رزو  اب  دورایند و  زا  ترسح  غیرد و  اب  هاگ  نآ  دنکن و  تدعاسم  وا  تساوخ 
تسیک ؟  نامدرم  نیرتراکنایز  میهد  ربخ  امش  هبایآ  وگب :   )) هیآ هرابرد  ع : )   ) رقاب ماما   ـ

ناراذـگتعدب و  جراوخ )   ) هیرورح سفن و  ياهـشهاوخ  تاهبـش و  وریپ  ناناملـسمو  ناـبهار  ناشیـشک ,  ناـیح ,  ـیـ ـس ناـنآ مـ دوـمرف :  (( 
. دنتسه

درک ؟ ضوع  ایند  اب  ار  ترخآ  هک  نآزا  رتراکنایز  یسک  هچ  ع : )   ) یلع ماما   ـ
.

!. دشابن يا  هرهب  بیصن و  ترخآ  رد  ار  وا  هک  یسک  تسا  راکنایز  هچ   ـ
 . تسامش نیرتراکمتس  امش  نیرتراکنایز   ـ

هنوگ نآ  یتسارب  رگا  هک  تسا  هدیـسر  نم  هب  یـشرازگ  وت  هرابرد  تشون :  هرخ ,  ریـشدرا  رددوخ  رازگراـک  هلقـصم ,  هب  دوخ  هماـن  رد   ـ
نانآ ياهبـسا  اه و  هزین  هکار  ناناملـسم  تمینغ  وت  يا ,  هدر  ینامرفان کـ ار  دوخ  ماما  يا و  هدروآ  مشخ  هب  ار  تیادـخ  یـشاب  هدرک  لمع 

اب ار  شیوخ  يایند  يا  هدرک  میسقت  دنا  هدیزگرب  ار  وت  هک  دوخ  موق  ياهبرع  نا  ـت مـیـ سا هد  هتخیر شـ نآ  يارب  ناشنوخ  هدروآ و  مهارف 
. دوب یهاوخ  نامدرم  نیرتراکنایز  زا  تروص  نیا  رد  هک  نادرگم ,  دابآ  تنید  ندرک  دوبان 

 . عوشخ

 . عوشخ

 . نآرق
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دو ؟  ـع شـ شا تسا خـ هدش  لزان  هک  قح  نخس  نآ  ادخ و  دایربارب  رد  ناشیاهلد  هک  هدیسرن  نآ  تقو  ار  نانمؤ  ـا مـ یآ ))
((. دندش نامرفان  يرایسب  دش و  تخس  ناشیاهلد  دمآ  رب  یتدم  نوچ  میداد و  ناشباتک  نیا  زا  شیپ  هک  دنشابن  یمدرم  نآ  دن  ـ نا و هـمـ

((. دوش یم  هدوزفا  ناشعوشخ  رب  دنیرگ و  یم  دنتفا و  یم  رد  ور  هب  و  ))
مرن هک  یلد  ددرگ و  یمن  ریس  هک  یمکش  دوش و  یمن  عناق  هک  یسفن  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ایادخ ! اعد : ---  رد  ع --- )   ) داج ـ ـس ما  ـ ما  ـ

. دوش یمن  عشاخ  و 
ناملـسم اـبیرقت  هک  نادـنچ  تسا ,  عوـشخ  يرادـتناما و  ددـنب  یم  رب  تخر  تما  نیا  ناـیم  زا  هک  يزیچ  نیتـسخن  ص : )   ) ادـخ ربماـیپ   ـ

 . یبای یمن  یعشاخ 
 . عوشخ اب  رگم  دشابن  راک  رد  نیقی  نیقی و  اب  رگم  دشابن  لمع  لمعاب ,  رگم  دشابن  نام  ـ یا ع : )   ) قدا ما صـ ـ ما  ـ

. اعد يارب  تسا  يروای  وکین  عوشخ  ع : )   ) یلع ماما   ـ
تراگدرورپ ربارب  رد  یناوت  یم  اـت  ییاـمیپبار  تسار  هار  یهاوخ  یم  رگا  تساـهدرخ  تفآ  یتسرد و  فـالخ  يدنـسپدو  ناد کـه خـ بـ  ـ

 . شاب عشاخ 
رد ایـشا  همه  هک  نآ  رگم  دشن  عشاخ  مربارب  رد  تخانـشن و  ارم  يا  هدنب  چیه  تسا :  هدـمآ  یلاعت  يادـخ  زا  لقن  هب  جارعم  ـث  ید رد حـ  ـ

. دندرک عوشخ  وا  ربارب 

 . ناعشاخ تافص 

 . نآرق
دندرک یم  باتش  کین  ياهراک  رد  نانیا  میدینادرگ  هتسیاش  شیارب  ار  شنزو  میدیشخب  ار  ییحی  وا  هب  میدرک و  باجتـسم  ار  شیاعد  ))

((. دندوب عشاخام  ربارب  رد  دندناوخ و  یم  ار  ام  میب  دیما و  اب  و 
ندیـشیدنا کین ,  ياهراک  ماجنا  راکـشآ , ناهن و  رد  ادـخ  زا  ندرب  باسح  تسا :  زیچ  راهچ  ـع  ـشا ـه خـ نا ـ ـش نـ ص : )   ) اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ

. ادخ اب  زاین  زار و  تمایق و  زور  يارب 
يور لج  زع و  شراگدرورپ  هب  دوجو  لد و  مامت  اب  هدنب  هک  نیا  زامن و  رد  نتشاد  ـع  ضاو تـ عو : ---  زا خـشـ ـش  ـسر ـخ بـه پـ ـسا رد پـ  ـ

. دروآ
. دوش عشاخ  زین  شیاهمادنا  دش , عشاخ  شلد  هک  یسک  ع : )   ) یلع ماما   ـ

. دوش عشاخ  شندب  ناکرا  همه  دش  عشاخ  شلد  سک  ره  هک  اریز  دوش , ـع  شا نا خـ ياد سـبـحـ يار خـ ـد بـ یا ـت بـ لد  ـ

 . تسایلوا رویز  عوشخ 

 . نآرق
دندرک یم  باتش  کین  ياهراک  رد  نانیا  میدینادرگ  هتسیاش  شیارب  ار  شنزو  میدیشخب  ار  ییحی  وا  هب  میدرک و  باجتـسم  ار  شیاعد  ))

((. دندوب عشاخام  ربارب  رد  دندناوخ و  یم  ار  ام  میب  دیما و  اب  و 
عوشخ دو  لد خـ زا  ـک و  شادو نامشچ خـ زا  یسیع !  يا  هک :  دومرف  یحو  ع )   ) میرم نب  یسیع  هب  یلا  ياد تـعـ خـ ع : )   ) قدا ما صـ ـ ما  ـ

اب تسیاب و  ناگدرم  ياهروگ  رس  رب  نک و  همرس  ار  دوخ  نامشچ  هودنا  لیم  اب  وت  دننادنخ  شوخ و  ناگزره  هک  هاگ  نآ  شخبب و  نم  هب 
 . تسویپ مهاوخ  ناشیا  هب  نارگید  هارمه  مه  نم  هک  وگب  يریگب و  ناشیا  زا  ار  دوخ  مزال )  ) دنپ دیاش  نزب  ادص  ار  نانآ  دایرف 

رب دـیور و  یم  ناـشیاهلد  رد  هک  سرت  عوـشخ و  يراوـخ و  اـب  نم  ناتـسود  اـنامه  نوراـه :  یـسوم و  هـب  یلاـعت  يادـخ  ياـه  ـیـ حو زا   ـ

دلج 3 ۀمکحلا  www.Ghaemiyeh.comنازیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 169 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنیارآ یم  نم  يارب  ار  دوخ  دوش ,  یم  راکشآ  ناشیاهندب 
 . ناسرب نم  شوگ  هب  نیزح  عشاخ و  يزاوآ  اب  ار  تاروت  توالح  ع : )   ) یسوم هب  ـی  لا ياد تـعـ نا خـ زا سـخـنـ  ـ

رد شیدنارود و  یمرن  نیع  رد  ینیب و  یم  دنمورین  نید  رد  ار  نانآ  زا  کیره  دوخ : ---  نا  ـف شـیـعـیـ ـصو رد  ع --- )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
 . عشاخ تدابع 

 . تسا عوشخ  ناشتایه  نانمؤم : ---  فصو  رد   ـ

 . هناقفانم ییامن  عشاخ 

 . تسین عشاخ  لد  هک  یلاح  رد  یهد و  هناشن  عشاخ  ار  ندب  هک  تسا  نینچ  نآ  دیزیهرپب و  هناقفانم  ییامن  عوشخ  زا  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
 . لد قافن  نت و  عوشخ  دیرب ,  هانپ  ادخ  هب  هناقفانم  عوشخ  زا   ـ

 . تسا زیمآ  قافن  عوشخ  نیا  دشاب  عشاخ  شلد  زا  شیب  شرکیپ  هک  یسک   ـ

 . هرجاشم

 . هرجاشم

 . نآرق
ناشرس رب  الاب  زا  دنا و  هدیرب  شتآ  زا  ییاه  هماج  دنرفاک  هک  نانآ  يارب  دنا  هتـساخرب  هرجاشم  هب  ناشراگدرورپ  هرابرد  هور  ود گـ ـن  یا ))

((. دنزیر یم  ناشوج  بآ 
. دشاب هدمآ  گنت  هب  دراد  هنیس  رد  هچنآ  زا  هک  یسک  رگم  دنکن  هرجاشم  ع : )   ) قداص ماما   ـ

 . تسا دیدرت  کش و  راتفرگ  هک  نآ  ای  درادن  عرو  هک  يدرم  رگم  دنکن  هزیتس   ـ
. درادن عرو  هک  یسک  ای  دراد  کش  دوخ  نید  رد  هک  نآ  رگم  دنکن  هرجاشم   ـ

. دروآ یم  راب  هب  دیدرت  کش و  دنک و  یم  لطاب  ار  لمع  دوبان و  ار  نید  هرجاشم  ع : )   ) رقاب ماما   ـ
يادـخ تدابع  رد  دـنراذگاو و  ار  نید  رد  ندرک  هرجاـشم  دـنراد و  هگن  ار  ناـشنابز  هک  هدبروتـسد  دوخ  ناراـی  هب  ع : )   ) ـم ظا ما کـ ـ ما  ـ

. دنشاب اشوک  لجوزع 
. دروآ یم  راب  هب  هنیک  دوش و  یم  قافن  بجوم  دنک و  یم  لوغشم  ار  لد  هکدیزیهرپب  هرجاشم  زا  ع : )   ) قداص ما  ـ ما  ـ

هار دروآ و  یم  راب  هب  هنیک  دوش و  یم  قافن  بجوم  دراد و  یم  زاب  لج  زع و  يادـخ  دای  زا  ار  لد  نآ  هک  دـیزیهرپب  نید  رد  هرجاشم  زا   ـ
. دیاشگ یم  غورد  رب 

یم دوبان  ار  هدننک  هرجاش  دننک و مـ یم  رجا  یب  ار  لمع  دـنروآ و  یم  راب  هب  دـیدرت  کش و  هکدـیزیهرپب  اه  هرجاشم  زا  ع : )   ) رقاب ماما   ـ
. درآ نابز  هب  یندوشخبان  ینخس  ندرک )  هلداجم  ماگنه  رد   ) ناسنا اسبو  دننادرگ 

شنتخومآ هب  هچنآ  ـتـن  خو ـ مآ يارباما  دنا ,  هدرک  اهر  دـنزومایب  دـیاب  ار  هچنآ  نانآ  هچ  دـیزیهرپب ,  نایوگغورد  نارگ و  هر  ـ جا ـ ـش زا مـ  ـ
. دنراد یم  او  فلکت  هب  ار  دوخ  نامسآ  ملع  نتفرگارفرد  هک  نادنچ  دنزادنا  یم  تمحز  هب  ار  دوخ  دنرادن  نامرف 

رگ هرجاشم  تسا  هدرک  متـسدنک  یهاتوک  هرجاشم  رد  هک  نآو  تسا  راکهنگ  دنک  يور  هدایز  هرجاش  رد مـ نآ کـه  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
. دشاب هتشاد  یهلا  ياوقت  دناوت  یمن 

نآ رگم  دـش  یمن  در  اهنآ  زا  دـندوب  ندرک  هرجاشم  لوغـشم  هک  تشذـگ  یم  یهورگ  رب  هاگره   ( ع  ) قداص ماما  میهار :  ـ با ثا بـن  غـیـ  ـ
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. دیسرتب ادخ  زا  دومرف :  یم  دنلب  يادص  اب  راب  هس  هک 
. دیازفا یمن  وا  قح  هب  يزیچ  دنک و  یم  راکشآ  ار  ناسنا  ینادان  هرجاشم ,  ع : )   ) یلع ماما   ـ

 . هبطخ

 . هبطخ

 . نآرق
 ((. میدرک اطع  نخس  رد  تحاصفو  تمکح  ار  وا  میدیشخب و  يراوتسا  ار  شییاورنامرف  ))

ار طول  اهیمور  هک  دوب  ینامز  نآ  ودوب  ع )   ) میهاربا دناوخ  هباطخ  ربنم  رب  هک  یـسک  نیتسخن  دنک :  یم  لقن  شردـپ  زا  میهاربا  نبدعـس   ـ
. داد تاجن  نانآ  تسد  زا  ار  وا  دیگنج و  نانآ  اب  میهاربا  دندرک و  ریسا 

ییوگ تفرگ ,  یم  جوا  شمشخ  تشگ و  یم  اسر  شیادص  دش و  یم  خرـس  شنامـشچ  دناوخ  یم  هبطخ  هاگره  ص )   ) ربمایپ ـر :  با جـ  ـ
. دنک یم  هاگآ  نمشد  هلمح  رطخ  زا  ار  نانآ  هک  تسا  یهاپس  لوارق 

- - 
- - 

 . نک مک  ار  نخس  هاتوک و  ار  هباطخ  دومرف :  یم  داتسرف  یم  گنج  هب  ار  یهدنامرف  هاگره  (ص )  ربمایپ هماما :  وبا   ـ
. داد نامرف  اه  هبطخ  ندرک  رازگرب  رصتخم  هبار  ام  ص , )   ) ادخ ربمایپ  رسای :  نب  رامع   ـ

. دومرف یم  داریا  هاتوک  ینانخس  هکلب  درک ,  یمن  رازگرب  ینالوط  ار  هظعوم  هعمج  زور  رد   ( (ص ادخ ربمایپ  یئاوس :  هرمس  نبربا  جـ  ـ

 . یسیونشوخ طخ و 

 . یسیونشوخ طخ و 

 . نآرق
هداـتفا کـش  هب  لـطاب  لـها  دوب  ناـنچ  رگا  یتـشون  یمن  یباـتک  شیوـخ  تسد  هب  يدـناوخ و  یمن  ار  یباـتک  چـیه  نآرق  زا  شی  تـو پـ ))

((. دندوب
 . تسا تسد  نابز  طخ ,  ع : )   ) یلع ماما   ـ

راذـگب و هلـصاف  اـهطخ  ناـیم  شارتـبزارد و  ار  تملق  كون  راذـگب و  هقیل  دوخ  تاود  رد  دومرف : عفار  یبا  نب  هّللادـیبع  دوخ  بتاـک  هب   ـ
. دوش یمطخ  ییابیز  ثعاب  راک  نیا  اریز  سیونب ,  مه  کیدزن  ار  اهفرح 

. دوش شوخ  تطخ  ات  نزب  شرب  تسار  زا  ار  نآ  نادرگ و  ربتس  ار  نآ  هرپ  فاکشب و  ار  تملق  كون   ـ
زاب ار  نیـس  شکب ,  ار  میحرلا )  نمحرلا  هّللا  مسب  رد   ) اـب فرح  نز ,  شرب  جـک  ار  ملق   , راذـگب هق  ار لـیـ تاود  ص : )   ) اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ

 . سیونب وکین  ار  میحر  شکب و  ار  نامحر  سیونب ,  ابیز  ار  هّللا  هدن ,  مکشار  میم  سیونب , 
 . تسا طخ  دوصقم  دومرف :   (( شناد زا  يا  هناشن  ای   )) هیآ هرابرد   ـ

. دنتخومآ شنایهارمه  داد و  میلعت  ار  نآ  يربمایپ  دومرف :  دش ,  لاؤس  طخ  هرابرد   ( ص  ) ادخ ربمایپ  زا  را :  عـطـا بـن یـسـ  ـ

 . صالخا
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 . صالخا

 . نآرق
((. ار وت  صلخم  ناگدنب  رگم  منک  یم  هارمگ  ار  نانآ  همه  هک  وت  تزع  هب  دنگوس  تفگ :  ))

 ((. میهاوخ یم  يرای  وت  زا  اهنت  میتسرپ و  یم  ار  وت  طقف  ))
 . تسا فده  نیرتیلاع  صالخا  ع : )   ) یلع ماما   ـ

 . تسا تیاهن  صالخا ,   ـ
 . تسا نید  تیاهن  صالخا   ـ

 . تسا نابرقم  تدابع  صالخا   ـ
 . تسا تدابع  رایعم  كالم و  صالخا   ـ

 . تسا نامیا  جوا  صالخا ,   ـ
 . تسا نامدرم  نیرترب  يوخ  صالخا   ـ

 . تسا لامعا  ندینادرگ  صلاخ  رد  نالدبحاص  نادنمدرخ و  تباقر   ـ
 . تسا صالخا  رد  تاجن  ییاهر و   ـ

هک یناگدـنب  لد  هب  ار  نآ  نم  تسا و  نم  رارـسا  زا  يرـس  صالخا  هک  داد  ربخ  لجوزع  يادـخ  بناج  زا  لیئربج  ص : )   ) ادـخ ربمای  پـ  ـ
 . مراپس یم  مراد ,  ناشتسود 

 . یبای یم  تسد  یفده  هب  ترخآ  رد  یهد  ماجنا  صلاخ  هک  ار  یلمع  ره  ع : )   ) یلع ماما   ـ
 . تسا صالخا  هب  رگیدکی  رب  نانمؤم  تاجرد  يرترب  توافت و  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ

. دنک یم  تیافک  ناگمه  زا  ار  وت  نک ,  راک  ادخ  يارب   ـ
 . تسا صالخا  نیقی  تیاغ  ع : )   ) یلع ماما   ـ

نینچ رگا  اریز  ـد ,  شا ـتـه بـ شاد صلاخ  تین  دوخ  تانکـس  تاکرح و  مامت  رد  دیاب  هدنب  دومرف :   ( ع  ) قداص ماما  هعیرـش :  ـ لا حا  ـبـ ـص مـ  ـ
((. دنرتهارمگ هکلب  دننایاپراچ و  نوچمه  نانآ   )) هک تسا  هدرک  فصو  نینچ  دنوادخ  ار  نالفاغ  تسا و  لفاغدشابن 

. دشابن ادخ  زج  شبلق  رد  هک  تسا  هدادن  شا  هدنب  هب  نیا  زا  رتالاب  یتمعن  لجوزع  دنوادخ  ع : )   ) قداص ماما   ـ
رادرک و شتوکـس و  نخـس و   , شندرک اهر  نداد و  ماجنا  شا ,  ینمـشد  یتسود و  شملع ,  لـمع و  هک  نآ  اـشوخ  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ

. دشاب ادخ  يارب  طقف  شراتفگ 
زا ار  وا  دونش  یم  هچنآ  دزاسن و  لوغشم  دوخ  هب  ار  شلد  دنیب  یم  هچنآ  دنادرگ و  صلاخ  ادخ  يارب  ار  شیاعد  تدابع و  هک  نآ  اشوخ   ـ

. دریگن هودنا  مغ و  ار  شا  هنیس  هدش  هداد  نارگید  هب  هچنآ  ببس  هبو  دنکن  لفاغ  ادخدای 
تدوخ اب  هلماعم  رد  نادرگ و  دوخ  تعاط  فورـصم  ار  ام  شـشوکو  تهار  رد  ار  اـم  داـهج  تاـجانم : ---  رد  ع --- )   ) داجـس ماـما   ـ

 . نک صلاخار  نامیاهتین 
ریخ ادـخ ,  يارب  هناـصلخمراک  دوـش : یمن  یـصلاخان  اـب  هتخیمآ  اـهنآ  رد  ناملـسم  درم  لد  هک  تـسا  زیچ  ـه  ـس ص : )   ) اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ

 . ناناملسم هعماج  اب  یهارمه  ناناملسم و  ناربهر  تحیصن  یهاوخ و 
. داد يزوریپ  يرای و  ناشزامن  صالخا و  اعد و  اهنآ و  ناناوتان  ببس  هب  ار  تما  نیا  دنوادخ  انامه   ـ

 . صالخا ندوب  راوشد 
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 . تسا لمع  دوخ  زا  رتهب  اهیصلاخانزا )  ) لمع ندرک  كاپ  ع : )   ) یلع ماما   ـ
ینالوط داهج  زا  ناگدننک  لمع  يارب  یـصلاخ  ان  داسف و  زا  تین  ندرک  كاپ  تسا و  لمع  دوخزا  رت  تخـس  لمع  ندینادر  ـص گـ لا خـ  ـ

 . تسا رتراوشد 
 . تسا لمع  دوخ  زا  رت  تخس  دوش ,  صلاخ  هک  اجنآات  لمع  رب  يرادیاپ  ع : )   ) قداص ماما   ـ

 . هناصلخم اما  كدنا  راک  ندوب  یفاک 

 . تسا سب  ار  وت  كدنا  راک  نادرگ ,  صلاخ  ار  تلد  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
 . تسا تیافک  ار  وت  كدنا  راک  نادرگ ,  صلاخ  ار  تنید   ـ

ماجنا نم  ریغ  يارب  هچنآ  تسا و  دایز  شکدنا  دوش  ماجنا  نم  يارب  هک  يراک  ره  یسوم !  يا   ( : ع  ) یسوم هب  یلاعت  يادخ  نانخ  ـ ـس زا   ـ
 . تسا زیچان  شدایزدریگ 

 . صلخم

. دوش یم  هدودز  اهنآ  ببس  هب  يا  هریت  هنتف  ره  دنتیاده و  ياهغارچ  نانآ  ناصلخم ,  لاح  هب  اشوخ  ص : )   ) ادخ ربمای  پـ  ـ
, دنک یم  تدابع  ار  ادخ  صالخا  يور  زا  هک  مراذگ  یسک  ناهد  رد  ار  نآ  منک و  همقل  کی  ار  ایند  همه  ـر  گا ع : )   ) ير ـکـ ـس ما عـ ـ ما  ـ

 . ما هدرک  یهاتوک  وا  قح  رد  مرظن  هب 
هب ار  دوخ  صلاخ  شاداپ  زین  دـنوادخ  دـننک و  یم  تلماعم  يو  اب  صلاخ  ینورد  لد و  اـب  هک  تسا  یناگدـنب  ار  ادـخ  ع : )   ) یلع ما  ـ ما  ـ

نایم رد  وا  اـب  هک  يزار  زا  ار  اـهنآ  دنتـسیاب  وا  ربارب  رد  نوچ  تسا و  یلاـخ  ناـشلامعا  ياـه  هماـن  تماـیق  زور  رد  ناـنیا  دـهد , یم  ناـنآ 
. دنکرپ دنا  هتشاذگ 

رجا زا  زین  ادخ  تلماعم کـنـنـد و  يواب  هناصلاخ  هک  تسا  یناگدنب  ار  دـنوادخ  انامه  حـلاص : ---  نب  لضفم  هب  ع --- )   ) قداص ماما   ـ
يادـخ ربارب  رد  نوچ  تسا و  یلاخ  ناشلام  ـ عا يا  ـه هـ ما تمایق نـ زور  رد  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  دـهد  ناشیا  هب  دوخ  صلاخ  شاداپ  و 
تـسا نینچ  ارچ  مرورـس !  مدرک :  ضرع  دیوگ ): یم  يوار   ) دـنکرپد ـ نا ـتـه  ـشاذ نا گـ رد مـیـ يو  اب  هک  يزار  زا  ار  اهنآ  دنتـسیاب  یلاعت 

تسا ؟ )  یلاخو  دیفس  ناشلامعا  ياه  همان  )
. دنوش هاگآ  ناشیا  دوخ و  نایم  هطبارزا  نابهگن  ناگتشرف  هک  هداد  رارق  نیا  زا  رتالاب  ار  نانآ  ناش  دنوادخ  اریز  دومرف : 

. دندرک كاپ  ادخ  دای  ياههاگیاج  اب  ار  ناشیاهلد  دندینادرگ و  صلاخ  ادخ  يارب  اردوخ  لامعا  هک  نانآ  دن  ـ یا کـجـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
دبای و تسد  نادب  دوخ  ات  دهاوخن  چیه  مدرم  زا  هک  تسا  یـسک  صلخم  صالخا : ---  زا  ربمایپ  لاؤس  هب  خـساپ  رد  ع --- )   ) لیئربج  ـ

يزیچ قولخم  زا  هک  یـسک  اریز  دـشخب ,  نار  ـگـ ید دـنام بـه  یقاب  شدزن  نآ  زا  يزیچ  هاگره  دوش و  دونـشخ  تفای  تسد  نادـب  هاـگره 
تسا و هدش  دونـشخ  ادخ  زا  تشگ  دونـشخ  دیـسر و  دوخ  زاین  هب  نوچ  ـت و  ـسا هدر  رارقا کـ لج  زع و  يادخ  يارب  تیدوبع  هب  دهاوخن 
هب داـمتعا  هـبترم  هـب  دـشخبب  لـجوزع  يادـخ  يارب  هدـنام  یقاـب  شیارب  هـچنآ  هاـگره  تـسا و  دونـش  وا خـ زا  ـی  لا كراـبت و تـعـ يادـخ 

