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ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

دلج 10 ۀمکحلا  18نازیم 

باتک 18تاصخشم 

 . 19شیاشگ

 . یتخس زا  دعب  19شیاشگ 

. دنمه نیرق  یناسآ  19یتخس و 

 . 19يداش

 . قحان هب  19يداش 

 . 20نایناریا

. دنراد مالسا  رد  ار  مهس  نیرتگرزب  20نایناریا 

 . نامیا 20نایناریا و 

 . شناد 21نایناریا و 

!. دنوش یم  هدناشک  تشهب  يوس  روز  هب  هک  21یناسک 

 (. هقرفتم  ) 21نایناریا

 . ینیب 21نشور 

 . نمؤم تسارف  ینیب و  22نشور 

 . 23تصرف

 . تسا رذگدوز  23تصرف 

(. 1) اهتصرف ندرمش  تمینغ  هب  23بیغرت 

(. 2) اهتصرف ندرمش  تمینغ  هب  23بیغرت 

. داد تسد  زا  دیابن  ار  23اهتصرف 

 . 23ضیارف

 . ضیارف ماجنا  هب  24بیغرت 
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 . تابحتسم رب  ضیارف  نتشاد  مدقم  24بوجو 

 . تسا هدرک  ضرف  مدرم  رب  ناحبس  دنوادخ  هک  25هچنآ 

. داهن ناحبس  يادخ  هک  يا  هضیرف  25نیتسخن 

. درک ررقم  ناحبس  يادخ  هک  يا  هضیرف  نیرت  25تخس 

 . ضیارف 25عمجم 

. راک رد  26یهاتوک 

. راک رد  یهاتوک  زا  26زیهرپ 

. طیرفت طارفا و  زا  26یهن 

 . 26تغارف

 . 27تغارف

. اه 27هقرف 

 . یمالسا ياه  27هقرف 

 . هس نم  تما  هک  ادخ  لوسر  27هدومرف 

. دوش یم  27هقرف 

. 28داسف

. دنک یم  دساف  ار  مدرم  هدوت  28هچنآ 

 . مدرم هدوتداسف  رد  هعماج  ناگدبز  داسف  29شقن 

 . نآرق رد  30نادسفم 

. دوخ ندرک  هابت  اب  مدرم  ندرک  تسرد  ندوبن  31زیاج 

. درب یم  نیب  زا  ار  یهابت  داسف و  31هچنآ 

 . 32قسف

 . 32قسف

 . 32قساف

 . نخس رد  33ییاویش 
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 . 33ییاویش

 . مدرم نیرت  نخس  33اویش 

 . 33تلیضف

. اه 33تلیضف 

. اهتلیضف 33عاونا 

 . تسا ناسنا  يرترب  تلیضف  بجوم  33هچنآ 

. اهتلیضف 34عمجم 

. اه تلیضف  34نیرترب 

 . لیاضف 34دمآرس 

 . يرترب تلیضف و  34لها 

 . مدرم 35نیرترب 

 . قالخا 35نیرترب 

 (. هقرفتم  ) 35تلیضف

. 36رقف

. رفک 36رقف و 

. رقف 39شهوکن 

. رقف 39شیاتس 

 . تسا هدمآ  يرگناوترب  رقف  يرترب  رد  هک  40یتایاور 

. رقف 40يانعم 

. ؟  تسیک 40ریقف 

 . مدرم 41نیرتریقف 

 . سفن 41رقف 

. رقف يرگناوت و  41رایعم 

 . هدیهوکن هدوتس و  41رقف 
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 . تسا خرس  گرم  ینید  42رقف 

. ریقف 42ریقحت 

. درب یم  نیب  زا  ار  رقف  42هچنآ 

. دروآ یم  رقف  43هچنآ 

 . ناریقف زا  ناحبس  يادخ  یهاوخ  43شزوپ 

. رقف 43رویز 

. دنتشهب نارایرهش  44ارقف 

 . ناریقف لاح  هب  44اشوخ 

 (. هقرفتم  ) 45رقف

 . 45هقف

 . نید رد  ندش  45هیقف 

 . هیقف 46ياهیگژیو 

. ؟  تسیک 47هیقف 

 . تسا هقف  لامک  هیام  48هچنآ 

 . مدرم نیرت  48هیقف 

 . هیقف ياه  هناشن  زا  يا  48هراپ 

 . سیلبا رب  هیقف  دوجو  ندوب  48نارگ 

 . تسا تدابع  حور  48تهاقف 

 . هیقف 49تشذگرد 

 . ناهیقف 49تفآ 

 . 49ندیشیدنا

 . 49هشیدنا

 . 49ندیشیدنا

 . ندیشیدنا 50هعلاطم و 
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 . تسا هنیآ  50هشیدنا , 

 . تسین رکفت  نوچ  50یتدابع 

. رکفت تعاس  کی  51شزرا 

. دنک یم  فاص  ار  هشیدنا  51هچنآ 

 . عونمم 51ندیشیدنا 

 . نیشیپ ياهتلم  لاوحا  رد  51ندیشیدنا 

 . 51يراگتسر

 . يراگتسر 51لماوع 

 . 52ناراگتسر

 . يراگتسر 52عناوم 

. ادخ هب  اهراک  52نتشاذگاو 

. ادخ هب  اهراک  52نتشاذگاو 

. ادخ هب  اهراک  نتشاذگاو  53تارمث 

. 53ربق

. 53ربق

. ربق 54لاؤس 

. ربق 54ياهشسرپ 

. ؟ دوش یم  لاؤس  ربق  رد  یسک  هچ  55زا 

. دنتفا یم  دنمدوس  روگ  رد  هک  55یلامعا 

. ربق 55باذع 

. 56ربق

 . 56هلبق

 . هلبق 56رییغت 

 . 62ندیسوب
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 . 62ندیسوب

 . نمؤم 62ندیسوب 

 . 62نتشک

 . یشک 62مدآ 

 . نمؤم 64نتشک 

 . تساور نتشک  هک  65ییاهاج 

. دنخزود رد  ود  ره  لوتقمو  لتاق  هک  65ییاهاج 

 . تسا هتسیاش  ندرک  حبذ  نتشک و  ماگنه  هب  65هچنآ 

 . یشکدوخ 65میرحت 

 . نینج طقس  66میرحت 

 . تسا هدمآ  هتسب  تکریسا  نتشک  هرابرد  هک  66یتایاور 

. 66ریدقت

. 66ریدقت

. ریدقت عوضوم  رد  يواکفرژ  زا  67یهن 

. ریبدت 67ریدقت و 

 . لمع 67ریدقت و 

 . تسا ریدقت  رامش  زا  68هچنآ 

 . هیردق 69شهوکن 

. ؟ دنتسیک 69هیردق 

. ردق 69بش 

 . 69تردق

 . 69تردق

 . 70ناتهب

 . 70ناتهب
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 . 71نآرق

 . 71نآرق

 . تسا تمحر  اوشیپ و  72نآرق 

 . تسا نخس  نیرتوکین  73نآرق 

 . تسا ون  هشیمه  73نآرق 

 . تساهیرامیب نیرتگرزب  هدنهدافش  73نآرق 

. دشابن يرگناوت  نآ  نودب  هک  تسا  یتورث  74نآرق 

 . نآرق رد  دوجوم  رابخا  74مولع و 

 . نآرق 74نتخومآ 

 . نآرق نداد  شزومآ  75باوث 

 . نآرق ندرک  ظفح  هب  75بیغرت 

 . نهذ رد  نآرق  ندرک  رورم  هب  76قیوشت 

 . ناناد نآرق  76شاداپ 

 . تسا ناد  نآرق  هدنبیز  هک  76هچنآ 

 . تسین ناد  نآرق  هدنبیز  هک  77هچنآ 

 . نآرق توالت  هب  77قیوشت 

 . شوخ يادص  اب  نآرق  77ندناوخ 

 . توالت 77قح 

 . نآرق ندنکفا  78رود 

 . نآرق تئارق  79بادآ 

 . عونمم 80ياهتوالت 

. دنک یم  شتنعل  نآرق  هک  80یسک 

. راکبان 80نایراق 

 . نایراق ياه  80هنوگ 
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 . نآرق هب  نداد  81شوگ 

 . نآرق هب  نداد  شوگ  81بادآ 

 . ینطاب دراد و  يرهاظ  82نآرق 

 . يار هب  ریسفت  زا  82زیهرپ 

. ؟  تسیک سانش  82نآرق 

 . نآرق تایآ  82عاونا 

 . هباشتم مکحم و  83تایآ 

 . نآرق 84ياهتراشا 

 . نآرق 84هوجو 

 . نآرقلا 85ما 

 . هیآ نیرت  شخبدیما  نیرتروآ و  سرت   , نیرت هناهاوختلادع  نیرت ,  85میظع 

 . 85نابرقم

 . 85نابرقم

 . نابرقم 86تدابع 

 . ناحبس يادخ  هاگشیپ  رد  مدرم  86نیرتبرقم 

 . ناحبس يادخ  هب  ناسنا  تلاح  86نیرتکیدزن 

 . تمایقزور رد  دنوادخ  هب  قلخ  86نیرتکیدزن 

 . برقت 87جوا 

. ادخ هب  87ندیسر 

 . موش یم  کیدزن  وا  هب  زگ  کی  , دوش کیدزن  نم  هب  بجو  کی  هک  88ره 

. ادخ هب  ندش  کیدزن  88لیاسو 

. ادخ زا  مدرم  89نیرترود 

. 89رارقا

. رار ـ 89قا
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. روبجم صخش  رارقا  يرابتعا  89یب 

 . 90ماو

 . 90ماو

 . تسدگنت راکهدب  هب  نداد  91تلهم 

 . ندز 91هعرق 

 . ندز 91هعرق 

 . لسن 92نرق و 

 . نرق ره  رد  نید  92يایحا 

 . يور هنایم  92داصتقا و 

. 93داصتقا

 . تشیعم رد  يور  هنایم  93هجیتن 

 (. هقرفتم  ) يور 93هنایم 

 . 93ناتساد

 . ناتساد 93نیرتدنمدوس 

 . نایوگ لقن  نازادرپ و  ناتساد  94شهوکن 

 . 94صاصق

 . 95صاصق

 . صاصق زا  ندرک  98تشذگ 

. ردق 98اضق و 

. ردق 98اضق و 

 . ناسنا رب  ردق  اضق و  103نتشون 

 . یهلا ياضق  رشب و  104هدارا 

 . تساریخ دنک  مکح  نمؤم  يارب  ادخ  105هچنآ 

 . تسین دنسرخ  یهلا  ياضق  هب  هک  105یسک 
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. اضق هژاو  ندوب  ولهپ  106دنچ 

 (. هقرفتم  ) ردق 107اضق و 

 . 107يرواد

. دراد تواضق  قح  هک  107یسک 

. روج ماکح  توغاط و  شیپ  ندرب  107يرواد 

 . قح هب  107نارواد 

 . مالسا يرواد  هب  نداد  108نت 

. دنکن يرواد  تسا  هدرک  لزان  ادخ  هچنآ  ساسا  رب  هک  108ره 

 . شک قح  109یضاق 

 . تواضق راک  109تیمها 

 . شک قح  روج و  نایضاق  109سلاجم 

 . تمایق رد  یضاق  یسرباسح  110یتخس 

 . تواضق يارب  ندش  110بلطواد 

 . مالسا رظن  زا  یضاق  110ياهیگژیو 

 . تواضق 111بادآ 

 . مدرم 112نیرترواد 

 . کمک ار  اهنآ  دنوادخ  هک  112ینایضاق 

. دنک یم  ییامنهار  112و 

. رجا ود  دشاب  تسرد  هک  نآ  دراد و  رجا  کی  دشاب  هابتشا  شمکح  هک  112ییضاق 

 . نارواد 113ياههورگ 

 . نز 113تواضق 

 . منک یم  يرواد  امش  نایماه  هنیب  ساسا  رب  اهنت  هلمج :  113يانعم 

 . یضاق 114ياطخ 

. اهمکح 114فالتخا 
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 . تواضق رد  115تروشم 

 . یلاع 115هاگداد 

 !. تسا يرواد  کی  نیا  ناه !  ماما :  115شیامرف 

 . تواضق 115زاغآ 

 (. هقرفتم  ) 116يرواد

 . 116لد

116هراشا

 . ندب هب  تبسن  لد  117هاگیاج 

 . لد 118ياهیگژیو 

. دنیادخ ياهفرظ  118اهلد 

. اهلد اب  لاعتم  يادخ  يوس  هب  ندرپس  118هر 

. اهلد 118عاونا 

. اهلد 119نیرتهب 

. اهلد 119بارعا 

 . لد 119تمالس 

 . لد 120شمارآ 

 . لد 120مشچ 

 . لد 121شوگ 

. اهلد ینادرگیور  121درکیور و 

 . لد 122یکاپ 

 . لد 122یگداشگ 

 . لد رب  ندز  122رهم 

 . لد هب  ندز  123متخ 

 . لد 123ینادان 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 142زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


 . لد 123يروک 

 . لد 124هدرپ 

 . لد 124فارحنا 

 . 125یلدتخس

 . یلدتخس 125لماوع 

 . لد 125يرامیب 

. دنک یم  رامیب  ار  لد  126هچنآ 

. دنک یم  نامرد  ار  لد  126هچنآ 

. دناریم یم  ار  لد  126هچنآ 

. دنک یم  هدنز  ار  لد  127هچنآ 

. دنک یم  دابآ  ار  لد  127هچنآ 

. دنک یم  مرن  ار  لد  127هچنآ 

. دهد یم  لقیص  ار  لد  127هچنآ 

. دشخب یم  ییانشور  ار  اهلد  128هچنآ 

. دنک یم  حالصا  ار  لد  128هچنآ 

. دشخب یم  ورین  ار  لد  128هچنآ 

. وا لد  یمدآ و  نایم  ندش  128عنام 

 (. هقرفتم  ) 129لد

. 129دیلقت

 . هدیهوکن 129دیلقت 

 . تساور وا  زا  دیلقت  هک  130یسک 

 . 133ملق

 . 133ملق

. 133رامق
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. 133رامق

 . 134يدیمون

. ادخ تمحر  زا  134يدیمون 

. ادخ تمحر  زا  ندرک  دیمون  زا  134یهن 

 . تسا مورحم  ادخ  تمحر  زا  هک  135یسک 

 . 135تعانق

 . 135تعانق

 . تسا تعانق  رد  136يرگناوت 

. دوش یم  تعانق  ثعاب  136هچنآ 

 . تعانق 136هویم 

. دشابن عناق  كدنا  هب  هک  136یسک 

 . 137یگداتسیا

 . 137یگداتسیا

 . یگداتسیا 137هویم 

 . 138سایق

 . نید رد  138سایق 

اه 138یقروراپ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  139هرابرد 
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دلج 10 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 

 . شیاشگ

 . یتخس زا  دعب  شیاشگ 

هب یتخـس  هاگره  دوش ـ . رادومن  شیاسآ  دیآ  گنت  يراتفرگ  الب و  ياه  هقلح  نوچ  تسا و  شیاشگ  یتخـس  جوا  رد  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
همه نوچ  دـیآ ـ . گنت  راک  هک  تسا  یماـگنه  شیاـشگ ,  هب  ناـمز  نیرتکیدزن  تسا ـ .  شیاـشگ  هب  ناـمز  نیرتکیدزن  , دـسر دوخ  جوا 

ار نآ  شیاشگ  دنوادخ  هک  نیا  رگم   , تفرگن تدش  یلکـشم  یتخـس و  چـیه  ددرگ ـ . رادومن  شیاشگ  ياه  هناشن  دوش , هتـسب  اه  هنزور 
. دیآ لصاح  شیاسآ  دوش , گنت  يراتفرگ  الب و  ياه  هقلح  نوچ  تخاس ـ .  کیدزن 

. دنمه نیرق  یناسآ  یتخس و 

هنیس وت  يارب  ایآ   )) هیآ هرابرد  (ص ,)  ادخ ربمایپ  تسا ـ .))  یناسآ  يراوشداب  يرآ ,  تسا  یناسآ  يراوشد  اب  هک )  نادب   ) سپ  . )) نآرق
توـالتار هیآ  نیا  سپـس  دروآ  شنوری  دور تـا بـ ـی  موا دز  ـی نـ نا ـ ـسآ ـد , ـشا يا بـ هنـال  رد  يراوـشدرگا  دوـمرف : میا ,))  هداـشگن  ار  تا 

اب انامه  :)) ددرگ یمن  هریچ  یناسآ  ودرب  یتخـس  کیزگره  دومرف : هیآ ,  نامه  هراـبرد  زی  نـ تسا ـ .))  یناـسآ  یتخـس  اـب  اـنامه  : )) دومرف
دوش و یم  نآ  دراو  دیآ و  یم  یناسآ  دوش  هنال  نیا  دراو  دیایب و  یتخـس  رگا  تسا ـ .))  یناسآ  يراوشداب  يرآ ,  تسا  یناسآ  يراوشد 
ره اهیتخبدب ـ . هب  اهیتخبشوخ  تسا  کیدزن  هچ  یگتـسخ ـ .  جنر و  هب  یگدوسآ  تسا  کیدزن  هچ  ع :)   ) یلع ماما  دنک ـ . یم  نوریبار  وا 

 . تسا شیاسآ  ود  زا  یکی  شیاشگ ,  راظتنا  تسا ـ .  یشیاشگ  یتخس ,  یگنت و  ره  يارب  تسا ـ .  یشیاشگ  ار , یهودنا  مغ و 

 . يداش

 . قحان هب  يداش 

يارـس هداد  تیادـخ  هچنآ  اب  دراد و  یمن  تسود  ار  ناگدـننک  يداشادـخ  هک  نکم  يداش  دـنتفگ : ودـب  يو  موق  ها کـه  نآ گـ  . )) نآرق

دلج 10 ۀمکحلا  www.Ghaemiyeh.comنازیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 142زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


یتسمرس يداشاوران و  هب  نیمز  رد  هک  تسا  نآ  ببـس  هب  تبو )  عـقـ  ) ـن یا  ((. )) نکم شومارف  ایند  زا  ار  دوخ  مهـس  يوجب و  ار  ترخآ 
لاوما نتفر  تراغ  هب  هک  یطاشن  یتسمرـس و  اسب  ع :)   ) یلع ماما  دیدیزان ـ .)) یم  دوخ ) هب  تخـس   ) هک تسا  ببـس  نادـب  دـیدرک و  یم 

ایند زا  يزیچ  كدنا  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  هدش  هچ  ار  امـش  دشاب ـ . هتـشاد  یپ  رد  تبیـصم )  تکاله و  یتحارانای و   ) ار صخـش )  )
اما دیامرف : یم   , سابع نب  هّللادـبع  يا بـه  ـه  ما رد نـ دـیوش ـ . یمن  نیگهودـنا  ترخآ  زا  يرایـسب  زا  ندـش  مورحم  ياربو  دـیوش  یم  داش 

نیگهودنا يزیچ  هب  نتفاین  تسد  يارب  دیـسر و  یم  وا  هب  هاوخان  هاوخ  دو کـه  ـ ـش داش مـی  يزیچ  هب  نتفای  تسد  يارب  یمدآ  انامه  دـعب ,
یمـشخ ندنا  ـ ـش ورف نـ ای  یتذل  هب  ندیـسر  ایند  نیا  ردوت  فده  نیرتالاب  دن  نـکـ ـن ,  یار ـ با ـیـد بـنـ ـسر ـمـی  نوا ها بـه  چیه گـ هک  دوش  یم 

هک دشاب  يزیچ  نآ  رطاخ  هب  وت  يداش  دیاب  دشاب و  یقح  ندرک  هدـنز  ای  یلطاب  ندرک  شوماخ  تفدـهدیاب  هکلب  دـشاب  ماقتنا )  قیرط  زا  )
گرم زا  سپ  هرابرد  تمغ  مه و  همه  يا و  هتشاذگ  اج  هب  هکدشاب  يزیچ  نآ  يارب  تهودنا  يا و  هداتسرف   ( ترخآ يارس  هب  شیپاشیپ ( 

. دشاب

 . نایناریا

. دنراد مالسا  رد  ار  مهس  نیرتگرزب  نایناریا 

ـ . دنناریا مدرم  مالسا ,  هطساو  هب  برع  ریغ  تلم  نیرت  تخبشوخ  دنراد ـ . ناریا  مدرم  مالـسارد ,  ار  مهـس  نیرتگرزب  (ص :)  ادخ ربمایپ   ـ
؟  هّللا لوسر  ای  دینک  یم  ریبع  هچ تـ ار  نیا  دـندرک : ضرع  دـش  هایـس  دنفـسوگ  همر  کی  دراو  دیفـسدنفسوگ  همر  کی  هک  مدـید  باوخ 

تسد نآ  هب  مجع  زا  ینادرم  هنیآ  هـر  ـد , شا ناز بـ ـ یوآ ـا  یر نامیا بـه ثـ رگا  دنوش  یم  کیرشامش  اب  امـش  بسن  نید و  رد  اهمجع  دومرف :
زا رفن  کی  مشک و  یم  بآ  یهاچزا  هک  مدـید  باوخ  تسا :  هدـمآ  يرب  رد خـ دـننایناریا . نامیا  ظاحل  هب  اهنآ  نیرت  تخبـشوخ  دـنبای و 
هب هک  مدرک  ریبعت  اهمجع  هب  ار  اهنآ  نم  دندمآ و  نم  دزن  شیم  يدایز  دادعت  سپـسدراد  رارق  زب  يرام  ـ ـش نآ  رانک  دهج و  یم  نآ  يور 

. دنیآ یمرد  مالسا 

 . نامیا نایناریا و 

رگا مدر ,  يا مـ ((. )) دوب دنهاوخن  امـش  دننام  هک  داد  دـهاوخ  امـش  زاریغ  یمدرم  هب  ار  امـش  ياج  ادـخ )  ) دـیباتر يور بـ ـر  گا و   . )) نآرق
هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا   ((. )) تساناوت راک )  ) نیا رب  ادخ  دروآ و  یم  دیدپ )  ) ار نارگید  ودرب  یم  نایم )  زا   ) ار امش  دهاوخب , ادخ ) )

ار وا  زین )  ) ناـنآ دراد و  یم  تسود  ار  ناـنآ  هک  دروآ  یم  ار  رگید )  ) یهورگ ادـخ  يدوزب  ددرگرب , دوخ  نید  زا  امـش  زا  سک  ره  دـیا !
((. دنسرت یمن  يرگتمالم  چیه  شنزرس  زا  دننک و  یم  داهج  ادخ  هار  رد  دنزارفرـس  نارفاک  رب  و )  ) نتورف نانمؤم  اب  نانیا )  ) دنراد تسود 
ریغ زا  یخرب  ار بـر  نآ  ـر  گا و  ((. )) راک هدیجنس  دنمجرا  تسوا  دنا و  هتـسویپن  اهنآ  هب  زونه  هک  ناشیا  زا  رگید  ییاهتعامج )  رب  زین   ) و ))

و  )) هیآ نوـچ  (ص ,)  اد لو خـ ـ ـسر دـندروآ ـ .)) یمن  ناـمیا  نآ  هب  دـناوخ , یم  ناـشیارب  ار  نآ  ربماـیپ  میدرک و  یم  لزاـن  ناـنابز  برع 
ناـشیا زا  درک , توـالت  ار  دوبدـنهاوخن )) امــش  دـننام  داد کـه  دـهاوخ  امــش  زا  ریغ  یمدرم  هـب  ار  امــش  ياـج  ادـخ )  ) دـیباترب يوررگا 

دز یم  ناملس  هناش  هب  هک  یلاحرد  ترضح  دنتسیک ؟ دنک , یم  ام  نیزگیاجار  ـهـا  نآ ـد  نواد میباترب خـ يور  ام  رگا  هک  ییاهنیا  : دندیـسرپ
نآ هب  ناریا  زا  ینادرم  , دـشاب نازیوآ  ایرث  هب  ناـمیا  رگا  تسوا  تسدرد  مناـج  نآ کـه  ـنـد بـه  گو ـ ـس وا  نا  ـنـ طو در و هـمـ ـن مـ یا دومرف :
هب ع )   ) قداـص ماـما  تسا ـ .  هدـش  تیاور  رباـج  زا  هیودرم  نبا  زا  زین  هریرهوـبا و  زا  يرگید  قرط  هب  ثیدـح  نیا  ریظن  دـنبای . یم  تسد 

دنهاوخن امـش  دننام  هک  داد  دهاوخامـش  زا  ریغ  یمدرم  هب  ار  امـش  ياج  ادخ ) ) دیباترب يور  رگا   )) سیق رـسپ  يا  دومرف : سیق  نب  بوقعی 
دهاوخامش نیزگیاج  ار  يرگید  مدرم  دنوادخدیباترب  يور  امش  رگا  بر !  هور عـ يا گـ دنتسه ـ . هدش  دازآ  یلاوم  نادنزرف  دوصقم  (( دوب
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هیآ هرابرد  نایبلا ,  عمج  رد مـ ار ـ . یلاوم  تسا ,  هدرک  ناشیا  نیزگیاج  ار  نانآ  زا  رتهب  ینامدرم  هک  دنگوس  ادخ  هب  ار  یلاوم  ینعی  درک ,
هب دنادرگ  یم  ناتدوبان  و  مدرم ))  يا   )) دنک یم  كاله  ار  ام  شـ دهاوخب , ادخ  رگا  ینعی  تسا :  هدمآ  درب ,)) یم  ار  امـش  دهاوخبرگا , ))

ار رگید  يا  هدـع  و   )) مدرم يا  ناتدرب  یم  دربب , ار  امـش  دـهاوخب  رگا   : ینعی ـت ,  ـسا ـر  ید رد تـقـ فوذـحم  يا  هملک  هیآ  نیا  رد  یلوق : 
ـه یآ ـن  یا ـتـی  قو هک  تسا  هدش  تیاور  دنناسر  یم  ددم  يرای و  ار  شربمایپ  هک  دروآ  یم  ار  امش  زا  ریغ  يرگید  مدرم  ینعی  دروآ ,)) یم 

خساپ رد  (ص ,)  ادخ ربما  پـیـ نایناریا ـ .  ینعی  دنتسه , درم  نیا  نانطومه  نانآ  دومرف : دز و  ناملس  تشپ  هبار  شتـسد  ربمایپ  ـد , ـش لزا  نـ
ار اهنآ  هک  دروآ  یم  ار  یمدر  ـ ماد يدوز خـ ددر بـ ـ گر دو بـ نید خـ زا  امـش  زا  سک  ره  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   )) هیآزا لاؤس  هب 

نانطومه درم و  نیا  نانآ )  :) دومرف دز , یم  نام  ـلـ ـس ـه  نا ـ ـش ـی کـه بـه  لا رد حـ ـد ,))  نراد تسود مـی  ار  وا  زین  ناـنآ  ودراد  یم  تسود 
هک دشاب  نازیوآ  ایرث  هب  نا  ـمـ یا ـر  گا دنبای ـ . تسد  نآ  هب  نایناریا  زا  ینادرم  هنیآره  دشاب , هتخیوآ  ایرث  هب  نید  رگا  دومرف : سپـس  دـنیوا 
هب ار  نآ  ناـیناریا  زا  ینامدرمدـشاب  هتخیوآ  اـیرث  هب  نید  رگا  تفاـی ـ .  دـنهاوخ  تسد  نآ  هب  ناریا  زا  ینادرم  دـنباین , تسد  نآ  هب  اـهبرع 

توال ار تـ هروس  ترـضح  نآ  میدوب  هتـسشن  (ص )  ربمایپ تمدخ  ام  دش , لزان  هعمج  هروس  هک  ینامز  هریره :  وبا  دروآدنهاوخ ـ . تسد 
هچ دنا  هتسویپن  ام  هب  زونه  هک  نانیا  : در ضرع کـ يدرم  دیسر , دنا )) هتسویپن  اهنآ  هب  زونه  هک  ناشیا  زا  ینارگید  و   )) هیآ هب  نو  ـ چو در  کـ

, دشاب ایرث  رد  نامیا  رگا  تسوا  تسد  رد  مناج  هک  نآ  هب  دنگوس  دومرف : داهن و  ناملـس  رـس  يور  ار  شتـسد  ترـضح  دنتـسه ؟ یناسک 
ار نآ  ربمایپ  میدرک و  یم  لزان  نانابز  برعریغ  زا  یخرب  رب  ار  نآرگا  و   )) هیآ هرابرد  ع ,)   ) قداص ماما  دنـسرب ـ .  نآ  هب  ناـنیازا  ینادرم 

یلاح رد  دندروآ  یمن  نام  ـ یا نآ  هب  اهبرع  دش  یم  لزان  اهبرعریغ  رب  نآرق  رگا  دومرف : دـندروآ ,)) یمن  نامیا  نآ  هب  , دـناوخ یم  ناشیارب 
. اهمجع يارب  تسا  یتلیضف  نیا  دندروآ و  نامیا  نآ  هب  اهبرعریغو  دش  لزان  اهبرع  رب  هک 

 . شناد نایناریا و 

هنیجنگ نم  اریز )  , ) نکن ار  راک  نیا  دومرف : یحووا  هب  یلاعت  يادـخ  دـنک  نیرفن  ار  (( 1  )) نایقارع تساوخ  میهاربا  (ص :)  ادـخ ربمای  پـ  ـ
نامگیب دـشاب , ایرث  رد  شناد  رگا  ما ـ .  هداد  ياج  ناشیا  ياهلد  رد  ار  ینابرهم )  و   ) تمحر ما و  هداهن  نانآ  نایم  رد  ار  دوخ  شناد  ياه 

. دنبای تسد  نآ  هب  ناریا  زا  ینادرم 

!. دنوش یم  هدناشک  تشهب  يوس  روز  هب  هک  یناسک 

یم هدناشک  تش  يو بـهـ ـ ـس هب  روز  اب  ریجنزرد  هک  مدـید  ار  دوخ  تما  زا  یمدرم  مدـیدنخ ؟  هچ  زا  هک  دیـسرپ  یمن  (ص :)  ادـخ ربمایپ   ـ
یم رد  ناشمالـسا  هب  دننک و  یم  ریـسا  ار  اهنآ  نادهاجم  هک  مجع  زا  ینامدرم  دومرف : دنتـسیک ؟ نانآ  ادخ ! لوسر  يا  دـش : ضرع  دـنوش 

رد هتـسب  هک  یمدرم ,  زا  متفگـشرد  دـنوش ـ . یم  هدـناشک  تشهب  يوـس  هب  هتـسبریجنز  هک  منیب ,  یم  ار  ییاـهتلم  نم  هـنیآ  ره  دـنروآ ـ .
. دنور یم  تشهب  هبریجنز 

 (. هقرفتم  ) نایناریا

تسا قاحسا  نادنزرف  يومع  لیعامسا  هک  اریز  دنتسه , ام  دنواش  ـ یو نا خـ ـیـ نار ـ یا دنتسه ـ . قاحسا  نادنزرف  نایناریا ,  (ص :)  ادخ ربمایپ   ـ
اهنآ هب  نم  نانیمطا  دومرف : ترضح  دمآ  نایم  هب  نخساهمجع  زا  (ص )  اد لو خـ ـ سر رو  رد حـضـ لیعامـسا ـ .  نادنزرف  يومع  قاحـساو 

 . تسامش زا  یخرب  ای  امش  هب  منانیمطازا  رتشیب  نانآ ,  زا  یخرب  ای 

 . ینیب نشور 
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 . نمؤم تسارف  ینیب و  نشور 

يارب رفیک )  ) نیا رد  نیقی  هب   )) هیآ هرا  ـ برد ع ,)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما تساه ـ .))  هناـشن  ناسانـش  هناـشن  يارب  رفیک )  ) نیا رد  نیقی  هب   . )) نآرق
رون اب  وا  هک  اریز  نمؤم !  ینیب  نشور  زا  دیـسرتب  (ص :)  ادخ ربمایپ  تسا ـ .  تسارف  اب  دارفا  روظنم  دومرف :  ((, تساه هناشن  ناسانـش  هناشن 
ـ .  تسارف ابدارفا  ینعی  دومرف : درک و  توالت  ار  تساه ))  هناشن  ناسانش  هناشن  يارب  نیا  رد  نیقی  هب   )) هیآ سپـس  ترـضح  دنیب  یم  ادخ 

زا اما  تسا  هدیـشوپ  ـمـا  ـش زا  نیا  رفاک و  ای  نمؤم  تسا ,  هدـش  هتـشون  وا  یناشیپ  رب  هک  نیا  رگم  تسین  يا  هدـیرفآ  چـیه  (ع :)  رقاب ما  ـ ما
هیآ نیا  سپس  ترـضحرفاک  ای  ـت  ـسا ـن  مؤ وا مـ ـنـد کـه  ناد دوش بـ دراو  ناشیارب  سک  ره  ور  نیمه  زا  تسین  هدیـشوپ  دمحم  لآ  ناماما 

هک هاگ  نآ  ع :)   ) قداص ماما  دنتـسه ـ . ناماما  نیمه  ناسانـش  هناشن  نیا  تساه ))  هناشن  ناسانـش  هناشن  يارب  نیارد  نیقی  هب  : )) دناوخ ار 
یم ماهلا  وا  هب  یلاعت  يادـخ  دـشاب  هتـشاد  هاو نـ يزا بـه گـ دـنک و نـیـ يرواد  مدرم  نایم  دواد  يرواد  هویـش  هب  دـنک  مایق  دـمحم  لآ  مئاق 
دوخ نمشد  تسودو و  دهد  یم  ربخ  نیناوق )  ماکحا و   ) ناشتاطابنتسازا ار  یموق  ره  دنک و  تواضق مـی  دوخ  ملع  ساسارب  اذل  دیامرف و 

رادـنا ـ مر ـی فـ لال بـه هـ تساه ـ .))  هناشن  ناسانـش  هناشن  يارب  نیا  رد  نیقی  هب  : )) دـیامرف یم  لجوزع  يادخدسانـش  یم  اـهنآ  هفاـیق  زا  ار 
هچ میوـگبوت  هب  یـسرپب ,  هک  نآ  زا  شیپ  ـم ,  ناو یهاوـخ مـی تـ یمرگا  دوـمرف : دـسرپب , يزیچ  ترـضح  نآ  زا  تساوـخ  یم  هک  هنیدـم 
زا منک ,  لاؤس  هک  نآ  زا  شیپ  هّللا !  لوسر  نباـی   : مدرک ضرع  دـیوگ : یم  یلـال  سرپـب هـ تدوخ  یهاوـخ  یم  مه  رگا  يراد و  یلاؤـس 

ار لجوزع  يادخ  نخس  نیا  يا  هدینشن  رگم  تسارف  یسانش و  هناشن  اب  دومرف : ترضح  تسا ؟  ـی  لاؤ ـ ـس نهذ مـن چـه  رد  دیناد  یماجک 
اب وا  هک  اریز  , دیـسرتب نمؤم  تسارف  زا  هک :  ار  (ص )  ادـخ لوسر  نخـس  نیا  و  تساه ))  هناشن  ناسانـش  هناشن  يارب  نیا  رد  انامه   : )) هک

يارب يا  هناـشن   ) هار رـس  رب  هداتـسیا  تسوا  ناسانـش و  هناـشن  يارب  ـت  ـسا يا  ـه  نا ـ ـش ما نـ ـ ما رد  ـا  نا هـمـ دـنیب ـ . یم  لـجوزع  يادـخ  روـن 
ربمایپ تسین ـ .  هدیـشوپ  وا  رب  دـهاوخب , هک  هچنآ  زا  زیچ  چـیه  دـیوگ و  یم  نخـس  ادـخ  بناج  زاو  درگن  یم  ادـخ  رون  اـب  ییاـمن ,)  ـ هار

یم ادخ  رون  ابوا  اریز  دیـشاب ! رذح  رب  نمؤم  تسارف  زا  دـنیب ـ . یم  لجوزع  يادـخ  رون  اب  وا  اریز  نمؤم !  تسارف  زا  دیـسرتب  (ص :)  ادـخ
ياهنابزرد ار  قح  یلاعت  يادخ  اریز  دیـسرتب , نانمؤم  ياهنامگ  سدح و )  ) زا ع :)   ) ما عـلـی ـ ما دیوگ ـ . یم  نخـس  ادـخ  قیفوت  اب  دـنیب و 

یم ادخ  رو  اب نـ وا  اریز   , شاب نمؤم  ینیب  نشور  بظاوم  نامیلس !  يا  : دومرف يرفعج  نامیلـس  هب  ع )   ) مظاک ما  ـ ما تسا ـ .  هداد  رارق  نانآ 
 : ییاـمرف یم  هک  مدـین  ـ ـش مو ,  ـ ـش ـت  یاد فـ مدرک :  ضرع  داد و  تسد  یتولخ  هک  نیا  اـت  متفگن  يزیچ  نم  دـیوگ ): یم  نامیلـس   ) درگن
ار نانآ  دیرفآ و  دوخرون  زا  ار  نمؤم  دنوادخ  نامیلـس  يا  يرآ ,  : دومر فـ درگن ؟ یم  ادخ  رون  اب  وا  اریز  شاب ,  نمؤم  ینیب  نشور  بظاوم 
تسا و رون  شردپ  تسا  نمؤم  يردام  يردپ و  ردارب  نمؤم  تفرگ و  نامیپام  تیالو  هب  تبـسن  نانآ  زا  درک و  رو  هطوغدوخ  تمحر  رد 

صوصخم  , لماک تسارف  دـسیون : ـی مـی  ـس ـه مـجـلـ مال عـ درگن . یم  تسا ,  هدـش  هدـیرفآ  نآ  زا  هک  يرون  نآ  اب  وا  تمحر و  شردام 
یم ناش  هفایقو  امیـس  زا  ار  ناقفانم  نانمؤم و  هیلک  تشذـگ ,  تماما  باتک  رد  هک  نانچم  نانآ هـ تسا ,   (, ع  ) همئا ینعی  لماک ,  ناـنمؤم 

ـن ـشور كا و  حور پـ کی  زا  ار  نانآ  ینعی  هرون ))  نم  نمؤملا  قلخ   )) دنرادروخرب تسارف  زا  ناشنامیا  هزادنا  هب  نانمؤم  رگید  دسانش و 
ار نانآ  ینعی  مهغب ))  ـ ـص و  . )) دـیرفآ ع )   ) ناشناماما تشرـساب  بسانتم  و  یهلا )  هنازخ  رد   ) نوزخم یتشرـس  زا  ای  ادـخ , رون  هب  هتـش  گـ
دـینادرگ و شیوخ  هژیو  ياـهتمحر  ياریذـپ  لـباق و  ار  ناـنآ  هک  تسا  نیا  زا  هیاـنک  اـی  هتمحر ))  یف   )) درک گـنرای  تخاـس  رو  هطوغ 

راونا اب  شطابترا  تدش  زا  ینعی  تسا  هراعتسا  یعون  ۀمحرلا ))  ـه  ماو رو  ـنـ لا هو  ـ با  )) تسا تمحر  هاگیاج  هک  كاپ  حور  قلعت  زا  هیانکای 
ما ـ ما سکعرب ـ .  ای  حور  زا  هیانک  تمحر  تسا و  تنیط  زا  هیاـنکرون  اـی  تمحر  شرداـم  تسا و  رون  شردـپ  ییوگ  ادـخ  ياـهتمحر  و 

دوخ رون  زا  ار  نمؤم  دنوادخ  هیواعم !  يا  دومرف : درگن , یمادـخ  رون  اب  نمؤم  هلمج  ریـسفت  زا  رامع  نب  ۀـیواعم  باو  رد جـ ع ,)   ) قدا صـ
زا شدوخ  تفرعم  اـم و  تیـالو  هب  تبـسن  هدناسانـش  ـن  مؤ ار بـه مـ دوـخ  هک  زور  نآ  درک و  رو  هطوـغدوخ  تمح  رد  ار  ناـنآ  دـیرفآ و 
زا هک  يرون  نآ  اب  وا  تمحر و  شردام  تسا و  رون  شردـپ   , تسا نمؤم  يردام  يردـپ و  ردارب  نمؤم   , نیاربانب تفرگ ,  ناـمیپ  ناـنمؤم 

. درگن یم  تسا ,  هدش  هدیرفآ  نآ 
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 . تصرف

 . تسا رذگدوز  تصرف 

ار بوخ  ياهتصرف  سپ  درذگ  یم  ربا  نوچ  تصرف  دنرذگ ـ . یم  ربا  نوچمه  اهتصرف  اریز  دیبایردار , بوخ  ياهتصرف  ع :)   ) یلع ماما   ـ
 . تسا تمینغ  تصرف ,  تسا ـ .  راکش  تصرف ,  بایرید ـ .  تسا و  رذگدوز  تصرف ,  دیرمش ـ . تمینغ 

(. 1) اهتصرف ندرمش  تمینغ  هب  بیغرت 

رد هچنآ  رب  اغ  ـ یرد ـد : یو یـسک گـ ره   )) هک نآ  زا  شیپ  دـیوش و  نامیـشپ  هک  نآ  زا  شیپ   ! کنیا کنیا ,  مدر !  يا مـ ع :)   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
ناراگزیهرپ زا  هنیآ  ره  درک , یم  متیادـهادخ  رگا  دـیو : ای گـ مدوب  ناگدننکدنخـشیرزا  نم  دـیدرت  یب  مدـیزرو و  یهاـتوک  ادـخروضح 

نامهزا وت  مدآ !  رـسپ  يا  ع :)   ) ـن ـس ما حـ ـ ما مشاب ـ .))  ناراکوکین  زا  ات  دوب  یتشگربارم  شاـک  دـیوگ : دـنیبب , ار  باذـع  نوچ  اـی  مدوب 
يارب يراد  تسد  رد  هچنآ  زا  سپ ,  يراد  یم  رب  مدق  ترمع  هنا )  خـ  ) ندر ناریو کـ هار  رد  هتسویپ   , يا هداتفا  تردام  مکـش  زا  هک  نامز 

. دنک یم  ینارذگشوخرفاک  دراد و  یم  رب  هشوت  نمؤم  هک  اریز  , ریگرب هرهب  يراد  شیپ  رد  هچنآ 

(. 2) اهتصرف ندرمش  تمینغ  هب  بیغرت 

هب دهد  تسد  تصرف  نوچ  ـر(ع :)  قا ما بـ ـ ما ددرگ ـ . هودنا  بجوم  شندـش  تسد  زا  هک  نآ  زا  شیپ   , بایردار تصرف  ع :)   ) یلع ماما   ـ
زا هچنآ  هک  دنگوس  ادخ  هب  (ص :)  ادخ ربما  پـیـ تسین ـ .  یتسردـنت  تغارف و  ياهزور  دـننام  یتصرف  چـیه  باتـشب و  دوخ  فدـه  يوس 

رتشیب شتهابش  هتشذگ  نآ  زا  هچنآ  هب  تسا  هدنام  نآزا  هچنآ  دنک و  یمن  يربارب  درب  نیا  ياهشیرو  زرپ  اب  تسا  هتشذگ  امش  يایند  نید 
دـیراد و ندیــشک  سفن  تـصرف  هـک  زوـنه  سپ ,  دـنور  یم  نـیب  زا  يدوزب  دـننام و  یم  یکدـنا  هـمه  ـت  ــسا بآ  هـب  بآ  تهابــش  زا 

. دیباتشب لمع  راک و  يوس  هب  دشاب , هتشادن  يدوس  ینامیشپ  دوش و  هدرشف  امش  هرخرخ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا و  ون  اهدنگام  پـشـ

. داد تسد  زا  دیابن  ار  اهتصرف 

شیور هب  یک  رد  نآ  دناد  یمن  هک  اریز  درمـش , تمینغار  نآ  دیاب  دوش , هدوشگ  شیور  هب  ریخزا  يرد  هک  سک  ره  (ص :)  ادخ ربمایپ   ـ
هب بولط  ندیـسر بـه مـ و   ) لماک تصرف  نداد  تسد  راظتنا  هب  وا  دـهد و  تسد  یتصرف  سک  ره  هب  ع :)   ) قداـص ما  ـ ما دوش ـ . یم  هتـسب 
ـ .  نتفر تسد  زا  نامز  شور  تسا و  ندرب  مایا  راک  اریز  دـیابرب , وا  زازین  ار  تصرف  ناـمه  راـگزور  دزادـنا , ریخاـت  ار  نآ  لـماک )  وحن 

ار تصرف  سک  ره  تسا ـ .  هودنا  هیام   , تصرف نداد  تسد  زا  ع :)   ) یلع ماما  دروآ ـ . اههودنا  , اهتصرف نداهن  فک  زا  (ص :)  ادخ ربمایپ 
نداد تسد  زا  اریز  دینک , راکشار  نآ  داد , تسد  تصرف  هاگره  دهد ـ . یم  تسد  زا  ار  نآ  هک  دشاب  نئمطم  دزادنا , ریخات  هب  شنامز  زا 

تساهتصرف نتفر  تسد  زا  اههودنا , نیرت  تخـس  دوش ـ . لیدبت  هودنا  هب  هک  نآ  زا  شیپ  بایرد ,  ار  تصرف  تسا ـ .  هودنا  هیام  تصرف 
رد اههودنا  زا  , دریگب ناهگان  ار  اهتـصرف  هک  ره  درواین ـ . یپ  رد  اههودـنا  دـهدن و  تسد  زا  اراهتـصرف  هک  تسا  نآ  هشیدـنا ,  نیرترب   ـ .
ـ . دماجنا یم  تصرف  رب  نتفای  تسد  هب  جنر ,  درد و  رب  ییابیکـش  دشاب ـ . ناما  رد  هودنازا  درمـش , تمینغ  ار  تصرف  هک  ره  دشاب ـ . ناما 

نداد تسدزا  سپ  يدنک  گنرد و  دهد و  تسد  تصرف  هک  نآ  زا  شیپ  يراک )  رد   ) نتفاتـش دنتـسه ـ . دوخ  ياهنامز  ناگورگ  اهراک ,
 . تسا ینادان  هناشن  تصرف , 

 . ضیارف
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 . ضیارف ماجنا  هب  بیغرت 

دینک ادا  ادخ  هب  اراهنآ  ضیارف !  ضیارف !  ع :)   ) یلع ماما  تسا ـ .))  میکح  ياناد  ادخ  ادـخ و  بناج  زا  تسا  يا  هضیرف  نیا )   . ))) نآرق
هدش نیمضت  امش  يارب  هچنآ  هک  اج  نآ  ات  تسا ,  هتشگ  هابت  نیقی  هدش و  رادومن  کش  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنناسر ـ . تشهب  هب  ار  امش  ات 

بجاوامش رب  ار  یضیارف  دنوادخ  انامه  تسا ـ .  هدش  طقاس  امش  زا  ییوگ  هتشگ  ضرف  امش  رب  هچنآ  تسا و  هدمآ  بجاو  امـش  رب  ییوگ 
زاب ییاهزیچزا  ار  امـش  دینکم و  زواجت  اهنآ  زا  سپ  هدرک  صخـشم  ـمـا  ـش يارب  ییاهزرم  دودحو و  دیراذگم  ورف  ار  اهنآ  سپ  هدینادرگ 

يادا يارب  دـیهد و  رارق  شیوخ  تمه  ههجو  تسا ,  هدرک  ضرف  امـش  رب  دـنوادخ  ار  هچ  ـ نآ دینکـشم ـ . اراهنآ  تمرح  سپ  تسا  هتـشاد 
نآ هب  نک و  ارادم  نآ  اب  راداو و  تدابع  هب  لیحلا  فیاطل  اب  ار  دوخ  سفن  دیبلط ـ . کمک  قیفوتوا و  زا  تسا  هتساوخ  امـش  زا  هک  وا  قح 

دراوم نیا  رد  هک  تسا  هدـش  بجاو  ضرف و  وت  رب  هک  ییاهزیچ  نآ  رد  رگم  زادرپ , تدابع  هب  شطا  ـ ـش شمارآ و نـ ماگنه  هب  وگمروز و 
رب ادـخ  هک  هچنآ  هار  رد  دـیامرف : یم  ناولحرالاسهپـس ,  هبطق  نب  دوسا  هب  يا  ـه  ما رد نـ ینک ـ .  ادا  عقوم  هب  يروآ و  ياج  هب  اراهنآ  دـیاب 

مرک و يور  زا  نوچ  لـجوزع  يادـخ  ع :)   ) نسح ما  ـ ما نک ـ .  ادـف  ار  تناـج  وا , رفیک  سرت  زا  شاداـپ و  دـیما  هب  تسا ,  هدرک  ضرفوت 
هب هناگی  يادخ  نآ  تمحر  رهم و  رـس  زا  هکلب  تشاد ,  زاینامـش  هب  هک  دوب  ببـس  نادب  هن  تخاس  بجاوامـش  رب  ار  ضیارف  دوخ  تمحر 

صلاخو بان  تسامش ,  ياهلد  رد  ار  هچنآ  دیامزایب و   , تسامش ياه  هنی  ـ ـس رد  ار  ـچـه  نآ دزا و  ـ ـس اد  كا جـ زا پـ ار  كاپان  ات  دوب , امش 
دـنک و ربص  اهیراوشد  رد  دـنک و  ادا  شراگدرورپ  هب  ار  دوخ  هفیظو )  و   ) هضیرف هک  سک  نآ  لاح  هب  اشوخ  ع :)   ) یل ما عـ ـ ما دـنادرگ ـ .

ینابهگن ار  اهزرم  دینک و  یگداتـسیا  دیزرو و  ییابیکـش   )) هیآ هرابرد  ع ,)   ) قداص ماما  دنادرگ ـ . رود  شناگدید  زا  ار  باوخ  بش  رد 
 (: (ع دا ما سـجـ ـ ما دینک ـ . ینابهگن  ع )   ) نامامازا دینک و  یگداتـسیا  اهتبیـصم  ربارب  رد  ودیـشاب  ابیکـش  ضیارف  ماجنا  رد  دومرف : دیهد ,))

 , نک لمع  ادخ  ضیارف  هب  (ص :)  ادخ ربمایپ  تسا ـ .  نامدرم  نیرتهب  زاوا  دنک , لمع  تسا  هدرک  ضرف  وا  رب  دنوادخ  هچنآ  هب  سک  هـر 
وا رب  هچنآزا  رتبوبحم  يزیچ  هب  ما  هدـنب  تسا :  هدومرف  یلاعت  كراـبت و  يادـخ  ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما یـشاب ـ .  مدرم  نیرتراـگزیهرپ  زا  اـت 
رد ار  دو  نـفـس خـ تـسین ـ .  ضیارف ,  ماــجنا  نوــچ  یتداــبع  ع :)   ) یلع ماــما  تـسا ـ .  هدرکن  نـم  بوــبحم  ار  دوــخ  ما  هدرک  ضرف 

تموکح نا  ـ مر رد فـ يامزایب ـ .  فیاظو ,  تابحتسم و  نتشاد  اپ  رب  رد  ندیـشک  یتخـس  ضیارف و  ماجنا  رب  ییابیکـشاب  ادخ  يرادربنامرف 
نتـشاد اپ  رب  ینادرگ ,  یم  صلاخادخ  يارب  ار  اهنآ نـیـت  هلیـسو  هب  هک  یـصاخ  ياهراک  نایم  رد  دیاب  دیامرف : یم  رتشا , کلام  هب  رـصم 

اب هک  ار  ضیارف  نیا  هدب و  رارق  ادخ  يارب  دوخ  ندب  زا  يا  هرهب  دو  زور خـ ـب و  ـشرد سپ ,  تسا  دنوادخ  صوصخم  هک  دشابوا  ضیارف 
نداد ما  ـجـ نا بـا  دیاسرفب ـ . تنت   ( هار نیا  رد   ) هچ رگا  نک ,  ادا  یـصقن  بیع و  چـیه  یب  لماک و  روط  هب  يوش  یم  کیدزن  ادـخ  هب  اهنآ 

ـغـا یرد ادرد و  دیوش ـ . راپسهرادخ  يوس  هب  تسا ,  هدومرف  نایب  امش  يارب  هک  یفیاظو  هدرک و  بجاو  امـش  رب  شیوخ  قح  زا  ادخ  هچنآ 
ار ربمایپ )  ) تنـسدنتشاد اپ  رب  ار  اهنآ  دـندرک و  ربدـت  ضیارف  ردو  دنتـسب  راک  هب  وکین  ار  نآ  دـندناوخ و  ار  نآرق  هک  نم  ناردار  نآ بـ بـر 

. دندناریمار تعدب  دنتخاس و  هدنز 

 . تابحتسم رب  ضیارف  نتشاد  مدقم  بوجو 

اب يروآ  یم  تسد  هب  هک  یتلیضف  نآ  زگره  ینامزاب ,  ضیارف  ندروآ  اج  هب  زا  تابحتسم  تلیـضف  هب  نتخادرپ  اب  رگا  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
ای یهاوـخ  یم  دنفـسوگرازه  دصـشش  یلع !  يا  (ص :)  ادـخ ربماـی  پـ دـنک ـ . یمن  يربارب  ینک  یم  شعیاـض  هک  يا  هضیرف  نآ  هاـنگ )  )
ار هلمج  رازه  دصشش   ( نآ : ) دومرف ربمایپ  هلمج  رازه  دصـشش  ادخ , لوسر  يا  درک : ضرع  هلم ؟  رازه جـ دصـششای  رانید  رازه  دصـشش 

ندر ـل کـ ما تـو بـه کـ دـنزادرپ , یم  تابحتـسمو  لـیاضف  هب  مدرم  يدـید  هاـگره  یلع !  يا  منک  یم  هصـالخو )   ) عـمج هـلمج  شـش  رد 
یم مدرم  ياـهبیع  هب  مدرم  يدـید  هاـگره  وش و  ترخآ  راـک  مرگرـس  وت  دـنیایند , راـک  مرگرـس  مدرم  يدـید  هاـگره  زادرپ و  ـض بـ یار فـ
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يدـید هاگرهو  زادرپب  ترخآ  نتـسارآ  هب  وت  دـنزادرپ , یمایند  نتـسارآ  هب  مدرم  يد  ـ ید هاـگرهو  زادرپب  تدوخ  ياـهبیع  هب  وت  دـنزادرپ ,
لـسوتم قلاخ  هب  وت  دنوش , یم  لسوتم  قلخ  هب  مدرم  يدـید  هاگره  وزادرپب  لمع  ندرک  صلاخ  هب  وت  دـنزادرپ , یم  لمع  يدایز  هب  مدرم 

. وش

 . تسا هدرک  ضرف  مدرم  رب  ناحبس  دنوادخ  هک  هچنآ 

وا ریقف  رقف  ات  دـنزاس , ربارب  تسدـیهت  مدرماـب  ار  دوخ  هک  تسا ,  هدرک  بجاو  قح ]   ] لدـع ناـیاوشیپرب  لاـعتم  يادـخ  ع :)   ) یلع ما  ـ ما  ـ
رگم دنامن  هنـسرگ  يریقف  چیه  نیاربانب ,  تسا  هدومرف  بجاو  نارگناوت  لاوما  ردار  ناتـسدیهت  كاروخ  ناحبـس  دنوادخ  دـبوشاینربار ـ .

زا ندرکرود  يارب  ار  زامن  كرش و  زا  ندرک  كاپ  يارب  درک , ضرف  ار  نامیا  ـد  نواد خـ دش ـ . دنم  هرهب  وا  قح  زا  رگناوت  هک  ببـس  نادب 
اهنآ هلیـسو  هب  تمایق  زور  هک  داهن  یـضیارفوت  ياهمادنا  همه  رب  دنوادخ  دشاب ـ . نادـنمزاین )   ) يزور ببـس  ات  ار  تاکز  توخن و  ربک و 

. دنک جاجتحا  وتاب 

. داهن ناحبس  يادخ  هک  يا  هضیرف  نیتسخن 

هب  ) اـهنآ زا  هک  یلمع  نیتـسخن  تسا و  هناـگجنپ  ياـهزامن  درک  ضرف  نم  تـما  رب  دـنوادخ  هـک  يزیچ  نیتـسخن  (ص :)  اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
 . تسا هناگجنپ  ياهزامن  دوش , یم  لاؤساهنآ  زا  نآ  هرابرد  هک  يزیچ  نیتسخن  تسا و  هناگجنپ  ياهزامن  دور  یم  الاب  ادخ ) هاگرد 

. درک ررقم  ناحبس  يادخ  هک  يا  هضیرف  نیرت  تخس 

هب تبسن  مدرم  نتشاد  فاصنا  مزاسن ؟  هاگآدرک  ضرف  شناگدیرفآ  رب  دنوادخ  هک  يزیچ  نیرت  تخس  زا  ار  وت  ایآ  ع :)   ) قدا ما صـ ـ ما  ـ
ددنب راک  هب  ار  نآ  دـیآ  شیپ  شیارب  یتعاطرگا  هک  يروط  هب  لاح ,  همه  رد  ادـخ  دای  ینید و  ناردارب  هب  کمک  يدردـمه و  رگیدـکی ,

ادـخ دای  هب  رایـسب  هدرک ,  ضرف  شیوخ  قلخ  رب  دـنوادخ  هک  ییاهزیچ  نیرتراوشد  زا  یـکـی  دـنک ـ . شیاهر  دـیآ  شیپ  یتیـصعم  رگاو 
مدوصقم ) اما تسادخ  دای  مه  نیا  هچرگ  تسین  ربکا )) هّللا  هّللا و  الا  هلا  هّللدمحلا و ال  هّللا و  ناحبس   )) مدوصقم دومرف : سپس  تسا  ندوب 

راک هب  ار  نآ  دوب  نایم  رد  یتعاط  ياپ  رگا  هک  يروط  هب   , تسا مارح  لالح و  اب  ندش  ور  هب  ور  ماگنهرد  ندوب  ادخ  دای  هب  ادـخ ) رکذ  زا 
نیرتگرزب زا  دیامرف : یم  رگیدکی , هب  تبـسن  مدرم  قوقح  حیـضوت  رد  ع ,)   ) ما عـلـی ـ ما دنک ـ . شکرت  دمآ  شیپ  یتیـصعم  رگا  ددـنب و 

ناحبـس يادخ  هک  تسا  يا  هضیرف  نیا  تسا  نارادـمامز  رب  مدرم  قح  مدرم و  رب  نارادـمامز  قح  هدومرف  بجاو  دـنوادخ  هک  قوقح  نیا 
 . تسا هدومرف  بجاو  رگیدکی  هب  تبسن  فرط  ود  ره  يارب 

 . ضیارف عمجم 

هک مه  ار  هچنآ  یتح  يوگ و  یناد مـ یمن  هچنآ  مدنزرف !  : دیامرف یم  هیفنح ,  نبدمحم  شدـنزرف  هب  دوخ  شرافـس  رد  ع ,)   ) یل ما عـ ـ ما  ـ
رد اهنآاب  تمایق  زور  هک  تسا  هدومرف  ررقم  یـضیارف  تندـب  ياهمادـنا  همه  رب  یلاعت  كرابت و  يادـخاریز  يوگم ,  یماـمت  هب  یناد  یم 

هداد ناشرادشه  هداد و  زردنا  رکذت و  حراوج  واضعا  نیا  هب  دن و  ـت مـی کـ ساو زا خـ ار بـ وت  اهنآ  هب  تبـسن  دروآ و  یم  تجح  وت  ربارب 
نادب عـلـمـی نـیـسـت ار  وت  هچنآ  زا   : )) تسا هدومرف  لجوزع  يادخ  الثم  تسا  هدرکن  ناشیاهردوخ  لاح  هب  هتخو و  ـ مآ بدا  نانآ  هب  و 

نابز زا  ار  ناـتهب )   ) نآ هک  هاـگ  نآ   : )) تسا هدومرف  و  دـنوش )) یم  تساوخ  زاـب  یگمه  لدو  مشچ  شوگ و  اـنامه  هک  يور مـکـن  پـیـ
هک نیااب  تسا  هداس  لهس و  يراک  هک  دیتشادنپ  یمو  دیتفگ  یم  دیتشادن  ملع  ناد  هک بـ ار  يزیچ  دوخ  ياهنابز  اب  دیتفرگ و  یم  رگیدکی 

ياد ـ خد یگدـنب کـنـنـ تدابع و  ار  وا  ادـخ  زا  يربنامرفاب  اـت  تسا  هتـساوخ  اهمادـنا  نیا  زا  سپ  ـ ـس (( دو گرز بـ ادـخ بـس بـ دزن  رما  نآ 
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دییامن و یگدـنب  تدابع و  ار  ناترا  ـ گدرور ـ پو دـینک  هدجـس  دـینک و  عوکر  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   : )) تسا هدومرف  لجوز  عـ
ـا ما تسا ـ .  هتـشگ  ررقم  حراوج  واضعا  رب  هک  تسا  عماـج  هضیرف  کـی  نیا  سپ ,  (( دـیوش راگتـسر  هک  دـیاش  دـیهد  ماـجنا  بوخراـک 

جنپ نیا  رب  مالسا  دشاب و  یم  هاگ  هیکت  جنپ  نآو  تسا  مالسا  ياههاگ  هیکت  هدرک ,  ضرف  دوخ  باتک  رد  ناحب  ـ ـس ـد  نواد ـچـه کـه خـ نآ
نیا نیتسخن  دننادب  ار  اهنآ  دـنفظوم  ناگمه  هک  هداد  رارق  دـح  راهچ  ضیارف  نیا  زا  کیره  يارب  ناحبـس  دـنوادخ  تسا  هدـش  انب  هضیرف 

تابجاو همه  عماـج  متاـخ و  يرخآ  نیا  هک  تیـالو  سپ  ناز  جـح و  هاـگ  نآ  هزور و  نآ  زا  دـعب  تاـکز و  سپـس  تسا و  زاـمن  ضیارف 
: دنـضیارف نیرتگرزب  زا  هک  تسا ,  هضیرف  جـنپ  هدومرف  ررقم  دوخ  قلخ  رب  دـنوادخ  هک  یـضیارف  ياهزرم  دودـح و  تسا ـ .  تابحتـسمو 

 . تسا رگید  هضیرف  راهچ  نابهگن  هک  تیالو  هزور و  جح و  تاکز و  وزامن 

. راک رد  یهاتوک 

. راک رد  یهاتوک  زا  زیهرپ 

تبیصم ندرک ,  یهاتوک  ع :)   ) یلع ماما  مدیزرو ـ .))  یهاتوک  ادخ  روضحرد  هچنآ  رب  اغیرد  دیوگب : یـسک  ادابم )  ) هک نآ  ات   . )) نآرق
یـشان ياهـسوسفا  ع :)   ) يداه ماما  تسا ـ .  نایاناوت  تبیـصم  ندرک ,  یهاـتوک  (ع :)  اـضر ماـما  تسا ـ .  راـک ) ماـجنا  رب   ) اـناوت صخش 

هجیتن تسا و  ینامیشپ   , يراگنا لهس  هجیتن  ع :)   ) یلع ماما  ریگ ـ . شیپ  رد  ار  یشیدنارودو  يراک  مکحم  رآ و  دای  هب  ار  يراگنا  لهسزا 
را ـهـ نز تسا ـ .  شنزرس  بجوم  نآ  هک  دیزیهرپب  ندرک  یهاتوک  زا  غیرد ـ .)  تراسخ و  زا   ) ندنام ملاس  یـشیدنارود ,  يراکمکحم و 
هک ره  ع :)   ) قداـص ماـما  درادـن ـ . يدوـس  ترـسح  هـک  هاـگ  نآ  دروآ , یم  راـب  هـب  ترـسح  ندرک  یهاـتوکاریز  ندرک ,  یها  ـ تو زا کـ
اب ینیـشنمه  هدنـشخبزا ,  ییوج  شـشخب  دـنام : ماکان  دزرو  یهاتوکاهنآ  رد  سک  ره  هک  تسا  زیچ  هس  دـتفا ـ . هاگترپ  رددـنک  یهاتوک 

یهاـتوک ماـگنهرد  هک  تسا  هداد  رارق  یتـمینغ  ار  دوخ ) زا   ) تعاـط ناحبـس  ياد  خـ ع :)   ) ما عـلـی ـ ما ناطلـس ـ .  تلامتـسا  دنمـشناد و 
نآ رد  ار  ناـنآرگا  ـد : یا ـ مر مـی فـ ـر , کذ ـل  ها ـف  ـصو رد  دـننک ـ . یم  دوـخ  نآ  زا  ار  نآ  ناـکریز  نآ )  ندروآ  تسد  هـب  زا   ) ناـناوتان
دنا هدوشگار  ناشیاه  همانراک  ناسچ  هک  ینک  مسجم  دوخ  نهذ  رد  تسا  برقم )  ناگتشر  فـ  ) روهشم هک  ییاهتلزنم  هدیدنـسپ و  تاماقم 
اهنآ كرترد  اما  دـندش  یهن  نآ  زا  ای  دـندیزرو , روصقاهنآ  ماجنا  رد  اما  دـنا  هدـش  هداد  نامرف  نادـب  هک  ینـالک  درخ و  راـک  ره  يارب  و 

یگدنز یمانـشوخ  اب  مدرم  نایم  رد  دنکن و  یهاتوکدوخ  راک  رد  دشاب , رابدرب  هک  یـسک  دنـشک ـ . یم  باسح  دوخ  زا  دندرک , یهاتوک 
 . ناگدنام بقع  ماجرف  شتآو  تسا  نازاتشیپ  نایاپ  طخ  تشهب  دنک ـ .