 . تسا هدیسر  شراگدرورپ 
ار هناـگی  يادـخ  هـک  مراذـگ  یم  مدــق  يدرم  نآ  يداو  هـب  نـم  ـد  نور يا  هرد  يداو و  ـک بـه  یر نا هـ ـ مدر ـر مـ گا ع : )   ) يدا ما هـ ـ ما  ـ

. دنک یم  تدابع  هناصلخم 
رگم دـنوش , كاله  همه  نالماع  دـننک و  لـمع  دوخ  ملع  هب  هک  ناـنآ  رگم  دـنتفارد  تکـاله  هب  همه  نا  ـمـ لا عـ ص : )   ) اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ

. دنرطخرد ناصلخم  دننک و  راک  صالخا  يور  زا  هک  نانآ 
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 (. ع  ) یسوم صالخا 

یسوم بـه  دو پـس ,  ما بـ ندروخ شـ هدامآ  بیعش  تفر ,  بیعـش  دزن  یـسوم  هک  ینامز  تسا :  هدمآ  ع )   ) بیعـشو یـسوم  ناتـساد  رد   ـ
ار ؟ چـ بیعش گـفـت :  ادخ  هب  هانپ  تفگ :  یسوم  روخب  ماش  نیشنب  ناوج !  يا  تفگ : 

یتسین ؟  هنسرگ  رگ  مـ
دوش الط  زا  رپ  نیمز  همه  رگا  هک  متسه  ینادناخ  زا  نم  مداد ,  تنار  ـتـ خد هب  هک  دشاب  یبآ  شاداپ  نیا  مسرت  یم  اما  ارچ , تفگ :  یسوم 

ماعطا يزاون و  نامهیم  هکلب  تسین ,  وت  راک  نآ  شاداپ  نیا  ادخ  هب  ناوج !  يا   : تفگ بیعش  میـشورف  یمن  نآ  هبار  ترخآ  راک  نیرتمک 
. دروخ ماش  تسشن و  یسوم  ماگنه  نیا  رد  تسام  ناردپو  ام  تداع  مسر و 

 . لامعا ندش  هتفریذپ  رد  صالخا  شقن 

. دریذپ یم  ار  شناگدنب  صلاخ  لامعا  اهنت  وا  اریز  هد ,  ماجنا  ادخ  يارب  اهنتار  نآ  يدرک ,  يراک  هاگره  ص :)   ) ادخ رب  ـ ما پـیـ  ـ
. دشاب وا  يارب  صلاخ  هک  ار  هچنآ  رگم  دریذپن  دنوادخ  اریز  دینادرگ , صلاخ  ادخ  يارب  ار  دوخ  لامعا   ـ

. دشاب وا  ياضر  ضحم  صلاخ و  هکدریذپ  یم  ار  لمع  نآ  اهنت  یلاعت  يادخ   ـ
. دشاب یهاوخ  ادخ  يور  زا  اهنت  صالخا و  يور  زا  هک  تسا  نآ  زامن  هکلب  تسین ,  وت  دوعق  مایق و  هب  زامن  ع : )   ) یلع ماما   ـ

زگره دروایب  کیرش  نم  ياربدوخ  لمع  رد  سک  ره  متسه ,  کیرش  نیرتهب  نم  تسا :  هدو  ـ مر ـی فـ لا ياد تـعـ خـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
. دشاب نم  يارب  صلاخ  هک  ار  یلمع  رگم  مریذپن ,  ار  نآ 

 . صلخم ریغ 

. دنک یلاخ  هناش  لمع  زا  صلخم  ریغ  دورب ,  نایم  زا  سوه  يوه و  رگا  ع : )   ) یلع ماما   ـ
. دشاب صالخا  يور  زا  هچنآ  رگم  تسا  داب  رب  همه  لامعا   ـ

. دوش فلت  مگدشاب و  هتشاد  ادخ  زج  يدصقم  هکره   ـ

 . صلاخ نید 

 . نآرق
 ((. تسادخ نآ  زا  صلاخ  نید  هک  دشاب  هاگآ  ))

 ((. مشاب ناناملسم  نیتسخن  هک  مراد  نامرف  منادرگ و  صلاخ  ار  نید  وا  يارب  متسرپب و  ار  ادخ  هک  ما  هدش  رو  ـ ما مـن مـ بـگـو :  ))
وا هّللا ))  الا  هلا  ال   )) هک تسا  نیا  هب  شـصالخا  دور و  تشهب  هب  هّللا ))  الا  هلا  ال   )) دیوگب صالخا  يور  زا  سکره  ع : )   ) قداص ما  ـ ما  ـ

. دراد زاب  هدرک  مارح  هچنآزا  ار 
تداهـش نیا  هب  ار  يرگید  زیچ  چیهو  تسین  هّللا  زج  ییادخ  هک  دـهد  یهاوگ  صالخا  يور  زا  سکره  مدرم !  يا  ص : )   ) ادـخ ربمایپ   ـ

يا درک :  ضرع  تساخرب و  هیلع ,  هّللا  تاو  ـلـ ـص ـب ,  لا ـی طـ با نب  یلعدوش  تشهب  دراو  دنک  رادید  ار  ادـخ  لاح  نیا  اب  دزیماین و  دوخ 
 . مینادب ات  امرف  نایب  دیوگب ,  يا  هبئاش  ره  زا  رودب  صالخا و  اب  ار  نآ  هنوگچ  داب ,  تیادف  مردام  ردپ و  ادخ !  لوسر 

نانخـس هک  دنتـسه  ینامدر  نآ و مـ هب  ندرک  شوخ  لد  لالح و  ریغ  هار  زا  نآ  ندروآ  تسد  هب  ایند و  هب  يدـنمزآ  يرآ ,  دومرف :  ربمایپ 
دیوگب هّللا ))  الا  هلا  ال   )) دشاب و كاپ  اهتلص  ـن خـ یا زا  دنریگ کـسـی کـه  یم  شیپ  رد  ار  نارگمتـسراتفر  اما  دننار  یم  نابز  رب  ار  ناکین 
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. دور خزود  هب  دراذگاو  ار  ترخآ  دنز و  گنچ  ار  ایند  هک  یسک  دور و  تشهب  هب  دنک ,  رادید  ار  لج  زع و  يادخ  و 
 . تسا ناهانگ  زا  ندرک  يرود  لماک ,  صالخا  ع : )   ) یلع ماما   ـ

 . تسا صالخا  لامک  اهمارح  زا  ندرک  يرود  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ

 . صالخا تقیقح 

ربارب رد  دـشاب  هتـشادن  تسود  هک  هاـگ  نآ  رگم  دـسرن  صـالخا  تقیقح  هب  هدـنب  تـسا و  یتـقیقح  ار  یقح  ره  ص : )   ) اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
. دوش شیاتس  دیجمت و  دنک  یم  ادخ  يارب  هک  يراک 

تسیک ؟  ادخ  صلخم  هّللا !  حور  ای  دندرک :  ضرع  ع )   ) یسیع هب  نویراوح  همامثوبا :   ـ
. دنیاتسب ار  وا  نآ  يارب  مدرم  دشاب  هتشادن  تسود  دنک و  راک  ادخ  يارب  هک  یسک  : دومرف

زا دسر و  یم  نارگید  هب  شریخ  دنمیلـست ,  شحراوج  اضعا و  دراد ,  میلـس  یبلق  تسا :  زیچ  راهچ  صلخم  هناشن  ص : )   ) ادـخ ربمای  پـ  ـ
 . تسا راددوخ  ندرک  يدب 

. دیاتسب نآ  ماجنا  ربار  وت  لج ,  زع و  يادخ  زج  یسک  یهاوخن  هک  تسا  نآ  صلاخ  عـمـل  ع : )   ) قدا ما صـ ـ ما  ـ
 . تسا هدینادرگ  صلاخ  ار  تدابع  هتخادرپ و  ار  تناما  دشاب , یکی  شراتفگ  رادرک و  شنطاب و  رهاظ و  هک  کـسـی  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ

. دسرتن شیوخ  هانگ  زا  زج  ددنبن و  دیما  شیوخ  راگدرورپ  هب  زج  یمدآ  هک  تسا  ـن  یا ـص  لا تدا خـ عـبـ  ـ
دروآ يور  ادخ  هب  هدیرب ,  همه خـلـق  زا  هک  هاگ  نآ  رگم  دنکن  تدابع  تسوا  تدابع  قح  هک  نانچ  ار  يادخ  هدـنب ,  ع : )   ) رقا ما بـ ـ ما  ـ

. دوش اریذپ  ار  وا  شیوخ  مرک  فطل و  هب  تسا و  نم  يارب  صلاخ  نیا  دیامرف  دنوادخ  ماگنه  نیارد 
 . تسا ناصلخم  يوخ  تشرس و  ییاسراپ ,  ع : )   ) یلع ماما   ـ

. دیامزایب ار  ناگدنب  صالخا  ات  درک  بجاو  ار  هزور  دنوادخ   ـ
اب یلو  تسا  دا  ـ یز لاو  ـ قا هرا  نیارد بـ دـیوگ :  یم  صالخا ,  تقیقح  هرابرد  ناـگرزب  نانخـس  ندرک  وگزاـب  زا  دـعب  یلازغ ,  دـماح  وبا   ـ
هک تسا  نایناهج  رورـس  نایب  نامه  عوضوم  نیا  رد  یفا  ـ ـش یفاک و  نایب  درادـن  رب  رد  يا  هدـیاف  اـهنآ  همه  لـقن  تقیقح ,  ندـش  نشور 
هک نانچمه  سپـس ,  تسادخ و  نم  راگدرورپ  ییوگب  هک  تسا  نآ  صالخا  دومرف :  دـش ,  لاؤس  صالخا  هرابرد  ترـضح  نآ  زا  یتقو 

ینکن و شت  ـ ـسر ار پـ تراگدرورپ  زج  یتسرپن و  ار  دوخ  سفن  سوه و  يوه و  ینعی  یناـم  رادـیاپ  شیوخ  هتفگ  ـن  یا بـر  يراد ,  ناـمرف 
زع و يادخ  زج  زیچ  چیه  هب  نتـشادن  مشچ  هب  هراشا  نیا  یهد  جرخ  هب  راکتـشپ  تسا ,  هداد  تنامرف  دنوادخ  هک  نانچمه  وا ,  تدابعرد 

 . تسا یقیقح  صالخا  نامه  نیا  تسا و  لج 

. دروآ یم  صالخا  هچنآ 

 . تسا نیقی  صالخا  تلع  ع : )   ) یلع ماما   ـ
 . تسا نیقی  هویم  صالخا   ـ

 . تسا تین  یکاپ  یتسرد و  نیقی و  يورین  زا  یشان  لمع  صالخا   ـ
 . تسا تدابع  هویم  صالخا   ـ

 . تسا نیقی  زا ) هتساخرب   ) لمع صالخا   ـ
 . تسا يرادنید  تدش  هزادنا  هب  تین  صولخ   ـ

 . تسا لمع  صالخا  داعم ) ادبم و  هب   ) ییاناد هویم   ـ
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. دوش یم  صلاخ  تلامعا  نک ,  مک  ار  تیاهوزورآ   ـ
 . تسا نامدرم  تسدزا  ندنکرب  دیما  مشچ  صالخا  لوا  ماگ   ـ

 . تسا نامدرم  تسد  زا  ندش  دیمون  صالخا  هشیر   ـ
. دنادرگ صلاخ  ار  دوخ  لمع  دشاب , تسادخ  دزن  هچنآ  ناهاوخ  هک  یسک   ـ

صلا رد عـمـل خـ ـیـر و  گرا هب کـ ار  ملع  دوجو  هناصلاخ  لمع  اب  نارب و  دوخ  زا  ملع  روضحاب  ار  يدـب  رـش و  دو  ـ جو ع : )   ) ـر قا ما بـ ـ ما  ـ
. رآ تسد  هب  ار  لماک  يرایشوه  ادخ ) زا   ) نیتسار فوخ  اب  نک و  يرود  تلفغ  زا  دیدش  يرایشوه  اب 

 . صالخا عناوم 

 . تشاد دناوت  صالخا  هنوگچ  دشاب , هریچ  وا  رب  سوه  يوه و  هک  یسک  ع : )   ) یلع ماما   ـ
دوش هریچ  یسک  ناجر  تر بـ ـ خآ لج و  زع و  يادخ  قشع  رگا  هک  نانچمه  تسا :  هتشون  صالخا  تقیقح  حیـضوت  رد  یلازغ  دماح  ـو  با
روط هب  و  تساـیر ---  يرترب و  اـیند و  بح  هک  یـسک  دوش ,  هناـصلخمو مـی  دریگ  یم  دوخ  هب  ار  نآ  گـنر  زین  وا  یلومعم  ياـهراتفر 
هزور وزامن  دریگ و  یم  دوخ  هب  ار  نآ  یگژیو  شیداع  ياهراتفر  تاکرح و  همه  زین  ددر  یلوتسم گـ شناجرب  ادخریغ ---  تبحم  یلک 
مشچ تسکش و  ـم  هرد ار  یناسفن  ياهتذلدیاب  یـصالخا  یب  درد  نامرد  يارب  نیاربانب ,  تردن  هب  رگم  دنام  یمن  ملاس  شتادابع  ریاس  و 

هچ دوش  یم  ناسآ  يراک  صالخا  یعـضو  نینچ  رد  دوش  هریچ  لد  رب  يوخ  نیا  هک  يروط  هب  دش ,  یترخآ  هرـسکی  دیرب و  ایند  زا  عمط 
یعس هک  نآ  لاح  دنک  یم  ادخ  يارب  هک  درب  یم  نامگ  دزادنا و  یم  تمحز  جنر و  هب  ار  دوخ  اهنآ  ماجنا  يارب  ناسنا  هک  یلامعا  رایـسب 

ار دوخ  لا  ـ ـس یـس  ياهزامن  نم  تفگ :  هک  دوش  یم  لقن  دارفا  نیمه  زا  یکی  لوق  زا  تسا  ربخ  یب  اـهنآ  ـت  فآ زا  ار  ـ یز درب , یم  هدوهیب 
فـص رد  مدرک و  ریخات  دجـسم  ند بـه  ـ مآ رد  یلیلد  هب  زور  کی  اریز  مدرک ,  اضق  مدوب  هدـناوخ  تعامج  لوا  فص  رد  دجـسم  رد  هک 

ارم مدرم  هک  نیا  زا  نم  هک  مدیمهف  اج  نآ  زا  مدیشک  تلاجخ  دند  ـ ید مود  فص  رد  ارم  مدرم  هک  نیا  زا  مداتـسیازامن و  هب  تعامج  مود 
 . ما هدرک  یم  ادیپ  لد  شمارآ  ما و  هدش  یم  لاحشوخ  هاگآ  دوخان  دننیبب  لوا  فص  رد 

 . صالخا ياهدمایپ  راثآ و 

شنابز هب  شلد  زا  تمکح  ياه  همـشچ  هک  نآ  رگم  دـیزرون  صالخا  ادـخ  يارب  دادـماب  لـهچ  يا  هدـنب  چـیه  ص : )   ) ادـخ ـبـر  ما پـیـ  ـ
. دش يراج 

 , دروآ یم  اج  هب  متعاط  نم  يدونـشخ  يارب  صالخا و  يور  زا  هک  مبایرد  مرگنب و  ار  ما  هدـنب  لد  هاـگره  دـیامرف :  لـج  زع و  يادـخ   ـ
 . مریگ هدهع  هب  دوخ  ار  وا  ریبدت  ینادرگتسار و 

دنوادخ دزرو  صالخا  ادخ  يارب  رگا  دومرف : سپـس  دنـساره  یم  وا  تبیه  زا  دنعـشاخ و  نمؤمربارب  رد  ایـشا  هم  هـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
. دناسرتب وا  زا  ار  اوه  ناگدنرپ  نیمز و  ناگدنرد  ناگدنزگ و  یتح  زیچ ,  همه 

نینچ صـالخا  يور  زا  رگا  يوشن ,  لـئاق  شیارب  یکیرـش  یتسرپب و  ار  وا  هک  تسا  نیا  وت  رب  گرزب  يادـخ  قح  ع : )   ) داـج ـ ـس ما  ـ ما  ـ
. دریگ هدهع  هب  ار  وت  ترخآ  ایند و  راک  ندرک  تیافک  دنوادخ )  ,) ینک

 . تسا صالخ  ییاهر و  صالخا  تیاغ  ع : )   ) یلع ماما   ـ
 . تسا اعد )  ) تباجا راوازس  صلخم   ـ

. دریگ ینشور  تریصب  هدید  دبای  ققحت  صالخا  نوچ   ـ
. دور یم  الاب  ادخ ) هاگرد  هب   ) لامعا صالخا ,  ببس  هب   ـ
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. ددرگ هزیکاپ  لامعا  دوش  صلاخ  اهتین  رگا   ـ
. دنام رود  یتسپ  زا  دنادرگ  صلاخ  ار  تین  هک  ره   ـ

 . تساهتین ندرک  صلاخ  هب  اهراک  تیقفوم   ـ
 . يوش یم  اورماک  شاب ,  هتشاد  صالخا   ـ

. دسرب شیاهوزرآ  هب  دزرو  صالخا  هک  ره   ـ
دیشچب و ار  نآ  معط  ـیـد تـا  یا شدرآ نـمـ بوخ  دینک و  زیمت  كاپ و  ار  مدنگ  دب !  ناگدنب  يا  دومرف :  ع )   ) حیسم ع : )   ) ـم ظا ما کـ ـ ما  ـ

. دناسر دوس  ار  امش  شماجنارس  دیبایب و  ار  نآ  ینیریش  ات  دینادرگ  لماک  صلاخ و  ار  نامیا  نینچمهددرگ  ناتیاراوگ 
. دنام ناما  رد  ملاس و  شنید  دشاب , صلاخ  شنامیا  هک  نآ  تسا :  هدمآ  ع )   ) سیردا باتک  رد   ـ

يا ـه هـ نا نا خـ رد مـیـ هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دـمحم و  رب  ایادـخ !  اعد : ---  رد  ع --- )   ) داجـس ما  ـ ما  ـ
هیلاع بتارم  يوس  هب  صالخا  ییانـشور  اب  دنزیرگ و  یم  نانادان  اب  یمدـمه  زا  دـننک و  یم  وجتـسج  اهنآ ) ندرک  دوبان  يارب   ) نارگمت سـ

. دنور یم  الاب 
ظفح یتسرپاـکی  صـالخا و  همزـالاریز   ) درک مـکحم  ار  ناناملـسم  قوـقح  هرگ  یتسرپاـتکی  صـالخا و  اـب  دـنوادخ  ع : )   ) یل ما عـ ـ ما  ـ

 (. تساهنآ نتشاذگن  اپ  ریز  ناناملسم و  قوقح  تمرح 

. ایر صالخا و  نایم 

اد ؟  لوسر خـ هداز  يا  هنوگچ ,  دش :  ضرع  تسین  لیاح )   ) يدرخ مک  زج  لطاب  قح و  نایم  ع : )   ) رقاب ما  ـ ما  ـ
یم ماجناادخ  ياضر  ضحم  ار  نآ  رگا  هک  یتروص  رد  دهد  یم  ماجنا  ادخ  ریغ  يارب  تسادخ  ياضر  بجوم  هک  ار  يراک  هدنب  دومرف : 

 . دهد ماجنا  ادخ  ریغ  يارب  ات  دیسر  یم  دوخ  فده  هب  رتدوز  داد ,

 . فالتخا

( دیدج )

. دندوب دحاو  یتما  مدرم 
 . نآرق

رد باتک  نآ  ات  درک  لزا  رب حـق نـ باتک  اهنآ  رب  داتـسرفب و  ار  هدنناسرتو  هدنهد  تراشب  ناربمایپ  ادـخ  سپ  دـندوب ,  تما  کی  مدر  مـ ))
((. دندرکن فالتخا  نآ  رد  دش  لزان  باتک  اهنآ  رب  هک  یناسک  زج  یلو  دنک  مکح  دنراد  فالتخا  مدرم  هچنآ 

دوب هتـشگ  رداـص  تراـگدرورپ  زا  نیا  زا  شیپ  هک  دوب  ینخـس  نآ  هن  رگا  داـتفا و  فـالتخا  ناـشنایم  دـندوبن ,  ـت  ما مدر جـز یـک  مـ ))
((. دوب هدش  يرواد  دننک  یم  فالتخا  هچنآرد 

تخیگنارب ار  نارمایپ  دنوادخ  سپ  هارمگ  هن  هتفایهر و  هن  ییادخ  تشرـس  رب  دندوب و  تما  کی  مدرم  حو  زا نـ پـیـش  ع : )   ) ـر قا ما بـ ـ ما  ـ
.

یگتـشگرسرد دندوب  تما  کی  مدرم  حون  زا  شیپ  دندوب : --- ))  تما  کی  مدرم   )) هیآ زا  لاؤس  هب  خـساپ  رد  ع --- )   ) قداص ما  ـ ما  ـ
 . كرشم هن  رفاک و  هن  دندوب ,  نمؤم  هن  دندرب  یمرس  هب 

. درک یم  هچراپکی  ار  امش  تساوخ  یم  ادخرگا 
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 . نآرق
((. دیامزایب تسا  هدرک  ناتینازرا  هچنآ  رد  ار  امش  ات  تساوخ  یلو  درک  یم  تما  کی  ار  امش  همه  تساوخ  یم  ادخ  رگا  ))

دنک یم  تیاده  دهاوخب  ار  هکره  دزاس و  یم  هارمگ  دهاوخب  ار  هکره  یلو  دوب  هدرک  تما  کی  ار  امـش  همه  تساو  اد مـی خـ ـر خـ گا ))
((. دیوش یم  تساوخ  زاب  دینک  یم  هک  يراکره  زا  نیقی  هبو 

چیه ناراکمتـسو  دروآ  رد  شیوـخ  تمحر  هب  دـهاوخب  هـک  ار  سکره  وا  یلو  دوـب  هدرک  تـما  کـی  ار  هـمه  تساوـخ  یم  ادـخ  رگا  ))
((. دنرادن يروای  تسود و 

همه تساوخ  یم  اد  ـر خـ گا تسا :  هدـمآ  دوب )) هدرک  تما  کـی  ار  همه  تساوـخ  یم  ادـخرگا   )) هیآ لـیذ  میهاربا  نب  یلع  ریـسف  رد تـ
رد شیوخ  تمحر  هب  دهاوخب  هک  ار  هک  ره  وا  یلو   )) دنک نینچ  تسناوت  یم  دنیرفایب , زیارغ  نودب  موصعم و  ناگتشرف ,  دننامار  نامدرم 

 ((. دروآ

 . تسا هچراپکی  یمالسا  تما 

 . نآرق
((. دیتسرپب ارم  سپ   , متسه امش  راگدرورپ  نمو  تسا  تما  کی  امش  تما  نیا  ))

((. دیسرتب نم  زا  سپ  متسه ,  امش  راگدرورپ  نم  تسا و  تما  کی  امش  تما  نیا  انامه  ))
 . نییآ بهذم و  کی  ینعی  تسا :  هتفگ  هدحاو ))  ۀما   )) نوماریپ میهاربا  نب  یلع  ریسفت  رد 

تایآ کبس  ـت  سا هدروآ  ـم  هدر ار گـ اهنآ  دحاو  یفده  هک  تسا  یهورگ  تعامج و  يانعم  هب  تما  تسا :  هدمآ  نازی  ـمـ لا رد تـفـسـیـر 
هک تسا  ناسنا  عون  زین  تما  زا  دارم  دریگ و  یم  رد بـر  ار  ياهناسنا مـکـلـف  همه  تسا و  ماع  هیآ  نیا  رد  باـطخ  هک  تسا  نآ  رگناـشن 

 . تساربخ ندوب  ثنؤم  لیلد  هب  مکتما ))  هذه   )) هیآ رد  ثنؤم  هراشا  مسا  ندروآ  دشاب  یم  دحاو  یعون 
راگدرورپ مان ---  دنلب  هنا  يادخ یـگـ ـ  نم تسین و  شیب  یکی  تسامـش و  تما  یناسنا  عون  نیا  اهناسنا !  يا  تسا :  نیا  هیآ  يانعم  سپ 

 . سب دیتسرپب و  ارم  طقف  سپ  ما ,  هدرک  هراچ  ریبدت و  ار  امش  راک  ما و  هدوب  امش  کلام  نوچ  متسه ,  امش 

 . فالتخا ندنکفا  رود  هب  قیوشت 

 . نآرق
ها کـه نآ گـ دا کـنـیـد :  تسا یـ هتـشاد  ینازرا  امـش  هب  ادـخ  هک  یتمعنزا  دـیوشن و  هدـنکارپ  دـینز و  گـنچ  ادـخ  نامـسیر  هب  یگمه  ))

((. دیدشردارب مهاب  وا  تمعن  نیا  ببس  هبو  تخاس  نابرهم  مه  هب  ار  ناتیاهلد  وا  دیدوب و  رگیدکی  ـمـن  شد
تشگ راوتـسا  ناشدنویپ  تفای و  ماکحتـسا  ناشراک  هک  نآ  رگم  دنوشن  دحتم  تسدکی و  يراک  رد  یهورگ  زگره  ع : )   ) نس ما حـ ـ ما  ـ

. دیشکن تسد  رگیدکی  يرای  زا  دییآ و  مه  درگ  شهاپس  هیواعم و  دوخ  نمشد  اب  دربن  رد  زینامش  سپ 
مدرم زا  هدش  ادـج  هک  دـیزیهرپب  یگدـنکارپ  زا  تسا  تعامج  اب  ادـخ  تسد  اریز  دـیوش  هارمه  هعماج  ـت  یر ـثـ کا بـا  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ

 . تسا گرگ  همعط  همر  زا  هدش  ادج  دنفسوگ  هک  نانچمه  تسا ,  ناطیش  همعط 
هک ادخ  نید  هب  دیوش  دحتم  نخس و  کی  دراد و  زاب  رگیدکی  هب  تبسن  ییوگ  هوای  يرگمتس و  زا  ار  امـش  نآ  تناتم  مالـسا و  هک  دیاب   ـ

. دینز گنچ  تسا  نید  ساسا  هیامناج و  هک  دیحوت )  ) صالخا هملک  هب  دوش و  یمن  هتفریذپ  یسک  زا  نآ  زج  ینید  چیه 

 . فالتخا ياهدمایپ 
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نانآ دب  بوخ و  لاوحاو  دیزیهرپب  دمآ  امش  زا  شیپ  ياهتلم  رس  رب  هدیهوکن  تشز و  لامعا  ببس  هب  هک  ییاهال  زا بـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
. دینک يورد  دیشاب  نانآ  نوچ  هک  نیا  زا  دیروآ و  دای  هب  ار 

تخاس رود  نانآ  زا  ار  ناشنانمشدو  دنادرگ  ناشزیزع  هک  دیوش  راد  هدهع  ار  يراک  نامه  دیـشیدنیب  نا  ـ نآ لاو نـیـک و بـد  ـ حا رد  ـر  گا
هقرفت و زا  نآ  دیدرگ و  نانآ  دنویپ  ثعاب  يراوگرزبو  يراکوکی  دمآ و نـ ناشغارـس  هب  یناوارف  تمعن و  تشاد و  ناشهاگن  تسردـنت  و 

تـشپ هک  ییاهراک  زا  تسا و  ندومن  قیوشت  راـک  نیا  هب  ار  رگیدـمه  ندرک و  یناـبره  ـ مر ـگـ ید هب یـکـ ندـیزرو و  باـنتجا  یگدـنکارپ 
اهناج ندرک  تشپ  اه و  هنی  ینمشد سـ اهلد و  يزرو  هنیک  نوچ  ییاهراک  دینک ,  يرود  درب  نی  ـ بزا ار  نا  ـ نآ ترد  ـت و قـ ـس ـکـ ـشار نانآ 

هک هاگ  نآ  دـندوب  هنوگچ  نانآ  هک  دـیرگنب  دیـشیدنیب و  زین  دوخ  زا  شیپ  نانمؤم  لاوحا  رد  مه و  يراـی  زا  نتـسش  تسد  رگیدـکی و  هب 
دندمآ یم  رگیدکی  کمک  هب  اهریشمش  دندوب و  مه  رای  اهتسد  هنوگچو  دوب  ناسک  ـهـا یـ لد دوب و  یکی  اهتساوخ  دندوب و  مهارف  اهتیعمج 

دندرک ؟  یمن  يرای  رهش  نایناهج  هدرگ  ربو  دندوبن  نیمز  رسارس  نارتهم  ـا  یآ ـکـی  یا هدارا هـ فرژ و  اهشنیب  و 
ادـج مه  زا  ناشیاهلد  اهنخـس و  تسـسگ و  مه  زا  تفلا  هتـشرو  داتفا  ییادـج  ناشنایمرد  هک  هاگ  نآ  دـیرگنب  اـهنآ  راـک  ماـجر  ـه فـ بز نـیـ
نانآ نت  زا  ار  تمارک  هماجدنوادخ  ماگنه  نیا  رد  دنداتفا  مه  ناج  هب  هدش  هتسد  هتسد  دندش و  میسقت  نوگ  هنوگ  ياه  هتسد  هب  تشگ و 

. دشاب نازومآ  تربع  يارب  یتربع  سرد  ات  دنام  امش  نایم  رد  اهنآ  تشذگرس  ناتساد  تفرگ و  ناشیا  زا  ار  شناوارف  ياهتمعن  دنک و  رب 
قح رب  تما  نآ  ناـیارگ  لـطاب  هک  نآ  زج  دـشن  فـالتخا  راـچد  دوـخ  ربماـیپ  زا  سپ  یتـما  چـی  مرو کـه هـ ـنـد مـی خـ گو ـ ـس اد  بـه خـ  ـ

 . تساوخن ادخ  هک  اج  نآ  رگم  دنتشگ , هریچ  شناهاوخ 
. دنتشگ زوریپ  شناهاوخ  قح  رب  نآ  نایارگ  لطاب  هک  نآ  رگم  دشن  فالتخا  راتفرگ  دوخ  ربمایپ  زا  سپ  یتما  چیه  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
یم شوخان  ار  نآ  امـش  ـی  لو تسا  قح  هچنآ  رد  یگچراپکی  اریز  دیزیهرپب ,  ادـخ  نید  رد  فالتخا  یگنر و  دـنچ  زا  ع : )   ) یلع ما  ـ ما  ـ

یقاب ناگتـشذگ و  زا  کی  چـیه  هب  ناحبـس  ياد  ـت خـ ـسا رتهب  دـشاب  یمامـش  دـنیاشوخ  اما  تسا  لـطاب  هچنآ  رد  یگدـنکارپ  زا  دـیراد 
 . تسا هدرکن  اطع  یبوخ  ریخ و  ییادج  هقرفت و  رثا  رب  ناگدنام 

یگچراپکی ياج  هب  دنالسگ و  ارامـش بـ نید  دنب  دنب  دهاوخ  یم  دنک و  یم  راومه  ناسآ و  امـش  يارب  ار  دوخ  ياههار  ناطیـش  ـا  نا هـمـ  ـ
. دیوش نادرگیور  شیاهنوسفا  اه و  هسوسو  زا  سپ  دروآدیدپ  داسف  هنتف و  یگدنکارپ  رثا  رب  دنک و  ناتبیصن  یگدنکارپ 

رد امـش  دندحتم و  هچراپکیدوخ و  لطاب  رد  نانآ  اریز  دـنوش ,  هریچ  امـش  رب  يدوزب  موق  نیا  هک  منک  یم  نام  گـ ـنـد ,  گو ـ ـس اد  بـه خـ  ـ
. دیتسه یگدنکارپ  هقرفت و  راچد  دوخ  قح 

. دنتشگ دوبان  دندش و  فالتخا  راچدامش  ناینیشیپ  هک  دینکن ,  فالتخا  مه  اب  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
. دوش یم  هدنکارپ  راگزاسان و  ناتیاهلد  هک  دینکم  يراگزاسان  رگیدکیاب   ـ

دیتشگرب ؟  هدنکارپو  دیتفر  هچراپکی  مه و  اب  نم  دزن  زا   ـ
. درک دوبان  یگدنکارپ  هقرفت و  ار , امش  ناینیشیپ  هک  تسین  نیا  زج 

 . دوب دهاوخ  نانآ  تسد  رد  هتسویپ  تموکح  دتفین  فالتخا  هیما  ینب  نایم  هک  ینامز  ات  ع : )   ) یلع ماما   ـ
. دندرگ هریچ  نانآ  رب  اهراتفکدتفا  فالتخا  ناشنایم  رد  هک  هاگ  نآو  دنزات  یم  نآ  رد  هک  تسا  یتلهم  نادیم  ار  هیما  ینب   ـ

. دوب یهارمگ  هب )  توعد   ) ود نآ  زا  یکی  هک  نیا  رگم  دشنرگیدکی  فالخ  رب  توعد  ود  هاگ  چیه   ـ

 . تسا یهلا  يرفیک  فالتخا 

 . نآرق
ـم و ـش ـکـنـد و خـ فا رد هـم  هورگ  هورگ  ار  امـش  ای  دتـسرفب  امـش  رب  یباذـع  ناتیاهاپ  ریز  زا  ای  ناترـس  زارف  زا  هک  تسا  رداـق  وا  وگب :  ))
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((!. دنبایرد مهف  هب  هک  دشاب  مینک  یم  نایب  نوگانوگ  هنوگچ  ارادخ  تایآ  هک  رگنب  دناشچب  رگید  هورگ  هب  ار  یهورگ  کـیـن 
دادـن ار  رگید  یکی  داد و  نم  هب  ار  اهنآ  يات  ود  هک  مدـیبلط  مراگدرورپ  زا  زیچ  هس  مدرازگدـیما و  میب و  زامن  نم  ص : )   ) ادـخ ربماـیپ   ـ

هماج هک  متـساوخ  تفریذپ  دنادرگن  هریچ  نانآ  رب  ار  ناشنمـشد  متـساوخ  تفریذپ  دنکنراتفرگ ,  یطحق  هب  ارم  تما  متـساوخ  دـنوادخزا 
 . تفریذپن دناشوپن  نانآ  رب  یگدنکارپ 

نا بـه ـ نآ ندز  ـگ  ناو نید  رد  یگدـنکارپ  دوـصقم  دـناشوپب : --- )) امـش  رب  یگدـنکارپ  هماـج  اـی   )) هیآ هراـبرد  ع --- )   ) رقاـب ما  ـ ما  ـ
 . تسا ناناملسم  هرابرد  اهنیا  همه  دنشکب  ار  رگیدکی  هک  تسا  نیا  دناشچب )) رگید  هورگ  هب  ار  یهورگ  نیک  مشخو و   )) تسا رگیدک  یـ

ینیشناج رد  ام  دومرف :  ترضح  دیدش !  فالتخا  راچد  وا  هرابرد  هدرکن  نفد  ار  دوخ  ربمایپ  زونه  تفگ :  ع )   ) یلع هب  يدوهی  رفن  کی   ـ
ار نانآ  هک  نانچمه   : )) دـیتفگ ناتربمایپ  هب  هک  دوب  هدیکـش  ایرد نـخـ بآ  زا  ناتیاهاپزونه  امـش  اما  وا  دوخ  هرابرد  هن  میدرک  فالتخا  وا 

((. دینادان یمدرم  امش  تفگ :  وا  سپ  ریگرظن ,  رد  ییادخ  زین  ام  يارب  تسا  نایادخ 

 ((. تسا تمحر  نم  تما  یگدنکارپ   )) يانعم

 . تسا تمحر  نم  تما  یگدنکارپ  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
نم تما  یگدـنکارپ  دومر :  فـ ص )   ) ادـخ ربمایپ  هک  دـننک  یم  تیاور  يا  هدـع  درک :  ضرع   ( ع  ) قداص ماما  هب  يراـصنا  نمؤملاد  عـبـ  ـ
سپ تـسا  تـمحر  ناـنآ  یگدـنکارپ  رگا  مدرک :  ضرع  دـیوگ ):  یم  نمؤملادــبع   ) دــنیوگ یم  تـسار  دوـمرف :  ماـما  تـسا  تـمحر 

تسا ؟  باذع  ناشیا  یگچراپکی 
 : هک تسا  لج  زع و  يادخ  نخـس  نیا  ربمایپ  روظنم  هکلب  تسین  دیا  هدیمهف  نانآ  وت و  هک  هنوگ  نآ  ثیدح  نیا  يانعم  دومرف :  ترـضح 

دنورب و ص )   ) ادخ رب  ـ ما ـیـ پدز ـو نـ ـس زا هـر  داد کـه  نامرف  نانآ  هب  دـنوادخ  دـننک ))  یمن  چوک  یتعامج  ناشیا  زا  یهورگ  ره  زاارچ  ))
زا اـهنآ  ندـش  ادـج  هدـنکارپ و  ربماـیپ  روظنم  دـنزومایبزین  اـهنآ  ار بـه  تا  دـندرگرب و تـعـلـیـمـ دوخ  مدرم  دزن  سپـس  دـننیبب و  شزوـمآ 

 . تسین شیب  یکی  نید  اریز  , ادخ نید  رد  یگدنکارپ  هن  تسا  ناشیاهرهش 

 ((. تسا تمحر  نم  باحصا  یگدنکارپ   )) يانعم

نم دوخ  فرط  زا  نیا  دومرف :  ترـضح  تسین  نامباحـصا  فـالتخا  زا  رتنارگ  يزیچ  نم  يارب   : درک ضرع  ع )   ) قداـص ماـما  هب  زیر  حـ  ـ
 . تسا

هرابرد منک  یم  هچراپکی  ار  مئاق شـمـا  مایق  قح و  روهظ  اب  دومرف :  تسا و  تمحر  امش  يارب  نم  باحـصا  فالتخا  ع : )   ) مظا ما کـ ـ ما  ـ
دیدمآ یم  مهارف  رما  کی  رب  رگا  ما  هدرک  امـش  اب  ار  راک  نیا  دوخ  نم  دومرف :  دش ,  لاؤس  ناشیا  زا  ام  باحـصا  یگدـنکارپ  فالتخا و 

. دش یم  هدز  ناتیاهندرگ 

 . ییادج تعامج و  يانعم 

دشاب یم  وا  ربمایپ  ادخ و  روتسد  هب  قح  نیا  دنـشاب و  كدنا  مناوریپ  دنچره  میتسه  نم  ناوریپ  نم و  تعامج ,  لها  اما  ع : )   ) یلع ماما   ـ
 . دنشاب ناوارف  دنچره  دنتسه  نم  ناوریپو  نم  نافلاخم  هقرفت  لها  اما 

كدـنا دـنچره  دـننایارگقح  نم  تما  تعامج  دومرف :  دـش ,  لاؤس  شتما  تعامج  هراـبرد  (ص )  اد ـ خر ـبـ ما زا پـیـ ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
. دنشاب

تسیک ؟  وت  تما  تعامج  هک :  شسرپ  نیا  ـخ بـه  سا رد پـ ص --- )   ) اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
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. دنورن رتارف  رفن  هد  زا  دنچ  ره  دنشاب  قح  رب  هک  یناسک   : ـ
ناشرامـش دنچره  دننایارگ  لطاب  نامه  ییادـج  دـشاب و  كدـنا  ناشدادـعت  هچرگ  دـنقح  ناوریپ  نا  ـت هـمـ عا جـمـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ

. دشاب ناوارف 
 . نانآ ياوشیپ  نآرق  هن  دننآرق  ياوشیپ  نانآ  ییوگ  دنتشگ  ادج  تعامج  زا  دندش و  ناتسادمه  ییادج  رب  مدرم  نآ  سپ   ـ

 . ییادج هقرفت و  تلع 

را ـبـب بـ ـس ـن  یا بـه  ـت ,  ـسا دب  داهن  دـیلپ و  نورد  هتخادـنا  ییادـج  امـش  نایم  هچنآ  دـیرگیدکی و  ینید  ردارب  امـش  ع : )   ) یل ما عـ ـ ما  ـ
. دیزرو یمن  یتسود  مهابو  دینک  یمن  ششخبو  لذب  مه  هب  دینک و  یمن  یهاوخریخ  مه  يارب  دیراد و  یمن  رب  ار  رگیدک  یـ

. دندش یمن  فالتخا  راچد  مدرم  دیزگ  یم  یشوماخ  نادان  رگا   ـ
 . تسا فالتخا  ییادج  تلع   ـ

 . ینیشناج

. ادخ نیشناج 
 . نآرق

نآ جـا رد  يرا کـه  ار مـی گـمـ یـسک  اـیآ  دـنتفگ :  مراـمگ ,  یم  ینیـشناج  نیمز  رد  نم  تفگ :  ناگتـشرف  هب  تراـگدرورپ  نو  ـ چو ))
مینک ؟  یم  سیدقت  ار  وت  مییوگ و  یم  حیبستوت  شیاتس  هب  ام  هک  نآ  لاح  دزیرب و  اهنوخ  دا کـنـد و  فـسـ

((. دیناد یمن  امش  مناد  یم  نم  هچنآ  تفگ : 
هار زا  ار  وـت  هـک  ور  ياوـه نـفـس مـ یپ  زا  نـک و  يرواد  قـح  هـب  مدرم  ناـیم  رد  میدــینادرگ  نـیمز  يور  هـفیلخ  ار  وـت  مـا  دواد !  يا  ))

یمراتفرگ تخـس  یباذـع  هب  دـنا ,  هدرب  دای  زا  ار  باسح  زور  هک  ببـس  نادـب  دـنوش ,  فرحنم  ادـخ  هار  زا  هک  نانآ  دزاس  فرحنمادـخ 
((. دنوش

ربمایپ نیشناج  وا و  باتک  نیشناج  نیمز و  يور  رد  ادخ  نیشناج  دنک ,  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  یسک  ص : )   ) ادخ ـبـر  ما پـیـ  ـ
 . تسوا

 . شنیرفآ

( دیدج )

 . شنیرفآ اشنم 
 . نآرق

((. دوب بآ  رب  وا  شرع  دیرفایبزور و  شش  رد  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  تسا  یسک  وا  و  ))
اپ راهچرب  یضعب  دنور و  یم  اپ  ود  رب  یضعبو  دنور  یم  دوخ  مکش  يور  اهنآ  زا  یـضعب  سپ  دیرفآ  بآ  زا  ار  يا  هدبنج  ره  دنوادخ  و  ))

 ((. تساناوت يراک  ره  رب  ادخ  اریز  دنیرفآ ,  یم  دهاوخب  هچ  ره  ادخ  دنور  یم 
 . تسا هدش  هدیرفآ  بآ  زا  يزیچ  ره  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ

سپـس دـش  رو  هلعـش  یـشتآ  داد ,  نامرفار  بآ  هرکذ ,  زع  دـنوادخ ,  سپ  دوب  بآ  رب  ادـخ  شرعو  دوب  بآ  زیچ  همه  ع : )   ) رقاب ما  ـ ما  ـ
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نیمز لجوزع  دنوادخ  دیرفایب و  دود  نآ  زا  ار  اهنامـسآ  لج  زع و  دـنوادخ  سپ  تساخرب  يدود  نآ  زا  دـش و  شوماخ  شتآ  داد  نامرف 
. درک قلخ  شتآ )  نآ   ) رتسکاخ زا  ار 

. دیرفآ هدش  راهم  جوم  زاار  ایند  نامسآ  دنوادخ  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
تسا ؟  هدش  هدیرفآ  هچزا  اهنامسآ  دش :  لاؤس  ع )   ) یلع ماما  زا   ـ

 . بآ راخب  زا  دومرف :
. دیرفآ بآ  دودزا و  ار  نامسآ  هک  نآ  هب  دنگوس  دروخ :  یم  دنگوس  نینچ  ع )   ) یلع هک  مدینش  زور  کی  ینرع :  هب  حـ  ـ

رپ هتخیر  مه  رب  فرژ  يایرد  بآزا  هک  تسا  نیا  وا  ياهـشنیرفآ  یتفگـش  دـنوادخ و  تنطلـس  ییاناوت و  ياه  هناشن  زا  ع : )   ) یلع ماما   ـ
 . تفاکش نامسآ  تفه  هب  ار  تاقبط  نآ  درک و  قلخ  یتاقبط  نآ  زا  هاگ  نآ  دیرفآ ,  ار  يدماج  کشخ و  جوم , 

 . ناحبس يادخ  هدیرفآ  نیتسخن 

. دیرفآ ار  رون  دومرف :  دش ,  لاؤس  ادخ  هدیرفآ  نیتسخن  هرابرد  ع )   ) یلع ماما  زا   ـ
 . تشون دش  یم  قلخ  دیاب  هک  ار  هچنآ  ره  ملق  داد و  نامرف  نآ  هب  سپ  دوب ,  ملق  دیرفآ  ادخ  هک  يزیچ  نیتسخن  ص : )   ) ادخ ربمای  پـ  ـ

مسیونب ؟  هچ  اراگدرورپ ,  تفگ :  سیونب  دومرف :  نآ  هب  دوب و  ملق  دیرفآ  ادخ  هک  يزیچ  نیتسخ  نـ  ـ
 . سیونب دمآ ,  دهاوخ  دیدپ  تمایق  زور  ات  ار  هچنآ  ره  تاردقم  دومرف : 

. دوب لقع  دیرفآ  ادخ  هک  يزیچ  نیتسخن   ـ
 . تسادخ یناحور  هدیرفآ  نیتسخن  نآ  دیرفایب و  ار  لقع  هؤانث  لج  يادخ  ع : )   ) قداص ماما   ـ
. دوب بآ  دش ,  تادوجوم  همه  اشنم  نامه  دیرفآ و  ادخ  هک  يزیچ  نیتسخن  ع : )   ) رقاب ماما   ـ

. دوب نم  رون  دیرفایب  ادخ  هک  يزیچ  نیتسخن  ص : )   ) ادخ ربمایپ   ـ
ار ناگتـشرف  هاگ  نآ  درک ,  ایوگ  دوخدیجمت  دیحوت و  هب  ار  اهنآ  سپ  دوب ,  ام  حاورا  دیرفایب  لج  زع و  دنوادخ  هک  يدوجوم  نیتسخ  نـ  ـ

. دومرف قلخ 
لاؤس نیا  اریز  مسر ,  اد مـی پـ هدیرفآ خـ نیتسخن  هرابرد  امش  زا  نم  درک :  ضرع  دیسر و  ع )   ) رقاب ماما  تمدخ  ماش  ياملع  زا  یـکـی   ـ
هدادن یباوج  دومرف :  ع )   ) ماما حور  دنتفگ :  مه  یضع  ـ بو قـلـم ,  داد :  خساپ  يرگید  ریدقت ,  تفگ :  یکی  ما ,  هدیسرپ  زین  نارگید  زا  ار 

 ( تادوجومزا  ) عطقنم زگره  دنوادخ  تروص  نیا  رد  دشاب  هدش  هدیرفآ  ئشال )  نـه   ) ـئ ـش زا  ـد  یر ـ فآ ادخ  هک  یقولخم  نیتسخن  رگا  دنا 
یلاحرد تسا )  هتشاد  دوجو  اد  تمدق خـ هب  میدق  يدوجوم  هراومه   ) تسا هتشادن  مدقت  وا  رب  ادخ  هک  هدوب  يزیچ  وا  اب  هراومه  هدوب و  نـ
دیرفایب نآ  زا  ار  ایشا  رگید  هک  تسا  بآ  نآ  دش و  تادوجوم  همه  اشنم  هک  دیرفآ  ار  يزیچ  سپـس  دوبن و  وا  اب  زیچ  چیه  دوب و  ادخ  هک 

(. دیرفآ مدع  زا  هکلب   ) دادن تبسن  يزیچ  هب  ار  بآ  درک و  بوسنم  بآ  هب  ار  يزیچره  سپ 

 . ناهج شنیرفآ 

 . نآرق
 , سپ میدیرفآ  بآ  زا  ار  يا  هدنز  دوجوم  ره  میدوشگ و  ار  ود  نآ  ام  دوب و  هتسب  مهرد  نیمز  اهنامسآ و  هک  دندیـشیدنین  نارفا  ـا کـ یآ ))

دنروآ ؟ یمن  نامیا  ایآ 
((.