. طیرفت طارفا و  زا  یهن 

تفگـش هک  هتخیوآ  يا  هراپ  تشوگ  ناسنا  نیا  ندـب  ياـهگر  زا  یگر  هب  رگطیرفت ـ . اـی  رگطارفارگم  ینیبن ,  ار  ناداـن  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
هک يروط  هب  دراد  دوجو  تمکح  دـض  ياه  هیاـم  تمکح و  ياـه  ـه  یا نآ مـ رد  ار کـه  ـ یز  , ـت ـسوا نآ قـلـب  تسوا و  وضع  نیرتزیگنا 

رگا دـنک و  شدوباـن  يد  ـنـ مزآ , دروآ ناـجیه  هب  ار  نآ  عـمط  ـر  گا ـد و  نادر شراو گـ طـمـع خـ ـد , هد ـت  ـسد نآ  وزرآ بـه  ـیـد و  مار ـ گا
وا هب  یطیرفت  ره  سپدرازایب ,  ار  وا  مکـش  يرپ  دن , طار کـ ـ فا ير  ـیـ ـس ردرگا  دشکب و  ار  وا  هودنا  سوسفا و  دبای , طلـست  نآ  رب  يدـیمون 

قحان هب  ار  وا  یتسود  هک  یطارفا  رادتـسود  دـنوش : كاله  هور  ود گـ هرا مـن  ـ برد يدوز  بـ دـنادرگ ـ . هاـبت  ار  وا  یطارفا  ره  دـنز و  ناـیز 
. دیریگ شیپ  رد  ار  هار  نیا  سپ  تسا  هنایم  هار  نم  هرابرد  مدرم  تلاح  نیرتهب  درب و  قحان  هبار  وا  ینمشد  هک  یطارفا  ـمـن  شد دناشک و 

 . تغارف
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 . تغارف

تمایق زور  (ص :)  ادـخ ربمایپ  روآ ـ .)) يور  تراگدرورپ  يوس  هب  قایتشااب  شوک و  رد  تعاط  هب  یتفاـی ,  تغارف  نوچ  سپ ,   . )) نآرق
وگ ددرگب  راکیب  شدوخ  دنهد و  ماجنا  ( راکتمدخ رکون و  راکشیپ و  زا   ) نارگیدار شیاهراک  هک  دراد  یـسک  ار  یـسرباسح  نیرت  تخس 

باوخرپ هدـنب  زا  لاعتم  يادـخ  ع :)   ) مظاک ماما  تسا ـ .  یهابت  داسف و  بجوم  يراکیباما  تسا  تمحز  جـنر و  هیام  ندرک  راک  هک  نیا 
هن تسایند و  راک  رد  هن  هک  هراکیب  تسردنت  صخش  زا  دنوادخ  (ص :)  ادخ ربمایپ  دراد ـ . ترفن  راکیب  هدنب  زا  یلاعت  يادخ  دراد , ترفن 

ماما تغارفو ـ .  یتسردـنت  تسا :  مدرم  زا  يرایـسب  داـسفای ) شیاـمزآ   ) هنتف هیاـم  هک  تسا  زیچ  ود  دراد ـ . ترفن  ترخآ ,  راـک  مرگرس 
هک تسا ,  يراتفرگو  شیامزآ  يارـس  ایند  هک  ناد  بـ تسا ـ .  ینارـسوه  تغارف ,  اـب  تسا ـ .  تغارفزا  هتـساخرب  سوه  اوه و  ع :)   ) یلع

راـک رگا  ددرگ ـ . وا  سوسفا  هودـنا و  هیاـم  تماـیق  زور  رد  يراـکیب  نآ  هک  نیا  رگم  دوشنراـکیبو , هدوسآ  یتعاـس  نآ  رد  زگره  یمدآ 
دای اب  ارام  ياهلد  اعد : ـ  رد  (ع ـ )  دا ـجـ ـس ما  ـ ما تسا ـ .  یهابتو  داسف  بجوم  زین  ندوب  راکیب  هتـسویپ  تسا ,  تمحز  جنر و  هیام  ندرک 

تغارفرگا راد و  زاب  رگید  یتعاط  ره  زا  دوخ  تعاطاب  ار  نامیاهماد  ـ نا ـی و  سا ره سـپـ زا  دوخ  ساپـساب  ار  نامیاهنابز  يدای و  ره  زا  دوخ 
, دروا يور نـیـ اـم  هـب  یگدزلد  دــسرنار و  اـم  یهاـنگ  نآ  رد  هـک  هد  رارق  ملاـس  یتـغارف  ار  نآ  يا  هدو  ـ مر رد فـ اــم مـقـ يارب  يراــک  زا 

هتـشاگن ام  يارب  هک  یتانـسح  زا  نامداش  , اهیکین ناگدنـسیون  دندرگرب و  ام  ناهانگزا  یلاخ  يا  همان  اب  اهیدب  هدـن  ـ ـس ـ یو نا نـ ـتـگـ ـشر ـ فا تـ
تدا زا عـبـ  ) نادب مامتها  هک  يراکزا  ارم  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخراب ! قالخالا : ـ  مراکم  ياعد  رد  دـننک ـ . تعجارمدـنا 

ینک و یم  تساوخزاـب  نـم  زا  نآ  هراـبرد  تماـیق )  ي   ) ادرف هـک  راداو  يراـک  هـب  ارم  نادرگ و  زاـین  یب  دراد , یم  مزاــب   ( تـی ـ گد و بـنـ
درذـگ و تدابع  اب  هک  یتحـصو  یتسردـنت  اج : ـ  نامه  رد  زی  نـ امن ـ .  فرـص  ما ,  هدـش  هدـیرفآ  نآ  يارب  هک  هچنآ  هار  رد  ارم  ياهزور 

تغارف هزم  تشیاشگ  ناوت و  زا  شیاشگ  ناوتاب و  ایادـخ ) ( : ـ  هفرع زور  ياـعد  رد  اـمرف ـ . میزور  دـشاب , هارمه  ینمادـکاپاب  هک  یتغارف 
يو مـن ـ ـس تیاهناغمرا  زا  یناغمرا  ناـشچب و  نم  هب  دـنادرگ , یم  کـیدزن  وت  هب  هچنآ  رد  شـشوکو  يراد  تسود  وت  هچنآ  ماـجنا  يارب 

 (: ع  ) ما عـلـی ـ ما نادرگ ـ .  ترادید  قاتـشمو  ناسرتب  تماقم  زا  ارم  هد و  رارق  نایز  یب  ار  متـشگزاب  دنمدوس و  ار  متراج  ـت و تـ ـسر بـفـ
. درادن زاب  اه  هظحل  نآ  زا  ار  وا  يا ,  هدنرادزاب  چیه  هک  دشاب  هتشاد  دوخ  يارب  یتاظحل  یتعاس و  ناس  ـ نا ـت کـه  سا راواز  چـه سـ

. اه هقرف 

 . یمالسا ياه  هقرف 

یـسکرگم دنهارمگ , اه  هقرف  نیا  همه  تسوا  تسدرد  مناج  هک  نآ  هب  دنگوس  دش و  دهاوخ  هقرف  هس  داتفه و  تما  نیا  ع :)   ) یلع ماما   ـ
ینب دمآ  دهاوخزین  نم  تما  رـس  رب  وم  هب  وم  دمآ  لیئارـسا  ینبرـس  هب  هچنآ  (ص :)  ادخ ربمای  پـ دشاب ـ . نم  هعیـش  دنک و  يوریپ  نم  زا  هک 
ماما دنـشاب ـ . شتآ  رد  همه  هقرف ,  کی  زجب  هک  دش , دنهاوخ  تلم  هس  داتفه و  يدوزب  زین  نم  تما  دـندش و  تلم  ود  دات و  لیئارـسا هـفـ
رتشیب نانآ  زا  هقرف  کی  دش و  دی  ـ هاو هقرف خـ هقرف  نانآ  نوچمه   , تما يا  زین , امش  دندش و  هدنکارپ  نانچو  نینچ  رثا  رب  اراصن  ع :)   ) یلع

. دنک يوریپ  نم  زا  هک  یسک  نم و  رگم  دنهارمگ , امش  ياه  هقرف  همه  هک  دینادب  تشاد  دیهاوخ 

 . هس نم  تما  هک  ادخ  لوسر  هدومرف 

. دوش یم  هقرف 

ارم تیب  لـها  نم و  دـهاکن , نآ  زا  يزیچ  نیرتمک  لـطاب  هک  قح  رب  يا  هقرف  دوش : یم  میـسقت  هقرف  هس  هب  نم  تما  (ص :)  ادـخ ربماـی  پـ  ـ
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نآ یبان  رب  زج  يزاس ,  رترو  هلعش  ار  شتآ  یهن و  شتآ  رد  ار  نآ  هچ  ره  هک  تسا  یبان  يالط  تیاکح  نانآ  تیاکح  دنراد  یم  تسود 
ساسمال دنیوگ : یمن  اما  يرماس ,  نییآ  رب  ودنبذبذم  يا  هقرف  دـها و  نآ نـکـ زا  يز  كدـنا چـیـ قح  هک  لطاب  رب  يا  هقرف  دوشن و  هدوزفا 

 . تسا يرعشا  سیق  نب  هّللادبع  نانآ  ياوشیپ  هن )  گنج   ) لاتقال دنیوگ : یم  هکلب  دینزن ) تسد  نم  هب  )

. داسف

. دنک یم  دساف  ار  مدرم  هدوت  هچنآ 

هچنآزا یضعب  يازس )   ) ات تسا  هدش  رادومن  ایرد  یکشخرد و  داسف  هدروآ ,  مهارف  مدرم  ياهتـسد  هچنآ  بب  ـ ـس بـه   . )) نآرق هانگ .  1 ـ 
زا ور و  شیپ  زا  ادخ  نامرف  هب  ار  وا  یپ  رد  یپ  هک  تسا  یناگ  ـتـ شر وا فـ يار  بـ ((. )) دندرگ زاب  هک  دشاب  دناشچب , نانآ  هب  دنا  هدرک  هک  ار 

يار ادخ بـ نوچ  دـنهد و  رییغت  اردوخ  لاح  نانآ  ات  دـهد , یمن  رییغت  ار  یموق  لاح  ادـخ  تقیقحرد ,  دـننک  يرادـساپ مـی  شرـس  تشپ 
میب يارب  ار  قرب  هک  یـسک  تسوا  دوب  دـهاوخن  ناـنآ  يارب  يرگتیاـمح  وا  زا  ریغ  تسین و  نآ  يارب  یتشگرب  چـیهدهاوخب  یبیـسآ  یموق 
دوخ درواتـسد  ببـس  هب  دسرب  امـش  هب  یت  ـیـبـ ـص مـ ـه )  نو گـ  ) و هـر ((. )) دنک یمرادیدپ  ار  رابنارگ  ياهربا  دـنایامن و  یم  امـش  هب  دـیماو 

تسین يروای  تسرپرس و  ارامـش  ادخ  زج  دیتسین و  ادخ )  ) هدننک هدنامرد  ـیـن  مز رد  ـمـا  ـشو درذ  رد مـی گـ يرایـسب  زا  ادخ  تسامش و 
دنزیخرب و حبـص  هک  دندروخ  دنگوس  هک  هاگ  نآ  میداد ,  رارق  شیامزآدروم  میدومزآ ,  ار  نارادغاب  هک  هنوگ  نام  ار هـ نا  ـ نآ مـا  ((. ))

ـ )  (ع رقاب ماما  میداد ـ .))  روگنا  غاب  وداهنآ  زا  یکی  هب  هک  نزب  لثم  ار  درم  ود  نآ  نانآ ,  يارب  و  ((. )) دـننیچب امتح  ار  غاب )   ) نآ هویم )  )
دنتسه وا  زا  ـد کـه پـس  ند ناد مـحـمـ ـ نا دمحم و خـ نانمـشد  نانآ  : ـ ,)) دروآ یمن  نامیا  وا  هب  هک  تسا  یـسک  نانآ  زا  و   )) هیآ هرابرد 

و  )) هیآ زا  لاؤس  ـخ بـه  ـسا رد پـ تسوا ـ .  لوسر  ادـخ و  زا  ینامرفان  يراکهابتزا ,  روظنم  تسا ))  رتاناد  ناراکهابت  هب  تراگدرورپ  و  ))
نآ (ص )  دوخ ربمایپ  هلیسو  هب  لجوزع  دنوادخ  دوب و  هدش  دسا  نیمز فـ رسیم ! يا  دومرف : دینکم ـ )) داسف  نآ ,  حالـصا  زا  سپ  نیمز  رد 

نبدـمحم تالاؤس  هب  خـساپ  رد  ـا(ع ,)  ـضر ما  ـ ما دـینکم ـ .)) داسف  نآ ,  حالـصا  زا  سپ  نیمز  رد  و  : )) دومرف هاـگ  نآ  ودرک  حالـصا  ار 
رب دوب و  نانآ  يدوبان  نامدرم و  داسف  دـش , یم  لالحرگا  نآ ,  ندرک  لالح  رد  اریز  دومرف , مارحار  سفن  لتق  دـنوادخ  تشون :  ناـنس , 

تیبرت كرت  واهبـسن  نتفر  نیب  زا  سفن و  لتق  نوچ  يدـسافماریز  دومرف , مارح  ار  اـنز  لاـعت  ياد مـ خـ هعماـج .  ماـظن  مظن و  ندروخ  مه 
ار نمادـکاپ  نانز  هب  ندز  تمهت  لجوز  ياد عـ خـ دراد . یپ  رد  لیبق  نیا  زا  يدـسافم  ثاریم و  ثرا و  هلاـسم  ندروخ  مه  هب  ناـکدوک و 

ناـیم زا  و   ( كدوک  ) تیبرت كرت  ثاریم و  ثرا و  عضو  ندروخ  مه  هب  ـد و  نزر راـکنا فـ اهبـسن و  نتفر  نیب  زا  بجوم  اریز  دومرف , مارح 
اشحف (ص :)  ادخ ربمایپ  Description: E ـ : دنماجنا . یم  مدرم  یهابت  هب  هک  تسا ,  یلماوع  گرزب و  ناهانگ  رگید  اهتخانـش و  نتفر 

هتـشادن هقباس  اهنآ  ناگتـشذگ  نایم  رد  هک  ییاهیرامیب  اهدرد و  نوعاط و  هک  نیا  رگم  دـشن , عیاش  یمدرم  ناـیم  رد  زگره  يراکتـشز  و 
اراکشآ هاگرهو  دنز  یمن  ینایز  نآ  بحاص  زج  یـسک  هب  دوش  بکترم  یناهنپ  هدنب  هاگره  ار  هان  گـ تفای ـ .  عویـش  نانآ  نیب  رد  تسا , 

يا هدع  هانگرفیک  هب  ار  مدرم  موم  ـد عـ نواد خـ دـناسردهاوخ ـ . بیـسآ  مدرم  مومع  هب  هانگ  نآ  دـننکن , عنم  ار  وا  مدرم  دـهد و  شماجنا 
نیا رد  دننکن  دننک و  يریگولج  نآ  زا  دـنناوتبو  دـنن  هد کـ ـ ها ـ ـش دو مـ نا خـ رد مـیـ ار  يراکتـشز  هک  نآ  رگم  دـهد , یمن  باذـع  صاخ 

2 درک . باذع  ار  نانآ  همه  دنوادخ  هک  نیا  رگم  , دندرکن كرت  ار  داهج  یمدرم  چیه  دنک ـ . یم  باذعار  صاخو  ماع  دـنوادخ  تروص 
شنایارگ قح  رب  تما  نآ  نایارگ  لطاب  هک  نیا  رگم  دشن , فالتخا  راچد  دوخ  ربمایپزا  سپ  یتما  چیه  (ص :)  ادـخ ربما  پـیـ فالتخا ـ .   ـ

هریچ نآ  قح  رب  نآ  لطاب  هک  نآ  زج  , دشن فالتخا  راچد  دوخ  ربمایپ  زا  سپ  یتما  چیه  هک  ادخ  هب  دنگوس  ع :)   ) یلع ماما  دندش ـ . هریچ 
هک ادخ  هب  دنگوس  : دیامرف یم  دهد , یم  ربخ  دوخ  نارای  هب  هیواعم  هاپس  ندش  هری  زا چـ نآ جـا کـه  تساوخن ـ .  ادخ  هک  نیا  رگم  تشگ 

لدمهان هدنکارپ و  دیقحرب  هک  نآ  اب  امش  دنناتسادمه و  دوخ  لطابرب  نانآ  اریز  دنوش , هریچ  امـش  رب  يدوزب  تعامج  نیا  منک  یم  نامگ 
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دنرادتناما و دوخ  ياوشیپ  هب  تبـسن  نانآ  دـنرب  یم  نامرف  ـش  یو لطاب خـ ياوشیپ  زا  اهنآ  دـینک و  یم  ینامرفان  دوخ  قح  ياوشیپ  زا  امش 
هک دـــننانآ  ـا  یآ  . )) نآرق يربارب .  3 ـ  دـینیرفآ . یم  یهابت  داسف و  امـش  هک  نآ  لاح  دنراکتـسرد , ناشنیمزرـس  رد  ناـنآراکتنایخ  اـمش 
زا ار  نانآ  زا  یخرب  میا و  هدرک  میـسقت  ناشنای  ایند مـ یگدنز  رد  ار  نانآ  شاعم  لیاسو )   ) ام دـننک ؟ یم  میـسقت  ار  تراگدرورپ  تمحر 
زا وت  راگدرورپ  تمحر  دـنریگ و  تمدـخ  هب  ار  رگید )  ) یـضعب اهنآ  زا  یـضعب  ات  میا ,  هداد  رارق  رگید )  ) یـضعبزا رتالاب  تاجرد  رظن ) )

دنهاوخ رـس  هب  یبوخ  ریخ و  رد  هتـسویپ  دنـشاب  نوگ  هنوگ  هک  ینامز  ات  مدرم  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما تسا ـ .))  رتهب  دـنزودنا  یم  نانآ  هچنآ 
تشون رکشل  نارس  هب  دیسر , تفالخ  هب  هک  نآ  زا  پـس  ع ,)   ) ما عـلـی ـ ما قح ـ .  زا  تیمورحم  4 ـ  دندرگدوبان . دنوش  ربارب  هاگره  درب و 

نآ راچان ) هب   ) مه نانآ  دندرک و  مورحم  ( دوخ  ) قحزا ار  مدرم  هک  دنداتفارد  تکاله  هب  ببس  نیا  هب  تقیقح  رد  امـش  ناینیـشیپ  دعباما , : 
 (: (ص ادـخ ربمایپ  2 ـ . ))  )) دـندرک يوریپ  لطاب  زا  ریزگاـن )  ) مه مدرم  دـنداد و  قوس  لـطاب  یتسرداـن و  هار  هب  ار  نا  ـ نآ ـد و  ند ـ یر ار خـ

و  ) هزیکاـپ كا و  ـز پـ گر هـ دوش ـ . یمن  هتفرگ  ناشدـنمروززا  اـهنآ  ناوتاـن  قح  هک  ار  یمدرم  دـنادرگ  هزیکاـپو  كاـپ  دـنوادخ  هنوـگچ 
هک ار  یتما  نآ  دنادرگن  هزیکاپ  كاپ و  دنوادخ  دوشن ـ . هتفرگ  دنمتردقزا  زرل  سرت و  نودب  ناوتان  قح  هک  یتما ,  نآددرگن  دـنمتداعس )

. دریگن دنمروززا  ار  دوخ  قح  زرل  سرت و  نودب  ناوتان 

 . مدرم هدوتداسف  رد  هعماج  ناگدبز  داسف  شقن 

نتخومآ ملع  زا  هک  ینادا  نـ ددـنب , راک  هبار  شیوخ  ملع  هک  یملاع  تسا :  سک  راـهچ  دوجو  هب  اـیند  نید و  يراوتـسا  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
ملع ملاع  هاگره  اریز  دشورفن , شیایند  هب  ار  شترخآ  يرادان کـه  دزرون و  لخب  دوخ  شـشخب  رد  هک  يا  هدنـشخب  دـشاب , هتـشادن  گنن 

ترخآ رادان  , دزرو لخب  شـشخب  لذب و  زا  رگناوت  هاگره  ودـنز  زابر  ـ ـس ـتـن عـلـم  خو ـ مآ زا  نادان  ددـنبن ,) راک  هب  (و  دراذـگورف ار  دوخ 
شـشخب هک  يرگناوت  هب  ددـنب , راک  هب  ار  دوخ  ملع  هک  یملاـع  هب   : تسا سک  راـهچ  دوجو  هب  اـیند  ماو  قـ دـشورفب ـ . شیاـیند  هب  ار  دوخ 

ار شملع  ملاع  هاگره  دشورف  يرگید نـ يایند  ياربار  شترخآ  هک  یتسدـیهت  هب  دوشن و  وا  نتخومآ  ملع  عنام  ربکت  هک  ینادان  هب  دـن , کـ
يرگید ياـیند  يارب  ار  دوخ  ترخآ  تسدـیهت  دزرو و  ربـکت  نتخومآ  زا  لـهاج  ودـنک  يراددوـخ  شـشخب  زا  رگناوـت  ددـنبن و  راـک  هب 

زا هک  يدنمتورث  هب  دـنک , لمع  دوخ  هتفگ  هب  دـیوگب و  هک  یملاع  هب  تسا :  سک  راهچ  هب  نید  يراوتـسا  نانآ ـ .  رب  ياو  سپ  , دـشورفب
شناد نتخوـمآ  زا  هک  یناداـن  هب  دـشورفن و  شیاـیند  هب  ار  شترخآ  هک  یتسدـیهت  هب  دزروـن , غـیرد  ادـخ  نید  ناوریپ  هب  دوـخ  ناـس  ـ حا

دـشورفب شیایند  هب  ار  شترخآ  تسدیهت  دزرو و  لخب  دو  لام خـ رد  دنمتورث  ودرادـب  ناهنپ  ار  دوخ  ملع  ملاع  هاگره  سپ ,  دزرونربکت 
نامدرم هدـنکارپ  نوگانوگ و  ياهرکیپ  اهدجـسم و  یناوارف  نیاربانب ,  ددرگربارقهق  هب  ای  ـ ند دزرو , فاکنتـسا  شناد  لیـصحتزا  ناداـن  و 

نانآ فالخ  رب  نطابرد  دیزیمایب و  نانآ  اب  رهاظ  هب  دومرف : تسیزدیاب ؟  هنوگچ  نامز  نآ  رد  نانمؤمریما !  يا  دش : ضرع  دـبیرفن  ار  امش 
یم میسقت  هورگ  جنپ  هب  صاوخ  تسا  صاوخ  داسف  زا  یـشان  مدرم ,  هدوت  داسف  دومرف :  , مدرم هماع  لاوحا  زا  لاؤس  هب  خساپ  رد  دیـشاب ـ .

ناروای هک  نایوجگنج  دنیادخ , يانما  هک  ناناگرزاب  دنیادخ , هب  یهتنم  هار  هک  نادهاز  , دنیادخ يوس  هب  نایامنهار  هک  نادنمـشناد  : دنوش
یـسک هچ  زا  رگید  دشاب , نک  عم  لا جـ عا و مـ ـمـنـد طـمـ ـش ـ ناد ـر  گا ـنـد پـس ,  یاد ناتـسرپرس خـلـق خـ هک  نارادمامز  دـنیادخ و  نید 

تنا نا خـیـ ـ گرزا ـ بر ـ گا دوش و  ادـتقا  سک  هچ  هب  رگید  دـشاب , بغاردـنراد  مدرم  هچنآو  ایند  هب  دـهاز  رگا  تساوخ و  ییاـم  ـنـ هار دـیاب 
تورثو لام  بسک  هب  مشچ  دشاب و  امندوخ  وج  ـنـگـ جر ـ گا درک و  دامتعا  نانیمطا و  ناوت  یم  یـسک  هچ  هب  دـهدن , تاکز  دـشاب و  هشیپ 

اور یتلادع  یب  روج و  نیمارف  ماکحا و  رد  دشابرگمتس و  رادمامز  رگا  دوش و  عافد  نانامل  زا مـسـ یسک  هچ  هلیسو  هب  رگید  دشاب , هتـشاد 
يا در مـگـر عـلـمـ دوباـن نـکـ ار  مدرم  هـک  ادـخ  هـب  دـنگوس  دوـش ؟ هـتفرگ  رگمتـس  زا  هدیدمتـسداد  یـسک  هـچ  هلیـسو  ـگـر بـه  ید دراد ,

, دنا هدرک  متس  هک  یناسک  يدوزب  رگمت و  ـ ـس ناراد  ـ ما ـ مزو ییایر  نایوجگنج  هشیپ و  تنایخ  ناناگرزاب  هاوخ و  ایند  نادهاز  راکعم و  طـ
 . تشگ دنهاوخرب  هاگتشگزاب  مادک  هب  هک  دننادب 
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 . نآرق رد  نادسفم 

یم نو  ـ بز ار  نانآ  زا  يا  هقبط  تخاس ,  هقبط  هقبط  ار  نآ  مدرمو  تشارفارب  رـس  رـصم )  ) نیمزرـس رد  نوعرف  اـنامه   . )) نآرق نوعرف .  1 ـ 
نوراق  . )) نوراق 2 ـ  دوب .)) نادسفم  زا  وا  انامه  تشاذگ  یم  هدنز  یـشک )  هرهب  يارب   ) ار ناشنانز  دیرب و  یم  رـس  ار  ناشنارـسپ  تشاد : 

یم نیگنـس  يدـنموری  هور نـ ـ گر ـهـا بـ نآ ياهدـیلک  هک  میدوب  هداد  وا  هب  ردـق  نآ  اه  هنیجنگزا  درک و  متـس  ناـنآ  رب  دوب و  یـسوم  موق  زا 
يارـس تسا  هداد  تیادخ  هچنآ  اب  دراد و  یمن  تسود  ار  ناگدـننک  يداش  ادـخ  هک  نکم  يداش  دـنتفگودب : يو  موق  هک  هاگ  نآ  دـمآ ,

هک يوجم  داـسف  نیمز  رد  نک و  یکین  درک , یکین  وت  هب  ادـخ  هک  ناـنچمه  نک و  شو مـ ـ مار ـیـا فـ ند زا  ار  دوخ  مهـس  يوجبار و  ترخآ 
رد رابود  اعطق  هک  میدادربخ  لیئارسا  نادنزرف  هب  ناش )   ) ینامسآ باتک  رد  و   . )) لیئارـسا ینب  3 ـ  دراد .)) یمن  تسود  ار  نادسفم  ادخ 
هک راب  ره  تسا  هتـسب  ادخ  تسد  دنتف : دو گـ و یـهـ  ((. )) تساخ دـیهاوخ  رب  یگرزب  رایـسب  یـشکرس  هباعطق  درک و  دـیهاوخ  داسف  نیمز 
ـ  4 دراد .)) یمن  تسود  ار  نادسفم  ادـخ  دنـشوک و  یم  داسف  يارب  نیمزرد  تخاس و  شوماخ  ار  نآ  ادـخ  دـنتخورفارب  ار  یگنج  شتآ 

هدشن ـتـه  خا ـا سـ هر ـهـ ـش رد  ناشدننام  هک  مرا  راد  نوتـس  ياهترامعاب  درک ؟ هچ  داع  اب  تراگدرورپ  هک  يا  هتـس  ـ ناد مـگـر نـ . )) دوه موق 
رد هک  نانامه  دـنلب ؟) ياـهانب  و   ) اـههاگر ـب خـ حا ـ ـص نوعرف ,  اـب  و  دـندیرب ؟ یمار  اهگنـس  هتخت  هرد  رد  هک  ناـنامه  دومث , اـب  و  دوب ؟
زا سپ  ار  امـش  هک  ار  یماگنه  ـد  یروآ دا  و بـه یـ  . )) حلاص موق  5 ـ  دندرک .)) ؟ يراکهبت  رایسب  اهنآرد  دنتشادرب و  نایغط  هب  رـس  اهرهش 

دیدرک و یمرایتخا  ییاهخاک  دوخ ) يارب   ) نآ ياهتشد  رد  داد  بسانم )   ) ياج امش  هب  نیمز  رد  دینادرگ و  نانآ )   ) نانیـشناج داع   ( موق )
 . بیعش موق  6 ـ  دیرادم .)) رب  داسف  هب  رس  نیمز  رد  دیروآ و  دای  هب  ار  ادخ  ياهتمعن  سپ  دیدیشارت  یم   ( یناتـسمز  ) ییاه هناخ  اههوک  زا 

. طول موق  7 ـ  دـیرادمربداسف .)) هب  رـس  نیمز  رد  دـیهدم و  مک  ار  مدرم  قوقحو  دـیهد  مامت  داد , هب  ار  وزارت  هنامیپ و  مو مـن ,  يا قـ و  ))
 ( یل  ) و دینک ؟ یم  يراکدـیلپ  دوخ  ياههاگـشاب  رد  دـینک و  یم  عطق  ار  لسانتو )  دـلاوت   ) هار دـیزیمآ و  یم  رد  ـا  هدر ـمـا بـا مـ ـش ـا  یآ ))
راک داسف  موق  رب  ارم  اراگدرورپ !  : تفگ طول )  ) روایب اـم  رب  ار  ادـخ  باذـع  ییوگ  یم  تساررگا  دـنتفگ : هک  دوبن  نیا  زج  شموق  خـساپ 

, دنشوک یم  داسف  هب  نیمزرد  دنگنج و  یم  وا  ربمایپ  ادخ و  اب  هک  یناس  ياز کـ سـ . )) رگداد ياوشیپ  هیلع  رگـشروش  8 ـ  نادرگ .))  بلاغ 
ار شنازیزع  هاـبتار و  نآ  دـنیآرد  يرهـش  هب  نوچ  ناـهاشداپ  تفگ :  هکلم )   . ))) نآرق هاـشداپ .  9 ـ  دـنوش .))  هتـشک  هک  تسین  نیا  زج 

هاگره دـندرگ ـ . دوبان  ناگیامنارگ  دـنوش , رادـمامز  ناگیامورف  هاگره  ع :)   ) یلع ماـما  تسا ـ .))  نینچ  اـهنآ  شور  دـننادرگ  یم  راوخ 
اهنآ رگا  هکدننم  تما  زا  هورگ  ود  (ص :)  ادخ ربمایپ  دنریگ ـ . رارق  متـسو  ییوگروز  دروم  راوگرزب  نامدرم  دنبایالیتسا , هیامورف  نامدرم 

؟ دــنمادک هورگ  ود  نآ  ادــخ ! لوـسر  يا  : دــش ضرع  ددر  ها گـ ـتـم تـبـ ما ـد  ندر هاـبت گـ اـهنآ  رگاو  دوـش  تـسرد  مـتما  دــنوش  تـسرد 
نیا زج  دـنیوگ : یم  , دـینکن داـسف  نـیمز  رد  دو کـه  ـ ـش نا گـفـتـه  ـ نآ ها بـه  ـ گر و هـ  . )) نآرق قفاـنم .  10 ـ  نارادـمامز .  ناهیقف و  : دومرف

تسا زابنابز  قفانمدوجو  مسرت ,  یم  نآ  زا  امش  يارب  منتفر  زادعب  هک  يزیچ  نیرتشیب  (ص :)  ادخ ربما  پـیـ میرگحالصا ـ .))  ام  هک  تسین 
یمن حالـصا  دـننک و  یم  داسف  نیمز  رد  هک  ناـنامه  دـینکم  يوریپ  ناور )  هداـیز  و   ) ناراکفارـسا نا  ـ مر زا فـ  . )) نآرق راکفارـسا . 11 ـ  . 

رود و  رگید ) یفرصم  يارب  ملاس  كوکـسم  لوپ   ) رانید مهرد و  نتـسکش  تسا   ( فارـسا و   ) داسف زا جـمـلـه  ـا(ع :)  ـضر ما  ـ ما دننک ـ .))
عیاض تسا ـ .  يراکفارـساو )   ) داسف دراوم  هلمج  زا  داعم , ندرک  هاـبتو  هشوتهر  نتخاـس  عیاـض  ع :)   ) یلع ماـما  هویم ـ .  هتـسه  نتخادـنا 
دیما ایآ  نا )  ـقـ فا يا مـنـ  ) پـس . )) دربب ار  يدنواشیوخ  دـنویپ  هک  یـسک  12 ـ  تسا .  فارـسا )  و   ) داـسفدراوم هلمج  زا  هشوتهر ,  ندرک 

. ؟ دیلـسگب مه  زا  ار  دوخ  ياهیدنواشیوخ  دینک و  داسف  نیمز  يور )   ) رد دیدش ) مدرم  تسرپرـس  ای   ) دیتشگرب ( ادخ زا   ) نوچ هک  دـیتسب 
نیمز ردو  دن  ـت مـی گـسـلـ سا هداد  نامرف  نآ  نتـسویپ  هب  ادخ  ار  هچنآو  دننکـش  یم  نآ ,  نتـسب  زا  سپ  ار , ادخ  نامیپ  هک  یناس  و کـ ))

هب یـسوم  دـندمآ , نارگوداج  نوچ  و  . )) رگوداج 13 ـ  تسار .))  ناشیا  يارـس  نآ  یماجرف  دـب  تسا و  تنعل  ناشیارب  دـننک , یم  داـسف 
نآادخ يدوزب  تسوداج  دیدروآ  نایم  هب  امش  ار  هچنآ  تفگ :  یـسوم  دندنکفا , نوچ  سپ ,  دیزادنا  یم  ار  هچنآ  دیزادنیب   : تفگ نانآ 
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هک دیناد  یم  بوخ  امش  دنگوس , ادخ  هب  دنت : گـفـ . )) دزد 14 ـ  دروآ .)) یمن  ناماس  هب  ار  نادسفم  راک  ادخ  انامه , درک  دهاوخ  لطاب  ار 
 : هک فسوی  ناردارب  نخس  نیا  تسا :  هدمآ  نازیملا  ریـس  رد تـفـ ریـسفت . میا .))  هدوبن  دزد  ام  مینک و  داسف  نیمزرـس  نیا  رد  میا  هدماینام 

رصم نیمزرـس  هب  نانآ  دورو  ضحم  هب  هک  دراد  نیا  رب  تلالد   (( مینک داسف  ـیـن  مزر ـ ـس ـن  یا رد  میا  هدماین  ام  هک  دیناد  یم  بوخ  امـش  ))
هدمآ يرگید  ؤس  دصاقمو  فادـها  يارب  ای  دنـشاب  نیچربخ  سوساجدور و  یم  نآ  میب  هک  نیا  هناهب  هب  فسوی  , رابراو ـت خـ فا ـ یرد يارب 

لئاسم تسیچ و  ناشبـسنو  لصا  دـنا و  هدـمآ  اجک  زا  دـنا و  هدـمآ  هچ  يارب  هک  نیا  هرابرد  دـندرک و  شیتفت  ار  اهنآداد  روتـسد  دنـشاب ,
ربماـی پـ دـهدب ـ . در  باوج  هدیدنـسپ  قـالخا  زارادروـخرب  نیدـتم و  راگتـساوخ  هب  هک  یـسک  15 ـ  دـش . قـیقحت  لـیبق ,  نـیا  زا  يرگید 

يوررد دینکن  نینچ  رگا   )) هک دیهدب  نز  وا  هب  دمامش , دزن  يراگتساوخ  هب  دیدنسپ  یم  ار  شنیدو  قالخا  هک  یـسک  هاگره  (ص :)  ادخ
يراگتـساوخامش رتخد  زا  یـسک  هاگره  دومرف : جاودزازا ,  لاؤس  هب  خساپ  رد  ـر(ع ,)  قا ما بـ ـ ما دـیآ ـ .)) دـیدپ  یگرزب  داسف  هنتف و  نیمز 

دیدپ هعماج )   ) نیمز يور  رد  یگرزب  داسف  هنتف و  دینکن  نینچ  رگا   )) هک دیهد  نز  وا  هب  دیدیدنـسپ , اروا  يرادـتناما  يراد و  ـنـ ید درک و 
((. دیآ

. دوخ ندرک  هابت  اب  مدرم  ندرک  تسرد  ندوبن  زیاج 

 ( ي جـنـگ  ) ـتـهـا یار ـر  یز رد  دیرایـسب و  ناتیاهلزنمرد  امـش  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  دومرف : دوخ , نارای  یخرب  خـیبوت  رد  ع ,)   ) یلع ماما   ـ
دوخ ندرک  هابت  اب  ار  امـش  حالـصا  نم  اما  دنادرگ , یم  تسار  ار  امـش  یجک  دنک و  یم  تسردار  امـش  زیچ  هچ  هک  مناد  یم  نم  كد  ـ نا

هک دین  رکف مـی کـ ایآ  نایفوک !  يا  دومرف : یم  هفوک  مدرم  هب  ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  ع :)   ) قدا ما صـ ـ ما مناد ـ .  یمن  زیاج 
ما ـ ما منادرگ ـ .  حالـصاار  امـش  مدوخ  ندرک  هابت  اب  هک  مرادـن  شوخاما  مناد  یم  هتبلا  دـنک ؟ یم  حالـصا  ار  امـش  زیچ  هچ  مناد  یمن  نم 
هابت ياهب  هب  ار , امـش  نم  اما  دنادرگ  یم  تسردار  امـش  یجک  دنک و  یم  تسرد  ار  امـش  زیچ  هچ  هک  ـم  ناد ـبـتـه مـن مـی  لا ع :)   ) عـلـی

ندرک هابت  ابات  متسین  نآ  رب  نم  یلو  تسا  ریشمش  دنک , یم  تسرد  ار  امش  هچنآ  هک  ـم  ناد مـن مـی  منک ـ .  یمن  حالـصا  مدوخ ,  ندرک 
نتخاس يارب  دنگوس , ادخ  هب  نم ,  اما  دش ـ . دهاوخ  طلسمامش  رب  محریب  يرادمامز  نم  زا  سپ  يدوزب  هکلب  منک  حالصا  ار  امش  مدوخ , 
دنوادـخ دـنوش , یمن  حالـصا  مدوخ  ندرک  هابت  ياهب  هب  زج  نانآ  رگا  دـشاب ـ . نم  نید  یهابت  نآ  رد  هک  منک  یمن  ار  يراک  دوخ  يایند 

ـد و بـا یداد یتیمها نـ اما  مدرک ,  هیبنت  ار  امـش  منک  یم  هیبنت  ار  ما  هداوناخ  نآ  هلیـسو  هب  هک  دوخ  یمیلعت  نیا  اب  مـن  دنکن ـ . ناشحالـصا 
دیهاوخ یم  ایآ  دیداتـسیا  ـ نزا بـ ـی )  نا ـ مر ـ فا اطخ و نـ زا   ) نکیل مدز  امـشرب  منک ,  یم  ارجا  نآ  اب  ار  مراگدرورپ  دودح  هک  ما  هنایزات  ـن  یا
حالصا نم  اما  دنادرگ , یم  تسرد  ار  امش  یجک  زیچ  هچ  دیهاوخ و  یم  امـش چـه  مناد  یم  نم  هک  دینادب  منزب ؟  ارامـش  مریـشمش  اب  هک 

ییایند هن  دنریگبامـش و  زا  ارم  ماقتنا  هک  دنادرگ  طلـسم  امـش  رب  ار  یهورگ  دنوادخ  هکلب  مر  مدو نـمـی خـ ندرک خـ هابت  ياهب  هب  ار  امش 
هک یماگنه  خزود ـ .  لها  رب  داـب  گرم  نیرفن و  دـیوش  راپـسهر  نآ  يوس  هک  یترخآ  هن  دـیرب و  تذـل  هرهب و  نآ  زا  هک  دـنامب  ناـتیارب 

ییاون هب  وا  يایندزا  ات  دنتخیرگ  هیواعم  يوس  هب  نانآ  زا  يریثک  عمج  دندش و  هدـنکارپ  ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  نانمؤمریما  درگ  زا  مدرم 
نیا نک و  ششخبو  لذب  ار  لاوما  نیا  نانمؤم !  ریما  يا  دندرک : ضرع  دندیـسر و  ناشیا  تمدخ  ترـضح  نآ  نارای  زا  یهورگ  دنـسرب ,

 ! هد حـیجرتاهبرع  ریغ  یلاوـم و  رب  دـنزیرگب  هیواـعم  دزن  هب  دـننک و  تفلاـخم  وـت  اـب  یـسرت  یم  هـک  ار  یناـسکو  شیرق  برع و  فارـشا 
ات هکدـنگوس  ادـخ  بـه  نـه ,  مروآ ؟  تسد  هب  یتلادـع  یبو  متـس  اـب  ار  يزوریپ  هک  دـییامرف  یم  نم  هب  : دومرف ناـنآ  هب  ع )   ) نینمؤـملاریما

. دز مهاوخن  يراک  نینچ  هب  تسد  دشخرد , یم  نامسآ  رد  يا  هراتس  دمد و  یم  دیشروخ 

. درب یم  نیب  زا  ار  یهابت  داسف و  هچنآ 

نایناهج هب  تبـسنادخ  یلو  دیدرگ  یم  هابت  نیمز  اعطق  درک , یمن  عفد  رگید  یخرب  هلیـسو  هب  ار  مدرم  زا  یخرب  دـنوادخ  ـر  گا و   . )) نآرق
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عفد دنناوخ  زامن نـمـی  هک  ینایعیـشزا  ار  باذع  ام , رازگزامن  نایعیـش  دوجو  ـت  کر ـد بـه بـ نواد خـ ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دراد ـ .)) لضفت 
( ار باذع   ) ام زادرپ  تاکز  نایعیش  دوجو  ـت  کر هب بـ دنوادخ  دندش و  یم  كاله  اعطق  دندرک , یم  كرت  ار  زامن  اهنآ  همهرگا  دنک  یم 
هب ار  مدرم  زا  یخربدنوادخ  رگا   : )) هک لجوزع  يادخ  نخـس  يانع  ـت مـ ـسا ـن  یا دنادرگ و  یم  رود  دـنهد  یمن  تاکز  هک  ینایعیـش  زا 

: دومرف ار ,))  مدرم  یـضعبادخ  رگا   )) هیآ هرابرد  ع ,)   ) ما عـلـی ـ ما دـیدرگ ـ .)) یم  هاـبت  نیمز  اـعطق  درک , یمن  عفد  رگید  یخرب  هلیـسو 
دوـبن رگا  (ص :)  ادـخ ـبـر  ما پـیـ دـنک ـ . یم  عـفد  راکدـب  زا  ار  تکـاله  راـکوکین , دوـجو  تـکرب  هـب  دــنوادخ  هـک  تـسا  نـیا  شیاـنعم 

ـ .  تخیر یم  نانآ  رس  رب  یتخـس  باذع  نامگیب   , هدنرچ تاناویح  راوخریـش و  ناکدوکو  دننک  یم  عوکر  ادخ  يارب  هک  یناگدنبدوجو 
ـر گا ناتیاهناج ـ .  یگدولآ  ندش  كاپ  ناتیاه و  هنیس  یهابت  حالصا  هیام  تسامش و  لد  درد  يوراد  یهلا  ياوقت  انامه  ع :)   ) یل ما عـ ـ ما
هب قاتـشم  ياـهلد  تسرد و  تسار و  ياـهتین  اـب  دور , یم  ناـشنایم  زا  اـهتمعن  دـیآ و  یم  دورف  ناـنآرب  اـهالب  مشخ و  هک  ها  نآ گـ مدر  مـ

. دنک حالصا  نانآ  يارب  ار  يداسف  ره  دنادرگزاب و  نانآ  هب  ار  يا  هتفر  تسد  زا  هتخیرگ و  ره  نامگیب  دنرب , هانپ  ناشراگدرورپ 

 . قسف

 . قسف

تشوگ لالح  ناو  حـیـ  ) دشاب و هدش  هتشک  ادخ  ریغ  مان  هب  هچنآ  كوخ و  تشوگ  نوخ و  رادرم و  تسا :  هدش  مارح  ام  ـ ـش بـر   . )) نآرق
هتفایرد هدنز  هک   ) ار هچنآ  رگم  ـ  دشاب هدروخ  نآ  زا  هدنرد  هچنآ  هدرم و  خاش  برض  هب  هداتفا و  يدنلب  زا  هدرم و  بوچ  هب  هدش و  هفخ  ( 

نیا هعرق  ياهریت  هلیـسو  هب  ار ) يزیچ   ) امـش ندرک  تمـسق  زین )  ) هدـش و هدـیرب  رـس  ناـت  يارب بـ هچنآ  نینچمه )  و( دـیربب ـ  رـس  دوخ ) و 
رد تـسا و  قـسف  اـعطق  نآ  هـک  ارچ  دـیروخ , ـت مـ ـسا هد  ـ ــش هدر نـ نآ بـ اد بـر  ما خـ ـچـه کـه نـ نآ زا  و   ((. )) تـسا قـسف  همهاـهراک )  )
ما ـ ما دیکرـشم ـ .)) مه  امـش  اعطق  دـینک  ناشتعاطا  رگا  دـنیامن و  هزیتسامـش  اـب  اـت  دـننک  یم  هسوسو  دوخ  ناتـسود  هب  اهناطیـش  تقی  حـقـ

بلاغ قوش  توهش و  ییو و  ـجـ تذ يور لـ زا  یصخشای  دهد , ماجنا  ار  نآ  یسک  هک  ادخ  گرزب  یـصاعم  زا  یتیـصعم  هـر  ع :)   ) قدا صـ
ات دـهد  همادا  لمع  نیا  ـر بـه  گا ـت  ـسا جرا  نا خـ ـمـ یا (حـیـطـه )  زا قسف ,  ظاحل  هب  قساف و  نآ  بکترمو  تسا  قسف  نیا  دـیآرد , نآ  هب 

. دیآ مزال  وا  رب  رفک  يرامش ,  فیفخ  ییانتعا و  یب  نیا  ببس  هب  دسرب , ندرمش  فیفخو  ندادن  تیمها  دح  هب  هک  ییاج 

 . قساف

يا ـتـهـ ـسدو ـد  نراد زاب مـی  هدیدنـسپ  راک  زا  دـنراد و  یم  او  دنـسپان  ياـهراک  هب  دنتـسه  مه  رـس )  ) زا ـق  فا نا مـنـ ـ نز نادر و  مـ  . )) نآرق
((. دنناقـساف نامه  ناـقفانم  هک  یتسار  درک  ناشـشومارف  مه )  ادـخ   ) سپ دـندرک  شومارف  ار  ادـخ  دـندنب  یم  ور  فـ قا )  ـفـ نا زا   ) ار دو  خـ

لزان نآ  رد  ادـخ  هچنآ  هب  دـیاب  لی  ـجـ نا ـل  ها ((. )) دـنک یمن  راکنا  ار  نآ  یـسک )   ) ناقـساف زج  میداتـسرف و  نشور  یتایآ  وت  رب  انامه  ))
زغم کبـس  ار  دوخ  موق  پـس ,  ((. )) دنناقـساف دوخ  نانآ  دـننکن , مکح  هدرک  لزان  ادـخ  هچنآ  هب  هک  یناـسک  دـنک و  يرواد  تسا  هدرک 

 : تسازیچ راهچ  قساف  هناشن  (ص :)  ادـخ ربماـیپ  دـندوب ـ .)) قساـف  یمدرم  اـهنآ  هک  ارچ  دـندرک , شتعاـطا  و   ( تفیرف ار  ناـنآ  و   ) تفاـی
 ! ناتناگرزب فارـشا و  يوریپ  زا  دـینکرذح , دـینک , رذـح  ناـه !  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما ندز ـ .  ناـتهبو  زواـجت  يراـک و  هدوهیب  یمرگرس و 

هیکت دـنتیبصع و  داینب  ياه  هیاـپ  ناـنآ  اریز  دـندرب  رتـالاب  مه )   ) شیوخ بسنو  لـصا  زا  ار  دوخ  دـندیزا و  دو نـ رهوگ خـ هب  هک  ناـنامه 
ار ایند  دـیامرف : یم   , ناهارمگ فصو  رد  ع ,)   ) ما عـلـی ـ ما دـنا ـ . ینامرفان  ياهلج  ریز  قسف و  ياـه  هدولاـش  ناـنآ  هنتف  ناـکرا  ياـههاگ 
هک منیب  یم  ار  اهنآ  ناقـساف  زا  یکی  ییوگ  دندیـشون  ار  هدیدنگ  بآ  دـندرک و  اهر  ار  لالز  بآ  دنتـشاذگورف , ار  ترخآ  دـندیزگرب و 

دیفس يراکتـشز  نآ  رد  شرـس  ياهوم  هک  ییاج  ات  تسا ,  هدش  راگزاس  سونام و  روخ و  ـ مد نآ  ـتـه و بـا  فر رد پـیـش گـ ار  يراکتـشز 
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 . تفریذپ ار  نآ  گنروا  تاداع  قالخا و  تشگ و 

 . نخس رد  ییاویش 

 . ییاویش

یم یهاتوک  لمع  رد  دـیهد و  یم  جرخ  هب  ییاویـش  هباطخ  رد  تسا :  هدـمآ  روبز  رد  تساراتفگ ـ .  رویز  ییاویـش ,  (ص :)  ادـخ ربمایپ   ـ
تا مـن ـ یآ هب  امش  اما  دوب  رت  هدننک  راودیما  امش  يارب  دیدمآ , یم  هاتوک  هباطخ  رد  دیداد و  یم  ناشن  ییاویـش  لمع  رد  رگا  لاح  دیزرو 

. دیدش امن  تشگنا  هلیسو  نیدب  دیدرک و  ور  نم  یصاعم  ناهانگ و  هب  دیتفرگ و  رخسمت  هب  ار  اه  ـ نآ ـد و  یدروآ يور 

 . مدرم نیرت  نخس  اویش 

نکـش نادند  خساپ  ههیدبلاب  لاؤس  هب  هک  یـسک  : دومرف تسیک ,  مدرم  نیرت  نخـس  اویـش  هک  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  ع ,)   ) یلع ما  ـ ما  ـ
. رتامیس شوخ  و  رتهاوخ ) ریخای   ) رت گنرکی  میرت و  نخس  اویش  ام  دهد ـ .

 . تلیضف

. اه تلیضف 

 ((. تسا رتشیب  ورتگرزب  نآ  يرترب  ترخآ و  تاجرد  اعطق  میا و  هداد  يرتربرگید  یـضعب  رب  ار  اهنآ  زا  یـضعب  هنوگ  بـبـیـن چـ  . )) نآرق
الاب ار  نانآ  زا  یـضعب  تاجرد  تفگ و  نخـس  وا  اب  ادـخ  هک  دوب  یـسک  نانآ  زا  میداد  يرترب  رگید  یخرب  رب  ار  ناربمایپ  نآ  زا  یخر  بـ ))

اهتلیـضف نابدرن  رب  نتفر  الا  بـ ع :)   ) ما عـلـی ـ ما میداد ـ .))  يرترب  نایناهجرب  ار  یگلمج  هک  طول  سنوی و  عسی و  لیعامـسا و  و   ((. )) درب
روبجماهتلیـضف نتفریذـپ )   ) هب ار  شیوخ  سفن  تسا ـ .  کلهم  اما  ناسآ ,  اهیتسپ  يوس  هب  ندـمآ  دورفو  تسا  شخب  ییاهر  اـما  راوشد ,

, اه تلیضف  ندروآ  تسد  هب  اب  تسوکین ـ .  ياه  تلیضف  , اه هلیسو  اه و  هتـشر  نیرتمکحم  تسوت ـ .  یتشرـس  اهیتسپ  لیاذر و  اریز  نک , 
تـسس شیاه  هلیـسو  , دشاب كدـنا  شیاه  تلیـضف  هک  ره  وارابت ـ . هب  هن  تسوا ,  تلیـضف  هب  یمدآ  راختفا  دوش ـ . یم  بوکرـس  نمـشد 

. دوش یم  راکشآ  ناسنا  ياه  تلیضف  هک  تسا ,  یپایپ  ياهیتخس  رد  ددرگ ـ .

. اهتلیضف عاونا 

موس تسا  توهـش  شا  هیامناج  هک  تفع  مود ,  تسا  هشیدنا  نآ  هیامناج  هک  تمکح  لوا ,  : دنا هنوگ  راهچ  اهتلیـض  فـ (ع :)  داو ما جـ ـ ما  ـ
 . تسا یناسفن  ياوق  لادتعا  رد  نآ  ماوق  هک  لدع  مراهچ ,  تسا  مشخ  شا  هیامناج  هک  تردق  , 

 . تسا ناسنا  يرترب  تلیضف  بجوم  هچنآ 

يرترب و ار  يزیچ  ره  اهبصنم ـ .) و   ) اهراک یگرزبو  لام  يرایـسب  هب  هن  تسالاو ,  ياهرادرک  لامک و  نسح  هب  يرترب  ع :)   ) یل ما عـ ـ ما  ـ
ار یمدآ  تسا ـ .  يرترب  تلیـضف و  ناوـنع  هتـسیاش ,  دـنک  راـثیا  هک  ره  تسا ـ .  نادرم  هب  ندرک  یکین  ناـمیرک  يرترب  تسا و  یتلیـضف 
هب نارتـهم ,  هبترم  يرترب  تسا ـ .  ناـسنا  لـیاضف  زا  هناراـکوکین ,  لاـمعا  درامـش ـ . صقاـن  ار  شدوخ  هک   , سب يرترب  تلیـضف و  نیمه 
اب يرترب ,  تلیـضف و  ینک ـ .  تشذـگ  یتفاـی ,  ماـقتنا )  رب   ) تردـق هاـگره  هک  تـسا  نـیا  يرترب  تلیـضف و  تـسا ـ .  تداـبع  ییوـکین 
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نآ زا  رتهب  يدورداب  دش , هت  يدورد گـفـ ها بـه تـو  ـ گر هـ تساهتلـصخو ـ .  يوخ  تفارـش  هب )   ) لیاضف لامک  تسا ـ .  هارمه  يراکوکین 
شیپ رد  اب  تسا ـ .  رگزاغآ  نآ  زا  هنیمز  نیا  رد  يرترب  هتبلاو  نک  شناربج  نآ  زا  رترب  یناسحا  اب  دـش  وت  هب  یناسحا  هاـگره  هد و  خـساپ 

ار دوخ  داعم , ندرک  دابآ  داـسف و  زا  يرود  نداد و  جرخ  هب  فاـصنا  قح و  هب  لـمع  ییوگروز و  متـسزا و  يراددوخ  تلیـضف و  نتفرگ 
 . يور هنایم  رب  ناش  ( راتفر و   ) كاشوپو تسا  یتسرد  یتسار و  هیاپ  رب  ناشراتفگ  : دنلیاض ـل فـ ها ـیـا  ند رد  نارا  ـ گز ـیـ هر پـ يارایب ـ . 

. اهتلیضف عمجم 

هب سک  ره  تسا ـ .  هدروآ  گنچ  ارف  ار  لـیاضف  عمجم  دـهد , شاداـپ  يدـب  هب  هک  دـناد  نآزا  رترب  ار  دوخ  هک  یـسک  ع :)   ) یل ما عـ ـ ما  ـ
عمجم درذگرد , ناهانگ  زا  سک  ره  تسا ـ .  هتفرگ  رایتخا  ردار  لیاضف  عمجم  نامگیب  دـنک , یبوخ  تسا ,  هدرک  يدـب  وا  هب  هک  یـسک 

تلیـضف عمجم  تسا ـ .  هدرک  عمج  دوخ  رد  ار  اهیبوخ  اه و  تلیـضفرگید  هک  تسا  یمان  تیناسنا ,  تسا ـ .  هتفرگ  گنچ  ارف  ار  لـیاضف 
یتخـس و هاگ  رد  شاـب و  تشذـگ  اـب  يدـنمتردق  نا  ـ مز رد  یبوخو ـ .  ریخ  لـها  هب  ندرک  یکین  تسا و  هدازآ  هب  ندرک  ناـسحا  رد  اـه 
یتسیا و زاب  تاهبشزا  يزیهرپب و  اهمارح  زا  هاگره  دوش ـ . لماک  وت  يرترب  تلیضف و  ات  رگراثیا , یتسدیهت  دوجواب  هدنـشخب و  یتسدگنت 

 . يا هدناسر  لامک  هب  ار  ینید  ياهتلیضف  هنیآ  ره  يروآ ,  اج  هب  ار  تابحتسمو  يراذگب  ار  تابجاو 

. اه تلیضف  نیرترب 

یسک تسد  نتفرگ  تسا و  هدیمر  هک  یسک  اب  نتفرگ  سنا  هدیرب و  دنویپ  هک  تسا  یسک  اب  ندزدنویپ  اهتلیضف , نیرترب  ع :)   ) یلع ماما   ـ
نآ ندیـشخب  ای   ) تسا مدرم )  (ي  اـهوزرآ ندروآرب  اـه  تلیـضف  نیرتر  بـ تساهتلیـضف ـ .  نیرترب  نتـشاد ,  فاـصنا  تسا ـ .  هدـیزغل  هک 
ـ . اهـشهاوخ ندروآرب  رد  يور  هنایم  و   ( کـمک  ) هدـننک تساوخرد  هب  ندرک  کـمک  )و  دراد هقـالع  اـهنآ  هب  ناـسنا  دوخ  هک  ییاـهزیچ 
 , ناسحا زا  رترب  یتبقنم  چیه  تسین ـ .  ناسحا ,  زا  رترب  یتلیـضف  چـیه  تسا ـ .  ناسنا  لیاضف  نیرتربزا  ناسحا ,  لذـب  نابز و  نتـشادهگن 

نداد شاداپ  یبو  ار بـه خـ يد  بـ دوش ـ . لماکوت  تلیـضفات  نک ,  تشذگ  تنمـشدزاو  راد  یمارگ  دراد  تتـسود  هک  ار  یـسک  تسین ـ . 
ناسحا لذب  اه , تلیضف  نیرترب  زا  تسا ـ .  هدیدنسپ  ياهتلصخ  نیرترب  اه و  تلیضف  نیرتهبزا  تشذگ ,  شـشخب و  اب  ناهانگ  ندناشوپو 

 . تسا یکین  ندنکارپو 

 . لیاضف دمآرس 

هب ندرک  ناـسحا  دـنراد ـ . ياـج  لـیاضف  ساررد  توهـش  ندـناریم  مشخ و  رب  طلـست  تسا ـ .  لـیاضف  سار  رد  شناد  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
 . تسا شناد  اهتلیضف  جوا  تسا ـ .  درخ  لیاضف  نایاپ  هطقن  تساهتلیضف ـ .  ساررد  هبترم  دنلب  نامدرم 

 . يرترب تلیضف و  لها 

نآ , دنک عمج  ارحـص  کی  رد  رفن , نیرخآ  ات  رفن  نیلوا  زا  ار , مدرم  همه  یلاعت  كرابت و  يادخدوش  تمایق  زور  نوچ  (ع :)  داجـس ماما   ـ
: دنیوگو دنور  نانآ  لابقتسا  هب  ناگتشرف  دنزی  ـ خر مدر بـ زا مـ یهورگ  سپ  دومرف : تلیـضف ؟  لها  دنیاجک  دنز : راج  يا  هدنهد  زاوآ  هاگ 

یم اطع  درک  یم  مورحم  ار  ام  هک  نآ  هب  میدرک و  یم  رارقرب  دـنویپ  دـیرب  یم  ام  زا  هک  یـسکا  ام بـ دـنیوگ : تسا ؟  هدوب  هچ  امـش  لـضف 
ـبـر ما پـیـ دـیوش ـ . تشهب  دراو  دـیتفگ , تسار  دوش : هتفگ  نانآ  هب  سپ  میدرک  یم  تشذـگ  درک  یم  متـس  اـم  هب  هک  یـسک  زا  میدرک و 

دنزیخرب كدنا  یتعامج  سپ  تل ؟  ـیـ ـض لها فـ دنیاجک  هکدهد :  زاوآ  يا  هدنهد  زاوآ  دنوش  عمج  قیالخ  نوچ  تمایق  زور  (ص :)  ادـخ
تلیضف لها  نآ  مییام  دنهد : خساپ  دیباتـش  یم  تشهب  يوس  هب  هک  مینیب  مـی  دنیوگ : دنور و  ولج  ناگتـشرفدنور  تشهب  يوس  ناباتـش  و 
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ـت شذ میدید گـ یم  يدب  هاگره  میدیشخب و  یم  میدید  یم  یمتـس  هاگره  ام  دنیوگ : تسا ؟  هدو  ـمـا چـه بـ ـش لضف  دنیوگ : ناگتـشرف 
وکین هک  دیوش  تشهب  دراو  دوش : هتفگ  نانآ  هب  سپ ,  میداد  یم  ناشن  يرابدرب  دـش  یمام  اب  يا  هنالهاج  رات  ـ فر ها  ـ گر ـم و هـ یدر مـی کـ

 . ناگدننک لمع  يارب  تسا  يدزم 

 . مدرم نیرترب 

درخ هک  تسا  یـسک  ادـخ , هاگـشیپ  رد  مدرم  نیرتر  بـ ناراگزیهرپ ـ .  ترخآ  رد  دننادنمتواخـسایند و  رد  مدرم  نیرترب  ع :)   ) یلع ماما   ـ
تسا یسک  مدرم  نیرترب  تسا ـ .  هدنکفا  رد  جنر  هب  ار  دوخ  شترخآ ,  ندرک  دابآ  هار  رد  هدناریم و  ار  شتوهشو  هدرک  هدنز  ار  شیوخ 

ـ . دـهد جرخ  هب  فاـصنا  يدـنمورین ,  نیع  رد  دـشاب و  هتـشاد  دـهز  يرگناوـت ,  نیع  رد  دزرو و  يراـبدرب  تردـق ,  نتـشاد  نیع  رد  هـک 
دزادرپبرکفت هب  دش و  ـنـگـی بـکـ سر يرتینالوط گـ ياهتدم  هک  تسا  یسک  لاعتم  يادخ  دزنامـش  نیرت  هیاپ  بـلـنـد  (ص :)  اد ـبـر خـ ما پـیـ

ادخ ناگدـنب  نیرترب  ع :)   ) یلع ماما  دـشاب ـ . شونرپو  روخرپ  باوخرپ و  هک  تسا ,  یـسک  نآ  ره  لاعتم  يادـخ  دزن  امـش  نیرتروفنم  و 
هتخانـشان یتعدـب  دراد و  اـپ  رب  ار  هدـش  هتخانـش  هتـسناد و  یتنـس  سپ ,  اـمنهر  دـشاب و  هتفاـیهر  هک  تسا  يرگداد  ياوشیپ  دـنوادخدزن ,

دو نا خـ ـ ـس لام و کـ ناـج و  زا  هک  تسا  یـسک  ناـنمؤم ,  نیرترب  هک  نادـب  دـیامرف : یم   , ینادـمه ثراـح  هب  يا  ـه  ما رد نـ دـناریمبار ـ .
ياج رب  دوخ  زا  ار  هچنآ  دـش و  دـهاوخ  هریخذ  وت  يارب  یتسرفب  شیپ  یبوخ  ریخزا و  هچنآ  اریز  دـنک , قافنا  لذـب و  ادـخ ) هار  رد  ) رتشیب

نیرتربانامه مدرم !  يا  (ص :)  ادـخ ربماـیپ  تسا ـ .  قح  قبط  رب  اـهنآ  نیرترواد  مدرم  نیرترب  تسا ـ .  يرگید  نآ  زا  شعفن  ریخ و   , یهن
ییاـناوت نتـشاد  نیع  رد  دزرو و  دـهز  اـی  ـ ند بـه   , ير ـگـ ناو دو تـ ـ جو دـنک و بـا  ینتورف  یگبترمدـنلب ,  دوـجو  اـب  هک  تسا  یـسک  مدرم , 

رد دریگرب و  فافک  ردق  هب  ایند  زا  هک  تسا  يا  هدنب  مدرم ,  نیرترب  هک  دینادب  دشاب  رابدرب   , يدنمتردق نیع  رد  دهد و  جرخ  هب  فاصنا  ,
نیرترب انامه  ع :)   ) یلع ماما  دوش ـ . هدامآ  نتفر  يارب  دریگرب و  هشوت  ترخآ )   ) رفـس يارب  دـنک و  یگدـنز  سفن  تزع  فافع و  اـب  نآ 

راب هب  هودنا  دوبمک و  وا  يارب  قح  هچرگا  دشاب , هتـشاد  تسود  رتشیب  لطاب  هب  لمعزا  ار  قح  هب  لمع  هک  تسا  یـسک  دـنوادخدزن , مدرم 
هتفگرگناوت نمؤم  تفگ :  تسیک ؟  مدرم  نیرترب  : دـش هتفگ  نامقل ,  هتـسیاش ,  هدـنب  هب  دـناشکب ـ . شیوس  هب  ینوزف  دوس و  لطابو  دروآ 

يزا ـر نـیـ گا دوش و  هتفرگ  هرهب  شـشناد  زا  , دوش ادـیپ  زاـین  وا  هب  رگا  هک  ملع  زا  رگناوت  هکلب   , هن تفگ :  تورث ؟  لاـم و  زا  رگناوت  دـش :
ار وا  مدرم  دشابن  مهم  شیارب  هک  یـسک  تفگ :  تسا ؟  یـسک  هچ  نامدرم  نیرتدب  سپ  دـش : هتفگ  دـنک  تیافک  ار  شدوخ  دوشنادـی , پـ
ار شندب  هچنآ  هب  ددنخ و  مک  دروخ و  مک  هک  یـسک  دومرف : مدرم ,  نیرتربزا  لاؤس  هب  خساپ  رد  (ص ,)  ادـخ رب  ـ ما پـیـ دـننیببرادرکدب ـ .

شتوکس دشاب و  ادخ  رکذ  شنخس  هک  یسک  دومرف : تسیک ,  مدرم  نیرترب  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  ع ,)   ) حیـسم دشاب ـ . عناق  دناشوپب 
. زومآ تربع  شهاگنو  رکفت 

 . قالخا نیرترب 

. دنتسهاهتلصخ نیرترب  مرزآ ,  یگدنشخب و  تسا ـ .  يرابدرب   , نادرم قالخا  نیرترب  ع :)   ) یلع ماما   ـ

 (. هقرفتم  ) تلیضف

شمرن و اهتلـصخ , نـیرترب  تساـهتلیذر ـ .  نـیرت  تـشز  زا  اهتلیـضف , نتخانـشن  تـسا ـ .  هارمه  ناـسحا  اـب  تلیــضف ,  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
زا یکی  نیا  هک  نکراتفر  ییوکین  لضف و  هب  تنمشد  اب  دنسانش ـ . یم  نادنمتلیضف  ار , لضف  لها  تلیضف  هک  تسین  نیا  زج  تسارادم ـ . 

هگن نادند  گنچ و  اب  دراد  ار  هچنآ  رگناوت  راگزور  نآ  رد  هک  دـمآ , دـهاوخ  مدرم  رب  هدـنزگ  راوشد و  يرا  ـ گزور تسا ـ .  يزوریپ  ود 
دای زا  ار  رگیدـکی  هب  شـشخبو  ناـسحا  و   : )) تسا هدومرف  ناحبـس  يادـخ  هکلب  هدـشن  هداد  ناـمرف  يراـک  نینچ  هب  هک  نآ  لاـح  دراد ,
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((. دیربم

. رقف

. رفک رقف و 

ود نیا  ایآ  درک : ضرع  يدرم  مرب  یم  هانپ  وت  هب  رقف  رفک و  زا  نم  ایادخ ! راب  دماجنا ـ . رفک  هب  رقف , هک  تسا  کیدزن  (ص :)  ادخ ربمایپ   ـ
هّللا ناوضر  ـی ,  ـس مـجـلـ دـماجنیب . رفک  هب  رقف  هک  دوب  کیدزن  , دوبن ارقف  هب  نم  راـگدرورپ  تمحر  رگا  يرآ ـ .  دومرف : دـنربارب ؟ مه  اـب 

رد روهـشم  تایاور  زا  تیاور  ـن  یا دـیوگ . یم  دـماجنا , رفک  هبرقف  تسا  کیدزن  هک  (ص )  ادـخ لوسر  شیاـمرف  نیا  حیـضوت  رد  هیلع , 
نم راختفا  رقف  هک :  (ص )  ربمایپزا تیاور  نیا  تشذـگ و  رتشیپ  هک  يرابخااما  دراد  رقف  زا  یمیظع  شهوکن  تسا و  ینـس  هعیـش و  ناـیم 

نادنمتسم هرمزرد  ناریمب و  دنمتـسم  رادب و  هدنز  دنمتـسم  ارم  ! ایادخ راب  هک  تر  ـ ـض نآ حـ ـخـن  ـس نیا  زین  مزان و  یم  نآ  هب  نم  تسا و 
هک دـننک  یم  لقن  (ص )  ربما زا پـیـ تنـس  لها  هک  یتیاور  ار  تیاور  نیا  هتبلا  دـنراد  ضراـعت  ثحبدرو  ـت مـ یاور بـا  ـا , مر مرو فـ ـ ـش مـحـ

هتفگ یتارظن  ثیداحا  هتـسد  ود  نیا  نایم  شزاس  عمج و  رد  دـنک  یم  دـییات  تسا ,  ناـهج  ود  ره  رد  یهایـسور  هیاـم  رقف  تسا :  هدومرف 
ینامز ات  ار  اهناسنا  همه  انعم  نیا  يرورـض  زاین  دوجو  لوا :  دور . یم  راک  هب  انعم  راهچ  هب  رقف  دیوگ : یم  تادرفم  رد  بغار  تسا .  هدش 
یبادخ دییادخ و  دنمزاین  امش  مدرم !  يا  اله   )) هیآ تسانعم  نیمه  دو بـه  ـ ـش ـل مـی  ما ـ ـش ار  تادوجوم  مامت  هکلب  دنتـسه و  ایند  رد  هک 

رقف نیمه  هب  هراشا  تسا ,  ناسنا  فصورد  هک  میدادن ))  رارق  دنروخن  اذغ  هک  يدسجار  نانآ  ام  و   )) هیآ نینچم  هـ ـت ))  سا هدوتـس  زاین 
هد ـ نا ور مـ اد فـ هار خـ رد  هک  تسا  ینادنمزاین  نآ  يارب  تاقدـص )  نیا   : ))) تسانعم نیا  هب  رقف  تایآ  نیا  رد  هک  یتسدـیه  تـ مود :  دراد .

تسا نادنمتسم  نادنمزاین و  نآ  زا  تقیقح  رد  تاقدص   )) و درادنپ )) یمرگناوت  ار  نانآ  عالطا ,  یب  درف  يرادنتش ,  ـ یو تد خـ ـ ـش زا  ـد  نا
, دـماجنا رفک  هب  رقف  هک  تسا  کـیدزن   : يوبن ثیدـح  زا  دوصقم  يریذـپان و  يریـسو  يدـنمزآ  زا  تسا  تراـبع  هک  سفن  رقف  موس :  ((. 