راگدرورپاب نارفاک  همه ,  نیا  ای  درک ,  رادیدپ  ار  ینشور  اهیکیرات و  دیرفایب و  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  تسا  يدنوادخ  نآ  زا  شیاتـس  ))
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((. دنناد یم  ربارب  ار  يرگید  شیوخ 
داهن ؟ انب  وا  هک  نامسآ  نیا  ای  دیرت  تخس  تقلخ  هب  امش  ایآ  ))

بآ نآ  زا  دنارتسگب و  ار  نیمز  نآ  زا  سپ  درک و  راکشآ  ار  شا  ییانشورو  تخاس  کیرات  ار  شبـش  شتخادرپب  تشارفارب و  ار  شفقس 
((. دینادرگ راوتساار  اههوک  درک و  دیدپ  اههاگارچ  دروآ و  نوریب 

نی ـ مز ـد و  یرا نارا نـمـی بـ دوب و بـ هتـسب  مهرد  نامـسآ  هک : --- ))  دندیـشید  نار نـیـنـ ـ فا ـا کـ یآ  )) ـه یآ هرا  ـ برد ع --- )   ) ـر قا ما بـ ـ ما  ـ
. درک زاب  هایگ  ندنایور  اب  ار  نیمزو  دوشگ  ار  نامسآ  ناراب  اب  دنوادخ  سپ  دنایور ,  یمن  یهایگ  دوب و  هتسب  مهرد 

نتفرگ کمک  نودب  يرواش و  چیه مـ اب  تروشم  نودب  يا و  هنومن  چیه  نتـشاد  تسد  رد  نودبار  تادوجوم  دنوادخ  ع : )   ) یلع ماما   ـ
. دندرک رارقا  شتعاط  هب  یگمهو  دش  لماک  مامت و  وا  نامرف  هب  تقلخ  دیرفآ و  يروای  چیهزا 

نآ داد و  هچنآ  هب  داد  یتروص  درک و  نییعتار  شدودح  دیرفآ و  هچنآ  دیرفآ  هکلب  دیرفاین  يدبا  ییاه  هنومن  ای  یلزا  يا  هدام  زا  ار  ایشا   ـ
 . تشاگن لکش  نیرتوکین  هب  ار  تروص 

 . تفرگن کمک  شتاقولخم  زا  کی  چیه  زا  اهنآ  ندیرفآ  رد  درک و  قلخ  دشاب  هدش  رداص  واریغ  زا  هک  يا  هنومن  نودب  ار  تادوجوم   ـ
هنومن زا  نتفرگ  وگلا  شزومآ و یـا  ای  يوریپ  یب  دوخ , ناـمرف  هب  اـهنآ  هدـنروآ  دـیدپ  شیوخ و  ملع  هب  ناگدـیرفآ  هدـننیرفآ  تسوا )  ( ـ

 . ندروآ درگ  تروشم )  يارب   ) ار یتعامج  ای  نتفر و  اطخ  هب  ای  میکح و  يا  هدنزاس 
يزیچ زا  ار  تادوجوم  یلاعت  يادخ  هک  دیوگب  سکره  يزیچ و  زا  هن  اما  دـیرفایب  ار  تادوجوم  یلاعتو  كرابت  يادـخ  ع : )   ) رقاب ماما   ـ

. دوب دهاوخ  یلزا  دشاب  ادخ  تیلزا  تمدق و  هب  میدق  دشاب  هدیرفآ  نآ  زا  ار  ایشا  هک  زیچ  نآ  رگا  اریز  تسا ,  رفاک  هدیرفآ 

. اهنامسآ شنیرفآ 

- - 
- - 

تـسا ها  نود تـکـیـه گـ ياتـسیا بـ نوتـس و  نودـب  راوتـسا  ياهنامــسآ  ندروآ  دـیدپادخ  شنیرفآ  ياـه  هناـشن  زا  و  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
وا و يدنوادخ  رباهنآ  رارقا  رگا  دـندرک  شتباجا  يدـنک  گنرد و  چـیه  یب  تبغر و  لیم و  اب  اهنآ  دومرف و  ار  اهنآ  داجیا  هدارا  دـنوادخ 

هتـسیاشرادرک راتفگ و  ندرب  ارف  لحم  ناگتـشرف و  ناـکم  شیوخ و  شر  ها عـ ـگـ یا ار جـ اـهنآ  دوبن  شیگدـنب  تعاـط و  هب  اـهنآ  فارتعا 
هار اهنآ  هلی  ـ ـسو هب  نیمز  ياههار  دـش  ودـمآ  رد  نادرگرـس  دارفا  ات  تخاس  ییاه  هناـشن  ار  نامـسآ  ناگراتـس  داد  رارق نـمـی  شناگدـنب 
هام هدنکارپ  رون  شـشخرد  وحم  ییاناوت  کیرات  ياهبـش  هایـس  ياهادر  هدناشوپنار و  اهنآ  رون  وترپ  رات  بش  ياه  هدرپ  دنبایب ,  ار  شیوخ 

. درادنار نامسآ  رد 
ره ناـیم  تسو و  ار بـه هـم پـیـ شعیـسو  ياهفاکـش  تخاـس و  مظنم  دـشاب  هتـسویپ  ییاـج  هب  هک  نآ  یب  ار  اهنامـسآ  هداـشگ  ياـه  ـ هار  ـ

ار ناگدـنب  رادرک  لامعا و  هک  ینا  ـ گد ـ نور الا  وا و بـ نا  ـ مر هب فـ ناگدـنیآ  دورف  يارب  درک و  رارقرب  طاـبترا  رگید  ياهنامـسآاب  ینامـسآ 
زا سپو  دنیآ  درگ  دندنویپب و  مه  هب  هک  داد  ادـن  دـندوب  دود  زا  هک  اهنامـسآ  هب  دومن و  ناسآ  ار  نآ  دـش ) دـمآ و   ) يراوشد دـنرب و  یم 

تردـقاب تشامگ و  نابهگن  نامـسآ  ياـههار  رب  ناـشخرد  ياـه  هراتـس  زا  دوشگ و  اراـه  ـ نآ ـتـه  ـس يا بـ ـ هرد ند  ـ مآدر ندـش و گـ عمج 
. دنشاب میلست  وا  رما  هب  دنتسیاب و  شیوخ  ياج  رد  ات  دومرفب  درک و  يریگولج  هتفاکش  ياضف  رد  اهنآ  ندمآرد  شبنج  هب  زا  شیوخ 

ناشریـسم رد  ار  اهنآو  داد  رارق  بش  يارب  یتیآ  دوش  یم  وحم  شرون  هک  ار  نآ  هامو  زور  يارب  رگنـشور  يا  هناـشن  ار  نامـسآ  دیـشروخ 
واهلاس رامـش  صخـشمزورو و  بش  اهنآ  ریـساب  ات  دومن , نییعت  دـننک  یطدـیاب  هک  ییاههار  لزانمرد و  ار  اـهنآ  تکرح  تخاـس و  هناور 

. دوش هتسناد  اهراک  باسح 
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دیفس و رد  دننامه  ناهنپ  یناگراتس  زا  دنترابع  هک  تخیوآ  نآ  هب  ار  شیاهت  ـنـ یز ـت و  ـشاد ـا مـعـلـق نـگـهـ ـض رد فـ ار  فـلـک  سـپـس , 
ناگراتس ریسم  تباث و  ناگراتس  ياج  دنارب و  دنـشک  یم  شوگ  ار کـه  ییاهناطیـش  نابات  ياهباهـش  ابو  نشور ,  غارچ  دننامه  یناگراتس 

. داد رارق  شیوخ  ریخست  تحت  ار  کی  ره  سحنو  دعسو  دوعص  دورفو و  رایس 

 . نامسآ تفه 

 . نآرق
ره رب  ادخ  هک  دـینادب  ات  تسا ,  يراج  نیمز  اهنامـسآ و  نایم  وا  نامرف  دـیرفایب  نیمز  اهنآ  دـننامه  نامـسآ و  تفه  هک  نآ  ـت  ـساد خـ ))

((. دراد هطاحا  زیچ  همه  رب  وا  ملع  تسا و  رداق  يزیچ 
دبنگ ایند  نامـسآ  تسای و  ـ ند نیمز  نیا  دومرف :  تشاذـگ و  نآ  يور  ار  شتـسار  تسد  ودرک  زاب  ار  دوخ  پچ  تسد  ع )   ) اـضر ماـما   ـ
دبنگ متفه )  نیمز   ) نآ يور  متفه  نامـسآ  تسا و  نآ  يور  دـبنگ  مود  نامـسآ  تساـیند و  نامـسآ  يور  مود  نـیمز  تـسا و  نآ  يور 

ار نامـسآ  تفه  هک  ییادـخ   : )) هک دـنوادخ  نخـس  ياـنعم  تـسا  نـیا  دراد  ياـج  مـتفه  نامـسآ  زارف  رب  یلاـعت  يادـخ  شرع  تـسا و 
((. دیرفایب

. زور شش  رد  نیمز  اهنامسآ و  شنیرفآ 

 . نآرق
ریبدت يور  زا  ار  اهراک  بیترت  تخادرپ ,  شرع  هب  سپـس  دـیرفایب ,  زور  شـش  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  هّللا  امـش  را  ـ گدرور پـ ))

دیریگ ؟  یمن  دنپ  ارچ  دیتسرپب  ار  وا  امش  راگدرورپ  هّللا  تسا  نیا  دشابن  يا  هدننک  تعافش  وا  تصخر  هب  زج  دادب 
((.

((. دوب بآ  رب  ششرع  دیرفایب و  زور  شش  رد  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  تسا  یسک  وا  ))
دیهد ؟  یم  رارق  نایاتمه  وا  يارب  دیوش و  یم  رفاک  دیرفآ  زور  ود  رد  ار  نیمز  هک  یسک  هب  ایآ  بـگـو :  ))

درک نیعم  ار  يزور هـمـه  زور  راهچ  تدم  هب  تخاس و  تکرب  رپ  ار  نآ  دروآ و  دیدپ  اههوک  نیمز  يور  رب  نایناهج  راگدرورپ  ـت  ـسوا
 : دـنتفگ دـییایب  هاوخان  ای  هاوخ  تفگ :  نیمز  نامـسآ و  هب  سپ  دوب  يدود  نآ  تخادرپ و  نامـسآ  هب  سپـس  نالئاس  همه  يارب  ناـسکی  , 
هب ار  نیدورف  نامـسآو  درک  یحو  نآ  هب  ار  شرما  ینامـسآ  ره  رد  دروآ و  دید  زور پـ ود  رد  ار  نامـسآ  تفه  هاگ  نآ  میدمآرادربنامرف 

((. اناد دنمزوریپ  نآ  ریبدت  تسا  نیا  میتشاد  شظوفحم  میتسارایب و  ییاهغارچ 
 , یلاعت كرا و  يادـخ تـبـ دـیرفایب : --- ))  زور  شـش  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  یـسک  وا  و   )) هیآ هرابرد  ع --- )   ) اضر ماما   ـ

زع و يادخ  دوجو  هب  بآ  شرع و  دوخ و  دوجو  زا  ناگتـشرف  دیرفایب و  ار  ناگتـشرف  بآ و  شرع و  نیمز ,  اهنامـسآ و  ندیرفآ  زا  شیپ 
دننادب اهنآ  دزاس و  راکـشآ  ناگتـشرف  رب  ار  شیوخ  تردق  هنوگ  نیدب  ات  داد  رارق  بآ  يور  رب  ار  دوخ  شرع  سپـس  دـندرب  یم  هار  لج 

اهنآ تسناوت  یم  وا  درک  قلخ  زور  شش  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  دوب  شیوخ  شرع  رب  هک  یلاحرد  هاگ  ـ نآ تساناوت ,  يراک  ره  رب  وا  هک 
ناگتشرف رب  دنیر  ـ فآ ـج مـی  یرد نیمز بـتـ نامـسآ و  زا  ار  هچنآ  ات  دیرفآ  زور  ـش  ـش رد  ـا  ما ـنـد  یر ـ فا ندز بـیـ ـم بـه هـم  ـش ردار یـک چـ

. دنرب یپ  یلاعت  يادخ  دوجو  هب  كدنا  كدنا  اه  هدیدپ  ندمآ  دیدپ  قیرط  زا  ات  دنک  راکشآ 

 . کیدزن نامسآ 

امـش زا  هک  تسا  یجوم  نآ  تسیچ : ---  نامـسآ  نیا  ادخ , لوسر  يا  دیـسرپ : هک  يدرم  لاؤس  هب  خساپ  رد  ص --- )   ) ادخ رب  ـ ما پـیـ  ـ
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 . تسا هدش  هتشاد  زاب 
 . هدش راهم  یجوم  زا  تسا : ---  هدش  تسرد  هچ  زا  ایند  نامسآ  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  زین  ع --- )   ) یلع ماما   ـ

 . نامسآ نوتس 

ار هام  دیشرو و  ـت و خـ خادر شرع پـ هب  سپـس  تشارفارب  دینیبب  ار  نآ  هک  ینوتـس  چیه  یب  ار  اهنامـسآ  هک  تسا  يدنوادخ  نامه  هّللا  ))
نیقی ناتراگدرورپ  رادـید  هب  هک  دـشاب  دـنک  یم  نایب  ار  تایآ  دـنادرگ و  یم  اراهراک  درک  مار  دـنتکرح  رد  نیعم  ینامز  اـت  کـیره  هک 

((. دینک
نآ رد  يا  هدنبنج  هنوگ  ره  زا  دنازرلن و  ار  امـش  ات  دـنکفیب  ار  اههوک  نیمز  يور  رب  دـیرفایب و  دـینیبب  هک  ینوتـس  چـیه  یب  ار  اهنامـسآ  ))

 ((. میدنایور ییوکین  هایگ  هنوگ  ره  نیمز  رد  میداتسرف و  بآ  نامسآ  زا  دنکارپب و 
دومرفو درب  ورف  مهرد  ار  شتسد  ود  ناتشگنا  ترضح  دیسرپ ,  کبحلا ))  تاذ  امسلاو   )) هیآ هرابرد   ( ع  ) اضر ماما  زا  دلاخ  نب  نی  حـسـ  ـ

 . تسا هدش  هتسب  مکحم  نیمز  هب  نامسآ  : 
نودب ار  نامسآ   : )) دیامرف یمدنوادخ  هک  یلاح  رد  تسا  هتسب  نیمز  هب  ـه  نو چـگـ مدر :  ضر کـ عـ ـد ):  یو ـد مـی گـ لا ـیـن بـن خـ ـس (حـ

تشارفارب ؟ ))  دینیبب  هک  ینوتس 
دینیبب ؟ )) هک  ینوتس  نودب   : )) دیامرف یم  دنوادخ  هک  نیا  هن  رگ  مـ هّللا !  ناحبس  دومرف :  ترضح 

. دینیب یمن  ار  نآ  امش  اما  دراددوجو  ینوتس  دومرف :  ارچ  مدرک :  ضرع 
اراهنآ هک  دش  نومنهر  ـن نـکـتـه  یا هب  ار  وا  لد  دید و  ار  مه  هب  هتسباو  هتسویپ و  نوگانوگ  يا  هد هـ ـ یر ـ فآ ـم  ـش چـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
یهاگ هیکت  نوتس و  هک  نآ  یب  اضف  رد  نآ  ندش  هتـشارفارب  نامـسآ و  هوکـشزادنیب  یم  ناگدید  هچنآ  رد  لد  هچ ,  تسا ,  يراگدیرفآ 

کیدزن دـتفا و  ورف  هرابکی  هن  و  دریگ ,  لاوز  هجیتن  رد  دـیآ و  شیپ  اـی  دوش ,  وحم  هجیتن  رد  ودور  سپ  هکنآ  یب  دـشاب و  هتـشاد  شهگن 
. درک هشیدنا  ددرگ ,  دیدپان  دوش و  رب  هنو  دوش 

 . یسرک شرع و 

 . نآرق
 ((. میظع شرع  راگدرورپ  ))

دنا هدروآ  نامیا  وا  هب  دنیوگ و  یم  حیبست  ناشراگدرورپ  شیاتـس  هب  دنتـسه  نآ  درگرب  هک  نانآ  دننک و  یم  لمح  ار  شرع  نا کـه  ـ نآ ))
((. دنهاوخ یم  شزرمآ  نانمؤم  يارب  وا  زا  و 

 ((. تسا گرزب  هیاپ و  دنلب  وا  تسین  راوشد  وا  رب  نیمز  اهنامسآ و  يرادهگن  دراد  رب  رد  ار  نیمز  اهنامسآ و  وا  یسرک  ))
رب شرع  یتدایزو  نابایب  کیرد  هداـتف  تسا  (( 7  )) يا هقلح  نوچمه  یـسرک  تمظع )   ) ربارب رد  نامـسآ  تفه  ص : )   ) ادـخ ـبـر  ما پـیـ  ـ

 . هقلح نآ  رب  تسا  نابایب  نآ  يرترب  دننامه  یسرک 
هک تسا  یملع  نآ  شرع  رگید ,  ییاـنعم  هب  نآ  فرظ  یـسرک  تسا و  شنیرفآ  هعوـمجم  اـنعم ,  کـی  هـب  شرع ,  ع : )   ) قداـص ما  ـ ما  ـ

ناربمایپ و زا  کـی  چـیه  دـنوادخ  هک  تسا  یملع  نآ  یـسرک  درک و  هاـگآ  نآ  رب  ار  شیوخ  ياـهتجح  نـالوسر و  ناربماـیپ و  دـنوادخ 
. درکن هاگآ  نآرب  ار  شیوخ  ياهتجح  نالوسر و 

 . تسوا ملع  دوصقم  دومرف :  درادرب )) رد  ار  نیمز  اهنامسآ و  وا  یسرک   )) هیآ هرابرد   ـ
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. ام دید  زا  ناهنپ  شنیرفآ  تمظع  هوکش و 

ربارب رد  ـی  گرز ـت هـر بـ ـسا درخ  هچ  و  مینیب !  یم  وت  شنیرفآ  زا  هچنآ  تسا  هوکـشرپ  میظع و  هچ  كاپ !  يادـخ  يا  ع : )   ) یلع ماـما   ـ
تنطلـس تردـقربارب و  رد  مینیب  یم  اـم  هچنآ  تسا  ری  هچ حـقـ و  مینیب !  یم  وـت  توـکلم  زا  اـم  هچنآ  تسا  زیگنا  لوـه  هچو  وـت !  تردـق 

 !. ترخآ ياهتمعن  ربارب  رد  اهتمعن  نیا  تسا  كدنا  هچ  و  ایند !  نیا  رد  وت  ياهتمعن  تسا  رایسب  هچ  ام !  ناگدید  زا  وت  يادیپان 
هناشن ناو  ار بـه عـنـ نآ  مییآ و  یم  تفگـش  هب  نآ  ندروآ  دـیدپ  رد  وت  تردـق  زا  مینیب و  یم  وت  شنیرفآ  زا  اـم  هچنآ  تسا  گرزب  هچ   ـ

تـسارصاقاهنآ ندـیدزا  اـم  ناگدـید  تسا و  ناـه  اـم پـنـ زا  هچنآ  تساـهنیا  زا  رتـگرزب  هـچ  و  مـینک !  یم  فـصو  وـت  تردـق  یگرزب و 
 !!. تسا هدش  لیاح  اهنآ  ام و  نایم  بیغ  ياه  هدرپ  تسین و  یسرتسد  اهنآ  هب  ار  ام  ياهدرخو 

 . نیرب ناهج  تیصوصخ 

نآ رب  دنوادخ  دادعتسا ,  هوقزا و  رتارف  هدام ,  زا  هنهرب  تسا  ییاهتروص  نیرب : ---  ناهج  زا  شـسرپ  هب  خساپ  رد  ع --- )   ) یلع ما  ـ ما  ـ
ار دوخ  لاعفا  سپ  دـنکفا  اهنآ  تیهامرد  ار  دوخ  لاثم  دـندش ,  ناشخرد  تسیرگن و  اهنآ  هب  دـنتفای و  دوجو  رون  اهنآ  درک و  یلجت  روص 

 . تخاس رادیدپ  اهنآ  زا 

. اهناهج

 . نآرق
((. اهناهج راگدرورپ  ))

ادخ هب  ـت ,  ـسا هدر  امـش خـلـق نـکـ زج  يرـشب  هدـیرفآ و  ار  ناهج  کی  نیمه  دـنوادخ  هک  ینک  ـد فـکـر مـی  یا ـ ـش ع : )   ) ـر قا ما بـ ـ ما  ـ
 . یتسه نایمدآ  نآ  اهناهج و  نآ  نیرخآرد  وت  هک  هدیرفایب  مدآ  رازه  رازه  ناهج و  رازه  رازه  دنوادخ  هک  دنگوس 

. دنتسین مدآ  نادنزرف  زا  هک  دیرفایب  ملاع  تفه  دیرفآ  ار  نیمز  هک  ینامز  زا  لج  زع و  دنوادخ   ـ
 . تسا رتگرزب  نیمز  تفهو  نامسآ  تفه  زا  اهنآ  مادک  ره  هک  تسا  ملاع  رازه  هدزاود  ار  لج  زع و  يادخ  ع : )   ) قداص ماما   ـ

. وکین شنیرفآ 

 . نآرق
((. درک زاغآ  لگ  زا  ار  ناسنا  تقلخ  دیرفآ و  هجو  نیرتوکین  هب  دیرفآ  ار  هچره  هک  نآ  ))

 , ادـخ ربمایپ  يا  درک :  ضرع  نزب ,  الاب  ار  ترازا  دومرف : دوب ,  هداتفا  نیمز  يور  اـت  (( 8  )) شرازا هک  دید  ار  يدرم  ص )   ) ادـخ ربمایپ   ـ
 . تسا بوخ  هدیرفآ  ادخ  هچره  نزب ,  الاب  ار  ترازا  دومرف :  ربمایپ  دروخ  یم  مه  هب  میاهوناز  متسه و  اپ  جک  نم 

ربمایپ دیـسر  هار  زا  ـیـن  مز يور  ات  هداتفاورف  يا  هماج  اب  يراصنا  هرارز  نب  ورمع  هک  میدوب  (ص )  ادـخ ربمایپ  تمدـخ  رد  ام  هماما :  وبا   ـ
هرارز نبورمع  يا  دومرف : (ص )  ادـخ ربمایپ  تسا ,  جـک  نم  ياپ  ياهقاس  ادـخ , ربماـیپ  يا  درک :  ضرع  ورمع  تفرگ  ار  وا  ساـبل  راـنک 

تـسود دننک  اهر  نیمز  يور  ات  ار  دوخ  نهاریپ  نماد  هک  ار  یناسک  دنوادخ  هرارز !  نبورمع  يا  تسا  هدیرفآ  بوخ  دیرفآ  هچ  ره  ادخ  !
. درادن

 . تسا راوتسا  شتقلخ  اما  تسین  ابیز  هنیزوب  هاگنمیشن  هتبلا  دیرفآ : --- )) بوخ  ار  زیچ  همه   )) هیآ هرابرد  ص --- )   ) ادخ ربمایپ   ـ
هک یفده  تهج  رد  هدیرفآ  ـچـه  نآ نیاربانب  دیرفآ )) صقن  یب  راوتـسا و  نقتم و  ینعی  نسحا ))   : )) ـت ـسا هد  ـ مآ ـبـی  طر ـیـر قـ ـس رد تـفـ
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 . تسین ابیز  وکین و  هنیزوب  هاگنمیشن  دنا :  هتفگ  همرکعو  سابع  نبا  باب  نیمه  زا  تسوکین و  بسانم و  هدش  قلخ  نآ  يارب 
هجو نیرتهب  هب  ار  گـس  یتـح  داد  رارق  وکین  ار  يزیچ  ره  تقلخ  ینعی  تسا  ریگارف  ماـع و  اـنعم  وظفل  رد  هملک  نیا  ساـبع :  نبا  لوق  بـه 

 . تسوکین یعون  هب  مه  هنیزوب  هاگنمیشن  : دیوگ یم  هداتق  دیرفآ 
رگیدکی اب  بسانتم  ناشیازجااه  ـ نآ مادک  ره  هک  نیا  ایشا و  شنیرفآ  رد  ندرک  لمات  ندیشیدنا و   : )) تسا هد  ـ مآ ناز  ـمـیـ لا ـیـر  ـس رد تـفـ

ره هک  دـهد  یم  ناشن  تسه  مزال  لیاسو  رازبا و  هب  زهجم  لمکاو  متا  وحن  هب  تداعـس ,  لاـمک و  هب  ندیـسر  يارب  شدوجو ,  عومجم  و 
 ((. تسا رادروخرب  ییوکینو  نسح  لامک  زا  دوخ  ياج  هب  يا  هدیدپ 

. راگدیرفآ

( دیدج )

 . یلامتحا ررض  عفد  هب  لقع  توعد 
هک ییوگ ---  یم  وت  هک  دشاب  نانچ  تقیقح  رگا  دوب : ---  داعم  ادبم و  رکنم  هک  اجوعلا  یبا  نب  میرکلادبع  هب  ع --- )   ) قداص ماما   ـ

تاجنام تسا ---  تسرد  نیمه  هک  مییو ---  هک مـا مـی گـ دشاب  نآ  تقیقح  رگا  میا و  هتفای  تاجن  وت  مه  ام و  مه  ـ  تسین نینچ  هتبلا 
دیربب ارم  مباـی ,  یم  (( 9  )) یهودـنا شزوس و  مبلق  رد  تفگ :  درک و  دوخ  ناهارمه  هب  ور  میرکلادـبع  يا  هتـشگ  كاله  وت  میا و  هتفاـی 

. درم میرکلادبع  دندرب و  ار  وا  شنارای 
نانآ کـه هـمـیـن هـم هـسـت ---  ـ  دنیوگ یم  هبعک )  ناگدننک  فاوط  ینعی   ) اهنیا هک  دشاب  نآ  تقیقح  رگا  اجوعلا :  یبا  نبا  هب  زی  نـ  ـ

امش و تسین ---  نینچ  هتبلا  هک  دییوگ ---  یم  امش  هک  دشاب  نانچ  عوضوم  رگا  دیا و  هداتفا  رد  تکاله  هب  امشو  دنا  هتسر  تمالس  هب 
. دیتسه ناسکی  اهنآ 

 -- تسین هک  دشاب ---  تسرد  امش  نخس  رگا  دومرف :  وا  هب  ترـضح  دش  دراو  یقیدنز  هک  دندوب  (ع )  اضر ماما  تمدخ  رد  یتعامج   ـ
دناسر ؟  یمن  ام  هب  ینایز  ام  نامیا  تاکز و  هزور و  زامن و  میتسین و  ناسکی  امش  ام و  ایآ  تروص  نیا  رد  - 

. دنام شوماخ  قیدنز 
میا ؟  هتفاین  تاجنام  دیا و  هداتفینرد  تکاله  هب  امش  ایآ  تسه ---  هک  دشاب ---  تسرد  ام  نخس  رگا  دومرف :  ع )   ) نسح ـ لاو ـ با

.
یم نآ  زا  ار  وت  نم  هک  ادـخ  رفیک  ایآ  دـشاب , تسرد  وت  هدـیقع  رگا  متفگ :  يدـنه : ---  کشزپ  اب  هرظانم  رد  ع --- )   ) قداص ماـما   ـ

دراد ؟  یسرت  نم  يارب  مناسرت 
یم نآ  زا  هک  ادـخ  رفیک  هب  نم  ایآ  دـشاب , یم  نم  بناج  هب  قح  ـت و  ـسا کـه هـمـیـن  دـشاب , تسرد  نم  هدـیقع  رگا  متفگ :  هن  تفگ : 