تعانق هک  یس  کـ ـن جـمـلـه :  یا زا  دو  ـ ـص دراد و مـقـ رارق  تسا ))  سفن  يرگناوت   , يرگناوت  )) ثیدح نآ ,  لباقم  رد  تسانعم و  نیمه 
ثیدح هک  ادخ  هب  يدنمزای  فـقـر و نـ مرا :  چـهـ تسا .  يرگناوت  نیمه  زین  دنک , یمن  زاین  یب  رگناوت و  ار  وا  تورث  لام و  دـشاب , هتـشادن 

انعم نیمه  هب  هراشا  نادرگمدـنمزاین ,))  ارم  تدوخ  زا  يزاین  نادر و بـا بـی  زاـین گـ یبارم  تدوخ  هب  يدـنمزاین  اـب  ایادـخ ! راـب   : )) يوبن
دـشاب یم  رقف  زازا  اـنعم  نیمه  دوصقم  مدـنمزاین ,))  يا  هدرک  لزاـن  نم  رب  یبوـخ  وریخ  زا  هچنآ  هب  اراـگدرور ! پـ  )) هیآرد نینچمه  دراد 

يدـنمزاین رقف و  وت , هب  قشع  دوـبن  رگا  و  مراد .  شوـخ  ار  وـت  هب  میدـنمزاین  تسا .  موـهفم  نیمه  زین  , ریز رعـش  رد  رقف  زا  رعاـش  دوـصقم 
اضتقا ار  يدر  ـ برا نینچ کـ سایق  هدعاق  هچرگ  دور  یمن  راک  هب  ابیرقت  رقف  هژاو  ریقف  رقتفم و  وهف  رقتفا  دوش : یم  هتف  گـ متـشادن .  شوخار 

هک تسا  ینخس  نیرتهب  هی  ـ جو ـن تـ یا بغار .)  نخـس  نایاپ   ) تسا هتـسکش  شتارقف  نوتـس  هک  تسا  یـسک  يانعم  هب  لصا  رد  ریقف  دراد 
راسخر رب  تسا  یهایس  لاخ  نوچمه  رقف  ینعی  دنا , هدرک  شیاتس  حدم و  هب  لمح  ار  یهایسور  مه  یـضعب  تسا  هدش  هتفگ  باب  نیا  رد 
دوـجو رد  نآ  زاـین  رقف  زا  دارم  تسا و  نکمم  تاذ  هجوـلا )  داوـس   ) هجو زا  دارم  یلو ,  بـه قـ تشز .  هن  دـنک  یماـبیز  ار  وا  هـک  بوـبحم 
یهایس هک  نانچ  هک هـمـ يروط  هب  (( 3  )) تسا نکمم  تاذ  اب  نآ  موزل  یهایسور  هب  جایتحا  زا  ریبعت  ـیـه بـه غـیـر و  لا تافص کـمـ رگیدو 

هک تسا  نآ  رتهبو  تسین  هدیشوپ  هیجوت  ود  ـن  یا ندو  دیعب بـ تسین  یندش  ادج  نکمم  تاذ  زا  زین  جایتحا  دوش , یمن  لیاز  دوخ  لحم  زا 
اب ماوـت  رقفاریز  دـسیون : یم  ثیدـح  ـن  یا حر  ـ ـش رد  ـی  لاز غـ دوـش . هدـیهوکن  مومذـم و  رقف  رب  لـمح   , ثیدـح ندوـب  تسرد  ضرف  هب  , 
یم نارگناوت  هب  تداسح  بجوم  الوا  هک  ارچ  , دـهد یم  رارق  رفک  هاـگ  ـ تر رد پـ ار  ـی  مدآ تسین ,  يا  هراـچ  نآ  زا  هک  يزیچ  هب  رارطـضا 

يراوخ تلذ و  راهظا  نادـنمتورثربارب  رد  ریقف  ناسنا  هک  دوش  یم  نیا  ثعاب  اـیناثدرب  یم  نیب  زا  ار  اـهیبوخ  تانـس و  مه حـ دـسح  ودوش 
دوخ نیا  دوش و  یم  يزورزا  ندوب  ـی  ـضارا یهلا و نـ ياضق  هب  يدونـشخان  ببـس  اثلاث  دنز  یم  همطل  وا  نید  وربآ و  هبدوخ  نیا  هک  دنک 
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رگا تسا :  هتفگ  یکی  تسا .  هدرب  هاـنپ  ادـخ  هب  رقف  زا  یفطـصمربمایپ ,  هک  تسا  لـیالد  نیا  هب  دـناشک  یم  رفک  هب  دـشابن  رفک  مـه  رگا 
مدرم شیپ  ندرکزارد  تسد  تلذ  مشاب و  ریقف  زور  کی  یتح  هک  نیا  زا  مراد  رتشوخ  مراذـگ  ياج  رب  دوخ  زا  رانیدرازه  لـهچ  مریمب و 

يا دـش  مهاوخ  راتفرگ  یتشونرـس  هچ  هب  میآ  راتفرگ  يرامیب  ای  رقف  دـننام  ییالب  هب  رگا  مناد  یمن  هک  مسق  ادـخ  هب  اریز  منک ,  لـمحت  ار 
راک ره  هب  ار  ـی  مدآ رقف  هک  ارچ  , دـماجنا رفک  هب  رقف  هک  تسا  کیدزن  دومرف : لیلد  نیمه  هب  مشاب  ربخ  مدو بـی  مو و خـ ـ ـش رفاک  هک  اسب 

هک تسا  یهلا  یتمعنرقف  رگید , فرط  زا  دناش  وا بـکـ کلم  رد  فرصتو  ادخ  هب  ضارتعا  هب  ار  وا  هک  اسب  يا  دراد و  یماو  ییاوران  اور و 
ششوپ ایلوا و  تنیز  ایبنا و  رویز  دناوخ و  یم  ارف  وا  يوس  هب  ندرک  زارد  زاین  تسد  وا و  هب  ندرب  هانپ  ادخ و  هب  ندروآ  يور  هب  ار  یمدآ 

شوپ نت  يا  يدـمآ  شوخ  وـگب : تسا  هدروآ  يور  رقف  يدـید  ها  ـ گر هـ ـت :  ـسا هد  ـ مآ ير  رد خـبـ ـت کـه  ـسا نیا جـ زا  تسا  ناـحلاص 
یـشیاتس ثیدـح  ـن  یا ـد : یو ـی مـی گـ لاز غـ تسا .  راوشد  شلمحت  كاـندرد و  لاـح  نیع  رد  اـما  گرزب ,  یتـمعن  رقف  ناـحلاص  نیریز 

تمکح و هک  داد , شزاسو  عمج  مه  اب  ار  اهنآ  درب و  یپ  تورث  زا  شیاتـس  شهوکن و  زار  هب  ناوت  یم  یتروص  رد  تورثو  لاـمزا  تسا 
یتهج زا  تسا و  بوخ  یتهج  زا  تورثو  لام  هک  دوش  مولعمو  میسانشب  ار  نآ  دسافم  تارضم و  دیاوف و  نآ و  زا  فده  ییاراد و  هفـسلف 
دروم هاـگ  دری و  رار مـی گـ شیاتـس قـ دروم  هاـگ  اذـل  دـب  مه  تسا و  بوخ  مه  ناـمزمه  هکلب  قلطم  دـب  هن  تسا و  قـلطم  بوـخ  هن  بـد 

دسانش . یم  ار  مومذم  ییاراد  اب  حودمم  ییاراد  نایم  قرف  جنس ,  هتکن  تریصب و  اب  صخش  شهوکن و 
زا هک  اج  نیا  رد  رقف  زا  دوصقم  هک  تسا  هدش  هتفگ  میرب  یم  هانپ  وت  هب  یمک  رقفزا و  ایادخ  دـنا : هتفگ  ـا  عد رد  با مـا  ـحـ ـصا ـی  ـض بـعـ

دناشک یموا  دای  یشومارف  ادخ و  ياهتمعن  نارف  ار بـه کـ دو  نآ خـ هب  التبم  صخش  هک  تسا  سفن  رقف  نامه  هدش ,  هدرب  هانپ  ادخ  هب  نآ 
 , یمک زا  دارم  دـناسر  یم  همطل  وا  نید  ووربآ  هب  هک  دـنزب  ییاهراک  هب  تسد  دوخ , ـتـی  ـسد ـهـیـ تو زاین  عفر  يارب  هک  دوش  یم  ثعاـب  و 
هک هدـمآ  ـگـر  ید ير  رد خـبـ هدرب و  هاـنپ  ادـخ  هب  رقف  زا  (ص )  ربماـیپ هک  تسا  ربـخ  رد  تـسا  تارفن  داد و  ير یـا کـمـی تـعـ ـبـ ـص مـک 
هک يرقف  تسا  هدـش  هتفگ  ربـخ  ود  نیا  نا  شزا مـیـ ـ ـسو عـمج  رد  ملاـب  یم  ناربماـیپ  رگید  رب  نآ  هب  نم  تسا و  نم  راـختفا  رقف  دوـمرف :

يادـخ هب  زاین  رقف و  دـلاب  یم  نآ  هب  هک  يرقف  نآ  تسا و  فافک  زا  رت  يزورو کـمـ مدر  هب مـ زاین  هدرب ,  هانپ  ادـخ  هب  نآ  زا  (ص )  ربماـیپ
دنکیرش ترضح  نآ  اب  تهج  نیازازین  اهنآ  هک  نآ  اب  تسا ,  ناربمایپ  ریاس  رب  وا  تاها  ـه مـبـ یا ـن فـقـر مـ یا ـن جـهـت ,  یا زا  تسا  لاعتم 

ناشیا ياپ  هب  سک  چیه  هک  دو  يا بـ ـبـه  تر ود مـ رد حـ وا  هب  شعاطقنا  یهلا و  هاگراب  اب  شطابترا  و   ( (ص ربمایپ یتسرپاتکی  هک  تسا  نیا 
رد يرا  حر بـخـ رد شـ ـی  نا ـ مر کـ تسا .  هدوب  ناربمایپ  رگید  رقف  زا  رتمامت  رتلماک و  ادخ , هب  ص )   ) مرکا لوسر  رقف  نیاربانب ,  دیسر  یمن 

ياـنعم هب  هک  اریخ )) كرت  نا   )) هیآ هلمج و  نیا  دـیوگ : یم   , مرب یم  هاـنپ  وـت  هب  رقف  زا  ایادـخ  کـه  ـبـر(ص )  ما ـش پـیـ یا ـ مر ـن فـ یا ـل  یذ
هک یمیاـنغ  ببـس  هب  اریز  درک  تلحر  دوـخ  یتـشیعم  عـضو  نیرتلماـک  رد  (ص )  ادـخ لوـسر  هک  بلطم  نـیا  زین  تـسا و  تورث  لاـم و 

ـت هـمـه ـسا فصو حـق  يرگناوتو  ینغ  هک  لـیلد  نیا  هب  نینچمه  درب و  یمرـس  هب  يرگناوت  لاـح  رد  دوب , هدوـمرف  اـطع  وا  هبدـنوادخ 
: دوش یم  هتفگ  هک  ناـنچ  دـهد , یم  ربخ  تیعقاو  زا  دـنیارقف )) تشهب  لـها  رتـشیب   : )) ثیدـح تسا  يرگناوت  ییاراد و  يرترب  رب  لـی  ـ لد

تسا نیا  شتلع  درک , كرت  ار  ناهج  نیا  یگدنز  ياهیشوخو  تابی  اد طـ لو خـ ـ سر هک  نیا  اما  دنهد  یم  لیکشت  ارقف  ار  ایند  مدرم  رتشیب 
((, دنیارقف تشهب  لهارتشیب   )) ثیدح هک  دنا  هداد  باوج  نارگید  دبای . تسد  یگدنز  ياهیشوخو  تابیط  هب  ایند  نیمه  رد  تساوخن  هک 
نآ ندرب  هانپو  تسا  رقف  يرترب  رب  لیلد  ربمایپ  يوس  زا  ایند  تابیط  ندرک  اهر  تسا و  رقف  ـت  ـش هب بـهـ دورو  تلع  هک  دراد  نیا  هب  هراشا 

یثحب تسا ,  رترب  هک  بوخ و بـلـ لام  هک  نیا  ردو  دراد  ضراعت  ادـخ  هب  يرگناوت  زا  ترـضح  نآ  ندرب  هانپ  اـب  ادـخ  هب  رقف  زا  ترـضح 
ار ـثـ کا ینامرک .)  نخـس  نایاپ   ) تسا يرگید  يانعم  هب  زین  یلاعت  يادـخ  يانغ  دوبورگ و  شهرز  تافو  ماـگنه  رد  ادـخ  لوسر  تسین و 

تسردرظن نیا  هک  تسین  دیعب  تساربم  ود  نیا  ؤس  ياهدمایپ  تافآ و  زا  اریز  دراد , تلیـضف  ودره , , رقف تورث و  رب  فافک  هک  دندقتع  مـ
دوخ توق  هب  نانچمه  رقفای  تسا  رترب  يرگناوت  هک  لاؤس  لـصا  اـما  تسا ,  تسرد  اـهنیا  همه  تسا :  هت  زا عـلـمـا گـفـ یـکـی  دـشاب . رت 

يرگناوتو رقف  زا  کی  مادک  یسک  نینچ  هرابرد  دشا  هتشادار بـ عضو  ود  نیا  زا  یکی  یصخش  هک  تسا  ییاج  رد  ثحب  اریز  تسا ,  یقاب 
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اهنآ زا  یکی  هک  دراد  لاـمتحا  اریز  تسین ,  یتـسرد  لاؤس  تسا ,  رترب  کـی  مادـک  هک  لاؤـس  نیا  تسا  هدـش  هتفگ  تسا  لـضفا  رتـهب و 
اب ریقف  رفن  کی  رگا  هک  تسا  نیا  لاؤس  نیاربانب ,  تسا  رترب  رتهب و  وا  تروص  نیا  رد  هک  دـنکن  يرگید  هتـسیاش کـنـد و  تسردراـک و 

تلزنم ادخ  دزن  کی  مادک  تروص  نآ  رد  دنـشاب , ناسکی  دـنهد  یم  ماجنا  هک  يا  هتـسیاش  حـلاص و  لمع  رظن  زا  ودره  رگناوت  رفن  کی 
نـشور  , هچ تسا  کسمم  ریغ  دنمتورث  دنمزآان و  ریقف  هرابرد  هلاسم  تروص  هک  تسا  هدـش  هتفگ  لیلد  نیمه  هب  دـنراد ؟ يرترب  رتشیب و 

يزیچ ره  دیوگ : یم  ملاع  نیا  تسا  رترب  صیرحو  دـنمزآ  ریقف  زا  هدنـشخب  رگناوت  سکعربو ,  ـر  تر لیخب بـ رگناوت  زا  عناق  ریقف  هک  تسا 
زا هک  یفد  ار بـا هـ نآ  ـد  یا بـ دوش , مولعم  شیرترب  تلیضف و  هک  نآ  يارب  دشابن , تاذلاب  دوصقم  دشاب و  يرگید  زیچ  يارب  هل  ـیـ ـسو هک 

ناسنا و عنام  رگا  هکلب   , تسین هدـش  هتـشاد  رذـح  رب  مو و  ـ مذ دوخ مـ يدوخ  هب  تورث  لام و  نیاربانب ,  تفرگ  رظن  رد  دوش  یم  لابند  نآ 
هک يریقفاسب  يا  هتـشادن و  زاب  ادـخ  زا  ار  وا  شتورث  لام و  هک  يرگناوت  اـسب  يا  تسا  قداـص  زین  نآ  سکع  تسا  هدـیهوکن  دوش  ادـخ 

صخـش میریگب ,  رظنرد  ار  بلاغ  رثکا و  هبنج  رگا  هتبلا  دـیوگ : وا مـی  تسا .  هتـشاد  زاب  هدرک و  لفاغ  ادـخ  زا  ار  وا  شرقف  یتسدـیهت و 
نیا لصا  رد  امل  عـ ـت :  ـسا زا عـلـمـا گـفـتـه  ـگـر  ید یـکـی  تسا .  رقف  رطخ  زا  رتدب  تورث ,  رطخ  هنتف و  اریز   , تسا رترود  رطخ  زا  ریقف 
اهنیا همه  ار  فافک  رادـقم  هب  مه  یخرب  ار و  تورث  ير و  ـگـ ناو ـی تـ خر بـ ـد , نا هداد  ـیـح  جر ار تـ رقف  یـضعب  دـنا , هدرک  فالتخا  هلاـسم 

ـب ـس ار کـ لا  عضو و حـ نآ  ات  تسا ,  رترب  رتهب و  ادـخ  دزن  هدـنب  يارب  تلاح  مادـک  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  فالتخا  زا مـحـل  جراخ 
تذـل دـنادرگ و  غراـف  ادـخ  داـی  زا  هد  ـ نرادزا لـماوع بـ زا  ار  شلد  اـت  تسا ,  رتهب  تورث  لاـم و  نتـشاد  مک  اـیآ  دریگ  شیپ  رد  کـنـد و 

هب نتخادرپ  ای  دوش ؟ هدوسآ  ینالوط  یسر  ـ با ـمـت حـسـ حز زا  ـت  ما زوررد قـیـ ات  دوشن , تورث  لام و  بسک  رد  قرغ  دشچبار و  تاجانم 
دیازفیبرتـشیب هچ  ره  ادـخ  دزن  دوـخ  تلزنم  برقرب و  نادـنمزاین  هب  یگدیـسر  ندرک و  یک  تـا بـا نـیـ ـت ,  ـسار تورث بـهـتـ لاـم و  بسک 

هک یـشور  هتبلا  ضرف ,  نیا  رد  ـد : یو وا مـی گـ دراد . مه  لـباقتم  عـفن  مدرم  هب  ناـسحا  یگدیـسرو و  تورث  لاـم و  هک ,  نـیا  رب  اـفاضم 
دراد حـیجرت  نآ  قرب  قرز و  زا  يرودو  ایند  لانم  لام و  زا  نتـشاد  مک  ینعی  دـندیزگرب , ترـضح  نآ  باحـصا  روهمج  و  (ص )  ربماـیپ

لاـم و هب  تمینغ ,  مهـس  ثرا و  ـالثم  قـیرط  زا  ینعی  تمحز ,  راـک و  نودـب  یـسک  هک  تسا  نیا  نآ  دـنام و  یم  مه  رگید  ضرف  کـی 
نا و ـ ــس ـ حا ياـههار  رد  ار  دوـخ  تورث  لاـم و  ماـمت  صخــش  نـیا  هـک  تـسا  رتـهب  اـیآ  تروـص ,  نـیارد  دــبای  تـسد  ـیـا  ند زا  یتورث 

فعاضم دوس  ات  دزادرپب  نآزا  يرادرب  هرهب  يراذـگ و  هیامرـس  هب  ای  دـنامن  یقاب  شدوخ  يارب  يزیچ  هک  يروط  هب  دـنک , فرـصمر  خـیـ
ار دوـخ  لاوـما  هک  دـنک  یم  اـضتقا  ـع  ـضو ـن  یا ـد : یو ـن حـجـر مـی گـ با تسا .  لوا  مسق  ود  دـننامه  زین  دروـم  نـیا  : دـیوگ یم  وا  درب ؟

اماو دنیب  یمن  ینایز  دروآ , تسد  هب  هرابود  یتورث  هچنانچ  دهد , همادا  شور  نیا  هب  رگا  دسرب و  فافک  تلاح  هب  هک  يدـح  ات  دـشخبب ,
هک تسا  نیا  دراد , تره  ـ ـش نانآ  لاـح  عضو و  زا  هچنآ  اریز  تسین ,  تسرد  دـندوبدهاز , تسدـگنت و  هباحـص  روهم  ـا کـه جـ عدا ـن  یا

ماـجنا اـب  دنتـشاد و  هگن  دـندروآ  تسد  هب  هک  ار  یتورث  يا  هدـع  دـندوب  مسق  ود  رب  درک , ناشبیـصن  دـنوادخ  هک  یتاـحوتفزا  دـعب  ناـنآ 
سفن ياـنغ  زا  لاـح  نیع  رد  دنتـسج و  یم  برقت  ادـخ  هـب  نادـنمزای  ـی بـه نـ لا کـمک مـ مدرم و  هـب  یگدیـسر  هناراـکوکین و  ياـهراک 

ياهدرواهر میانغ و  زا  دنداد و  همادا  , دنتشاد رتشیپ  هک  یـشور  نامه  هب  يا هـم  هد  ـ عد ـ ندو رود بـ يد بـه  ـنـ مزآ صرح و  زا  رادروخرب و 
يدراوم هلمجزا  دراد  دوجو  باب  نیا  رد  یضراعتم  را  ـبـ خا دندوب . رامـش  كدنا  هدع  نیا  دنتـشاذگ  یمن  یقاب  دوخ  يارب  يزیچ  تاحوتف 

يارب هک  تسا  رتهب  یـسک  نینچ  تسا  تسدـیهت  الماکو  درادـن  چـیه  هک  تسا  یـسک  دروم  دراد , ثحب  ياج  تسا و  دـیدرت  نآ  رد  هک 
قیرط زا  ریغ  دـنوادخ  ات  دـنک  ربص  هک  نیا  ای  دور  دـمآرد  بسک  لاـبند  لاؤس ,  يراوخ  تلذ و  زا  ندـنام  ظوفحم  دوخ و  يوربآ  ظـفح 
هنیمز نیا  رد  هک  يرابخا  ناـیم  شزاـس  عمج و  ياـضتقم  دـسر , یم  رظ  بـه نـ رجح .) نبا  راـتفگ  ناـیاپ   ) دـیاشگب شیور  هب  يرد  لاؤس , 

زا یکی  نانآ  هب  دارفا , لماک  تحلـصم  هب  هجوت  اب  دـنوادخ  هک  تسا  یهلا  یتمعن  دوخ  هبون  هب  کی  ره  ثورث  ورقف  هک  تسا  نیا  میراد , 
مه رگا  دشاب و  رکاش  رازگـساپ و  ـ ـس هکلب  ابیکـش و  یتسدیهت  رقف و  ماگنه  رد  هک  دراد  هفیظو  هدـنبو  دراد  یم  ینازرا  ار  تمع  ود نـ ـن  یا

يرگناوت رقف و  زا  کی  ره  ياضتقم  هب  دیاب  نیاربانب ,  دن  نآ عـمـل کـ ياضتقم  هب  دشابرازگساپس و  دیـشخب , وا  هب  یتورث  لام و  دنوادخ 
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هرابرد ناوت  یمن  دـنتوافتم و  مه  اب  الماک  کی  ره  لاوحا  بتارم  اما  تسا  رکاشرگناوت  زا  رتشیب  شباوث  ابیکـش , ریقف  ابلاغ  هتبلادرک  لـمع 
ین یـعـ  , نآ ـیـن  فر زا طـ رترطخ  مک  رتملاس و  فافک  رادـقم  هب  ندرک  هدنـسب  هک  تسادـیپ  درک  رداص  یلک  مکح   , فرط ود  زا  کـی  ره 

شترتع نادـناخ و  يارب  دـنوادخ  زا  ار  نآ   ( (ص ربما هدـش و پـیـ هتـساوخ  فاـفک  اـهاعد  رتـشیبرد  لـیلد  نیمه  هب  تسا  يرگناوت ,  رقف و 
. دمآ دهاوخ  بساکم  باتک  رد  ادخ , تساوخ  هب  هنیمز ,  نیا  رد  رتلماک  ثحب  تسا  هدرک  تلاسم 

. رقف شهوکن 

بیرغ , دوخ رهش  رد  ریقف  مدآ  ددنب و  یم  ورف  شلیلد ,  نایب  زا  ار  كریز  صخـش  نابز  رقف , تسا ـ .  گرزب  گرم  رقف , ع :)   ) یلع ماما   ـ
سب یتخبدـب   , مه راـنک  رد  ضرق  رقف و  ع :)   ) یلع ماـما  تسا ـ .  ناـهج  ود  ره  رد  ییور  هیـس  هیاـم )  , ) رقف (ص :)  ادـخ ربماـیپ  تسا ـ . 

ار درخ  ودنک  یم  راوخ  ار  سفن  رقف , ع :)   ) یلع ما  ـ ما تسا ـ .  ندـش  هتـشکزا  رت  تخـس  رتدـب و  رقف  (ص :)  ادـخ ربمایپ  تسا ـ .  یگرزب 
: دومرف ع ,)   ) نسح دوخ  ـد  نزر بـه فـ تسا ـ .  رقف  زا  رتـهب  ربـق , دـناشک ـ . یم  یمدآ )  يوـس  هب   ) ار اههودـنا  مغ و  دزاـس و  یم  هتـشگرس 

رایسب شیاهاطخ  دشاب , هتشادن  ار  دوخ  توق  هک  یـسک  اریز  نکم ,  شنزرـس   , تسا دوخ  هنازور  كاروخ  لیـصحت  یپ  رد  هک  ار  یـسک 
ار وا  دشاب , وگتساررگا  ریقف  دوش  یمن  هتسناد  هتخانـش و  شتبترمو  ماقم  درادن و  رادیرخ  ـخـنـش  ـس تسا  ریقح  , ریقف مدآ  مدنزرف !  تسا 

التبم تلـصخ  راـهچ  هب  ـد , یآ راـتفرگ  رقف  هب  هکره  مدـنزرف !  دـنناوخ  یم  شناداـن  دـشاب , زیرگاـیند  ودـهاز  رگا  دـنمان و  یم  ـگـو  غورد
بـه رقف ـ . زا  ادـخ  هب  میرب  یم  هانپ  سپ ,  هرهچ  رد  ایح  مرـش و  یمک  نید و  رد  یگدننکـش  درخ و  رد  یتساـک  نیقی و  رد  یتسـس  هب  : دوش

یتساک ثعاب  رقف  هک  اریز  رب , هانپ  ادخ  هب  نآ  زا  سپ ,  مکانمیب  وت  يارب  يرادان  رقف و  زا  نم  مدنزرف !  : دومرف هیفنح ,  نب  دمحم  شدنزرف 
مدیرفآار و وت  دومرف : یحو  ع )   ) میهاربا هب  لاعتم  يادخ   (: (ص ادخر ـبـ ما پـیـ ینمشد ـ .  هنیک و  هیام  تسا و  درخ  یگتـشگرس  نید و  رد 
: درک ضرع  میهاربا  يدرک ؟  یم  هچ  مـتفرگ  یموـت  زا  ار  ییابیکـش  مدرک و  یم  تراـتفرگ  رقف  هـب  رگا  مدر  تیـالتبم کـ دورمن  شتآ  هـب 

يزیچ نیمز  نامسآ و  رد  هک  دنگوس , ملالجو  تزع  هب  دومرف : یلاعت  يادخ  تسا  دورمن  شتآ  زا  رت  تخس  نم  يارب  رقف  اراگدرورپراب ,
اما مدیـشچار ,  اـهیخلت  عاونا  زین  ار و  ربـص  نم  هک  مدـنزرف  يا  نادـب  دومرف : دوـخ  دـنزرف  هب  ع )   ) ناـم لـقـ مدـیرفاین ـ .!  رقف  زا  رت  تخس 

 , يوگم نخـس  مدرم  اب  تیرادان  زا  راد و  هگن  تراگدرورپ  دوخ و  نایم  ار  ترقف  يدش ,  ریقف  يزور  رگا  سپ ,  مدـیدن  رقف  زا  تـلـخـتـر 
. دباین يرگنامرد  نآ  يارب  شبحاص  هک  يرقف  تسا  نکشرمک  زیچ  راهچ  (ص :)  ادخ ربمایپ  يوش ـ .  یم  رادقم  یب  راوخ و  نانآ  دزن  هک 

 . تسا لاحم  ریقف  زا  تبیه  ع :)   ) قداص ماما  تسا ـ .  تبرغ  مه  هاگداز  رد  رقف , ع :)   ) یلع ماما   ـ

. رقف شیاتس 

دنوادـخدزن تسا و  یتشز  هیام  مدرم  رظن  رد  رقف , ملاب ـ .  یم  نآ  هب  تسا و  نم  راختفا  رقف , تسا ـ .  نم  راختفا  رقف , (ص :)  ادـخ ربمایپ   ـ
دوش یم  يرادهگن  دنوادخ  هنازخ  رد  رقف  دنیادخ و  ياه  هیده  اهتبیصم  ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما یگتـسارآ ـ .  هیام  تسا و  رویز  تمایق ,  رد 

سکره هب  ار  نآ  دوش و  یم  يرادـهگن  دـنوادخ  هنازخرد  تداهـش ,  نوچمه  رقف , ع :)   ) ما عـلـی ـ ما دـهد ـ .) یمن  سک  ره  هب  ار  نآ  (و 
ـ . دـنیادخ ناتـسود  ارقف , (ص :)  ادـخ ربمایپ  تسا ـ .  رت  هدـنیارآ  بسا  هنوگ  رب  ماگل  هلابند  زا  نمؤم ,  يارب  رقف  دـهد ـ . یم  دـهاوخب  هک 

شیاسآرادتـسود هکرهودـنیزگرباررقفدیاب  تسا ,  تمالـس  رادتـسود  هک  ره  ع :)   ) یلع ما  ـ ما رفیک ـ . يرگناوـت  تسا و  یگدوـسآ  رقف ,
رد ناریمب و  دنمتــسم  رادـب و  هدنزدنمتــسم  ارم  ایادـخ ! را  بـ (ص :)  اد ـبـر خـ ما پـیـ دـنک ـ . راـیتخا  ار  اـیند  زا  ندـنکرب  لد  دــیاب  تـسا , 

يرازآ امرف ـ . مروشحم  نانیکسم  هورگ  رد  تمایق ,  زور  مناریمنرگناوت و  ناریمب و  ریقف  ارم  ایادخ ! راب  امرف ـ . مروشحم  نادنمتسمرامش , 
نم رب  زور  هنابش  یس  دوش  یمن  هد  ـ نا يدحا چـشـ هب  مدیشچ  ادخ  هار  رد  نم  هک  یسرت  دنیب و  یمن  سک  چیه  مدید  ادخ  هار  رد  کـه مـن 
یم مگ  لالب  لغب  ریز  هک  يرادقم  هبرگم  میتشادن ,  ندروخ  يارب  دروخ  یم  يرادناجره  هک  ییاذغ  لالب  نم و  هک  یلاح  رد  تشذـگ , 
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هدوب وج ) ای  مدنگ   ) هناد يا )  هنامیپ   ) یعاص هن  دمحم  لآ  دزن  رد  هاگ  چـیه  تسوا ,  تسد  رد  دـمحم  ناج  هک  نآ  هب  دـن  ـ گو ـ ـس دوش ـ .
يراـمیب دـنا : هدـش  صتخم  زیچ  هس  هب  ناربماـیپ ,  ناوریپ  ناربماـیپ و  نادـنزرف  نارب و  ـ ما پـیـ ع :)   ) ـم ظا ما کـ ـ ما اـمرخ ـ . یعاـص  هن  تـسا 

لوسر ای  : دـش لاؤس  هرابود  ادـخ  ياهجنگ  زا  یجنگ  دومرف : تسیچ ؟  رقف  دـش : لاؤس  (ص )  ربمایپ زا  رقف ـ . ناطلـس و  زا  سرت  یمـسج , 
دنوادخ هک  تسا  يزیچ  دو : ـ مر فـ تسیچرقف ؟  دش : لاؤس  هراب  هس  ادـخ  بناج  زا  یتشادـگرزبو  تمارک  دومر : فـ ـت ؟  ـس فـقـر چـیـ هّللا ! 

. دهد یمن  تسا ,  یمارگ  یلاعت  يادخ  دزن  هک  ینمؤم  ای  لسرم  يربمایپ  هب  زجار  نآ 

 . تسا هدمآ  يرگناوترب  رقف  يرترب  رد  هک  یتایاور 

هکت هب  ینک و  یگن  ـ سر ـع گـ فر نآ  اب  هکوج  نان  يا  هکت  هب  یسوم !  يا  دومرف : یحو  نارمع  نب  یـسوم  هب  دنوادخ  (ص :)  ادخ ربما  پـیـ  ـ
يور وت ) هب   ) ایند يدید  هاگره  نک  ییابیکشاهیراتفرگ  اهتبیصم و  ربارب  رد  شابدنسرخ و  یناشوپب ,  ار  دوخ  یگنهرب  نآ  اب  هک  يا  هچراپ 

هدرک و تشپ  وت ) هب   ) ایند يدید  هاگره  تسا و  هدمآ  مغارس  هب  ایند  رد  هک  تسا  يرفی  کـ  , نو ـعـ جار هیلا  انا  هّلل و  انا  وگب : تسا ,  هدروآ 
يا تسا :  هدـمآ  ع )   ) یـسوماب ادـخ  تاجان  رد مـ ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما ناحلاص ـ .  راعـش  يا  يدـمآ  شوخ  وگب : تسا ,  هدروآ  يوررقف 
يور يرگناوت  تورث و  هک  يدید  هاگره  ناحلاص و  راعـش  يا  يدمآ  شوخ  بـگـو : ـت ,  ـسا هدروآ  يور  رقف  هک  يدید  هاگره  یـسوم ! 

 , تسا يرگناوت  زا  رتهب  رقف  (ص :)  ادخ ربما  پـیـ تسا ـ .  هتفاتش  نم  يوس  هب  شرفیک  هک  تسا  یهانگ  رطاخ ) هب  نیا  :) وگب تسا ,  هدروآ 
 (. ع  ) یلع ماما  دـنک ـ . کمک  نارگید  هب  اهیراتفرگرد  اـی  دزادرپب  یتسدـگنت )  يوس  زا   ) ار یناواـتو  تمارغ  هک  یـسک  دروم ) رد   ) رگم

ینامرفان ار  ادـخ  يرگناوت  ببـس  هب  مدرم  ینیب  یم  هک  تسا  نیا  تساراد .  زا  رترب  هیام  مک  و  سا .  يرگناوت  زا  رتهب  رقف  هک  نیا  رب  لیلد 
رقف هب  دیامرف : یم   , نمؤم فصو  رد  (ص ,)  ادخ ربمایپ  نک ـ .  ینامرفان  ار  ادـخرقف  ببـس  هب  هک  ینیب  یمن  ار  یقولخم  چـیه  و  ننک .  یم 

زا : درک ضرع  (ص )  ادخ لوسر  يدر بـه  مـ تسا ـ .  يرگناوت  یتسمرس  زارت  هدیدنسپ  رقف , نایز  ع :)   ) یلع ماما  تسا ـ .  نامداش  شیوخ 
هک نادب  دش , راوشد  وت  رب  نآ )  هب  ندیسر   ) یتساوخ و ار  ایند  رو  ـ ما زا  يز  هاگره چـیـ دومرف : ترضح  مراد ؟  یعضو  هچ  هک  منادب  اجک 

رـشوت يارب  زیچ  نآ  هک  نادـب  دـش , مهارف  تیارب  یناسآ  هب  یتساوخ و  ار  اـیند  رما  زا  يزیچ  هاـگره  ير و  رـس مـی بـ هب  یبوخ  ریخ و  رد 
 . تسا

. رقف يانعم 

نیمه هب  خساپ  رد  زین  ع ,)   ) نسح ماما  يزیچره ـ .  هب  سفن ,  يدنمزآ  دومرف : تسیچ ,  رقف  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  ع ,)   ) نسح ماما   ـ
 (: (ص ادخ ربمایپ  دیدش ـ . يدیمون  تسا و  سفن  يریذپان  يریـس  رقف , ع :)   ) يداه ماما  يریذپان ـ .  يریـس  يدنمزآ و  دومرف : شـسرپ , 

یگدنز  , يرادروخرب يرگناوت و  دوجو  اب  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتریقف ,  ع :)   ) یل ما عـ ـ ما تسا ـ .  راکعمط  صخـش   , مدرم نیرتریقف 
ـ .  تسا يدرخ  مک  رقف , نیرتگرزب  تسین ـ .  ینادان ,  نوچ  يرقف  چـیه  دراذـگ ـ . یقاب  يرگید  يارب  ار  شلاـم  دریگ و  گـنت  دوخ  رب  ار 

 . تسا رترگناوت   , يرگناوت ره  زا  هک  يریقف  اسب  يا 

. ؟  تسیک ریقف 

هک تسا  یسک  یقیقح  ریق  فـ نـه ,  دومرف : درادن  یتورث  هک  يدرم  دندرک : ضرع  تسیک ؟  ریقف  امشرظن  هب  مدرم !  يا  (ص :)  ادخ ربمایپ   ـ
: دومرف نامثع  نب  نیـسح  هب  ع )   ) قداص ما  ـ ما دنامب ـ . يرایـسب  لام  وا  زا  سپ  هچ  رگا  دتـسرفن , شیپادـخ  باسح  هب  يزیچ  دوخ  لام  زا 

شیورد هن ,  دومرف : دراد ؟ كدـنا  لام  هک  یـسک   : میدرک ضر  عـ ـد : یو نامثع مـی گـ نب  نیـسح  تسیک ؟  ربکتم  شیورد  یناد  یم  ایآ 
سلفم دـیناد  یم  ایآ  (ص :)  ادـخ ربمایپ  دـیوج ـ . یمن  برقت  لـجوزع  يادـخ  هاـگرد  هب  دوخ  لاـم  زا  يزیچ  اـب  هک  تسا  یـسک  ربکتم ,
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هک تسا  یـسک  نم ,  تما  سلفم  دوـمرف : ترـضح  ییـالاک  دراد و نـه  یمهرد  هن  هک  تسا  یـسک  سلفم  اـم , رظن  زا  دـنتفگ : تـسیک ؟ 
ار نالف  نوخ  هدروخ و  ار  نآ  لاـمو  تسا  هدز  نیا  هب  یتمهت  مانـشد و  یهاـگ  اـما  , دروآ یم  دوخ  اـب  تاـکز  هزور و  زاـمن و  تماـیقزور 

مامت شیاها  زو خـطـ دوش و هـنـ مامت  شتانـسح  رگا  دوش و  یم  هداد  نآ  نیا و  هب  شتانـسح  زا  هجیتن ,  رد  تسا  هدز  ار  ناـم  ـهـ بو هتخیر 
نیمه یقیقح ,  سلفم  دوش : یم  هتفگ  دوش و  یم  هدـنکفا  شتآ  رد  سپـسو  دوش  یم  هداد  وا  هب  هتـشادرب و  اهنآ  ناـهانگزا  دـشاب , هدـشن 

 . تسا صخش 

 . مدرم نیرتریقف 

 : تسا هدمآ  سیردا  فحص  رد  نامیا ـ .  زادعب  رفک  دومرف : تسا ,  مادک  رقف  نیرت  تخس  هک  شـسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  ع ,)   ) یلع ماما   ـ
. دشابن یشیورد  ورقف  دنک , يدنمزاین  راهظا  نم  هب  هک  ار  یسک  ودشابن  يرگناوت  دنک , يزاین  یب  راهظا  نم  زا  هکار  یسک 

 . سفن رقف 

رقف نوچ  يرقف  چـیه  دومرف : یفعج ,  دـیزی  نب  رباج  هب  شرافـس  رد  ـر(ع ,)  قا ما بـ ـ ما تسا ـ .  لد  رقف  یقیقح )   ) رقف (ص :)  ادـخ ربمایپ   ـ
 . تسا رقف  نیرتدب  سفن ,  رقف  تسا ـ .  سفن  رقف  الب , نیرتگرزب  ع :)   ) یلع ماما  دشابن ـ . سفن  يانغ  نوچ  ییانغ  چیه  تسین و  لد 

. رقف يرگناوت و  رایعم 

تسین و يرقف  تشهب ,  دوجو  اب  دوش ـ . هضرعادـخ  هاگـشیپ  هب  لامعا  هک  دوش , مولعم  هاگ  نآ   ( یعقاو  ) رقف يرگناوت و  ع :)   ) یلع ماما   ـ
يارب نانآ  تماـیقزور  رد  اریز  دـینک , ادـیپ  ییاـه  تسد  دوخ  يارب  ناریقف ,  ناـیم  رد  (ص :)  ادـخ ربما  پـیـ هن ـ .  يرگناوت  خزوددوجو  اـب 

رقف ثعاب )   ) ایند يرگناوتو  تسا  ترخآ  يرگناوت  هیام )   ) ایند رقف  ترخآ  رقف  ایند و  رقف  ـت :  ـسا ـه  نو ود گـ فـقـر  دنراد ـ . یتردق  دوخ 
ترتع هعیـش و  يارقف  یلع ,  زا  بـعـد  ترخآ ـ .  باذـع  ترخآ و  رقف  تسا  نیا  ایند  رویز  لاـم و  هب  قشع  تسا ,  نیا  تکـاله  ترخآ و 

. دنک یم  تعافشرضم  هعیبر و  هلیبق  دارفا  هزادنا  هب  نانآزا  يدرم  ره  هک  اریز  دیرامشم , فیفخ  اروا 

 . هدیهوکن هدوتس و  رقف 

 : مراد ناشت  ـ سود ـد و مـن  نراد ترفن  اهنآ  زا  مدرم  هک  تسا  زیچ  هس   )) هک رذوبا  زا  هدش  لقن  نخس  ـن  یا هرا  ـ برد ع )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما زا   ـ
تـسین دنمهف , یم  رذوبا ) نخـس  زا   ) مدرم هک  هنوگ  نآ  بلط  نیا مـ دومرف : ترـضحدش  لاؤس  مراد ,))  تسود  ار  الب  رقف و  گرم و  نم 

تسودار ادخ  تعاط  رد  رقف  ادخ و  تیـصعماب  ماوت  یگدنز  ات  مراد ,  رتشوخ  ار  ادخ  تعاط  هار  رد  گرم  هک  تسا  نیا  وا  دوصقم  هکلب 
ـ . ادخ تیصعماب  هارمه  یتسردنت  زا  مراد ,  رتشوخ  ار  ادخ  تعاط  هار  رد  يرامیب  الب و  ادخ و  تیـصعماب  هارمه  ير  ـگـ ناو تـا تـ مراد ,  رت 
تر ـ ـض ـ حو مراد ))  ـت  ـسود ار  وت  نم  : )) درک ضرع   ( ع  ) نانمؤمریما هب  يدرم  دوش  یم  تیاور  هک  یثیدـح  هرابرد  ع )   ) قداص ما  ـ ما زا 

يارب تسا :  هدومرف  هکلب  هدومرفن ,  نینچ  نینمؤ  ـمـ لار ـیـ ما : دو ـ مر ترضح فـ دش  لاؤس  نک  هدامآرقف  يار  ـی بـ ـشو تـن پـ پـس )  : ) دو ـ مر فـ
هک نیا  رگم  دباین  تسد  نامیا  تقیقح  هب  امـش  زا  کی  چیه  (ع :)  رقاب ماما  يا ـ .  هدروآ  مهارف  یـشوپ  نت  ـ  تمایق زور  ینعی  تیدنمزاین ـ 

یتسردـنت زا  ار  يرامیب  دـشاب و  هتـشادرت  تسود  يرگناوت  زا  ار  رقف  دـشاب , یگدـنززا  رتبوبح  وا مـ دز  گرم نـ دـشاب : وا  رد  تلـصخ  هس 
رد دیراد : رت  ـ شو ار خـ ود  ـن  یا زا  کی  مادک  دومرف : سپس  امش  همه  دومرف : تسا ؟  نینچ  یـسک  هچ  میدرک :  ضرع  دشاب  هتـشادرتشوخ 
هک دنگوس  ادخ  هب  مدرک :  ضرع  : دیوگ یم  راسی  نب  ـیـل  ـض فـ دـینک ؟ یگدـنز  ام  هب  تبـسن  ینمـشد  ضغب و  اب  ای  دـیریمب  ام  تبحم  هار 

ضرع روط ؟ نیمه  زین  ار  یتسردنتو  يرامیب  يرگناوت و  رقف و  دومر : تر فـ ـم حـضـ یراد ـتـر  شو ار خـ امش  یتسود  تبحم و  هار  رد  ندرم 
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ندوب ام  اب  ندش و  هتـشک  ندوبام و  ریغ  اب  ندوب و  رگناوت  زا  تسا ,  رتهب  ندوبام  اب  ندوب و  ریقف  ع :)   ) قداص ماما  ادـخ ـ . هب  يرآ   : مدرک
نآرثا رب  یشاب و  دنمتورث   ) هک تسا  نآ  زا  رتهب  , رقف مدنزرف !  دومرف : شدنزرف  نا بـه  لـقـمـ ندوب ـ .  ام  ریغ  اب  ندوب و  هدنززا  تسا ,  رتهب 

یلع ماما  دـناشک ـ . هانگ  هب  ار  وت  هک  تسا  يرقف  زا  رتهب  دراد , زاب  متـس  زا  ار  وت  هک  یتورث  ع :)   ) قداص ماما  ینک ـ .  یـشکرس  متـس و  ( 
 ( ع  ) هّللادبع وبا  هب  دیوگ : یم  يوار  تسا  خرس  گرم  رقف , ع :)   ) قداص ماما  تسا ـ .  هدننک  اوسر  تورث  زارتابیز  نکشرمک ,  رقف  (ع :) 

يرگناوتزا رتـهب  نمؤم  يارب  رقف  (ص :)  ادـخ ربماـیپ  تسا ـ .  ینید  رقف  هن ,  دومرف : تسا ؟  مرد  راـنید و  رقف  ناـتروظنم )   : ) مدرک ضرع 
 (: ع  ) یلع ماما  دـنک ـ . کمک  مدرم )   ) تالکـشمو يراـتفرگ  رد  اـی  دـشک  شود  هب  یـسک )  زا  ) ار يا  هنیزه  راـب  هک  یـسک  رگم  تسا , 
اسب يا  تسا ـ .  يرگناوت  یتسمرس  زا  رت  هدیدنسپ  رقف , نایز  تسا ـ .  تلذاب  هارمه  يرگناوت  زا  رتابیز  تزع  اب  ماوترقف  ربارب  رد  ییابیکش 

. دنیب نایز  هک  ییارادو  درب  دوس  هک  يا  هیام  مک 

 . تسا خرس  گرم  ینید  رقف 

رقف ای   ) ینید رقف  ع :)   ) یلع ماما  ینید ـ .  رقف   , هن دومرف : راـنید ؟ مهرد و  زا  رقف  دـش : ضرع  تسا  خرـس  گرم  رقف , ع :)   ) قداـص ماـما   ـ
: دش ضرع  تسا  گرزب  سب  یگرم  رقف , دیامرف : یم  ع ,)   ) یلع هب  شرافس  رد  (ص ,)  ادخ ربمای  پـ تسا ـ .  خرس  گرم  ضرقاب )  هارمه 

 . ینید رقف  : دومرف رانید ؟ مهرد و  رقف 

. ریقف ریقحت 

ود نک و  هشیپ  ییابیکـش  دنهاوخ , یم  ار  وا  يدونـشخ  و )  ) دنناوخ یم  ماش  حـب و  ـ ـص ار  نا  ـ ـشرا ـ گدرور ـی کـه پـ نا ـ ـس و بـا کـ  . )) نآرق
 ((. میا هتخاس  لفاغ  دوخدای , زا  ار  شبلق  هک  سک  نآ  زا  نکم  تعاطا  یهاوخب و  ار  ایند  یگدـنز  رویز  هک  ریگمرب  ناـنآ  زا  ار  تا  هدـید 

باسح زا  نارم  دن ـ  ـ هاو ـی خـ مار وا  يدونـشخ  هک  یلاح  رد  دنناوخ ـ  یم  ناهاگماشو  نادادماب  ار  دوخ  راگدرورپ  ار کـه  ـی  نا ـ ـس و کـ ))
ـ .)) )) 4  )) یـشاب ناراکمتـس  زا  ینارب و  ار  ناشیا  ات  دشاب , یمن  نانآ  هدهع  رب  يزیچ  زین )  ) وت باسح  زا  تسینوت و  هدهع  هب  يزیچ  نانآ 

تـشهبرد ود  نآ  نایم  لجوزع  دـنوادخ  درامـشریقح , ار  ینمؤم  سک  ره  اریز  دـینکن , ریقحتار  دوخ  تسدـیهت  ناردارب  ع :)   ) یلع ماـما 
هدـید اـب  وا  هب  هراومه  دـنوادخ  دـنک , ریقحت  ار  يدنمتـسم  نمؤم  سک  هـر  ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دـیامن ـ . هبوت  هک  نیا  رگم  دـنکن , عـمج 

نز اـی  درم  سک  ره  (ص :)  ادـخ رب  ـ ما پـیـ درادرب ـ . تسد   , نمؤم نآ  هب  تبـسن  دوخ  زیمآریقحت  رظنزا  هک  نیا  اـت  درگنب  مشخ  تراـقح و 
نیدب  ) ار وا  تمایق  زور  رد  لاعتم  يادـخ  , دـنک ریقح  درا یـا تـ ـمـ ـش راو  شییاراد خـ لام و  ندوب  كدـنا  ای  یتسدـیهت  ببـس  هب  ار  ینمؤم 

لاح هب  رامشم و  راوخ  ار  ریقف  یسوم !  يا  دومرف : یسوم  هب  لاعتم  ياد  خـ ـر(ع :)  قا ما بـ ـ ما دزاس ـ . شیاوسر  سپس  هرهش و  شتشزراک ) 
توافتم یمالـس  وا  هب  دوش و  ور  هب  ورریقف  یناملـسم  اب  سک  ره  (ع :)  اـضر ما  ـ ما روخم ـ . هطبغ  , دراد هک  يزیچ  كدـنا  ببـس  هب  رگناوت 

ـبـر ما پـیـ تسا ـ .  مشخ  رد  وا  زا  ادخ  هک  یلاح  رد  دـنک  رادـید  ار  لجوزع  يادـخ  تمایقزور  دـنک , یم  دـنمتورث  هب  هک  دـنک  یمالـساب 
تمایق زور  رددنوادخو  تسا  هداد  ناشن  تفخادخ  قح  رد  درامش , فیف  ار خـ ير  نا فـقـیـ ـیـد کـه هـر کـس مـسـلـمـ ناد بـ (ص :)  اد خـ

دنک رادیدار  ادخ  یلاح  رد  تمایق  زور  دراد , یمارگار  يریقف  ناملـسم  سک  ره  دو : ـ مر و فـ دـیامن . هبوت  هک  نیا  رگم  دـنک , فیفخ  ار  وا 
 . تسا یضار  وا  زا  هک 

. درب یم  نیب  زا  ار  رقف  هچنآ 

شتیاده وا  هک  یسک  مدنمزا  وا نـیـ يرای  هب  هک  مبلط  یم  يرای  وا  زا  دومرف : ناحبس ,  يادخ  زا  ـی  هاو رد کـمـک خـ ع ,)   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
رد ع ,)   ) ما عـلـی ـ ما دوشن ـ . دنمزاین  , دنادرگ شزاین  یب  وا  هک  یسک  دباین و  تاجن  , دنک ینمشد  يو  اب  وا  هک  یـسک  دوشن و  هارمگ  , دنک
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ریقف زگره  دزرو , دهز  هک  یسک  دوشن و  كاله  زگره  دنک , يور  هنایم  هک  یسک  دیامرف : یم  ع ,)   ) نسح شراوگرزبدنزرف  هب  شرافس 
یکین (ع :)  رقاب ماما  دوشن ـ . ریقف  هک  منک  یم  تنامض  دنک , ییوج )  هفرص  و   ) يور هنایم  هک  یسک  يارب  نم  ع :)   ) قداص ماما  ددرگن ـ .

 (: (ص ادخ ربمایپ  دینک ـ . نامرد  شـشخب ,  هقدصاب و  ار  رقف  يرامیب )   (: ) ع  ) یلع ماما  دنرب ـ . یم  نیب  زا  ار  رقف  یناهن ,  هقدـص  ندرک و 
تـسین توق  هب  يدنـسرخ  تعانقزا و  رتادزرقف  یلام  چـیه  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما درب ـ . یم  نیب  زا  ار  رقف  دـنک و  یم  داـیزار  رمع  محر ,  هلص 

دایز ار   (( میظعلا یلعلا  هّللاـب  ـالا  ةوق  ـالو  لوح  ـال   )) هلمج , دراد یمنرب  تسد  وا  زا  رقف  هک  ره  تسا ـ .  يراداـن  ربارب  رد  يرپس  ییاـبیکش 
. دیوگب

. دروآ یم  رقف  هچنآ 

هب موکحم  ایند  هاوخنوزف  دروآ ـ . یم  رقف  ندز ,  صرح  ع :)   ) یلع ماما  دوش ـ . رادان  دـنز , يراداـن  زا  مد  هک  یـسک  (ص :)  ادـخ ربماـیپ   ـ
ـ . دوش ریقف  دـبلطن , ادـخ  لضف  زا  هک  ره   : شراوگرزب ناردـپ  زا  ع ,)   ) قداص ماما  تسوا ـ .  راـی  شیاـسآ  اـیند  زا  نادرگیورو  تسا  رقف 

تفج مه  اب  ایـشا  هک  هاگ  نآ  ع :)   ) یلع ماما  دـناشک ـ . یمرقف  تناما )  رد   ) تناـیخو دروآ  یم  يرگناوت  يرادـتناما  (ص :)  ادـخ ربماـیپ 
هـسیکرس هلیـسو  ارام  دومرف : نامعن  ـو  با بـه  ـر(ع :)  قا ما بـ ـ ما دـش ـ . دـلوتم  اهنآ  زا  رقف  دـندشرگیدکی و  تفج  یناوتان  یلهاـک و  دـندش ,

, دیاشگب دوخ  يور  هب  یهاوخزاینزا  يرد  هکره  ع :)   ) یلع ماما  دـیازفا ـ . یم  وت  رقف  رب  دـنوادخ  راک , نیا  اباریز  هدـم ,  رارق  مدرم  ندرک 
ما ـ ما دراذگ ـ . ثرا  هب  شیارب  رقف  دنک , نیرفن  ار  دوخدـنزرف  هک  يدرم  ره  ع :)   ) قداص ماما  دـنک ـ . زاب  شیور  هب  رقف  زا  يرد  دـنوادخ 

یمرقف تباـنج  لاـح  رد  ندروـخ  دروآ , یم  رقف  ماـمح  رد  ندرک  راردا  دروآ , یم  رقف  اـهقاتا  رد  توـبکنع  ياـهرات  دو  ـ جو ع :)   ) عـلـی
هناخ رد  هبورکاخ  نتـشاذگ  یقاب  دروآ , ندز فـقـر مـی  ـه  نا ـ ـش هداتـسیا  دروآ , یم  رقف  زگ  تخرد  هخاش  اب  اهنادـند  ندرک  لالخ  دروآ ,
رقف اشعو  برغم  ناـیم  باوخ  دروآ , یم  رقف  ندز  صرح  دروآ , یم  رقف  ندرک  اـنز  دروآ , یمرقف  ندروخ  غورد  دـنگوس  دروآ , یم  رقف 

دنوـیپ ندــیرب  دروآ , یم  رقف  شاــعم  رد  ییوـج  هفرــص  ندرکن  تیاــعر  دروآ , یم  رقف  دیــشروخ  عو  زا طـلـ باو پـیـش  خـ دروآ , یم 
رد درم  يادـگ  ندرک  در  دروآ , یم  رقف  زاوآ  هب  نداد  شوـگ  داـیز  دروآ , یم  رقف  غورد  هب  نتـشاد  تداـع  دروآ , یم  رقف  يدـنواشیوخ 

. دروآ یپرد  رادیاپ  رقف  هک  ییرگناوت ,  اسب  دروآ ـ . یم  رقف  بش 

 . ناریقف زا  ناحبس  يادخ  یهاوخ  شزوپ 

ملالجو تزع  هب  دیا : ـ مر درگن و مـی فـ یم  هناهاوخ  شزوپ  یهاگن  اب  ریقف , نانمؤم  هب  تمایق  زوررد  لجوزع  دنوادخ  ع :)   ) قداص ماما   ـ
رد ( ـ . دـینیب یم  دوخ  اب  ارم  راتفر  زورما  هنیآ  ره  مدرکن  ناتریقف  امـش , هب  ییانتعا  یب  يراوخ و  يور  زا  ایند  رد  ار  امـش  نم  هک  دـنگوس ,
یم شزوپ  ایندرد , دوخ  دنمزاین  نمؤم  هدنب  زا  دـهاوخ , یم  شزوپ  شردارب  زا  يردارب  هک  نانچمه   , هؤانث لج  دـنواد , خـ ـت )  ما زور قـیـ

ار شوپور  نیا  نونکا  مدرکن  جاتحم  نم ,  دزن  ـت  یراو ـ خر ـ ـس زا  ـیـا  ند رد  ار  وت  نم  هک  دنگوس  ملالج  تزع و  هب  دـیامرف : یم  دـهاوخ و 
رد ار  هچنآ  رگا  نایز  هچ  ارم  يداد  نم  هب  هک  یـضوع  نیا  اب  دـیوگ : درادرب و  ار  شو  ـ پور وا  ما  هداد  وت چـه  هب  ایند  ياج  هب  نیبب  رادرب و 

 . یتفرگ نم  زا  ایند 

. رقف رویز 

نیمز رد  یگدنز )  هنیز  نیمات هـ يارب   ) دنناوت یمن  دنا و  هدنام  ورف  ادخ  هار  رد  هک  تسا  ینادنمزاین  نآ  يارب  تا )  ـ قد ـن صـ یا  . ))) نآرق
زا يزیچ )   ) رارـصا اب  یـسانش  یم  ناشیامیـس  زا  ار  اهنآ  درادـنپ  یم  رگناوت  ار  نانآ  عالطا ,  یبدرف  يرادنتـشیوخ ,  تدـش  زا  دـننک  رفس 

نید رد  ـن  مؤ مـ ع :)   ) قدا ـ ــص ما  ـ ما تــسا ـ .  رقف  روــیز  عــبط )  تعاــنم  و   ) يرادنتـــشیوخ ع :)   ) یلع ماــما  دــنهاوخ ـ .)) یمن  مدرم 
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تلزنم ردق و  دنکراهظا , ار  دوخ  رقف  هک  ره  ع :)   ) یلع ماما  هتـسارآ ـ .  یتسدیهت ,  ماگنه  رد  ور و  هنایم  يرگناوت  نامز  رد  تسادنمورین 
هگن ناهنپ  ع :)   ) یلع ماما  تسارقف ـ .  نتشاد  هدیشوپ  اهراک , نیرت  تمحزرپ  نیرتراوشد و  ع :)   ) قداص ماما  دنادرگ ـ . تسپ  ار  شیوخ 

ار نآ  سکره  نیاربانب ,  تسا  هداهن  تناما  دوخ  قلخدزن  ار  رقف  دنوادخ  (ص :)  ادـخ ربمایپ  تسا ـ .  تورم  زا  اهیرامیبو , يرادان  نتـشاد 
هگن هدیـشوپار  نآ  هک  ره  سپ ,  تسا  ـت  نا ـ ما فـقـر , دـیامرف ـ . اطع  وا  هب  ار  راد  هدـنز  بش  ریگ  هزور  شاداپ  دـنوادخ  دراد , هگن  یفخم 

هب دهعت  تیلوؤسم و   ) تسا هتخادنا  هدالق  دوخ  نامل  ناردار مـسـ ندر بـ بـه گـ دزا , شراکـشآ سـ هک  رهو  تسا  تدابع  وا  راک  نیا  دراد ,
. دراد تسود  دشاب , رادنتشیوخ  هک  ار  يریقف  نمؤم  یلاعت  دنوادخ  تسا ـ .)  هتشاذگ  اهنآ  ندرگ 

. دنتشهب نارایرهش  ارقف 

نارایرهش ع :)   ) یلع ماما  تسا ـ .  ناریقف  قاتشم  تشهب  دنتشهب و  قاتـشم  یگمه  مدرم  دنتـشهب  لها  نارایرهـش  ارقف  (ص :)  ادخ ربمایپ   ـ
رتشیب مدید  مدز ,  يرس  تشهب  هب  تسا ـ .  زاب  ارقف  يور  هب  تشهب ,  ياهرد  (ص :)  ادخ ربمایپ  دنتسه ـ . دنسرخ  ناشیورد  ترخآو ,  ایند 

یم اد  دای خـ رایـسب  دننتورفو و  عشاخ  وا  ربارب  رد  ناسرت و  ادـخ  زا  هک  نانآایآ  دیـسرپ : (ص )  ادـخ لوسر  زا  رذوبا  دـنناریقف ـ . نآ  مدرم 
یم در  مدرم  ياه  هناش  يور  زاو  دنیآ  یم  هک  دـنریقف  نانمؤم  هکلب  هن ,  دومرفربمایپ : دـنور ؟ یم  تشهب  هب  نامدرم  رگیدزا  رتدوز  دـننک ,

ما ـ ما دوشن ـ . تشهب  دراو  یـسک  وا  زارترگناوت  دراذگن , ياج  رب  دوخ  زا  يرانید  مهرد و  دریمب و  هک  یـسک  (ص :)  ادـخ ربمایپ  دـنوش ـ .
ـن یارد دو : ـ مر ـپـس فـ ـس ـنـد  مار تشهب مـی خـ ياهغابرد  ناشنارگناوت  زا  شیپ  زییاپ ) (( ) 5  )) فیرخ لهچ  ناملسم  يارقف  ع :)   ) قدا صـ
زا یکی  هب  وا  دـنرذگبریگ و  ضراوعرب  هک  تسا  یتشکود  تیاـکح  ـتـه  ـسدود پ ـ  ــ  اـمـا ـ  ـن یا ـت  یا ـم حـکـ نز ـت مـثـلـی بـ یار هرا بـ بـ

شهگن دـیوگ : سپ  دـنیب  راب  زا  رپ  ار  نآ  درگنب و  يرگید  هب  ودورب  هک  دـیراذگ  شدازآ  دـیوگ : دـنیب و  نآ نـ رد  يزیچ  درگنب و  ود  نآ 
نامدرم زا  شیپ  زور  مین  زیخاتـسر  زوررد  مامت  ییانـشور  هب  شیورد ,  نارجاـهم  يا  , ار امـش  اداـب  تراـشب  (ص :)  ادـخ ربماـی  پـ دـیراد ـ .

زا رتوـلج  تسا ,  لاسدـصناپ  هک  زور , مین  ناملـسم  يارقف  تـسا ـ .  لاـس  دـصناپ  ربارب ) ) زور مـین  نآ  هـک  دـیور  یم  تـشهب  هـب  رگناوـت 
 (: ع  ) قداص ماما  دـنوش ـ . یم  تشهب  دراو  دواد  نب  نامیلـسزا  رتولج  لاس  لهچ  ناربمایپ  همه  دـنوش ـ . یم  دراو  تشهب  هب  ناـشنارگناوت 

. دش هداد  وا  هب  هک  تسا  ییایند  ببس  هب  نیا  تسا و  نامیلس  دوش , یم  تشهب  دراو  هک  يربمایپ  نیرخآ 

 . ناریقف لاح  هب  اشوخ 

ود نک و  هشیپ  ییابیکـش  دنهاوخ , یم  ار  وا  يدونـشخ  و )  ) دنناوخ یم  ماش  حـب و  ـ ـص ار  نا  ـ ـشرا ـ گدرور ـی کـه پـ نا ـ ـس و بـا کـ  . )) نآرق
سوه زا  میا و  هتخاـس  لـفاغ  دوخ  دا  زا یـ ار  هک قـلـبـش  سک  نآ  زا  یهاوخب و  ار  اـیند  یگدـنز  رویز  هک  ریگم  رب  ناـنآ  زا  ار  تا  هدـید 

نم ياربدـنوادخ   ! ناریقف هورگ  يا  (ص :)  ادـخ ربماـیپ  نکم ـ .))  تعاـطا  تسا ,  يور  هداـیز  رب  شراـک  ساـسا )   ) هدرک و يوریپ  دوخ 
و)  ) دنناوخ یم  ماش  حبص و  ار  ناشراگدرورپ  هک  یناسکاب  و   : )) ـت سا هدو  ـ مر ار فـ ـ یز میوج ,  یسات  امش  ياهلفحم  هب  هک  تسا  هدیدنسپ 
زا ار  فـقـ تسامش ـ .  راگزور  زا  شیپ  ناربمایپ  ياهلفحم  , امـش ياهلفحم  هک  ارچ  نک ))  هشیپ  ییابی  ـکـ ـش ـنـد, هاو ار مـی خـ وا  يدونـشخ 
ایآ میرخب ,  هک  میرادـن  یلوپ  اما  دـنک  یم  ار  اهنآ  سوه  ناملد  مینیب و  یم  اه  هویم  عاونا  رازاب  رد  یتقو  : دـندی ـ ـسر پـ (ص )  اد لو خـ ـ ـسر
؟  يور یمن  رازاب  هب  اـیآ  : دومرف زازخ  دـمحم  هب  ع )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما تسا ـ .  نیا  زج  يزیچ  رد  رجا , رگم  : دومرف ترـضح  میراد ؟  يرجا 

ضرع يرادـندیرخ ؟)  تردـقو   ) ینیب یمندـنک  یمار  اهنآ  سوه  تلد  هک  يرگید  يا  ـ هز دـسر و چـیـ یم  شورف  هب  هک  ییاه  هویم  اـیآ 
رب ـ ما پـیـ تسا ـ .  يا  هنـسح  تیارب  ییآ ,  یمن  رب  نآ  دـیرخ  هدـهع  زا  اما  ینیب  یم  هک  يزیچ  ره  ربارب  رد  ناد کـه  بـ دو : ـ مر ارچ فـ مدرک : 

دنوادخ زا  ناریقف !  هورگ  يا  دننیب ـ . یم  ار  نیمز  اهنامـسآ و  توکلم  هک  یناسک  دـنیاهنآ  ابیکـش  نادنمتـسم  لاح  هب  اشوخ  (ص :)  ادـخ
ادـخ زا  ابلق  دیـشاب و  هتـشادرطاخ  تیاضر  نادنمتـس !  هور مـ يا گـ دیـسر ـ . یمن  هنرگو  دیـسرب  دوخ  رقف  شاداپ  هب  ات  دیـشاب , یـضارابلق 
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یهاوخ یم  رگا  دیامرف : یم   , ناربمایپ ـف  صو رد  ع ,)   ) ما عـلـی ـ ما دهد ـ . شاداپ  ار  امش  ناترقف  يارب  لجوزع  يادخات  دیـشاب , دونـشخ 
یتسرف ورف  میارب  هک  ییبوخ  نآ  هب  نم  اراـگدرورپ ! : )) دـیامرف یم  هک  دا مـی کـنـم  یـ ع )   ) هّللا یـسوم کـلـیـم  زا  هنومن  نیمود  ناونع  هب 

ار لیعج  دو : ـ مر رذو فـ ـ با بـه  (ص )  اد لو خـ ـ ـسر تساوخن ـ .  يزیچ  دروخب , هک  ینان  زج  دنوادخ  زا  وا  هکدنگوس  ادـخ  هب  مدـنمزاین ,)) 
؟  ینیب یم  هنوگچ  ار  ینـالف  دومرف : دوخ  ناـیاتمه  رگید  دـننام  تسا ,  يدنمتـسم  مدرک :  ضرع  دـیوگ ): یم  رذوبا  ( ؟  ینیب یم  هنوگچ 

ـعـی ـضو نینچ  نالف  نیا  ادخ ! لوسر  يا   : مدرک ضرع  تسا !  رتهب  وا  زا  ایند  کی  لیعج  : دومرف مدرم  ناگرز  زا بـ یگرزب  مدرک :  ضرع 
ـیـۀ بـن ما منک ـ .  یم  ار  راک  نیا  اهنآ  بولق  بلج  يارب  نم  تسا و  دوخ  موق  سیئروا  دومرف : دینک ! یم  يراتفر  نانچ  وا  اب  ـمـا  ـشو دراد 

نیرتیمارگ ع :)   ) قداص ما  ـ ما دروآ ـ . یم  تسد  هب  يزوریپ  حـتف و  تسدـیهت ,  ناناملـسم  کـمک  هب   ( (ص ربماـیپ صیعلا :  یبا  نب  دـلاخ 
نیا ع )   ) قداص ماما  هک  ینامز  : دـیوگ یم  نانـس  نب  هّللاد  درواـین عـبـ تسد  هب  دـیوجب و  یمهرد  هک  تسا  یتقو  ادـخ , دزن  هدـنب  تلاـح 

 . مرادن مهرد  کیزورما  یلو  متشاد  مهرد )   ) رازه دصکی  نم  , دومرف ار  نخس 

 (. هقرفتم  ) رقف

اریز دـینکن  نیقلت  دوخ  هب  ار  رقف  ع :)   ) مظاک ماـما  دوش ـ . ناـسآ  وت  رب  رقف  لـمحت )   ) اـت نک ,  مک  ار  تیاهـشهاوخ  (ص :)  ادـخ ربماـیپ   ـ
ادـخ هار  رد  هک   ) ریقف مهرد  تسا ـ .  رتدنمتزعریـش  زا  هک  يریقف ,  اسب  ع :)   ) یلع ماـما  دوش ـ . لـیخب  , دـنک رقف  نیقلت  دوخ  هب  هک  یـسک 

ترخآ هب  لمع  نودب  هک  شابم  یـسک  نانوچ  دـهد ـ .) ادـخ  هار  رد  هک   ) تسارگناوت رانید  زا  رتشزرا  اب  رت و  هدـنلاب  دـنوادخدزن , دـهد )
هک یس  لا کـ اد بـه حـ بـ دیارگ ـ . یتسـسس  يدیمون و  هب  دوش , دنمزاین  رگا  دتفا و  هانگ  یتسمرـس و  هب  دوش , رگناوت  رگا  تسا  هتـسب  دیما 

تسوکین چـه  دنشاب ـ . وا  مصخ  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  ناگدنام ,  هار  رد  نارادماوو و  هدش  هدنار  نایاونیب  نایادگ و  نادنمتـسمو و  ناریقف 
ناریقف سفن  تزع  ییاـنتعا و  یب  نآ  زا  رتوکین  و  دـنوادخ ! شاداـپ  يدونـشخ و  ندروآ  تسد  هب  يارب  ناریقف  رباربرد  نارگناوـت  ینتورف 

هب هک  یسک  زا  دنک , یم  شهد  يرگناوت  يور  زا  کـسـی کـه  (ص :)  اد ـبـر خـ ما پـیـ دنوادخ ـ . هب  لکوت  ببس  هب  نارگناوتربارب  رد  تسا 
. دوش عمج  وا  رد  ترخآ  باذع  ایند و  رقف  هک  تسا  یسک  ناتخبروش ,  نیرت  تخب  روش  تسین ـ .  رترب  دریگ  یم  يدنمزاین  ببس 

 . هقف

 . نید رد  ندش  هیقف 

دننک یم  چو نـ يا کـ ـتـه  سد نانآ  زا  يا  هقرف  ره  زا  ارچ  سپ  دننک  چوک  ( داهج يارب   ) یگمه نانمؤم  هک  ـسـتـه نـیـسـت  یا ـ ـش و   . )) نآرق
 ( یهلا رفیک  زا   ) نانآ هک  دشاب  , دنهد میب  دنتـشگزاب  نانآ  يوس  هب  یتقو  ار  دوخ  موقو  دننک  ادیپ  یهاگآ  نید  رد  دـننامب و ) يا  هتـسد   ) ات

هقف اریز  دیوشاناد , هیقف و  ادخ  نید  رد  ع :)   ) مظا ما کـ ـ ما وش ـ . هیقف  اناد و  نید  رد   , يوش اناد  یتساوخ  رگا  ع :)   ) یلع ماما  دنـسرتب ـ .))
نوچمه دباعرب , هیقف  يرترب  ییایند  ینید و  یلاع  بتارم  ودنلب  تاماقم  هب  ندیـسر  ـیـلـه  ـسو تدابع و  لامک  هیام  تسا و  تریـصب  دـیلک 

 (: (ص ادخ ربمایپ  ددنسپن ـ . ار  وا  زا  یلمع  چیه  دنوادخ  دوشن , هیقف  اناد و  دوخ  نید  رد  هک  ره  ناگراتـسر و  ـت بـ ـسا ـیـد  ـشرو يرترب خـ
دنواد ها خـ ـ گر هـ دیامرف ـ . ماهلا  وا  هب  ار  شتـسار  تسرد و  هار  ودنادرگ  هیقف  نید  رد  ار  وا  دـهاوخب , ار  يا  هدـنب  یبوخ  دـنوادخ  هاگره 

 (: ع  ) یلع ما  ـ ما دنک ـ . انیب  شیاهبیع  هب  تبـسن  دزاس و  شیانتعا  یب  ایند  هب  دنادرگ و  هیقف  اناد و  نید  رد  ار  وا  دـهاوخبار  يا  هدـنب  یبوخ 
گرزب زا  ـمـا  ــش ـک  چو ـد کـ یا بـ دـنکفا ـ . شلد  رد  نـیقی  ودــنادرگ  هـیقف  نـید  رد  ار  وا  دــهاوخب , ار  يا  هدــنبریخ  دــنوادخ  هاـگره 

هیقف نید  رد  هن  هک  دیـشابن  تیلهاج  گنهر  نا بـی فـ ـ مدر نو مـ دنـشاب و هـمـچـ نابرهم  نارتکچوک  اـب  ناـتنارتگرزب  دریگ و  قشمرـسامش 
ـ .  تساهلدراهب نآ  هک  دیوش , اناد  نآ  رد  تسا و  نخـس  نیرتهب  نآ  هک  دیزومایب , ار  نآرق  دـندرک ـ . یم  رکفت  ادـخ  هرابرد  هن  دـندوب و 
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انامه تسا ـ .  نید )  تخانـش  و   ) هقف تدابع  نیرترب  تسا ـ .  هدشن  تدابع  ینید ,  یهاگآ  زا  رترب  يزیچ  هب  دـنوادخ  (ص :)  ادـخ ربمایپ 
فا ددرگ ـ . رایسب  وا ) راصنا  ناوعا و   ) دوش هیقف  نید  رد  هک  یسک  تسا ـ .  هقف  نید ,  نیا  هاگ  هیکت  تسا و  یهاگ  هیکت  يزیچ  ره  يارب 
نیا هب  یـضعب  دـهدن . صاـصتخا  شینید  لـئاسم  ندیـسرپو  دوخ  ینید  روما  نتخوـمآ  راـک  هب  ار  زور  کـی  يا  هتفه  هک  یناملـسم  ره  رب 

قح نتفای  يارب  دیامرف : یم  ع ,)   ) نسح دوخدنزرف  هب  شرافـس  رد  ع ,)   ) یلع ماما  یناملـسم ـ .  درم  ره  رب  فا  : دنا هدرک  تیاور  تروص 
. وش هیقف  نید  ردو  ور  ورف  تخس  ياهبادرگ  رد  دشاب , هک  اج  ره  ,

 . هیقف ياهیگژیو 

 . تشگ هدوزفا  شلمع  رد  وا  يور  هنایم  رب  هک  نیا  رگم  دوزفین , شنید  زا  دوخ  تخانش  هقف و  رب  يا  هدنب  هاگ  چیه  (ص :)  ادخ رب  ـ ما پـیـ  ـ
نید هقف و  نیرترب  دـیامرف : یم  رکب , یبا  نبدـمحم  هب  دوخ  يراد  ـ نا ـتـ ـسا نا  ـ مر رد فـ تسا ـ .  هیقف  تلـصخ  ییاـسراپ ,  ع :)   ) یلع ماـما   ـ

دوخ . يادیپ  ناهنپ و  روما  رد  اوقت  تیاعر  هب  داب  وت  رب  سپ ,  تسوا  نامرف  نتسبراک  هب  ادخ و  نید  رد  نتشاد  ییاسراپ  یمهف , 
دوـخ هشیدـنا  يار و  هب  هـک  سب ,  نـیمهدرم  یناداـن  رد  دـنک و  تداـبع  ار  ادـخ  هـک  سب ,  نـیمه  درم  تهاـقف  رد  (ص :)  ادـخ ربماـیپ   ـ

ـ . دنک عوج  دس  زیچ  هچ  اب  دشوپب و  يا  هماج  هچ  دشابن  مهم  شیارب  هک  هاگ  نآ  رگم  , دشابن هیقف  یمدآ  ع :)   ) قدا ما صـ ـ ما دشابرورغم ـ .
هب هک  ره  سپ  : )) دی ـ ـسر ـه  یآ نیا  هب  ربمایپ  نوچ  دزومایب  نآرق  وا  هب  ترـضح  ات  دمآ  (ص )  ربمایپ تمدـخ  يدرم  هک  تسا  هدـش  تیاور 

تـسا سب  ارم  : )) درک ضرع  دنیب ,)) یم  ار  نآ  زی ) يدب کـنـد(نـ يا  هرذ  هزادنا  هب  سک  ره  دنیب و  یمار  نآ  دـنک , یبوخ  يا  هرذ  هزادـنا 
زا یکی  رد  دـیامرف : یم  شراوگرزب ,  ناردـپ  زا  لـقن  هب  (ع ,)  اـضر ماـما  تشگرب ـ .  هیقف  درم , نیا  دومرف : (ص )  ادـخ لوسر  تفر  و  (( 
زا دومرف : ادخ  لوسر  يا  دننمؤم , : دندرک ضرع  دنتسیک ؟ اهنیا  دی : ـ سر ـد پـ ندروآ  ( (ص اد لو خـ ـ ـسر دزن  ار  يا  هدع  (ص )  ربمایپ تاوزغ 
هب يدنسرخ  يرادروخرب و  ماگنه  رد  ندوب  رکاش  يراتفرگ ,  الب و  رد  ییابیکـش  دندرک : ضر  عـ ـد ؟ یا هد  ـ ید ـلـی  ـصا نا چـه حـ ـتـ نا ـمـ یا

یلازغ ـد  ما ـو حـ با دنـشاب . ربمایپ  هک  هدنامن ,  يزیچ  ییاناد  تدش  زا  دنیانادو و  رابدرب  ینامدرم  دومرف : (ص )  ادخ لوسر   ( یهلا ي   ) اضق
یماسا فیرحت  یعرش ,  ياهشناد  اب  هدیهوکن  ياه  ـشـ ناد نتخیمآرد  هابتـشا و  اشنم  هک  نادب  دسیون : یم  مولع  ناگژاو  ینوگرگد  هرابرد 

لوا لسن  حلاص و  فلـسرظن  دروم  هک  ییناعم  اب  ریاغم  تسا  ـی  یا ـ ها بـه مـعـنـ ـت ,  ـسردا فادها نـ رثا  رب  اهنآ , لاقتناو  لیدبت  هدیدنـسپ و 
دندوب و هدیدنـس  دنیاشوخ و پـ ییاهمان  اهنیا  تمکح  ریکذت و  دیحوت ,  , ملع هقف ,  تسات :  جـنپ  هدـش  نوگرگد  ياه  هژاو  نیا  تسا  هدوب 

یناسک زا  اهلد  اذلدنا  هدش  لقتنم  مومذـم  یی  ـ نا هب مـعـ هزورما  اما  دـندوبرادروخرب  ینید  ياهبـصنم  زا  دنتـشاد  ار  فاصوا  نیا  هک  یناسک 
یفرـصت دـندرک , هژاو  نیارد  هک  یفرـصت  لـخد و  تسا  هقف  لوا ,  هژاو  دـننازیرگ . دنـشاب , هتـشاد  دوـخرب  ار  فاـصوا  یماـسا و  نیا  هک 

للع ياهیراک  هزیر  زا  یهاگآ  اهاوتف و  رد  یبیرغ  یعرف  لئاسم  تخانش  هب  ار  هژاو  نیا  نوچ  ییانع ,  لیدبت مـ لاقتنا و  هن  دوب , یصیصخت 
رد هک  یـسک  دنداد و  صیـصخ  لئاسم تـ نیا  هب  طوبرم  نانخـس  لاوقا و  ندرک  رب  زا  اهنآ و  رد  لیـصفتو  لوط  رپ  ياهثحب  لئاس و  ـن مـ یا
ملع رب  هقف  ناونع  مالسا ,  لوا  رـصع  رد  هک  یلاح  رد  تسا  رت  هیق  وا فـ دوش : یم  هتفگ  دزادرپبرتشیب  اهنآ  هب  دشاب و  رتواکفرژ  لئاسم  نیا 
هبلغ ترخآ و  تمعن  هب  نتخود  مشچ  اـیند و  ندرمـش  ریقح  لاـمعا و  ياـه  هدـننک  هاـبت  سوفن و  تاـفآ  ياـهیراک  هزیر  ترخآ و  قیرط 
هیقف هاگآ و  نید  رد  ات   )) هک تسا  یلاعت  كراـبت و  يادـخ  نخـس  نیا  بلطم  نیا  رب  لـیلد  دـش  یم  قـالطا  لد ,  رب  یهلا  سرت  فوخ و 

 , تسا هقف  نیا  ملع و  ـن  یا ـد  ـشا وراذ بـیـم مـی بـ ـ نا هیام  هک  یملع  نآ  دنهد )) میب  دنتـشگرب , نانآ  يوس  هب  یتقو  ار , دوخ  موق  دـنوش و 
مامت نداد  صاصتخا  هکلبو  ینداد  میب  هن  دوش و  یم  لصاح  يراذـنا  هن  لئاسم  ـن  یا اب  نوچ  هراـجا  حلـص و  ناـعلو و  قـالط  تاـیعرف  هن 

نیا زا  هک  تسا  يراتفر  شا  هنومن  دـنک  یمرب  نآ  زا  ار  یهلا  تیـشخ  سرت و  دـنک و  یم  تخـس  ار  لد  لـئاسم ,  نیا  هب  دوخ  مه  تقو و 
هن تـسا ,  ناـمیا  یناـعم  مـهف  هـقف و  دارم  (( اـهب نوـهقفی  ـال  بوـلق  مـهلو  : )) دـیامرف یم  لاـعتم  يادــخ  دوـش  یم  هدــهاشم  دارفا  هنوـگ 

يادـخ زین  دـنا  هتفر  یمراک  هب  انعم  نیا  هب  لاح  ـتـه و  ـشذ رد گـ اـنعم و  کـی  هبدـنمان  ود  تغل  رد  مهف  هقف و  هک  تسا  نآ  تیعقاواـهاوتف 
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لجوزع يادخ  زا  اهنآ  كدنا  سرت  هیآ  نیا  رد  نوهقفیال ))  موق  مهناب  کلذ  هّللا  نم  مهرودص  یف  ۀبهر  دشا  متنال  : )) دـیامرف یم  لاعتم 
سرت ادخ و  زا  یـسرت  مک  نیا  ایآ  دینک  رکفالاح  دهد  یم  تبـسن  ناشیا  مهف  هقف و  ندوب  كدنا  هب  ار  قولخم  تردـق  نداد بـه  تیمها  و 
لوسر میدرک .  رکذ  هک  یمولع  زا  ندوب  هرهب  یب  هجیتن  اـی  تساـیاضق ,  ماـکحا و  اـهاوتف و  تاـعیرفت  نتـشادن  ظـفح  هجیتن  ادـخ  قلخ  زا 

ار امش  ایآ   : )) دومرف و  (( 6  (( )) هیقفو میکح  ودندنمشناد  : )) دومرف , دندوب هدمآ  ترـضح  نآدزن  یگدنیامن  هب  هک  یناسک  هب  (ص )  ادخ
نانآ دنادرگن , دیمون  ناحبـس  يادخ  تمحر  زا  ار  مدر  ـی کـه مـ ـس کـ دومرفارچ : دـندرک : ضرع  منکن ؟  هاگآ  رایع  مامت  لماک و  هیقف  زا 

 , نآرق هب  یتبغر  یبو  یلیم  یب  يور  زا  دنکن و  ناشسویام  ادخ  مرک  لضف و  زا  دزاسن و  رطاخ  هدوسآ  لجوزع  يادخ  باذع  رکم و  زا  ار 
يادـخرطاخ هب  مدرم  اب  شنیک  مشخ و  هک  هاگ  نآ  رگم  , دوشن رایع  ماـمت  هیقف  هدـنب   : )) تسا هدومرف  و  (( . 7 (( )) دـنکن ور  رگید  زیچ  هب 

هب تسا ,  هدـش  لقن  زین  ادردـلا  وبا  زا  نخـس  ـن  یا دـشاب .)) لئاق  یناوارف  یناعم )  و   ) هوجو نآرق  يارب  هک  هاگ  نآ  رگم  دـشاب و  لـجوزع 
هتفگ ناینی  زا پـیـشـ یـکـی  دراد .)) نمشد  ار  دوخ  سفن  سک  ره  زا  شیب  دنک و  ور  شدوخ  هب  سپس   )) هک ادخ  لوسر  نخـس  نیا  هفاضا 

ریگیپ شراگدرورپ  تدابعرد  دشاب  هتشاد  تریص  ـنـش بـ ید رد  دشاب و  بغار  ترخآ  هب  انتعا و  یب  ایند  هب  هک  تسا  یـسک  هیقف ,  تسا : 
کی چیه  رد  وا  دشاب  هاوخریخ  نانآ  هعماج  يارب  رادنتشیوخ و  نانآ  لاوما  هب  تبسن  دنکن , يزا  ناناملسم بـ يوربآ  اب  ودشاب  اسراپ  دشاب ,

ماکحا هنیمز  رد  يوات  فـ هقف ,  هژاو  هک  میوگ  یمن  نم  تسا  هدرکن  رکذ  دـشاب )) هتـشاد  دای  ار  يواتف  هیعرـش و  عورف   )) دـیق , دراوم نیا  زا 
ماکحا ترخآ و  ملع  رب  هقف  هژاوو  تسا  هدوب  یعبت  قیر  هب طـ ای  لومـش  مومع و  قیرط  هب  رما  نیا  اـما  تسا ,  هتفرگ  یمن  رب  ردار  يرهاـظ 

هک دروآ  دوجو  هب  ار  هابتـشا  نیا   , لوادـتم ياـنعم  نیا  هب  یناـعم  نآ  زا  هژاو  نیا  صیـصخت  تسا  هدـش  یم  قـالطا  رتشیب  لد ,  هب  طوبرم 
ناسنا تعی  اب طـبـ رما  نیا  هک  هژیوب  دـننادرگ , يور  لد  ماکحا  ترخآ و  ملعزا  دـننک و  نآ  یـصیصخت  يانع  ـف مـ قو ار  دوخدارفا  یخرب 

تموکح و بصنم  هب  ندیـسر  يار  نآ بـ نداد  رار  زیواتـسد قـ راوشد و  نآ  هب  لمع  هدیچیپ و  یملع  نطاب  ملع  نوچ  تسارتراگزاس ,  مه 
, ار نآ  یـصیصخت  يانعم  هب  هقف  عرـش ,  رد  هقف  مان  تیباذج  تصرف و  نیازا  هدافتـسا  اب  مه  ناطیـش  تسا  نکممان  ماقم  لام و  تواضق و 

يادـخ دزن  نودـم ,  لئاسم  نیا  نتخومآ  فرـص  دـیوگ  یم  دـیرملا )) ۀـینم  )) رد هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  یناث  دـی  ـهـ ـش تسارآ .  اهلد  رد 
هک تسا  ملع  نیمهو  تسوا  لـالج و عـظـمـت  تفاـیرد  هب  تقیقحرد  لاـعتم  يادـخ  دزن  رد  هقف  هکلب  دوـش  یمن  بوـسحم  هـقف  یلاـعت 

يرود هجیتن ,  رد  دنسپان و , تافص  تخانـش  اوقت و  هب  ندروآ  يور  ثعاب  دروآ و  یم  راب  هب  دنوادخ  هب  تبـسن  عوشخ  تبیه و  فوخ و 
یمرب ناج ,  رد  ار  هودـناو  دروآ  یم  راب  هب  ار  ادـخ  زا  فوخ  دوش و  یماهنآ  نتـسب  راک  هب  هدیدنـسپ و  تافـص  تخانـشو  اهنآ  زا  ندرک 

چو ـی کـ هور نا گـ ـ نآزا يا  هقرف  ره  زا  ارچ   : )) تسا هدومرف  هداد و  هجوت  هتکن  نیا  هب  دوخ  باـتک  رد  لاـعتم  يادـخ  نا کـه  دزیگنا چـنـ
راذنا و بجوم  هک  یملع  نآ  دنهد )) ؟ میب  دنتـشگزا  نا بـ ـ نآ يوس  هب  یتقو  ار  دوخ  موق  دننک و  ادـیپ  یهاگآ  ـن  ید رد  نـمـی کـنـنـد تـا 
, اهندـب ظفح  تالماعم و  طورـش  نتـسب  راک  هباب  لاوما ,  ظفح  نودـم  مل  ـن عـ یا زا  دو  ـ ـص اریز مـقـ  , تسین نودـم  ملع  نیا  دوش , یم  میب 

تشپو لاعتم  يادخ  هار  ندومیپ  هوحن  تخانـش  زا  ترابع  دراد , تیمها  هک  یملع  نآ  دشاب  یم  تاحارج  لتق و  زا  يریگول  لاومااب و جـ
هب هدنب  هاگره  اریز  دنـشاب , یم  یلاعت  يادخو  هدن  نا بـ باجح مـیـ هک  هدیهوکن  تافـص  نامه  ینعی  تسا ,  لد  ياه  هندرگ  نتـشاذگرس 

 . تسادخ زا  تیشخ  سرت و  بجوم   ( هقف  ) ملع لیلد ,  نیمه  هب  تسا و  باجحرد  گرزب  دنوادخ  زا  دشاب , هدولآ  تافص  نیا 

. ؟  تسیک هیقف 

ادخ تمحرزاودهدنزاوج  مدرم  هبادخ  ـی  صا رد مـعـ کـسـی کـه  ها نـکـنـم ؟  ـ گآ زا فـقـیـه حـقـیـقـی  ار  ـمـا  ـش ـا  یآ ع :)   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
هک تسا  یـسک  رایع , ما  فـقـیـه تـمـ دنکن ـ . ور  رگید  زیچ  هب  نآرق ,  زا  دزاسن و  ناشرطاخ  هدوسآ  ادخ  باذع  رکم و  زاودنکن  ناشدیمون 

ماما زا  يدر  مـ دهدن ـ . ناشنیمات  ادخ  باذعو  رکم  زا  دنادرگن و  سویام  شهاگرد  ضیفزا  ار  نانآ  دنکن , دیمون  ادخ  تمحر  زا  ار  مدرم 
یهیقف زگرهایآ  وترب ! ياو  دومرف : تر  ـ ـض دـنیوگ حـ یمن  ار  نیا  اهقف   : تفگ درم  داد  ار  وا  خـساپ  ترـضح  دیـسرپ , يا  هلاـسم  (ع )  رقاـب
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. دنز رد  گنچ  (ص ,)  ربمایپ تنس  هب  دشاب و  بغار  ترخآ  هب  وانتعا  یبایند  هب  هک  تسا  یسک   , یقیقح هیقف  يا ؟  هدید 

 . تسا هقف  لامک  هیام  هچنآ 

دزن يدحا  هک  هاگ  نآ  رگم  دشاب و  ادخ  يارب  مدرم  اب  شنیک  مشخ و  هک  هاگ  نآ  رگم  دشابنرایع , مامت  هیقف  هدـنب  (ص :)  ادـخ رب  ـ ما پـیـ  ـ
یتشم دننام  شرظنرد  مدرم  هک  هاگ  نآ  رگم  دوشن , لماک  هیقف  یمدآ  دومرف : رذوبا , هب  شرافس  رد  دشابن ـ . شدوخ ,  سفن  زا  رتروفنموا 

رد مدر نـیـز  ـ مدو ـ جو دراد , ـش نـ لا هب حـ یقرف  دشاب  وا  رانک  رد  يرتش  رگا  هک  نانچمه  دهدن و  یتیمها  اهنآدوبن  دوب و  هب  دنشا و  شـتـر بـ
. دراد اور  شیوخ ,  سفن  هب  تبـسن  ار  ییانتعا  یب  ریقحت و  نیرتشیبددرگرب  شدوخ  هب  یتقو  لاح ,  نیا  ابو  دنکن  داجیا  يریثات  رییغت و  وا 
دـنیب و رتش  یتشم  دـننامه  لاعتم  يادـخ  رانکرد  ار  مدرم  هک  هاـگ  نآ  رگم  دـشابن , لـماک  هیقف  یمدآ  دومر : فـ رذو , ـ با شرا بـه  ـفـ ـس رد   ـ

. درامش رادقم  یبو  ریقح  ار  شدوخ  سفن  همهزا  شیب  ددرگرب , شدوخ  هب  یتقو  لاح ,  نیااب 

 . مدرم نیرت  هیقف 

نایب لبا  ـی قـ نو ـ گا ـ نو هو گـ ـ جو هب  نخـسانامه  دوب  دـیهاوخ  مدرم  نیرت  هیقف  دـیمهفب , ارام  نخـس  دوصقم  رگا  امـش  ع :)   ) قداـص ما  ـ ما  ـ
هیقف امـش  زا  يدرف  چـیه  دـیوگن ـ . غورد  دـنک و  نایب  دـهاوخ  یم  هک  روط  نآ  اردوخ  نخـس  دـناوت  یم  دـهاوخب  رگا  ناسنا  سپ ,  تسا 

هک هاگ  نآ  رگم  میرامـش ,  یمن  هیقفار  دوخ  نایعیـش  زا  يدرف  ام  مس  اد قـ بـه خـ دمهفب ـ . ار  ام  مالک  تاضیرعت  هک  هاگ  نآ  رگم  دـشابن ,
. دبایرد ار  دوصقم  يو  دوش و  هتفگ  وا  هب  هیانک  اب  هتسبرس و  ینخس 

 . هیقف ياه  هناشن  زا  يا  هراپ 

هچنآ لیـصحت  دـهد , ناـماس  ار  دوـخ  یتـشیعمروما  هک  تسا  نیا  درم  یـسانش )  نـید  و   ) تهاـقف ياـه  هناـشن  زا  (ص :)  اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
هناشنزا دیوش و  سانش )  نید  و   ) هیقف هک  تسا  نآ  قوقح ,  زا  یکی  ع :)   ) یلع ماما  تسین ـ .  یتسودایند  زا  دهد  یم  ناماس  ار  تیگدنز 

هک تسا  هقف  زا  دـیوش و  هیقف  هک   , تسا يراـک  مک  ـی و مـحـ ـش ـ ید ـ نارود زا  دـیوشن ـ . بیرفو  تلفغ  راـتفرگ  هک  تـسا  نآ  هـقف ,  ياـه 
(ع اضر ماما  دیوگ ـ . رتمک  هدوهیب  نانخس  هک  تسا  نیا  درم , تهاقف  ياه  هناشن  زا  (ص :)  ادخ ربمایپ  دیوشن ـ . بیرف  تلفغ و  شوختسد 

 . تسا یشوماخ  شناد و  يرابدرب و  یمهف ,)  نید  و   ) تهاقف ياه  هناشن  زا  (: 

 . سیلبا رب  هیقف  دوجو  ندوب  نارگ 

زا نید ,  رد  هیقف  کیدوجو  (ع :)  رقاب ماما  ای  داجـس  ماما  تسا ـ .  دباع  رازه  زا  رتنارگ  سیلبا ,  يارب  هیقف  کی  دوجو  (ص :)  ادخ ربمایپ   ـ
يا هلیبق  نایم  رد  هک  یملاع  زا  رت  نکـشرمک  سیلبا  يارب  زیچ  چیه  (ص :)  ادـخ ـبـر  ما پـیـ تسا ـ .  رتنارگ  ناطیـش  يارب  دـباع  رازه  دوجو 

 . تسین درادربرس ,

 . تسا تدابع  حور  تهاقف 

یلع ماما  دناد ـ .) یمن  هقف  الصا  اما   ) دنک یم  تدابعرایسب  هک  تسا  یصخش  زا  رتهب  دنادب  یهقف  كدنا  هک  یصخش  (ص :)  ادخ ربمایپ   ـ
نآرق رد  تسین و  يریخ  دـشابن , هارمه  ندیـشیدنا  اـب  هک  یـشنادرد  تسین  يریخ  دـشابن , هارمه  مـهف )  و   ) هـقف اـب  هـک  یتداـبع  رد  (ع :) 

 (: (ص ادخ ربمایپ  تسین ـ .  تدابع  مهف ,)  و   ) هقفتاب زج  یتدابع  چیه  (ع :)  داجـس ماما  تسین ـ .  يریخ  دشابن , ماوت  ربدت  اب  هک  یندـناوخ 
 . تسا هقف  تدابع ,  نیرتهب 
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 . هیقف تشذگرد 

هاگر هـ ع :)   ) ـم ظا ما کـ ـ ما ددنبن ـ .  ار  نآ  زیچ  چیه  هک  دـیآ  دـیدپ  مالـسا  رد  يا  هنخر  درذـگرد , هیقف  نمؤم  هاگره  ع :)   ) قداص ماما   ـ
ثعاب رهـش  راصح  هک  نانچمهدنمالـسا  راصح  هیقف ,  نانمؤم  اریز  ددنبن , ار  نآ  زیچ  چیه  هک  دیآ  دـیدپ  مالـسا  رد  يا  هنخردریمب  نمؤم 

 . تسین هیقف  کی  گرم  زا  رتدنیاشوخ  ینمؤم  چیه  گرم  ناطیش ,  يارب  ع :)   ) قداص ماما  تسارهش ـ .  ظفح 

 . ناهیقف تفآ 

ـ .  تسا نآ  هب  ندرکن  لـمع  ملع ,  تفآ  تسا ـ .  یبـلط  تساـیر  اـملع , تفآ  تـسا ـ .  يرادنتـشیوخان   , ناـهیقف تـفآ  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
تـسا هنوگچ  , اهنآ ند  ـ ـش ـی  یا ـیـ ند ادخ ! لوسر  يا  دش : ضرع  دنوشن  ییایند  هک  ینامز  ات  دنناربمایپ  يانما  ناهیقف ,  (ص :)  ادخ ربما  پـیـ

. دیشابرذح رب  دوخ  دیاقع  نید و  هب  تبسن  نانآزا  دندرک , نینچ  هاگره  سپ ,  همکاح )  تردقو   ) ناطلس زا  يوریپ  دومرف :  ؟

 . ندیشیدنا

 . هشیدنا

یم راب  هب  تمکح  هشیدنا ,  دـبای ـ . تسد  شیوخ  تساوخ  جوا  هب  دراد , هگن  رادـیب  اهبـش  اردوخ  هشیدـنا  هدـید  هک  ره  ع :)   ) یلع ماما   ـ
هر بجوم  تلفغ  تسا و  یبایهار  هیام  هشیدنا ,  دنادرگ ـ . یم  نشوراردرخو  لد  هشیدنا ,  تساهدرخ ـ .  هدنهد  لقیص  هشیدنا ,  دروآ ـ .

روما بقاوع  رد  هشیدنا  دوش ـ . یم  اهنآ  نتسبراک  هب  هزیگنا  اهیبوخ  رد  ندرک  هشیدنا  تسا ـ .  تیاده  ود  زا  یکی  هشیدنا ,  ندرک ـ .  مگ 
یم راب  هب  يرایـشوهو  طاـیتحا  دـنادرگ و  یم  نمیا  شزغل  زا  تسا و  نتخومآ  تربع  بجوم  ندرک ,  هشید  ـ نا دـناهر ـ . یماـه  هکلهم  زا 

هـشیر ددرگنراوخ ـ . دشاب , وکین  شا  هشیدـنا  هک  یـسک  يدرگ ـ .)  هبترم  دـنلب  ای   ) ییآ شوه  هب  تلفغ )  باوخ  زا   ) ات شیدـنیب  دروآ ـ .
شیپ ندیشیدنا  اهشزغل , زا  ندنام  ملاس  هشیر  ترخآ ـ .)  باذع  ای  هانگ  شزغل و  اطخ و  زا   ) ندنام ملاس   , شا هویم  تسا و  هشیدنا  درخ ,

تیاهراک مامت  رد  رگا  دوش ـ . یم  نشوراهراک  ياهیکیرات  هک  تسا ,  هشیدنا  اب  نتفگ ـ .  نخسزا  شیپ  ندیجنس  تسا و  ندرک  لمع  زا 
ي  ) اهینوگرگد زا  دراد و  یم  نوصماهشزغل  زا  مواد ,  يرا مـ ـیـ شو ـه و هـ ـش ـ ید ـ نا دوش ـ . وکین  وت  راک  ره  ماجرف  يراد ,  مدقم  ار  هشیدنا 

وت هب  زور  نآ   , ینک هارمه  هشیدنا  اب  ار  دوخ  زور  ره  رگا  دوش ـ . وکین  ششنیب  دشیدنیب , يزارد  تدم  هک  ره  دشخب ـ . یم  ییاهر  ( اهتمعن
. دزومآ اهتربع 

 . ندیشیدنا

رب ار  نآرق  نیا  رگا  ((. )) دیـشیدنیب ترخآ )  ایند و  راـک   ) رد هک  دـشاب  , دـنادرگ یم  نشور  امـش  يارب  ار  شتاـیآ  ادـخ  نینچنیا   . )) نآرق
دـشاب مینز ,  یم  مدرم  يارب  ار  اهلثم  نیاو  يدید  یم  هدیـشاپ  مه  زا  و )  ) نتورف ادـخ  میب  زا  ار  هوک )   ) نآ انیقی  میداتـسرف  یم  ورف  یهوک 

ـت لد ند ,  ـشـیـ ید ـ نا بـا  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما تسا ـ .  شنیب  اب  صخش  لد  یگدنز  هیام  ندیشیدنا ,  ع :)   ) نسح ماما  دنشیدنیب ـ .)) نانآ  هک 
یم ارف  نآ  هب  لـمع  یکین و  هب  ندیـشیدنا ,  سرتب ـ .  ادـخ , تراـگدرورپ ,  زا  نک و  یهت  ولهپ  رتـسب  زا  ماـگنه  بش  نک و  راـی  ـ ـشو ـ هار

ار امش  ع :)   ) نسح ماما  رادم ـ . یلاخ  دشخب , تینوصموت  هب  هک  یتربع  دیازفیب و  وت  تمکح  هب  هک  يا  هشیدنا  زا  ار  دوخ  سفن  دناوخ ـ .
نداد زیمت  ع :)   ) یلع ماما  تساـهیبوخ ـ .  همه  رداـم  ردـپ و  ندیـشیدنا  هک  اریز  منک ,  یم  شرافـس  مادـم  ندیـشیدنا ,  یهلا و  ياوقت  هب 
دریگ هرهب  اهتربع  زا  دوش و  انیب  دنیبب و  دشیدنیبو , دونـشب  هک  تسا ,  یـسک  تریـص  بـا بـ تساه ـ .  هشیدـنا  فرـشا  زا  ینتفرزا ,  یندـنام 
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هک ار  يدرم  داــنک , ـمـت  حر ياد  خـ دــنک ـ . يرود  نآ ,  ياــههاگترپ  رد  نداــتفا  زا  دریگ و  شیپ  رد  ار  نـشور  راکــشآ و  هار  سپس 
تـسا ترخآ  زا  هچنآ  دور و  نیب  زا  يدوزب  ییوگ  تسا  یقاب  ایند  زا  هچنآ  هک  يا  هنوگ  هب  دوش , انیب  دریگ و  دنپ  دریگ و  دنپ  دـشیدنیب و 

وش و رادیب  تتلفغ  باوخ  زا  يآ و  شوه  هب  شیوخ  یتسم  زا  هدـنون !  ـ ـش يا  پـس ,  دوش ـ . انیب  دـشیدنیب , هک  ره  دوب ـ . دـهاوخ  هراومه 
ـف صو رد  شیدنیب ـ .  کین  تسین ,  يزیرگ  ریزگ و  نآ  زا  هدش و  هدروآ  وت  يارب  ص ,)   ,) یماربمایپ نابز  زا  هچنآ  رد  هاکب و  تباتـشزا 
زا اد ! نا خـ ـ گد يا بـنـ دشاب ـ . یم  شیوخ  هشیدنا  رد  قرغو  تسابیکـشو  رازگـساپس  تسا و  رپ  تدابع )  هب   ) شتقو دیامرف : یم  نمؤم , 

هدرک رازن  روجنر و  ار  شرکیپ  ( ادخ زا   ) سرت هتخاس و  لوغشم  دوخ  هب  ار  وا  لد  ندیشیدنا  هک  يدنمدرخ  ندیسرت  نوچمه  , دیسرتب اد  خـ
هب هک  تسا  هتـشگ  وت  عنام  زیچ  هچ  دـیبع ! يا  تفگوا :  دوب  يا  هدرپ  وا  ام و  ناـیم  میتفر  هشیاـعدزن  ریمع , نب  دـیبع  نم و  اـط : عـ تسا ـ . 

نیرت تفگش   : تفگ ریمع  نبا  سپ  دوش )) دایز  تتبحمات  نک  ندید  هاگ  هاگ   (: )) (ص ربمایپ شیامرف  نیا  تفگ :  دیبع  ییایب ؟  ام  ندید 
رد دوب  روآ  تفگش  وا  ياهراک  همه  تفگ :  تسیرگ و  هشیاع  دیوگ : یماطع  وگ  يار مـا بـ يا بـ هدید  (ص )  ادخ لوسر  زا  هک  ار  يزیچ 

: دومرف اما  درک , ادی  سامتوا پـ تسوپ  اب  مندب  تسوپ  هک  يروط  هب  دمآ  نم  شیپ  دوب , نم  هناخ  رد  ترـضح  نآ  روضح  ـت  بو هک نـ یبش 
هب هاگ  نآ  تخاس و  وضو  نآ  بآزا  تفر و  بآ  کشم  فرط  هب  تساخرب و  سپس  مزادرپب  لجوزع  مراگدرورپ  تدابع  هب  ات  راذگب  ارم 

سیخ نیمز  هک  ییاج  ات  تسیرگ )  هدجس  رد  و   ) تفر هدجس  هب  سپس  دش  رت  شنساح  هک مـ يروط  هب  درک  هیرگ  هب  عورش  وداتسیا  زامن 
ار چـ اد ! لو خـ ـ سر يا  درک : ضرع  دش  دراو  ترضح  نآ  هب  حبص  زامن  تقو  مالعا  يارب  لالب  هک  نآات  دیشک , زارد  ولهپ  هب  هاگ  نآ  دش 
 ! لالب يا  وت  رب  ياو  دومرف : ربمایپ  تسا ؟  هد  ـ یزر ـ مآ ار  امـش  هدـنیآ  هتـشذگ و  ناـهانگ  مامتدـنوادخ  هک  نآ  لاـح  ـه مـی کـنـیـد , یر گـ

نیقی هب  زور , بش و  شدرگ  نیمز و  اهنامسآ و  شنیرفآ  رد  انامه  : )) داتسرف ورف  نم  ربار  هیآ  نیا  بشما  دنوادخ  هک  نآ  لاح  میرگنارچ 
 , ندیـشیدنا (ص :)  ادخربمای پـ دشیدنین ـ . نآ  هرابردو  دـناوخب  ار  نیا  هک  یـسک  رب  ياو  دومرف : سپـس  تساه ))  هناشن  نادـنمدرخ  يارب 

یبوخب دور , هار  غارچ )   ) رون وترپرد  اهیکیرات  رد  تسد  هب  غارچ  صخش  رگا  هک  هنوگ  نامه  تسا و  تریصب  اب  صخـش  لد  تایح  هیام 
. دنک یم  فقوت  گنرد و  رتمک  دهد و  یم  تاجنار  دوخ 

 . ندیشیدنا هعلاطم و 

ـت ـسا ـتـه  خو ـ مآ ـچـه  نآ رد  هـر کـه  تسا ـ .  ندـناوخو  ندرک  رارکت  دایز  زا  رتدـنمدوس  ندـیمهفو ,  ندیـشیدنا  داـیز  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
 . تسین ندیشیدنا ,  نوچ  یشناد  چیه  دمهفب ـ . تسا ,  هدیمهف  یمن  ار  هچنآو  دنادرگ  راوتسا  ار  دوخ  شناد  دنک , هشیدنارای  بـسـ

 . تسا هنیآ  هشیدنا , 

وت هب  ار  تیاهیبوخ  اهیدب و  تسوت ,  هنیآ  ندیـشیدنا ,   : تسا هدـمآ  (ع )  اضرلا هقف  رد  تسا ـ .  فاص  يا  هنیآ  هشیدـنا ,  ع :)   ) یلع ماما   ـ
هک تسا  يا  هنیآ  یمدآ ,  هشیدـنا  ع :)   ) یلع ماما  تساهیدـب ـ .  هدـنناشوپو  اهیبوخ  هنیآ  هشیدـنا ,  ع :)   ) قداـص ماـما  دـهد ـ . یم  ناـشن 

. دهد یم  ناشن  وا  هب  ار  شدب  کین و  رادرک 

 . تسین رکفت  نوچ  یتدابع 

تدابع نیرتشیب  ع :)   ) قداص ماما  تسادـخراک ـ .  رد  ندیـشیدنا  تدابع ,  هکلب  تسین  هزورو  زامن  يرایـسب  هب  تدابع ,  (ع :)  اضر ماما   ـ
یم هرانک  مدرم  زا  ار  زور  مامت  تفگ :  لاؤ شـد  ـ ـسوا تدا  هرا عـبـ ـ برد رذو  ـ با ردا  زا مـ دوب ـ . نتفرگ  دنپ  ندیـشیدنا و  هّللا ,  همحر  , رذوبا

توکلم رد  ندیـشیدنا  تسا ـ .  یتدابع  وکین  ادـخ , ياهتمعن  هراـبرد  ندیـشیدنا  ع :)   ) یلع ماـما  تخادرپ ـ .  یم  ندیـشیدنا  هب  تفرگ و 
(ص ادخ ربمایپ  تساه ـ .  هشیدنا  نیرتفیرش  زا  ایند ,)  ) ینتفرزا ترخآ )   ) یندنام نداد  زیمت  تسا ـ .  ناصلخم  تدابع  نیمزو ,  اهنامـسآ 
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نآرق هب  نتسیرگن  دومرف : تسیچ ؟  تدابع  زا  اهنآ  مهس  ادخ ! لوسر  يا  : دندرک ضرع  دیهد  نانآ  هب  تدابع  زاار  دوخ  ناگدید  مهـس  (: 
ـ .  تسوا تردق  ادخ و  هرابرد  موادم  ندیـشیدنا   , تدابع نیرترب  ع :)   ) قداص ماما  شیاهیتفگـشزا ـ .  نتفرگ  دـنپ  نآ و  رد  ندیـشیدناو 

 . تسین لجوزع ,  يادخ  عنص  رد  ندیشیدنادننام  یتدابع  چیه  ع :)   ) یلع ماما 

. رکفت تعاس  کی  شزرا 

ربماـیپ دـنریگ ـ .)) یم  دـنپ  نادـنمدرخ  هک  تسین  نیا  زج   : )) تسا تداـبع  یلاـس  زا  رتـهب  ندیـشیدنا  تعاـس  کـی  ع :)   ) قداـص ماـما   ـ
یتدابع زا  رتهب  ندرک ,  هشیدـنا  هاتوک  یتعاس  ع :)   ) یلع ماـما  تسا ـ .  تداـبع  لاـس  کـی  زا  رتهب  ندرک ,  هشیدـنا  یتعاـس  (ص :)  ادـخ

تر ـ ـض حـ تسا ؟  ندرک  تدابع  بش  کی  زا  رتهب  ندیـشیدنا  تعاس  کـی  دیـسرپ :  ( ع  ) قداـص ماـما  زا  لقیـص  نسح  تسا ـ .  ینـالوط 
دیاب هنوگچ  مدرک :  ضرع  ندنراذگ  تدابع  هب  ار  یبش  زا  تسا  رتهب  ندیشیدنا ,  یتعاس  تسا :  هدومرف  (ص )  ادخ لو  ـ سر يرآ  : دو ـ مر فـ
یمن نخس  هک  تسا  هدش  هچ  امش ؟ نانکاسدنیاجک  امش ؟ ناگدنزاس  دنیاجک  دیوگبو : دورب  هتشگ  ناریو  ياه  هناخ  هب  دومرف : دیشیدنا ؟

. دییوگ

. دنک یم  فاص  ار  هشیدنا  هچنآ 

ریـس شمکـش  هتـسویپ  هک  یـسک  هشیدـنا  ددرگ , لالز  فاص و  هنوگچ  ددرگ ـ . فاص  شا  هشیدـنا  , دروخب مک  هک  ره  ع :)   ) یلع ماما   ـ
 . تسا

 . عونمم ندیشیدنا 

دوخ يوس  هب  ار  وا  ناهانگ  دـشیدنیب , ناهانگ  هرابرد  دایز  هک  یـسک  تسا ـ .  (( 8  )) سوه تمکحریغ ,  رد  ندیـشیدنا  ع :)   ) یلع ماما   ـ
. دوش ریحتم  , دشیدنیب ادخ  تمظع  رد  هک  ره  دنیآ ـ . هریچ  وا  رب  اهتذل  نآ  , دشیدنیب اهتذل  هرابرد  دایز  هک  ره  دنناشکب ـ .

 . نیشیپ ياهتلم  لاوحا  رد  ندیشیدنا 

سب اهنآ  تسا ؟  هدوب  هنوگچ  دـندوب , ناـنآ  زا  شیپ  هکار  یناـسک  ماـجرف  دـننیبب  اـت  دـنا  هدـیدرگن  نیمز  رد  ـا  یآ  . )) نآرق خـیرات .  ملع 
لیالد ناشناربمایپو  دـنتخاس  داـبآ  ار  نآ  دـندرک , شداـبآ  اـهنآ  هچنآ  زا  شیبو  دـندرک  ور  ریز و  ار  نیمز  دـندوب و  ناـشیا  زا  رتدـنمورین 

زا شیپ  اعط  قـ ((. )) دندرک یم  متـس  دوخرب  ناشدوخ  نکیل  دنک , متـس  ناشیا  رب  هک  دوبن  نآ  رب  ادـخ   , نیاربانب دـندروآ  ناشیا  رب  راکـشآ 
ما ـ ما تسا ـ .))  هدوب  هنوگچ  ناگدننک  بیذکت  ماجرف  هک  دـیرگنب  دـیدرگب و  نیمز  رد  سپ ,  تسا  هدـش  يرپس  هدوب و )  ) ییاهتنـس امش 

هدوب نمزا  شیپ  هک  یناسک  همه  هزادنا  هب  نم  دنچ  ره   ! مدـنزرف دـیامرف : یم  ع ,)   ) نسح شراوگرزبدـنزرف  هب  شراف  ـ ـس رد  ع ,)   ) عـلـی
نوچمه هک  نادـنچ  ما ,  هدرک  ری  ـ ـس نا  ـ ـشرا ـ ثآرد ما و  هد  ـیـ ـش ـ ید ـ نا اهنآ  رابخا  رد  ما و  هدرک  رظن  نانآ  ياهراک  رد  اـما  ما  هتـسیزن  دـنا ,

 . ما هدرک  یگدنز  اهنآ  نیرخآ  نیلوا و  اب  ییوگ  هک  ما ,  هتفای  یهاگآ  ناشیاهراکرب  ناس  نآ  هکلب  ما و  هدش  نانآ  زا  یکی 

 . يراگتسر

 . يراگتسر لماوع 

راگتسر ((. )) دننادرگیور هدوهیب  زا  هک  نانامه  دننتورف و  ناشزامن  رد  هک  نانا  ـد هـمـ ند را شـ ـتـگـ سر نا  ـنـ مؤ ـتـی کـه مـ ـسار بـ  . )) نآرق
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, دـینادرگ كاـپ  ار  دو  هـر کـس نـفـس خـ ((. )) درازگ زاـمن  درک و  داـی  ار  شراـگدرورپ  ماـن  دــینادرگ و  كاـپ  ار  دوـخ  هـک  سک  نآ 
دیدرگ و هدنکارپ  نیمز  يور )   ) رد دـش , هدرازگ  زا  نو نـمـ و چـ  ((. )) تشگ دـیمون  اعطق  تخاس  شا  هدولآ  هک  ره  دـش و  راگتـسراعطق 
, دینک هبوت  ادخ  هاگرد  هب  یگمه  نانمؤم ,  يا  ((. )) دیدرگ راگتـسر  امـش  هک  دشابدینک  دای  رایـسب  ار  ادـخ  دـیوش و  ایوج  ار  ادـخ  لضف 

دینک داهج  شهار  رد  دییوج و  برقت  لسوت و )  ) وا هبو  دینک  اورپ  ادخ  زا  دیا , هدروآ  نامیا  هک  یناس  يا کـ ((. )) دیوش راگتـسر  هکدیما 
سوه رب  شدرخ  هک  ره  ع :)   ) یلع ماما  دیوشراگتـسر ـ .)) هک  دـیاش  دـینک , داـی  ار  ادـخ  ياـهتمعن  سپ ,  ((. )) دـیوش راگتـسر  هکدـشاب 

هک ره  دـش  راگتـسر  (ص :)  ادـخ ربما  پـیـ يوش ـ .  راگتـسر  ات  چیپرـس ,  ینادان  زا  نک و  يوریپ  شناد  زا  ددرگ ـ . راگتـسر  دوش , هریچوا 
تسردار و شقالخا  شمارآ و  اب  ار  شناور  وگتـسارار و  شنابز  تخاس و  ملاس  كاپ و  ار  شبلقو  دینادرگ  صلاخ  نامیا  يارب  ار  شلد 

. درکانیب ار  شمشچ  اونش و  ار  ششوگ 

 . ناراگتسر

یلام دیربب و  نامرفو  دیونشب  دیرادب و  اورپ  ادخ  زا  دیناوت  تـا مـی  پـس ,  ((. )) دنناراگتـسر نامه  ادخ , بزح  هک  یتسارب  ناه !   . )) نآرق
نآ راگتـسر  ع :)   ) یلع ماما  دنناراگتـسر ـ .)) نانآ  دننام , نوصم  سفن  تسخ  زا  هک  یناسک  دـینک و  قافنا  ادـخ ) هار  رد   ) ناتدوخ يارب 
هار زا  ـیـد و  فا ـکـ ـش تا بـ يا نـجـ ـتـیـهـ ـش ـ کا ار بـ يا فـتـنـه هـا  ـهـ جو مـ مدر !  يا مـ دـیاسایب ـ . دوش و  میلـست  ای  دـنک , زاورپ  یلاـب  اـب  هک 

و دش , میلست  هک  نآ  ای  درک , زاورپ  یلاب  اب  هک  نآ  راگتسر  دیهن  ورف  رس  زا  ار  یـشورفرخف  ياهجاتودیریگ  هرانک  يراگزاسانو  تفلاخ  مـ
. دوسآ  , هجیتن رد 

 . يراگتسر عناوم 

((. دنوش یمنراگتـسر  ناراکمتـس  هک  یتسار  دنک ؟ بیذکت  ار  وا  تایآای  ددنب  غورد  ادـخ  هب  هک  یـسک  زا  رتراکمتـس  تسی  کـ  . )) نآرق
هـر ((. )) دنوش یمنراگتـسر  ناراکهنگ  هک  اقح  دنک ؟ بیذـکت  ار  وا  تایآای  ددـنب  غورد  ادـخ  هب  هک  یـسک  زا  رتراکمت  ـ ـس ـت  ـس کـیـ ))
 , تقیقح رد  دـشاب  یم  شراگدرورپ  اـب  طـقف  شباـسح  تشاد و  دـهاوخن  یناـهرب  نآ  يارب  دـناوخ , ير بـ ـگـ ید دو  اد مـعـبـ کـس بـا خـ

هانگ درم  هاگره  ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دنوش ـ .)) یمنراگتـسر  دندنب , یم  غورد  ادخ  هب  هک  یناسک  وگب : ((. )) دنوش یمن  راگتـسر  نارفاک 
هک ییاج  ات  دوش , رتگرزب  هطقن  نآدیازفیب  شهانگ  رب  رگا  اما  دوش , كا  هطقن پـ نآدرک  هبوت  رگا  دوش  ادیپ  شلد  رد  هایـس  يا  هطقندـنک 

شیدب رب  شیبوخ  دسر و  یگلاس  لهچ  هب  درم  هاگر  هـ (ص :)  اد ـبـر خـ ما پـیـ دوشن ـ . راگتسر  زگره  سپ  ناز  دشوپ و  ورف  ار  شلد  مامت 
 : تسا هدش  تیاور  زین  ع )   ) یلع ماما  زا  دوش . یمن  راگتـسر  هک  تسا ,  يا  هرهچ  نیا  : دیوگ دسوبب و  ار  وا  یناشیپ  ناطیـش  ددرگن , هریچ 

. دوشنراگتسر زگره  دروخب , ار  ادرف  يزور  مغ  هک  یسک 

. ادخ هب  اهراک  نتشاذگاو 

. ادخ هب  اهراک  نتشاذگاو 

ناگدـنب  ( لاح  ) هب هک  تسادـخ  مراپـس ,  یم  ادـخ  هب  ار  مراک  دروآدـیهاوخ و  دای  هب  میوگ  یم  امـش  هب  ار  هچنآ  يدوزب  سپ ,   . )) نآرق
متفگـشرد درب ؟ یمن  هانپزیچ  راهچ  هب  ارچ  اما  دساره , یم  زیچ  راهچ  زا  هک  یـسک  زا  متفگـش  رد  ع :)   ) قداص ما  ـ ما تسانیب ـ .))  دوخ ) )

؟))  تسا يرازگراکوکی  وا نـ ـت و  ـسا سب  ار  ام  دنوادخ  : )) درب یمن  هانپ  لجوزع  يادـخ  نخـس  نیا  هب  ارچ  اما  , دـسرت یم  هک  یـسک  زا 
رد دنتشگزاب , دربن ) نادیم  زا  , ) ادخ بناج  زا  یششخب  تمعن و  اب  سپ  : )) دیامرف یم  هیآ  نیا  لابند  هب  هلالج  لجدنوادخ  هک  مدینش  اریز 
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هانپ لجوزع  يادخ  نخس  نیا  هب  ارچ  اما  , دوش یم  نیگ  ـ هود ـ نا ـسـی کـه  کزا ـگـفـتـم  شردو دوب .)) هدیسرن  اهنآ  هب  یبیسآ  چیه  هک  یلاح 
نآ لا  ـبـ ند ـل بـه  جوز يادخ عـ هک  مدینـشاریز  مدوب ؟))  ناراکمتـس  زا  نم  هک  یتسار  , وت یهزنم  تسین ,  يدو جـز تـو  مـعـبـ : )) درب یمن 
زا مت  ـگـفـ ـش رد  و  میهد .))  یم  تاجن  نینچار  نانمؤم  میدـیناهر و  هودـنا  زا  ار  وا  میدرک و  هدروآرب  ار  وا  ياـعد )   ) سپ : )) دـیامرف یم 
لاح  ) هب دنوادخانامه  مراپس ,  یم  ادخ  هب  ار  مراک  و  : )) درب یمن  هانپ  دنوادخ  نخس  نیا  هب  ارچ  اما  دوش , یم  هدز  گنرین  وا  هب  هک  یسک 

گنرین هچنآ  ؤس  بقاوع  زا  ار  وا  دنوادخ  سپ ,  : )) دیامرف یم  نآ  لابند  هب  كاپ  گرزب و  دنوادخ  هک  مدینـشاریز  تسانیب ؟))  ناگدنب  ( 
ها یلاعت پـنـ كرابت و  يادخ  نخس  نیا  هب  ارچ  تسا ,  نآ  قربو  قرز  ایند و  ناهاوخ  هک  یسک  زا  متفگ  ردو شـ دومن )) ظفح  دندرک , یم 

: دیا ـ مر نآ مـی فـ لا  ـبـ ند ما بـه  دـنلب نـ دـنوادخ  هک  مدینـش  اریز  تسین ؟))  ادـخ  تردـق )   ) هبزج ییورین  دـهاوخادخ , هچنآ  : )) درب یمن 
 (( یـسع  )) هملک (( دـیامرف اطع  نم  هب  وت  غاب  زا  رتهب  مراگدرورپ  هک  تسا  دـیما  ینیب ,  یم  دوخ  زا  رتمکدـنزرف  لام و  ثیح  زا  ارم  رگا  ))

ربارب رد  میلـست  وا , ياضق  هب  يدنـسرخ  لجوزع ,  يادخ  رب  لکوت  : دراد نکر  راهچ  نامیا  (ع :)  اضر ماما  تسا ـ .  تیعطق  باجیا و  دیفم 
هچنآ ؤس  بقاوع  زا  ار  وا  دنوادخ  سپ  مراپس  یم  ادخ  هب  ار  مراک  و   : )) تسا هتفگ  حلاص  يا  هدنب  ادخ  هباهراک  نتـشاذ  ـ گاو اد و  ـر خـ ما

ندنادرگرب يانعم  هب  هدرک ,  انعم  بغار  هک  هنوگ  نآ  ضیوفت ,  هّللا :))  یلا  يرما  ضوفا   )) ـه یآ ریسفت . دومن .)) ظفح  دندرک  یم  گنرین 
ضیوف يا تـ مـعـنـ تروص ,  نیا  رد  ادـخ  هب  نآ  نداد  عاجرا  ندـنادرگرب و  ینعی  ادـخ  هب  راک  ضیوفت   , نیارباـن ـت بـ ـسا نداد  عاـجرا  و 

هدـنب هک  تسا  رابتعا  نیا  هب  دـنیوگ  یم  ـض  یو رگادـنک تـفـ یم  قرف  اهرابتعا  تسه  هک  يزیچ  تسا  میلـست  لکوت و  ياـنعم  هب  کـیدزن 
هب هک  دراد  ار  یـسک  لاح  یعـضو  نینچ  رد  هدـنب  دـنادرگ و  یمرب  ناحب  ـ ـس ياد  هب خـ تسوا  هب  بوسنم  رهاظلا ) یلع   ) هک ار  ییاـهراک 
یم لیکو  ار  دوخ  راگدرورپ  هدـنب ,  هک  تسا  رابتعا  نیا  هب  دـنیوگ , یم  لـکوت  رگاددرگ  یمنرب  وا  هب  يراـک  چـیه  تسا و  راـنکرب  یلک 

ضحم ياریذپ  مار و  هدنب  هک  تسا  رابت  ـ عا نیا  هب  دوش  یم  هتفگ  میلست  رگاو  دنک  فرـصت  وا  راک  رد  دهاوخ  یم  هک  وحن  ره  هب  ات  دریگ 
هس اهنیا  سپ ,  دهد  تبسندوخ  هب  ار  يرما  چیه  هک  نآ  نود  بـ ـد , هاو ـخـ بوا زا  ای  دنک  هدارا  وا  هرابرد  ناحبـس  يادخ  هک  تسا  يزیچ  ره 

يود ره  زا  هک  میلـست  هاگ  نآ  و  تسا ـ  لکوت  زا  رتفیرظ  رتقیقد و  هک  ـ  ضیوفت سپـس  لکوت ,  ادـتبا  دنتـس : تیدوبع هـ تاماقم  زا  ماـقم 
. دراد يرتشیب  تفارظ  تقد و  اهنآ 

. ادخ هب  اهراک  نتشاذگاو  تارمث 

ما ـ ما نک ـ .  ادـیپ  تسد  سفن  شیاـسآ  هب   , تسرد ضیوـفت  اـب  دـیامرف : یم  یفعج ,  دـیزی  نب  رباـج  هـب  شراـف  ـ ـس رد  ـر(ع ,)  قا ما بـ ـ ما  ـ
 , یقیق هد حـ ـ نراذ ـ گاو ـت و  ـسا شو  هشیمه خـ ییگدنزو  نادواج  شیاسآ  رد  دراذـگاو , ادـخ  هبار  دوخ  راک  هک  ـی  ـس کـ ع :)   ) قدا صـ

مدونشخ ع .)   ) بلاط یبا  نب  یلع  نانمؤمریما  موظنم  نخس  نیا  نوچمه  دیوش  تسد  ادخ  زج  يا  هتـساوخو  تمه  ره  زا  هک  تسا  یـسک 
زین مرمع  هدنامیقاب  رد  درک . ناسحا  دنوادخ  هتـشذگ  رد  هک  نانچمه  مراپـس .  یمه  مراگدیرفآ  هب  ار  مراک  و  درک . متمـسق  ادخ  هچنآ  هب 

اب ار  شزور  دناسرزور و  هب  یتفآ  دـنزگ و  ره  زا  ندـنام  تمالـس  ابار  شبـش  دراذـگاو , ادـخ  هب  ار  شراک  هک  ـی  ـس کـ نک .  یم  ناسحا 
شیارب ادـخ  هک  ار  یتلاـح  زج  دـنک , هیکت  دوـخ  يارب  ادـخ  باـختنا  نسح  هب  هک  یـسک  ع :)   ) نس ما حـ ـ ما دروآ ـ . بش  هـب  ملاـس  ینید 

ار وا  راک  دنوادخ  دراذگاو , ادخ  هب  ار  دوخ  راک  سک  ره  ع :)   ) یلع ماما  دـنکن ـ . وزرآ  شیوخ  يارب  يرگید  لاح  تسا  هدرک  شنیزگ 
. دروآ ناماس  هب 

. ربق

. ربق
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لاح رد  ودـندش  رفاک  وا  ربمایپ  ادـخ و  هب  نانآ  هک  ارچ  تسیان ,  شربقرـس  رب  رازگم و  زامن  ناـنآ  زا  يا  هدرم  چـیه  رب  زگر  و هـ  . )) نآرق
تسا و رتناسآ  نآ  دـعب  لزانم  تسر ,  تمالـس  هب  نآ  زا  یـسک  رگا  تسا  ترخآ  لزنم  نیتسخن  ربق  (ص :)  ادـخ ربمای  پـ دـندرم ـ .)) قسف 

یمن فیرـش  عیـضو و  تساهربق و   , ترخآ تلادع  هلحرم  نیتسخن  تسین ـ .  نآ  زارتمک  يدعب  لزانم  يراوشد  تسرن ,  تمالـس  هب  رگا 
مه هب  ناشیا  ـ هد دـنا لـحـ هتـسب  شقناـه  هناـخ  ولج  نادـیم  رد  يروطـس  ناـنوچ  هک  , دـیرگنب اـهرو  ـن گـ یا بـه  ـر(ع :)  قا ما بـ ـ ما دـسانش ـ .

سپـس دنتفرگ و  سنا  دندرک  ناریوو  دنتخاس  ای ) ـ ند رد   ) دنرادن ار  رگیدکی  رادید  تردـق  اما  تسا  مه  يولهپ  ناشیاههاگمرآو  کیدزن 
 (: (ص ادخ ربما  پـیـ دندیچوک ـ . هاگ  نآ  دندنکفا و  تماقا  لحر  دـندش و  هدـنار  نوریب  سپـس  دـندیزگ و  ياج  دـندش  اهنت  وادـج  مه  زا 

 , منادکاخ نم  ما ,  ییاهنت  هناخ  نم  متبرغ ,  يارـس  نم  دیوگ : دیاشگ و  نخـس  هب  نابز  زور  نآ  رد  هک  نیا  رگم  دیاینربق , رب  يزور  چیه 
نفد رفاک  ای  رادرکدب  هدنب  نوچ  يدمآ و  شوخ  ـد : یو وا گـ ,قـبـر بـه  دو ـ ـش هدر  ـپـ ـس كاخ  هب  نمؤم  هدنب  نوچ  سپ ,  میاهمرک  هناخ  نم 

ییاهنت هناخ  نم  متبرغ ,  هناخ  نم  دیوگ : یم  دنک و  یم  تبحـص  زور  ره  ربق  ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما يدمان ـ .  شوخ  : دـیوگ وا  هب  ربق  دوش ,
هراچ نابحاص  يا  ع :)   ) یلع ما  ـ ما مخزود ـ .  ياهلادوگزا  یلادوگ  ای  تشهب  ياهغاب  زا  یغاب  نم   , مربق نم  متـسه ,  اهمرک  هناخ  نم  ما , 

ددرگ و هنهرب  اـهرکیپ  دوـش و  هتفرگاـه  ـ نا ادوز کـه جـ ـد  یروآ داـی  هب  ار  ناردـپ  نتفر  نیب  زا  گرم و  اـهربخ ! مـهف و  اـه و  هشیدـناو  اـه 
دحل رد  يوش و  هناور  هتفرگ  راـبغ  یهاـگیاج  هدـیلوژ و  یلزنم  رـس  هب  يورابیزدـن ,  ـمـ هو ـکـ ـش رگ  هوـشع  يا  وـت  دوـش و  شخباـهثاریم 

هب اهروگ  زا  هک  هاگ  نآ  ات  گنتلدو ,  هتسخ  شنارگراک  دنکدنا و  شناگدننکرادید  هک  یلزنم  رد  يوش ,  هدناباوخ  تا  هنوگر  شیوخ بـ
شروگ يوس  هب  ادخ  نمـشد  نو  چـ مدیدن ـ .  ربقزا , رت  تشز  يا  هرظنم  (ص :)  ادخ ربمایپ  يوش ـ .  هداتـسرف  رـشحم  نوماه  هب  ییآ و  رد 

منک یم  هوکش  امش  هب  ییایند  زادیزی  ـ هر بـپـ مد ,  شرا شـ ـ چد ـچـه مـن  نآ زا  ناردارب !  يا  دهد : ادن  دوخ  ناگدننک  عییـشت  هب  دوش , لمح 
یـشوخ و هیاـم  هک  منک  یم  هوکـش  امـش  هب  نارـسوه  ناتـسود  زا  دروآرد  ياـپ  زا  ارم  مدر ,  نا کـ ـمـیـنـ طا نآ  هب  نوـچ  تفیرف و  ارم  هک 

 (: ع  ) یلع ماـما  دنتـشاذگ ـ . مرواـی  یبو  اـهنت  دنتـسج و  يرازیب  نمزا  مدرک ,  کـمک  ناـنآ  هب  هک  هاـگ  نآ  دـنتخاس  مـهار  ار فـ يدا مـ شـ
دوخ روگ  هن و  رانک  ار  رورغو  ربک  راذگ و  ورف  ار  یـشورف  رخف  ربق ـ . تسا ,  يداماد  بوخ  يریگ ـ .  تربع  ات   , شاب ناتـسروگ  هیاسمه 

هک تسازس  تسا ,  نیا  شنایاپ  هک  يزیچ  دومرف : نینچ  يروگ  رانک  رد  ع )   ) مظاک ماما  تساج ـ .  نآ  وت  هاگرذگ  هکاریز  رآ , دای  هب  ار 
. دیسرتب شنایاپ  زا  هک  تساجب  تسا ,  نیا  شزاغآ  هک  يزیچ  دننکرب و  نآ  زا  لد  زاغآ  نامه  زا 

. ربق لاؤس 

تـشهد زا  هک  یلاح  رد  دوش  یم  هدـناشن  روگرد  هدرم  , دـنک تعجارم  هدـید  تبیـصم  وددرگرب  هدـننک  عییـشت  نو  چـ ع :)   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
یگدنز رد  دنا  هدروآ  نامیا  هک  ار  یناسکدنوادخ   )) هیآ هرابرد  (ص )  ادخ ـبـر  ما پـیـ دیوگ ـ . یم  نخس  هتـسهآ  ناحتمارد  شزغلو  لاؤس 

 . تسا ناگدرم  زا  لاؤس  ماگنه  هب  ربق  رد  دارم  دومرف : دراد ,)) یمراوتسا  تسرد  تباث و  راتفگ  اب  ترخآو  ایند 

. ربق ياهشسرپ 

نآ رد  يوش و  راپ  ـسـ هر قـبـر )  ) یلزنم يوس  هباهنت  هکی و  دریگب و  ار  تناج  هتـشرف  دیآ و  رـس  هب  ترمع  کـه  ادوز , (ع :)  دا ـجـ ـس ما  ـ ما  ـ
 ! ناد بـ دـنوش . تربـق  دراو  تخـس ,  یناـحتما  ووت  زا  شـسرپ  يارب  ریکن , رکنم و  تا ,  هتـشرفود  دوش و  هدـنادرگ  زاـب  وت  هب  تناـج  اـج 

هدش هداتسرف  تیارب  هک  وت  ربما  هرا پـیـ ـ برد يدیتسرپ و  یمار  وا  هک  تسوت  راگدرورپ  هرابرد  دننک  یموت  زا  ود  نآ  هک  یشسرپ  نیتس  نـخـ
زا سپـس  یتشاد  ار  وا  تیـالو  هک  تماـما  هراـبرد  يدرک و  ـش مـی  توـال هک تـ تباـتک  هراـبرد  یتشادرواـب و  نآ  هب  هک  تنید  هراـبرد  و 

شاب و شوهب  سپ ,  يدرک  جر  هار خـ ـه  چرد يدروآ و  ـت  ـسد زا کـجـا بـه  تا کـه  ـی  یارادو يدر  فرـص کـ هنوگچ  ار  نآ  هک  ترمع 
هـر ع :)   ) قدا ما صـ ـ ما زاس ـ . هدامآ  ییوگباوج  يارب  ار  نتشیوخ  نومزآ ,  شسرپو و  ناحتما  عورـش  زا  شیپ  نک و  يرکف  تدوخ  يارب 
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ـنـد یآ شدز  ـکـیـر نـ نو مـنـکـر  دو , هدا شـ ـهـ نرو ـ گرد نو  ـ چود عییشت کـنـنـ شروگ  ار تـا  وا  ـتـه  شر راز فـ دا هـ ,هـفـتـ در ـن بـمـیـ مؤ ها مـ گـ
تسا و هـّللا  مراـگدرورپ  دـهد : خـساپ  واو  تـسیک ؟  تربماـیپ  تـسیچ ؟  تـنید  ـت ؟  ـس ترا کـیـ ـ گدرور پـ دنـسرپ : دـنناش و  ار بـنـ وا  و 

شیارب تشهب  زا  دننادرگ و  خارف  شیاربدنک  یم  راک  شمشچ  هک  ییاج  ات  ار  وا  ربق  هتشرف  ود  نآ  سپ ,  منید  مالسا  نم و  ربمایپدم  مـحـ
هرابردو دـش  هدـناشن  شربق  رد  وا  دومرف : هزمح  یبا  نبا  تشذـگ  رد  زا  سپ  (ع )  اضر ماـما  دـننادرگ ـ . مرخ  شوخ و  ار  وا  دـنروآاذغ و 

دادن یخـساپ  وا  دش و  شـسرپ  يو  زا  نم  هرابرددیـسر  نم  هب  هک  نآ  ات  تفگ ,  ار  اهنآ  همه  مانوا  دـیدرگ و  شـسرپ  يو  زا  ع )   ) ناماما
یم سنوـی  ( ؟ درم هزمح  یبا  نب  یلع  دیـسرپ : سنو  زا یـ دـش ـ . هدـنکآ  شتآ  زا  شروـگ  هـک  دـنتفوک  شرـس  رب  يا  هبرـض  ناـنچ  سپ , 

هرابرد وا  زا  دومرف : ماما  مدرک  تشحو  نخـس  نیا  زا  نم  دیوگ : یم  سنوی  تفر  شتآ  هب  دومرف : ترـضح  يرآ  مدرک :  ضرع  دـیوگ ):
نانچ شروگ  رد   , سپ یسانش ؟  یمن  دش : هتفگ  وا  هب  مسانش  یمن  یماما  وا  زا  دعب  تف :  وا گـ ـد و  ـش لاؤ  ـ ـس ـی  ـسو مردپ مـ زا  دعب  ماما 

وا ناـهارمه  دـش و  هداـهن  شروگ  رد  هدـنب  نوـچ  (ص :)  ادـخ ـبـر  ما پـیـ تشگ ـ .  رو  هلعـش  شتآ  زا  روـگ  هک  دـش , هدز  وا  هب  يا  هبرض 
نیا هرابرد  دنسرپ : یمو  دنناشن  یم  ار  وا  دنیآ و  یم  شدزن  هتـشرفود  دونـش , یم  ار  اهنآ  ياهـشفک  يادص  زونه  هک  یلاح  رد  دنتـشگرب ,

وا بـه  ـت پـس ,  ـسوا هدا  ـتـ ـسر ادخ و فـ هدنب  وا  هک  مهد  یم  یهاوگ  : دیوگ یم  دـشاب  نمؤم  رگا  یتشاد ؟  يا  هدـیقع  هچ  دـمحم , ربمایپ ,
ار هاگیاج  ودره  وا  دومرف : (ص )  ربما داد پـیـ ـت بـه تـو  ـش ـهـ برد یهاگیاج  نآ  ياج  هب  دـنوادخ  رگنب  شتآرد  تهاگیاج  هب  دوش : هتفگ 
زا ـگـر  ید ـتـی  یاور رد  دنتشاد ـ . مدرم  هک  متـشاد ,  وا  هرابردار  يا  هدیقع  نامه  مناد  یمن  دیوگ : یم  دشاب  قفانم  ای  رفاک  رگا  اما  دنیب  یم 

: دهد یم  خساپ  وا  تسیک ؟  تراگدرورپ  دنـسرپ : دنناشن و مـی  یمار  وا  دنیآ و  یم  شدزن  هتـشرف  ود  هک :  ـت  ـسا هد  ـ مآ ص )   ) لو ـ ـسر
, دش ثوعبم  امش  نایمرد  هک  يدرم  نیا  دنسرپ : یم  تسا  مالسا  منید  : دهد یم  ـخ  سا پـ تسیچ ؟  تنید  دنـسرپ : یم  تسادخ  مراگدرورپ 
مدروآ و نامیا  مدناوخ و  ار  ادخ  باتک  دهد : یم  خساپ  یناد ؟  یماجک  زا  دنـسرپ : یم  تسادـخ  هداتـسرف  وا  : دـهد یم  خـساپ  تسیک ؟ 
شا و هزور  شجح ,  شتاکز ,   , شزاـمن زا  دوش : یم  لاؤس  زیچ  جـنپ  نوماریپ  شروگ  رد  هدرم  زا  ع :)   ) قداـص ما  ـ ما مدرک ـ .  قیدـصت 

نآ ندرک  لماک  دیتشاد , یتساک  مک و  امش  زا  کی  ره  دیوگ : زیچ  راهچ  نآ  هب  ربق  هشوگ  زا  تیالو  سپ ,  نادناخ  ام  هب  تبسن  شت  ـ یالو
 . نم هدهع  هب 

. ؟ دوش یم  لاؤس  ربق  رد  یسک  هچ  زا 

مدرک ضرع  دـیوگ ): یم  يوار   ) دنـشاب ضحمرفاک  ای  ضحم  نمؤم  هک  دـنریگ  یم  رارق  لاؤسدروم  یناسک  اهنت  ربق  رد  (ع :)  رقاـب ماـما   ـ
نمؤم هک  یـسک  زا  رگم  دوش , یمن  شـسرپ  ربـق  رد  ع :)   ) قداـص ماـما  دوـش ـ . یم  یـشوپمشچاهنآ  زا  دوـمرف : هچ ؟  مدرم  رگید  سپ ,  :

 . ضحم رفاک  ایدشاب  ضحم 

. دنتفا یم  دنمدوس  روگ  رد  هک  یلامعا 

رب يراکوکین  شپچ و  بنا  رد جـ تاـکز  دریگرارق و  وا  تسار  فرط  رد  زاـمن  دـیآ  رد  شیوخروگ  هب  نمؤم  نوچ  ع :)   ) قداـص ما  ـ ما  ـ
زامن هب  ربص  دـنیآرد , وا  رب  لاؤس  روما  ـتـه مـ ـشر ود فـ ها  ره گـ سپ ,  دتـسیاب  يا  هشوگ  رد  ییابیکـش  ربص و  دـنکفا و  هیاـس  شرـس  زارف 