يا ؟  هداتفین  تکاله  هبدوخ  بیذکت  راکنا و  اب  وت  ما و  هدرک  دامتعا نـ ما  هدیسرت 
میرتکیدزن ؟  تاجن  هبو  رت  شیدنا  رود  ام  زا  کی  مادک  سپ  متفگ :  ارچ  تفگ : 

. وت تفگ : 
:. دنا هتسناد  يرگید  زا  ار  اهنآ  مه  یضعب  تسا  ع )   ) یلع ماما  هب  بوسنم  ریز  تایبا   ـ

. دینیبب دوخ  متفگ  تسین ,  راک  رد  يداعم  هک  دنتفگ  ود  ره  بیبط  مجنم و 
. دید دیهاوخ  رفیک  امش  دشاب  تسرد  نم  نخس  رگا  ما و  هدرکن  نایز  نم  دشاب  تسرد  امش  نخس  رگا 

. ادخ راکنا  زا  اهدرخ  یناوتان 
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رادومن نانآ  ياهلد  رد  شیوخ  ناهرب  هب  هتـشگراکشآ و  نایناهج  يارب  تادوجوم  شنیرفآاـب  هک  ار  ییادـخ  شیاتـس  ع : )   ) یلع ما  ـ ما  ـ
 . تسا

نکمم يرهاظ  يانیب  ناگدید  اب  وا  ندید  دنهاوگ و  وا  یتسه  رب  يراکـشآ  ياه  هناشن  تساناد و  یناهنپ  روما  هب  هک  ار  ییادخ  شیاتـس   ـ
درب یم  یپ  شتاذ  هنک  هب  دـنک  یم  تاـبثاار  وا  یتسه  ـی کـه  لد هن  دـنک و  یم  شراـکنا  تسا  هدـیدن  ار  وا  هک  یمـشچ  هن  سپ ,  تسین , 

. دهد یم  یهاوگوا  نارکنم  ینطاب  رارقا  رب  یتسه  ياه  هناشن  هک  نآ  تسوا 
فارتعا وا  هب  اهدرخ  هک  ـت  ـسا نیادنهاوگ  وا  تردق  هوکـش  یگرزب و  رب  وا و  شنیرفآ  ییوکین  فطل و  رب  هک  يراک  ـ ـشآ ـل  یالد زا  و   ـ

. دننز یم  دایرف  ام  ياهشوگ  رد  وا  تینادحو  لیالد  دنراد و  دورف  میلسترس  دنداقنم و  شربارب  رد  دنراد و 
 , تسا راکـشآ  ـا  هدر ـ خر دوش بـ یم  هدـید  شیاه  هدـیرفآ  رد  هک  ریبدـت  ياه  هناشن  ببـس  هب  دـناد و  یم  ار  روما  ياـهیناهن  هک  ییاد  خـ  ـ

هناشن قیرط  زا  دندرک و  فصو  شلاعفا  هب  هکلب  ـد  ندر فیصوت نـکـ زجو  دح  هب  ار  وا  نانآ  اما  دندیـسرپ  ناربمایپ  زا  وا  هرابرد  هک  ییادخ 
رد هک  ار  هچنآو  نیمز  اهنامـسآ و  هک  یـسک  اریز  دنک ,  راکنا  ار  وا  دوجو  دناوتن  نارکفت  ياه مـ هشیدنا  دندومن ,  ییامنهار  وا  هب  شیاه 

 . تسا ریذپان  راکنا  شتردق  تسا  هدیرفآ  تساهنآ  نیب  رد  اهنآ و 
نآ اما  دنک  هرظا  نا مـنـ ـشـ یا ات بـا  دمآ  هنیدم  هب  ور  نیا  زا  دوب  هدینش  ار  ع )   ) قداص ماما  شناد  هزاوآ  يرصم  یقیدنز  مکح :  نب  ماشه   ـ

. دش هکم  یهار  قیدنز  تسا  هکم  رد  ترضح  دش :  هتفگ  وا  هب  تفاین  هنیدم  رد  ار  ترضح 
هب ترـضح  تسـشن  میدو  عمجزین بـ ام  هک  ترـضح  نآ  لباقم  رد  دـمآ و  ناشیا  دزن  قیدـنز  دـش  غراـف  فاوط  زا  ع )   ) هّللادـبع وبا  نوچ 

تسا ؟  ییالاب  نییاپ و  ار  نیمز  هک  یناد  یم  ایآ  دومرف :  قیدنز 
يا ؟  هتفر  نیمز  نییا  ـا پـ یآ دو :  ـ مر يرآ فـ درک :  ضرع 

تسیچ ؟  نیمز  نییاپ  هک  ینادیم  هچ  سپ  دومرف :  ریخ  درک :  ضرع 
زاسراک ناـمگ  یباـین  نیقی  يزیچ  هب  اـت  دومرف :  ع )   ) هّللادـبعوبا تسین  يزیچ  نآ  ریز  هک  منک  یم  ناـمگ  یلو  مناد ,  یمن  درک :  ضرع 

 . تسین
يا ؟  هتفر  الاب  نا  ـمـ سآ ـا بـه  یآ دو :  ـ مر فـ ع )   ) قدا ما صـ ـ ما

تسیچاج ؟  نآ  رد  ینادیم  دومرف :  ریخ  درک :  ضرع 
يا ؟  هدید  ار  اهنآ  يوس  نآ  يا و  هتفر  برغم  قرشم و  هب  ایآ  دومرف :  ریخ  درک :  ضرع 

رب نامسآ  هب  يا و نـه  ـتـه  فر ورف  نیمزریز  هن  برغم ,  هب  هن  يا  هتفر  قرشم  هب  هن  وت  وت ,  زا  اتفگش  دومرف :  تر  ـ ـض خـیـر حـ در :  ضرع کـ
ار يزیچ  لقاع  ایآ  ینک !  یم  راکنا  تساهنآ  رد  ار  هچنآ  لاح  نیا  اب  تسیچاهنآ و  يارو  رد  ینادب  ات  يا  هدومزاین  ار  اهاج  نآ  يا و  هتفر 

دنک ؟ یمراکنا  دناد  یمن  هک 
.

 , ـن یا ـر  با بـنـ دو :  ـ مر فـ  ( ع  ) هّللاد ـبـ عو ـ با دوب  هتفگن  نخس  نینچنیا  نم  اب  امـش  ـی جـز  ـس نو کـ ـنـ کا تـ ـق گـفـت :  ید ـ نز ما  ـن هـنـگـ یا رد 
دشابن ؟ تسردای  دشاب  تسرد  دیاش  يراد کـه  عو شـک  ـ ضو ـن مـ یا رد  تـو 

. دشاب نینچدیاش  تفگ :  قیدنز 
. دشابن تجح  ملاعرب  ار  لهاج  تسین و  یناهرب  دناد  یم  هک  نآ  رب  دناد  یمن  هک  ار  یسک  درم !  يا  دومرف :  ع )   ) قدا ما صـ ـ ما

اطخ راچد  هک  نآ  یب  زور  بشو و  هام  دیشروخ و  ینیب  یمن  ایآ  میرادن  کش  زگره  ادخ  هرابرد  ام  هک  ونشب  نم  زا  ير !  ـ ـص ردار مـ يا بـ
. دنور یم  دنیآ و  یم  دنوش 

. دروآ نامیا  ع )   ) هّللادبع وبا  تسد  هب  نایاپ  رد  قیدنز  نآ  تفگ :  ماشه 
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 . تسا لولعم  ریغ  هب  مئاق  هدیدپ  ره 

 . تسا لولعم  دبای  دوجو  دوخ  ریغ  ببس  هب  هک  يدوجوم  ره  تسا و  عونصم  دشابدوخ  ریغ  هب  مئاق  هچنآ  ره  ع : )   ) یل ما عـ ـ ما  ـ
 . تسا لولعم  دوخ  ریغ  هب  مئاق  ره  تسا و  عونصم  دوش  هتخانش  (( 10  )) دوخ هب  هچنآ  ره   ـ

. ؟  تسیچ ماسجا  ثودح  رب  لیلد 

تسی ؟  ماسجا چـ ندوب  ثداح  رب  لیلد  دیسرپ :  نوچ  اجوعلا  یبا  نبااب  دوخ  هر  ـ ظا رد مـنـ ع --- )   ) قدا ما صـ ـ ما  ـ
نآ ات  دوش  یم  بجوم  نیا  ددرگ و  رتگرزب  دوش  همیمـض  نآ  هب  شدننام  هاگره  هک  نآ  رگم  ما  هدـیدن  ار  ینالکو  درخ  زیچ  چـیه  نم   : ـ

یمن هار  نآ  رد  رییغت  لاوز و  دوب  میدـق  هک )  ثداح  هن   ) ئـش نآ  رگا  دریگ  دوخ  هب  رگید  یتلاـح  هدـمآ  رد  دوخ  نیتسخن  تلاـح  زا  ئش 
هلحرم هب  یتـسین  زا  سپ  نتفاـی  یتـسه  اـب  سپ  دوش  تسین  دـبای و  یتـسه  دـناوت  یم  دوش  یمرییغت  لاوز و  شوختـسد  هچنآ  اریز  تفاـی , 

ئـش کی  رد  زگره  مدع  لزا و  تفـص  هک  نآ  لاح  دراذگ  یم  مدـق  مدـع  يایند  رد  مدـع )   ) تسخن تلاح  رد  دـبای و  یم  هار  ثودـح 
. دوش یمن  عمج 

. ادخ دوجو  تابثا 

 . يرطف تخانش  ( 1)
 . نآرق

نید تسین  يرییغت  ادخ  شنیرفآ  رد  تسا و  هدیرفایب  ترطف  نادـب  ار  همه  دـنوادخ  هک  تسا  یترطف  روآ  نید  هب  يور  یتسرپ  اتک  بـا یـ ))
((. دنناد یمن  مدرم  رتشیب  یلو  تسا  نیا  رادیاپ  كاپ و 

تسا ؟  رتراگن  شوخ  ادخ  زا  یسک  هچ  تسادخ و  يرگراگن  نیا  ))
 ((. میتسه وا  ناگدنتسرپ  ام 

ناـتراگدرورپ نم  اـیآ  دیـسرپ :  تفرگ و  هاوگ  ناـشدوخ  رب  ار  ناـنآ  دروآ و  نوریب  ار  ناشنادـنزرف  مدآ  ینب  تشپ  زا  وت  راـگدرور  و پـ ))
متسین ؟ 

 ((. میدوب ربخ  یب  نآ  زا  ام  هک  دییوگن  تمایق  زور  رد  ات  میهد  یم  یهاوگ  يرآ ,  دنتفگ : 
((. ادخ دنیوگ :  یم  هنیآ  ره  تسا ,  هدیرفآ  ار  نیمز  اهنامسآ و  یسک  هچ  هک  یسرپب  نانآ  زا  رگا  ))

نامـسآ زا  هک  تسا  یـسک  نانوچ  دروآ ,  كرـش  ادـخ  هب  هک  سکره  و  وا ,  هب  ناـگدرواین  كرـش  دیـشاب و  ادـخ  هب  ناـگدروآ  يور  ))
((. دزادنا رود  یناکم  هب  شداب  ای  دیابرب  ار  وا  غرم  دتفاورف و 

 . تسا دیحوت  دوصقم  دومرف : ---   (( هّللا ةرطف   )) هیآ هرابرد  ع --- )   ) قداص ماما   ـ
ـن یا ـخ بـه  ـسا رد پـ دوـبن  نینچ  رگا  دـیرفآ  یـسانشادخ  تشرـس  رب  ار  ناـنآ  دوـمرف : ---  هـیآ  نـیمه  هراـبرد  زین  ع --- )   ) رقاـب ماـما   ـ

. دندنام یم  رد  دهد , یم  يزور  ار  اهنآ  یسک  هچ  تسا و  ناشراگدرورپ  یسک  هچ  هک  ـش  سر پـ
ار تسلا  زور  تشگ و  راو  ـتـ سا ناشیاهلد  رد  یسانشادخ  دومرف :  مدآ ))  ینب  نم  کبرذخا  ذا  و   )) ـه یآ هرا  ـ برد ع --- )   ) قدا ما صـ ـ ما  ـ

. دهد یم  شیزور  هک  هدیرفآ و  ار  وا  یسک  هچ  هک  تسناد  یمن  سک  چیه  دوبن  نینچ  رگا  دنروآ  یم  شدای  هب  يزور  امادندرب  دای  زا 
نخـس يانعم  تسا  نیا  تسوا  راگدیرفآ  لجوزع  يادخ  هک  دـناد  یم  ینعی  دوش ,  یم  هداز  ترطف  رب  يدازون  ره  ص : )   ) ادـخ ربمای  پـ  ـ

((. ادخ دنیوگ :  هنیآ  ره  تسا  هدیرفآ  ار  نیمز  اهنامسآ و  یسک  هچ  یسرپب  نانآ  زا  رگا   : )) هک دنوادخ 
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تسیچ ؟  هّلل ))  افنح   )) هیآ رد  فینح  نییآ  زا  دارم  دش  لاؤس  ع )   ) رقا ما بـ ـ ما زا   ـ
 . تسا هدیرفآ  یسانشادخ  تشرس  اب  ار  قلخ  دنوادخ  تسا ,  هتشرس  نآ  رب  ار  مدرم  دنوادخ  هک  تسا  یترطف  دارم  دومرف : 

ینارـصنو يدوهیار  يو  هکدنتـسهوا  رداـم  ردـپ و  نیا  دو و  ـ ـش هداز مـی  ـیـد ) حو تـ  ) تر يدو بـر فـطـ ـ لو هـر مـ ص : )   ) اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
. دنروآ یمراب 

ناـمه نادـنزرف  امـش  دارفا  نیرتـهب  هک  دـینادب  دومرف :  دنتـشک  ار  ناکرـشم  نادـنزرف  نا  ـ نا ـلـمـ ـس نآ مـ تاوز کـه طـی  زا غـ رد یـکـی   ـ
ات تسا  نآ  رب  هتسویپ  دیآ و  یم  ایند  هب  دیحوت )  ) ترطف ساسار  يدولوم بـ ره  دینکم , یـشک  لسن  ناه !  دومرف : سپـس  دنتـسه  ناکرـشم 

. دنروآ یم  راب  یسوجم  ای  ینارصن و  ای  يدوهی  ار  وا  شردام  ردپ و  سپس  اما  دراد  یمرب  هدرپ  نآ  زا  شنابز  هک  نآ 

. ادخ دوجو  تابثا 

 . يرطف تخانش  ( 2)
 . نآرق

رود وا  زا  ار  دـنزگ  نآ  نوچو  دـناوخ  یم  اعد  هب  ار  ام  هداتـسیا  ای  هتـسشن  هچ  دـشاب و  هتفخ  ولهپ  رب  هچ  دـسر  يدـنزگ  یمدآ  هب  نو  چـ ))
رد نینچنیا  ناراکفارـسا  لامعا  تسا  هدناوخن  زگره  دوب  هدیـسر  وا  هب  هک  يدنزگ  نآ  عفد  يارب  ار  ام  ییوگ  هک  درذـگ  یم  نانچ  میزاس 

 ((. تسا هدش  هتسارآ  ناشرظن 
ار یهورگدنناشچب  اهنآ  هب  شیوخ  تمحر  نوچ  دـننک و  هبوت  وا  هاگرد  هب  دـنناوخب و  ار  ناشراگدرورپ  دـسر  ینایز  نایمدآ  نو بـه  چـ ))

((. دنروآ یم  كرش  ناشراگدرورپ  هب  هک  ینیب 
یتـمع دو نـ ـب خـ نا زا جـ وا  هـب  نوـچ  هاـگ  نآ  دـناوخ ,  یم  ار  وا  دروآ و  یم  يور  شراـگدرورپ  هـب  دـسر  يدــنزگ  یمدآ  هـب  نوـچ  ))

قیرط زا  ار ] نارگید  دوخ و   ] ات دـهد  یم  رارق  ینایاتم  ادـخ هـ يارب  درب و  یم  داـی  زا  دوب  هدرک  نیا  زا  شیپ  هک  ار  اـهاعد  نآ  همهدـشخب 
((. دوب یهاوخ  نایخزود  زا  وت  هک  وش ,  دنم  هرهب  ترفک  زا  یکدنا  وگب :  دنک  هارمگوا 

ـهـا یرا ـتـ فر ـ گو ـا  هزا ماـگنهرد نـیـ یقولخم  ره  هک  تسومه  هّللا  میحرلا : --- ))  نمحرلا  هّللا  مسب  ریـسفت  رد  ع --- )   ) يرکـسع ماـما   ـ
هّللا مس  بـ ـی :  یو ـی گـ مدروآ يور مـی  يو  ددر بـه  هدـیرب مـی گـ وا  زج  یببـس  ره  هتـشرو  دوش  یم  عطق  وا , زج  همهزا ,  شدـیما  یتـقو 
یم دایرف  هب  دوش  یهاوخ  دایرف  هاگره  تسین و  وا  زج  راوازـس  شتـسرپو  تدابع  هک  مریگ  یم  کمک  ییادـخ  زا  میاهراک  همه  رد  ینعی 

هب ارم   , هّللا لوسر  نبا  یـ درک :  ضرع  ع )   ) قداص ماما  هب  يدرم  هک  تسا  يا  هتکن  نامه  نیا  دنک  یم  تباجادوش  هدناوخ  هاگره  دـسر و 
هدـنب يا  دومرف :  وا  هب  ع )   ) قداص ماما   , دـنا هدرک  مناری  هتـشگرس و حـ هدروآ  موجه  نم  رب  نارگ  هلداجم  هک  نک  ییامنهار  ادـخ  دوجو 

يا ؟  هدش  راوس  یتشک  زگره  ایآ  ادخ ! 
زاسراک ندرک  انش  ـه  نو دناهرب  ار  وت  هک  دشاب  يرگید  یتشک  هن  اج  نآ  ردو  دنکشب  یتشک  هک  هدمآ  شیپ  ایآ  دومرف : يرآ  درک :  ضرع 

دشاب ؟ 
دهد ؟ تاجن  كاله  زا  ار  وت  دناوت  ـت کـه مـی  سا هدش  يدوجوم  هجوتم  تلد  ماگنه  نآ  رد  ایآ  دومرف :  يرآ  درک :  ضرع 

تـسین يربـخ  یجنم  چـیه  زا  هک  اـج  نآ  ـت کـه  ـسا ـی  یا ـ ناو ياد تـ نا خـ دوجوم هـمـ نآ  دومرف :  ع )   ) قداـص ماـما  يرآ  درک :  ضرع 
. دسر یم  دایرف  هب  تسین  یسردایرف  هک  اج  نآ  دهد و  یم  تاجن 

یم تباث  وا  دوجو  رب  ناهرب  ترطفاب  دوش و  یم  هتخانـش  اـهدرخ  اـب  دوش و  یم  هدرب  یپ  وا  دوجو  هب  ادـخ  شنیرفآ  زا  ع : )   ) اـضر ماـما   ـ
. دوش

سک همه  زا  شدیما  یت  ـ قو اهیراتفرگ ,  اهزاین و  ماگنه  رد  یقولخم  ره  هک  تسا  یسک  وا  هّللا : --- ))   )) ریسفت رد  ع --- )   ) یلع ماما   ـ
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ماقم و ایند  نیارد  دنچره  یناسنا  نآ کـه هـر  چـه  دروآ ,  يور مـی  يو  هب  ددرگ  یم  هدـیرب  وا ,  زج  اهببـس ,  همه  هتـشرو  دوش  یم  عطق 
اهنآ ندروآ  رب  هب  رداق  صخـش  نآ  هک  دش  دهاوخ  ادیپ  ناشیارب  ییاهزاین  دنـشاب , هتـشاد  ناوارف  زاین  وا  هب  نارگید  دـشاب و  هتـشاد  تورث 

يدنمزاین ترورـض و  ماگنه  رد  سپ ,  درادن  اراهنآ  ندروآ  رب  ناوت  هک  دـیآ  یم  شیپ  ییاهزاینزین  یـصخش  نین  دو چـ يار خـ تسین و بـ
. دیوپ یم  كرش  هر  هرابود  دوش  هدروآرب  شزاین  نوچ  اما  دروآ  یم  يور  ادخ  هب 

. ادخ دوجو  تابثا 

 . تیلع نوناق  ( 3)
 . نآرق

دنشیوخ ؟  هدننیرفآ  دوخ  ای  دنا  هدش  هدیرفآ  زیچان  زا  ایآ  ))
دنا ؟  هدیرفآ  ار  نیمز  اهنامسآ و  ای 

((. دنا هدیسرن  نیقی  هب  هکلب  هن , 
 . تسا هدیرفاین  يزیچ  زا  هتخاس  ار  هچنآ  دنوادخ  اما  تسا ,  هتخاس  يزیچ  زاار  نآ  دزاسب  يزیچ  سک  ره  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ

زیچان ؟  زا  ای  تسا  هدیرفآ  زیچ  زا  ار  ایشا  سپ  دیسرپ : ع )   ) رقاب ماما  زا  ماش  يامل  زا عـ یـکـی   ـ
ایشا وا و  نایم  زگره  دشاب  هدیرفآ  ئـش  زا  ار  ئـش  رگا  دشاب  هتـشاد  دوجو  نآ  زا  شیپ  هک  يزیچ  زا  هن  دیرفآ  ار  ایـشا  دو :  ـ مر ترـضح فـ

 . تسا هدوبن  وا  اب  يزیچ  هدوب و  ادخ  هک  نآ  لاح  تسا  هدوب  ادخ  اب  يزیچ  هراومه  هدوبن و  عاطقنا 
تسا ؟  هدیرفآ  هچ  زا  ارایشا  دنوادخ  درک : ضرع   ( ع  ) قداص ماما  اب  هرظانم  رد  یقیدنز   ـ

دیآ ؟  یم  دوجو  هب  زیچان  زازیچ  هنوگچ  درک :  ضرع  زی  چیه چـ زا  دومرف : 
ادخاب هتسویپ  زیچ  نآ  هک  دنا  هدش  هدیرفآ  يزیچ  زا  رگا  زیچان  زاای  دنا  هدش  هدیرفآ  يزیچ  زا  ای  دنتـسین :  جراخ  لاح  ود  زا  ایـشا  دومرف : 

ـر و یـک هو کی جـ ای  ئـش  نآ  لاحدریذپ ,  یم  رییغت  هن  ددرگ و  یم  یناف  هن  دوش  یم  ثداح  هن  میدق  تسا و  میدـق  زیچ  نآ  سپ  هدوب 
هدـمآ اجک  زا  ملاـع  ـن  یا رد  دو  ـ جو ناوار مـ رهاوج فـ نوگاـنوگ و  ياـهتیهامو )  ) اـهگنر نیا  تروص  نیا  رد  تسا ,  تیهاـم )  و   ) ـگ نر

تسا ؟ 
تسا ؟  هدمآ  اجک  زا  گرم  سپ  ـت  سا هدنز  هدمآ  دیدپ  وا  زا  همه  ایشا  هک  يزیچ  نآ  رگا 

تسا ؟  هدمآ  اجک  زا  یگدنز  تایح و  تسا  هدرم  زیچ  نآ  رگا  و 
نکمم نینچمه  دیآ  یمن  دید  هدرم پـ یلزا  هدنز  زا  اریز  دنشاب  هدمآ  دوجو  هب  یلزا  یمیدق  هدنز  کی  هدرم و  کی  زا  هک  تسین  نک  مـمـ

هک دـنا  هتفگور  هچ  زا  تفگ :  قیدـنز )   ) تسین ییاقب  ترد و  ار قـ هدرم  دوجوم  اریز  دـشاب ,  هتـشاد  دوجو  میدـقو  یلزا  هدرم  هک  تسین 
دنا ؟  یلزا  تادوجوم 

نامز فالت  ـ خا اهنامز و  ینوگرگد  تسا و  نآ  رب  هچنآ  ره  نیمز و  تکرحو  تسا  نآ  رد  هچنآ  ره  کـل و  ـش فـ خر چـ دومرف : ترـضح 
دـشاب یم  يربدـم  راگدـیرفآ و  ار  وا  هک  ـن  یا هب  رارقا  هب  سفن  يریزگاـن  یگدیـسوپ و  گرم و  دـهد و  یم  خر  ملاـع  رد  هک  یثداوح  و 

ینوگرگد يوس  هب  يزیچ  ره  هدوسرف و  ون  خلت و  هزمشوخ  دوش و  یم  شرت  نیریش  هک  ینیب  یمن  رگم  تسا  ایشا  ثودح  رگناشن  یگمه 
دور ؟ یم  يدوبان  و 

.
تسیچ ؟  ادخ  یگناگی  رب  لیلد  دش :  لاؤس  ع )   ) قداص ماما   ـ

. اه هدیرفآ  يدنمزاین  دومرف : 
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ار ایـشا  ثودح  داد  رارق  دوخ  دوجو  ندوب و  میدق  لیلد  ار  شناگدیرفآ  ثودـح  هک  ار  يدـنوادخ  شیاتـس  ساپـس و  ع : )   ) یلع ما  ـ ما  ـ
 . شیوخ یگنادواج  هاوگ  ار  اهنآ  یمتح  يانف  دوخ و  تردق  هاوگ  اراهنآ  یناوتان  تفرگ و  دوخ  ندوب  یلزا  هاوگ 

 . شتیلزا رب  لیلد  ار  اهنآ  ندوب  ثداح  تخاس و  شیوخ  دوجو  رب  لیلد  اردوخ  ناگدیرفآ  هک  ار  يدنواد  ـش خـ یا سـتـ  ـ
تس ؟  ـت چـیـ سا يراگدیرفآار  وت  هک  نیا  رب  لیلد  هک : ---  یناصید  رکاشوبا  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  ع --- )   ) قداص ما  ـ ما  ـ

ود زا  ما  هدیرفآ  ار  دوخ  نم  ـر  گا ـت  ـسا هد  ـ یر ـ فآ ارم  رگید  یـسکای  ما  هدـیرفآ  ار  دوخ  نم  ای  متفاین :  یلاخ  لاح  ود  زا  ار  مدوخ  دومرف : 
ما هدروآ  دـیدپ  ار  دوخ  ما و  هدوب  البق  رگا  ما  هدروآ  دـیدپ  ار  دوخ  ما و  هدوبن  اـی  ما و  هدـیرفآ  اردوخ  ما و  هدوب  اـی  متـسین :  جراـخ  لاـح 
نآ دوش و  یم  تباث  موس  قش  سپ  دروآ ,  یمن  دوجو  هب  ار  يزیچ  مودعم  هک  یناد  یم  وت  ما  هدوب  ـر نـ گا مرادن و  ندروآ  دیدپ  هب  يزاین 

 . تساخرب تشادن  نتفگ  يارب  یخساپ  هک  رکاشوبا  تسا  نایناهج  راگدرورپ  يادخ  نامه  نآ  تسا و  يراگدیرفآ  ارم  هک  ـن  یا

. ادخ دوجو  تابثا 

 . یتسه ياه  هناشن  ( 4)
 . نآرق

 ((. نیقی لها  يارب  تسا  ادخ ) دوجو  رب   ) ییاه هناشن  ناگدبنج  ندش  هدنکارپ  امش و  شنیرفآ  رد  و  ))
 ((. نادنمدرخ يارب  تسا  ییاه  هناشن  زور  بش و  شدرگ  نیمز و  اهنامسآ و  شنیرفآ  رد  انامه  ))

دوجو رب  غالا  ـیـن  گر ـ ـس دراد و  تلالد  رتش  دوجو  رب  رتش  لکـشپ  دومرف : ---  عناص  تابثا  زا  لاؤس  هب  خـساپ  رد  ع --- )   ) یلع ما  ـ ما  ـ
فیطل و ییادخ  دوجو  رب  يربتـس  نیا  اب  ینیمز  يدبلاک  تفاطل و  نیا  اب  ینامـسآ  يا  هرکیپ  هنوگچ  سپ ,  رذـگهر  دوجو  رباپ  در  غالا و 

درادن ؟ تلالد  ریبخ 
.