يروـگ بـر  (ص )  اد ـبـر خـ ما پـیـ میآ ـ .  یم  شیراـی  هـب  نمدـیتسناوتنرگا  دیـشاب  هتـشادار  ناـترای  ياوـه  دـیوگ : يراـکوکین  تاـکزو و 
یمن امـش  رظن  هب  هک  یکبـس  زامن  تعکر  ود  دومرف : دنتـسیرگ  شا مـی  هداوناخو  دوب  هدـش  نفد  نآ  رد  یـصخش  لـبق  زور  هک  تشذـگ 

 . تسامش يایند  همه  زا  رت  ینتشاد  تسود  روگ  نیا  بحاص  يارب  دیآ ,

. ربق باذع 
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ییاهنتو یک  ـ یرا را و تـ یگنت و فـشـ زا  سپ ,  تساربق  رت  تخس  گرم  زا  هدشن ,  هدیزرمآ  هک  یسک  يارب  ادخ ! ناگدنب  ع :)   ) یلع ماما   ـ
 (: ع  ) قداص ماما  ای  رقاب  ماما  تسا ـ .  ربق  باذع  هدادرادشه ,  نآ  هب  تبـسن  دوخ  نمـشد  هب  دـنوادخ  هک  یگنت  یگدـنز  نآ  دیـسرتب  ربق 

قحلم وا  نارای  نوعظم و  نب  نامثع  ام  هتسیاش  ناگتشذ  بـه گـ دومرف : (ص )  ادخ لوسر  تشذگ  رد  (ص ,)  ادخ لوسر  رتخد  هیقر ,  نوچ 
هداتسیا هک  یلاح  رد  (ص )  ادخ لوسرو  ـخـت  یر نآ مـی  يور  ـکـش  شا تار  دو و قـطـ هدا بـ ـسـتـ یا ربق  رانک  ع )   ) همطاف دومرف : ماما  وش 

زا هک  متساوخ  لجوزع  يادخ  زا  تسا و  ناوتان  وا  هک  مناد  یم  دومرف : یم  درک و  یماعد  تفرگ و  یم  دوخ  هماج  اب  ار  شیاهک  ـ شا , دو بـ
تشحو مـی دیدش و  یم  بات  یب  هنیآ  ره  دـیدید , یم  دـنا  هدـید  امـش  ناگتفر  ار  هچنآ  ـر  گا ع :)   ) ما عـلـی ـ ما دراد ـ . شهاگن  ربقراشف 
ـن با دتفا . ورف  هدرپ  هک  دشاب  دوز  تسا و  هدیـشوپ  امـش  زا  دنا , هدیداهنآ  هچنآ  اما  دـیدرب  یم  نامرف  دـیتشاد و  یم  يونـشفرح  دـیدر و  کـ

نیمه رب  یگمه  زی  نا مـا نـ ـلـکـ ـس مه مـ تسا و  تسرد  ربق  باذع  هب  داقتعا  هک  تسا  نیا  رب  لاد  نخـس  نیا  دـسیون : یم  دـید  ـحـ لا ـی  با
. دنا هتفرگداقتنا  داب  هب  ار  نانآ  عوضوم ,  نیا  راکنا  اب  اهنآ  يرعشا  ریغ  يرعشا و  نافلاخم  هچ  رگ  دنرواب ,

. ربق

خزود ياه  هرفح  زا  يا  هرفح  هد و  رارق  تشهب  ياهغاب  زا  یغاب  ار  نیا  ایادـخ ! راب  وگب : داتفاربق , هب  تمـشچ  هاگ  ره  ع :)   ) قداص ماـما   ـ
ما ـ ما دـیآ ـ . یمن  شغارـس  هبربق  رد  یتشحو  سرت و  چـیه  دـهد , ماجنا  لـماکار  شزاـمن  عوکر  هک  هـر  ـر(ع :)  قا ما بـ ـ ما هدـم ـ .  شرارق 

. دیآ نوریب  شروگ  زا  لدکنخ  دیادزبوا و  زا  ار  ترخآ  ياهمغ  دنوادخ  دیادزب , نمؤم  زا  یمغ  هـر کـه  ع :)   ) قدا صـ

 . هلبق

 . هلبق رییغت 

؟ درک نادرگیور  دــندرک  یم  نآ  هـب  ور  هـک  ناـش  هـلبق  زا  ار  ناـنآ  زیچ  هـچ  تـفگ :  دــنهاوخ  رــس  ـبـکـ ــس نا  ـ مدر يدوز مـ بـ  . )) نآرق
هیواعم شسرپ  هب  خساپ  رد  ع ,)   ) قدا ما صـ ـ ما دنک ـ .)) یم  تیاده  تسار  هار  هب  دهاوخ  ار  هک  ره  تسادخ  نآ  زا  برغم  قرـشم و  : وگب
هرابرد ع ,)   ) يرکـس ما عـ ـ ما ردب ـ . زا  شتـشگزابزا  دعب  دومرف : داد , رییغت  هبعک  يوس  هب  ار  هلبق   ( (ص ادـخ لوسر  تقو  هچ  هک  رامع  نب 

تیب تمـس  هب  ندرک  يور  دـیامرف : یم  دوـب ,)) نارگ  تخـس  هدرک ,  ناـش  تیادـه  ادـخ  هک  یناـسک  رب  زج  راـک ) نـیا  ) دـنچ ره   )) هـیآ
ناسنا دـنوادخ  هک  تسناد  یم  یـسک  نینچ  اریز  , دوب هدرک  شتیاد  ـد هـ نواد یـسک کـه خـ يارب  رگم  , دوب نارگ  ناـمز  نآ  رد  سدـقملا 

ـ . درب یم  نامرف  ادـخ  زا  دوخ , شهاوخ  لیم و  فالخرب  اـیآ , هک  شدـیامزایبات  دریگ  یم  تداـب  وا بـه عـ ـت  ـساو لـیم و خـ فـالخربار 
هلبق تمـس  زا  ار  ـد قـبـلـه مـ نواد هک خـ متـشاد  تسود  تفگ :  لیئربج  هب  تسیرگن ,  سدـقملا  تیب  يوس  هب  نوچ  (ص ,)  اد ـبـر خـ ما پـیـ

هتخاس تیارب  نمزا  يراکو  متـسهوت  دننام  يا  هدـنب  مـن هـم  ترـضح گـفـت :  نآ  هب  لیئربج  داد  یم  رییغت  رگید  يا  هلبق  يوس  هب  دوهی 
 (, (ص ادخ لوسر   , سپ نآ  زا  هاوخب  وا  زا  ناوخب و  ار  تراگدرورپ   , نیارب ان  دو بـ ـ ـش هداد مـی  نا  ـ مر نم فـ هب  هک  يدحرد  رگم  تسین , 

: داتسرف ورف  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  سپ ,  دروایب  ار  وا  تساوخرد  خساپدنوادخ  بناج  زا  لیئربجرگم  ات  تسیرگن  یم  نامسآ  ـتـه بـه  سو پـیـ
هک داد  خر  ینآ  زا  دـعب  هبعک  يوس  هب  هلبق  رییغت  ع :)   ) قداص ماما  مینیب ـ .))  یم  کـین  ار  نامـسآرد  تیور  ندـینادرگ  ( وس ره  هب   ) اـم ))

تیب يوس  هب  هام  تفه  تدم  هب  زین  هنیدم  هب  شترجهزا  دعب  دـناوخ و  زامن  سد  ـمـقـ لا يو بـیـت  ـ ـس هب  هکمرد  لاس  هدزیـس  (ص )  ربمایپ
یم شنزرـس  ار  (ص )  ادخ لوسر  دوهی , هک  ارچ  داد , رییغت  هبعک  يوس  هب  ار  وا  هلبق  دنوادخ   , تدم نیا  زا  دـعب  درازگ  زامن  سد ,  ـمـقـ لا
دش نیگهودنا  تخـس  نخـس  نیا  زا  (ص )  ادخ لوسر  يرازگ  یم  زامن  ام  هلبق  يوس  هب  یتسه ,  ام  وریپ  وت  دنتفگ : یم  ناشیا  هبو  دندرک 

يادرف تسیرگن  یم  نامـسآ  ياه  هنارک  هب  هراب ,  نیا  رد  گرزب  يادخ  بناج  زا  ینامرف  ندی  ـ ـسر راظتنا  هب  تفر و  نوریب  بش  لد  رد  و 
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 ( ع  ) ـل یئر کـه جـبـ دو , هدناوخ بـ ار  رهظ  زامن  زا  تعکر  ود  ملاس  ینب  دجسم  رد  (ص )  ادخ لوسر  دیسر , رهظزامن  تقو  نو  بش چـ نآ 
هنیآ ره  : )) دـناوخ ورف  وا  رب  ار  ـه  یآ ـن  یا ود  ـ نادر ـ گر هبعک بـ تمـس  هـب  ار  وا  تـفرگ و  ار  ترـضح  نآ  ياـهوزاب  دـمآ و  دورف  ناـشیا  بـر 

يدنـسپ یم  ار  نآ  هک  مینادرگ  یم  رب  يا  هلبق  يوس  هب  ار  وت  سپ  می  نا مـی بـیـنـ ـمـ ـسآ يوس  نآ  يوس و  نیا  رد  ار  وت  تروـص  شدرگ 
يو کـعـبـه ـ ـس هب  ار  رگید  تعکرود  دوب و  هدناوخ  سدقملا  تیب  يوس  هب  تعکر  ود  ادخ  لوسر  نک ))  مارحلا  دجـس  يوس مـ ور  سپ , 

یم ییابطابط  ـه  مـال عـ درک . نادرگیور  دنتـشاد , هک  يا  هلبق  زا  ار  اـهنآزیچ  هچ  دـنتفگ : درخباـن  ناـمدرم  دوهی و  ماـگنه  ـن  یا رد  ـد  ناو خـ
رد دـنراد  مه  هب  کـیدزن  نیماـضم  هک  ثیداـحا  نیا  تسا  ناوارف   , هدـش دراو  باـب  نیا  رد  هصاـخ  هماـع و  قرطزا  هک  یتاـیاور  دـسیون :
مه نیمه  هک  تایاور ـ  رثکا  هب  انب  اما  تسا ,  فـالتخا   ( هلبق رییغت   ) دادـخر نیا  خـیرات  رد  دـنا  هدـش  هدروآ  درگ  یثیدـح  ياـه  هعومجم 
رد هلبق  عیرـشت  یملع .  یثحب  تسا .  هداد  خر  ترجه ,  زا  سپ  هام  نیمهدـفه  رد  ترجه ,  مود  لاس  بجر  رد  هعقاو  نیا  تسا ـ  تسرد 

لیاسمو تاناویح  حبذ  ماگن  رد هـ و نـیـز  ـت ـ  سا ناناملسم  نایم  یمومع  تدابع  کی  هک  زامن ـ  رد  نآ  يوس  هب  ندرک  ور  موزل  مالـسا و 
راک نیا  تخاس  دـنمزاین  نآ  نییعت  هلبق و  تهج  زا  ثحب  هب  ار  ناناملـسم  دـننابیر , هب گـ تسداهنآ  اب  مدرم  مومع  هک  لیبق  نیا  زا  يرگید 
نیا ات  تخیگنارب  ار  ناملـسم  ناد  یـضایر  نادنمـشناد  یمومع ,  زاین  نیا  اهدعباما  دوب , هارمه  نیمخت  یعو  نا و نـ نظ و گـمـ ابادـتبا  رد 
هرهب تسا ,  هدش  عضو  اهرهش  ییایفار  لو جـغـ ضرع و طـ نییعت  يارب  اهجیزرد  هک  ییاهلودج  زا  اذل  دننک  کیدزن  قیقحت  هب  ار  عوضوم 

رهش و ره  نایم  لصتمطخ  فارحنا  روظنم  دندرک , جارختسا  ار  رهشره  بون  زا نـقـطـه جـ هکم  فارحنا  تاثلثم ,  باسح  هار  زا  دنتفرگ و 
اب مالسا  ياهره  زا شـ يرهـش  ره  هرابرد  ار  نآ  سپـس ,  تسا  راهنلا ) فصن  طخ   ) بونج هطقن  ره و  ـ ـش نآ  نا  ـل مـیـ ـص طخ مـتـ زا  هکم 

. دـنتخاس مولعم  ار  هلبق  طخ  فارحنا و  تاجرد  دـعب  دـندرک و  صخـشم  دـنک , یم  نییعتار  راـهنلا  فصن  طـخ  هک  يدـنه  فورعم  هریاد 
شا هبرقع  هل  ـیـ سو ها بـه  ـتـگـ سد ـن  یا دندرک  هدافتسا  امن , بطق  مان  هب  یسیطانغم  يرازبا  زا  راک  تلوهـس  عیرـس و  رو تـ ـا بـه مـنـظـ هد بـعـ

ندرب راک  هب  اب  صخـش  دوش  یم  يدنه  هریاد  نیـش  ـ نا بو جـ ندرک نـقـطـه جـنـ صخـشم  رد  دـنک و  یم  نییعت  ار  بونجو  لامـش  تهج 
ـد نواد کـه خـ ناد ,  ـمـنـ ـش ـ ناد ـش  ـشو ـن کـ یا ـا  ما دزاس . صخـشم  ار  هلبق  تهج  دـناوت  یم  رهـش , فارحنا  هجرد  زا  عـالطا  اـمن و  بطق 

اکتا هب  هلبق  نییعت   ) لوا تمـسق  رد  اریز  دوبن , هابتـشا  زا نـقـص و  ـی  لا میدق و قـطـب نـمـا)خـ ياهجیز   ) شور ود  ره  رد  دـهد , ناشرجا 
اذـلو دـنا  هدـش  هابت  ـ ـشا راچد  ییایفارغج  لوط  صیخـشترد  نیـشیپ  ياملع  هک  دـندرب  یپ  رخاـتم  نانادیـضایر   ( ـی یا ـیـ فار لوط جـغـ نییعت 
ضرع صی  ـخـ ـش يار تـ ـهـا بـ نآ شور  ار کـه  چـ تـسا ,  هدـش  لـلخ  شوختـسد  هـبعک  تـهج  صیخـشت  نآ  عـبت  هـب  فارحنا و  هبــساحم 

تبث زا  دوب  ترابع  هک  ییایفارغج ,  لوط  صیخشت  شور  فالخرب  , دوب رت  یقی  تـحـقـ لامش ,  بطق  عافترا  نییعت  ینعی  , اهرهش ییایفارغج 
ربرادق ـن مـ یا هک  دیشروخ  تکرح  رادقم  هب  هجوت  اب   , فوسخ دننام  ینامـسآ ,  كرتشم  هثداح  کی  رد  كرتشم  هطق  ود نـ نایم  تفاسم 
اهرازبا ندوب  مهارف  بب  ـ ـس بـه  هزور ,  ـ ماا ـ ما دو  قیقد نـبـ مه  دوب و  راوشد  مه  میدق  رد  اهراک  نیا  ماجنا  هتبلا  دش  یم  مولعم  تعاس  ساسا 

ییاج ات  تشاد ,  دوجو  نانچمه  هلبق  نییعت  هب  زاین  لا  ـن حـ یا ـت بـا  سا هد  نا شـ ـ ـسآ الماک  راک  نیا  تاطابترا ,  ندوب  کیدزنو  لیاسو  و 
زا هداف  ـتـ ساا تخادرپ و بـ مهم  نیا  هب  دنک ـ  تمحر  شیادخ  یلباک ـ  رادرس  هب  فورعم  تسد ,  هریچ  لضافدنمشناد و  رخاوا  نیا  رد  هک 

ۀفرعم یف  ۀلجالا  ۀفحت   )) هب فورعم  دوخ  ـه  لا ـ سر هنیمز  نیا  رد  درک و  جارختسا  ار  مالـسا  ناهج  فلتخمطاقن  هلبق  فارحنا  نیون ,  لوصا 
نییعت يارب  ار  ییاهلودج  هدرک و  حیرشت  یـضایر  نایب  اب  ار  هلبق  ندروآ  تسد  هب  هار  یلاعو ,  قیقد  هلاسر  نیا  رد  يو  تشون  ار  ۀلبقلا )) 

هلبق هراـبرد  هک  تسا  یقیقحت  دوـش  یم  هدـید  هلاـسر  نیا  رد  هک  یبلاـج  رایـس  تا بـ ـ عو ـ ـضو زا مـ تسا .  هدوـمن  میظنت  فلتخمدـالب  هلبق 
قبط اریز  تـسا ,  هتــشادرب  ص )   ) مالــساربمایپ تاـمارک  زا  یکی  يور  زا  هدرپ  نآ  هلیــسو  هـب  هدرک و  (ص )  ربـمغیپ ـجـد  ــس بارحم مـ

 ( (ص ربمایپ بارحم  هلبق  ـن بـا  یا ـت کـه  ـسا هدو  هقیقد بـ هجرد و 20  نآ 75  لوط  هجرد و  هنیدم 25  ییایفارغج  ضرع  امدق , تابساحم 
نآ فارحنا  باب  رد  هاـگ  دـندرک و  یم  قیقحت  ثحب و  بارحم  هلبق  هراـبرد  هتـسویپ  نادنمـشناد  ور , نیا  زادرادـن  قاـبطنا  شدجـسم  رد 

تسا هقی  ـ قد هجرد و 57  هنیدـم 24  ییایفارغج  ضرع  هک  داد  حیـضوت  یلباک  رادرـس  موحرماما  دنتـشاد  را مـی  ـهـ ظا عقاو  زا  رود  یلیالد 
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قابطنا ربمایپ  بارحم  هلبق  اب  انیع  هک  ـد  ـشا هقیقد مـی بـ اـبیرقت 45  بونج )  هطقن  زا  نآ  هلبق   ) فارحنا هقیقد و  هجرد و 59  نآ 39  لوطو 
تشگ راکشآ  دینادرگ  نآ  فرط  هب  ار  دوخ  يور  زا  لا نـمـ رد حـ شا کـه  ـبـلـه  قرد (ص )  ربمایپ زا  یناشخرد  تمارک  ناس  نیدب  دراد و 

 , یل ـ با رادر کـ زا سـ بـعـد  دنادرگرب . هبعک  فرط  هب  سدقملا )  تیب  زا   ) ار شیور  تفرگ و  ار  ترـضح  نآ  تسد  لیئربج  تایاور ,  قبط 
نیا داد  راشتنا  هلبق  ییاسانـش  رد  يا  هلاسر  درک و  جارختـسا  ار  نیمز  يور  طاقن  رتشیب  هلبق  يرئاـغب ,  قازرلادـبع  موحرم  لـضاف  سدـنهم 
نیا هب  تسا و  هدرک  نییعت  ار  نیمز  يور  طاـقن  زا  هطقندـصناپ  رازه و  هـلبق  اـه  ـ نآ رد  تـسا کـه  ییاهلودـج  هعوـمجم  زا  تراـبع  هلاـسر 

ـ  اـمن بطق  زا  هدافتـسا  اـب  هلبق  تهج  نییعت  یـعـنـی  مود ـ  ـمـت  ـس رد قـ ـا  ما و  دـش . ماـمت  ناناملـسم  رب  هـلبق ,  صیخـشت  تـمعن  بـیترت , 
ار مـثـال ـ یز , دراد قابطنا نـ نآ  ییایفارغج  نیبطق  اب  دهد  یم  ناشن  امن  بطق  هک  نیمز  هرک  یـسیطانغ  دنتفایرد کـه قـطـبـیـن مـ نادنمـشناد 

یم هلـصاف  لیم  رازه  دودـح  لامـش  ییایفارغج  بطق  نآ و  نایم  دـنک و  یم  ادـیپ  یتارییغت  ناـمز  تشذـگ  اـب  لامـش  یـسیطانغ  قـطـب مـ
هک دـسر  یم  يا  هظحالم  لباقدـح  هب  فالتخا  هاگ  هکلب  دزاس  یمن  صخـشم  اق  ـیـ قدار ییایفارغج  بونج  بطق  امن , بطق  نیاربانبدوش , 
ير لاس 1332هـجـ هک  اهزور  نیا  رد  ار  ارآ , مزر  یلعنیـسح   , لضاف نادیـضایر  سدنهم و  عوضوم  نیا  تفرگ  هد  ـ ید ار نـ نآ  ناوت  یمن 

بطق اب  ار  ییا  ـیـ فار بو جـغـ لا و جـنـ نایم قـطـب شـمـ توافت  هزادنا  دنک و  مادقا  لکشم  نیا  لح  يارب  ـت تـا  شاد او  ـت  ـسا ـی  ـس شـمـ
نیمز يور  هطقن  رازهکی  هب  کیدزن  رد  ار  یسیطانغم  بطقزا  هلبق  فارحنا  دیامن و  جارختسا  فلتخم  طاقن  رد  یـسیطانغم  بونجو  لامش 
تـسا لومعم  لوادتم و  هزورما  امن  بطق  نیا  دـهد  ناشن  ار  هلبق  قیقد ,  ابیرقت  روط  هب  هک  دـنک  عارتخا  ییام  دزا و قـطـب نـ ـ ـس صخـشم 
هدـیدپ نیا  هک  يراثآ  اهیگژیو و  هرابرد  یناسنا و  عامتجا  نوؤش  رد  هک  یـس  کـ یعامتجا .  یثحب  دـهد . رجا  ار  ناـشیا  تامحزدـنوادخ 

دیدپ ار  عامتجا  نیا  هچنآ  هک  دنام  یمن  یقاب  شیارب  یکـش  دـنک , لماتدروآ  یم  یپ  رد  تسا  عامتجا  هک  تهج  نآ  زا  هعماج  هب  موسوم 
يادـخ بناج  زا  ماهلا  بـا  ـی ,  نا ـ ـس ـ نا تعیبط  اریز  تسا ,  یناسنا  تعیبط  هدرک ,  میـسقت  نوگانوگ  ياه  هخاـش  هب  ار  نآ  سپـس  هدروآ و 

درب و یم  هانپ  عامتجا  هب  ور  نیا  زا  درادزاین  یعامتجا  يا  ـیـتـهـ لا اهراک و فـعـ هب  دوخ  لامکو  اقب  يارب  هک  هتفاـیرد  ار  هتکن  نیا  ناـحبس , 
دوخ و يدام  تاجایتحا  یتاـکاردا  و  ینهذ )  ياـهتروص   ) مولع کـمک  هب  وادزاـس  یم  قبطنم  یعاـمت  ـ جا عضو  رب  ار  دوخ  راـتفرو  لاـعفا 

لاـعفااب ار  ینهذ  يا  ـهـ ترو ـ ـص تاـکاردا و  نـیا  هـک  يزیچ  تـسا  هداد  صیخـشت  ار  یندـب  ياـهراتفر  قـیرطزا  ـهـا  نآ ند بـه  ـیـ ـسر زر  طـ
نالف ندوب  هتـسیاش  ای  موزل  اهراک و  ندوبدب  بو و  ـتـن بـه خـ ـشاد هدیقع  دننام  تسا  لعف  للعو  تاهج  نامه  دزاس , یم  طبترم  یجراخ 

دعاوق و ریاس  یصوصخ و  یمومع و  تالماعم  صاص و  ـتـ خا ـکـیـت و  لا ـیـت و مـ سوئر ـ مو ـت  سا ـ یر دننام  یعامتجا ,  لوصا  رگیدو  راک 
نیا همه  دـننک  یم  ادـیپ  لوحت  رییغت و  راـصعا , قطاـنم و  ماوقا و  لوحت  ورییغت  اـب  هک ,  یلم  یموق و  موـسر  بادآ و  یموـمع و  ـیـن  ناو قـ

میهافم و نیا  اب  ناسنا  تعیبط  تسا  هتفرگ  تروص  یه  ـ لا ما  ـهـ لا یعون  اب  هک  تسا  یناسنا  تعیبط  هتخاـس  اـهنآرب  ینتبم  نیناوق  میهاـفم و 
يوس هب  لامک  هار  ندومیپ  ندرکن و  ندرکو و  راک  اب  سپس  دزاس و  یم  ـم  ـس جرا مـجـ رد خـ اردو  ینهذ خـ ياهتـساوخ  اهرواب و  نیناوق 

دوش ـع  قاو يدام  سح  قلعتم  هک  نیا  زا  هزنم و  هدام  نوؤش  مامت  زا  هک  ناحبس ,  يادخ  هب  يدابع  هجوت  شتـسرپ و  دنک . یم  تکرحاهنآ 
هراچ چیه  دوش  دراو  دن , ـ نز رود مـی  تا  ـ یدا نایمرد مـ هک  لاعفا  هقطنم  هب  درذگب و  نطاب  لد و  زرم  زادهاوخب  هاگ  ره  تساربم ,  كاپ و 

اهیگژیو هظحالم  اب  یبلق ,  تاـهجوت  هک  بیترت  نیا  هب  دـنک  ادـیپ  یجراـخ  مسجت  يداـبع  یبلق  هجوت  نیا  هک  نیا  رگم  تسین ,  يزیرگو 
عوکر زا  فده  تسا و  تلذ  يراوخراهظا و  هدجس ,  زا  فده  الثم  دنوش  هتخیر  یبسانم  تاکرح  لاعفا و  بلا  رد قـ اهنآ , تایصوصخو 
يارب ندش  هزیکاپ  ـل ,  ـس وو غـ ـ ـضو زا  فده  مارتحا و  مایق ,  زا  فده  يزابناجو و  يراکادف  فاوط ,  زا  فده  تشادگرزبو و  میظعت  , 

نآ نودبو  تسوا  تداب  حور عـ ـتـش ,  یدو رد عـبـ وا  هد بـه  ندر بـنـ يور کـ دوبعم و  هب  هجوت  هک  تسین  یکـش  ادخروضح  رد  نداتـسیا 
لامعاو لاعفا  رد  نتفای  مسجت  هب  زاین  دسرب , شیوخ  ققحت  تابث و  لامک و  هب  نآ کـه  يار  تدا بـ ـبـ عدراد یتیدوجوم نـ تایح و  تدابع 

هلصاف زا  ناشیاهدوب ,  تدا مـعـ ماقم عـبـ رد  یناسنا  ریغ  یناس و  ـ نا ما  ـسـ جار ـگـ ید نا و  ـ گرا ـتـ ـس نا  ـ گد ـتـنـ ـسر نا و پـ ـتـ ـسر بـت پـ دراد .
ینامـسآ نایدا  همه  قدصم  هک  مالـسا  هلمج  زا  ینا ,  ـمـ ـسآ نا  ـ یدا اما  دندرک  یم  تدابع  دنداتـسیا و  یم  اهنآ  يور  هب  ور  کیدزن  ياه 
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ور ناهج  زا  يا  هطقن  ره  رد  دشاب , یم  نآ  ماجنا  هب  فظوم  ینا  کـه هـر مـسـلـمـ زا , رد نـمـ ـا  تداد روتـسد  داد و  رارق  هلبق  ار  هبعک  تسا , 
ندوب هلب  ور بـه قـ يدراو هـم  ـ مو تالاح  رد  تسا و  هدومرف  یهن  ندوب  هلبق  هب  تشپ  ای  هلبق  هب  ور  وا  تالاح  یخرب  رد  دنتـسیاب و  هل  هب قـبـ

تولخزا و یتلاـح  چـیه  رد  ناـس  ـ نا ـن کـه  یا هدر و  ـلـب کـ جاد هناـخ خـ هب  ار  یمئاد  یبلق  هجوت  ناـس ,  نیدـب  تسا  هتـسناد  بحتـسم  ار 
شیادـخ  ( تجاـح ياـضق  تلاـح   ) تـالاح نیرت  تسپ  رد  یتـح  تعاـط و  تداـبع و  يرادـیبو ,  باوخ  نتـسشن ,  نداتـسیا و  توـلج , 

هلبق هب  هجوت  تاریثاـت  رتزیگنا و  تفگـش  عوـضوم  یعاـمت ,  ـ جا زا نـظـر  ـا  ماو يدرف .  رظن  زا  هلبق  هجوـت  راـثآ  دوـب  نیا  دـنکن  شوـمارفار 
یعامتجا و طابترا  يرکف و  تدـحو  نوناک ,  هطقن و  کی  هب  اهناکم  اـهنامز و  ماـمت  رد  مدرم  مومع  هجو  اریز تـ تسا ,  رترثؤمو  رتنـشور 

دارفا يونعم  يداـم و  تاـی  نوؤش حـ هیلک  رد  تسا  نکمم  هک  تسا  یحور  نیرت  فیطل  نیا  دزاـس و  یم  مسجم  اراـهنآ  یبـلق  یگتـسویپ 
ار تمعن  نیا  دنک  دا  ـجـ یا نآ  رد  ار  تد  ـ حو ـن  یر ـ تد ـنـ مور ـیـ نو نیرتلماک  دناسرب و  تفرـشیپ  نیرتیلاع  هب  ار  هعماج  دوش و  هدـیمد  هعماج 

تسا هدرک  ظفح  ار  اهنآ  یعامتجا  تمظعو  هوکش  ینید و  یگچراپکی  نآ  هلیسو  هب  هت و  ـ ـشاد ـی  نازرا دوخ  ناملـسم  ناگدنب  هب  دنوادخ 
يار کی  رد  اهنآ  رف  ود نـ يروط کـه  هب  هدمآ ,  دـیدپ  اهنآ  نایم  رد  هک  يا  هقرفو  یبهذـم  تافالتخا  اهیدـنب و  هتـسد  همه  نیا  اب  حـتـی  , 

یخیرات یثحب  مییوگ .  یم  ساپس  شیاهتمعن  يارب  ار  یلاعت  يادخ   ( تساهنآ تدحو  ظفح  يارب  يوق  لماع  کی  نیا  زاب   ) دنرادن قافتا 
تنوکـس هبعک  فارطا  رد  ناـمز  نآ  رد  هک  یناـسک  تسا  ع )   ) لـیلخ میهاربا  هبعک  راذـگناینب  هک  تـسا  یعطق  رتاوـتم و  عوـضوم  ـن  یا . 

شوگ راهچ  ابیرقت  تسا  ینامتخاس  هبعک  نم  ـل یـ یا زا قـبـ (( 9  )) مهرج هریت  میهاربا و  ترضح  رسپ  لیعامسا ,  زا  دندوب  ترابع  , دنتـشاد
مه دنچ  رهاذـل  دنکـشب و  نآ  هب  دروخرب  رد  اهداب  هک  دوش  یم  بجوم  نیا  تسا و  هناگراه  تاهج چـ يوس  هب  نآ  هناگ  راهچ  يایاوز  و 

نامه هک ـ  نآ  ات  دوب , هتخاس  ع )   ) میهاربا هک  دوب  یعضو  نامه  هب  اهتدم  هبعک  نامتخاس  دنناسر . یمن  یبیـسآ  هبعک  هب  دنـشاب  دیدش  هک 
انب دـیدجت  ار  نآ  سکعلاـبای )   ) مهرج ینب  سپـس  هقلاـمع و  تسا ـ  هدـمآ  میدرک  لـقن  ع )   ) نینمؤـملاریما زا  هک  یت  ـ یاور رد  هـک  هنوـگ 
وا دیسر  (ص ,)  ربمای دادجازا پـ یکی  بالک ,  نب  یصق  هب  هبعک  یتسرپرس  راک   , ترجه زا  شیپ  مود  نر  رد قـ نآ کـه ,  زا  پـس  دندرک .

رانک رد  دناشوپ و  لخن  ياه  هخاش  يدـنه و  يامر  تخرد خـ بوچاب  ار  نآ  فقـس  تخاس و  مکحم  ار  نآ  هرابودو  درک  ناریو  ار  هبعک 
شیرق فیاوط  نایم  ار  هبعک  تهج  راهچ  سپ  ـ ـس وادو  ـش بـ نارا وا بـا یـ ترو  ـ ـش تموکح و مـ زکرم  هناخ  نیا  درک  اـنب  ار  هودـنلاراد  نآ 

زا شیپ  لاس  پـنـج  دـندرک . هیبعت  نآ  يور  هب  ور  ار  اه  هناخ  ياهرد  دـنتخاس و  هبعکدرگ  ادرگ  ار  دوخ  ياـه  هناـخ  اـهنآ , درک و  میـسقت 
راجن کی  دوب  یمور  موق  اـب  نآ  ياـنب  ـد و  ندر میـسقتدوخ کـ ناـیم  ار  نآ  نتخاـس  راـک  فیاوط  نیا  درک و  ناریو  ار  هبعک  لیـس  تثعب , 

دوخ نآ  زا  ار  نآ  بصن  راختفا  هفیاط  مادک  هک  نیا  رد  دی , ـ سر دو  ـ سالار يراذگ حـجـ اج  تبون  یتقو  درک  یم  کمک  ار  وا  مه  يرـصم 
تشاد و لاـس  جـنپو  یـس  ماـگنه  نآ  رد  هک  ار , (ص )  دـمحم دـنتفرگ  میمـصت  هرخـالاب  تـفرگ  رد  هرجاـشم  فـالتخا و  ناـشنایم  دـنک 

وداد رار  نآ قـ رد  ار  دو  ـ ـسالار تساوخ و حـجـ ییادر  ترـضح  دنهد  رارق  رواد  دنتـشاد , نامیا  وا  راوتـسارظن  يدنمدرخ و  نا بـه  هـمـگـ
گنس شدوخ  ربمایپ  دیسر , یقرش  نکر  رد  گنـس  بصن  لحم  هب  یتقو  دننک  شدنلبو  دنریگب  ار  نآ  فارطا  هک  تفگ  لیابق  هب  هاگ  نآ 

ات هکدنتفرگ  هاتوک  ار  نآ  عافترا  راچانب  دنداتفا , هقیضمرد  نامتخاس  هجدوب  هنیزه و  ظاحل  زا  نو  چـ درک . بصن  شیاج  ردو  تشادرب  ار 
زا انب , نتفرگ  هاتوک  لیلد  هب  دوب , لیعامـسارجح  فرط  رد  عقاو  هک  ار  نآ  نحـص  زا  يرادقم  تسا  هدنام  یقاب  دح  نامه  رد  زور نـیـز  ـ ما

هیواعم نب  دـیزی  راـگزور  رد  ریبز  نب  هّللادـبع  هک  یناـمز  اـت  دوب , تروص  نیمه  هب  هبع  نا کـ ـتـمـ خا ـ ـس دـندرک . جراـخ  نامتخاسدودـح 
نآ رثا  رد  هک  تس ,  هب مـنـجـنـیـق بـ ار  هبعک  دیگنج و  هّللادـبع  اب  نیـصح ,  مان  هب  هک ,  رد مـ ـد  یز هد یـ ـ نا ـ مر ـد فـ ـش ـلـط  ـس زا مـ ـجـ حر بـ

نداد همادا  زا  نیـصح  تشذـگ و  رد  دـیزی  هک  دوب  گن  يا جـ ـنـ ثا رد  تفرگ  شتآ  نآ  ياـهبوچ  زا  يرادـقمو  هماـج  دـش و  ناریو  هبعک 
هناخ دروآ و  هزیکاپ  چگ  نمی  زا  راک  نیا  يارب  دزاسب  ار  نآ  اددجم  دنک و  بارخ  ار  هبعک   , تفرگ میمـصت  ریبز  نبا  دیـشک  تسد  گنج 
يرد زین  نآ  لباق  فر مـ زا طـ تفرگ و  نیمز  فک  زا  ار  نآ  رد  درب و  هبعک  لـخاد  هب  ار  لیعامـسا  رج  ـت و حـ خا ـ ـس نآا گـچ  ار بـ هبعک 
هبعک نامتخاسراک  یتقو  داد  رارق  زگ  تفه  تسیب و  زینار  هبعک  عافترا  دـنوش  جراخ  رگید  رد  زا  لخادرد و  کـی  زا  مدرم  اـت  درک , هیبعت 
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بجر رد 17  نامتخاس  راک  دناشوپ  ار  نآ  ابید  هچراپ  اب  تخاس و  رطعم  ریب  ار بـا مـشـک و عـ هبعک  هناخ  جراخ  لخاد و  دیـسر , مامتا  هب 
دبع گنج  هبار  فسوی  نب  جاجح  دوخ  هدنامرف  دیسر , تفالخ  هب  ناورم  نب  کلملا  دبع  هک  نآ  زا  سپ  دیـسر . نایاپ  هب  يرجه  لاس 64 

نآ رد  ریبز  نبا  هک  ار  یتارییغت  دش و  هبعک  هناخدراو  دـناسر و  شلتق  هب  دـش و  زوریپ  وا  رب  دـیگنجریبز و  نبا  اب  وا  داتـسرف و  ریبز  نب  هّللا 
شش هبعک  یلامش  علض  زا  جاجحدروآ  رد  شلوا  لکش  نام  هب هـ ار  نآ  داد  روتـسد  کلملا  دبع  دناسر  کلملا ,  دبع  عالطا  هب  دوب  هداد 

دودـسم ار  یبرغ  رد  ودرب  رتالاب  نیمز  فک  زا  مه  ار  یقرـش  رد  تخاـس و  شیرق  یپ  يور  ار  راوید  نآ  درک و  بارخ  بجو  کـی  زگ و 
هب يرجه   960 لاـس رد  یناـمثع  نامیلـس  ناطلـس  هک  یماـگنه  درک . شرف  دوب  هدـمآ  هفاـضا  هک  ییاهگنـساب  ار  نآ  فـک  سپـس  درک و 

لاسرد درک  تمرم  ار  هبعک  دیـسر , یهاشداپ  هب   1021 لاس رد  هک  ینامثع  دمحا  ناطلس  سپس  داد  رییغتار  هبعک  فقس  دیـسر , تموکح 
ناهاشداپ زا  مراهچ ,  دار  ناطلس مـ درک  بارخ  ار  هبعک  یبرغ  یقرش و  یلامـش و  ياهراویدزا  یتمـسق  داتفا و  هار  هب  یمیظع  لیـس   1039

هبعک لکش  هبع :  شـکـل کـ تسا .  هدنام  یقاب  عضو  نامه  هب  نونک  ات  نامز  نآ  زا  هک  دندرک , میمرت  ار  اهنآ  یبارخ  داد  روتـسد   , ینامثع
رب ع )   ) یلع نتفر  الاب  ثیدح  زا  اما  دـسر  یم  رت  هدز مـ ـ نا ـ ـش هب  نآ  عافترا  هدـش و  هتخاس  یمکحم  دوبک  ياهگنـسزا  تسا و  عبرم  ابیرقت 

هبعک عافترا  هک  دیآ  یم  رب  دنا , هدوب  هبعک  يور  هک  ییاهتب  نتـسکش  نت و  ـ ـشادر حتف مـکـه و بـ زوررد  (ص )  ادـخ لوسر  كرابم  شود 
هد نآ ,  يور  هب  ور  علـض  لوط  زین  دراد و  رارق  نآ  رد  نادوان  هک  ـلـعـی  ـض لو  طـ تسا .  هدوب  نآ  یلعف  دـح  زا  رتمک  رایـسب  نامز  نآرد 
رد هبع  ـ کرد دـشاب و  یم  رتم  هدزاود  نآ  لباقم  علـض  لوطزین  دراد و  رارق  نآ  رد  هبعک  رد  هک  یعلـض  لو  ـت و طـ ـسا رتم  یتناس  هد  رتم و 

رارق دوش ـ  هنا  دراو خـ ـد  هاو هب کـسـی کـه مـی خـ تبسن  رد ـ  پچ  فرط  هک  ینکر  رد  تسا  هدش  عقاو  نیمز  حطس  زا  يرتم  ود  عافترا 
دراد یمظنمان  یـضیب  لکـش  هک  تسا  ینیگنـس  گنـس  دوسالا  رج  ـت حـ ـسا هد  ـ ـش بصن  یمین  رتم و  کی  عافترا  رد  دوسالارجح  دراد ,
تسا ییاه  هعطق  ندنابسچ  رثا  کـه  دراد , رار  ـگـی قـ نردرز طو  خر و خـطـ يا سـ نآ نـقـطـه هـ يور  ـت و  سا خر  هب سـ لیام  هایس  شگنر 

نا ـ کرا  )) ما ما بـه نـ ـ یـالا ـم  ید زا قـ يا کـعـبـه  ـ یاوز دــشاب . یم  رتـم  یتناـس  یــس  دوسـالارجح  رطق  تـسا  هدوـب  هدــش  هدــنک  نآ  زا  هـک 
هیواز یناـمی و  ار  یبوـنج  هیواز  یماـش و  نکر  ار  یبرغ  هیواز  دـنیو و  ـی مـی گـ قار نکر عـ ار  یلامـش  هیواز  تسا  هدـش  یم  هد  ـ ناو خـ ((

ـنـد, یو مـی گـ مزتـلم ))  )) ار دوسـالا  رجح  نکر  هبع و  رد کـ نا  ـلـه مـیـ ـصا دو فـ ـ ـسا ـن  کر دراد , رار  نآ قـ رددو  ـ ـسالا رجح  هک  ار  یقرش 
هب دراد و  رارق  یلام  راو شـ ـ ید نادوا بـر  نـ دنک . یم  اج  نآ  رد  نداتسیا  هب  مزتلمار  دوخ  هثاغتـسا ,  اعد و  يارب  هدننک  فاوط  صخ  ـ ـشار ـ یز
درک لیدبت  هرقن  زا  ینادوان  هب  لاس 954 رد  دوب , هدرک  هیهت  فسوی  نب  جاجح  هکار  یبازیم  نامیلـس  ناطلـس  تسا  موسوم  تمحر  بازیم 

لاس 1273 رددرک  بصن  نآ  ياج  هب  ییـالط  شوقن  هب  شوقنمو  هدـش  يراـک  اـنیم  يا  هرقن  ینادواـن  لاس 1021  رددمحا  ناطلـس  سپس 
 , نادوان يور  هب  ور  تسا .  یقاب  نونک  ات  دـش و  بصن  یلبق  نادوان  ياج  هب  هک  داتـسرف  الط  زا  ینادوان   , یناـمثع دـیجملا  دـبع  ناـط  سـلـ
ود هزادنا  هب  دوش و  یم  یهتنم  هبعک  یبرغ  یلام و  هیوازود شـ هب  سدقم  راوید  نیا  فرط  ود  دراد  رارق  میطح  مان  هب  یلکش  یـسوق  راوید 

تمـسق تسا و  مین  رتم و  کـی  نآ  تماخـض  رت و  راو یـک مـ ـ ید ـن  یا عا  ـفـ ترا دراد . هلـصاف   , هدـش داـی  نیفرط  اـب  رتم  یتناـس  یـس  رتم و 
رتم یتناس  راهچو  لهچ  رتم و  تشه  هبعک  علض  طسو  ات  سوق  نیاطسو  هلصاف  تسا  هدش  هدیـشو  پـ شو ,  رمرم مـنـقـ ياهگنـس  اب  شلخاد 

ترضح هک  دوب  يا  هب  لخاد کـعـ نآ  رتم  هس  ابیرقت  هک  تسا  موسوم  لیعامسارجح ))   )) مان هب  هناخ ,  راوید  میطح و  نایم  ياض  فـ تسا . 
. دنتسه نفد  رجح  رد   , لیعامسا رجاه و  هک  دوش  یم  هتفگ  دوب  لیعامسا  شدنزرف  رجاه و  نادنفسوگ  لبطـصا  نآ  هیقبو  تخاس  میهاربا 

اهنآ زا  ثحب  هک  تسا  یبلاطم  هناخ  هب  طوبرم  تافیرشت  بادآ و  نینچمه  هتفرگ و  تروص  هناخ  لخاد  هک  ییاهتمرم  تارییغت و  تایئزج 
كاخ رد  ناشندمآ  دورف  لیعامـسا و  رجاه و  ناتـساد  نوماریپ  هرقب  هروس  رد  هک  ـی  تا ـ یاور رد  هبعک .  هماج  درادـن . یترورـض  اج  نیارد 

دوخ هماج  هب  عجار  اما  و  تخیوآ .  هناخ  رد  هب  ار  دوخ  رداچ  رجاه  هبعک ,  تخاسراک  ندش  مامت  زا  دعب  هک  دـش  نایب  میدرک ,  لقن  هکم 
نآ يا  هرقن  ياهخناب  هدش  يزود  هلیلم  ياهدرب  اب  دو کـه  دعـسا بـ رکبوبا  عبت  دناشوپ , هماج  هبعک  رب  هک  یـسک  نیتسخندنیوگ  یم  هبعک , 

ار اهادر  نیاو  دندناشوپ  یم  ار  نآ  نوگانوگ  ياهادر  اب  مدرم  سپـس  ـد و  نداد ـه  مادا ار  را  نیا کـ زین  شنانیـشناجوا  زا  دـعب  دـناشوپ و  ار 
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نب  ) یـصق نامز  ات  راک  نیا  دـندناشوپ  یم  نآ  يور  يرگید  هماج  دـش , یم  هنهک  اه  هماج  نآ  زا  یکی  هاگ  ره  دـنداد  یم  رارق  مه  يور 
نایم رد  شور  نیا  ـنـد  نا ـ ـشو ـپـ بار نآ کـعـبـه  اـب  دـننک و  هیهت  يا  هچراـپ  هنـالاس  اـت  , درک روماـم  ار  برع  مدرم  وا  تشاد  همادا  بـالک ) 

هچراپ اب  ار  هبعک  زین  (ص )  ربمایپ شیرق .  لیابق  لاس  کی  دـناشوپ و  یم  هریغم  نب  ۀـعیبر  وبا  لاس  کی  تشاد  همادا  نانچمه  وا  نادـنزرف 
اه و هماج  مکارت  زا  هبعک  نامداخ  تفر  جح  هب  یـسابع ,  هفیلخ  يدـهم ,  هک  یتقو  ات  دوب  یقاب  نانچمه  شـشوپ  نیا  دـناشوپ  ینامی  ياه 
هب دنرادربار و  اه  هماج  داد , روتـسد  يدهم  دور  یم  فقـس  شزیر  میب  هک  دنتـشاد  راهظا  دـندرک و  تیاکـش  هبعک  ماب  يور  رب  اه  هچراپ 

هدـش هدـناشوپ  زین  لخاد  زا  هبعک  تسا  هتفای  همادازورما  هب  ات  راک  نیا  هک  دـننک  ضوع  ار  نآ  لاسره  دـنزیوایب و  هچراـپ  کـی  نآ  ياـج 
هدرک سابع  شدنزرف  يارب  هک  يرذـنرطاخ  هب  هک  دوب , بلطملا  دـبع  نب  سابع  ردام  , دـناشوپ لخاد  زا  ار  هبعک  هک  یـسک  نیتسخن  تسا 

تمظع هدید  اب  اهیدنه  تسا  هدوب  تمظعاب  سدـقم و  نوگا  ـ نو ماو و مـلـل گـ ـ قا دز  کـعـبـه نـ هبعک .  تلزنم  ماقم و  درک . ارراک  نیا  دوب ,
رد زاجح , نیمزرس  زا  شرسمهاب  رادید  ماگنه  نانآ ,  رظن  زا  مونقا  نیموس  ینعی  اویش ,))  )) حور دنتفگ : ـسـتـنـد و مـی  یر نآ مـی نـگـ هب 

تمدق و لیلد  هب  (( 10  )) دندرمـش یم  گرزب  هناخ  تفه  زا  یکی  ار  هبعک  ناینادلک  ناریا و  نا  ـ یئ ـ با ـ ـص تسا .  هدرک  لولحدوسالا  رجح 
زمره حور  دندوب  دـق  ـیـل کـه مـعـتـ لد ـن  یا نا نـیـز بـه  ـیـ نار ـ یا تسا .  لحز  هناخ  اج  نآ  دـنتفگ : یم  مه  یهاگ  هبعک ,  تدـم  زارد  ياقب 

لئا نآ عـظـمـت قـ يار  نا هـم بـ ـ یدو یـهـ دنتفر . یم  نآ  ترایز  هب  مه  یهاگ  دنتشاذگ و  یم  مارتحا  نآ  هب  تسا ,  هدرک  لولح  هبعک  رد 
لاثمت هلمج  زا  تشاد  دوجو  ییاـهلاثمت  اـهریوصت و  هبعک  رد  دـنتخادرپ  یماد  تداـبع خـ هب  میهاربا ,  نید  قبا  مـطـ نآ جـا , ردو  ـد  ندو بـ

نایحیسم هک  دهد  یم  ناشن  نیا  حیـسم و  ارذع و  میرم  لاثمتزین  دنتـشاد و  تسد  هب  هعر  يا قـ ـ هر ـی کـه تـیـ لا رد حـ  , لیعامـسا میهاربا و 
هناـخ ار  نآ  دـندوب و  لـئاق  هناـخ  ـن  یا يار  ار بـ مار  ـتـ حا ـن  یر ـتـ گرز ـهـا هـم بـ بر عـ دـنا . هدرمـش  یم  گرزب  ار  هبعک  دوـهی , نوـچمه  زین 

زا ار  جـحو  دنتـسناد  یم  میهاربا  تسد  هتخاس  ار  هناـخ  نانآدـنتفر  یم  نآ  تراـیز  هب  وس  ره  زا  دـندروآ و  ـی  مرا ـمـ ـش هب  لاـعتم  يادـخ 
هب وا  زا  سپ  دوب و  لیعامسا  اب  هبعک ,  ـیـت  لو تـ هبعک .:  تیلوت  دوب . هدنام  یقاب  ناشنایم  رد  لسن  هب  لسن  هک  دنتـسناد  یم  وا  نید  ياهنییآ 
زا يا  هفیاط  هک  هقلامع  سپس  دنتفرگ  نانآ  تسد  زا  ار  هبعک  تسایر  دنتشگ و  بلاغ  نانآ  رب  مهرج  ياهبرع  هک  نآ  ات  دیـسر  شنادنزرف 

تمـسق رد  هقلامع  دـنتفرگ  تسد  هب  ار  هبعک  یتسرپرـس  تفرگ ,  رد  مهرجو  اهنآ  نایم  هک  يددـعتم  ياهگنج  زا  سپ  دـندوبرکرک , ینب 
ـقـه لا ـم بـر عـمـ هر ـی جـ تد زا مـ پـس  دنتـشاد .  یناهاشداپ  دوخ  يارب  دنتـشاد و  تنوکـس  نآ  ياـیلع  تمـسق  رد  مهرج  هکم و  يـالفس 
هبعک و تحاسمرب  تدم  نیا  رد  نانآ  دندوب  نآ  یلوتم  لا  ـ ـس ـد  ـص ـیـ ـسدود دنتفرگ و حـ رایتخا  رد  ار  هبعک  تیلوت  اددجمو  دندش  زوریپ 
زا دـش و  داـیز  ناشدادـعت  دـنتفایامن و  وـشن و  میهاربا  نادـنزرف  هک  نآ  زا  سپ  دـندوزفا . تشاد ,  میهاربا  ناـمز  رد  هک  نآ  عاـفترا  رب  زین 

دنتش زوریپ گـ اهنآرب  دنتساخرب و  گنج  هب  مهرج  اب  دنتفرگ , رارق  هقیضم  رد  ناکم  زا نـظـر جـا و  ـد و  ند رادروخرب شـ یتکوش  تردق و 
تفاـیالیتسا و هکم  رب  دوب , هعازخ  هلیبـق  گرزب  هک  وا  دوب  یحل  نب  رمع و  ناـمز ,  نآ  رد  نایلیعامـسا  سیئردـندرک  ناـشنوریب  هکم  زا  و 

بـصن هبعک  رد  هک  یتب  نیتسخن  درک  توعداهنآ  تدابع  هب  ار  مدرم  داد و  رارق  تب  هبعک  رد  هکدوب  ومه  تفرگ  هدـهع  هب  ار  هناخ  تیلوت 
هک ییاـج  اـت  دوزفا , نآ  هب  يرگید  ياـهتب  ادـعب  درک  بصن  هبعک  راوید  هبو  دروآ  هک  ما بـه مـ ـ ـش زا  ار  نیا بـت  يو  دوـب  لـبه ))  ,)) درک

فلخ نب  ۀنحـش  هراب ,  نیمه  رد  دـش . كورتم  میهاربا  فینح  نید  تفای و  جاور  اـهبرع  ناـیم  رد  یتسرپ  تبو  تفرگ  ینوزف  اـهتب  راـمش 
نیا هک  نآ  لاح  يدروآ .  دیدپ  ینوگ  هنوگ  نایادخ  هبعک  هناخ  فارطا  رد  وت  ورمع ! يا  دـیوگ . یم  یحل  نب  رمع و  هب  باطخ  یمهرج 
امـش ادخ  هک  یناد  یم  کین  وت  يداد .  رارق  نادنوادخ  نآ  يارب  مدرم  نایم  رد  وت  یلو  تسا .  هدوب  دحاو  يراگدنوادخ  هشیمه  ار  هناخ 

نانچمه یعازخ ,  لیل  نا حـ ـ مز ـیـت کـعـبـه تـا  لو تـ دیزگ . دهاوخرب  امـش  زا  ریغ  یناراد  هدرپ  نآ  يارب  يدوزب  ما .  تسا ,  هداد  یتلهم  ار 
درپـس و دوب , بـالک  نب  یـصق  شرـسم  شر کـه هـ ـتـ خد ار بـه  نآ  ـتـی  ـسر ـ پر ـ ـسرا کـ دوخ , زا  سپ  لـیلح  دوـب  هعازخ  هفیاـط  ناـیم  رد 
ـل با رد مـقـ ار  قح  نیا  ناشبغوبا ,  اما  درک  راذـگاو  یعازخ  ناشبغوبا  مان  هب  هعازخ  زا  يدرم  هب  ار  هناخ  رد  ندرک  هتـسب  زاـب و  تیلوؤسم 

کی تروص  هب  ناشبغوبا ))  هلماعم  زا  رترابنایز   )) هلمجزین هراب  نیمه  رد  هک  تخورف  بالک  نب  یصق  هب  بارش  یک  ـ ـش ـتـر و مـ ـش یـک 
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ودرک اـنب  دـیدجت  ار  هبعک  یـصق  میتفگ ,  هک  ناـنچمه  ودـش  لـقتنم  شیرق  هب  هبعک  تیلوت  نآ ,  زا  پـس  تسا .  هدـمآ  رد  لـثملا  برض 
داد رو  ـتـ ـسد ـت و  فر هناخ کـعـبـه  لخاد  دومن و  حـتف  ار  هکم  (ص )  ربمایپ هک  یناـمزات  دوب , لاونم  نیمه  هب  نآ  تساـیر  هناـخ و  ـع  ـضو
رارق نآ  يور  میهاربا  ياهاپ  در  هک  یگن  ـ ـس زا  دو  ترا بـ کـه عـبـ میهاربا ))  ماقم   )) دنتـسکش ار  اهتب  دندرب و  نیب  زاار  اهلاثمت  ریواص و  تـ
نفد تسا ,  فورعم  میهاربا  ماـقم  هب  کـنیا  هک  یلحم  رد  ار  نآ  اـما  تشاد  رارق  هـبعک  راوـجرد  يراـغت  رد  مـیهاربا ,)  هاگمدـق   ) تـشاد

هبعک و رابخا  يراب ,  دنور .  یماج  نآ  هب  زامن  يارب  ناگدننک  فاوط  هک  نوتـسراهچ  يور  رب  تسا  يدبنگ  یلعف )   ) میهاربا ماقمدـندرک 
یم هبعکو  جح  تایآ  رد  ربدـتم  رگـشهوژپ  راک  هب  هک  نآ  زا  ییاهتمـسق  هب  اهنت  ام  تسا و  هنماد  رپ  دایز و  نآ ,  هب  طوبرم  ینید  ياهنییآ 

فیاوط و زا  کی  چیه  هک  تسا  نیا  هداد ,  رارق  تیاده  تکرب و  هیام  ار  نآ  دنوادخ  هک  هناخ  نیا  يا  ـیـهـ گژ ـ یو زا  میدرک .  هدنسب  دیآ ,
 . تسا هدرکن  یفالتخا  نآ  هرابرد  یمالسا  ياه  هقرف 

 . ندیسوب

 . ندیسوب

دوخ ردارب  درم  ندیسوب  تدابع و  ردام  ردپ و  ندیسوب  توهش و  رسمه  ندیـسوب  تسا و  تبحمو  رهم  دنزرف  ندیـسوب  ع :)   ) یل ما عـ ـ ما  ـ
زا يدرف  هاگره  (ص :)  ادخ ـبـر  ما پـیـ لاسدرخدنزرف ـ .  ای  رـسمه  هب  تبـسن  رگم  تسیناور ,  ناهد  ندیـسوب  ع :)   ) قداص ماما  نید ـ .  ار ,
رس یناشیپ و  شا ـ  هلاخ  ای  شا  همع  ای  شرهاوخ  لثم  دسوبب ـ  دشاب  هد  ـیـ ـسر یگدعاق  نس  هب  تسا و  مرحم  وا  هب  هک  ار  ینز  دهاوخبامش 

ندرشف دومرف : درشف , ار  شتسد  ودرک  مالس  ترـضح  نآ  هب  هک  رباج  بـه  دنک ـ . يراددوخ   , شناهد تروص و  ندیـسوب  زا  دسوببار و  وا 
همعاـکم زا  (ص )  ادـخ لوـسر  دوـمرف : لـقن  يراـصنا  رباـج  لوـق  زا  ـر(ع )  قا ما بـ ـ ما تسوا ـ .  هسوـب  هلزنم )  هب  , ) ار شردارب  تـسد  درم 

رد وا  اب  دـشاب , راک  رد  یترورـض  هک  نآ  یب  هک ,  تسا  نیا  هعماکم  دـسوبب و  ار  درم  درم  هک  تسا  نیا  همعاکم ,  دومرف  یهن  هعماکمو , 
. دشابن يا  هماج  ناشنایم  دباوخب و  رتسب  کی 

 . نمؤم ندیسوب 

, درک رادیدار  شردارب  امش  زا  یکی  هاگره  دیوش و  یم  هتخانش  ایند  رد  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا ,  يرون  ار  امـش  انامه  ع :)   ) قداص ما  ـ ما  ـ
هاگآ دومرف : ترـضح  دیـسوب , تفرگ و  ار  ع )   ) قداص ماما  تسد  يرباس  بحاص  دـیزم  نب  یل  عـ دـسوبب ـ . وا  یناـشیپ  رد  ار  رون  لـحم 
سک چیه  تسد  رس و  ع :)   ) قداص ماما  يربمایپ ـ .  یصو  ای  يربمایپ  هب  تبسن  رگم  تسین ,  تسرد  تسد )  ندیـسوب   ) راک نیا  هک  شاب 
لقن ار  یناتـساد  رم  هّللاد بـن عـ عـبـ دوش . دصق  (ص )  ادخ لوسر  وا  زا  هک  ار  یـسک  ای  (ص )  ادخ لوسر  تسد )   ) رگم دیـسوب , دیابن  ار 

 . میدیسوب ار  ناشیا  تسد  میدش و  کیدزن  (ص )  ربمایپ هب  تفگ :  هک  دیسر  اج  نآ  هب  درک و 

 . نتشک

 . یشک مدآ 

داـسف و ـیـن  مز يور  رد  هک  نآ  یب  اـی  صاـصق  قح  نودـب  ار  یـسفن  سک  ره  هک  میدرک  مکح  لیئارـسا  ینب  رب  بب  ـ ـس ـن  ید بـ  . )) نآرق
هدیـشخب یگدنز  ار  مدرم  مامت  هک  تسا  نانچ  دنک , هدنز  ار  یـسفن  هک  ره  هتـشکار و  مدرم  همه  هک  تسا  نانچ  دـشکب , دـنک  يراکهبت 

وا یلو  ياربام  دوش , هتشک  متس  هب  هک  ره  دشاب و  لتق  قحتسم  هک  نآرگم  دیشکن , تسا  هدیشخب  تمرح  ادخ  هک  ار  ـی  ـس نـفـ  ((. )) تسا
نیرت شکرـس  (ص :)  ادخ ربمایپ  تسا ـ .))  هدـش  يرای  وا  هک  دـنک  يور  هدایز  لتاق )   ) نتـشک رد  دـیابن  وا  میا و  هداد  لتاق )  رب   ) طلـست
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رب مدرم  نیرت  شکرس  انامه  دنزب ـ . ار  دوخ  هدننزریغ  ای  دشکب  تسا ,  هتـشادنار  وا  نتـشک  دصق  هک  ار  یهانگ  یب  هک  تسا  یـسک  مدرم 
ات هدنب ,  تسا ـ .  هدزنار  وا  هک  دنزب , ار  یسک  دشکب و  تسا  هتـشادن  ار  وا  نتـشک  دصق  هک  ار  یهانگ  یب  هک  تسا ,  یـسک  لاعتم  يادخ 
انب ار  ینوخ  هک  هاگ  نآ  ات  تسادیما ,  میب و  ياریذپ  هشی  هد هـمـ لد بـنـ دراد ـ . نادیم  شیوخ  نیدرد  دزیرن , ار  یمرتحم  نوخ  هک  ینامز 

بوخ راک  هن  رگیدو  دوش  هایـس  هدـیتفت و  يرگنهآ  هروک  دـننام  هانگرثا ,  رب  دوش و  نو  ـ گژاو ـش  لد ـخـت  یر نوخ  نوچ  سپ  دزیرب  قح 
ـ .  تسا نوخ  دوش , یم  يرواد  مدرم  نایم  نآ  هرابرد  هک  يزیچ  نیتسخن  تمایق  زور  رد  درامـش ـ . تشز  , ار دب  راک  هن  دـناد و  بوخ  ار ,

لیباق لیباه و   ) مدآ دنزرف  ود  ادخ  تسا  نوخ  نتخیر )  , ) دزادرپ یم  يرواد  هب  نآ  هرابرد  تمایق  زور  رد  دنوادخ  هک  يزیچ  نیت  ـ ـس نـخـ
ات دوش  یم  مکح  دنراد  ینوخ  ياوعد  دنا و  هدمآ  اه  ـ نآ زا  هک بـعـد  یناسک  نایم  سپـس  دـنک  یم  يرواد  اهنآ  نایم  دراد و  یم  هگن  ار  ( 

شا هرهچ  هک  یلاح  رد  لوتقم  هک  ییاج  ات  دنک , یم  يرواد  اهنآ  زا  سپ  نامدرم  نای  ها مـ نآ گـ دنام  یمن  یقاب  یـسک  اهنآ  زا  هک  ییاج 
ار ینخس  دناوت  یمن  وا  و  یتشک ؟  اروا  وت  دیامرف : یم  دنوادخ  تشک  ارم  نیا  دیو : ـی گـ مو دروآ  ار مـی  دو  ـل خـ تا ـت قـ ـسا نوخ  قرغ 
: وگ لیئارـسا بـ ینب  فارـشا  هب  یـسوم !  يا  دومرف : یحو  نارمع  نب  یـسوم  هب  لاعتم ,  يادخ  ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دنک ـ . نامتک  ادـخ  زا 

مشکب هنوگ  نامه  شتآ  رد  راب  رازه  دص  ار  وا  دشکبار , یسک  ایند  رد  امش  زا  سک  ره  اریز  دیـشکب , قح  انب  ار  یمرتحم  سفن  هک  راهنز 
دزن وا  يارباریز  , دـبیرفن ار  امـش  تساورپ ,  یب  خاتـسگ و  نوخ  نتخیر  رد  هک  یـسک  (ص :)  ادـخ ربمای  پـ تسا ـ .  هتـشک  ار  سک  نآ  هک 
ایند همه  رگا  شتآ ـ .  دومرف : دریم ؟ یمن  هک  تسا  یلتاق  هچ  نآ  ادخ ! لوسر  يا  دـندرک : ضرع  درادـن  گرم  هک  تسا  یلتاق  ـد  نواد خـ

ياـهگرهاشزا هک  یلاـح  رد  لوت ,  مـقـ ـت )  ما زور قـیـ ( ـ . دوش هتخیر  قح  اـنب  هک  تسا  ینوـخ  زا  رتـمک  شتیمها  ادـخ  دزن  دوـش , دوباـن 
سرپب نیا  زا  اراگدرورپ ! دیوگ : یمو  دروآ  یمدنمزوریپ  يادـخ  هاگـشیپ  در و بـه  ار مـی گـیـ دوخ  لتاق  دـنک , یم  ناروف  نوخ  شندرگ 
دـسرب تردق  تزع و  هب  ینالفات  متـشک  ار  وا  دیوگ : یم  یتشک ؟  ار  وا  یهانگ  هچ  هب  دیامرف : یم  دنوادخ  تشک ؟  ارم  یمرج  هچ  هب  هک 

هک نیا  رگم  دوش , هتـشک  هانگ  اب  ای  هانگ  یب  هک  تسین  یـسفن  چیه  (ع :)  رقاب ماما  تسادـخ ـ .  نآ  زا  رادـتقا  تزع و  : دوش یم  هتفگ  وا  هب 
زا ار و  دوـخ  هدیربرـس  شپچ  تسد  هـب  هدرک و  نازیوآ  ار  شلتاـقدوخ  تـسار  تـسد  اـب  هـک  یلاـح  رد  دوـش , یم  روـشحم  تماـیق  زور 
وا ادخ  تعاط  هار  رد  دـیوگب  رگا  تشک ؟  ارم  ارچ  هک  سرپب  نیا  زا  اراگدرورپ ! دـنک : یم  ضرع  دـهج و  یم  نوریب  نوخ  شیاهگرهاش 
هب متشک ,  ار  وا  سک  نالف  زا  تعاطا  هار  رد  دیوگبرگا  دوش و  یم  هدرب  شتآ  هب  لوتقم  دوش و  یم  هداد  شاداپ  تشهب  لتاق  هب  متشک  ار 

ـبـر ما پـیـ دـنک ـ . یم  دـهاوخبراک  ره  ود  نآ  اـب  لـجوزع  دـنوادخ  سپـس  شکبار  وا  تشک ,  ار  وت  هک  هنوـگ  ناـمه  دوـش : هتفگ  لوـتقم 
تــشک ارم  نـیا  اراـگدرورپ ! دـیوگ : ـی  مو دـیآ  یم  تـسا ,  هـتفرگ  ار  يدرم  تـسد  هـک  یلا  ـ حرد يدر  مـ ـت )  ما زور قـیـ  (: ) (ص اد خـ

زا نآ  دیامرف : یمدنوادخ  دشاب  وت  نآ  زا  رادتقا  تزع و  ات  مت ,  ـ ـش ـ کار وا  دهد : یم  باوج  یتشک ؟  ار  وا  ارچ  دـیامرف : یموا  هب  دـنوادخ 
یمدـنوادخ تشک  ارم  نیا  راـگدرورپ ! يا  دـیوگ : یمو  دـیآ  یم  تسا  هتفرگ  ار  يدرم  تـسد  هـک  یلاـحرد  يرگید  درم  تـسا  نـم  نآ 

تسین وا  نآ  زا  رادتقا  تزع و  دیامرف : یمدنوادخ  دسرب  رادتقا  تزع و  هب  ینالف  هک  نآ  يارب  : دهد یم  باوج  یتشک ؟  ار  وا  ارچ  دیامرف :
بجوم درمـش , یم  اور  ار  راک  نیا  رگا  نوچ  دومرف , مارح  ار  سفن  لتق  دـنوادخ  (ع :)  اضر ماما  دوش ـ . یم  هتـشک  وا  نوخ  ماقتنا  هب  سپ 

مکح لیئارـسا  ینب  رب  ببـس  نیدـب   )) هیآزا نارمح  لاؤس  هب  خـساپ  رد  (ع ,)  رقاب ماما  دـش ـ . یم  هعماـج  رد  جرم  جره و  مدرم و  يدوباـن 
ار مدر  همه مـ هک  تسا  نانچ  دـشکب , دـنک  یهابت  داسف و  نیمز  يور  رد  هک  نآ  یب  ای  صاصق  قح  نودـب  ار  یـسفن  سک  ره  هک  میدرک 
رد دومرف :  , تسا هتشک  ار  رفن  کی  هک فـقـط  یلاح  رد  دشاب  هتـشک  ار  مدرم  همه  هک  تسا  یـسک  دننام  هنوگچ  هک  نیا  و  دشاب )) هتـش  کـ

نامه هب  زاـب  تشک  یم  مه  ار  مدرم  همهرگا  هک  دوش  یم  هداد  ياـج  تسا ,  ناـیخزود  باذـع  تدـش  دـح  نیرخآ  هک  خزود  زا  ییاـج 
یم ربارب  ود  منهج )  هطقن  ناـمهرد   ) شباذـع دوـمرف : هچ ؟  دـشکب  ار  يرگید  رفنرگا  مدرک :  ضرع  دـیوگ ): یم  نارمح   ) تـفر یماـج 
البق هک  تسا  یلاک  ـ ـشا نامه  هب  هراشا  هچ )) ؟  دشکب  ار  يرگید  رفن  رگا  مدرک :  ضرع  هلمج :   : )) تسا هدـمآ  نازیملا  ریـسفت  رد  دوش .

نادنچ ود  شباذع   )) هلمج اب  ترـضح  رگید  ياهلت  مامـضنا قـ هب  لتق  نآ  دوخ  اب  لتق  کی  ندوب  ربارب  ندـمآ  مزال  ینعی  میداد ,  حیـضوت 
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تسا یتاواسم  يربارب و  زا  نتشادرب  تسد  ترضح ,  خساپ  نیا  هک  دوش  لاکشا  تسا  نکمم  تسا  هداد  خساپ  لاکـشا  نیا  هب  دوش )) یم 
لتق اب چـنـد  لتق  کی  ندوبن  يواسم  باذع   , ندش فعاضم  همزال  هک  ارچ  دنک , یم  هراشا  نآ  هب  دشکب ))  ار  یسک  هک  ره   )) هیآ رد  هک 
کی لتاق  هک  نیا  نآ  ددرگ و  یمرب  باذ  عون عـ هب  مدرم  همه  اب  رفن  کی  لتق  يواستاریز  تسین ,  دراو  لاکـشا  نیا  تسا  ناگمه  لتق  ای 

ار مدرم  همه  رگا   :)) هک دراد  هراشا  نیمه  هب  زین  ترـضح  ـش  یا ـ مر ـن فـ یا تسا و  خزود  ياـه  هرد  زا  يا  هرد  رد  ناـگمهو  رفن  ود  رفن و 
زا نارمح  لوق  زا  دوخ  ریـسفترد  یـشایع  هک  تسا  یتیاور  نخـس  نیا  هاو  گـ تفر .))  یم  خزود )  زا   ) ناکم ناـمه  هب  زاـب  تشک  یم  مه 

ياج اج  نآ  رد  واو  تسا  نایخزود  باذـع  جوا  هک  تسا  یهاگیاج  شتآ  رد  هک  تسا  هدرک  لقن  هدـش  دای  هیآ  هرابرد   ( ع  ) قداص ماـما 
نآ زا  رتباذـع  رپ  یها  ـگـ یا شتآ جـ رد  هـک  یناد  یمن  رگم  دوـمرف : هـچ ؟  دـشاب  هتـشک  ار  ودر نـفـر  ـ گا مدر :  ضر کـ دو عـ ـ ـش هداد مـی 

یفن و نای  دو مـ ـخ خـ سا رد پـ ما  ـ ما ـن کـه  یا دوش . یم  رتدایز  شباذع  ناکم )  نآرد   ) تسا هدرک  هک  يراک  هزادنا  هب  دومرف : تسیناج ؟ 
یناسکی تسا و  باذـع  عون  رد  تاواسم  داحتا و  هک  ـن  یا یـعـنـی  ـفـتـیـم ,  گا هک مـ تسین  يا  هتکن  نامه  زج  يزیچ  هدرک ,  عمج  تابثا 

یم خزودزا  ناکم  نآ  رد  لتاق  هک  تسا  یباذع  سفن  صخـش و  رد  فالتخا  تسا و  بلطم  نیمه  هرا بـه  ـ ـشا مدر  همه مـ اب  رفن  کی  لتق 
هب زین  دشاب )) هتش  ار کـ مدرم  همه  هک  تسا  نانچ  دشکب , ار  یـسک  هک  ره   )) هیآ هرابرد   ( ع  ) قداص ماما  زا  ریدس  نب  نانح  تیاور  دشچ .

ار مدرم  همه  یـسک  رگا  هک  رد جـهـنـم  ـت  ـسا يا  هرد  دومرف : قداـص  ماـما  تیاور  نیا  رد  میتـفگ  هچنآ  رب  تسا  یهاوـگ  لاـمجا  روـط 
هب لقن  هفیرـش  هیآ  تیاور ,  نیا  رد  هک  دسر  یم  رظن  هب  تساج .  نآ  شیاج  زاب  دشکب , مه  ار  رفن  کی  رگا  دور و  یم  اج  نآ  هب  دشکب ,

 . تسا هدش  انعم 

 . نمؤم نتشک 

شتنعلو دریگ  یم  مشخ  وا  رب  ادخ  دوب و  دهاوخ  نادیواج  نآ  رد  هک  تسا  خزود  شرفیک  دـشکب , ار  ینمؤم  اد  هـر کـس عـمـ  . )) نآرق
امش لاوما  اهنوخ و  انامه  دومرف :  , عادولا ۀجح  هبط  رد خـ (ص ,)  اد ـبـر خـ ما پـیـ تسا ـ .))  هتخاس  هدامآ  شیارب  گرزب  یباذع  دنک و  یم 

لامعا و زا  دـینک و  رادـیدار  ادـخ )  ) وا هک  يزور  ات  ناترهـش  نیا  رد  ناتهام  نیا  رد  ناـتزور  نیا  تمرح  نوچ  هـمـ تسا ,  مارح  امـش  رب 
مولعم دوش و  یم  هتشک  ناناملسم  زا  يدرم  دومرف : دوبن , مولعم  شلتاقو  هدش  ادیپ  هک  یلوتقم  هزانج  هرابرد  دسرپبامـش ـ . زا  ناتیاهرادرک 

ناتـسادمه ینمؤم  نتـشک  رد  نیمز  اهنامـسآ و  لها  همه  رگا   , تسوا تسد  رد  مناـج  هک  نآ  هب  دـنگوس  تسا ؟  هتـشک  ار  وا  یک  تسین 
يور زا  سک  چیه  تسوا ,  تسد  رد  مناج  هک  نآ  هب  دنگوس  درب  یم  شتآ  هب  ار  اهنآ  همه  دنوادخ  , دنهد تیاضر  وا  نتـشک  هب  ای  دنوش 
هزاـن ـم و جـ ـشا ـمـا بـ ـش نا  رد مـیـ مـن  مدر !  يا مـ دروـخ ـ . هناـیزات  خزود  شتآرد  ادرف  هک  نیا  رگم  دـنزن , يا  هناـیزات  یـسک  هـب  مـتس 

همه دنوادخ  هنیآ  ره  دـنوش , ناتـسادمه  یناملـسم  درم  نتـشک  رد  نیمز  اهنامـسآ و  لها  رگا  دـشابن ؟ مولعم  شلتاق  دوش و  ادـیپ  یلوتقم 
رادید ار  ادـخ  تمایق  زور  دـنک , کمک  ینمؤم  نتـشک  رد  فرح  هملک  مین  اب  سک  ره  دـهد ـ . باذـع  باسح ,  یب  رامـش و  یب  , ار نانآ 
ینوخ تماجح  خاش  هزادنا  هب  رگا  ـی  مدآ ـا  نا هـمـ ادخ ـ . تمحر  زا  مورحم )  (و  دیمون تسا :  هدش  هتـشون  شیناشیپ  رب  هک  یلاح  رددنک 

, دشکب ادمعار  ینمؤم  هک  سک  ره  ع :)   ) قداص ماما  درگنن ـ . نآ  هب  ات  دوش  یم  هدنار  تشهبرد  ولج  زا  دیزیرب , قحان  هب  یناملـسم  زا  ار 
رطاـخ هب  رگا  : دوـمرف دراد ؟ هبوـت  اـیآ  دـشکب  ار  ینمؤـم  ادـمع  نمؤـم  رگا  شـسر :  ـن پـ یا ـخ بـه  ـسا رد پـ دـنک ـ . یمن  ادـیپ  هبوـت  قـیفوت 

صاصق هک  تسا  نیا  شا  هبوت  دـشکب , ایند  روما  زا  يرما  هزیگنا  هب  ای  مشخ  يور  زا  رگا  یلو  درادـن  هبوت  دـشاب , هتـش  ار کـ وا  ـش  نا ـمـ یا
رظن رد  نمؤم  نتـشک  تسا ـ .  ناملـسم  يدرم  نتـشک  زا  رت  کبـس  ادخ , هاگـشیپ  رد  ایند  ندـش  دوبان  هنیآ  ره  (ص :)  ادـخ ربمایپ  دوش ـ .

ار ناهانگ  همه  لاعتم  يادخ  دـشکبار , ینمؤم  ادـمع  سک  هـر  ـر(ع :)  قا ما بـ ـ ما تسایند ـ .  يدوبان  زا  رت ) تیمها  رپ  (و  رتگرزب دـنوادخ ,
هانگ نم و  هانگ  مهاوخ  یم  :)) دیامرف یم  هک  اج  نآ  تسا ,  لاعتم  يادخ  نخـس  نیا  دوش و  كاپ  ناهانگ  زا  لوتق  دـنک و مـ تبثوا  يارب 

 ((. یشاب نایخزود  زا  یشک و  شود  هب  ار  تدوخ 
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 . تساور نتشک  هک  ییاهاج 

ـ .)) دـشاب هتـشکار  مدرم  همه  هک  تسا  نانچ  دـشکب , نیمز ـ  رد  يداـسف  ( رفیک هب   ) اـی لـتق  صاـصق  هب  زج  ار ـ  یـس  هـر کـه کـ  . )) نآرق
يدرم اج : هس  رد  رگ  مـ ـت ,  ـس اور نـیـ دهد  یم  یهاوگ  نم  يربمایپ  ادخ و  یگناگی  هب  هک  یناملـسم  نوخ  نتخیر  (ص :)  ادـخ ـبـر  ما پـیـ

هب ای  دوش  یم  هتشک  ای  یسک  نینچ  دزیخربوا  لوسر  اد و  هب جـنـگ خـ هک  يدرم  دوشراسگنـس  دیاب  یـسک  نینچ  دنک  هنـصحم  يانز  هک 
هک نآ  هب  ـنـد  گو ـ ـس تشک ـ .  اروا  دـیاب  تروـص  نیا  رد  هک  دـشکب , ار  یـسک  هک  يدرم  دوـش و  یم  دـیعبت  اـی  ددرگ و  یم  هتخیوآراد 

نیا زا  یکی  رد  رگم  تس  اور نـیـ ـد , هد ـی مـی  هاو نم گـ تلاسر  ادـخ و  یگناـگی  هب  هک  یـسک  ره  نوخ  نتخیر  تسینوا ,  زج  يدوبعم 
بکترم هک  یسکو  دنک  انز  دشاب و  هتـشاد  نز  هک  يدرم  دوش  ادج  ناناملـسم  تعامج  زا  درادرب و  تسد  مالـسازا  هک  یـسک  دروم : هس 

هک یـسک  دنک و  انز  دشاب و  هتـشاد  نز  هک  يدرم  لتق و  ربارب  رد  لتق  اج : هس  ردرگم  تسین ,  اور  ینوخ  چـیه  نت  ـخـ یر دوش ـ . سفن  لتق 
. دیشکب ار  وا  ددرگرب , شنید  زا  هک  ره  دترم ـ .)  ) ددرگرب نامیا  زا 

. دنخزود رد  ود  ره  لوتقمو  لتاق  هک  ییاهاج 

: دش ضرعدنشتآ  رد  ود  ره  لوتق  لتاق و مـ دنشکبریشمش , مه  يور  هب  تنس ,  زا  یلیلد  نودب   , ناملـسم ود  هاگ  ره  (ص :)  ادخ ربما  پـیـ  ـ
دنوش ور  رد  ور  نا  ـلـمـ ـس ود مـ ها  ـ گر هـ تسا ـ .  هتـشاد  نتـشک  دصق  مه  وا  نوچ  دومرف : ارچ ؟ لوتقماما  تسرد ,  لتاق  ادـخ , لوسر  يا 
خزود هب  ود  ره  دشکب , ار  يرگید  یکی  هاگره  دنشاب و  خزود  (( 11  )) دنکبآ رد  ود  ره  درب , هلمح  شردارب  رب  هحلسا  اب  ود  نآ  زا  یکیو 

. دنشاب شتآرد  ود  ره  لوتقم  لتاق و  هک  نیا  رگم  دنشکن , مه  يور  هب  ریشمش  یناملسم  ود  چیه  دنور ـ .

 . تسا هتسیاش  ندرک  حبذ  نتشک و  ماگنه  هب  هچنآ 

, دینک یم  حبذ  هاگره  دیشکب و  بوخ  دیـشک , یم  هاگ  ره  سپ  دراد  تسود  ار  راکوکین  تساراکوکین و  دنوادخ  (ص :)  ادخ ـبـر  ما پـیـ  ـ
تـسا راک  وکین  دنوادخ  هک  اریز  دیـشکبوکین , دیتشک , نوچ  دینک و  مکح  هنالداع  , دیدرک يرواد )  و   ) مکح نوچ  دـینک ـ . حـبذ  بوخ 

دیـشکب و وکین  دیـشک , یم  هاگره  سپ ,  تسا  هداد  نامرف  ندرک  لمع  کین  هب  يدروم  ره  رد  دـنوادخ , دراد ـ . تسود  ار  ناراکوکینو 
 : ساـبع ـن  با دـنک ـ . تحار  ار  دوخ  هحیبذ  دـنک و  زیت  بوخار  دوخ  دراـک  دـیاب  سک ,  ره  دـینک و  حـبذ  وـکین  , دـینک یم  ـح  بذ ها  ـ گر هـ

هریخ وا  هب  دنفسوگو  تسا  دوخ  دراک  ندرک  زی  لوغشم تـ هتشاذگ و  يدنفـسوگ  هنیـس  يور  ار  شیاپ  هک  دیدار  يدرم  (ص )  ادخ لوسر 
 . یناتسب رابود  ار  ناویح  نیا  ناج  یهاوخ  یمدنکن  ینک ؟  زیت  ار  تدراک  البق  یتسناوت  یمن  : دومرف تسا  هدش 

 . یشکدوخ میرحت 

زارگیدک ـت یـ یا ـ ـضر هب  يدتـس  داد و  هک  نآ  رگم  دیروخم , اوران  هب  ار  رگیدکی  لاوما  دـیا ! هدروآ  نا  ـمـ یا ـی کـه  نا ـ ـس يا کـ  . )) نآرق
هفخار شدوخ  هک  یـسک  (ص :)  ادخ ربمایپ  تسا ـ .))  نابرهم  امـش  اب  هراومهادخ  اریز  دیـشکم , ار  ناتدوخ  دشاب و  هتفرگ )  ماجنا   ) امش

هلیـسوره اب  ایند  رد  ار  شدوخ  سک  ره  دشاب ـ . شتآ  رد  دنز , هزین  شدوخ  هب  هک  یـسک  تسا و  هدرک  هفخ  شتآ  رد  ار  نتـشیوخ  دنک ,
ـ .  تسا هنادواج  خزود  شتآ  رد  دنک , یـشکدوخ  ادمع  هک  ره  ع :)   ) قداص ماما  دوش ـ . باذـع  هلیـسو  نامه  اب  تمایق  زور  دـشکب , يا 

ار شتسد  نآ  اب  تشادرب و  يدراک  یبات  یب  درد و  تدش  زا  تشادرب و  یتحارج  يدرم  امـشزا , شیپ  ياهنامز  رد  (ص :)  اد ـبـر خـ ما پـیـ
, وا رب  ار  تشهب  هنیآ  ره  درک  یتسدـشیپ  نم  رب  دوخ  ناج  نتفرگ  رد  ما ,  هدـنب  دومرف : دـنوادخ  سپ  درم  يزیرنوخ  تدـش  زا  درک و  عطق 
 : يردخ دیعـس  ـو  با دنک ـ . یمن  یـشکدوخاما  دریم , یم  یگرم  ره  اب  دوش و  یم  راتفرگ  ییالب  ره  هب  نمؤم  (ع :)  رقاب ماما  مدرک ـ .  مارح 
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تسشن و یم  رداچ  رد  یکی  میدرک  یم  میسقت  دو  نایم خـ ار  اهراک  میتفر و  یم  نوریب  يرفن  هدزون  ياهناوراک  تروص  هب  تاوزغ  رد  ام 
اقافتا دـنتفر  یم  ربماـیپ  شیپ  مه  يا  هدـعو  داد  یم  بآ  ار  ناـشنارتش  درک و  یم  تسردار  ناشیاذـغ  درک , یم  راـک  شناراـی  يارب  یکی 

هب عوضوم ,  نیا  درک  یم  تسردار  نامیاذـغ  دروآ و  یم  بآ  دیـشک , یم  مزیه  : درک یم  ار  رفن  هس  راـک  دوـب کـه  يدرم  اـم  ناوراـکرد 
نآ میت ,  ـ خادر میدشور و بـه جـنـگ پـ هب  ور  نمـشد  اب  هک  یماگنه  تسا  یخزود  يدرم  وا  دومرف : ترـضح  دیـسر  (ص )  ربمایپ ضرع 
 . متسه وا  هدنب  ادخ و  لوسر  نم  هک   , مهد یم  یهاوگ  دومرف : (ص )  ربمایپ تشک  نآ  اب  ار  شدوخ  تشادرب و  يریت  دش و  حورجم  درم 

 . نینج طقس  میرحت 

ترـضحدرک لاؤس  درو , وراد مـی خـ دوخ  نینجطقـس  يارب  یگلماح ,  سرت  زا  هک  ینز  هرابرد   ( ع  ) مظاک ماما  زا  راـمع  قا بـن  ـحـ ـسا  ـ
 . تسا هفطن  نینج )   ) تقلخ عورش  هطقن  دومرف : تسا  هفطن  هلحرم  رد  زونه   : مدرک ضرع  تسین  زیاج  دومرف :

 . تسا هدمآ  هتسب  تکریسا  نتشک  هرابرد  هک  یتایاور 

دازآ ار  وا  مه  ربمایپ  نک  دازآ  ار  هداهن مـ تنم  مراولایع  يدرم  نم  دمحم ! يا  تفگ :  ربمایپ  هب  دشریـسا  ردـب  گنج  رد  یحمج  هزع  وبا   ـ
غورد و   ) مدرک هرخـسم  ار  دمح  مـ ـت و گـفـت :  فر وا بـه مـکـه  دـنکن  تکرـش  ناناملـسم )  اب   ) گنجرد هرابود  هک  نآ  طرـش  هب  درک ,

هرغ وبا  دنکن  رارف  ناناملـسم  گنچ  زا  هک  درک  اعد  (ص )  ادخ لوسر  تسج ,  تکر  ـ ـشادد دحا مـجـ گنج  رد  درک  مدازآ  سپ  متفگ ) 
تدازآ کـنـم کـه بـه مـکـه دومرفربماـیپ : نـک  مدازآ  هداـهن  تـن  مـ مراو ,  ـ لا يدر عـیـ مـن مـ گـفـت :  ـعـه قـبـل )  فد ـنـد  نا ـ مو  ) دشریــسا

اروا دوخ  تسد  اب  هاگ  نآ  دوش  یمن  هدیزگ  رابود  خاروس  کی  زا  نمؤم  مدرک ؟  هرخـسم  ار  دـمحم   : ییوگب شیرق  عمجردو  يدر  ـ گر بـ
رد دو کـه  ار کـشـتـه بـ شنارای  زا  یکی  هک  نیا  رگم  درک  یم  شدازآ  تفرگ ,  یم  يریـسا  ماش  هاپـس  زا  هاگره  ع )   ) یلع ماما  تشک ـ . 
زور رد  درک ـ . یمن  شدازآ  تشک و  یمار  وا  دمآ  یم  گنج  هب  هرابود  رگا  درک , یمدازآ  ار  يریسا  یتقو  تشک  یم  ار  وا  تروص  ـن  یا

راگدنوادخ يادخزا  نم  مشک  یمن  ار  هتسب  تک  يوت  زگره  نم  دومرف : یم  دندروآ , یم  ع )   ) نینمؤملا ریمادزن  ار  يریسا  نوچ  نی  صـفـ
یم وا  هب  مهردراهچ  دـیاین و  يو  گنج  هب  رگید  هک  داد  یمدـنگوس  ار  وا  تفرگ و  یم  ار  شرازفا  گـنج  ترـضح  مسرت  یم  ناـیناهج 

فلخ یبا  نب  یبا  طیعم و  یبا  نب  ۀبقع  اررفن : کی  رگم  تشکن ,  ار  يا  هتسب  تک  ریـسازگره  (ص )  ادخ لوسر  ع :)   ) قداص ما  ـ ما داد ـ .
ریـسا یـشرق  چیه  تمایق ,  زور  ات  زورما  زا  دـعب  دومرف :  , هکم حـتف  زور  رد  (ص ,)  ادـخ ربمایپ  درم ـ . ادـعب  نآ  رثا  رب  هک  دز  يا  هزین  زینار 

 . تشک دیابن  ار  يا  هتسب  تک 

. ریدقت

. ریدقت

تفج ار  امش  هاگ  نآ  يا  هفطن  زا  سپس  دیر  ـ فآ ـی  کا زا خـ ار  ـمـا  ـش اد  و خـ  ((. )) میا هدیرفآ  هزادنا  هب  ار  يزیچ  ره  ام  هنیآ  ره   . )) نآرق
شرمع زا  دبای و  یمن  زارد  رمع  يا  هدروخلاس  چیه  وا و  ملع  هب  رگم  دـهن , یمن  راب  دریگ و  یمنراب  يا  ـنـه  یدا چـیه مـ دـینادرگ و  تفج 

نارای شهوک  رد نـ ع ,)   ) ما عـلـی ـ ما تسا ـ .))  ناسآ  ادـخ  رب  راک  نیا  انامه  تسا  جردـنم )   ) یباتک رد  هک  نآ  رگم  دوش , یمن  هتـساک 
هب نم  يالتبا  رب  تخاس و  ردقم  هک  يراکرب  دومرف و  مکح  هک  يرما  رب  ار  ادـخ  میوگ  یم  ساپـس  شیاتـس و  دـیامرف : یم  دوخ , نامرفان 
هب و   ) درک ردـقم  ینورد ,  هشیدـنا  رکف و  ندرب  راک  هب  نودـب  ار , روما  همه  هک  ییادـخ  : دـیامرف یم  ادـخ , میظع  رد تـمـجـیـد و تـ امش ـ .

ـت و سا ـتـه  ساو شیوخ خـ ناگدیرفآزا  هک  مرازگ  یم  ساپس  هنوگ  نآ  ار  ادخ  : دیامرف یم   , ناحبـس يادخ  شیات  ـ ـس رد  دیرفآ ـ .) هزادنا 
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تبث و نآ  رد  هک   ) يا هتـشون  يدیـسررسره  ياربو  يدیـسر  رـس  يا  هزادـناره  يارب  هدومرف و  نیعم  يا  هزادـنا  رادـقم و  يزیچر  يار هـ بـ
درواین و هوتـس  هب  ار  وا  درک , قلخ  هچنآریبدت  دیرفآ و  زاغآ  رد  ار  هچنآ  شنیرفآ  : دیامرف یم  لاعتم ,  يادـخ  ـف  ـصو رد  تسا ـ .)  طبض 

شیاـضق هکلب  دادـن  خر  شیارب  يا  ههبـشو  کـش  دومرف , ردـقم  درک و  مکح  هچنآ  ردو  دـشن  هدـنامرد  زجاـع و  تادوـجوم  شنیرفآرد 
ما نـظـ ـر , ید تـقـ یکریز ـ .  یناوتاـن و  یتـح   , تسا ردـقم  زیچ  همه  (ص :)  ادـخ ربماـیپ  تسا ـ .  تباـث  وا  رما  مـکحم و  شملع  راوتـسا و 

ماما تسا ـ .  هتخیوآرد  گنچ  راوتـسا  هریگتـسد  هب  هنیآ  ره  دشاب , هتـشاد  نامیا  ریدقت  هب  دـناد و  هناگی  ار  ادـخ  هکره  سپ  تسا  دـیحوت 
, دـنک یمن  روطخ  تنهذ  هب  هکار  ییاـهزیچ  تاردـقم  ع :)   ) يداـه ماـما  دوش ـ . یمن  عفد  یتـفلک  ندرگو  روز  اـب  تاردـقم ,  ع :)   ) یلع
 , مینک اعد  وت  يارب  مه  اب  یگمه  نم  شرع و  لماح  ناگتشرف  لیئاکیم و  لیئربجو و  لیفارسا  رگا  (ص :)  ادخ رب  ـ ما پـیـ دهد ـ . یم  تناشن 

ادـخ و ياهزار  زا  يزار   ( تشونرـس و   ) ردـق ع :)   ) ما عـلـی ـ ما درک ـ . یهاوخن  جاودزا  تسا  هدـش  ردـقم  هتـشون و  تیارب  هک  ینزاـب  زج 
قداص ماما  تسا ـ .  ناهنپادخ  قلخ  زا  تسادخ و  باجح  سپ  رد  هک   , تسادخ ینتفاین  تسد  ياهژد  زا  يژدوادخ  ياه  یناهن  زا  یناهن 

رداص ار  شمکح  هاگره  دیامرف و  رداص  ار  نآ  مکح  دنک , شردقم  نوچودیامرف  ردقم  ار  نآ  دـهاوخبار , يزیچ  هاگره  دـنوادخ  (ع :) 
دوخ ياپ  يور  ناهج  هک  تسا ,  ناگدنب  يارب  ادخ  ياهتمسق  ندادرارق )  هزادنا  و   ) ریدقت اب  ع :)   ) یلع ماما  دروآ ـ . رد  شیارجا  هب  دنک ,

یتیمها اهینوگرگد  هب  دوش و  یم  رتیوق  ریدقت  هب  شنامیا  , دوش هدوزفا  درم  درخ  رب  هچره  دخرچ ـ . یم  نآ  مدرم  يارب  ایند  نیا  هداتـسیا و 
یمن یتیمها  دیآ  شرـس  رب  هچنآ  هب  دراد , نیقی  ریدقت  هب  هک  یـسک  دسر ـ . یم  وت  هبامتح  تسا ,  هدش  ردـقم  تیارب  هچنآ  دـهد ـ .  یمن 

. درب یم  ار  هودناو  مغ  ریدقت , هب  نامیا  (ص :)  ادخ ربمایپ  دهد ـ .

. ریدقت عوضوم  رد  يواکفرژ  زا  یهن 

ریماای درک : ضرع  هرابود )   ) راذگم مدق  نآ  رد   , تسا کیرات  سب  یهار  دومرف : ریدـقت , زا  يدرم  لاؤس  هب  خـساپ  رد  ع ,)   ) یل ما عـ ـ ما  ـ
زا ارم   ! نینمؤملا ریما  اـی  دیـسرپ : هراـب )  هس   ) ورم ورف  نآ  رد  تسا ,  فرژ  ییاـیرد  دومرف : ترـضحامرف  هاـگآ  ریدـقت , زا  ارم  نینمؤـملا ! 
ما ـ ما زادنیم ـ . تمحز  هب  ار  نتـشیوخ  نآ  ندـیمهف  يارب  سپ  تسا  هدیـشوپ  وت  رب  هک  تسادـخزار ,  دومرف : ترـضح  امرف  هاگآ  ریدـقت ,
زا ارم   ! ناـنمؤ ـیـر مـ ما يا  در : ضرع کـ ورم  ورف  نآ  رد   , تـسا فرژ  ییاـیرد  دوـمرف : دیـسرپ , ریدـقتزا  هـک  يدرم  خـساپ  رد  ع ,)   ) یلع
ارم ناـنمؤم !  ریما  يا  ـیـد : ـسر پـ هرا )  ـه بـ ـس ) زاد ـمـت مـیـنـ حز هب  نآ )  نتـسناد  يارب   ) ار دوخ   , تسادـخ زار  دومرف : نک  هاـگآ  ریدـقت ,

(ص ادخ ربمایپ  ضیوفت ـ .  هن  تسا و  ربج  هن  رماود , نایم  تسا  يرما  ریدقت , هک  نادب  يرادرارـصا ,  هک  لاح  دومرف : امرف  هاگآ  ریدـقتزا 
وا زا  یلاؤس  دـنام , شوماخ  هراب  نیا  رد  هکره  دوش و  لاؤس  وازا  نآ  هراـبرد  تماـیق  زور  دـیوگ  نخـس  ریدـقتزا  يزیچ  هراـبرد  هکره  (: 

. دوشن

. ریبدت ریدقت و 

نادنچ دنریدقت , مار  اهراک  دوش ـ .  یم  دنزگ  تفآ و  هیام  ریبدت  هک  تسا ,  هریچ  هنوگ  نادب  ام )  ) يرگباسح رب  ریدـقت , ع :)   ) یلع ماما   ـ
. ریبدت هب  هن  تسا ,  ریدقت  هب  اهراک  دماجنا ـ . یم  گرم  هبریبدت  هک  نادنچ  دنتاردقم , مار  اهراک  دوش ـ . یم  بیسآ  تفآ و  هیامریبدت  هک 

ریذپان تشگرب  ریدقت  یتقو  تسا ـ .  هدیاف  یبرذح  دیآ , دورف  ریدقت  هاگره  دـنوش ـ . رثا  یب  لطابریبادـت و  دـنیآ , دورف  تاردـقم  نوچ   ـ
. ددرگ یم  هریچ  رذح  رب  ریدقت , تسا ـ .  لصاح  یب  زیهرپ  سپ ,   , تسا

 . لمع ریدقت و 

: دومر تر فـ حـضـ نا ؟)  ـ شدو خـ  ) لمعای تسا  ریدقت  زا  یشان  دسر , یم  مدرم  هب  ـچـه  نآا ـ یآ در : لاؤ کـ ـ ـس (ع )  دا ـجـ ـس ما  ـ ما زا  يدر  مـ  ـ
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هاگره اما  تسا  تکرح  یب  يا  همـسجم  ناج  یب  رکیپ  دنک و  یم  سح نـ يزیچ  رکیپ , نودب  ناج  دـنرکیپ  ناج و  هباثم  هب  لمعو  ریدـقت 
راگدیرفآ تفرگ ,  یمن  قلعت  لمع  هب  ریدقت  رگا  دـنا , نینچ  زین  ریدـقت  لم و  ـ عد ـ ندر ـد مـی گـ مآ راک  يوق و  دـنوش , عمج  مه  ابود  نیا 

یمن تروصزگر  ,هـ دو ریدـقت نـمـی بـ تقفاوم  اـب  لـمع  رگا  دوـب و  سوسحماـن  يزیچ  رید  ـد و تـقـ ـش ـتـه نـمـی  خا ـنـ ـشزا هد بـ ـ یر ـ فآ زا 
ار دوخ  هتسیاش  ناگدنب  دنوادخ , نایم  نیا  رد  دنبای و  یم  تردق  هک  دنمه , داحتا  عامتجا و  اب  ود  نیا  امادیسر  یمن  ماجنارـس  هبو  تفرگ 

. دناسر یم  يرای 

 . تسا ریدقت  رامش  زا  هچنآ 

(ص ادخ لوسر  بـه  دتفا ـ . یم  دنمدوس  دهاوخب , هک  هزادنا  ره  هب  دهاوخب , هک  سک  ره  يارب  تسا و  ریدقت  زج  وراد  (ص :)  ادخ ربمایپ   ـ
يرگید ياهزیچو  مین  ـجـه مـی کـ لا ار مـعـ دو  نآ خـ اب  هک  يذـیوعت  واعد  مینک و  یم  اوادـم  ار  دوخ  نآ  اب  هک  ییورادایآ  دـش : ضرع  ( 

لاؤس (ص )  ادخ لوسر  زا  دنیادخ ـ . ریدقت  زج  دوخ  اهنیا  هن ,  : دومرف (ص )  ربمایپ دـنریگ ؟ یم  ار  ادـخ  ریدـقتولج  میرب ,  یم  راک  هب  هک 
 . تسادخ ریدقت  زج  دوخ  نآ ,  : دومرف ترـضح  دنک ؟ یم  عفد  ار  ادخ  ریدقت   , مینک یم  هجلاعم  ار  دوخ  نآ  اب  هک  يذیوعتو  اعد  ایآ  دش :

ـ .  تسا ریدقت  زا  شدوخ ,  دومرف : دنک , ؟ یم  عفد  ار  ریدقت  زا  يزیچ  ذـیوعت  اعد و  ایآ   : شـسرپ نیا  هب  خـسا  رد پـ ع ,)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
زا نینمؤملاریما !  یـا  ضر شـد : ترضح عـ نآ  هب  تفر  يرگید  راوید  فرط  هب  يا ,  هدیمخ  راویدرانک  زا  ع )   ) نینمؤملا ریما  هتا :  ـن نـبـ با

راوید ياپ  هیلع  هّللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  مزیرگ ـ .  یم  لجوزع  يادـخ  ردـق  يوس  هب  ادـخ  ياضق  زا  : دومرف يزیرگ ؟  یم  ادـخ  ياضق 
نینمؤملاریما تسا  هتـسکش  هک  نیـش  ـنـ مراو ـ ید ـن  یا ـر  یز را گـفـت :  ـ ـض زا حـ یکی  درک  یم  يرواد  مدرم  نایم  دوب و  هتـسشن  يا  هدیمخ 

زا ع )   ) نینمؤملاریما دومرف : قداص  ماما  تخیر  ورف  راوید   , تساـخرب اـج  نآ  زا  ترـضح  نوچ  تسوا  ناـبهگن  یمدآ  لـجا  دومرف : (ع ) 
يدرم نیفـص ,  زا  تشگزا  رد پـی بـ دـینک ـ . تقد  ثیدـح ,  ود  نیا  ناـیم  عمج  دروم  رد  نیقی .  تسا  نیا  درک و  یم  اـهراک  هنوـگ  نیا 

یبیشارس هرد و  چیه  هب  دیتفرن و  الاب  يا  هپت  چیه  زا  دومر : تر فـ حـضـ تسا ؟  یهلا  ردقو  اضق  اب  اهگنج  نیا  ایآ  دیـسرپ : ع )   ) یلع مامازا 
نتفر ایآ  هک  دیـسرپ  ع )   ) یلع ماما  زا  يدرمریپ  نیفـص ,  زا  تشگزاب  ماگنه  رد  دوب ـ . دنوادخردق  اضق و  اب  هک  نیا  رگم  دیتشاذگن , مدق 

هرد چیه  دیرفآ , ار  نایمدآ  تفاکـش و  ار  هناد  هک  نآ  هب  دنگوس  دومرف : ترـضح  تسا ,  هدوب  ادخ  ردـق  اضق و  هب  نایماش  گنج  هب  اهنآ 
و  ) مراذـگبادخ باسح  هب  مدر  هار بـ نیا  رد  هک  ار  یجنر   : تفگ درمریپ  ردـق  اضق و  اب  زج  میتفرن ,  الاب  يا  هپت  چـیه  رب  میدومیپ و  ار نـ يا 

دورف هک  یبیـش  ره  زا  دـیدمآ و  زارف  هک  يا  هپت  ره  رب  دـیت , ـ فر هـک  یهار  نـیا  رد  دـنوادخ  هـکلب   , هـن دوـمرف : ع )   ) یلع مرادـن ؟)  يرجا 
ریما يا  درک : ضرع  درمریپراچان  هن  دیدوب و  روبجم  هن  دوخ  ياهراک  زا  کی  چـی  رد هـ ـمـا  ـش دومرف و  اطع  امـش  هب  گرزب  يرجا  , دـیتفر

ار ـا  ـض ـو قـ ترا ـگـ نا وت ! رب  ياو  دومرف : ترـضح  درب ؟ یم  شیپارام  ردق  اضق و  هک  نآ  لاح  میدوبن ,  راچان  روبجم و  ـه  نو چـگـ نیمؤملا ! 
میب و دـیون و  دوب , نینچ  رگا  دـنک ) را  ـتـیـ خا ـلـب  ـس وت  زا  هک  يروط  هب   ) یناد یم  ریذـپانزیرگو  یمتح  یعوضوم  ار  ردـق  مزال و  ير  ـ ما

يراوازـس تفرگ و  یمنرارق  وا  شیاتـس  دروم  راـکوکین , ودـش  ـش نـمـی  نزر ـ ـساد يوس خـ زا  راـکهنگ , تشادـن و  اـنعم  رفیکو  شاداـپ 
تـسا ـت  ما نیا  سوجم  تسرپ و  تب  ياه  هورگ  نخـس   , نخـس نیا  دوبن  رتشیب  راکدب  زا  شیراکو  نا و نـیـکـ ـ ـس ـ حا شاداپ  هب  راکوکین 

رب با  زا بـ ـت ,  ـسا هدر  يد نـهـی کـ ـ بزا دـهد و  یم  ماجنا  ار  اهنآ  رایتخا  يور  زا  ناسنا  تسا و  هداد  نامرف  بوخ  ياهراک  هب  دـنوادخ ,
اهنامسآ و تسا و  هدرکن  مه  ضیوفت  ار  دوخ  تارایتخا  دوش و  یم  تعاطا  رابجا  روز و  هب  هن  دوش و  یم  ینامرفان  روز  هب  هن  نتشاد  رذح 

درمریپ شتآزا ))  نارفاک  رب  ياو  سپ  دندیزرو , رفک  هک  تسا  یناسک  رادنپ  نیا   )) هدیرفاین هدوه  ار بـیـ اهنآزیگنا  تفگـش  تایآ  نیمز و 
تمکح ادـخ و  رما  زا  ترابع  نآ  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟  دوب , نآ  ساسا  رب  ام  نتـشگرب  نتفر و  هک  يردـق  اضق و  نآ  سپ  گـفـت : 

یهن يربنامرف و  هب  رما  ع :)   ) یلع ماما  دـیتسرپن ـ .)) ار  وا  زج  هک  داد  نامرف  تراگدرورپو  : )) درک توالت  میارب  ار  هیآ  نیا  سپـس  تسوا 
هک یـسک  ندادـن  يراـیو  ادـخ  ند بـه  ـ ــش ـک  یدز ندر بـر نـ کـمک کـ تیــصعم و  كرت  کـین و  راـک  ماـجنا  رب  تردـق  یناـمرفانزا و 
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 . تسام لامعا  لاعفا و  هنیمزرد  ادخ , ردق  اضق و  یگمه  ندناسرت ,  بیغرت و  ودیون  میب و  دنک و  شینامرفان 

 . هیردق شهوکن 

اب دینکن و  ینیشنمه  نابهذم ,  يردق  اب  دنا ـ . هدش  تنعل  ربمایپ  داتفه  نابز  هب  هیردق ,  دنتما ـ . نیا  نایـسوجم  هیردق ,  (ص :)  ادخ ربمایپ   ـ
تهابش (ع :)  رقاب ما  ـ ما هیردق ـ .  هئجرم و  دنرادن : يا  هرهب  مالـسا  زا  هک  دنتـسه  نم  تما  زا  هورگ  ود  دیزادرپن ـ . وگتفگ  ثحب و  هب  نانآ 
تـسا یناوارف  راـبخا  هقرف  ود  نیا  شهوـکن  رد  تسین .  اراـصن  هب  هیردـقو  دوـهی  هب  هئجرم  تهابـش  زا  رتـشیب  زور , هب  زورو  بش  هب  بـش 

باب 1. 5 ص 2  ج ,  راحب , ,140 1 ص 118 ـ  ج ,  لامعلا ,  زنک  هب  دینک  عوجر 

. ؟ دنتسیک هیردق 

نم هن  تسین  یبیصن  نم  تعافش  زا  ار  نانآ  تسامدوخ  تسد  هب  يدب  یبوخ و  دنیوگ : یم  هکدنتسه  یناسک  هیردق ,  (ص :)  ادخ ربمایپ   ـ
هئجرم دـش : ضرع  هیردـق  هئجرم و  دـنرادن : يا  هرهب  مالـسازا  هک  دـن  ـتـ ـس ـت مـن هـ ما زا  هور  ود گـ دـننم ـ . زا  نانآ  هن  متـسه و  اهنآ  زا 

رش و دنیوگ  یم  هک  یناسک  دومرف : دنتسیک ؟ هیردق  دش : ضرع  لمع  ياهنم  تسا  راتفگ  نامیا  دنیوگ  یم  هک  یناسک ,  دومرف : دننای ؟ کـ
شتنطلس تردق و  دننک , فصو  شلدع  هب  ار  لجوزع  يادخ  دنتساوخ   , نایرد هرا قـ بـیـچـ ع :)   ) ـم ظا ما کـ ـ ما تسین ـ .  یهلا  ریدقت  يدب 

. دنتفرگ وا  زا  ار 

. ردق بش 

بـش نآ  رد  تسارتهب  هام  رازه  زا  ردق  بش  تسیچ  ردق  بش  هک  یناد  یم  هچ  میدرک و  لزان  ردـق  بش  رد  ار  نآرق )   ) نآ مـا   . )) نآرق
تسا مالس  حلص و  حبص ,  مد  ات  بش )  نآ   ) دنیآدورف تسا )  هدش  ررقم  هک   ) يراک ره  يارب  ناشراگدرورپ  نامرف  هب  حور  اب  ناگتـشرف 
يانعم زا  نارمح  شسرپ  هب  خساپ  رد  (ع ,)  رقا ما بـ ـ ما میدوب ـ .))  هدنهد  رادشهام  هک  اریز )  ) میدرک لزان  هدنخرف  یبش  رد  ار  نآ  ام  ((. ))

رارق ناضمر  هام  رخآ  ههد  رد  هلاس  همه  بش ,  نآ  تساردق  بش  روظنم  يرآ ,  دومرف : میدرک ,))  لزان  هدـنخرف  یبش  رد  ار  نآ  ام   )) هیآ
هلـصیف , راو ـتـ ـسا يوحن )  هب   ) يراک ره  بش  نآ  رد  :)) دیامرف یم  ـل  جوز ياد عـ ـت خـ ـسا هد  ـ ـش لزا نـ ـ نرد ـب قـ ـش رد  زج  نآرق  دراد و 

نآ رد  هک  ییزور ,  ای  یـسک  گرم  ای  يدولو  تدالوای مـ تیـصعم  تعاط و  ای  رـش  ریخ و  زا  يزیچره ,  ردق  بش  رد  دومرف : دـبای )) یم 
تساوخ تیشم و  هتبلا  تسا و  یمتح  دوش , مکح  ردقم و  بش  نآ  رد  هچنآ  دوش  یم  ردقم  دبای , یم  ققحت  هدنیآ  لاس  ردق  بش  ات  لاس 

؟  تسا ردق  بشزیچ  هچ  دوصقم  تسا ,))  هام  رازه  زا  رتهب  , ردق بش   : )) مدرک ضرع  دیوگ : یم  نارمح  دـنک . یم  تلاخد  نآ  رد  ادـخ 
ترو ـ ـصرد ـب قـ ـش نود  هام بـ رازه  رد  هک  يراک  زا  کین ,  ياهراک  عاونا  تاکز و  زاـمن و  دـننام  بش ,  نیا  رد  هتـسیاش  را  کـ دو : ـ مر فـ
یمن  ( باوث تلیـضف و  لاـمک  هب   ) ناـشیا دـنک , یم  فعاـض  ار مـ ناـنمؤم  تانـسح  دـنوادخ  هکدوـبن  رگا  تسا و  رتـه  ـر و بـ تر بـ در , گـیـ

, دیـسر یم  ارف  ناضمر  هام  رخآ  ههد  نوچ  ع :)   ) قداص ماما  دنادرگ ـ . یم  فعاضم  ار  نانآ  تانـسح  لجوزع ,  دـنوادخ  یلو  دندیـسر ,
. درک یم  تدابع  فقو  ار  دوخ  تشاد و  یم  ایحا  ار  اهبش  ودیزگ  یم  يرود  نانز  زا  دز و  یم  رمک  هب  تمه  نماد  (ص )  ادخ لوسر 

 . تردق

 . تردق

ياهتلـصخ تردـق ,  درب ـ . یم  ناـیم  زا  ار  تردـق  متـس ,  زواـجت و  درب ـ . یم  داـی  زا  ار  طاـیتحاو  يرایـشوه  تردـق ,  ع :)   ) یلع ماـما   ـ

دلج 10 ۀمکحلا  www.Ghaemiyeh.comنازیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 142زکرم  هحفص 69 

http://www.ghaemiyeh.com


ـ .  تسا ناسحا  زا  ندرک  غیرد  تردق ,  تفآ  تسا ـ .  تردق  همزال  هدنب ,  ناوتان و  رب  طلست  دزاس ـ . یم  راکشآ  ار  هدیهوکنو  هدیدنـسپ 
شهاک نآ )  هب   ) تبغر دوشدایز , يراک )  هب  تبـسن   ) تردـق هاگ  ره  دوش ـ . داـیز  اـه  هناـهب  ورذـع  هب  لـسوت  دوش , مک  تردـق  هاـگره 

نک تشذگ  تردق  ماگنه  رد  هد ـ .  رارق  يو  رب  تندمآ  هریچ  هنارکش  ار  وا  زا  تشذگ  يدرکادیپ ,  تردق  تنمـشد  رب  هاگ  ره  دریذپ ـ .
 . شاب رابدرب  مشخ  هاگ  هب  و 

 . ناتهب

 . ناتهب

يارب يرـش  ار  ناتهب )   ) نآ دندوب  امـش  زا  يا  هتـسد  دندروآ , نایمرد )   ) ار کفا )  ناتـساد   ) ناتهب نآ  هک  یناسک  تقی  رد حـقـ  . )) نآرق
نامه تسا )  هتشاد  تسد  راک  ـن  یا رد  کـه   ) نا ـ نآ زا  يدرم  ره  يارب  تسا  هدوب )   ) یتحلصم نآ  رد  امـش  يارب  هکلب  دینکم , روصت  دوخ 

تـشاد دهاوخ  تخـس  یباذع   , تسا هتفرگ  ندرگ  هب  ار  نآ  هدمع  تمـسق  هک  ناشیا  زا  سک  نآ  تسا و  هدش  بکترم  هک  تسا  یهانگ 
هاگ چـیه  دـینزب و  نانآ  هب  هنایزات  داتـشه  دـنروآ , یمن  هاوگ  راـهچ  سپـس  , دـنهد یم  اـنز  تبـسن  رادرهوش  ناـنز  هب  هک  یناـسک  و  ((. ))
هک اریز  هدومرف ,  مارح  ار  رادرهوش  نانز  هب  ندز  ناتهب  دنوادخ  ـا(ع :)  ضر ما  ـ ما دنناقساف ـ .)) دوخ  هک  دننانیا  دیریذپن و  اهنآ  زا  یتداهش 

رگید اهییانشآ و  ندش  دوبان  تیبرتو و  میلعت  نتـشاذگ  ورف  اهثاریم و  نتفر  نیب  زاو  دنزرف  راک  ـ نا ـبـهـا و  ـس ـتـن نـ فر نایم  زا  هیام  راک  نیا 
نانز هب  ندز  انز  تمهت  و  ادخ ) هب  كرش   :) تسا هریبک  ناهانگ  زا  ع :)   ) یلع ماما  دماجنا ـ . یم  مدرم  یهابت  هب  هک  تسا ,  یبیاعمو  اهیدب 
تر ـ ـض انزلا حـ دلو  نآ  درک : ضرع  يدرک ؟  هچ  تراکهدب  اب  دومرف : دوخ  باحـصا  زا  یک  بـه یـ ع )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما نمؤم ـ .  نمادکاپ 
نیا هن  ایآ  دومرف : ترـضح  تسا  هدرک  جاودزا  دوخ  رهاوخ  اـب  هک  تسا  ییـسوجم  وا  موش ,  تیادـف  درک : ضرع  درکوا  هب  يدـنت  ها  نـگـ
يا دـیوگب : رگید  يدر  يدر بـه مـ ها مـ هـر گـ دو : ـ مر مـی فـ ع )   ) عـلـی دوـش ـ . یم  بوـسحم  جاودزا  اـهنآ  نییآ  رد  لـمع  نیا  هک  تسا 

ای درم  گرزب ,  ای  کچوک  هب  رگا  رتخد , ای  رـسپ  یغلاب ,  درف  ره  دز ـ . هنایزات )  داتـشه   ) فذـقدحواربدیاب نوبام ,  يا  هدـیرد و  تحتاـم 
ینعی  ) بیدات دح  دشاب , غلابان  رگا  درک و  يراج  وا  رب  هنایزات )  داتـشه  ) ارتفا دح  دـیاب  ددـنبب , ارتفا  هدـنب  ای  دازآ  رفاکای ,)  ) ناملـسم نز , 
یـضا دورب بـه قـ دـشاب و  رـضاح  هدـنز و  شرداـم  رگا  دومرف : هدازاـنز ,  يا  دـیوگب : يرگید  هب  هک  يدرم  مکح  هراـبرد  دوـش ـ . ) ریزعت 

قح دـیایب و  ات  دـننام  یم  ـد,مـنـتـظـر  ـشا بیاغ بـ رگا  دروخ و  یم  هنایزات  داتـشهدرم  نآ  دوش , دوخ  قح  قاقحا  ناهاوخو  دـنک  تیاکش 
هنایزات داتـشه  دیاب  ار  هدننز  تمهت  دشاب , هدشن  هدهاشم  یکاپ )  و   ) یبوخزج وا  زا  دشاب و  هدرم  هچنانچ  دنک و  هبلاطم  اردوخ  یـضرع )  )

یم چـه حـکـ هدازا ,  ـ نز يا  دیوگب : تسا  هدـش  فنع  هب  زواجت  وا  هب  هک  ینز  دـنزرف  هب  یـسک  رگا  دـش : لاؤس  ع )   ) قداص ما  ـ ما زا  دز ـ .
هب ندز  تمهت  (ص :)  ادخ ربمایپ  درب ـ . هبوت  لجوزع  يادخ  هاگرد  هب  دوخ , هتفگ  زاو  دروخب  هنایزات  داتـشه  دیاب  دومرف : ترـضح  دراد ؟

دینزب و وا  هب  هنایزات  تسیب  يدوهی ,  يا  دیوگب : يرگید  هب  يدرم  رگا  دـهد ـ . یم  دابرب  ار  لاس  دـص  تدابع  نمادـکاپ ,)   ) رادرهوش نز 
انز تمهت  شرـسم  يدر کـه بـه هـ هرا مـ ـ برد ـر(ع ,)  قا ما بـ ـ ما دینزب ـ . هنایزات  تسیب  مهار  وا  تفـص ,)  نز  درمان ,  ) ثنخم يا  دیوگبرگا :

یلع ما  ـ ما دروخب ـ . هنایزاتدیاب  هن ,  دومرف : هچ ؟  دیـشخب  ار  وا  نز  رگا   : مدرک ضرع  دـیوگ ): یم  يوار   ) دروخ یم  هنایزات  دومرف : دـنز ,
هک یقـسف  يارب  یکی  درک : يراج  وا  رب  دح  ود  دیاب  ینالف  : دـیوگب وا  درک و  انز  وت  اب  یـسک  هچ  یـسرپب  يا  هراکدـب  نز  زا  هاگره  (ع :) 

دیاب دـنز , یم  یـسومان  تمه  ار کـه تـ ـی  ـس کـ ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما تسا ـ .  هدز  ناملـسم  درم  کـی  هب  هک  یناـتهب  يارب  يرگید  هدرک و 
خساپ رد  دنک ـ . بیذکتار  دوخ  نخس  ای  دنک  هبوت  هک  نآ  زا  دعب  رگم  تسین  هتفریذپ  وا  زا  یتداهش  زگره  سپ  نآزا  دز و  هنایزات  داتشه 

دح راب  کی  دنرب , یـضاق  شیپ  ار  وا  مه  اب  هدـع  نآ  رگا  دومرف : , دـنز تمهت  عمج  رـس  يا  هدـع  هب  هک  يدرمزا  جارد  نب  لیمج  لاؤس  هب 
مکح زا  نانس  نب  هّللادبع  هب  ـخ  ـسا رد پـ دروخ ـ . یم  مامت )   ) دح کی  اهنآ  زا  يرفن  ره  دادعت  هب  دنربب , هدنکارپروط  هب  رگا  دروخ و  یم 
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: دیوگب يرگ  ـ ید يدر بـه  ـر مـ گا دنوش ـ . یم  ریزعتاما  دوش , یمن  يراج  دـح  نانآ  رب  دومرف : , دـننز یم  تمهت  رگیدـکی  هب  هک  يدرم  ود 
يرگید هب  هک  يدرم  هرابرد  ع )   ) نینمؤملا ـیـر  ما داد ـ . يرفیک  كدنا  درک و  تحیـصنار  وا  دیاب  اما  درادـن  دـح  یکوخ ,  وت  يدـیلپوت , 

تـسیبداد روتـسد  یلوا  هب  هک  دومرف  مکح  نین  چـ  ((, ـت ـسا ـه  ناو ـ ید تدو  رد خـ پـ : )) دوب هداد  خساپوا  و  هناوید ))  ردـپ  يا  : )) دوب هتفگ 
هنایزات ترـضح  دز , ار  اه  هنایزات  یلوا  نوچ  دراد  هنایزات  تسیب  ندز  قح  زین  وا  هک  نادـب  دومرفوا : هب  دـنزب و  شلبا  فرط مـقـ هب  هنایزات 

ریما (ع :)  رقاب ماما  دناشچ ـ . ود  نآ  هب  ترضح  هک  دوب  يرفیک  نیا  دز و  يرگید  هب  هنایزات  تسیب  مه  وا  داد و  هدروخ  هنایزات  تسد  هب  ار 
. داد ریزعت  مکح  ندرک ,  وجه  يارب  ع )   ) نینمؤملا

 . نآرق

 . نآرق

هدرک ناسآ  يزومآ  دـنپ  يارب  ار  نآرق  اعطق  و   ((. )) میدرک اطع  گرزب  نآرقو  هحتاف )  هروس   ) یناثملا عبـس  ار  وت  هک  یتسارب  و   . )) نآرق
 ! مدرم ياایوگ  ياناد  ای  هدیمهف  هدنونـش  يارب  رگم  تسین ,  يریخ  نتـسیز  رد  (ص :)  ادخ ربمایپ  تسه ـ . ؟  يا  هدنریگ  دنپ  ایآ  سپ  میا 

دـنک و ار کـهـنـه مـی  يوـن  ره  زور , بش و  رذـگ )  ) هک دـیدهاش  دـنرب  یم  باتـش  هب  ار  امـشو  دـیتسه  حلـص  شمارآ و  ناـمز  رد  اـمش 
هدامآ دـیراد , شیپ  رد  هک  يزاردورود  هقباـسم  نادـیم  يارب  سپ ,  دروآ  یمرـس  هب  ار  يا  هدـعو  ره  دـنادرگ و  یم  کـیدزنار  يرودره 

ـلـح ـصو ـش  مارآ نـهـک  ـ  م ه ـ  یک ـ ند و  هردور ـ يرا  ـ نزدـی ــ ـم ـسا دو ه قـبـ ـ! اد ـبـر خـ ما يا پـیـ در : ضر کـ ـ عداد مـقـ دـیدرگ . شـشوک 
بش ياه  هراپ  نوچمها  ـ هرا ها کـ ـ گر ـقـم هـ دادع ض رـ ـ,  ـت پـس سا ند  ـ ـش ير  ـپـ ـسو ـش  یا ـ مزآ  ( يار ـ ـسا ـیـ ند :) دو ـ مر فـ یـعـنـی چـه ؟ 

هک تسا  یمصخ  یکاش و  تسا و  هتفریذپ  شتعافش  هک  تسا  یعیف  ـ ـش نآ  هک  دیروآ  يور  نآرق  هب  تشگ ,  مهبم  هبتـشم و  امـش  رب  رات 
هب ار  وا  دهد , شرارق  دوخ  رس  تشپ  هکرهو  دناشک  تشهب  يوس  هب  ار  وا  دهد , رارق  دوخ  شیپارف  ار  نآ  هک  ره  دوش  یم  لوبق  شتیاکش 

دراد و ير  ـ ها ـت ظـ ـس ـی نـیـ خو ـ ـش تسا و  لطاب )  قح و  نایم   ) هدننک ادج  تسا  هار  نیرتهب  يوس  هب  يام  ـنـ هار نآر  ـد قـ نا ـ ـش خزود کـ
دنوش یمنریـس  نآ  زا  شنایاناد  تسا و  رامـش  یب  شیایرد  ياهیتف  ـگـ ـش فرژ  یـشناد  شنطاب  تسا و  روتـسدو  مکح  شرهاـظ  ین  ـ طا بـ

يامنهار نآرق  تمکح و  ياههاگ  وترپ  تیاده و  ياهغارچ  تسا  نآر  رد قـ ـت  ـسا ـت  ـسار هار  نآر  قـ تسادخ ,  مکحم  نامـسیر  نآرق 
درب یم  شیپ  هب  ار  امش  ناباتش  دیراوس و  رفس  بکرم  رب  دیتسه و  شمارآو  حلص  نامز  رد  ـمـا  ـش مدر !  يا مـ تسا ـ .  ناهرب  تجح و  هب 

ار يدیعوو  هدعو  ره  دننادرگ و  یم  کیدزن  ار  يرود  رهو  دننک  یم  هنهک  ار  يون  ره  هام ,  دیـشروخ و  زورو و  بش  هک  دیا  هدوب  دهاش 
تساخر و يد بـ دو کـنـ ـ ـسا داد بـن  مـقـ دـیروآ . مهارف  هشوت  داز و  زارد  رود و  يارحـص  نیا  ندومیپ  يارب  سپ ,  دـنناسر  یم  ماـجنا  هب 

اهراک هاگ  ره  سپ ,  تسا  ندش  تسین  ندمآ و  رس  هب  التبا و  الب و  يارسایند  دومرف : مینک ؟  هچ  دییامرف  یم  ادخ ! لوسر  يا  : درک ضرع 
هتفریذپ شتعافـش  هک  تسا  یعیفـش  نآرق  اریز  دـیروآ , يور  نآرق  هب  دـش , كان  ههبـش  کیرات و  ـمـا  ـش رات بـر  بش  ياه  هراپ  نوچمه 

دـناشک و تشهب  يوس  هب  ار  وا  دـهد , رارق  دوـخ  شیپارف  ار  نآرق  هک  ره  دوـش  یم  لوـبق  شتیاکـش  هک  تسا  یمـصخ  یکاـش و  تسا و 
لیـصفت و باتک  نآرق  دهد , یم  ناشنار  هار  هک  ـت  ـسا ییامنهار  نآرق  دـناشک  شخزود  يوس  هب  دـهن , شیوخ  رـس  تشپ  ار  نآ  هکره 
مکح و شرهاظ  ینطابو  دراد  يرهاظ  تسین  رادرب  یخوش  تسا و  لطابو  قح  نایم  هدـننک  ادـج  تسا  قیاـقح )   ) لیـصحت يرگنـشور و 
ـا هزر ـش مـ یا ـ هزر دراد و مـ اهزرم  شنطاب  تسا و  راوتسا  مکحم و  نآ  رها  ظـ لا پـس ,  ياد مـتـعـ ـنـش عـلـم خـ طا ـ بو تسادخ  روتـسد 

نآرق رد  تمکح  ياههاگ  وترپ  تیادـه و  ياهغارچ  دوش  یمن  مامتو  هنهک  شبیارغو  بیاـجعو  تسا  رامـش  یب  شیاـه  ـگـفـتـیـ ـش دراد 
شیپ ار  فاصنا  دنک و  رظن  تقد  یمدآ  دیاب  سپ ,  تسا  تخانش  تفرعم و  يو  يامنهار بـه سـ دشاب  هتشاد  فاصنا  هک  یسک  يارب  تسا 

 , ـت ـسا تریـصباب  انیب و  صخـش  لد  تایح  هیام  ندیـشیدنا ,  هکاریز  دـیآ , رد  هب  انگنت  زا  دـبای و  ییاهر  ـت  کال زااـت هـ درآ , شمـشچ 
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ثرا حـ دـنام ـ . یم  رظتنم  اهیکیرات ) تاهبـشرد و   ) مک دـهر و  یم  وکین  دـیامیپ و  یم  هار  اهیکیراترد  غارچ  رون  هب  یمدآ  هک  ناـنچم  هـ
ینانخس  , میتسه امش  روضح  رد  ـتـی  قو مـا  نینمؤملاریماای ,  مدرک :  ضرع  مدیـسر و  ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  تمدخ  روعا :

هک میونش  یم  یکیرات  نوگانوگ  بلاطم   , میور یم  ام  ـت شـ مد زا خـ ـتـی  قو اما  مینادرگ  یمراوتـسا  ار  دوخ  نید  اهنآ  اب  هک  میونـش  یم 
: دو ـ مر فـ يرآ .  مدرک :  ضرع  دننز ؟ یمار  اهفرح  نیا  دومرف : ترضح  میوش )  یمور  هبور  يزیگنا  ههبش  نانخـس  اب   ) دنتـسیچ میناد  یمن 

نم دمآ  دهاوخدیدپ  يا  هنتف  تتما  نایم  رد  يدوزب  دـمحم ! يا  تفگ :  ودـمآ  نم  دزن  لیئربج  دـیامرف : یم   ( (ص ادـخ لوسر  هک  مدـینش 
 , تسامـش نایم  هچنآ  مکح  امـش و  زا  دـعب  وامـش  زا  شیپ  ياهربخ  نآ  رد  هک  ادـخ , باتک  تفگ :  تسیچ ؟  نآ ,  زا  تاجن  هار  متفگ : 
نآ زا  صال  هار خـ ( دندیـسرپ سپ  , ) دـش دـهاوخ  هنتف  راتفرگ  وت  تما  يدوزب  دـش : هتفگ  (ص )  ادـخ لوسر  هب  نو  چـ تسا ـ .  هدـش  نایب 

یمیکح يوس  زا  هدمآ ,  دورف  دبا , هار نـیـ ود  شرـس بـ تشپ  زا  هن  ور و  شیپ  زا  هن  لطاب  هک  نامه  ادـخ , یمارگ  باتک  دومرف : تسیچ ؟ 
نآرق دنوادخ , : دیامرف یم  نآرق ,  فصورد  ع ,)   ) ما عـلـی ـ ما دنک ـ . شهارمگ  دنوادخ  , دیوجب نآرق  زج  رد  ار  ملع  هک  ره  تسا  هدوتس 

رگ ـ ید نآ  دو  ـ جو ـی کـه بـا  یوراد داد و  رار  نارا قـ ـتـکـ سرد هار  ـ ها نا و شـ ـ گد يا فـهـمـیـ ـهـ لد راهب  نادنمـشناد و  شطع  ندودز  هیام  ار 
ییامنهار دزرو و  یمن  تنایخ  هک  تسا  يرواشم  نآرق  نیا  هک  دـی  ـ ناد بـ تسین ـ .  هارمه  یتملظ  نآاـب  هک  يرونودـنام  یمن  یقاـب  يدرد 

ای یـشیازفااب  هک  نـیا  رگم  تسـشنن ,  نآرق  نـیا  اـب  سک  چـیهدیوگ  یمن  غورد  ـت کـه  ـسا يا  هد  ـنـ یو دـنک و گـ یمن  هارمگ  هـک  تـسا 
نیا دننام  يزیچ  هب  ار  سک  چیه  ناحبس ,  دنوادخ  یهارمگ ـ .  يروک و  رد  شهاک  ای  تیاده  رد  شیازفا  تساخرب :  نآ  دزن  زا  یشهاک 

شناد ياه  همـشچ  تسا و  لد  راـهب  نآرق  نیارد  تسوا  نئمطم  زیواتـسد  ادـخ و  مکحم  نامـسیر  نآرق  اریز  تسا ,  هدادـن  زردـنا  نآرق 
رب ادخ  تجح  ایوگ  تسا  یـشوماخ  هدنراد و  زاب  تسا  يا  هدنهد  نا  ـ مر نآر فـ قـ درادن ـ . دوجو  نآ  زج  يزیچ  لد ,  نداد  لقیـص  ياربو 

نآر قـ ـخـن )  ـس و   ) ـر کذ ـن  یر بـهـتـ درک ـ . نآ  ناگورگ  ار  ناـشناج  تفرگ و  ناـمیپ  نآرق  هب )  لـمع   ) هب تبـسن  ناـنآ  زا  تسوا ,  قلخ 
نایامن شباتکرد  ار  شیوخ  تردـق  ناحبـس ,  دـنوادخ  ددرگ ـ . یم  نشوراـهنورد  دوش و  یم  خارف  اـه  هنیـس  هک  تسا ,  نآرقاـب  تسا , 
برغات قرـش  زا  مدرم  همه  ـر  گا (ع :)  دا ـجـ ـس ما  ـ ما داد ـ . ناشن  دننیبب , ار  وا  هک  نآ  یب  شناگدنب ,  هب  ار  نتـشیوخ  ناس  نیدـب  تخاس و 

نآرق قیرطزا  ار  تقیقح  هک  یسک  ع :)   ) قداص ماما  منکن ـ .  ییاهنت  تشحو و  ساسحا  زگره   , نم رانک  رد  نآرق  دوجو  اب  دنریمب , ملاع 
تسا .  هدننک )   ) تیاده ود  نیرترب  نآرق ,  ع :)   ) یلع ماما  دنامن ـ . رانکرب  اه  هنتف  دنزگ )  ) زا دسانشن ,

خسنار ادخ  نخس  نم ,  نخس  (ص :)  ادخ ربما  پـیـ دنریگ ـ . یـشیپ  امـش  رب  نآ ,  هب  لمع  اب  نارگیدادابم  نآرق ,  هرابرد  ار ! ادخ  ار ! ادخ   ـ
نیا ع :)   ) یلع ماما  دنک ـ . یم  خسن  ار  رگید  یـضعب  نآ ,  زا  یـضعب  ادخ  نخـس  دنک و  یم  خـسن  ارم  نخـس  ادـخ , نخـس  اما  دـنک  یمن 

زا یخرب  دزاس و  یمایوگ  ار , شرگید  ـمـت  ـس نآ قـ زا  یتمـسق  ودیونـش  یم  دییوگ و  یم  دینیب و  یم  ار ) قح   ) نآاب هک  تسادخ  باتک 
زا ار  دوخ  وریپ  درادـن و  یفالتخا  ادـخ ) يوس  هب  قلخ  بذـج  ای  وا  ماـکحا  قح و   ) ادـخ هراـبرد  دـهد و  یم  یهاوگرگید  یخرب  رب  نآ , 

هلیسو هب  ار  نآ  زا  یخربامش  سپ ,  دنک  یم  قیدصت  ار  شرگید  تمسق  نآ  زا  یتمـسق  نآرق ,  (ص :)  ادخ ربمایپ  دزاس ـ . یمن  ادج  ادخ ,
 (. تسا راگزاسان  دناوخ و  یمن  هیآ  نالف  اب  هیآ  نیا  دییوگن   ) دینکن بیذکت   , شرگید یخرب 

 . تسا تمحر  اوشیپ و  نآرق 

هدـننک قیدـصت  یبرع کـه  نابز  هب  تسا  یباتک  نآرق  نیا  دوب و  تمحرو  اوشیپ  یـسوم  باـتک  نآ ,  زا  شیپ  هک )  نآ  لاـح   ) و  . )) نآرق
رب شراگدرورپ  بناج  زا  هک  یسک  ایآ  ((. )) دشاب يا  هدژم  ناراکوکین  يارب  دهد و  رادشهدنا  هدرک  متـس  هک  ار  یناسک  ات  تسا ,  نآ )  )
یم غورد   ) تسا هدوب  تمحر  اوشیپ و  یـسوم  باتک  زین )  ) يوزا شیپ  تسا و  نآ  وریپ  وا  ناشیوخ )   ) زا يدـهاش  تسا و  نشور  یتجح 

رب يراگزور  نم  زا  سپ  يدوزب  ع :)   ) یلع ما  ـ ما دینک ـ . دوخ  هدـنامرف  اوشیپ و  ار  نآ   , نآرق هب  داب  امـش  رب  (ص :)  ادـخ ربمایپ  دـفاب ـ . ؟)
مدرم نایم  ردراگزور  نآ  رد  نآ  لها  نآرق و  سپ ,  هن  لطابزا  رتراکـشآ  تسی و  قح نـ زا  رتادیپان  يزیچراگزور  نآ  رد  هک  دـیایب , امش 
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هلصاف را  ـ گزور نآ  مدرم  اب  رادرک  هشیدنا و  رد  اما  دنرب  یمرس  هب  مدرم  نایم  رد  رهاظ  هب  ! ) دنتس ود نـیـ نا هـسـتـنـ ـ نآ اب  دنتـسین  دنتـسه و 
دنناتـسادمه و ییادجو  هقرفت  رب  مدرم  ـنـد پـس  ـشا مه بـ رانک  رددنچ  ره  دنک , یمن  شزاس  تیاده  اب  یهارمگ  هک  اریز  دنراد ,) يدایز 

يزیچ شمان ,  زج  نآرقزا  نانآ  نایم  رد  سپ ,  نانآ  ياوشیپ  نآرق  هن  دـننآرق  نایاوشی  نانآ پـ هک  ییوگ  دـنقرفتمو , هدـنکارپ  تعاـمج  زا 
. دنسانشن نآ  زا  يرگید  يزیچ  شمسر ,  وطخ  زج  دنامن و  یقاب 

 . تسا نخس  نیرتوکین  نآرق 

یم ناشراگدرور  ـ پزا هک  نانآ  تسا  هدرک  لزان  دیعو  هدـعو و  نمـضتم   , هباشتم یباتک  تروص )  هب   ) ار نخـس  نیرتوکین  ادـخ   . )) نآرق
نیرتوکین (ص :)  ادخ ربما  پـیـ ددرگ ـ .)) یم  مرن  ادخ  دای  هب  ناشلد  ناشتـسوپ و  سپـس  دـتفا  یم  هزرل  هب  نآ  زا  ناشندـب  تسوپ  دنـساره ,

ناتساد نیرتهب  ع :)   ) یلع ماما  تساهتعدب ـ .   (, نید رد   ) روما نیرتدب  تسا و   ( (ص دمحم شور   , شور نیرتهبو  تسادخ  باتک   , نخس
نیرتهب زردنا و  نیرتاسرو  نخـس  نیرت  تسار  (ص :)  ادخ ربمایپ  تسا ـ .  لجوزع  يادـخ  باتک  دـنپ , نیرتدـنمدوس  زردـنا و  نیرتاسرو 

زردنا نیرتاسر  نخـس و  نیرتوکین  نآ  هک  اریز  دـیزومایب , ار  یلاعتو  كرابت  يادـخ  باتک  ع :)   ) یلع ماما  تسادـخ ـ .  باتک  ناتـساد , 
تساه و هنیس  ياهیرامیب  شخبافش  نآ  هک  اریز  دییوج , اف  نآرو شـ زا نـ ـت و  سا ـهـ لد را  نآ بـهـ ار کـه  ـ یز ـفـهـمـیـد , بار نآر  ـت و قـ ـسا

نیرتوکین زردـنا و  نیرتاسرو  نخـس  نیرت  تسار  (ص :)  ادـخ ربماـیپ  تسا ـ .  ناتـساد  نیرتهب ,  نآ  هک  اریز  دـینک , توـالت  وکین  ار  نآ 
و  ) وکین ار  نآرق  ع :)   ) یل ما عـ ـ ما تسا ـ .  دوخ  قلخ  رب  ادخ  يرترب  نوچمه   , نانخـس رگید  رب  نآرق  يرترب  تسادخ ـ .  باتک  ناتـساد , 

 . تساه هنیس  يافش  نآ ,  هک  اریز  دییوجافش , نآ  زا  تسا  ناتساد  نیرتدنمدوس   , نآ هک  اریز  دینک , توالت  تقداب ) 

 . تسا ون  هشیمه  نآرق 

ير چـه سـ لاؤ شـد : ـ ـس ع )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما زا  دوش ـ . یمن  هنهک  زاب  دروخ , شوگ  هب  دوش و  رارکت  مه  هزادنا  ره  نآرق  ع :)   ) یلع ماما   ـ
كرابت و يادخ  نوچ  دومرف : ترـضح  دوش ؟ یم  هدوزفا  نآ  توارطو  یگزا  ـ تر بـ دوش , ثحب  هدناوخ و  رتشیب  هچ  نآر هـر  ـت کـه قـ ـسا
 , تمایق زور  ات  یمدرم ,  ره  يارب  ینامزره و  رد  ور , نیا  زا  تسا  هدادـن  رارق  صا  ـی خـ مدر صا و مـ ـی خـ نا ـ مز يارب  اهنت  ار  نآ   , یلاـعت

ـت سوا رترب  هار  شراوتسا و  هریگتسدو  ادخ  مکحم  نامسیر  نآرق  دیامرف : یم   , نآرق فصو  رد  (ع ,)  اضر ماما  تسا ـ .  توارطاب  هزات و 
طاطحنا و هب  ار  نآ  نوگانوگ ,  ياهنابز  دوش و  یمن  هنهک  اهنامز , رذـگرثا  رب  دـناهر و  یم  ـش  تآ زا  ـد و  نا ـ ـش ـت مـی کـ ـش کـه بـه بـهـ
رد یناسنا  ره  رب  تجح  ناهرب و  يوس  هب  يامنهار  ناونع  هب  هکلب  ـد  ـش هداد نـ رارق  یـصاخ  نامز  يارب  نآرق  هک  ارچ  دناشک , یمن  یهابت 

 . تسا هدوتس ,  یمیکح  يوسزا  هدمآ  دورف  دباین , هار  نآ  هب  لطاب  شرس  تشپ  زا  هن  ور و  شیپ  زا  هن  تسا  هدش  هتفرگرظن 

 . تساهیرامیب نیرتگرزب  هدنهدافش  نآرق 

((. دـیازفا یمن  نایز  زج  ار  نارگمتـس  یل )   ) مینک و یم  لزان  تسا ,  تمحرو  نامرد  هیام  نانمؤم  يارب  هک  ار  هچنآ  نآر  زا قـ و   . )) نآرق
 , نانمؤم يارب  یتمحرو  دومنهر  تساه و  هنیس  رد  هچنآ  يارب  ینامرد  يزردنا و  ناتراگدرورپ  بناج  زا  امش  يارب  نیقی  هب  مدرم !  يا  ))
؟  تسا هدشن  نایب  نشور  نآ  ياه  هیآ  ارچ  دـنتفگ : یم  اعطق  میدوب ,  هدـینادرگ  یبرع  ریغ  ینآرق  ار  باتک  ـن  یا ـر  گا و   ((. )) تسا هدـمآ 

یناسک تسا و  ینامردو  دوم  ـنـ هر ـد  نا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يارب  باتک  نیا  وگب : ناـبز ؟  برع  نآ )  بطاـخم   ) یبرع و ریغ  یباـتک 
ـ .)) دنهد یم  ادن  رود  ییاج  زا  ار  نانآ  ییوگ )   ) تسا و موهفمان  ناشیارب  نآرق  تسا و  ینیگنس  ناشیاهـشوگرد  دنروآ , یمن  نامیا  هک 
نیا رد  هک  یتسارب  ع :)   ) نسح ماما  یهارمگ ـ .  یهاـبتو و  قاـفن  رفک و  درد  تساـهدرد :  نیرتگرزب  ناـمرد  نآرق ,  رد  ع :)   ) یلع ماـما 

شیوخ لد  هدید   ) نآ رون  هب  هک  دیاب   , هدنهدالج سپ ,  تسا  ـهـا ) لد ياهیرامیب  (و  اه هنیس  يافش  و  شخب )   ) ییانـشور ياهغارچ   , نآرق
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 , تسا تریـصب  اـب  صخـش  لد  تاـیح  هیاـم  نآرق )   ) نیقلت هک  اریز  دـنز , ـد  نو پـیـ  ( ـش یو لد خـ هـب   ) ار نآرق  فاـصوا  دـهدالج و  ار  ( 
نامـسیر نآ  هک  ادـخ , باتک  هب  داب  امـش  رب  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما دـیامیپ ـ . یمار  دوخ  هار  رون  کمک  اـب  اـهیکیرات , رد  یمدآ  هک  ناـنچمه 

یـشیپ , دنک لمع  نآ  هب  هک  ره  دیوگ و  تسار  دیوگ , نخـس  نآ  هب  هک  ره  تسا  شخبافـش  دـنمدوس و  يوراد  رگنـشور و  رون  مکحم و 
 . تسوراد نآرق ,  (ص :)  ادخ ربمایپ  دریگ ـ .