نایم هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  هک  مهد  یم  یهاوگ  تفگ :  یم  رایـسب  ار  هلمج  نیا  تفای  یم  تغارف  بش  زامن  زا  نوچ  نینمؤملا  ـیـر  ما  ـ
هب دـنک و  یم  ناـیب  ار  وت  تجح  هچنآ  ره  يدرک  تو  ـ عد نآ  يوس  هب  هچنآ  رب  تسا  ییاـههاوگ  وت و  دوـجو  رب  ییاـه  هناـشن  تساـهنآ , 

. دراد دوخ  رب  ار  وت  ریبدت  میالع  وت و  ياهتمعن  راثآ  ناشن  دهد  یم  یهاوگ  وت  يراگدرورپ 
رکفت و اـب  دوـش و  یم  هتخاـن  ـ ــش شدوـجو  اـهدر  دو و بـا خـ ـ ــش هدر مـی  هار بـ وا  دو  ـ جو اد بـه  يا خـ هد هـ ـ یر ـ فآ زا  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ

. دوش یم  مامت  شقلخ  رب  يو  تجحوا  ياه  هناشن  تایآ و  قیرطزا  ددرگ و  یم  راکشآ  وا  یتسهرب  ناهرب  هشیدنا 
 , سپ تفای  ودب  تبـس  ـ نو دـش  وا  تجح  دـیرفآ  هک  يزیچ  ره  تسا و  راکـشآ  هدروآ  دـیدپ  هک  یعیادـب  رد  دـنواد  را حـکـمـت خـ ـ ثآ  ـ

 . تسوا يایوگ  تجح  نآ  رد  ادخ  ریبدت  راثآ )  ) دشاب شوماخو  نابز  یب  يا  هدیرفآرگا 
هک یناد  یم  مه )  یفر  زا طـ  ) يدش دوب  سپس  يدوبن و  وت  دومرف : ---  ملاع  ثودح  لیلد  زا  شسرپ  هب  خساپ  رد  ع --- )   ) اضر ما  ـ ما  ـ

 . تسا هدیشخبن  یتسه  ار  وت  زین  وت  دننام  يا و  هدرواین  دوجو  هب  ار  تدوخ  دوخ  وت 
نیمز اهنامسآ و  شنیرفآ  یسک کـه  دومرف :  تسا ))  روک  زین  ترخآ  رد  دشاب  روک  ایند  نیا  رد  هک  یسک   )) هیآ هرابرد  ع : )   ) رقاب ماما   ـ
اهنیا همه  سپ  رد  هک  دوشن  نومنهر  هتکن  ـن  یا ار بـه  وا  روآ  تفگـش  ياه  هناـشن  رگیدو  هاـمو  دیـشروخ  شخرچو  زورو  بش  شدرگ  و 

. رت هدرک  مگ  هر  تسا و  روک  هدیدن  هچنآ  هدهاشم  زا  ینعی  دومرف :  تسا ))  روک  زین  ترخآ  رد   )) تسه يرتگرزب  رایسب  ربخ 
 . تسا ناوتان  روک و  یتسه  قیاقح  ندید  زا  ینعی  دومرف :  هیآ  نیمه  لیذ  زین  ع : )   ) اضر ماما   ـ

تسیچ ؟  ناهج  راگدیرفآ  دوجو  لیلد  دیسرپ :  هک  یقیدیز  هب  خساپ  رد  ع : )   ) قدا ما صـ ـ ما  ـ
ار مـی ـی  نا ـتـمـ خا ـ ـس یتقو  هک  نیا  هن  رگم  تسا ,  هتخاس  ار  اهنآ  يا  هدنزاس  دهد  یم  ناشن  هک  ییاه  هدـید  ـا و پـ هرا دو کـ ـ جو دومرف : 
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یشاب ؟  هدرکن  شا  هدهاشم  هدیدن و  ار  وا  دنچ  ره  تسا  يا  هدنزاس  رامعم و  ار  نآ  هک  يرب  یم  بـیـنـی پـی 
.

لکـش هب  ازجا  نآ  ندیـشخب  مظن  نآ و  يازجا  بیکرت  ناهج و  نیا  ندروآ  دیدپ  هسدق ,  لج  راگدیرفآ , دوجو  رب  لیلد  دـنپ و  نیتسخن   ـ
شناگدنب هچنآ  ره  هک  یبای  يا  هناخ  دـننام  ـ هار نآ  ـت کـنـی  قد لمات و  شیوخ  درخ  هشیدـنا و  هب  ناهج  نیا  هرابرد  هاگ  ره  تسا  یلعف 

اهغارچ دننام  ناگراتس  تسا و  هدرتسگ  شرف  دننامه  نیمزو  هدش  هتشارفارب  فقـس  نوچمه  نامـسآ  تسا  مهارف  نآ  رد  دنراد  زاین  نادب 
تسا و هتـشگ  مهارف  دوخ  يا  هب جـ ملاع  زیچره  دنا  هدش  هتخودـنا  نیمز  لد  رد  اه  هنیجنگ  دـننامه  اهرهوگ  دـنا و  هدـش  هدـیچ  مه  رانک 

تاـناویحو هتـشگ  هداـمآ  وا  فادـها  يار  نا بـ ـ ها عاو گـیـ ـ نا نآ  مزاوـل  ثاـثا و  همه  بحاـص  تسا و  هناـخ  نـیا  کـلام  نوـچمه  ناـسنا 
مظن و تمکحو و  همانرب  کی  ساسا  رب  ملاع  هک  تسا  نیا  رگناشن  اراکـشآ  همه  نیا  دنـشاب  یم  وا  عفانم  حلاصم و  تمدخ  رد  نوگانوگ 

 . تسا یکی  نآ  راگدیرفآ  هدش و  هدیرفآ  یگنهامه 
خزود باذـع  زا  دـندمآ و  یم  هار  هب  نامگیب  دندیـشیدنا  یم  دـنوادخ )  ) میظع ياهتمعن  فرگـش و  ترد  رد قـ ـر  گا ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ

 . تسا هدید  تفآ  اه  هشیدنا  رامیب و  اهلد  اما  دندیساره  یم 
تسوـیپ و مه  هب  تقد  هب  ار  شیازجا  دـیرفآ و  راوتـسا  ار  نآ  هنوـگچ  هک  دـنرگن  یمن  تـسا  هدـیرفآ  وا  هـک  یکچوـک  دو  ـ جو ـا بـه مـ یآ

دروآدیدپ ؟ شیارب  تسوپ  ناوختسا و  دوشگ و  مشچ  شوگ و  خاروس  شیارب 
.

یم هار  نیمز  يور  هنوگچ  هکدـیرگنب  ددرگ  یمن  كرد  هشیدـنا  اب  دـیآ و  یمن  مشچ  هب  اـبیرقت  هک  مادـنا  كزاـن  زیر و  هچروم  نیمه  هب 
. دنک یم  شالت  شیزور  ندروآ  تسد  هب  يارب  دور و 

وا شنیرفآ  زا  یـشیدنیب  شـشوگ  مـشچ و  رد  شمک و  ـ ــش يا  ـ هو فار و پـهـلـ ـ طا ـه و  چرو ـر و تـه مـ ــس كارو و  يرا خـ رد مـجـ ـر  گا
 . یتفا یم  تمحز  هب  نآ  فصو  ردو  يوش  یم  هدز  تفگش 

نیا يدنلب  اههوک و  نیا  یناوارفو  اهایرد  نیا  نایرج  زور و  بش و  نیا  شدرگ  گنـس و  بآ و  تخرد و  هایگ و  هام و  ـیـد و  ـشرو بـه خـ
. رگنب نوگانوگ  ياهنابز  تاغل و  نیا  یگدنکارپ  اه و  هلق 

دنرادن يرگزرب  ـسـتـنـد و  هوردو ناهایگ خـ نوچمه  هک  دننک  یم  روصت  دنک  راکنا  ار  همه  ـن  یا ـر  بد ـم و مـ ظا نآ کـس کـه نـ ياو بـر 
ایآ دندرکن  قیقحت  دوخ  ياهرواب  رد  دندربن و  هانپ  یل  ـیـ لد دو بـه  يا خـ ـ عدا يارب  نانیا  تسین  يا  هدننیرفآ  اهنآ  نوگانوگ  لاکشا  يارب  و 

دیآ ؟  دیدپ  رگتیانج  نودب  یتیانج  یتح )   ) ای هدنزاس و  نودب  ینامتخاس  تسا  نکمم 
.

 . كاخ زا  ناسنا  شنیرفآ 

 . نآرق
 ((. تسا هدش  هدیرفآ  زیچ  هچ  زا  درگنب  ناسنا  هک  دیاب  ))

((. دیتشگ هدنکارپ  وس  ره  هب  دیدش و  ناسنا  ات  دیرفایب  كاخ  زا  ار  ـت کـه شـمـا  سوا ترد  يا قـ ـه هـ نا زا نـشـ ))
 ((. تساناوت اهراک  نیا  هب  وت  راگدرورپ  تخاس و  دنویپ  بس و  ار نـ وا  ـد و  یر ـ فا بآ بـیـ زا  ار  ـی  مدآ ـت کـه  سوا ))

((. دیرفآ نوخ  هتخل  زا  ار  ناسنا  ))
 ((. میا هتخاس  شیانیب  اونش و  مینک و  ناحتما  ار  وا  ات  میدیرفایب  هتخیمآ  يا  هفطن  زا  ار  یمدآ  ام  ))

راـگدرورپ اـتک  ياد یـ تـسا خـ نـیا  دیـشخب  شنیرفآ  هناـگ  هـس  ياـهیکیرات  نورد  رد  هـلحرم  دـنچ  رد  ناـتناردام  مکـش  رد  ار  امــش  ))
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دنزاس ؟  یم  ناتنادرگیور  هنوگچ  سپ ,  تسین  وا  زج  ییادخ  تسوا  نآ  زا  ییاورنامرفامش 
((.

دوجو رد  ار  شنیرفآ  ـر  ثا یلاح کـه  تسا  هدیشوپ  دوخ  ناگدنب  رب  دنوادخ  درادنپ  یم  هک  تسا  يا  هدنب  زا  تفگـش  ع : )   ) قداص ماما   ـ
مدوخ ناج  هب  دـنک  یم  هدـهاش  مـ ـد ,  ـش نال مـی کـ خـط بـطـ ادـخ ) در  رب   ) شلیالد رب  لیالد  هک  يدـنویپ  روآ و  تریح  یبیکرتاب  دوخ 

دنا و هدوبن  هک  ییایشا  ندمآ  دیدپ  راکشآ و  ریبدت  نشور و  بیکرت  نیا  نامگیب  دندیشیدنا  گرزب مـی  ياه  هدیدپ  نیا  رد  رگا  دنگوس 
. دش یم  نومنهر  راگدیرفآ  دوجو  هب  ار  اهنآ  رگید , يراتخاس  هب  يراتخاس  زا  رگید و  یلاح  هب  ـی  لا زا حـ ـهـا  نآ لو  رییغت و تـحـ

هدمآ دیدپ  وت  رد  وت  ياه  هدر  کیرات و پـ ياهنادـهزردو  یبسانتمو  تساکو  مک  یب  تقلخ  رظن  زا  هک  ـی  نا ـ ـس ـ نا يا  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
ندروآ تسد  هب  هار  يدوب و  هدیدنار  نآ  هک  یطیحم  هب  هاگیاج  نیا  زا  سپس  دش و  زاغآ  لگ  هراصع  زا  تشنیرفآ  يدش  یم  تظفاحمو 

درک ؟ تیاده  تردام  ناتسپ  زا  ریش  ندیکم  هب  ار  وت  یسک  يد چـه  هدروآ شـ نوریب  یتسناد  یمن  ار  شعفانم 
تخومآوت ؟  هب  ار  نتساوخ  بلط و  ياههاگیاج  یسک  هچ  و 

.
هتخیر هک  يا  هفطن  زا  دیرفآ ,  دننام  فالغ  ياه  هدرپ  نادهز و  ياهیکیرات  رد  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسین  یـسک  نامه  نا  ـ ـس ـ نا ـن  یا ـا  یآ  ـ

دق نوچ  اما  دتـسیا  زاب  اهیراکتـشز  زا  دریگ و  تربع  دمهفب و  ات  دیـشخبانیب  یمـشچ  ایوگ و  ینابز  هدننک و  ظفح  یلد  وا  هب  هاگ  نآ  دـش 
. دنادرگرب يور  هنازارفندرگ  دیسر  دوخدشر  تیاهن  هب  درک و  تسار 

. دنوش هتخیمآ  مهاب  هک  نز  درم و  بآ  دومرف :  هتخیمآ ))  يا  هفطن  زا   )) هیآ هرابرد  ع : )   ) رقاب ماما   ـ
تسیچ ؟  ادخ  دوجو  لیلد  دیسرپ : هک  یقید  ـ نز ـخ بـه  سا رد پـ ع : )   ) ـا ضر ما  ـ ما  ـ

مزا و ـ ـسرود نآ  زا  ار  اهیدب  منک و  دایز  مک و  نآ  يانهپ  دق و  رد  مناوت  یمن  هک  مدـید  متـسیرگ و  دو نـ ـبـد خـ لا یتقو بـه کـ نم  دومرف : 
 . مدرک رارقا  وا  دوجو  هب  سپ  تسا  يا  هدنزاس  رامعم و  ار  نامتخاس  نیا  هک  متفایرد  مناسرب  نآ  هب  یتعف  دو و مـنـ سـ

هام و دیـشرو و  ـت خـ کر اهداب و حـ ندروآ  رد  تکرح  هب  اهربا و  ندروآ  دیدپ  وا و  تردق  هب  کلف  شخرچ  هدـهاشم  زا  نیا ,  رب  هوالع 
 . تسا يا  هدنروآ  دیدپ  ربدم و  ار  همه  نیا  هک  مدرب  یپ  روآ  تفگش  نقتم  ياه  هناشن  رگید  ناگراتس و 

قولخم ؟  ریغ  ای  یقولخم  وت  ایآ  اجوعلا !  یبا  نبا  يا  دومرفاجو : ـعـ لا ـی  با ـن  با بـه  ع : )   ) قدا ما صـ ـ ما  ـ
يدوب ؟  هنوگچ  يدوب  قولخم  رگا  دومرف : ماما  قولخم  ریغ  تفگ :  میرکلادبع 

 . تفرو تساخربو  دنام  باوج  رد  اجوعلا  یبا  نبا 
قولخم ؟  ریغ  ای  یتسه  قولخم  وت  ایآ  تسا :  هدمآ  هرظانم  نیمه  رد  نـیـز   ـ

یتشاد ؟  یعضو  هنوگچ  يدوب  قولخم  رگا  وگب  نم  هب  دومرف :   ( ع  ) ماما متسه  قولخم  ریغ  نم  تفگ :  اجوعلا  یبا  نب  میرکلادبع 
, زارد تفگ :  یم  درک  یم  يزا  دوب بـ شلباقم  هک  یبوچ  اـب  هک  یلاـح  ردو  دادـن  یباوج  دـنام و  شوما  يزارد خـ تد  ـم مـ یر ـکـ لا عـبـد 

یناد یمن  اهنیا  زج  یتافص  قولخم  يارب  رگا  دومر :  فـ ع )   ) ما ـ ما تسا  قولخم  تفـص  اهنیا  همه  نکاس ,  كرحتم ,  هاتوک ,   , دوگ نهپ , 
 . یبای یم  تدوخ  رد  ار  تافص  نیا  هک  اریز   , نادب قولخم  ار  تدوخ  سپ 

. اهنآدهز رد  يرگتروص 

 . نآرق
 ((. تسا میکح  دنمزوریپ و  هک  وا  زج  ییادخ  تسین  دراگن  یم  دشاب  هتساوخ  هک  ناس  ره  هب  ناردام  محر  رد  ار  امش  ـت کـه  سوا ))

تـسا نـیمز  اهنامـسآ و  رد  هـچ  ره  تـسوا ,  نآ  زا  وـکین  ياهمـسا  تـسا ,  شخب  تروـص  تـسا ,  راگدـیرفآ  هـک  ـی  یاد ـت خـ ـسوا ))
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 ((. تسا میکحو  دنمزوریپ  واو  دنتسه  وا  يوگحیبست 
- - 
- - 

دوجو مدآ  ات  شردپ  وا و  نایم  هک  یتروص  لکـش و  ره  دنیرفایب  ار  یـسک  دهاوخب  هاگره  یلاعت  كرابت و  ياد  خـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
هیبش ای  نم  هیبش  الصا  نیا  هک  دیوگب  دیابن  سک  چیه  نیا ,  ربانب  دنیرفآ ,  یم  اهنآ  زا  یکی  لکـش  هب  ار  يو  سپـس  دنک و  یم  عمج  دراد 

 . تسین نم  ناردپ 
. دوش یم  وا  هیبش  دازون  دشاب  رتشیب  ود  نآ  زا  کی  ره  دنزیمآ و  یم  مه  اب  محر  رد  درم ) نز و   ) هفطن ود  ع : )   ) یلع ماما   ـ

تسیچ ؟  تشاد  ینازرا  وت  هب  لجوزع  يادخ  هک  یتمعن  نیتسخن  وگب  دومرف :   ( ع  ) نینمؤملاریما هب  ص )   ) ادخ ربمایپ   ـ
تسیچ ؟  تمعن  نیموس  دیرفآ  ارم  هک  نیا  درک :  ضرع 

 . یتفگ تسرد  دومرف :  دروآ  دوجو  هب  بیکرت  نیرتبسانتم  لکش و  نیرتهب  رد  ارم  هّللا  دمحب  هک  نیا  تفگ : 

 . حور شنیرفآ 

 . نآرق
هدنز هرابود  هاگ  نآ  دناریم و  یم  ار  امـش  سپـس  هدرک و  هدنز  ار  امـشو  دیدوب  هدرم  هک  یلاح  رد  دیزرو  یم  اد کـفـر  ـه بـه خـ نو چـگـ ))

((. دیدرگ یمزاب  وا  يوس  هب  ماجنارسو  دنک  یم 
((. دیوش یم  هدروآ  نوریب  نینچ  نیا  دنادرگ و  یم  هدنز  ار  هدرم  نیمز  هدنز و  زا  ار  هدرم  دروآ و  یم  دید  هدر پـ زا مـ ار  هد  ـ نز ))

. اهتفج شنیرفآ 

 . نآرق
ینابرهم یتسود و  امـش  نایم  دـیبای و  شمارآ  ناشیا  هب  ات  دـیرفآ  اهتفج  ناتدوخ  سنج  زا  ناتیارب  هک  تسوا  تردـق  ياه  هنا  ـ ـش زا نـ و  ))

((. دنشیدنیب هک  یمدرم  يارب  تسا  ییاه  هناشن  نیا  رد  انامه  داهن 
شنیرفآ اب  دروآ  دیدپ  ییاه  نایاپراچ جـفـتـ يارب  زین  دـیرفآ و  ییاهتفج  ناتدوخ  زا  امـش  يارب  تسا  نیمز  ـهـا و  نا ـمـ ـسآ را  ـ گد ـ یر ـ فآ ))

((. انیب اونش و  تسوا  تسین و  وا  دننامه  زیچ  چیه  دیازفا  یم  ناترامش  رب  نارسمه 
دیاز یمن  دوش و  یمن  نتـسبآ  ینز  چیه  داد  رارق  ناترگیدـکی  ياهتفج  ها  نآ گـ ـد  یر ـ فا زا نـطـفـه بـیـ ـپـس  ـسو كا  ـ خزا ارا  ـمـ ـشاد خـ ))

تـسا هدش  هتـشون  یباتک  رد  همه  هک  نآ  زج  ددرگن ,  هتـساک  یـسک  رمع  زا  دـشکنازارد و  هب  يا  هدروخلاس  چـیه  رمع  وا و  ملع  هب  رگم 
 ((. تسا ناسآ  ادخ  رب  اهراک  نیاو 

هدـش بصن  تهج  دو و بـی  نیفلز بـی خـ نآ  يرب  یم  نامگ  ایآ  دراد  نیفلز  رد  هگنلود  زا  یکی  يد کـه  ـ ید ـر  گا ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
تسا ؟ 

اهنآ عامتجا  زا  ات  يروآ  یم  مهارفار  رگید  هگنل  اذل  دوش  هتـسب  رگید جـفـت و  هگنل  اب  ات  هدـش  هیبعت  هک  يرب  یم  یپ  کش  یب  هکلب  هن , 
تـسا هدـمآ  مهارف  هدام  درف  يارب  هک  تسا  تفج  کی  زا  يدرف  ییوگرن  ناویح  دوجو  ـت ,  ـسا ترو  ـ ـص نیمه  هب  دوش  لـصاح  يدوس 

 ! هفـسلف نایعدـم  نیا  اداب  تخبنوگن  دـیمون و  كاله و  تسا  نیا  رد  لسن  ياـقب  ماود و  هک  اریز  دـنوش  یم  تفج  مه  اـب  هداـم  رن و  سپ 
دننک ؟ یم  راکنا  نآ  رد  ار  دصقو  یهاگآ  ریبدت و  دوجو  هک  نادنچ  دنیب  یمن  ار  تفگش  شنیرفآ  نیا  ناشلد  هدید  هنوگچ 

.
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. ایشا ندوب  تفج 

 . نآرق
یمن هک  ییاـهزیچ  نآ  هچ  ناـشیاهدوخ و  زا  هچ  دـنایور و  یم  نیمز  هچنآزا  هچ  دـیرفایب ,  ار  اـهتفج  همه  هـک  ییادـخ  نآ  تـسا  هزنم  ))

((. دنسانش
یمن نامیا  ناشرتشیب  یلو  تسا  هناشن  تربع و  نیا  رد  انامه  میدـینایور  وکین  یتفج  یهاـیگ  ره  زا  نآ  رد  هک  دنتـسیرگنن  نیمز  هب  اـیآ  ))

((. دنروآ
((. دیریگ تربع  هک  دشاب  میا ,  هدیرفایب  یتفج  زیچ  ره  زا  و  ))

ناـیم درک و  کـیدزن  مه  هب  ار  نیاـبتم  رود و  ایـشا  وا : ---  لاـعفا  یخرب  رکذ  اـب  یلاـعت  يادـخ  فـی  ـ ـصو رد تـ ع --- )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
نیا هدنروآ  مهارفرب  اهنآ  ندروآ  مهارف  کیدزن و  اب  دوش و  نومنهر  هدننک  ادج  رب  اهنآ  نایم  ندنکفا  ییادج  ابات  دنکفا  ییادج  اهکیدزن 

((. دیریگ تربع  هک  دشاب  میدیرفایب  یتفج  يزیچ  ره  زا   : )) دیامرف یم  هک  یلاعت  يادخ  نخس  يانعم  تسا 
يداهن تشرـس و  کی  ره  هب  دروآدـیدپ و  يراگزاس  نوگاـنوگ  ایـشا  ناـیم  درک ,  لوکوم  ناـشدوخ  ناـمز  هب  ارایـشا  ندـمآ )  دـیدپ  ( ـ