. دشابن يرگناوت  نآ  نودب  هک  تسا  یتورث  نآرق 

نآ دوجو  اـب  هک  تسا  یتورث  نآرق  هن ـ .  يرقف  نآ  دوجو  اـب  دـشابن و  يرگناوـت  نآ  نودـب  هک   , تسا یتورث  نآرق  (ص :)  ادـخ ربماـیپ   ـ
ع  ) یل ما عـ ـ ما دوش ـ . یمن  ریقف  رگید  هک  تسا  يرگناوت  , دناوخب نآرق  هک  ره  ع :)   ) قداص ماما  هن ـ .  يرگناوت  نآ  نودـب  تسین و  يرقف 

يافـش سپ  هن  يرگناو  تـ نآ ,  ـتـن  خو ـ مآ زا  شیپ  ار  سک  چـیه  تـسین و  يدـنمزاین  نآرق ,  نتخوـمآ  زا  سپار  سک  چـیه  هکدـینادب  (: 
نآرق نتـسناد )  تمعن   ) سک ره  هب  (ص :)  اد ـبـر خـ ما پـیـ دیبلط ـ . کمک  نآ  زا  ناتیاهیراتفرگ ,  رد  ودیهاوخب  نآرق  زا  ار  دوخ  ياهدرد 

گرزبار یکچوک  نامگیب  تسا ,  هدـش  هداد  وا  تمعن  نیا  زا  رتشیب  رتالاب و  یتمع  ير نـ ـگـ ید هب  هک  دـنک  نامگ  لاح  نیا  اب  دوش و  هداد 
 . کچوک ار  یگرزب  هدرمش و 

 . نآرق رد  دوجوم  رابخا  مولع و 

طوبرم مولع  نآرق  رد  هک  دینادب , تسا ـ .  هدمآ  امـش  يراجروما  ماکحا  ناگدـنیآ و  رابخا  ناینیـشیپرابخا و  نآرق ,  رد  ع :)   ) یلع ماما   ـ
هک ره  (ص :)  ادـخ رب  ـ ما پـیـ دراددوجو ـ . تسامـش ,  ناـیم  ناـماس  مظن و  هیاـم  هچنآو  امـش  درد  يوراد  هتـشذگ و  زا  نخـس  هدـنیآ و  هب 
هب طوبرم  رابخا  ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دـنک ـ . لمات  شواک و  نآرق  رد  تسااـیند ,  رخآ  هب  اـت  لوا  زا  ناگدـنیآ ,  ناینیـشیپ و  ملع  ناـهاوخ 

نامگیب دنک , هاگآ  اهنآ  زا  ار  امش  هک  دیایب  یسکرگا  تسا و  نآرق  نیا  رد  نیمز ,  اهنامسآ و  ياهربخ  امش و  ناگدنیآ  ناینیشیپ و  وامش 
يادخ باتک  رد  نآ  هشیر  هک  نیا  رگم  دننک , ادیپ  رظن  فالتخا  نآرد  رفن  ود  هک  تسین  یعو  ـ ـضو هـیـچ مـ دـش ـ . دـیهاوخ  هدز  تفگش 

. دسر یمن  نآ  هب  مدرم  ياهدرخاما  تسه ,  لجوزع 

 . نآرق نتخومآ 

 (: (ص ادـخ ربمایپ  دریمب ـ . نآ  نتخومآ  لاحرد  اـی  دزوماـیب  ار  نآرق  دریمب , هک  نآ  زا  شیپ  نمؤم  هک  تسا  راوازـس  ع :)   ) قداـص ماـما   ـ
هرفس زا  دیناوت  یم  ات  سپ  تسادخ ,  تفایض  هرفـس  نآرق  نیا  دیریگارفوا ـ . تفایـض  زا  دیناوت  یم  ات  سپ  تسادخ  تفایـض  هرفـس  نآرق 
تسا ـهـ لد راهب  نآ  هک  دینک , هشیدنا  نآ  رد  تسا  نخس  نیرتوکین  نآ  هک  دیزوما , ار بـیـ نآر  قـ ع :)   ) ما عـلـی ـ ما دیریگارف ـ . وا  تفایض 
ربمای پـ تسا ـ .  ناتساد  نیرتدنمدوس  نآ  هک  اریز  شدیناوخب ,  تقد )  اب  (و  وکین تساه و  هنیـس  شخبافـش  نآ  هک  دییوجافـش , شرون  زا 

یهارمگزور رد  ـت  یاد نازو و هـ زور سـ رد  هیاس  نتشادو  ترسح  زور  رد  تاجن  نادیهـش و  ندرم  ناتخبکین و  یگدنز  رگا  (ص :)  ادخ
ـ .  تسا  ( لامعا ي   ) وزارت ینیگنـس  ناطیـش و  زا  ظفح  هیام  نابرهم و  يادخ  نخـس  نآرق ,  هک  اریز  , دیریگب دای  ار  نآرق  دیهاوخ , یم  ار 

ییان ـ شورو ار  سر  زور تـ رد  ـنـیـت  ما ار و  رشحم  زوررد  تاجن  ار و  نادیهش  ندرم  یهاوخ و  یم  ار  نادنمتداعس  یگدنز  رگا  ذاع ! يا مـ
رد تیاده  وار  لامعا )  يوزارت   ) یکبس زور  رد  ینیگنسو  ار  زور تـشـنـگـی  رد  یباریـس  ار و  نازوسزور  رد  هیاس  ار و  اهیکیرات  زور  رد 

نازیم ینیگنـس  هیاـم  ناطیـش و  زا  هدـنرادهگن  تسا و  ناـمحر  يادـخ  داـی  نآ  هـک  اریز  زو , ـ ما ـیـک بـیـ نار نآرق  سپ  ار , یهارمگ  زور 
دریگ ارفار  نآرق  هک  تسا  یسک  امش , نیرتهب  دهد ـ . شزومآ  نارگید )  هب   ) دزومایبار و نآرق  هک  تسا  یسک  امـش , نیرتهب  لامعا ـ .)  )

 (: ع  ) قدا ما صـ ـ ما دهد ـ . دای  نارگید  هب  ار  نآ  ندناوخ  دناوخبار و  نآرق  هک  تسا  یسک  امـش , نیرتهب  دهد ـ . شزومآ  نارگید )  هب   ) و
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نآ ببـس  هب  دـنوادخات  دوش  هت  ـ خو ـ مآ وا  نآر بـه  شربـق قـ رد  دـشابندلب , بوـخ  ار  نآرق  دریمب و  هک  اـم  نایعیـشو  ناتـسود  زا  سک  هـر 
ـبـر ما پـیـ ور ـ . الاب  ناوخب و  : دوش هتفگ  ناوخ  نآرق  هب  سپ  تسا  نآرق  تایآ  رامـش  هزادـنا  هب  تشهب  تاجرد  اریز  , درب الاب  ار  شا  هجرد 

یم لـیتر  ـیـا بـا تـ ند رد  نا کـه  هـمـچـنـ ناوخب ,  لـیترتاب  ور و  ـالاب  ناوخب و  دوـش : یم  هتفگ  دـناد , یم  نآرق  هک  یـسک  هب  (ص :)  ادـخ
وا هب  دوش  تشهبدراو  نوچ  دناد , یم  نآرق  هک  یسک  يا ـ .  هدناوخ  یم  هک  تسا  يا  هیآ  نیرخآرد  وت  هاگیاج  تلزنم و  اریز  يدناوخ , 

ار يا  هیآ  نیرخآ  هک  نآ  ات  دنک , یم  دوعص  تشهب )  رد   ) هجرد يا یـک  ـه  یآ دناوخ و بـا هـر  یم  وا  و  ورالاب )) ناوخب و  : )) دنیوگ یم 
ار دوخ  نارای  يادص  هک  یماگنه  ع ,)   ) یلع ماما  نآ ـ .  ندناوخرایـسب  نآرق و  نتخومآ  داب , امـش  رب  دناوخ ـ . یم  دـناد  یم  نآرق  زا  هک 

. دندوب (ص )  ادخ لوسر  دزن  مدرم  نیرتبوبحم   , نانیا ناشلاح ,  هب  اشوخ  دومرف : دینش , وبدنلب  نآرق  ندناوخ  هب  هک  دجسم  رد 

 . نآرق نداد  شزومآ  باوث 

حیجرت يو  رب  ار  دوخ  دراذگ و  رای  یب  اهنت و  ار  وادیابن  درم  نآ  تسوا و  يالوم  دزومایب , نآرق  يدرم  هب  سک  ره  (ص : )  ادخ ربما  پـیـ  ـ
دراذگ و روا  اهنت و بـی یـ ار  وا  هدنب ,  نآ  هک  تسین  هتـسیاش  تسوا و  يالوم  دزومایب , يا  هدـنب  هبادـخ  باتک  زا  يا  هیآ  سکره  دـهد ـ .

هناخ زا  يا  هناخ  رد  یهورگ  هـیـچ  تسا ـ .  هدرک  هراپ  ار  مالـسا  ياه  هقلح  زا  يا  هقلح  دـنک , نینچ  رگا  هک  دـهد , حـیجرت  وا  ربار  دوخ 
تفرگ و ناشیارف  تمحر  دـمآدورف و  نانآ  رب  ـش  مارآ ـن کـه  یا رگم  دـندشن , عمج  نآ  هثحاـبم  ادـخ و  باـتک  توـالت  ياربادـخ  ياـه 
ار نآرق  سک  ره  هک  دـیناد  بـ درک ـ . داـی  ناـنآ  زا  دنتـسه , شدزن  هک  یناـسک  ناـیم  رد  دـنوادخ  دـنتفرگ و  ناـیم  رد  ار  ناـنآ  ناگتـشرف 
هـر کـس بـه متـسه ـ .  تشهب  يوس  هب  وا  يامنهار  رادولج و  نم  دنک , لمع  تسا  نآ  رد  هچنآ  هب  دـهد و  شزومآ  نارگید  هب  ودزومایب 

ماما دـنوش ـ . هدز  تفگـش  نآ  زا  ناگمه  تمایق  زور  رد  هک  دزیوآوا  ندرگ  هب  يدـنبندرگ  دـنوادخ  دـهد , شزومآار  نآرق  دوخ  دـنزرف 
ربماـیپ دزوماـیب ـ . وا  هب  ار  نآرق  دـنک و  شتیبرت  یبوخب  دـهنب و  وا  رب  وکین  یماـن  هک  تسا  نیا  ردـپرب , دـنزرف  قوقح  هلمج  زا  ع :)   ) یلع

 . تسا هدش  هداد  تمکح  وا  هب  یکدوک  رد  دناوخب , نآرق  غولب  زا  شیپ  سک  ره  (ص :)  ادخ

 . نآرق ندرک  ظفح  هب  بیغرت 

رتگرزب یتمعن  نارگید  دنک کـه بـه  نامگ  سک  نآ  دنک و  اطع  وا  هب  ار  دوخ  باتک  ظفح  تمعن  ادـخ  هک  سک  ره  (ص :)  ادـخ ربمای  پـ  ـ
 , نازیوآ ياه  ـن مـصـحـفـ یا تسا ـ .  هتـشاد  اور  یـساپسان  ریقحت و  تمعن  نیرتگرزب  هب  تبـسن  نامگیب  تسا ,  هدش  هدادوا  تمعن  نیا  زا 
 , تسین نآرق  زا  يزیچ  شنوردـنا  رد  هک  یـسک  دـنک ـ . یمن  باذـع  , دـشاب نآرق  هاگیاج  هک  ار  یبلق  لاـعتم  يادـخ  دـنزن  لوگ  ار  اـمش 

تسا راکوکینو , دنمجرا  روآ  ماغیپ  ناگتـشرف  هارمه  دنک , لمع  نآ  هب  هک  نآرق  ظفاح  ع :)   ) قداص ماما  تسا ـ .  ناریو  يا  هناخ  دننامه 
رآ کـه تـا ـمـت  حر هب مـن  ایادـخ ! راـب  : وگب ینکن  شومارف  ار  نآرق  هک  مزومآ  یم  وت  هب  ییاـعد  : دومرف  ( ع  ) یلع هب  (ص )  ادـخربمایپ  ـ .
ار وت  هک  هچنآ  رد  یشیدنا  کین  متفین و  تمحز  هب  هدوهیب ,  ياهزیچرد  هک  رآ  تمحر  نم  هب  منکن و  وت  ینامرفان  هاگ  چیه  متسه ,  هدنز 
هب ار  نآ  توالت  نادرگ و  هارمه  مزالم و  مبلق  اب  یتخومآ  نم  هب  هک  هنوگ  نآ  ار  تباـت  ندرک کـ ظـفحو  اـمرف  میزور  دـنک , یم  دونـشخ 

ار ما  هن  نادر و سـیـ نشور گـ ارم   ( تریصب  ) هدید تباتک  هلیسو  هب  ایادخ ! راب  امرف  میزور  دنادر , دو گـ ـنـ ـش زا مـن خـ ار  هک تـو  يا  هنوگ 
رد هک  امرف , مکمک  نآ  رب  شخب و  میورین  نآرق  اب  هراب  نیا  ردو  ریگ  راک  هب  نآ  هار  رد  ار  مرکیپ  نک و  ایوگ  زاـبار و  مناـبز  زاـس و  خارف 

متـسه هدنز  ات  هک  رآ  تمحر  نم  هب  ایادخ ! راب  (ص :)  ادخ ربمایپ  ياعد  زا  تسین ـ .  وت  زج  يدوبعمدنکن  کمک  یـسک  وت  زج  هنیمز  نیا 
هنوگ نادـب  ار  تباتک  ندرک  ظفح  امرف و  میزور  دزاس , یم  دونـشخ  ار  وت  هک  هچنآ  ره  رد  یـشیدنا  کی  منکن و نـ وت  ینامرفان  هاگچیه  , 

توالت دـنادرگ , یم  دون  ـ ـش نم خـ زا  ار  وت  هک  هنوگ  نآ  ار  نآرق  هک  نک  ناـنچ  نادرگ و  هارمه  مزـالم و  ملد  اـب  یتخومآ ,  نم  کـه بـه 
هب ار  منابز  زاس و  داش  نآ  اب  ار  ملدو  نادرگ  خارف  ار  ما  هنی  ـ ـس نآ  هلیـسو  هب  امن و  نشور  تباتک  هب  ارم  تریـصب )   ) هدید ایادـخ ! راب  منک 
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تسین وت  هلیـسو  هبزج  یتردق  تکرح و  چیه  هک  اریز  شخب ,  میورین  هنیمز  نیا  رد  ریگ و  راک  هب  نآ  هار  رد  ار  مندب  نکایوگ ,  زاب و  نآ 
.

 . نهذ رد  نآرق  ندرک  رورم  هب  قیوشت 

رتش ات  دزیرگ , یم  رتدوز  نادرم  ياه  هنیـسزا  ور  نیا  زا  تسا و  هدنمر  نآرق  هک  اریز  دینک , يرادهگن  نآرق  نیا  زا  (ص :)  ادخ رب  ـ ما پـیـ  ـ
تس بو نـیـ خـ تسا ـ .  هدش  هدرب  ش )   ) دای زا  هکلب  ما ,  هدرب  دای  زا  ار  هیآ  نامهبو  نالف  دیوگن , امـش  زا  يدرف  هاگ  چیه  شدنبوناز و  زا 
دوخ نهذرد   ) ار نآرق  تسا  هدـش  هدرب  ش )   ) داـی زا  هکلب   ( تسین نینچ   , ) مدرب داـی  زا  ار  هیآ  ناـمهب  نالفدـیوگب و  امـش  زا  يدرف  هک  , 

 . شدنب وناززا  رتش  ات  دهر , یم  رتدوز  نادرم  ياه  هنیـسزا  نآرق  تسوا ,  تسد  رد  مناج  هک  نآ  هبدنگوس  اریز  دینک , يروآدای  رورم و )
يدرم تیاکح  دراد , نـگـه  دوخ ) نهذ  رد   ) ار نآ  هلیـسو  نیدـب  دـناوخب و  ار  نآرق  زور  بش و  نآ  ظفاح  هک  هاگ  ره  نآرق ,  تیاـکح   ـ

ما ـ ما تسا ـ .  نینچ  زین  نآرق  دور  یم  رتش  , دنک زاب  ار  شدـنب  وناز  رگا  دراد و  یم  شهگنددـنبب  ار  نآ  يوناز  رگا  دراد , يرتش  هک  تسا 
یم مسجم  شربارب  رد  عیفر  يا  هجرد  ابیز و  یتروص  هب   ( تشهب رد   ) هروس نآ  دنک , شومارف  ار  نآرقزا  يا  هروس  سک  ره  ع :)   ) قداص

نامهب نالف و  نم  یـسانش ؟  یمن  ارم  دـهد : باوج  يدوب  نم  نآ  زا  شاک  ییابیز !  ردـقچ  یتسیکوت ؟  دـیوگ : دـنیبب , ار  وا  نوچ  دوش و 
 . مدروآ یمالاب  ناکم  نیا  هب  ار  وت  يدوب ,  هدرکن  شومارف  ارم  رگا  متسه  هروس 

 . ناناد نآرق  شاداپ 

تمایق زور  رد  ناناد ,  نآرق  دنتـسه ـ . لجوزع  يادخ  رون  هب  هدیـشوپ  ادخ و  تمحر  رد  طاحم  هک  دنناناد  نآرق  نیا  (ص :)  ادخ ربمایپ   ـ
لها نارورـس  ناربمایپو ,  تشهب  نارادرـس  ادخ , هار  رد  نادـهاجم  ودـننایتشهب   ( هلیبق  ) ياسؤر ناناد ,  نآرق  دـننایتشهب ـ . هلیبق )   ) ياسؤر
ظفح ار  نآ  دـیناوخب و  ار  نآرق  ع :)   ) یلع ما  ـ ما دنتـسه ـ . ناراد  هدـنز  بش  ناـناد و  نآرق  نم  تما  ناـگرزبو  فارـشا  دنتـسه ـ . تشهب 

, دحا يادهـش  يراپـسکاخ  ماگنه  رد  (ص )  ادـخ رب  ـ ما پـیـ دـنک ـ . یمن  باذـع  تسا ,  نآرق  فرظ  هک  ار  یلد  لاعتم  يادـخ  اریز  دـینک ,
عمج ار  نآرق  هک  ره  دـیهد ـ . رارق  وا  يور  شیپ  شربق  ردار  نآ  تسا ,  هدرک  يروآ  عمج  رتشیب  ار  نآرقاهنآ  کـی  مادـک  دـینبب , دومرف :

وا هاگرد  ناصاخو  ادـخ  لها  نآرق ,  لها  ع :)   ) یلع ماما  دزاس ـ . دـنم  هرهب  شدرخ  زا  دریمب  هک  ینامز  اـت  زا  ار  وا  دـنوادخ  , دـنک يروآ 
وا هک  ره  تسا و  هتشاد  یمارگ  ار  ادخ  نامگیب  دراد , یمارگ  ار  وا  هک  ره  تسا  مالسارادمچرپ  ناد ,  نآرق  (ص :)  ادخ ربمای  پـ دنتـسه ـ .

نانآ اب  هک  ره  دنتـسه  ادـخ  رون  رد  هدیـشوپو  ادـخ  مالک  ناراـگزومآ  ناـناد ,  نآرق  داـب ـ . وا  رب  لـجوزع  يادـخ  تنعل  درامـشراوخ , ار 
ربماـیپ تسا ـ .  هدـیزرو  ینمـشد  ادـخ  اـب  هنیآ  ره  دزرو , ینمـشد  ناـنآ  اـب  هک  ره  تسا و  هدرک  یتسود  ادـخ  اـب  ناـمگیب  دـنک , یتسود 

تایه نآ  تشذ و  يزور گـ دـیزگرب چـنـد  ناشتـسایر  هب  ار  درف  نیرت  لاـس  مک  اـهنآ , ناـیم  زا  داتـسرف و  نمی  هب  ار  یتاـیه  (ص ,)  ادـخ
تلع نایبرد   ) ربمایپ يا ؟  هدرک  ام  سیئر  تسا ,  رتمک  شنس  ام  همه  زا  هک  ار  وا  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  ربمایپ  هب  يدرم  دشن  یهار 

. دش روآ  دایار  وا  ندوب  نآرق  يراق  راک ) نیا 

 . تسا ناد  نآرق  هدنبیز  هک  هچنآ 

ندناوخزامن هب  مدرم  نیرتراوازس  تسا  ناد  نآرق  , ادخ ربارب  رد  راکشآ  یناهن و  نتشاد  عوشخ  هب  مدرم  نیرتراوازس  (ص :)  ادخ ربما  پـیـ  ـ
نآرق يا  دز : دایرف  دنلب  يادص  اب  دمآ و  مدرم  نایم  هب  (ص )  اد ـبـر خـ ما يزور پـیـ تسا ـ .  ناد  نآرق   , ناهن راکشآ و  رد  نتفرگ  هزور  و 
تدا يار عـبـ بـ  ) وت دنباوخ , رد  ناگتفخ  هک  اهبـش  نک و  همرـس  ار  شیوخ  ناگدید  هیرگ  اب  وت  دـندنخ , نا مـی  ـ گزر هک هـ هاگ  نآ   ! ناد

ینمشد و وت  هب  هک  یسک  اب  رذگ و  رد   , تسا هدرک  متس  وت  هب  هک  یسک  زا  رادب و  هزوروت  دنروخ , یم  ناگدنروخ  هک  هاگ  نآ  زیخرب و  (
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 . نکم راتفر  هنالهاج  دنک , یم  راتفر  هنالهاجوت  هب  تبسن  هک  یسک  اب  زروم و  هنیک  دزرو , یم  هنیک 

 . تسین ناد  نآرق  هدنبیز  هک  هچنآ 

شنوردنارد هک  یـسک  دن و  يدنت کـ تسا ,  هدرک  يدنت  وا  هب  تبـسن  هک  یـسک  اب  تسین  هتـسیاش  نآرق  مزالم  يارب  (ص :)  ادخ ربمایپ   ـ
تـسین هتـسیاش  ناد ,  نآرق  يارب  دنک ـ . یمن  راتفر  هنالهاج  دنک , یم  زیمآ  تلاهج  راتفر  يو )  هب  تبـسن   ) هک یـسک  اب  تسادخ ,  مالک 

هب هک  یسک  رب  ای  دریگ , مشخ  دریگ , یم  مشخ  وا  رب  هک  یسک  رب  ای  دنک , راتفر  هناهیفس  , دوخ اب  نارگید  زیمآ  تهافس  راتفر  لباقمرد  هک 
. دشخب یم  دنک و  یم  تشذگ  دوخ ) رد   ) نآرق دوجو )  ) تکربزا هکلب  دیامن  شاخرپ  دنک , یم  شاخرپوا 

 . نآرق توالت  هب  قیوشت 

ناهن و رد  میا ,  هدرک  ناشیزور  هچنآ  زا  دـنراد و  یم  ياپ  هب  ارزامن  دـننک و  یم  توالت  ار  ادـخ  باـتک  هک  ـی  نا ـ ـس ـا کـ نا هـمـ  . )) نآرق
هتشاد تسودامش  زا  يدرف  هاگ  ره  (ص :)  ادخ ربمایپ  دوش ـ .)) یمن  داسک  زگره  هک  دنا  هتـسب  یتراجت  هب  دیما  دننک , یم  قافنا  راکـشآ ,
لقیـص ادخ , لوسر  يا  دش : ضرع  ددنب  یمراگنز  نهآ  دننامه  زین  ـهـا  لد ـن  یا دناوخب ـ . نآرق  دـیوگب , نخـس  شراگدرورپ  اب  هک  دـشاب 

سنا نآرق  توالت  هب  هک  ره  تسا ـ .  نآرق  توالت  هب  نامیا  ندـش  روراب  ع :)   ) یلع ماما  نآرق ـ .  توالت  دومرف : تسیچ ؟  اـهلد , هدـنهد 
ناهانگ هرافک  نآ  ندناوخ  اریز  نآرق ,  ندناوخ  داب , وت  رب  (ص :)  ادـخ ربما  پـیـ دزادـنین ـ . ییاهنت  تشحو  هب  ار  وا  ناردارب  ییادـج  , دریگ

ای دوش و  یبارعا )  هابتشا   ) نحل ای  اطخراچد  دناوخب و  نآرق  يرا ,  ها قـ هـر گـ باذعزا ـ .  ینمیا  بجوم  شتآ و  ربارب  رد  يا  هدرپو  تسا 
هک اریز  شابم ,  لفاغ  نآرق  ندناو  زا خـ مد !  ـ نزر فـ دسیونب ـ . تسا  هدش  لزان  هک  یتروص  نامه  هب  وا  يارب  هتشرف  دشاب , برع  ریغ  يراق 

, دور الاب  شیولهپ  ودزا  يربمایپ  دناوخب , نآرق  هک  یسک  دراد ـ . یم  زاب  هانگ  متس و  يراکتشز و  اشحفزا و  دنک و  یم  هدنز  ار  لد  نآرق 
ـ .  دوش یمن  یحو  وا  هب  هک  نآ  زج  دزخب , شیولهپ  ود  نایم  توبن  هک  تسا  نانچ  دناوخب , نآرق  هک  یسک  دوش ـ . یمن  یحو  وا  هب  اهتنم 

هب نآرق  ماکحا )   ) ابار مند  نادرگ و بـ خارف  نآرق  اب  ار  ما  هنیـس  ایادـخ ! راـب  دـناوخ : یم  ار  اـعد  نیا  نآرق ,  متخ  زا  سپ  ع ,)   ) یلع ما  ـ ما
هک امرف , يرای  نآرق  هب  لمع  ياربارم  ما ,  هدـنز  ات  نک و  ایوگ  زاب و  نآرق  اب  ار  مناـبزو  شخب  ییانـشور  نآرق  اـب  ار  ما  هدـید  ریگراـک و 

 . تسین وت  هلیسو  هب  زج  یتردقو  تکرح 

 . شوخ يادص  اب  نآرق  ندناوخ 

ياهادص اب  ار  نآرق  تسا ـ .  شوخ  يادص  نآرقرویز  دراد و  يرویز  يزیچ  ره  تسا ـ .  نآرقرویز  شوخ ,  يادص  (ص :)  ادـخ ربمایپ   ـ
هاـگ ره  هک  یـسک  : دومرف دـناوخ , یم  رتـشوخ  همه  زا  ار  نآرق  یـسک  هچ  هک  لاؤس  ـن  یا ـخ بـه  ـسا رد پـ دیـشخب ـ . تنیز  , دوخ شوخ )  )

هک تسا  یـسک  نآرق ,  تئارقرد  مدرم  نیرتادص  شوخ  هلمج  زا  ینیبب ـ .  وا  رد  ار  ادخ  زا  تیـشخ  سرت و   , يونـشب ار  وا  ندـناوخ  نآرق 
یم نآرق  ییابیز  رب  ابیز , يادص  اریز  , دیناوخب شوخ  يادص  اب  ار  نآرق  دسرت ـ . یمادخ  زا  هک  يرب  نامگ  دناوخ  یم  نآرق  يونشب  یتقو 

رد زااها  ـتـی سـقـ قو يروط کـه  هب  دناوخ  یم  رتشوخ  مدرم  همه  زا  ار  نآرق  هیلع  هّللا  تاولص  نیسحلا  نب  یلع  ع :)   ) قداص ماما  دیازفا ـ .
نیرتزاوآ شوخ  زین  (ع ,)  رقاب ترـضح  دندرک  یم  شوگ  ناشیا  ندـناوخ  نآرق  يادـص  هب  ودنداتـسیا  یم  دنتـشذگ , یم  ترـضح  هناخ 

. دوب زاوآ  شوخ  هک  نیا  رگم  درکن  ثوعبمار  يربمایپ  چیه  لجوزع  دنوادخ  دوب ـ . نامدرم 

 . توالت قح 

دنراد و نامیا  باتک  نآ  هب  نانآ  دننک  یم  توالت  تسا ,  نآ  توالت  قح  هک  نانچ  ار  نآ  میداد ,  باتک  نانآ  هب  هک  ینا  ـ ـس کـ  . )) نآرق
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دـنیز و یم  نادان  هک  یتعامجزا  مرب ,  یم  تیاکـش  ادـخ  هب  ع :)   ) یلع ماما  دـنناراکنایز ـ .)) نامه  ناشیا  سپ  دزرو , رفک  نآ  هب  هک  ره 
تسین و نآزا  رت  قنور  یب  ییالاک  نانآ  نایم  رد  دوش , توالت   , تسا نآ  قح  دیاب و  هک  نانچ  ادخ  بات  هک کـ هاگ  نآ  دـنریم  یم  هارمگ 
, دـیایب امـش  رب  ینامز  نم  زا  سپ  يدوزب  درادـن ـ . دوجو  ناشیارب  نآ ,  زا  رتاهب  رپ  رت و  قنور  اب  یعاتمدوش  فیرحت  شیناعم  هک  هاـگ  نآ 

هاگ ره  ادخ , باتک  زا  رتداسک  ییالاک  راگزور  نآ  مدرم  نایم  رد  درادن  دوجو  لطاب  زا  رتادـیپ  قح و  زا  رتادـیپان  يزیچ  نامز  نآرد  هک 
رد تسین  نآزا  رت  قنور  رپ  یعاتم  دوش , فیرحت  شیناعم  هاگره  درادـن و  دوجو  دوش , توـالت  تسا  نآ  قح  هک  ناـنچ  یتسرد و  هب  هک 

شناظفاحو دنا  هدنکفا  يرا  هب کـنـ ار  نآ  ناناد  نآرق  اریز  , درادن دوجو  تشز  راک  زا  رت  هدیدنسپ  کینراک و  زا  رتدنسپان  يزیچ  اهر  شـهـ
هجنکشو اهیتخس  عاونا  نامز ,  نآ  زا  شیپ  یل )  دنتسه و( دورطم  نآ ,  لها  نآرق و  راگزور  نآرد  دنا  هدرپس  یشومارف  تسد  هب  ار  نآ  , 

نآ دـننک  یم  توالت  ار  نآ  میداد ,  باتک  نانآ  هب  هک  یناسک   )) هیآ هرا  ـ برد ع ,)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دوش ـ . لاـمعا  ناراکتـسرد  قح  رد  اـه 
ماک و ـ حا ار بـفـهـمـنـد , شیناعمدننک  یم  یعـس  دنناوخ , یم  هدرمـش  نشور و  ار  شتایآ  دو : ـ مر فـ ـت ,))  ـسا نآ  توال  هک حـق تـ هنوگ 

یم دنپ  شیاهلثمزا  دنریگ , یم  قشمر  ـش سـ یا ـهـ نا ـتـ ساد زا  دنـسرت , یم  شباذع  زا  دنراودیما , شا  هدعو  هب  ددنب , یمراک  هب  ار  شنیمارف 
رـس تشپو  تایآ  ظفح  هب  نآرق  توالت  قح  هک  دنگوسادخ  هب  دـننک  یم  يرود  شیاه  یهن  زا  دـنروآ و  یماج  هب  ار  شیاهرما  دـنریگ ,

دندرک یم  ار حـفـظ  شتاملک  فورح و  تسین   , نآ شماوه  یـشاوح و  هعلاطم  يا و  هروس  توالتو  شتا  فور و کـلـمـ ندناوخ حـ مه 
يوس هک  هتسجخ  تسا  یباتک  : )) دیامرف یم  لاعتم  يادخ  تسا ,  نآ  تایآ  رد  لماتو  ربدت  هب  هکلب  دنتـشاذگ , ورف  ار  شیناعم  دودحو و 

نآ توالت  قح  هک  هنوگ  نآ  دننک  یم  توالتار  نآ   )) هیآ هرابرد  (ص ,)  ادخ ربما  پـیـ دننک ـ .)) ربدـت  نآ  تایآ  رد  ات  میداتـسرفورف ,  وت 
! ایادـخ راب  تفگ :  یم   , نآرق متخ  زا  سپ  (ع ,)  داجـس ما  ـ ما دـننک ـ . یم  يوریپ  دـیاشو , دـیاب  هک  نانچ  نآ  زا  ینعی )  : ) دومرف تسا ,)) 

ياهنابز  ( ندوبن حیصف   ) یتشرد یتخس و  نآ ,  نایب  ترابع و  ییوکین  ببـس  هب  يدومر و  اطع فـ کمک  ام  هب  نآرق  توالت  رد  هک  نونکا 
( دندنب یم  راک  هب  و   ) دننک یم  تیاعر  تساراوازس  قح و  هک  هنوگ  نآ  ار  نآ  هک  هد  رارق  یناسکزا  ار  ام  سپ  يدرک ,  ناسآ  مرن و  ار  ام 
, زگره ار  ادخ  باتک  امـش  هک  دینادب  نیقی  ع :)   ) نس ما حـ ـ ما دـنیامن ـ . یم  تعاطاار  وت  نآ ,  مکحم  تایآ  ربارب  رد  میلـست  هب  داقتعااب  و 

نآ هاگ  ره  هک  اریز  دـنک , یم  فیرحت  ار  نآ  یـسک  هچ  دیـسانشب  هک  ها  نآ گـ مـگـر  در , دـیهاوخن کـ توـالت  دـیاش , دـیاب و  هک  ناـنچ 
ار نآ  دندش و  هدـناوخ  ارف  مالـسا  هب  هک  یمدرم  نآ  دـنیاجک  ع :)   ) یلع ماما  دیـسانش ـ . یمار  هنافلکتم  تاهیجوت  اهتعدـب و  دیتخانـشار ,

شراوتــسا دـندرک و  توـالت  ار  نآرق  هـک  نـم  ناردارب  نآ  رب  ادرد , غـیرد و  دـندینادرگ ـ . شراوتــسا  دـندناوخ و  ار  نآرق  دـنتفریذپ و 
ارف داهج  هب  دندناریمار  تعدـب  دنتـشاد و  هگن  هدـنز  ار  ربمایپ )  ) تنـس ودنتـشاد  اپ  رب  ار  اهنآ  دندیـشیدنا و  ضیارف ,  هرابردو  دـندینادرگ 

. دندومن يوریپوا  زا  دندرک و  نانیمطا  شیوخ  ربهر  هب  دندرک و  تباجا  دندش و  هدناوخ 

 . نآرق ندنکفا  رود 

حو ـ ضو بـه   ) ار نآ  ـد  یا امتح بـ هک  تفرگ  نامیپ  هدش ,  هداد  باتک  نانآ  هب  هک  یناسک  زا  دنوادخ  هک  ار  یماگنه  نک )  دا  یـ  ) و  . )) نآرق
دندروآ و تسد  هب  زیچان  ییاهب  نآ ,  ربارب  رد  دنتخادنا و  دوخ  رـس  تشپ  ار  دهع )  ) نآ سپ ,  دینکن  شنامتک  دییامن و  نایب  مدرم  يارب  ( 
ـ  تشاد یم  قیدـصت  دوب  نانآ  اب  ار  هچنآ  هک  ـ  دـمآ ناشیارب  ادـخ  بناج  زا  يا  هداتـسرف  ها کـه  نآ گـ و  ((. )) دـندرک يا  هلماـعم  دـب  هچ 
نآ یتما ,  ره  (ع :)  داوج ماما  دنناد ـ .)) یمن  چـیه )  نآزا   ) ییوگ هک  نانچ  دـندنکفا , رـس  تشپ  ار  ادـخ  باتک  باتک ,  لها  زا  یهورگ 

یتسود و هب  ار  دوخ  نانمـشد  هک  هاگ  نآ  تفرگ و  نا  ـ نآ زا  ار  نآ  ملعدـنوادخ  دـنکفا , رود  درک و  اهر  ار  دوخ  ینامـسآ  باتک  هک  هاگ 
نآ تاملکو  فورح  هک  دوب  نیا  هب  باتک ,  ندنکفا  رودداد  تمو  ـت و حـکـ یالو نا  ـشـ یا ار بـر  نانمـشد  نآدنوادخ  دنتفرگ , یتسرپرس 

دندنب یمن  راک  هب  دننک و  یمن  تیاعر  ار  نآاما  دننک  یم  تیاور  دـنناوخ و  یم  ار  باتک  دـندرک , فیرحت  ار  شیناعم  دنتـشاد و  اپ  رب  ار 
یمن راک  هب  دـننک و  یمن  تیاعر  ار  نآ  هک  نیا  زا  نایاناد  دنلاحـشوخ و  , دـننک یم  ظـفح  دـنناوخ و  یم  بوخ  ار  نآ  هک  نیا  زا  ناـنادان 
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ادخ تایآ  هک  هدوب  یناسک  زا  وا  دور , خزود  هب  لاح )  نیا  اب   ) دریمبو و دشاب  ناوخ  نآرق  هک  ره  ع :)   ) یل ما عـ ـ ما دنکانهودنا ـ . دـندنب ,
 . تسا هتفرگ  یم  دنخشیر  هب  ار 

 . نآرق تئارق  بادآ 

؟  تسیچ نآرق  هاگرذگ  ادـخ , لوسر  يا  دـش : ضرع  دـینک  تفا  ار نـظـ نآر  ها قـ ـ گرذ گـ (ص :)  اد ـبـر خـ ما پـیـ ناهد ـ .  ندرک  زیمت  1 ـ 
اهنآ سپ  تسا  نآرق  ياههاگرذگ  امش  ياهناهد  انامه  ندز ـ .  كاوسم  اب  دومرف : مینک ؟  شزیمت  هچ  اب  دش : ضرع  ناتیاهناهد ,  دومرف :

. ادخ هب  ندرب  هانپ  2 ـ  تسا .  نآرق  هاگرذگ  امـش , ياهناهد  هک  اریز  دینک , وبـشوخ  ار , ناتیاهناهد  دینک ـ . وبـشوخ  ندز ,  كاوسم  اب  ار 
هلمج نتفگ   ) هذاعتـسااب ار  تیـصعم  ياهرد  ع :)   ) قداص ما  ـ ما رب ـ .)) هانپادخ  هب  میجر  ناطیـش  زا  يدناوخ ,  نآرق  هاگ  ره  سپ   . )) نآرق

رد دـییاشگب ـ . میحرلا )))  نمحرلا  هّللا  مسب   )) هلمج نتفگ   ) هیمـست اب  ار  تعاط  ياـهرد  دـیدنبب و  میجرلا )))  ناطیـشلا  نم  هّللاـب  ذوعا  ))
هانپ ادخ  هب  تسا ,  نیطایش  نیرتدیلپ  هک  میجر  ناطیش  زا  يرآ ,  دومرف : يا ,  هروسره  عورش  ماگنه  رد  هذا  ـتـعـ ـسا زا  لاؤ  ـ ـس ـخ بـه  ـسا پـ

 (, (ص ادخ ربمایپ  ناوخب ـ .))  هدرمـش  هدرمـش  ار  نآرق  يازفیب و  فصن )   ) نآ رب  ای   . )) نآرق ندناوخ .)  هدرمـش  نشور و   ) لیترت 3 ـ  رب .
هب رعـش  نوچمه  هدـم و  شاپ  فلع  مخت  دـن  ـ نا ار مـ نآ  ناوخب و  هدرمـشو  نشور  ار  نآرق  دومرف : الیترت ,)) نآرقلا  لـتر  و   )) هیآ هراـبرد 

نیا امش  ششوک  همه  دیروآ و  رد  تکرح  نآ بـه تـپـش و  ـا  بار ـهـا  لد گنرد کـنـیـد , شیاهیتفگـش  رد  ناوخم  هدیرب  هدیرب و  باتش و 
هدیرب هدیربو  دنت  رعـش  دننام  دیناوخب و  هدرمـش  نشور و  ار  نآرق  دومرف : هیآ ,  نی  هرا هـمـ ـ برد نـیـز  دیناسربرخآ ـ . هب  ار  هروس  هک  دشابن 

. دیناسر رخآ  هب  ار  هروس  هک  دشابن  نیا  امش  یعس  مامت  ودینز  رتشین  نآ  اب  ار  اهلد  دینک و  لمات  شزیگنا  تفگـش  بلاطم  رد  ـیـد , ناو مـخـ
نوچ ناوخ و  هد مـ ـ یر باتـش و بـ هب  رعـش  دـننامو  ناوـخب  حـضاو  نشور و  ار  نآرق  دـیامرف : یم   , هیآ نیمه  هراـبرد  زین  ع ,)   ) یلع ماـما   ـ

هب ار  هروس  هک  دشابن  نیا  امش  یعـس  مامت  ودینکفا  ساره  میب و  هب  نآ )  هلیـسو  هب   ) ار دوخ  تخـس  ياهلد  هکلب  زاسم  شا  هدنکارپ  گیر 
دـنناوخ و هدرمـش مـی  لماتاب و  ار  نآرق  تایآ  دـنزیخ و  یم  اـپ  هب  ماـگنه  بش  : دـیامرف یم  ناراـگز ,  ـیـ هر ـف پـ ـصو رد  دـیرب ـ . ناـیاپ 

نآرق رد  ایآ   . )) نآرق ربدت . 4 ـ  دنیوج . یم  نآ  رد  ار  دوخ  يرامیب  درد و  يوراد  دنزاس و  یم  كانهودـنا  نآ  ندـناوخاب  ار  ناشیاهناج 
ربدت شتایآ  رد  ات  میداتسرفورف ,  وت  يوس  ار  نآ  هک  هد  ـنـ خر ـت فـ سا ـی  با کـتـ  ((. )) تسا هدش  هدز  اهلفق  ناشیاهلد  رب  ای  دننک  یمن  ربدت 

اهنآ نیـشیپ  ناردپ  يارب  هک  هدمآ  نانآ  يارب  يزیچ  ای  دنا , هدیـشیدنین  نخـس  نیا  تم )  عـظـ  ) رد ـا  یآ ((. )) دنریگدنپ نادنمدرخ  دـننک و 
ع  ) ما عـلـی ـ ما دنتفای ـ .)) یم  يرایـسب  فالتخا  نآ  رد  هنیآ  ره  , دوب ادخ  ریغ  دزن  زا  رگا  دننک ؟ یمن  ربدت  نآرق  رد  ایآ   ((. )) تسا هدماین 

يریخ دشابن , ماوت  هشیدناو  مهف  اب  هک  یتدابع  رد  هک  دـینادب  تسین ,  يریخ  دـشابن , هارمه  ربدـت  اب  هک  یندـناوخ  نآرق  رد  هک  دـینادب  (: 
رظن نآرد  هک  تسا  هتسیاش  دش , هدوشگ  يا  هنیجنگ  هاگ  ره  سپ ,  دنتسه  شناد  ياه  هنیجنگ  نآرق  ياه  هیآ  (ع :)  داجـس ماما  تسین ـ . 

ربمایپ تساهتربع ـ .  اهدـنپ و  نیرتاـسر  نآرق  هک  اریز  دـیزومآ , تربع  نآ  زا  دـینکربد و  نآر تـ تا قـ ـ یآ رد  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما ینکفا ـ . 
ار نآرق  : دومرف رمع  رسپ  هب  ینا  رد سـخـنـ دوش ـ . یمن  انادو  هیقف  نآ )  رد  , ) دناوخب زور )  ) هس زا  رتمکرد  ار  نآرق  هک  یـسک  (ص :)  ادخ

یم ناوخب  بش  تسیب  رد  دومرف : مناوـخب  تدـم  نیا  زارتـمک  رد  مناوـت  یم  نم  مدرک :  ضرع  دـیوگ : یمرمع  نبا  ناوـخب  هاـم  کـی  رد 
مه نیازا  رتمک  رد  مناوت  یم  درک : ضرع  ناوخب  بش  هد  رد  دومرف : مناوخب  مه  تدـم  نیا  زا  رت  ـمـ کرد مناوت  یم  مدرک :  ضرع  دـیوگ :

 , بش کـی  رد  نآرق  ندرک  متخزا  لاؤس  هب  خـساپ  رد  ع ,)   ) قداـص ماـما  ورم ـ . رتوـلج  نیا  زا  ناوـخب و  بش  تفه  رد  دوـمرف : مناوـخب 
نآ نامز  دـنا  هدروآ  نامیا  هک  یناـس  يار کـ ـا بـ یآ  . )) نآرق عوشخ .  5 ـ  یناوخب .  هام  کـی  زا  رتمک  رد  ار  نآ  هک  مرادـن  شوخ  دومرف :
اهنآ هب  نیا  زا  شیپ  هک  دنـشابن  یناسک  نانوچ  دوش و  عشاخ  تسا  هدـش  لزان  قح  زا  هچنآ  ادـخ و  دای  يارب  ناـشیاهلد  هک  تسا  هدیـسرن 

 ( (ع اضر ماما  دنناقساف ـ .)) نانآ  زا  يرایسبو  دش  تخـس  ناشیاهلد  سپ  تشذگ و  اهنآ  رب  يزاردراگزور  دش و  هداد  ینامـسآ )   ) باتک
, دیسر یم  دوب  هدش  دای  شتآ  ای  تشهب  زا  نآ  رد  هک  يا  هیآ  هب  هاگره  دناوخ و  یم  نآرقرایسب  شرتسبرداهبـش   , ناسارخ هب  رفـس  هار  رد 
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یم نآرق  یتقو  هک  متفگـش  رد  نم  (ص :)  ادـخ ربماـیپ  درب ـ . یم  هاـنپ  وا  هب  شتآ  زا  درک و  یم  تلاسمادـخ  زا  ار  تشهب  تسیرگ و  یم 
ار نآر  قـ تسا ـ .  هدـش  لزاـن  نیزح  توص  اـب  نآ  هکاریز  دـیناوخب , نیزح  زاوآ  اـب  ار  نآرق  دوـش ـ . یمن  دیفـس  میوـم  هنوـگچ  مناوـخ , 

يا هدید  چیه  دناوخن ـ . زاوآ  اب  ار  نآرق  هک  یـسک  تسینام  زا  دـینزب  هیرگ  هب  ار  دوخ  دـیآ , یمن  نات  هیرگرگا  دـینک و  هیرگ  دـیناوخب و 
نیرت ناوخ  شوخ  هک  لاؤس  نیا  ـخ بـه  سا رد پـ دوش ـ . نشور  تمایقزور  هک  نیا  رگم  دوشن , ریزارس  شکشا  نآرق  ندناوخ  زا  هک  تسین 

. دسرت یم  ادخ  زا  هک  ینک  رکف   , يونشب ار  شندنوخ  نآرق  هاگ  ره  هک  یسک  : دومرف تسا ,  یسک  هچ  نآرق 

 . عونمم ياهتوالت 

اریز , دی يرود کـنـ نارا  ناقـساف و گـنـهـکـ ياهنحل   ( ندرب راک  هب   ) زا دیناوخب و  برع  ياهزاوآو  اهنحل  اب  ار  نآرق  (ص :)  ادـخ ربما  پـیـ  ـ
رد  , ناشیـشک یناوخ  دورـس  يرگ و  هحون  یناوخ و  هزاوآ  نوچمه  ار , ناشدـناوخ  نآرق  يادـص  هک  دـنیایب  ینامدرم  نم  زا  سپ  يدوزب 
نم ینارگن  تسا ـ .  هنوراو  دیآ , ناششوخ  اهنآ  ندناوخ  نآرق  زا  هک  یناسک  ياهلد  ناشیاهلددورن و  رتارف  ناشیولگ  زا  دنناخرچب و  ولگ 

یهنار اـم  (ص )  ادـخ لوسر  هحاور :  هّللاد بـن  عـبـ دـیناوخب ـ . زاوآو  زاـس  اـب  ار  نآرق  دیرامـش و  کبـس  ار  نیا  هک  تسا  نیا  امـش  يارب 
دوخ شاعم  رارما  هلیـسو  ار  ندـناوخ  نآرق  هک  یـسک  (ص :)  ادـخ ربمای  پـ دـناوخب ـ . نآرق  تبانج  لاح  رد  ام  زا  يدرف  هک  نیا  زا  دومرف ,

 . تسا تشوگ  نودب  یتلکسا  شا  هرهچ  هک  دیایب  یلاح  رد  تمایق  زور  دهد , رارق  مدرمزا 

. دنک یم  شتنعل  نآرق  هک  یسک 

هکلب نآ ,  تیاور  نتـسناد  هب  هن  تسا و  ندرک  توالت  هب  هن  نآرق  دنک ـ . یم  شتنعل  نآرق  هک   , یناوخ نآرق  اسب  يا  (ص :)  ادـخ ربمایپ   ـ
نآرق  , تشادـن زاـب  رگا  سپ  دراد  زاـب  ناـهانگ )  زا  ) ار وـت  هک  یناوـخ  یم  نآرق  یناـمز  اـت  وـت  نآ ـ .  ندـیمهف  تسا و  تیادـه  هب  نآرق 

ار نآ  تقیقح )  رد   ) تشادـنزاب ار  وت  رگا  اریز  ناوـخب ,  نآرق  دراد , یم  زاـب   ( ناـهانگ زا   ) ار نآر تـو  ـی کـه قـ نا ـ مز تـا  يا ـ .  هدـناوخن 
زا نآ نـمـ رد  مدرم  دـشاب و  يا  هلحمرد  هک  يدجـسم  تسا ,  رگمتـس  نوردـنا  رد  هک  ینآرق  دـنرفن : راـهچ  اـیند  ناـبیرغ  يا ـ .  هدـناوخن 

. درب یم  رس  هب  دب  ینامدرم  نایم  رد  هک  يراگزیهرپ  درم  ودوشن  هدناوخ  دشاب و  يا  هناخ  رد  هک  یفحصم  , دنناوخن

. راکبان نایراق 

ینهآ یبایسآ  خزود  رد  (ص :)  اد ـبـر خـ ما پـیـ دنتسه ـ . نآ  نایراق  نم ,  تما  ناقفانم  رتشیب  دومرف :  ( (ص ادخ ربمایپ  ۀعیرـشلا :  حابـصم   ـ
ندیسر دصق  هب  دورب و  رگمتس  ییاوشیپ  دزن  سک  ره  (ع :)  رقا ما بـ ـ ما دوش ـ . یم  درآ  راکهنگ  ياملعو  نایراق  ياهرـس  نآ  اب  هک  تسا , 

کی یفرح  ره  يارب  هدنونـشو  دوش  یم  تنعل  هد  دـناوخ  یم  هک  یفرح  ره  يازا  رد  يراق  دـناوخب , نآر  وا قـ يارب  ایند  زا  یلانم  لام و  هب 
. دنادرگ مارح  وا  رب  ار  تشهبدنوادخ  دریگ , ارف  نآ  رویز  ایند و  ياربار  نآرق  سک  ره  (ص :)  اد ـبـر خـ ما پـیـ تنعل ـ . 

 . نایراق ياه  هنوگ 

يارب یهورگ  دـنهورگ : ـه  ـس ناناوخ  نآرق  هکدـید  یهاوخ  ینامب ,  هدـنز  رگا  یکع ,  درم  يا  : دومرف رماع  نب  ساـیا  هب  ع )   ) یلع ماـما   ـ
لجوزع يادخ  يارب  هک  یـشاب  یناسک  زا  یتسناوترگا  وت  ندرک و  هزیتس  يارب  یهورگ  وایند  يارب  یهورگ  دـنناوخ , یم  لجوزع  يادـخ 

ییاون هب  ناهاشزا  هلیـسو  نادب  ات  دناوخ , یم  نآرق  هک  ییراق  : دنا هنوگ  هس  نایرا  قـ ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما شاب ـ .  نینچ  دـنناوخ , یم  نآرق 
یم ظفح  ار  شتا  ـلـمـ کو فور  دناوخ و حـ یم  نآرق  هک  ییراق  تسا  نایخزود  زا  یسک  نینچ  دشورف , یگرزبو  رخف  مدرم  رب  ـد و  ـسر بـ
دوش یم  ناهنپ  دوخ  كرب  هالک  ریز  رد  نآ  اب  دناوخ و  یم  نآرق  هک  ییراق  تسا و  نایخزود  زا  زین  نیا  دنک  یماهر  ار  شیناعم  اما  دنک ,

دلج 10 ۀمکحلا  www.Ghaemiyeh.comنازیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 142زکرم  هحفص 80 

http://www.ghaemiyeh.com


لالح و ار  شلالحو  دروآ  یم  اج  هب  ار  شـضیارف  دروآ و  نا مـی  ـمـ یا ـهـش  با ـ ـش تا مـتـ ـ یآ هب  دـنک و  یم  لمع  نآ  مکحم  تاـیآ  هب  و 
تسا و نایتشهب  زا  دـهد و  یم  تاجن  هنتف  ياـهیهارمگ  زا  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  یناـسک  زا  يراـق  نیا  درامـش , مار مـی  ار حـ شمارح 

يا هلیـسوار  نآ  دناوخ و  یم  نآرق  هک  يدرم  دنا : هنوگ  هس  نآرق  نایراق  (ص :)  ادخ ربمایپ  دـنک ـ . یم  تعافـش  دـهاوخ , هک  ره  هرابرد 
شیناعم دراد و  یم  اپ  رب  ار  شتاملک  ظافلا و  ودناوخ  یم  نآرق  هک  يدرم  دهد و  یمرارق  مدرم  هجوت  نا و جـلـب  ـ ها ـ ـش برقت بـه  يارب 

وراد دناوخ و  یم  نآرق  هک  يدر  دا و مـ ـکـنـ ندا ـ یز ار  اهنآ  لاثما  ادخ  تسا و  دایز  ناشدادعت  نآرق  نایراق  زا  هتسد  نیا  دراذگ  یم  ورف  ار 
یم يرپس  یگنش  نآ بـه تـ ار بـا  شزورو  ـد  نارذ يراد مـی گـ نآ بـه بـیـ ار بـا  دهن شـبـش  یم  شیوخ  لد  درد  يور  رب  ار  نآرق  مهرمو 

ار الب  نا ,  ـ شدو ـ جو تکرب  هب  دنوادخ  هک  دننانیا  شدننازخ  یم  دوخ  ياهیکرب  هالکریز  دنراد و  یم  اپ  هب  ناشیاهدجـسمرد  ار ) نآ   ) دنک
دنرتبایمک . رمحا  تیربک  زا  نایراق  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  دتسرف , یم  ورفار  نامسآ  ناراب  درب و  یم  نایم  زا  ار  نانمشد  ودنادرگ  یم 

يادصاب ات  دنزومآ , ار مـی  نآ  یخرب  تسا  يراق  ینالف  دنیوگب  هک  نیا  يارب  دنریگ , یم  ارف  ار  نآرق  مدرم  زا  یخرب  ع :)   ) قداص ماما   ـ
یم ارفار  نآرق  مه  یخر  بـ دراد ) ـی نـ شزرا نا  ـ شرا کـ  ) يریخ نـیـسـت اهنیا  رد  دراد  شوخ  یتوص  ینالف  دنیوگب  مدرم  دنناوخب و  شوخ 

(ص ادخ ـبـر  ما پـیـ دناد ـ . یمن  ای  دناد  یم  ار  بلطم  نیا  یسک  هک  دنهد  یمن  یتیمها  دنرب و  یمرـس  هب  نآ  اب  ار  ناشزور  بش و  دنریگ و 
ار لجوزع  يادخ  تشوگ ,  یبو  یناوخت  ـ سا يا  هر  اب چـهـ تمایق  زوررد  دناوخب , نآرق  يزیچ  هب  ندیـسر  یبلط و  ترهـش  يارب  هک  ره  (: 
ارچ اراگدرورپ , : )) دیوگب سپ  دنادرگروشحم , روک  ار  وا  تمایق  زور  دـنوادخ  , دـنک لمع نـ نآ  هب  دـناوخب و  نآرق  هکرهو  دـنک  رادـید 

 ((. يدرک روشحم  روکارم 

 . نآرق هب  نداد  شوگ 

رتهب شیارب  , دنک شوگ  نآرق  زا  هیآ  کی  هک  ره  دهد ـ . شوگ  ادخ  مالک  هب  سپ ,  تسادخ ,  قاتـشم  هک  ره  ناه !  (ص :)  ادـخ ربمایپ   ـ
ـ .  ترخآ يالب  نآرق ,  هدنونش  زا  دوش و  یمرود  ایند  يالب  نآرق ,  يراق  زا  تسا ـ .  نمی  رد  یگرزب  هوک  مان  ریبث  تسالط ,  زا  يریبث  زا 

, دـنک توـالت  ادـخ  باـتک  زا  هیآ  کـی  هک  رهو  دوش  هتـشون  نادـنچ  ود  یباوث  شیارب  دـهد , شوگ  ادـخ  باـتک  زا  هیآ  کـی  هب  هکر  هـ
. دشاب وا  يارب  يرون  هیآ  نآ  تمایقزور 

 . نآرق هب  نداد  شوگ  بادآ 

نآ هب  وگ : بـ ((. )) دـیریگ رارق  تمحر  دروـم  هک  دـیاش  دـینامب , شوماـخو  دـیهد  شوـگ  نآ  هب  دوـش , هد  ـ ناو نآر خـ ها قـ ـ گر هـ  . )) نآرق
هب اه  هناچ  هب  دوش , توالت  نانآرب  نآر )  قـ  ) هاگره دـنا , هدـش  هداد  ملع  نآ  زا  شیپ  هک  یناسکانامه  دـیرواین , ناـمیا  اـی  دـیروایب  ناـمیا 

و)  ) دنتفا یم  كاخ  هب  اه  هناچ  هب  تسا و  یندش  امراگدرورپ  هدعو  انام  هـ راگدرورپ مـا , تسا  هزنم  دنیوگ : یمو  دنتفا  یم  هدجس  كاخ 
نادنزرف زا  تشاد :  ینازرا  تمعن  ناشیا  رب  دنوادخ  هک  دندوب  ناربمایپ  زا  یناسک  نانآ  ((. )) دوش یم  هدوزفا  اهنآ  شنرک  رب  ودـنیرگ  یم 

ـت یاد هـ ار ) نانآ   ) هک یناسک  زا  لیئارـسا و  میهاربا و  نادـنزرف  زا  میدرک و  راوس  یتشک )  رب   ) حون هارمه  هک  یناـس  زا کـ دـندوب و  مدآ 
((. دـنداتفا یم  كاخ  هب  نایرگ  نانک و  هدجـس  دـش , یم  هدـناوخ  نانآ  رب  نامحر  يادـخ )   ) تایآ هاگر  هـ و )  ) ـم ید ـ یز ـ گر ـ بو ـم  یدو نـمـ

 ( نتورف و   ) مرن هدـش  لزا  هک نـ یتقیقح  نآ  ادـخ و  داـی  هب  ناـشیاهلد  هک  هدیـسرن  نآ  تقو  دـنا , هدروآ  ناـمیا  هک  یناـس  يار کـ ـا بـ یآ ))
دیدرگ و تخـس  ناشیاهلد  دیـشک و  ازارد  هب  نانآ  رب  راظتنا  رمع و )  ) دش و هداد  باتک  اهنادـب  شیپزا  هک  دنـشابن  یناسک  دـننام  ددرگ و 
ار نآرق  هک  یـسک  رب  نداد  شوگ  ندنام و  شوماخ  بوجوزا  هرارز  لاؤس  خساپ  رد  ع ,)   ) قداص ما  ـ ما دـندوب ـ .)) قسافاهنآ  زا  يرایـسب 
 (: ـر(ع قا ما بـ ـ ما یناـم ـ .  شوماـخ  ینک و  شوگ  هک  تسا  بجاو  دـش , هدـناوخ  وت  روـضح  رد  نآرق  هاـگره  يرآ ,  دوـمرف : دونـش , یم 

 ((. دینک شوگ  سپ   ((, تعامج ماما  رس  تشپ  بجاو  زامن  رد  ینعی  دش )) هدناوخ  نآرق  هاگ  ره  : )) دیامرف یم  نانمؤم  هب  دنواد  خـ
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 . ینطاب دراد و  يرهاظ  نآرق 

تسا و يدـح  یفرح  ره  ینطاـب و  تسا و  يرهاـظ  ار  نآ  هک  نیا  رگم  درکن , لزاـن  يا  هیآ  چـیه  لـجوزع  يادـخ  (ص :)  ادـخ ربماـی  پـ  ـ
يارب ترابع ,  قیاقح  فیاطل و   , هراشا رهاظ ,)  ) ترابع تسا :  زیچ  راهچ  رب  لجوزع  يادخ  باتک  (ع :)  داج ما سـ ـ ما یعطقم ـ .  يدحره 

زین شنطاب  ودراد  ینطاب  نآرق  انام  هـ ـر(ع :)  قا ما بـ ـ ما ایبنا ـ . يارب  قیاـقح  اـیلوا و  يارب  فیاـطل  صاوخ ,  يارب  هراـشا  تسا ,  مدرم  هماـع 
نآرق هیآ  اریز )  ,) تسین نآرق  ریـسفت  زا  رترود  يزیچ  نادرمدرخ  سر  ـتـ ـسد زا  دراد  ير  ـ ها زین ظـ شرهاـظو  دراد  يرهاـظ  دراد و  ینطاـب 

یم لمح  نوگانوگ  یناعم  اهلکش و  هب  هک  تسا  هتـسویپ  يراتفگ  نآرق  رگید  يزیچ  هرابرد  ـش  نا ـ یا ـت و پـ ـسا يز  هرا چـیـ ـ برد شزاغآ 
تسا و شنزرـس  رـسارس  نآرق  ع :)   ) قداص ماـما  فرژ ـ .  شنطاـب  تسا و  زیگنا  تفگـشو  اـبیز  شرهاـظ  نآرق  ع :)   ) یلع ماـما  دوش ـ .