. درک هارمه  شدننامه  اب  ار  کیره  تشاد و  ینازرا  صوصخم 
دوجو ییاـمنهار و  دوخ  ار بـه  مدرم  قیرط  نیا  زا  اـت  تسا  هدـیرفاین  تفج  نودـب  لقتـسم و  يدرف  تروص  هب  ار  يزیچ  چـیه  دـنواد  خـ  ـ
دـشاب وا  هب  شماوق  ات  تسین  یناـثار  وا  تسا و  ـه  نا اـتکی و یـگـ یلاـعتو  كراـبت  يادـخ  هک  اریز  دـنک ,  تاـبثا  ناـنآ )  يارب   ) ار شیوخ 

. دنا هتسباو  رگیدکی  هب  ادخ ,  تیشم  نذا و  هب  تاقولخم ,  اما  دنک ,  شتیامحو 
ـت ـسا ير  ـگـ ید ـتـه بـه  ـس کیره بـ ياقبو  ماوق  اریز  تسادـنمزاین ,  يرگید  هب  کـیره  مینیب  یم  هک  ییایـشا  نیا  ص : )   ) ادـخ ربماـی  پـ  ـ

ییاهزیچ رگید  تسا  نینچمهدـنام  یمن  مکحتـسمو  گنهامه  هنرگو  دـنرگیدکی  هب  هتـسباوو  جاتحم  نامتخاس  کی  يازجا  هک  نانچمه 
 . مینیب یم  هک 

ار ناشدودح  دی و  ـ نادر تسار گـ ار  ایشا  همه  یتساران  یجک و  سپ  ار : ---  ایشا  دنوادخ  ندیرفا  فی  ـ ـصو رد تـ ع --- )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
ار اهنآ  طابترا  لیاسو  ودروآ  دـیدپ  يراگزاس  یگنهامه و  راگزاسان  داـضتم و  يایـشا  ناـیم  دوخ  تردـق  اـب  داد و  رارق  نشورو  حـضاو 

 . تخاس مهارف 
رد تادوجوم  رادرک  لاعفا و  دنراد : ---  تراشا  دوخ  ياهدننامه  هب  تالآ  و  دـننک , یم  دودـحم  ار  دوخ  اهرازبا  ع --- )   ) اضر ماما   ـ
هک  ) دق هملک  اب  دـنوش و  جرا مـی  مد خـ زا مـلـک قـ نامز )  زا  (( ) ذـنم  )) هملکاب ایـشا  دوجولا , ) بجاو  رد  هن   ) دوش یم  تفای  اهنآ  دوخ 

ادج و مه  زاایـشا  دنوش  یم  رود  ندوب  لماک  زا  هلمکت ,  ي  (( الول  )) هملک اب  دنیآ و  نوریب مـی  تیلزا  زا  دناسر ) یمار  ینامز  تیدودحم 
رگیدـکی زا  ار  اهنآ  هک  یـسک  دوجو  زا  ودـندش  نیابم  رگیدـکی  اب  دـندرک و  تلالد  هدـننکادج  لعاف  رب  ناـس  ـن  ید دـندش و بـ هدـنکارپ 

. دش رگ  هولج  راکشآ و  اهدرخ  رب  ایشا  هدننیرفآ  ناس  نیدب  دنتشادرب و  هدرپ  تسا  هدرک  زیامتم 
یم تفای  اه  ـ نآ دو  رد خـ ـیـا  ـشا رادرک  لاعفا و  دنراد , تراشا  دوخ  ياهدننامه  هب  بابـساو  تالآ  و  دننک , یم  دودـحم  ار  دوخ  اهرازبا   ـ

دندش یمن  نیابتم  زیامتم و  رگیدکیزارگاو  دنـشاب  يا  هدننکادج  دوجو  رگنایب  ناس  نیدب  ات  دندوب  هدشن  ادـج  مه  زا  تادوجوم  رگادوش 
یمن ادیوه  راکشآ و  اهدرخ  رب  اهنآ  هدنزاس  هنیآ  ره  دننک ,  تلالد  هدرک  داجیازیامت  نیابت و  اهنآ  نایم  هک  ییادخ  دوجو  رب  هار  نیا  زا  ات 

 . تشگ

 . یسانشادخ يزور و 
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 . نآرق
نا و ـمـ ـسآ زا  ار  ـمـا  ـش تسه کـه  يرگید  هدننیرفآ  ادـخ  زج  ایآ  دـینک  دای  تسا  هتـشاد  ینازرا  امـش  هب  ادـخ  هک  ار  یتمعن  مدرم !  يا  ))

ـد ؟  هد يزور  ـیـن  مز
دنزاس ؟  یم  نوگرگد  ار  امش  هدیقع  هنوگچ  سپ  تسین ,  وا  زج  ـی  یاد خـ

((.
دراد ؟  زاب  شیوخ  يزور  وا  رگا  دهد  يزور  امش  هب  هک  تسیک  ـا  یآ ))

((. دنزرو یم  جاجل  قح  زا  يرود  یشکرس و  رد  هن , 
يادخ اما  دریگ  هرهب  وا  ياهتمعن  زا  دنک و  یگدنز  لاس  داتشه  ای  داتفه  دنوادخ  ورملق  رد  یمدآ  هک  تسا  تشز  هچ  ع : )   ) قداص ماما   ـ

. دسانشن دیاب  هک  نانچ  ار 
هب یها  ـ گآ يور  زا  نا  ـ ـس ـ نا دوـب  رارق  رگا  شیدـنیب  تسا  هدـش  هداـهن  ناـسنا  دوـجو  رد  هک  ندروـخ و  نوـچ  یلاـعفا  رد  لـضف !  يا مـ  ـ
رد نامگیب  دزاسراچان  راک  نیا  ار بـه  وا  ـت کـه  شاد دو نـ ـ جو يا  هزیگنا  وا  داهن  ردو  دیزرو  یم  تردابم  اذغ  ندروخ  هب  شندب  ياهزاین 

 . تفر یم  نایمزا  دش و  یم  هدوسرف  شندب  هک  نادنچ  دیزرو ,  یم  یتسس  یلبنت و  اذغ  ندروخ 
لکـش وت  رد  وت  ياه  هدر  اهنادـهز و پـ ياهیکیرات  ردو  يا  هدـش  هدـیرفآ  بساـنتو  لادـتعا  لاـمک  رد  هک  یناـسنا  يا  ع : )   ) یل ما عـ ـ ما  ـ
یتلهم صخـشم و  ینامزا  تـ ردا ) ناد مـ ـ هز  ) ـن ما مارآ و  یهاگیاج  رد  دـش و  زاغآ  لگ  هراـصع  زا  تشنیرفآ  يا ,  هدـش  هدرورپو  هتفرگ 
يونش یم  ار  يزاوآ  هن  یهد و  یم  خساپ  ار  ینخـس  هن  یبنج و  یم  تردام  مکـش  رد  یت  ـ ـس نینج هـ هک  هاگ  نآ  يدش  هداهن  هدش  نییعت 
یسک ـی چـه  ناد ار نـمـی  نآ  عفانم  دوس و  بسک  ياههار  يا و  هدیدن  ار  نآ  هک  يدش  هدروآ  نوریب  يارس  هب  دوخ  ها  ـ گرار زا قـ هاگ  نآ 

درک ؟ ییامنهار  تردام  ناتسپ  زا  ریش  ندیکم  هبار  وت 
تخومآوت ؟  هب  ار  نتساوخ  بلط و  ياههاگیاج  یسک  هچ  و 

.

. ایشا هزادنا  دح و  نییعت 

 . نآرق
((. درک شتیاده  سپس  تشاد و  ینازرا  روخ  رد  یتقلخار  يزیچ  ره  هک  تسا  یسک  نامه  ام  راگدرور  پـ گـفـت :  ))

يرادقم وا  دزن  رد  ار  زیچ  ره  دیازفا و  یم  نادب  هچ  دهاک و  یم  نآ  زا  هچ  اهمحر  رد  تسا و  رادراب  هچ  يا  هدام  ره  هک  دناد  یم  ادـخ  ))
 ((. تسا نیعم 

ار زیچ  ره  تسین و  ییاورنامرف  رد  یکیرـش  ار  وا  تسا و  هتفرگن  يدنزرف  نیمز و  اهنامـسآ و  ییاورنامرف  ـت  ـسوا نآ  زا  نآ کـس کـه  ))
((. دیرفآ هزادنا  هب  ار  نآ  دیرفایب و 

 ((. میا هدیرفآ  هزادنا  هب  ار  زیچ  ره  ام  ))
(( درک شتیاده  ـت و سـپـس  شاد ینازرا  وا  هب  ار  يزیچ  ره  شنیرفآ   )) هیآ زا  ملسم  نبدمحم  شسرپ  هب  خسا  رد پـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ

سپـس  )) هلمج مدرک :  ضرع  دنـسانش  یم  ار  هدام  رن و  دوخ  ـر  ها زا ظـ هک  نآ  رگم  تسین  دنوادخ  ياه  هدیرفآ  زا  يدوجوم  چیه  دومرف :
تسانعم ؟  هچ  هب  درک )) شتیاده 

. درک ییامنهار  دوخ  عون  زا  فلاخم  سنج  اب  ندرک  یکیدزنو  ندش  تفج  هب  ار  يدوجوم  ره  دومرف : 
لمح انعم  نیا  رب  تسا :  هد  ـ مآ تشاد ))  ینازرا  ودـب  ار  يزیچ  ره  شنیرفآ  هک  تسا  یـسک  ام  راگدرورپ   )) هیآ لیذ  نازیملا  ریـسف  رد تـ
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ییاهن فدـه  يوس  هب  ار  ئـش  نآ  هک  يراـثآ  تساـهنآ و  هب  زهجم  يا  هدـیدپره  دوجو  هک  ییاـهرازبا  اوق و  ناـیم  دـنوادخ  هک  دوش  یم 
 . تخاسرارقرب طابترادرب  یم  شیپ  شدوجو 

 . ناسنا میلعت 

 . نآرق
 ((. تخومایب تسناد  یمن  هکار  هچنآ  یمدآ  هب  داد  شزومآ  ملق  هلیسو  هب  هک  ییادخ  ))

((. دییوگ ساپس  دیاش  دیرفایب ,  لد  شوگ و  مشچ و  ناتیارب  دیتسناد و  یمن  چیه  دروآ و  نوریب  ناتناردام  نط  زا بـ ار  اد شـمـا  خـ ))

. اهگنر اهنابز و  عونت 

 . نآرق
يارب تسا  ییاـه  هناـشناهنیا  رد  هنیآ  ره  امـش  ياـهگنر  اـهنابز و  ینوگ  هنوـگو  نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  تسادـخ  ياـه  هناـش  زا نـ و  ))

 ((. نادنمشناد
((. دنریگ یم  دنپ  هک  یمدرم  يارب  تسا  يا  هناشن  نیا  رد  انامه  دیرفآ  نوگانوگ  ياهگنر  اب  ییاهزیچ  نی  ـ مز رد  ))

هایس تیاغ  هب  گنرا و  ـگـ نر خرس و  دیفـس و  میدروآ ,  دیدپ  اههار  اهوک  زا  میدیرفآ و  گنراگنر  ياه  هویم  ناراب )   ) نآ بب  ـ ـس و بـه  ))
((. دنسرت یموا  زا  نادنمشاد  اهنت  ادخ  ناگدنب  نایم  زا  هنیآ  ره  میدیرفآ  نوگانوگ  ياهگنر  هب  زین  نایاپراچ  ناگدنبنج و  مدرم و  زا 

ار ناـنآ  دـنیوردو و  ها خـ نوـچ گـیـ هک  دـنرادنپ  دـنک  راـکنا  ار  ربدـم  ردـقم و  ياد  دو خـ ـ جو ـی کـه  ـس ياو بـر کـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
رد دـنرادن و  یناهرب  لـیلد و  دوخ  ياـعدا  تاـبثا  يارب  ناـنیا  هن  يا  هدـنزاس  ار  ناـنآ  نوگاـنوگ  ياـه  هفاـیق  اهلکـش و  تسین و  يرگزرب 

. دنا هدرکن  قیقحت  ناشرواب 

 . هناخ هیاس ,  كاشوپ , 

 . نآرق
رتهب يا  هماج  ره  زا  يراگزیهرپ  هماج  تنیز و  هماج  زین  دـیناشوپب و  ار  نات  هنهرب  ندـب  ات  میداتـسرف  يا  هماج  امـش  يارب  مدآ !  ین  يا بـ ))

 ((. تسادخ تایآ  زا  یکی  نیا  تسا و 
ار اهیتشکو  دییارایب  ـهـا  ناد ار بـ نتشیوخ  دیروآ و  نوریب  ییاهرویز  نآ  زا  دیروخب و  هزات  تشوگ  نآ  زا  ات  درک  مار  ار  ایرد  هک  تسوا  ))

((. دییوگ ساپس  هک  دشاب  دنبلطب ,  يزور  ادخ  لضف  زا  ات  دنور  یم  شیپ  دنفاکش و  یم  ار  اهایرد  هک  ینیب 
امرگزا ار  امش  هک  ییاه  هماج  تخاس و  اهراغ  ناتیارب  اههوک  رد  دروآ و  دیدپ  اه  هیاس  تسا  هدیرفآ  هک  ییاهزیچ  زا  امـش  يار  اد بـ خـ ))

 ((. تسامش رادهگن  گنج  رد  هک  ییاه  هماج  دنک و  یم  ظفح 
رد تماقا  ماگنه  ـفـر و بـه  ـس ماگنه  هب  ات  تخاس  اه  همیخ  ناتیارب  نایاپراچ  تسوپ  زا  داد و  رارق  ناتـشمارآ  ياج  ار  ناتیاه  هناخ  ادـخ  ))

 ((. تخاس یگدنز  بابسا  هناخ و  ثاثا  ناتیارب  تمایقزورات  ناشیوم  كرک و  مشپ و  زا  دیتفین و  جنر 
. دندوبن دلب  يزاس  هناخ  دومرف :  میا ))  هدادن  رارق  یششوپ  چیه  ناشیارب  باتفآ )   ) نآ وترپ  زا  ریغ  هک   )) هیآ هرابرد  ع : )   ) رقاب ماما   ـ

 . باوخ

 . نآرق
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هک یمدرم  يارب  تسا  ییاه  هناشن  هدیدپ )   ) نیا رد  تسامش  ندیبلط  يزورو  زور  بش و  رد  امش  ندیباوخ  وا  دوجو  ياه  ـه  نا زا نـشـ و  ))
((. دنونش یم 

يارب تسا  ییاه  هناشن  هدیدپ )   ) نیا رد  انامه  میدیشخب  ینـشور  ار  زور  دنمارایب و  نآ  رد  ات  میدروآ  دیدپ  ار  بش  هک  دننیب  یم  ـا نـ یآ ))
((. دنروآ یم  نامیا  هک  یمدرم 

ناسنا رگا  شیدـنیب  تسا  هدـش  هداهن  ناسنا  دوجو  رد  هک  ندـیباوخ و  ندروخ و  نوچ  ییاهراک  هرابرد  لضفم !  يا  ع : )   ) قداص ماما   ـ
ات درک  یم  یلبنت  ینیگنـسراک و  نیا  رد  هک  اـسب  هچ  تفر  یم  باوخ  يوس  هب  اوـق  دـیدجت  ندـب و  یگدوـسآ  هب  شزاـین  رد  ندیـشیدنااب 

. دش یم  دوبان  هدوسرف و  شندب  هک  ییاج 

. زور بش و  شدرگ 

 . نآرق
دزاس ؟  ینالوط  تمایقزور  ات  ار  ناتبش  دنوادخ  رگا  دینک  یم  روصت  هچ  وگب :  ))

دراد ؟  ینازرا  ییانشور  ار  امش  هک  تسا  يدوبعم  مادک  وا  زج 
دیونش ؟  یمن  رگم 

((.
دزاس ؟  ینالوط  تمایق  زور  ات  ار  ناتزور  دنوادخ  رگا  دینک  یم  روصت  هچ  وگ :  بـ ))

دییاسایب ؟  نآ  رد  هک  دراد  ینازرا  بش  ار  امش  هک  تسا  دوبعم  مادک  وا  زج 
دینیب ؟  یمن  رگم 

((.

 . نیمز شنیرفآ 

 . نآرق
 ((. ناگدنراد نیقی  يارب  تسا  ییاه  هناشن  نیمز  رد  و  ))

 [ نیمززا  ] امش دناوخ  ارف  نیمز  زا  ار  امش  نوچ  سپـس  دنا  هداتـسیا  ياپ  رب  وا  نامرف  هب  نیمز  نامـسآ و  هک  ـت  ـسوا يا  ـه هـ نا ـ ـش زا نـ و  ))
((. دییآ یم  نوریب 

رهدراد هگن  ار  اهنآ  دناوت  یمن  امـش  زا  کی  چیه  وا  زا  سپ  دنتفیب ,  رگا  دـنتفین و  ات  دراد  یم  هگن  ار  نیمز  اهنامـسآ و  دـنوادخ  انام  هـ ))
 ((. تسا هدنزرمآ  رابدرب و  ادخ  هنیآ 

وکینار ناتیاه  ـ ترو تروص بـخـشـیـد و صـ ار  امش  تشارفیب و  ییانب  نوچ  ار  نامسآ  تخاس و  امـش  هاگرارق  ار  ـیـن  مز ـت کـه  ـساد خـ ))
 ((. نایناهجراگدرورپ ادخ  تسا  راوگرزب  رترب و  امش ,  راگدرورپ  ادخ  تسا  نیا  داد  ناتیزور  شوخ  هزیکاپ و  ییاهزیچ  زا  تخاس و 

درک و راوتـسا  رارق  نودب  ییاج  رب  ار  نآ  دزاس و  لوغـشم  ار  يو  هک  نآ  یب  تشاد  هگن  ار  نآ  هدرک  داجیا  ار  نی  ـ مز ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
نآ نتفاکـش  نداـتفا و  زاو  تشادـهاگن  فارحنا  یجک و  زا  ار  نآ  شتـشارفارب و  ینوتــس  چـیه  یب  تـشاد و  شیاـپرب  يا  هیاـپ  چـیه  یب 

. درک يریگولج 
درب ورف  دنتسه  رارقرب  هک  ییاهاج  ناشفارطا و  ياهنیمز  لد  رد  ار  اهنآ  هشیر  تخاس و  هدمآ  رب  شیاهیتسپ  اهتشد و  زا  ار  نیمز  ياههوک   ـ
دوخ نانکاس  ات  تفرگ  مارآ  ندوب  كرحتم  نیع  رد  ـیـن  مز ها  نآ گـ سپ ,  داد  رارق  نآ  هدـنرادهگن  ياهخیم  نیمز و  هاگ  هیکت  ار  اهنآ  و 
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. دنکناج هب  اج  شیوخ  ياج  زا  ار  نآ  ای  دزادنین ,  ورف  تسا  هدرک  لمح  ار  هچنآ  ای  دهدن ,  رارق  بارطضاو  طوقس  رد  ار 
. دنارتسگباوه رد  ینوتس  هب  هیکت  نودب  ار  نیمز  تشارفارب و  هاگ  هیکت  نوتس و  نودب  ار  نامسآ   ـ

ناتیاهندب اب  راگزاس  امش و  عیابط  اب  بسانم  ار  نیمز  دومرف :  درک )) امـش  رتسب  ار  نیمز  هک  ییادخ  نآ   )) هیآ هرابرد  ع : )   ) داجـس ما  ـ ما  ـ
دردرـس هک  وبـشوخ  نانچ  نآ  هنو  دینز  خـی  هک  درـس  نانچ  نآ  هن  دـنازوسب و  ار  امـش  هک  درک  یترارح  مرگ و  نادـنچ  هن  ار  نآ  داد  رارق 

. دزادنا یتخس  هب  ار  امش  هک  وب  دب  نادنچ  هن  دیریگ و 
لد رد  نیمز  ياهیکـش  داد و خـ رارق  بآزا  ولمم  ياهایرد  مطالتم و  ناجیهرپ و  جاوما  يور  رب  ار  نیمز  ياهیکـشخ )   ( : ) ع  ) یلع ماما   ـ

 . تفرگ مارآ  داتسیا و  زاب  شزرل  زا  شذفانم  رد  نآ  ياه  هشیر  نتفر  ورف  نآ و  رد  اههوک  ذوفن  ببس  هب  نیمز  دش و  هدرتسگ  جاوما 
. دینادرگ راوتسا  بوکخیم و  اههوک  گرزب و  ياهگنس  هلیسو  هب  ار  نیمز  شزرل  شبنج و  و   ـ

 , شیدـنیب دوـش  یم  جارختـسا  اـهنآ  زا  هـک  ینوگاـنوگ  ياـهیناک  اـهرهوگ و  اـهند و  ـن مـعـ یا رد  ـل !  ـض يا مـفـ ع : )   ) قدا ـ ــص ما  ـ ما  ـ
توقای دجربز و  هر و طـال و  بر و نـقـ ـ ـس هو و مـس و  نوینوت و جـیـ و  گنـس )  رادرم   ) کترم خینرز و  کهآ و  چگ و  نوچ  ییاهیناک 

اهنآ هلیـسو  هب  مدرم  هـک  تـسد  نـیا  زا  ییاـهزیچ  رگید  تـفن و  درگوـگ و  و  یعیبـطریق )   ) اـیموم تـفز و  زین  اهگنـس و  عاوـنا  درمز و  و 
ـتـه خود ـ نا نا  ـ ـس ـ نا يارب  نیمز  نیا  لد  رد  ریاخذ  نیا  همه  هک  تسا  هدیـشوپ  يدنمدرخ  چیه  رب  ایآ  دنزا  ـ ـس فر مـی  ـ طر ار بـ ناشیاهزاین 

دننزب ؟  ناشراک  هب  دننک و  جارختسا  ار  اهنآ  ات  ـد  نا هد  شـ
ـت ـسد يارب  دوخ  شـشوکرد  اهنآ  رگا  دیـسرن  ییاج  هب  اهیناک  نیا  نتخاس  يارب  مدرم  هنادـنمزآ  هناـص و  ـ یر ياهیـشیدنا حـ هراـچ  سپس 

شزرا دنداتفا و  یم  مدرم  رظن  زا  هک  دش  یم  دایز  هرقن  الط و  نادنچ  ایند  رد  نامگیب  دنوش  یم  قفوم  داوم  نیا  نتخاس  شناد  ـتـن بـه  فا یـ
. دنداد یم  تسد  زا  ار  دوخ 

. اههوک شنیرفآ 

 . نآرق
نآ رد  يا  هدبنج  هنوگ  ره  زا  دـنازرلن و  ار  امـش  ات  دـنکفیب  ار  اههوک  نیمز  يوررب  دـیرفایب و  دـینیبب  هک  ینوتـس  چـیه  یب  ار  اهنام  ـ ـسآ ))

 ((. میدنایورب وکین  یتفج  یهایگ  رهزا  نیمز  رد  میداتسرف و  بآ  نامسآ  زا  دنکارپب و 
. درک راوتسا  بوکخیم و  اههوک  اه و  هرخص  هلیسو  هب  ار  نیمز  شزرل  شبنج و  و  ع : )   ) یلع ماما   ـ

. درک لیدعت  مکحمو  دنلب  ياههوک  هلقو  میظع  ياه  هرخص  هلیسو  هب  ار  نیمز  تاکرح   ـ
اـضف رد  اههوک  غیتس  سپ  تشادهاگنراوتـسا ,  دوخ  ياهاج  رد  ار  اـهنآ  دـیرفآ و  ار  نیمز  ياـههوک  دـنلب و  ياـه  هپت  اـه و  هر  ـخـ ـص و   ـ

رد ار  اهنآ  ياه  هشیر  تخاس و  هدـمآر  ـش بـ یا ـتـهـ ـشد اهیتسپ و  زا  ار  نآ  ياههوکو  تفر  ورف  بآ  رد  اهنآ  ياه  هشیر  دـش و  هتـشارفارب 
 , دینادرگ زارد  اراهنآ  كون  دیـشک و  نامـسآ  يوس  هب  ار  اهنآ  ياه  هلق  درب ,  ورف  دـن  ـتـ ـس رارقرب هـ هک  ییاهاج  ناشفارطا و  ياهنیمز  لد 

 . تفرگ مارآ  ندوب  كرحتم  نیع  رد  نیمز  سپ  داد ,  رارق  نآ  هدنرادهگن  ياهخیم  نیمز و  هاگ  هیکت  ار  اهنآ 

. اهبآ شنیرفآ 

 . نآرق
نآ هک  سک  نآ  دنایورب ,  های  دیآ و گـ شبنج  هب  میتسرفب  نآ  رب  بآ  نوچو  ینیب  یم  کشخ  ار  نیمز  وت  هک  تسوا  ياه  ـه  نا زا نـشـ و  ))

 ((. تساناوت يزیچ  رهرب  وا  هک  تسا  ناگدرم  هدننک  هدنز  نامه  دنک  یم  هدنز  ار 
دیا ؟  هدید  دیشون  یم  هک  ار  یبآ  ـا  یآ ))
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میا ؟  هدنتسرف  ورف  ام  ای  دیتسرف  یم  ورف  ربا  زا  ار  نآ  امش  ایآ 
دییوگ ؟  یمن  ساپس  ارچ  سپ  میدینادرگ  یم  خلت  ار  نآ  میتساوخ  یم  رگا 

((.
میدروآ ؟  دیدپ  بآ  زا  ار  يا  هدنز  زیچ  ره  میدوشگ و  ار  اهنآ  ام  دندوب ,  هتسب  نیمز  اهنامسآ و  هک  دنناد  یمن  نارفاک  ـا  یآ ))

دنروآ ؟  یمن  نامیاارچ 
((.

. اهایرد ندرک  مار 

 . نآرق
ار اهیتشک  دینک و  جارخت  ـ ـسا دیـشوپ  یم  هک  يا  هماج  نآ  زا  دـیروخب و  هزات  تشوگ  نآ  زا  ات  درک  مار  ار  ایرد  ـت کـه  ـسا ـی  یاد وا خـ ))

((. دییوگ ساپس  هک  دشاب  دنیوجب ,  ار  وا  لضف  ات  دنور  یم  شیپ  دنفاکش و  یم  ار  اهایرد  هک  ینیب  یم 
میدیرفآ يزیچ  یتشک  دـننام  ناشیارب هـ میدرک و  راوس  هدـش  هتـشابنا  یتشک  نآ  رد  ار  ناشناکاین  هک  تسا  نیا  نانآ  يارب  رگید  یت  ـ یآ ))

((. دنتفای یمن  ییاهر  دوبن و  یسردایرف  چیه  ار  اهنآ  میتخاس و  یم  قرغ  ار  همه  میتساوخ  یم  رگا  دندش و  راوس  نآ  رب  هک 
اهایرد و رد  تیاهیتفگـش  نیمز و  رد  تتردـق  تسا و  نامـسآ  رد  تیگرزب  هک  ینآ  وت  دوخ : ---  تاجا  رد مـنـ ع --- )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ

. اهیکیراترد ترون 
اهایرد و ياهیهام  عاونا  هب  يرب  یپ  ناگدـیرفآ  شناد  يزیچان  راگدـیرفآ و  تمکح  یگدرتسگ  هب  هک  یهاوخ  رگا  ع : )   ) قداـص ما  ـ ما  ـ

ییاسانش كدنا  كدنا  زج  دیاین و  هرامـش  هب  اهنآ  عفانم  هک  رگن  بـ ییایرد )  ناروناج   ) فانـصا عاونا و  رگید  اهفدص و  یبآ و  ناگدنبنج 
. دنرب یم  یپ  اهنآ  هب  دیدپ  ون  لیاسو  واهرازبا  اب  مدرم  هک  دنوشن 

 . ناهایگ شنیرفآ 

 . نآرق
يادخ تسا  نیا  دروآ  یم  نوریب  هدنز  زا  ار  هدرم  دروآ و  یم  نوریب  هدرمزا  ار  هدنز  دفاکش و  یم  ار  هتـسه  هناد و  هک  تسادخ  انا  هـمـ ))

ناتدننادرگ ؟  یم  زاب  اجک  زا  سپ  اتکی , 
((.

 ((. میدینایور نآ  رد  هدیجنسو  نوزوم  يا  هویش  هب  زیچره  زا  میدنکفا و  میظع  ياههوک  نآ  رد  میدرتسگ و  ار  نی  ـ مز و  ))
نآ ودنیآ  یم  دیدپ  ها کـه  نآ گـ شیاه  هویم  هب  میدینایور  ار  یتابن  هنوگ  ره  ناراب  نادب  داتـسرف و  ناراب  نامـسآ  زا  هک  ییادخ  تسوا  ))

((. دنروآ یم  نامیا  هک  نانآ  يارب  تسا  ییاه  هناشن  اهنآ  رد  هک  دیرگنب  دنسر  یم  هک  هاگ 
ناشرتشیب یلو  تسا  ییاـه  هناـشن  نیا  رد  میا  هدـینایور  نآ  رد  وکین  ناـهایگ  هنوگ  ره  زا  ردـقچ  هک  دـنا  هت  ـ ـس ـ یر ـیـن نـنـگـ مز ـا بـه  یآ ))

((. دنروآ یمن  نامیا 
دیا ؟  هدید  دیراک  یم  هک  ار  يزی  ـا چـ یآ ))
میا ؟  هدینایور  ام  ای  شدینایور  یم  امش  ایآ 

((. دینامب تفگشرد  ات  میتخاس  یم  شکاشاخ  میتساوخ  یم  رگا 
دیا ؟  هدید  دیزورفا  یم  هک  ار  یشتآ  نآ  ایآ  ))
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میا ؟  هدننیرفآ  ام  ای  دیا  هدیرفآ  امش  ار  شتخرد  ایآ 
((.

. اهداب نداتسرف 

 . نآرق
ناور وا  نامرف  هب  اهیتشک  ات  دـناشچب و  امـش  هب  ار  دوخ  تمحر  ات  دتـسرف  یمار  هدـنهد  هدژم  ياهداب  هک  نآ  وا  تردـق  ياه  هناشن  زا  و  ))

((. دییوگ ساپس  هک  دشاب  دییوجب  يزور  وا  لضف  زا  دنشاب و 
نارا دروآ و بـ ـد مـی  ید هوبنا پـ يربا  ددـنویپ و  یم  مه  هب  ار  اهنآ  هاگ  نآ  دـنار ,  یم  یگتـسهآ  هب  ار  ییاهربا  ادـخ  هک  يا  هدـیدن  ایآ  ))

نآ اب  دهاوخ  ار  هک  ره  دت و  ـ سر گر مـی فـ ـت تـگـ سا نآ جـ رد  هک  اههوک  نآ  زا  نامسآ ,  زا  دیآ و  یم  نوریب  نآ  لالخ  زا  هک  ینی  ـ بار
((. دزاس روک  ار  ناگدید  هک  دشاب  کیدزن  شقرب  ییانشور  دراد  یم  شزاب  دهاوخ  یم  هک  ره  زا  ودنز  یم 

 : تساـهنیا ـنـد  باذ داـب کـه عـ راـهچ  نآ  تمحر ,  عون  راـهچ  تسا و  باذـع  نآ  عون  راـهچ  دـنعون  تشه  اـهداب  ص : )   ) ادـخ ربما  پـیـ  ـ
ياهداب تساهنیا :  تم  ـ حر دا  را بـ نآ چـهـ ـگـر و  نار ـ یو دـیدش  ياهداب  نازوس و  ياـهداب  ادـصو ,  رـس  رپ  درـس  رایـسب  ياـهداب   , ناـفوط

 . هدننک هدنکارپ  ياهداب  و  ازربا )  ) هدنتسرف ياهداب  هدنهد ,  دیون  ياهداب  هدننک ,  شخپ 
یم روراب  ار  اهربا  هک  دتسرف  یمار  هدنهد  دیون  ياهداب  سپس  دنروآ ,  یم  دوجو  هب  ار  اهربا  هک  دتسرف  یم  ار  لسر  يا مـ ـ هدا ـد بـ نواد خـ
یم ناراب  رپ  ریـش  رپ  رتش  هدام  دننام  اهربا  دنروآ و  یم  رد  تکر  هب حـ ار  اهربا  هک  دتـسرف  یمار  هدننک  هدنکارپ  ياهداب  هاگ  نآ  دـنزاس , 

هک ار  هچنآ  اهنآ  هلیـسو  هب  هکدتـسرف  یم  ار  هدـننک  شخپ  ياهداب  ماجنار  ـ ـس ـد ,  نا هد  ـ ـش رورا  ياهربا بـ اهنیا  دـنراب  یم  سپـس  دـنوش و 
. دنک یم  هدنکارپ  دهاوخب 

 . هام دیشروخ و  شنیرفآ 

 . نآرق
هدجس تسا  هدیرفآ  اهنآ  هک  ار  ییادخ  هکلب  دینکن  هدجس  هام  دیشروخ و  رباربرد  هام  دیشروخ و  زور و  بش و  تسوا  ياه  هناشن  زا  و  ))

((. دیتسرپ یم  ار  وا  یتسارب  رگا  دینک 
 ((. تساناد دنمزوریپ و  يادخ  نامرف  نیا  تسا  ناور  دوخ  هاگرارق  يوس  هب  دیشروخ  و  ))

((. دنروانش دوخ  رادم  رد  کی  ره  دریگ  یشیپ  زور  زا  هک  ار  بش  هن  دسر و  هام  هب  دز کـه  ار سـ ـیـد  شرو نـه خـ ))
هاگآ باسح  اه و  ـ لا ـ ـس را  ـمـ ـش زا  ات  تخاس  نیعم  یلزانم  شیارب  داد و  ییانـشور  ار  هام  دیـشخب و  غورف  ار  دیـشروخ  نآ کـه  ـت  ـسوا ))

((. دنک یم  نایب  لیصفت  هب  دنناد  یم  هک  یمدرم  يارب  ار  تایآ  دیرفاین و  قح  هب  زج  ار  اهنیا  همه  ادخ  دیوش 
نیعم ياهلزنم  رد  کـه  ناباتـش ,  هدـنور  يا  رادربنامرف و  هدـیرفآ  يا  لاله : ---  تیؤر  ماگنهرد  ناشیا  ياعد  زا  ع --- )   ) داجـس ماما   ـ

دودز و وت  رون  هب  ار  اهتملظو  درک  نشور  وت  ببـس  ار بـه  اهیکیرات  هک  نآ  هب  یخرچ !  یم  مظن  ریبدت و  کلف  رد  يراد و  دش  ودمآ  هدـش 
 . مدروآ نامیا  داد  رارق  شیوخ  یهاشداپ  ياه  هناشن  زا  يا  هناشن  ار  وت 

. اهنامسآ شنیرفآ 

 . نآرق
((. دنناد یمن  مدرم  رتشیب  اما  تسا  نامدرم  شنیرفآ  زا  رتمهم  نیمز  اهنامسآ و  شنیرفآ  هنیآ  ره  ))
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ندروآ درگ  رب  دـهاوخب ,  رگا  وا ,  دـنکارپ و  نـیمز  رد  هـک  یناگدــبنج  نـیمز و  اهنامــسآ و  ندــیر  ـ فآ ـت  ــسوا يا  ـه هـ نا ـ ــش زا نـ و  ))
 ((. تساناوتاهنآ

 ((. نانمؤم يارب  تسا  ییاه  هناشن  نیمز  اهنامسآ و  رد  انامه  ))
((. دشخب یمن  دوس  دنروآ  یمن  نامیا  هک  ار  یموق  اهرادشه  تایآ و  نیا  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  ییاهزیچ  هچ  هک  دیرگن  بـ بـگـو :  ))

((. دنبات یم  رب  خر  نآ  زا  دنرذگ و  یم  نآ  رب  هک  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  ییاه  هناشن  رایسب  هچ  ))
((. دنبات یم  رب  يور  نآ  ياه  هناشن  زا  نانآ  هک  یلاح  میداد  رارق  هدش  هتشادهگن  یفقس  ار  نامسآ  ام  و  ))

ربارب رد  یگرزب  ره  تسا  كدـناو  درخ  هچ  و  مینیب !  یم  وـت  ياـه  هدـیرفآ  زا  هچنآ  تسا  گرزب  هـچ  ایادـخ !  كاـپ  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
وت تردق  زا  هچنآ  ربارب  رد  اه  ـنـ یا ـت  ـسا در و حـقـیـر  هچ خـ و  مینیب !  یموت  یهاشداپ  توکلم و  زا  هچنآ  تسا  كانلوه  هچ  وت !  تردـق 

 !!. ترخآ ياهتمعن  ربارب  رد  اهتمعن  نیا  دنزیچان  هچ  و  ایند !  رد  وت  ياهتمعن  تسا  رایسب  هچ  تسا !  ناهنپ  ام  ناگدید  زا 

. ادخ دوجو  تابثا 

. اهگنهآ نتسکش  مهردو  اهمیمصت  ندز  مهرب  ( 5)
یتخانش ؟  هچ  ار بـه  ادخ  نانمؤمریما !  يا  درک :  ضرع  تساخرب و  ع )   ) نینمؤملاریماربارب رد  يدرم  ع : )   ) نیسح ماما   ـ

یعنام مگنهآ  نم و  نایم  مدرک  يراک  گنهآ  یتقو  اهگنهآ  نتسکش  مه  رد  و  اهمیمصت خ ل )   ) میمصت ندز  مه  رب  هب  دومرف :  ترضح 
دوجو نم  زج  يا  هدننک  ریبدـت  هک  متـسناد  سپ  درک  يراگزاسان  نم  میمـصتاب  یهلا  ياضق  متفرگ  یمیمـصت  هک  هاگنآ  دـمآ و  دوجو  هب 

. دراد
یتخانش ؟  هچ  هب  ار  ـت  یاد خـ لاؤ کـه :  ـن سـ یا ـخ بـه  سا رد پـ ع : )   ) قدا ما صـ ـ ما  ـ

اما مدرک  هدارا  تسکش و  مهرد  ار  ممیمـصت  متفرگ و  میمـصت  هداراو  تساوخ  ندروخ  مهرب  میمـصت و  ندش  نتـسکش  مهرد  هب  دومرف :
. دز مهرب  ار  ما  هدارا 

 . متخانش اهتساوخ  اه و  هدارا  ندروخ  مهرب  اهمیمصت و  نتخیر  ورف  اهمزع و  نتسکش  مهرد  هب  ار  كاپ  يادخ  نم  ع : )   ) یلع ما  ـ ما  ـ
تسیچ ؟  عناص  تابثا  رب  لیلد  دش  لاؤس  ع )   ) ما عـلـی ـ ما زا   ـ

 . هدارا تساوخ و  ندروخ  مهرب  ندب و  ياضعا  ندش  ناوتان  تسس و   , تالاح ینوگرگد  زیچ :  هس  دومرف : 

 . نآ هب  شنیرفآ  نداد  تبسن  تعیبط و 

ایآ هک  سرپب  نانآ  زا  دومرف :  ماما  تسا ,  تعیبطراک  شنیرفآ  دـنیوگ  یم  يا  هدـع  مرورـس !   : درک ضرع  ع )   ) قداص ماـما  هب  لـضفم   ـ
هنای ؟  دراد  ار  ییاهراک  نینچ  ماجنا  ییاناوت  تسا و  ملع  ياراد  تعیبط  نیا 

هب ارچ   ) دننک تابثا  ار  راگدـیر  ـ فآ هک  دوش  یم  اهنآ  زا  عنام  زیچ  هچ  تروص  نیا  رد  دراد ,  تردـق  ملع و  يرآ  هک  ـنـد  هد باو  ـر جـ گا
دنشابن ؟) لیاق  تایصوصخ  نیا  اب  يراگدیرفآ  دوجو 

ـن کـه یا ـه بـه  جو اب تـ دهد ,  یم  ماجنا  دصق  یهاگآ و  نودب  ار  اهراک  نیا  تعیبط  هک  دنتفگ  رگا  تسوا  هدیرفآ  هتخاس و  تعیبط  اریز  , 
ار هچنآ  تسا و  میکح  راگدـیرفآ  راک  طـبـیـعـت )   ) لـعف نیا  هک  دوش  یم  مولعم  ینک  یم  هدـهاشم  تمکح  یتسرد و  نآ  ياـهراک  رد 

 . تسا هدرک  يراج  یتسه  ملاع  شنیرفآ و  رد  دنوادخ  هک  تسا  ینوناق  نامه  دنمان  یم  تعیبط  نانآ  هک 
هدودـح زا مـ ـی نـمـی کـنـد و  فد انعم و هـ یب  راک  چـیه  تعیبط  دـنیوگ :  یم  نویعیبط  در :  ضر کـ عـ ع )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما ـل بـه  ـض مـفـ  ـ

 : دوش هدیسرپ  اهنآ  زا  دیاب ) خساپ  رد   ) تسا بلطم  نیا  هاوگ   ( تع رد طـبـیـ دوجوم   ) تمکح دنیوگ  یم  دور  یمن  رتارف  ئـش  ره  تعیبط 
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دور ؟  یمن  رتارف  نآ  زا  هک  يروط  هب  هدرک  هاگآ  ایشا  دودح  زا  ار  نآ  هداد و  تعیبط  هب  ار  تمکح  نیا  یسک  هچ 
رب ییاناو  ـ تو شناد )  و   ) تمکح تعیبط  يارب  هک  اهنآ  دنا  هدنامرد  نآ  كرد  زا  هبرجت  همه  نآ  زا  ـا پـس  هدر تسا کـه خـ يا  هتکن  نیا 

تافـص اهنیا  اریز  دـنا ,  هدر  فار کـ ـتـ عا دـننک  یم  شراکنا  هک  هچنآ  دوجو  هب  تقیقح  رد  دنرامـش  یم  مزـال  ار  ییاـهراک  نینچ  ماـجنا 
قولخم تعیبط   ) دهد یم  رد  ادن  هک  تسا  تعیبط  رهاظ  نیا  دن  ـ ناد تعیبط نـمـی  لعف  ار  تردق  تمکح و  هک  دنیوگب  رگا  تسا و  قلاخ 

. دشاب یم  میکح  يراگدیرفآراک  تسا و )

 . تاناویح یسانشادخ 

 . نآرق
ادخ هار  زا  تسا و  هتسارایب  ناشرظن  رد  ار  ناشلامعا  ناطیش  دننک و  یم  هدجسار  دیـشروخ  ادخ  ياج  هب  شمدرمو  شدو  مد کـه خـ ـ ید ))
یم ناهنپ  ار  هچ  ره  دنک و  یم  راکشآ  ار  نیمز  ـهـا و  نا ـمـ ـسآ نا  هک نـهـ ار  ییادخ  ارچ  دنیآ  یمن  تسار  هار  هب  تسا و  هدرک  ناشفرحنم 

((. دننکن هدجس   , دناد یم  دیزاس  یم  راکشآ  ای  دیراد 
دنتـسه ییاه  ـتـ ما ـمـا  ـش نو  هک چـ نآ  رگم  درپ  یمن  اوه  رد  دوخ  ياهلاب  اـب  يا  هدـنرپ  چـیه  تسین و  نیمز  يور  رد  يا  هدـبن  هـیـچ جـ ))

((. دنوش یم  هدروآدرگ  ناشراگدرورپ  دزن  همه  سپسو  میا  هدرکن  راذگورف  ار  يزیچ  چیه  باتک  نیا  ردام 
يراگدـیرفآ هک  نیا  زا  یهاگآ  تسین :  هدیـشوپ  اهنآ  رب  رما  راـهچ  دـنام  هدیـشوپ  مهبم و  میاـهب  رب  زی  ـر هـر چـ گا ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ

 . يزور بلط  زا  یهاگآو  دنراد 
ناشیا زا  هدرب  تیاکش  تر  نآ حـضـ هب  سپ ,  دندش  یتخـس  یلاسکـشخراتفرگ  مدرم  (ع )  دواد نب  نامیلـس  دهع  رد  ع : )   ) مظاک ما  ـ ما  ـ

ار حبـص  زاـمن  نوچ  تفر  مهاوخ  نور  نارا بـیـ يار طـلـب بـ حبـص بـ زاـمن  زا  دـعب  دومرف :  ع )   ) نامیلـس دـنک  ناراـب  بلط  هک  دنتـساوخ 
یم تسا و  هتـشادرب  نامـسآ  هب  تسد  هداـت  ـ ـس ـ یا دو  يا خـ ود پـ ـد کـه بـر  ید ار  يا  ـه  چرو هار مـ رد  تـفر  نوریب  مدرم  هارمه  هـب  دـناوخ 

امرفم كاله  نایمدآ  نا  ـ ها ببـس گـنـ هب  ار  ام  میتسین  زاین  یب  وت  يزور  زا  می و  ـتـ ـس نا تـو هـ ـ گد ـ یر ـ فآ زا  مـا نـیـز  ارا ,  ـ گدرور پـ  : دیوگ
یشراب نانچ  لاس  نآ  رد  سپ  دیدش  هداد  ناراب  امـش  زج  یتادوجوم  ببـس  هب  هک  دیدرگرب  تفگ :  مدرم  هب  ع )   ) نامیلـس ماگنه  نیا  رد 

. دندوب هدیدندوخ  هب  ار  نآ  دننام  زگره  هک  دندش  هداد 

. ادخ راکنا  تلع 

 . نآرق
((. دنتفرگ یم  رخسمت  هب  ار  اهنآ  دنتشاگنا و  غورد  ار  ادخ  تایآ  هک  دش  نیا  دندش  دب  ياهراک  بکترم  هک  ناسک  نآ  تبقاع  سپس  ))

((. دننک یمن  راکنا  نارگمتس  زج  ار  ام  تایآ  دراد و  ياج  شناد  لها  هنیس  رد  هک  نشور  تسا  یتایآ  نآرق  بـلـکـه  ))
((. دننک یمراکنا  ار  ادخ  نخس  نارگمتس  نیا  هکلب  دننک  یمن  بیذکت  ار  وت  نانآ  دزاس ,  یم  نیگهودنا  ار  وت  ناشنانخس  هک  میناد  یم  ))

هنوگچ ناراکهبت  تبقاع  هک  رگنب  سپ  دـندرک  شراکنا  ییوج  يرترب  متـس و  يور  زا  یلو  دـندوب  هدروآ  نیقی  نآ  هب  لد  رد  هک  نآ  اب  ))
((. دوب

 ((. مزاس نادرگیور  شیوخ  تایآ  زا  هک  ادوز  دننک ,  یم  یشکرس  نیمز  رد  قحان  هب  هک  ار  یناسک  نآ  ))
((. دهد یمن  دوس  دنروآ  یمن  نامیا  هک  ار  یموق  اهرادشه  تایآ و  نیا  تسا و  نیمز  اهنامسآ و  رد  ییاهزیچ  هچ  هک  دیرگنب  بـگـو :  ))

ياهتلالد نانآ  ـت  ـسا هد  ـ یر ـ فا نادان نـیـ دنوادخ  ار  سانـشن )  ادخ  و   ) نادان نامدرم  هک  دـنگو  ـ ـس مدو  نا خـ بـه جـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
ناقتا لامک  رد  هک  ار  يروآ  تفگش  شنیرفآ  نیمز و  ـهـا و  نا ـمـ سآ توکلم  دننیب و  یم  دوخ  شنیرفآ  رد  ار  نشور  ياه  هناشنو  راکشآ 
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دوخ يور  هب  ار  ناهانگ  ياـهرد  هک  دنتـسه  یناـمدرم  ناـنآاما  هد مـی کـنـنـد  ـ ها ـ ـش دراد مـ ـت  لـالد راگدـیرفآ  دوجو  رب  تسا و  مظن  و 
رب هک  یم  هریچ گـشـت و بـه سـبـب سـتـ ناشیاهلد  رب  سفن  ياهاوه  هجیتن  رد  دندرک و  راومه  شیوخ  رب  ار  اهتو  هار شـهـ ـد و  ندو ـ ـش گـ
یم راکنا  ار  يادخ  هجیتن  ردو   ) دـهن یم  رهم  نازواجتم  ياهلد  رب  نینچنیا  دـنوادخ  تشگ و  طلـسم  ناشیارب  ناطیـش  دنتـشاد  اور  شیوخ 

(. دننک
- -

اه یقرواپ 

زا يدوزب  ینعی  دیوگ : یم  دیدحلا  یبا  نبا  دـنا  هدرک  انعم  هنوگ  دـنچ  ار  نآ  هک  تسا  هدـمآ  اورظانت )) مل   )) ریبع ـث تـ ید رد مـتـن حـ - 1
نآ زا  دنوادخ  دسیون : یم  مثیم  نبا  دوش  یم  هتفاکـش  مه  زا  یمالـسا  تدحو  تسا :  هدمآ  ییوخ  حرـش  رددش  دهاوخ  هتفرگ  ماقتنا  امش 

تمرح ار  امش  دنرگن و  یمن  امـش  هب  نانمـشد  هک  دشاب  نیا  دوصقم  هک  دهد  یم  لامتحا  نین  وا هـمـچـ درک  دهاوخن  تبقارم  تظفاحم و 
 . م دنهن ---  یمن 

 . م رفن ---  هد  ات  هس  زا  بکرم  هورگ  کی  طهر :  - 2
 . م هکم ---  رد  تسا  یهوک  ای  ییاج  نوجح :  - 3

 . م مهرد ---  مشش  کی  گناد :  - 4
 . تسا هداتفا  هناشن  نیمراهچ  هدش و  رکذ  هناشن  هس  نیمه  اه  هخسن  همه  رد  - 5

 . تسا هدش  قالطا  دوش  یم  یشان  تداسح  زا  هک  یمتس  رب  اما  تسا  دسحو  کشر  يانعم  هب  تغل  لصا  رد  یغب  - 6
 . م دشاب ---  رظن  دروم  انعم  نیمه  اج  نیا  رد  تسا  نکمم  هدمآ و  زین  دنهن  یم  نارتش  رب  هک  يدرگ  غاد  يانعم  هب  هقلح  - 7

 . نماد راولش ,  شوپ ,  نییاپ  دناشوپب ,  ار  ندب  نییاپ  تمسق  هک  يا  هماج  رازا :  - 8
 . م دوش ---  لد  تحارج  شزوس و  بجوم  هک  هنیک  درد  لد ,  هودنا  هزازح :  - 9

هتخانـش سحو  هدـهاشم  قیرط  زا  هک  يزیچره  یلزتـعم :  حراـش  دوش  هتخانـش  نآ  تقیقح  تاذ و  هک  يز  هـر چـیـ یئو :  حرا خـ ـ ـش - 10
 . م دوش --- 

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 
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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 ،
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)
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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 

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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