 . هدننک کیدزن  شنطاب 

 . يار هب  ریسفت  زا  زیهرپ 

هک یـسک  ع :)   ) قداص ماما  دـنک ـ . ریـسفت  شدوخ  يار  ساسا  رب  ارم  نخـس  هک  یـسک  تسا ,  هدرواین  نامیا  نم  هب  (ص :)  ادـخ ربمایپ   ـ
ربماـیپ تسوا ـ .  ندرگ  هب  شهاـنگ  , دـشاب تسرداـن  رگا  تسین و  روجاـم  دـشاب , تسرد  شریـسفت  دـنک و  ریـسفت  دوـخ  يار  هب  ار  نآرق 

دـیوگب و نخـسدوخ  رظن  قباـطم  نآرق  رد  هک  ره  تسا ـ .  شتآ  شهاـگیاج  دـیوگب , نخـس  نآرق  هراـبرد  هتـسنادن  هـکره  (ص :)  ادـخ
یماگل هک  دوش  هدروآ  یلاح  رد  تمایق  زور  دـیوگب , يزیچ  هتـسنادن  نآرق  رد  هک  هـر  تسا ـ .  هدرک  اطخزاب  دـشاب , مه  تسرد  شنخس 

ـ . دنک اجبان  لیواتار  نآرق  هک  تسا  يدرم  مسرت ,  یم  نآ  زا  متما  يارب  دوخ  زا  دعب  هک  يزیچ  نیرتشیب  تسا ـ .  هدش  هدز  وا  رب  شتآ  زا 
 . یتخات ایند  یپ  رد  نآرق ,  لیوات  اب  دیامرف : یم   , هیواعم هب  يا  همان  رد  ع ,)   ) یلع ماما 

. ؟  تسیک سانش  نآرق 

رقاـب ماـما  دـن  لاـیخ مـی کـنـ روـط  نیا  درک : ضرع  یتـسه ؟  نایرـصب  هـیقف  وـت  هداـتق !  يا  : دوـمرف هماـعد  نـب  ةداـتق  هـب  (ع )  رقاـب ماـما   ـ
يور زا  اـی  ینک  یم  شریـسفت  ملع  يورزا  دوـمرف : (ع )  رقاـب ماـما  يرآ  درک : ضرع  هداـتق  ییوـگ  یم  نآرق  ریـسفت  هک  ما  هدینـش  : دوـمرف
هدوب نآ  بطاخم  هک  دسانش , یم  یـسک  تقیقح  رد  ار  نآرق  هداتق !  يا  دومرف ـ  هک  اج  نآ  ات  ملع ـ  يور  زا  هن ,  درک : ضرع  یهاگآان ؟ 

ار امش  نم  هکلب  تفگ ,  دهاوخن  نخس   ( شدوخ  ) زگره وا  اما  دیروآ , نابز  هب  ار  نآ  سپ  ـت ,  سا نآر  ـن قـ یا ع :)   ) ما عـلـی ـ ما تسا ـ . 
یم قح  يوس  هب  ار  امـش  ) دنتـسه قح  ياهمامز  نانآ  دـیامرف : یم  مهیلع ,  هّللا  تاولـص  ربمایپ  ترتع  ـف  ـصو رد  منک ـ .  یم  هاگآ  نآ  زا 

نارتشا نوچمه  دـیروآدورف و  نآرق  ياههاگلزنم  نیرتهب  رد  ار  نانآ  سپ  ییوگتـسار  یتسار و  ياـهنابز  نید و  ياـه  هناـشن  و  دـنناشک )
رارق ینامـسآ )  ي   ) اهباتک همه  بطق  نآرق و  بطق  ار  تیب ,  لها  ام , تیـالو  دـنوادخ  ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دیباتـشباهنآ ـ . يوس  هب  هنـشت 

نشور و ناـمیا  دوـش و  یم  هدیـشخب  یهلا )  ي   ) اـهباتک تیـالو ,  نآ  هلیـسو  هب  دـخرچ و  یم  نآدرگرب  مـکحم  نآرق  کـه  ـت ,  ـسا هداد 
. دوش یمراکشآ 

 . نآرق تایآ  عاونا 

ساسا اه  ـ نآ ـت  سا نشورو )  حیرص   ) مکحم یتایآ  نآزا ,  يا  هراپ  داتـسرفورف  وت  رب  ار  نآرق )   ) باتک نیا  هک  تسا  یـس  وا کـ  . )) نآرق
لیوات بلط  ییوج و  هنتف  يارب  تسا ,  فار  ـحـ نا ناشیاهلد  رد  هک  یناسک  اما  دنریذپ ) لیوات  هک   ) دـنتاهباشتم رگید  يا )  هراپ   ) دـنباتک و

نانآ  ) دناد یمن  یـسک  شناد  رد  ناراد  ـه  ـش ـ یر واد  ـ خز ـ جار ـلـش  یوا نآ کـه تـ اب  دـننک , یم  يوریپ  نآ  هباشتم  زا  دوخ ), هاوخلد  هب   ) نآ
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رکذتم یـسک  نادنمدرخ  زجو  تسامراگدرورپ  بناج  زا  هباشتم )  هچ  مکحم و  هچ   ) هـمـه ـم ,  یدروآ نا  ـمـ یا نادـب  ام  دـنیوگ : یم  هک ) 
لمع لال  هب حـ سپ  اهلثم  هباـشتم و  مکحم و  مارح و  لـالح و  تسا :  هدـش  لزاـن  هجو  جـنپ  رب  نآرق ,  (ص :)  ادـخ ربماـیپ  دوش ـ .)) یمن 
فرح تفه  رب  نآرق ,  دیریگ ـ . تربع  اهلثم  زا  دیـشاب و  هتـشادن  يراک  هباشتم  اب  دیدنب و  راک  هب  ار  مکحم  دـیتسیازاب و  مارح  زا  دـینک و 

رب ار  نآرق   , یلاعت كرابت و  يادخ  ع :)   ) یل ما عـ ـ ما لثم ـ .  ناتـسادو و  لدج  ندناسرت و  ندرک و  بیغرت  یهن و  رما و   : تسا هدـش  لزان 
بیغرت یهن و  رما و  زا : دـنترابع  مسق  تفه  نیا  تسا  هدـننک  تیاـفک  هدـنهد و  افـش  نآ  زا  یـشخبره  هک  تسا  هدومرف  لزاـن  مسق  تفه 

تا و ـبـ جاو رخؤم و  مدقم و  ماع و  صاخ و  هباشتمو و  مکحم  خوسنم و  خسان و  تایآ  نآر  رد قـ نا  ـتـ ـساد لدج و مـثـل و  ندـناسرتو و 
. دراد دوجو  رگید , فرح  ياـج  هب  یفرح  فوطعماـن و  عـطقنم  فوـطعم و  عـطقنمو و  ماـکحا  ضیارف و  مارح و  لـالح و  اـه و  ـتـ ـص ـ خر

شیانعم تسا و  درفم  شظفل  یخرب  ودناسر  یم  ار  تیمومع  تسا و  ماع  شظفل  یـضعبو  تسا  صاخ  شظفل  نآرق ,  تاملک  زا  یـضعب 
شیانعم تسا و  يربخ  شظفل  یخرب  لبقتـسم  شیانع  ـت و مـ ـسا یـضام  شظفل  یخرب  درفم  شیانعم  تسا و  عمج  شظفل  یخربو  عمج 

اهنآ زا  یـضعب  تسا  هدـش  هدـنادرگرب  رگید ) يانعم  هب   ) شیلـصا يانعمو  تهج  زا  تسا و  یقاب  اهنآ  زا  یـضعب  رگید  یموق  زا  تیاـکح 
زا دعب  شلیوات  یـضعب  تسا و  نآ  لیوات  زا  شیپ  شلیوات  یـضعب  تسا و  یکی  شلیزنت  لیوات و  یخرب  ودراد  شلیز  فال تـنـ ییانعم خـ

ـفـش ـص تسه کـه نـ یتاـیآرگید  يا  هروـس  رد  نآ  هلاـبند  تسا و  يا  هروـسرد  نآ ,  زا  یتمـسق  هـک  تـسه  یتا  ـ یآ نآر  رد قـ شلیزنت . 
مه اب  ناشیانعم  اما  توا  نا مـتـفـ ـ ـش ـ ظا ـفـ لا نآ  تایآزا  یـضعب  هدـشن ,)  خـسن  و   ) تسا یقاب  دوخ  لاـح  هب  شفـصن  ـت و  ـسا خو  ـ ـس مـنـ

تیعطق زا  دـعب  تسا و  تصخر  هب  رظان  تایآ  یـضعب  تسا  توافتم  ناشیانعم  اما  ناسکی ,  ناشظفل  هک  تسه  مه  یتایآ  تسا ,  ناـسکی 
دوش یم  لمع  شیعطق  ماکحا  تابجاو و  هب  هک  هنوگ  نامه  هک  دراد  تسود  ـل  جوز ـ عد ـ نواد ار خـ ـ یز ـت ,  ـسا هدـش  هتـشاذگ  زاب  تسد  ,

ماجنا ار  اهنآ  تساوخ  رگا  تسا  دازآ  فلکم  صخش  ـت و  سا ـصـت  خر نآر ,  زا قـ ـی  ـض بـعـ دوش . لمع  زین  شیاهتـصخر  تازاجا و  هب 
ها تـقـیـه عـمـل هب گـ نآ  رهاظ  هب  دشاب , یم  شنطاب  فالخ  رب  شرهاظ  هک  تسا  یتصخر  نآ  زا  یـضعب  دنک  كرت  تساوخ  رگا  ودـهد 

یلو تسا  يا  هدـع  هب  شباط  نآر خـ يا قـ ـتـمـهـ ـس زا قـ یـضعبدرک  لـمع  ناوت  یمن  مه  هیقت  باـب  زا  یتح  نآ  نطاـب  هب  یلو  دو  ـ ـش مـی 
مارح هک  تسه  نآ  ياهتمسق  زا  یـضعب  دنتـسه  وا  تما  شقلعتم  اما  تسا ,  (ص )  ربمایپ شبطاخم  نآ  زا  یخرب  دنتـسه  نارگید  دوصقم 

هک تسا  ییانعم  ریغ  رب  نآ  لیزنت  فیلات و  هک  تسه  نآرق  رد  مه  ییاهتمسق  دوش و  یمن  هتخان  نآ شـ ندر  ـمـ ـش لال  اب حـ زج  شندرمش 
ناقیدنزو و نادحلم  همه  رب  وا  يروآ  تجح  لاعتم و  يادخ  خـساپ  هک  تسه  نآرق ,  ياهتمـسق  زا  یـضعب  تسا .  هدـش  لزان  نآ  هرابرد 

ناشداقت ـ عا و   ) نا ـ یا ـ ـسر دـض تـ رب  جاجتحا  نآ ,  زا  ییاهتمـسق  تسا و  ناتـسرپ ,  شتآ  ناتـسرپ و  تبو  هیربج  هیردـق و  هیونث و  هیرهد و 
شیازفا لباق  نامیا  هن  دنیوگ , یم  هک  تسا  یناسک  هب  خساپ  نآ  زا  ییاهتمسق  دوهیرب و  در  نآ  زا  ییاهتمسق  تسا و  ع )   ) حیـسم هرابرد  (

شاداپ و تمایقزا  شیپ  گرم و  زا  دـعب  دـننک  یم  لاـیخ  هک  تسا  یناـسک  ـخ بـه  ـسا رد پـ زین  نآ  زا  ییاهتمـسق  رفک  هن  تسا  شهاـک  و 
 . تسین راک  رد  يرفیک 

 . هباشتم مکحم و  تایآ 

زا يز  ـت کـه چـیـ سا يا  ـه  یآ نآ  مکحم  دومرف :  , لجوزع يادخ  باتک  رد  هباشتم  مکحم و  يانعمزا  لاؤس  هب  خساپ  رد  ع ,)   ) یلع ماما   ـ
زا یخرب  درک  لزان  وت  ربار  باتک  هک  یسک  تسوا  : )) دیامرف یم  هک  لجوزع  يادخ  نخـس  تسا  نیا  تسا ,  هدرکن  ـخ  ـس ار نـ نآ  نآر  قـ

ار اهنآ  يانعماریز  دنا , هداتفا  رد  تکاله  هب  هباشتم  تایآ  رد   , مدرم دـنهباشتم )) رگید  یخرب  دـنباتکلا و  ما  اهنآ  هک  دـنمکحم  یتایآ  نآ 
هب عوجرزا  ار  دوخ  ناس  نیدب  دندرک و  هیجوت  لیواتار و  اهنآ  دوخ  یـصخش  يارآ  اب  ور , نیا  زا  دنتخانـشنار  اهنآ  تقیق  دـندیمهفن و حـ

تسا توافتم  شیانعم  یکی و  شظفل  تسا  هدش  فرحنم  نآ  زا  هک  تسا  نآ  نآرق ,  هباشت  ـا مـ ما دنتسناد . زاین  یباهنآزا  ندیسرپوایصوا 
اج نیا  رد  دنک )) یم  تیاده  دهاوخ  ار  هک  ره  دـنک و  یم  هار  ـد گـمـ هاو ـخـ بار اد هـر کـه  خـ  : )) ـل جوز ياد عـ ـخـن خـ ـس ـن  یا دـننام  ,
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ییاجرد ناشدوخ  لاـمعا  لاـعفا و  ببـس  هب  تسا  تش  هار بـهـ زا  اـهنآ  ندرک  هارمگ  نیا  تسا و  هداد  تبـسن  شدوخ  هب  ار  ندرک  هارمگ 
مکحمزا و لاؤس  هب  خـساپ  رد  ع ,)   ) قداص ما  ـ ما تسا ـ .  هدرک  بستنم  اهتب  هب  رگید  يا  هیآرد  هداد و  تبـسن  رافک  هب  ار  یهارمگ  رگید 

هبتـشم درادـن  تخانـش  نآ  زا  هک  یـسک  رب  هک  تسا  يا  هیآ  هباشتم  مینک و  یم  لمع  نآ  هب  هک  تسا  يا  هیآ  نآ  مکحم  دومرف : هباشتم , 
یخرب اب  نآ  زا  یخرب  هک  تسا  نآ  هباشتم  دوش و  یم  لمع  نادب  هک  تسا  نآ  مکحم  دومرف : شـسرپ ,  نیمه  هب  خساپ  رد  زین  دوش ـ . یم 
هباشتم تایآ  هب  مینک و  یم  لمعاهنادـب  میراد و  نامیا  مکحم ,  تایآ  هب  یهباشتمو  تسا  یمکحم  نآرق  رد  انا  هـمـ تسا ـ .  هیبش  رگید ,

هدش تیادـه  تسار  هار  هب  دـهد , عاجرا  نآ  مکحم  هب  ار  نآرق  هباشتم  هکره  (ع :)  اضر ماما  میدـنب ـ .  یمن  ناشراک  هب  یلو  میراد  نامیا 
, را ـبـ خا ـن  یا ـد : یو مـی گـ هباشتم ,  يانعم  نایب  رد  ع )   ) موصعم ناماما  زا  لوقنم  رابخا  لقن  زا  سپ  نازیملا ,  رد  یئاـبطابط  همـالع  تسا . 

هباشت میتفگ  هک  , دـننک یمدـییات  ار  ام  یلبق  هتفگ  دـن و  ـتـ ـس مه هـ هب  کیدزن  هباشتم  ياـنعم  ناـیب  رد  دوش , یم  هظحـالم  هک  هنوگ  ناـمه 
خوـسنم تاـیآ  هـک  نـیا  اـما  دوـش و  یم  فرطرب  هباـشت  نـیا  مـکحم  تاـیآ  اـب  هباـشتم  تاـیآ  ندرکریـسفت  اـب  هدوـب و  عـفر  لـباق  تاـیآ 

یم رب  تا  ـ یآ نیا  زا  هک  هنوگ  نآ  , اـهنآ ندوب  هباـشتم  تلع  هجو و  تسا و  تسرد   , میتفگ ـالبق  هک  ناـنچمه  بلط  نیا مـ دـنتاهباشتمزج ,
رارمتـسا رگید  مکح ,  نآ  هک  دـهد  حیـضوت مـی  ریـسفت و  نینچ  ار  نآ  خـسان  هیآ  نکیل  تسا  مکح  ندوب  یقاب  نتـشادرارمتسا و  دـیآ ,

نوچ یتامکحم  نآرق و  تاهباشتم  نوچ  یتاهباشت  ـ مز را مـا نـیـ ـبـ خا رد   : )) تسا هدومرف  هک  نویع ))   )) رد  ( ع  ) ماما تیاور  اـما  درادـن و 
ار نخـس  نیا  مه  یلقع  لـیلد  تسا و  هدیـسر  هراـب  نیا  رد  ع )   ) همئا زا  يا  هضیف  ـتـ ـس تا مـ ـ یاور ـبـتـه  لا دراد ,)) دوجو  نآرق  تاـمکحم 

هدش ضرعتم  نآر  ار قـ ـچـه  نآ تساهنآ و  لماش  فیرـش  نآرق  هک  تسا  ییاهزیچ  نامه  لماش  ناراوگرزب  نآ  رابخا  اریز  دنک , یمدییا  تـ
ینعی , دراد تلالد  نآ  رب  ظف  ـت کـه لـ سا ـی  یا فا مـعـنـ ـ ـصوازا هباشت ,  هک  دش  نشور  هتـشذگ  بلاطم  زا  دنهد  یم  حیـضوت  رابخا  نیا  , 

فاـصوا زا  هن  هباـشت  يرآ ,  نآ  زج  يرگید  ياـنعم  رب  مه  تسا و  قاـبطنا  لـباق  رظن  دروم  ياـنعم  رب  مه  هک  تسا  يا  هنوـگ  هب  اـنعم  نآ 
رد هباشت  ندمآ  دیدپ  ـخـن :  ـس ـگـر  ید بـه  مه .  اب  انعم  ظفل و  فاصوا  زا  هن  دـشاب و  هتـشاد  انعم  رب  لامجا  تبارغ و  تلالد  هک  تساظفل 

ع  ) تیب لها   ) رابخا رد  انیع  انعم  نیا  دراد و  لثم  هبنج  یهلا  هقح  فراع  هب مـ تبـسناهنآ  تانایب  هک  تسا  نیا  يارب  ینآرق ,  هباشتم  تاـیآ 
هک تسا  هدـش  تـیاور   ( (ص ربماـیپ زا  دراد  دوـجو  هباـشتم  مـکحم و   , نآرق دـننامه  را نـیـز , ـبـ خا ـن  یا رد  نیارباـنب ,  دراددوـجو  مـه  (( 

 ((. مییوگ یم  نخس  ناشیاهدرخ  هزادنا  هب  مدرماب  ناربمایپ  هورگ  ام  هدومرف : 

 . نآرق ياهتراشا 

قباطم نآرق  تسا ـ .  هدرک  ثوعبم  دونشبراوید ,)) هک  میوگ  یم  رد  هب   )) لثملا برـض  قبط  ربار  دوخ  ربمایپ  دنوادخ  ع :)   ) قداص ما  ـ ما  ـ
زا دوصقم  هدومرف ,  باتع  شربمایپ  هب  لجوز  ياد عـ هـر چـه خـ تسا ـ .  هدـش  لزان  دونـشب ,)) راوید  هک  میوگ  یمرد  هب   )) لـثملا برض 

یکدـنااهنآ يوس  هب  هک  دوب  کـیدزن  میدـینادرگ ,  راوتـساار  وـت  اـم  هک  دوـبن  رگا   : )) هک ـد  نواد نخـس خـ نیا  دـننام   , تسا نارگید  نآ 
هزاجا اهنآ  هب  ارچ  دـشخببار  وت  ادـخ   )) هیآ هرابرد  ـا(ع ,)  ـضر ما  ـ ما تسا ـ .  ربمایپ  ریغ  باتعو )   ) مالک نیا  زا  دوصقم  يوش ,))  لـیامتم 

هیآ نینچمه  تسا  هدش  لزان  دونـشب ,)) راوید  هک  میوگ  یمرد  هب   )) لثملا بر  ـ ـض ـت کـه طـبـق  ـسا یتایآ  هلمجزا  نیا  دومرف : يداد ,)) 
دوب کیدزن  هنیآ  ره  میدـینادرگ ,  راوتـساار  وت  اـم  هک  دوبن  رگا   )) هیآ زی  و نـ دور ))  دا  ـر بـ بو ـنـه عـمـل تـ یآ هـر  يروآ ,  كر  ـ ـش ـر  گا ))

 ((. يوش لیامتم  یکدنا  اهنآ  يوس  هب  هک 

 . نآرق هوجو 

نا بـه ـ نآ :بـا  دو ـ مر وا فـ بـه  داتـسرف , ناـنآ  رب  تجح  هماـقاو  جراوخ  اـب  وگتفگ  يارب  ار  ساـبع  نب  هّللادـبع  هک  یماـگنه  ع ,)   ) یلع ماـما   ـ
هلیسو هب  نانآاب  هکلب  دنیوگ , یم  يزیچ  اهنآ  ییوگ و  یم  يزی  وت چـ دراد  ینوگانوگ  هوجو  نآرقاریز  هز مـکـن ,  ـتـیـ ـس نآر  ـیـلـه قـ ـسو
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 , جراوخ هرابرد  سابع  نبا  هک  مدینـش  ـه :  مر عـکـ دـنرادن ـ .  ( یهیجوت و   ) يزیرگ هار  تنـس  ربارب  رد  نانآ  هک  اریز  نک ,  جاـجتحا  تنس 
هاپـس زا  جراوخ  زا  رفن  رازه  هدزاود  تفگ :  وا  دیوگ  یم  نخـس  دـندش , ادـج  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  دـنتفریذپن و  ار  تیمکح  هک  نانامه 

جاجتحا نانآ  اب  نآرق  هلیسو  هب  ناوخ و  ارف  تنـس  باتک و  هب  ار  نانآ  ورب و  ناشیا  دزن  : دومرف دناوخ و  ارف  ار  عـلـی مـ دنتفرگ , هرانک  یلع 
نوگانوگ هوجو  نآرق ,  (ص :)  ادـخ ربمایپ  نک ـ .  ثحب  ناشیا  اب  ربمایپ )  ) تنـس هلیـسو  هب  هکلب  دراد , نوگانوگ  هوجو  نآرق  اریز  نکن , 

. دینک انعم ) و   ) لمح شهوجو  نیرتهب  رب  ار  نآ  سپ  دراد 

 . نآرقلا ما 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب   , )) تسا هیآ  تفه  دمح , هروس  تسا ـ .  یناثملا  عبس  باتکلا و  ما  نآرقلا و  ما  دمح , هروس  (ص :)  ادخ ربمایپ   ـ
هک ار  یلعم  نب  دیعس  (ص )  ادخ ربمای  پـ تسا ـ .  نآرقلا  ما  میظع و  نآرق  یناثملا و  عبـس  دمح , هروس  دشاب  یم  هیآ  تفه  نآ  زا  یکی  (( 

اد و ها خـ هـر گـ  : )) ـت ـسا هدو  ـ مر ـفـ ند ـ نواد مـگـر خـ دو : ـ مر وا فـ بـه  (ص )  ادـخ لوسردادـن  باوج  وا  اـما  دز  ادـص  دوب  زاـمن  لاـح  رد 
ار نآرق  هروس  نیرت  تمظعاب   , ینک كرتاردجسم  هک  نآزا  شیپ  : دومرف سپـس  دیهدب ؟)) باوج  , دندزاد ـ ـصار پ ـ ـ ــ یا ـ مب ـمـاـ ـش لو  ـ ـسر
اب هکدـیدو :  ـ مر ـمـا فـ ـش اد , لوسر خـ يا  مدرک :  ضرع   , میدیـسر دجـسم  رد  کـیدزن  نوچ  تفرگار و  متـسد  سپ ,  مزومآ  یم  وت  بـه 

نآرقو یناـثملا  عبـس  ناـمه  دـمح ) هروس   (( ) نیملاـعلا بر  هّللدـمحلا  : )) دومرف ترـضح  مزوـمآ  یموـت  هب  ار  نآرق  هروـس  نیرت  تمظع 
لزان نآرقلا  ما  دـننامه  ناقرف ,  رد  هن  روبز و  رد  هن  لیجنا و  رد  هن  تاروت و  رد  هن  دـنوادخ  تسا ـ .  هدـش  هداد  نم  هب  هک  تسا ,  یمیظع 

. دشاب هدناوخ  ار  ناقرفو  روبز  لیجنا و  تاروت و  هک  تسا  نانچ  , دناوخب ار  باتکلا  ۀحتاف  هک  ره  تسا ـ .  هدرکن 

 . هیآ نیرت  شخبدیما  نیرتروآ و  سرت   , نیرت هناهاوختلادع  نیرت ,  میظع 

ناسحاو لدع  هب  دنوادخ  انامه   )) هیآ نآرق  هیآ  نیرت  هناهاوختلادـع  تسا  یـسرکلا  ۀـیآ   , نآرق هیآ  نیرت  تمظع  اب  (ص :)  ادـخ ربمای  پـ  ـ
دـنیب و یم  ار  نآ  , دـنک یبوخ  يا  هرذ  گنـسمه  سک  ره  سپ   :)) تسا هیآ  نیا  نآرق ,  هیآ  ـن  یر ـ تروآ سر  تـ تسا .  دـهد ,))  یم  نامرف 
رب هک  نم  ناگدـنب  يا  وـگب :  : )) تسا هیآ  نیا  نآرق ,  هیآ  نـیرت  شخبدـیما  و  دـنیب )) یم  ار  نآ  دـنک , يدـب  يا  هرذ  گنـسمه  سکر  هـ

((. دیوشن دیمونادخ  تمحر  زا  دیدرک , متس  نتشیوخ 

 . نابرقم

 . نابرقم

نا ـ ــش ـ یا زا  ـی  خر سپ بـ مـیداد  ثاریم  هـب  مـیدرک  ناـشباختنا  هـک  دوـخ  ناگدــنب  زا  ناـسک  نآ  هـب  ار  با  ـن کـتـ یا ها ,  نآ گـ  . )) نآرق
و  ((. )) تسا گرزب  لـضف  ناـمه  نیا  دنباتـش و  یم  اـهیبوخ  يوـس  هب  ادـخ  نذا  هب  ناشیـضعب  دـنلدتعم و  یخرب  دنـشیوخ و  هب  رگ  سـتـمـ

(((. دوب دهاوخ   ) تمعن رپ  تشهبو  تحار  شیاسآ و  رد )  ) دشاب نابرقم  زا  وا )  ) رگا اما  و  ((. )) دننابرقم نانآ  دـنمدقم  ناگدـنریگ  تقبس 
یم مـیداد ,))  ثاریم  هـب  هـب  ار  باـتک  نـیا  هاـگ  نآ   )) هـیآ هراـبرد  ع ,)   ) قداـص ماــما  دنــشون ـ .)) نآ  زا  ناــبرقم  هـک  يا ,  همــشچ  ))

ما ـ ما دوخ ـ . لجوزع  راـگدرورپدرگ  رب  زاتـشیپ  شیوخ و  لد  درگ  رب  لدـتعمو  (( 12 )) دخرچ یم  شیوخ  درگرب نـفـس  رگمتـس  : دیامرف
دسانش یمار  ماما  هک  تسا  یسک  لدتعم ,  تسا و  ماما  , اهیبوخ تاریخ و  هب  هدنریگ  یـشیپ  دیامرف : یم   , هیآ نیمه  هرابرد  زی  نـ ـر(ع ,)  قا بـ

یسک وا  تسام و  زا  شیوخ  هب  رگمتس  : دیامرف یم  هیآ ,  نیمه  هرا  ـ برد نـیـز  دسانش ـ . یمن  ار  ماما  هک  تسا  یسک  شیوخ ,  هب  رگمتـس  و 
هدنری یشیپ گـ تسا و  شوکتخس  تدابع  رد  دبعتم و  هک  تسا  یسک  دصتقمدب  راک  مه  دنک و  یم  ـسـتـه  یا بوخ و شـ راک  مه  هک  تسا 
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 , هیآ نیمه  هرابرد  زین  دوش ـ . دیهـش  هک  (ص )  دـمحم نادـناخ  زا  سک  رهو  ع )   ) نیـسح نسح و  یلع و  زا  دـنترابع  اهیبوخو  تاریخ  هب 
نیـسح و نسحو و  تسا  بلاط  یبا  نب  یلع  تاریخ  اهیبوخ و  هب  هدـنریگ  یـشیپ  تساـم  صوصخم  هیآ  نیا  قاحـساوبا !  يا  دـیامرف : یم 

هانگ مدرم  هیقب  لثم  نتشیوخ ,  هب  رگمتس  دنارذگ و  یم  تدابع  هب  ار  اهبـش  دریگ و  یم  هزور  اهزور  هک  تسا  یـسک  لدتعم ,  ام  يادهش 
دور یم  تشهب  هب  یسرباسح  نودب  هدنریگ ,  یـشیپ  دیامرف : یم   , هیآ نیمه  هرابرد  (ص ,)  ادخ ربمای  پـ دوش ـ . یم  هدیزرمآ  یلو  دنک  یم 

نیمه دور  یم  تشهب  هب  سپس  دوش و  یم  هتشاد  هگن  رـشحم  يارحـص  رد  شیوخ ,  هب  رگمتـس  ودوش  یم  یـسرباسح  ـی  کد ـ نا لد  مـعـتـ
(( راصنا نیرجاهم و  هیلوا  نازاتشیپ  و   )) هیآ هرا  ـ برد دربب ـ .)) ام  زا  هودنا  مغ و  هک  ارادخ  شیاتس  ساپس و  : )) دنیوگ یم  هک  دنتـسه  هدع 

نیرترب نم  اما  دومرف  لزان  ایصوا  ناربمایپ و  هرابردار  تایآ  نیا  لاع  ياد مـتـ خـ دو : ـ مر فـ نابرقمدننانامه ,))  دنمدقم  نازاتـشیپ  و   )) هیآ و 
 : تسا هدش  هتشون  لیجنا  رد  ع :)   ) مظا ما کـ ـ ما تساایصوا ـ .  نیرترب  بلاط ,  یبا  نب  یلع  نم  یصوو  متسه  ادخ  ناگداتـسرف  ناربمایپ و 

. دنتسه قح )  هاگرد   ) نابرقم تمایق  زور  رد  نانیا  مدرم  نایم  ناگدنهد  حالصا  لاح  هب  اشوخ 

 . نابرقم تدابع 

, ادخ هار  رد  ندرک  شـشخب  تسا ـ .  نابرقم  تدابع  نیرترب  ود  نیا  هک  اریز  وکین , نیقی  نیتسار و  صالخا  داب , امـش  رب  ع :)   ) یلع ماما   ـ
هچ دومرف : نانآ  هب  دوب  هتـشگرب  ناشیاهگنر  هدش و  رازن  فیحن و  ناشیاهندب  هک  داتفا  رفن  هس  رب  شراذگ  یـسیع  تسا ـ .  نابرقم  تدابع 

دنادرگ نمیا  ار  نا  ـ سر ـت کـه تـ ـساد رب خـ دومرف : شتآ  زا  سرت  دندرک : ضرع  تسا ؟  هتخادنا  منیب ,  یم  هک  یلاح  نیا  هب  ار  امـش  زیچ 
نیا هب  ار  امـش  زیچ  هچ  دومرف : دـندوب  رت  هتخاب  گـنر  رت و  هدـیک  تـ  , هس تـن نآ  زا  هک  دیـسر  رگید  رفن  هس  هب  تشذـگ و  اـهنآ  زا  سپس 

تشذگ و زین  اهنآزا  دزاس  هدروآرب  ار  امـش  دیما  هک  تسادخ  رب  : دومرف تشهب  قوش  دندرک : ضر  عـ تسا ؟  هتخادنا  منیب ,  یم  هک  یلاح 
دو رو بـ ـ نزا ـی  یا ـنـه هـ یآ ییوـگ  ناـشیاه  هرهچ  هک  يروـط  هب  دـندوب  رت  هدـیرپ  گـنر  رترازن و  اـهیلبق  زا  هک  , دروـخرب رگید  رف  ـه نـ ـس هب 

دییامش : دومرف میراد  یم  تسود  ار  لجوزع  يادخ  : دندرک ضرع  تسا ؟  هدروآ  رد  منیب ,  یم  هک  یعضو  نیا  هب  ار  امش  زیچ  هچ  دومر : فـ
 . نابرقم دییامش  نابرقم , 

 . ناحبس يادخ  هاگشیپ  رد  مدرم  نیرتبرقم 

هداشگ دنوادخ , هب  امـش  نیرتکیدزن  (ع :)  داجـس ماما  تساهنآ ـ .  نیرتنامیا  کین  ناحبـس ,  يادـخ  هب  مدرم  نیرتکیدزن  ع :)   ) یلع ماما   ـ
هدننک لمع  دشاب و  شنایز  هبدنچ  ره  تساهنآ ,  نیرتوگ  قح  لاعتم ,  يادخ  هب  ناگدنب  نیرتکیدزن  ع :)   ) یلع ماما  تسامش ـ .  نیرتوخ 

يا دوـب : نیا  (ع )  دواد هب  لـجوزع  يادـخ  ياـهی  ـ حو زا  ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دـشاب ـ . شلیم  فـالخرب  دـنچ  ره  قـح ,  هب  تساـهنآ  نیرت 
ناگتــشرف فـصو  رد  ع ,)   ) یلع ماـما  دـننازارفندرگادخ ـ . زا  مدرم  نـیرترود  دــننانتورفادخ , هـب  مدرم  نیرتـکیدزن  هـک  ناـنچمه  ! دواد

. دنتسه وت , هب  نانآ  نیرتکیدزنو  وت  زا  اهنآ  نیرتناسرت  وت و  هب  تناگدیرفآ  نیرتاناد  نانآ  دیامرف : یم  راوگرزب ,

 . ناحبس يادخ  هب  ناسنا  تلاح  نیرتکیدزن 

هب هدن  نا بـ ـ مز ـن  یر ـکـتـ یدز نـ ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما تسا ـ .  هدجـس  رد  هک  تسا  ینامز  ادخ , هب  هدنب  نامز  نیرتکیدزن  (ص :)  ادخ ربمایپ   ـ
تسا یماگنه  لجوزع ,  يادخ  هب  هدنب  نامز  نیرتکیدزن  دناوخ ـ . یم  ار  شراگدرورپ  تسا و  هدجس  رد  هک  تسا  ینامز  شراگدرورپ , 

. دشاب رپ  شمکش  هک  تسا  ینامز  لجوزع  يادخ  هب  هدنب  نامز  نیرتضوغبم  دشاب و  کبس  شمکش  هک 

 . تمایقزور رد  دنوادخ  هب  قلخ  نیرتکیدزن 
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: دوش مامت  مدرم  یـسربا  ـ ـس راک حـ هک  هاگ  نآ  اـت  دـنیادخ  هب  قلخ  نیرتکیدزن  تماـیقزور ,  رد  ـنـد کـه  ـس ـه کـ ـس ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
هب يوج  هزادنا  هب  دنک و  تکرحرفن  ود  نایم  هک  يدر  مـ دراد , او نـ شتسد  ریزرب  ندرک  متـس  هب  ار  وا  شتردق  مشخ ,  لاح  رد  هک  يدرم 

هزیکاپ و ياهرذب  نانآ  دنمدرم  ياهجنگ  نازروا ,  کـشـ دیوگب ـ . ار  قح  دوخ , نایز  دوس و  هب  هک  يدرم  دوشن و  رتکیدزن  ود  نآ  زا  یکی 
دـنراد و رتبرقم  یتلزنم  رتوکین و  یماقم  مدرم  همه  زا  ـت  ما ـیـ قزور رد  نا  ـ نآ ـد  نرا مـی کـ تسا ,  هدـیرفآ  لجوزعدـنوادخ  هک  ار  یلالح 

. دنوش یم  هدناوخ  اهتکرب )) اب   )) مان هب 

 . برقت جوا 

نم بـه  ما ,  هدر  ـب کـ جاو وا  هچنآ بـر  زا  دشابرتبوبحم  نم  دزن  هک  يا  هلیـسو  اب  يا  هدنب  چیه  : دومرف لجوزع  يادـخ  (ص :)  ادـخ ربمایپ   ـ
اب هک  موش  وا  شوگ  مرادب ,  شتـسود  نوچ  مرادـب و  تسود  ار  وا  هک  اج  نآ  ات  دوش , کیدزن  نم  هب  هلفان  زامن  اب  وا  انامه  دـشن  کیدزن 

, دناوخب ارم  رگا  دنز  هبرـض  نآاب  هک  موش  وا  تسد  دـیوگ و  نخـس  نآ  اب  هک  موشوا  نا  ـ بز دـنیبب و  نآ  اب  هک  موش  وا  مشچ  دونـشب و  نآ 
دزن نمؤم  لاـح  اراـگدرورپ ! درک : ضرع  , دـش هدرب  نامـسآ  هب  هک  ـب  ـش نآ  مهدـب ـ .  وا  هب  دـنک , یـشهاوخ  نم  زا  رگاو  مهد  شباوـج 
نم بـه  ما ,  هدرک  بجاو  وا  رب  هچنآ  زا  دشابرتبوبحم  نم  دزن  هک  يا  هلیسو  اب  مناگدنب  زا  يا  هدنب  چیه  دمح ! يا مـ دومرف : تسا ؟  نوچوت 

وا شوگ  هاگ  نآ  مرادب  شتسود  نوچ  سپ  موش  یموا  رادتسود  هک  ییاج  ات  دوش , یم  کیدزن  نم  هب  هلفان  زامن  اب  وا  انامه  دشن  کیدزن 
ارمرگا دنز  هبرـض  نآ  اب  هک  موش  وا  تسد  دیوگب و  نخـس  نآ  اب  هک  موش  وا  نابز  دنیبب و  نادب  هک  موش  وا  مشچ  دونـشب و  نادب  هک  موش 

نوچ يزیچ  اب  ما  هدنب  دومرف : یلا  كرا و تـعـ ياد تـبـ خـ مروآرب ـ .  ار  شـشهاوخ  دـنک , یـشهاوخ  نم  زا  رگا  مهد و  شخـساپ  دـناوخب 
یم شرادتسود  هک  نآ  ات  دنک , یم  اعد  يراز و  نم  هاگرد  هب  هتسویپ  ما  هدنب  دوشن  کیدز  نم نـ هب  ما ,  هدرک  بجاو  وا  رب  هچنآ  ندرازگ 

يزیچ نم  زا  رگا  مهد و  شخـساپ  دـناوخبارم , رگا  مشاـب  وا  هاـگهانپ  تـسد و  مـشچ و  شوـگ و   , مرادـب شتـسود  ره کـه مـن  موـش و 
ییاج تـا  دنادرگ , یم  کیدزن  نم  هب  ار  دوخ  هتسویپ  هلفان  ياهزامن  هلیسو  هب  ما  هدنب  دیامرف : یم  لاعتم  يادخ  منک ـ .  اطع  وا  هب  دهاوخب ,
نادـب هک  موشوا  ناـبز  دـنی و  ناد بـبـ هک بـ موش  وا  مشچ  دونـشب و  نادـب  هک  موش  وا  شوگ  تروـص  نیا  رد  موـش و  یم  شرادتـسود  هک 

 . منک اطع  وا  هب  دهاوخب , يزیچ  نم  زا  هاگ  ره  مهد و  شخـساپ  دناوخب , ارم  نوچ  سپ  دزرو  لقعت  نادب  هک  موش  وا  بلق  دیوگ و  نخس 
منمؤم هدـنب  دوـشن  ـک  یدز نم نـ هب  ما ,  هتخاـس  بجاو  وا  رب  هچنآ  ندرازگ  دـننام  يزیچ  هب  منمؤـم  هدـنب  تسا :  هدوـمرف  لاـعتم  يادـخ   ـ

وا نابیتشپ  تسد و  مشچ و  شوگ و  مشاب ,  شرادتسود  نم  هک  ره  موش و  یم  شرادتسود  هک  نادنچ  دروآ , یم  اج  هب  ار  لفاون  هتـسویپ 
دزن هک  يزیچاب  ما  هدنب  تسا :  هدومرف  لاعتم  يادـخ  مهد ـ .  شخـساپ  دـناوخبارم , رگا  منک و  شیاطع  دـهاوخب , يزیچ  نم  زا  رگا  موش 
هبار دوخ  هتسویپ  هلفان ,  ياهزامن  ندرازگ  اب  ما  هدنبدنادرگ  ـک نـ یدز ار بـه مـن نـ دو  خـ ما ,  هدرک  بجاووا  رب  هچنآ  زا  دشاب  رتبوبحم  نم 

. دونشب نادب  هک  موش  وا  شوگ  مرادب ,  شتسود  نوچ  سپ  موش  یم  شرادتسود  هک  ییاج  ات  دنک  یم  کیدزن  نم 

. ادخ هب  ندیسر 

نتسویپ ع :)   ) یلع ماما  دوشن ـ . هدومیپ  بش ,  بکرم  رب  نتسشن  اب  زج  هک  تسا  يرفس  لجوزع ,  يادخ  هب  ندیسر  ع :)   ) يرکسع ماما   ـ
نآ رگم  يدنویپن ,  راگدیرفآ  هب  زگره  دسرب ـ . وا  هب  دزرو , ییابیکـش  ادخ  هب  ندیـسر  هار  رد  هک  ره  تسا ـ .  مدرم  زا  ندیرب  رد  ادخ , هب 

ناگد ـ ید راد و  مینازرا  ار  تدوخ  هب  مامت  ندرکیور  همه و  زا  لماک  ندیرب  تمعن  یهلا !  هینابعـش : ـ  تاجانم  رد  يربب ـ .  هدـیرفآ  زا  هک 
ـ . دندنویپب یگرزبو  تمظع  ناک  هب  دنرد و  مه  زا  ار  رون  ياه  هدرپ  , اهلد ناگدـید  ات  نادرگ ,  نشور  وت , هب  ناشهاگنرون  هب  ار  ام  ياهلد 

ینعی : ) دومرف دنـسرت ,)) ناشراگدرورپ مـی  هاگـشیپ  رد  ندـش  روشحم  زا  هک  ار  یناسک  هد  میب  نآ  اب  و   )) هیآ هرابرد  ع ,)   ) قداـص ماـما 
نآرق اریز  نک ,  بیغرت  تسادخ ,  دزن  هچنآ  هب  ار  نانآ  هد و  نآرق بـیـم  هلیسو  هب  دنراددیما , ناشراگدرورپ  هب  ندیسر  هب  هک  ار  یناسک  (
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هار تسا  گنت  هچ  وت , یهزنم  كاپ و  تا : ـ  ـ جا رد مـنـ (ع ـ )  دا ـجـ ـس ما  ـ ما دوش ـ . یم  هتفریذپ  شتعافـش  هک  تسا ,  يا  هدـننک  تعافش 
ياههاررد ار  اـم  ایادـخ ! یهد !  ناـشن  وا  هب  ار  نآ  هار  هک  یـسکدزن  رد  قح  تسا  راکـشآ  و چـه  ـی !  ـشا شیاـمنهاروت نـبـ هک  یـسک  رب 

یناسک زا  ارم  ایادخ ! اعد : ـ  رد  زین  رب ـ . شیپاههار  نیرتکیدزن  رد  ار  ام  تدوخ ,  رب  ندـش  دراو  يارب  هد و  تکرح  تدوخ ,  هب  ندیـسر 
يارب دـندشن و  فرحنم  نآ  زا  دـندومیپ و  ار  ند بـه تـو  ـیـ ـسر هار  دنتـسشنن و  بقع  دندیـشوک و  وـت  هب  یهتنم  تسار  هار  رد  هـک  هدرارق 

. دندیسر هک  نآ  ات  , دندرک هیکت  وت  هب  ندیسر 

 . موش یم  کیدزن  وا  هب  زگ  کی  , دوش کیدزن  نم  هب  بجو  کی  هک  ره 

هب زگ  کی  هک  ره  موش و  یم  کیدزنوا  هب  زگ  کی  دوش , کیدزن  نم  هب  بجو  کی  هک  ره  دیامرف : یم  دـنوادخ  (ص :)  ادـخ رب  ـ ما پـیـ  ـ
هب دیایب , نانز  مدق  نم  يوس  هب  هک  ره  موش و  یم  کیدزن  وا  هب  دـنوش ) هدوشگ  هک  یتقو  تسد  ود  هلـصاف   ) شر کی  دوش , کیدزن  نم 
هک ره  موش و  یم  کـیدزن  وا  هب  زگ  کـی  دوش , کـیدزن  نم  هب  بجو  کـی  هک  ره  دومرف : لـجوزع  ياد  خـ مور ـ .  یم  ناباتـش  شیوس 
ره مور ـ .  یم  شیوس  ناود  ناود  دـیایب , نم  يوس  نانز  مدـق  هاگ  ره  موش و  یم  کیدزن  وا  هب  شر  کی  دوش , کیدزن  نم  هب  زگ  کـی 

کی ادـخ  دوش , کیدزن  وا  زگ بـه  کی  هک  ره  دوش و  کیدزن  وا  هب  زگ  کی  دـنوادخ  دوش , کیدزن  لجوزع  يادـخ  هب  بجو  کی  هک 
رترب و ادخ  هک  نآ  لاحدور  وا  يوس  هب  ناود  ناود  دـنواد  دورب خـ لجوزع  يادـخ  يوس  هب  نانز  مدـق  هک  ره  ددرگ و  کیدزنوا  هب  شر 
: دومرف لاعت  ياد مـ خـ تسا ـ .  رت  هبترم  دنلب  رترب و  ادخ  هک  نآ  لاح  تسا ,  رت  هبترم  دنلب  رترب و  ادـخ  هک  نآ  لاح  تسا ,  رت  هبترم  دـنلب 

یل ما عـ ـ ما میآ ـ .  یم  تیوس  ناود  ناود  ایب , نانز  مدـق  نم  يوس  هب  میآ  یموت  يوس  زیخرب , اج  زا  نم  دزن  ندـمآ  يارب   ! مدآ دـنزرف  يا 
. دوش یم  هدنادرگرب  ور  امشزا  دینادرگرب , ور  وا  زا  رگا  دوش و  یم  ور  امش  هب  , دینک ور  ادخ  هب  امش  رگا  (ع :) 

. ادخ هب  ندش  کیدزن  لیاسو 

اتوش کیدزن  وا  هب  يزرو  درخ  اب  وت  دنوش , کیدزن  شیوخ  راگدیرفآ  هب  ندرک ,  یکین  اب  ناگدنب  هاگ  ره  یلع !  يا  (ص :)  ادخ ربمایپ   ـ
اب هک  یـسک  تسا ـ .   ( یندـش  ) وا تین  ندرک  صلاخ  اب  ناحبـس ,  يادـخ  هب  هدـنب  ندـش  برقم  ع :)   ) یلع ماما  يریگ ـ .  یـشیپ  ناـنآ  زا 

شهاوخاب و ناحبـس  يادـخ  ند بـه  ـ ـش ـک  یدز نـ درب ـ . دوس  نادـنچود  دـنک , کیدزن  ادـخ ) هب   ) ار دوخ  تابحتـسمو  تاـبجاو  ندرازگ 
اوجن نانخـس  زا  ـر(ع :)  قا ما بـ ـ ما ناـنآ ـ .  زا  شهاوخ  لاؤـس و  كرت  اـب  مدرم ,  هب  ندـش  کـیدزن  تسا و  نکمم )   ) وا زا  ندرک  تلاـسم 

زا نتسیرگ  دننام  يزیچ  اب   , نایوج برقت  نا کـه  ـ ـسر دو بـ مو خـ هب قـ یـسوم !  يا  : دوب نیا  روط  هوک  رد  ع )   ) یـسوم اب  لاعتم  يادخزیمآ 
دننام يزیچ  هب  نایارآدوخ ,  دندرکن و  تدابع  ارم  نم  ياهمارح  زازیهرپ  دـننام  يزیچ  هب  نادـب  دـندشن و مـتـعـ کیدزن  نم  هب  نم ,  سرت 

زیچ هچ   ! نا ـیـ مار ـن گـ یر ـیـتـ مار يا گـ در : ضر کـ ـی عـ سو مـ دنتساراین . ار  نتـشیوخ  دنرادن , زاین  نادب  هک  ایندزا  ییاهزیچ  هب  ییانتعا  یب 
, دنتسه نم  هب  برقت  يایوج  نم  سرت  زا  نتـسیرگ  اب  هک  نانآ  اما  یـسوم !  يا  دومرف : دنادرگ ؟ مدق  تباث  راوتـسا و  هار ,  نیا  رد  ار  نانآ 
كرابت و يادـخ  زیمآ  اوجن  نانخـس  هلمج  زا  ع :)   ) قداص ما  ـ ما تسین ـ .  کیرـش  نانآ  اـب  هبترم )   ) نیا رد  سک  چـیه  دـنیالعاالم و  رد 

کیدزن نم  هب  میاـهمارحزا  زیهرپ  دـننام  يزیچ  هب  نم ,  هب  بر  نا قـ ـبـ لا طـ  ! ـی ـسو يا مـ دو : نیا بـ هیلع ـ  هّللا  تاولـص  یـسوم ـ  اـب  یلاـعت 
شدنزرف هب  شرافـس  رد  نامقل ,  مهد ـ .  یمن  رارق  ناشکیرـش  ار  سک  چیهو  مشخب  یم  نانآ  هب  ار  دوخ  راگدـنام  ياهتـشهب  نم  دـندشن 

لجوزع يادـخ  يدونـشخ  هب  ار  وت  هک  نیا  رگم  تسین ,  اه  ـ نآ زا  يراک  چـیه  هک  منک  یم  قیوشت  راـک  شـش  هب  ار  وت  مدـنزرف !  تفگ :  ,
ریدقت هب  هک  نیا  مود  ینکن  وا  زابناار  يزیچ  ینک و  تدابع  ار  ادخ  هک  ـن  یا لوا  دزاس . یم  رودوا  يدونشخانو  مشخزاودنک  یم  کیدزن 

يار نیا کـه بـ مراهچ  دشاب  ادخ  يارب  وت  ینمشد  یتسود و  هک  نیا  موس  یشاب  دونـشخ  , وت دنیاشوخان  ای  دشا  دنیاشوخ تـو بـ هچ  , دنوادخ
يروخ ورف  ار  مشخ  هک  نیا  مجنپ  يدنسپ  یمن  دوخ  يارب  هک  يدنسپن  نآ  نانآ  يارب  يدنس و  دو مـی پـ کـه بـر خـ يد ,  نآ پـسـنـ مدر  مـ
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یل ما عـ ـ ما يزیتسب ـ .  کلهم ,  لماوع  اب  يراذگ و  ورف  ار  سفن  ياوه  هک  نیا  مشـش  ینک  یکین  تسا ,  هدرک  يدب  وت  هب  هک  یـسک  هب  و 
نابهار نوچمه  ودیروآرب  گناب  هداد ,  ـت  ـسد زا  تفج  نارتوبک  نوچمه  دیلانب و  هدرم ,  هچب  نارتش  دننامهرگا  دـنگوس , ادـخ  هب  (ع :) 
ییاطخ ای  دیوش , برقم  دیریگ و  ینوزف  ادخ  دزن  يا  هجردات  ـد  یر ـش بـبـ یو نادنزرف خـ لاوما و  زا  ادخ  هاررد  دینک و  يراز  ایند , كرات 

يارب ادـخ  زا  هک  یباوث  لباقم  رد  همه  نیا  هنیآ  ره  دوش , هدوشخبدـنا  هتـشاد  هگن  ار  نآ  وا  ناگتـشرف  تسا و  تبث  وا  ياه  همان  رد  هک  ار 
شتآ زا  دـنک , یم  کـیدزن  ادـخ  هب  ار  وـت  هچنآ  ره  ناد کـه  بـ تسا ـ .  كدـنا  مسرت ,  یم  امـش  رب  نآ  زا  هکوا  رفیک  مراد و  دـیما  اـمش 

. دنک یم  تکیدزن  شتآ  هب  دنادرگ , یم  رود  ادخ  زا  ار  وت  هچنآ  ره  دزاس و  یم  ترود 

. ادخ زا  مدرم  نیرترود 

قیدصتدنتفگ هک  ار  يا  هنارگمت  نخس سـ ره  دنیـشنب و  نایاورنامرف  اب  هک  يدرم  دندرم : ود  ادخزا  قیالخ  نیرترود  (ص :)  ادخ رب  ـ ما پـیـ  ـ
 (: ع  ) قداص ماما  دریگن ـ . رظن  رد  ار  ادـخ   , میتی كدوک  هرابرد  دـنکن و  هاگن  مشچ  کی  هب  ناـنآ  ناـیم  هک  ناـکدوک  راـگزومآ  دـنک و 
 (: ع  ) یلع ماما  دـشاب ـ . هتـشادن  شهاگمرـش  مکـش و  زج  يرکذ  رکف و  هک  تسا  نیا  دراد , لجوزع  يادـخ  زا  هدـنب  هک  یلاح  نیرترود 

. دشاب شهاگمرش  مکش و  شمغ  مه و  هک  تسا  نیا  دراد , دنوادخ  زا  هدنب  هک  یلاح  نیرترود 

. رارقا

. رار ـ قا

ماما تسا ـ .  هتفریذپ  شدوخ  دض  رب  دنمدرخ  ندرک  رارقا  تسا ـ .  هتفریذپ  ناشدوخ  دـض  رب  نادـنمدرخ  ندرکرارقا  (ص :)  ادـخ ربمایپ   ـ
هرابرد نمؤم  داتفه  نخس  زا  رت  تسار   , شدوخ هرابرد  نمؤم  نخس  مریذپ ـ .  یمن  شدوخ  دض  رب  زجار  قساف  تداهـش  نم  ع :)   ) قداص

ناگدنب يا  وگب : نانیشن  هیداب  هب  سپس  دومرف : , داتـسرف هیداب  هب  هفوک  زا  ار  وا  هک  تاکز  يروآ  عمج  رومام  هب  ع )   ) یل ما عـ ـ ما تسوا ـ . 
ات تسهادخ  نآ  زا  یقح  دوخ  لاوما  رد  ایآ  مریگ  ـ با زا شـمـ ار  ناتلاوما  رد  ادخ  قح  ات  تسا ,  هداتسرف  امـش  يوس  هب  ارم  ادخ , یلو  ادخ !
 ( ع  ) نینمؤملاریما تمدخ  يدرم  هتابن :  نب  غبـصا  نکم ـ .  عوجر  وا  هب  رگید  هن ,  تفگ :  وت  هب  یـسکرگا  دـیزادرپب ؟ ادـخ  یلو  هب  ار  نآ 

نیشنب دومرف : سپـسدنادرگرب  وا  زا  ار  شیور  ع )   ) نینمؤملاریما نادرگ  كاپ  ار  مـ ما ,  هدرک  انز  نم  نانمؤمریما ,  يا  درک : ضرع  دمآ و 
دناـشوپب دوـخربار  نآ  دـناوت  یمن  رگم  دوـش , بکترم  ار  هاـنگ  نیا  امـش  زا  یـسک  رگا  دوـمرف : در و  مدر کـ ور بـه مـ ع )   ) یلع هاـگ  نآ 

تسا هدیهوکنو  مومذم  یلکب  مدرم ,  روضح  رد  هانگ  هب  ندرک  رارقا  هک  دیآ  یم  رب  تیاور  نیا  زا  تسا .  هدناشوپوا  رب  ادخ  هک  نانچمه 
.

. روبجم صخش  رارقا  يرابتعا  یب 

رب دح  تسین و  هتفریذپ  شرارقا  دـنک , رارقادراد  دـح  هک  یهانگ  هب  هجنکـش  ای  تشادزاب  ایدـیدهت  ببـس  هـر کـه بـه  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
ما ـ ما دوش ـ . یمن  يراج  وا  رب  يدح  دنک , رارقا  دیدهت  ای  ندـناسرت و  ای  ندـش  ینادـنز  ای  هجنکـش  رثا  رب  هک  یـسک  دوش ـ . یمن  يراجوا 

و  ) دوشدیدهت تنوشخ  شنزرـس و  ای  نادنز  ای  ریجنزو  دنب  رد  ندش  هتـسب  ای  ندروخ  کتک  هب  هک  یـسک  دومرف : یم  ع )   ) یلع (ع :)  رقاب
ماما هب  دلا  نا بـن خـ ـلـیـمـ ـس دوش ـ . یم  طقاس  وا  زا  دح  , دیدهت تلع  هب  دنکن , رارقا  رگا  دوش و  یمن  عطق  شتـسد  دـنک ) رارقا  يدزد  هب 
عطق ار  شتـسد  دیاب  ایآ  دروآ  یم  ار  هقورـسم  لام  سپ  دننز  یم  ار  وا  یلو  دنک , یمراکنا  هدرک و  يدزد  يدرم  درک : ضرع   ( ع  ) قداص

. دوش یمن  عطق  درواین , ار  هقورسم  لام  یلو  دنک  يدزد  هب  رارقا  رگا  اما  يرآ ,  دومرف : ترضح  درک ؟
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 . ماو

 . ماو

ـ . ؟ دشاب شوخ  شاداپ  ار  وا  دـنادرگ و  نادـنچ  ود  يو  يارب  ار ) شا  هجیتن  ) ات دـهد , وکین  یماو  ادـخ  هب  هک  سک  نآ  تسی  کـ  . )) نآرق
ادخ زا  هک  ره  دنک و  شتیافک  دنوادخ  دنک , لکوت  ادخ  هب  هک  ره  دهد ـ . شاداپ  وا  هب  دنوادخ  , دـهد ماو  ادـخ  هب  هک  ره  ع :)   ) یلع ماما 

وا هب  دنوادخ  , دیوگ ساپـس  ار  ادخ  هک  ره  دهد و  سپ  زابار  نآ  دنوادخ  دهد , ماو  اد  ره کـه بـه خـ دـنکاطع و  وا  هب  دـنوادخ  دـهاوخب ,
هدومرف و  ـد )) نادر راوتـساار گـ ناتیاهماگ  دهد و  يرای  ار  امـش  دیهد , يرایار  ادخ  رگا   : )) تسا هدومرف  ناحب  ـ ـس ياد  خـ دهد ـ . شاداپ 

ببـس هب  هتـساو و  يرا نـخـ ـمـا یـ ـش زا  يراو  یناوتاـن و خـ يورزا  وا  اـما  دـهد ))  وـکین  یماو  ادـخ  هب  هـک  سک ,  نآ  تـسیک   : )) تـسا
وا تسوا و  نآ  زا  نیمز  اهنامسآ و  ياهرکشل  هک  یلا  ـ حرد  )) ـت ـسا ـتـه  ـساو يرای خـ امـش  زا  تسا  هدرکن  یهاوخماو  امـش  زا  یتسدگنت 

يدرم (ص :)  ادخ ربما  پـیـ دینک ـ .)) یم  لمع  رتوکین  کی  مادک  هک  دیامزایب  ار  امش   )) تسا هتساوخ  تقیقحرد  تسا ))  میکح  ردتقم و 
نامسآ هب  ارم  هک  یبش  ربارب ـ . هدجیه  ماو  باوث )   ) تسا و نآ  ربارب  هد  هقدص  باوث )   : ) تسا هتـشون  نآ  رد  رب  هک  دید  , دش تشهب  دراو 

رد رب  ع :)   ) قداص ماما  ربارب ـ . هدجیه  ماو ,  باوث )   ) تسا و نآ  ربارب  هد  هقدص ,  باوث )   : ) تسا هتـشون  تشهب  ردرب  هک  مدـید  دـندرب ,
ربارب هد  هقدص ,  باوث )   (: ) (ص ادخ ربمای  پـ ربارب ـ . هدـجیه  ماو ,  باوث )  تسا و( ربارب  هد  هقدـص ,  باوث )   : ) تسا هدـش  هتـشون  تشهب 

. ربارب راهچ  تسیب و  دنواشیوخ , هب  نداد  هلص  ربارب و  تسیب  ناردارب ,  هب  نداد  هلص  ربارب و  هدجیه  ماو ,  تسا و 
ربمایپ دوش ـ . یم  بوسحم  تاـکز  زا  ضرق  نآ  دریمب , هدـنریگ )  ماو   ) رگا تسا و  هدـجیه  هب  کـی  ماو ,  باوث )   (: ) ع  ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ

 ! لیئربج يا  متفگ :  ربارب  هدجیه  ماو ,  تسا و  ربارب  هد   , هقدـص باوث )   : ) تسا هتـشون  نآ  رد  رب  مدـید   , مدـش تشهب  دراو  (ص :)  ادـخ
هک یـسک  تسد  هب  زج  ماو  اما  دسر  یم  زاین  یب  دنمزاین و  تسد  هب  هقدص  اریز  تفگ :  تسا ؟  ربارب  هدـجیه  ماو ,  ربارب و  هد  هقدـص  ارچ 

شتلع ربارب  هد  هقدـصو ,  تسا  ربارب  هدـجیه  ماو ,  باوث )   : ) تسا هتـشون  تشهب  رد  رب  ع :)   ) قداص ما  ـ ما دـسر ـ . یمن  دراد , زاین  نآ  هب 
هب هک  یبش  (ص :)  ادخ ربمایپ  دـتفیب ـ . جاتحم  ریغ  تسد  هب  تسا  نکمم  هقدـص ,  اما  دـسر  یمن  دـنمزاین , تسد  هب  زج  ماو  هک  تسا  نیا 
زا لیئربج !  يا  متفگ :  ربارب  هدجیه   , ماو تسا و  نآ  ـر  بار هد بـ هقدص ,  باوث )   :) تسا هتشون  تشهب  رد  رب  هک  مدید  مدش ,  هدرب  نامـسآ 

, دنک یمن  ماو  ياضاقت  هاوخماواما  دنک , یم  زارد  لاؤس  تسد  زا  دراد و بـ  ( ها گـ  ) لئا نو سـ چـ تفگ :  تسا ؟  هقدص  زا  رترب  ماو  ور  هچ 
ماو هک  نیا  تلع  ربارب و  هدجیه   , ماو تسا و  ربارب  هد  هقدص ,  باوث )   : ) تسا هتشون  تشهب  رد  رب  ع :)   ) قداص ما  ـ ما زاین ـ . يور  زا  رگم 

, درادـن نآ  هب  يزاین  هک  یـسک  هاگ  ار  هقدـص  اما  دـنک , یمن  ماو  ياـضاقتزاین  يور  زا  زج  هاوخماو  هک  تسا  نیا  هدـمآ ,  هقدـص  زا  رترب 
يارب هک  دـسر  یم  یـسک  تسد  هب  ماو  اریز  تسا ,  هقدـص  شاداپ  ربارب  هدـجیه  ماو  شاداـپ  هک  تسا  هد  ـ ـش ـت  یاور دـنک ـ . یم  هبلاـطم 
يارب ییالاک  مناگدنب  نایم  ار  ایند  نم  دومرف : لجوزع  يادخ  (ص :)  ادـخ ربمای  پـ دـنک ـ . یمن  فیفخ  راوخ و  ار  شدوخ   , هقدـص نتفرگ 

هک ربار  دـنچ بـ ره  ربارب و  دـصتفه  ات  هد  ضرق  نآ  زا  کی  ره  يازا  هب  دـهدب , یـضرق  نم  هب  ایند  زا  یـسک  رگا  مداد پـس  رارق  هضواـعم 
هک منک  ـش  یا ـه چـیـز عـطـ ـس  , مر وا بـگـیـ زا  روز  هب  مدوخ  نم  دـهدن و  ضرق  يزیچ  نم  هب  نآ  زا  یـسک  رگا  مهد و  یم  وا  هب  مهاوـخب 

مهتباصا ذا  نیذلا  : )) دیامرف یم  لجوزع  يادخ  تمحر ,  ـت و  یاد ,هـ زا نـمـ دنوش : دنسرخ  مهد ,  دوخ  ناگتـشرف  هب  ار  اهنآ  زا  یکی  رگا 
و  , )) تساهنآ نیمود   (( ۀـمحر و   , )) تسا هس  نآ  زا  یکی  نیا  مهبر ))  نم  تاولـص  مهیلع  کئلوا  نوعجار  هیلا  انا  هّللانا و  اولاـق  ۀبیـصم 

ناـمه هب  هک  نیا  زا  مراد  رتـشوخ  منک ,  تخادرپ  ـی  ماو ـر  گا ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما تسا ـ .  زیچ  هس  نآ  نیموس   ((, نودـتهملا مه  کـئلوا 
نآ نتفرگ  سپرد  دـهد و  ماو  هداد )  تسد  زا  ار  شلاـم  هک   ) ینیگهودـنا هب  سکره  (ص :)  ادـخ ربماـیپ  مهد ـ .  شـشخب  هلـصرادقم و 

 ( مهرد  ) زا لطردص )   ) راطنق رازه  مهرد ,  ره  يازا  هب  دنوادخو  هدش )  كاپ  شناهانگ   ) تسا هدرک  عورـشون  زا  ار  لمع  دنک , تاعارم 
ات ار  وت  هشوت  هک  يدید  یتسدیهترگا  : دـیامرف یم   (, ع  ) نسح شراوگرزبدـنزرف  هب  شرافـس  رد  ع ,)   ) یلع ماما  دـنک ـ . اطع  وا  هب  تشهب 
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ـه ـشو ناد و تـ ـنـیـمـت  غار وا  دو  ـ جو دهد , وت  لیوحت  ار  نآ  يراد  زاین  هشوت  نآ  هب  هک  یماگنه  ادرف  دشک و  شود  هب  تیارب  تمایق  زور 
رگا یباین  ییوجبار و  وا  هراب  رگد  هک  تسا  نکم  ار مـ ـ یز ـن ,  کدا ـ یز ار  هشوت  راب  نیا  یناوت  یم  هک  ییاج  اـت  هن و  وا  شود  رب  ار  شیوخ 

(ص اد ـبـر خـ ما پـیـ دهد ـ . سپ  زاب  وت  هب  ار  نآ  یتسدگنت  زور  ردات  ناد  تمینغ  ار  وا  دوجو  تساوخ ,  یماو  وتزا  یـسک  يدوب و  رگناوت 
. دنادرگ مارح  وا  رب  ار  تشهب  يوب  دنوادخ  دنکن , نینچ  دهدب و  ماو  دناوتبوا  دنک و  ادیپ  زاین  وا  هب  یماو  رد  شناملسمردارب  هک  یسک  (: 

 . تسدگنت راکهدب  هب  نداد  تلهم 

, درادن تخادرپ  تردق  یتسارب  رگا  و  دـیهد ) وا  هب   ) یتلهم شیاشگ ,   ( ماگنه  ) ات سپ  دـشاب , تسدـگنت  ناتراکهدـب )   ) رگا و   . )) نآرق
هقدص باوث  وا  يارب  زور  ره  رد  دهد , تلهمار  یتسدگنت  سک  ره  (ص :)  ادخ ربمایپ  دینادبرگا ـ .)) تسا ,  رتهب  امش  يارب  نآ  ندیـشخب 
تلهم یتسدـگنت  هب  هـر کـه  دـنک ـ . تفاـیردار  دوـخ  لاـم  هک  یناـمز  اـت  تسادـخ ,  مرک )   ) هدـهع رب  دراد  وا  زا  هـک  یبـلط  اـب  ربارب  يا 

دـش دجـسم  دراو  (ص )  ادـخ ربمای  پـ دروآ ـ . رد  دوخ  هیاس  رد  ار  يو  تسین ,  وا  هیاـس  زج  يا  هیاـس  چـیه  هک  يزور  رد  دـنوادخ , , دـهد
لوسر يا  میدرک :  ضرع  دراد ؟ خزود نـگـه  نازو  ـ ـس يا  ـ مر زا گـ ار  وا  لجوزع  دـنوادخ  هک  دراد  شوخ  امـش  زا  کـی  مادـک  دومرفو :

هگن خزود  نازوس  يامرگ  زا  ار  يو  لجوزع  دنوادخ  , دشخبب وا  رب  ای  دهد  تلهم  ار  یتسدگنت  هک  ره  دومرف : میراد  شوخ  ام  همه  ادـخ ,
اب زامنرد  دوش و  بوسحم  تاکز  وا  لام  دوش , زاب  شتـسد  ات  دنک  ربص  نآ )  نتفرگ  سپ  يارب  دـهد و( یماو  ینمؤم  هب  سک  هـر  دراد ـ .
رد تمایق  زور  درذگ , رد  دوخ  بلط  زاای  دهد  تلهم  دوخ  راکهدـب  هب  هک  ره  دوش ـ . هدـنادرگربوا  هب  شماو  هک  نیا  ات  دـشاب  ناگتـشرف 
اب ار  دو  حـق خـ دـهد ـ . تـلهم  تسدـگنت  هـب  دوـش , فرط  رب  شهودـناو  باجتــسم  شیاـعد  دـهاوخ  یم  هـک  ره  دــشاب ـ . شرع  هیاـس 

نیرفن زا  دیـسرتب , یتـفین ـ .)  هاـنگ  هب  نک  یعـس  ناـکمالا  یتـح  تقح  نتفرگ  هبلاـطم و  ماـگنه  رد  ریگب (  ماـمتانای  ماـمت  يرادنتـشیوخ 
دوب و رگناوت  هک  نیمه  رگم  دشن  ادیپوا  زا  یبوخ  راک  چیه  تفرگ و  رارق  یهلا )   ) یسرباسح دروم  ناگت ,  ـ شذ زا گـ يدر  مـ تسدگنت ـ . 

شـشخب تشذگ و   ) راک نیا  هب  ام  : دومرف لاعتم  يادخ  دنرذگ  رد  تسدـگنت  زاداد  یم  روتـسد  شنارکاچ  هب  درک و  یم  شزیمآ  مدرم  اب 
اور زین  وت  رب  دزرو , للعتوت  هب  شیهدب  تخادرپ  رد  تسین  اور  دشابرگناوت  رگا  وت  راکهدب  هک  نانچم  هـ دیرذگ ـ . رد  وا  زا  میرتراوازس  (

 . یهد رارق  راشف  تحت  ار  وا  تسا ,  تسدگنت  ینادب  رگا  هک ,  تسین 

 . ندز هعرق 

 . ندز هعرق 

یم بآ )  هب  ندز  هعرق  يارب   ) ار دوـخ  ياـهملق  اـهنآ  هک  یتـقو  هنرگ )  مینک و( یم  یحو  وـت  هب  هک  تسا  بـیغ  را  ـبـ خا زا  ـن  یا  . )) نآرق
ناشدزن دندرک , یم  شکمـشکرگیدکی  اب  هک  یتقو  زین )  ) يدوبن و نانآ  دزن  دریگ , هدـهع  هب  ار  میرم  یتسرپرـس  کی  مادـک  ات  دـندنکفا 

ادخ هبراک  هعرق )  رد   ) هاگ ره  ع :)   ) قداص ما  ـ ما دـش ـ .)) ناگدـنزابزا  سنوی )   ) دـنتخادنا و هعرق  مه  اب  نانیـشنرس )   ) سپ  ((. )) يدوبن
دنتخادـنا هعرق  مه  اب  سپ ,  : )) دـیامرف یم  یلاعت  يادـخ  هک  نیا  هن  رگ  مـ ـت ؟  ـسا ندز  هعرقزا  رت  هنـالداع  يرواد  مادـک  دوش , راذـگاو 

ـ .)) دش ناگدنزاب  زا  سنوی )  و(
دنوش ؟ هتخادنا  هعرق  هب  نآ  يارب  اهریت  هک  تسا  ییرواد  زا  ـه تـر  نالدا يرواد عـ ماد  کـ

رفن ود  هک  تسین  یعوضوم  چیه  دومرف : ترـضح  دش ,)) ناگدنزاب  زا  سنوی )  دنتخادنا و( هعرق  مه  اب  سپ  : )) دـیامرف یم  لاعتم  يادـخ 
ما ـ ما دـسر ـ . یمن  نآ  هب  نادرم  ياـهدرخ  اـما  دراد , دوجو  یلـصا  ادـخ  باـتک  رد  نآ  يارب  هک  نیارگم  دـننکادیپرظن , فـالتخا  نآ  رد 

ياهملق هک  هاگ  نآ  و  : )) ـد یا ـ مر لجوزع مـی فـ يادـخ  تسا  نارمع  رتخد  میرم  دـندز , هعرقوا  هراـبرد  هک  یـسک  نیت  ـ ـس نـخـ ـر(ع :)  قا بـ
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هعرق يا  هد  هـیـچ عـ ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما يدوبن ـ .))  نانآ  دزن  دریگ , هدـهع  هب  ار  میرم  یتسرپرـس  کـی  مادـک  اـت  دـندنکفا , یمار  دوخ 
ـ . دـمآ رد  قح  رب  صخـش  مان  هب  هعرق  هک  نیا  رگم  دـندرکن , راذـگاو  لاـعتم  يادـخ  هب  يادـخ  هب  ار  دوخ  راـک  لـمع )  نیا  اـب   ) ودـندزن
نز نآ  و   ) دندوب هدش  رتسبم  ینز هـ اب  رهط  کیرد  هک  دندروآ  ترـضح  نآ  تمدـخ  ار  درم  هس  , دوب نمی  رد  ع )   ) یلع ماما  هک  یماگنه 
ایآ دیـسرپ : رفن  ود  زا  هاگ  نآ  هن  دنتفگ : تسا ؟  ـمـ ـش ـد  نزر نیا فـ هک  دینک  یم  رارقاایآ  دیـسرپ : رفن  ود  زا  ترـضح  دوب ) هدـییاز  يرـسپ 
نیا هک  دینک  یم  رارقا  ایآ  : دیـسر ـهـا مـی پـ نآ ود نـفـر  زا  تر  ـ ـض را کـه حـ هـر بـ هن .  دنتفگ : تسامـش ؟  دـنزرف  نیا  هک  دـینک  یم  رارقا 

مو ـ ـس ودو  داد  وا  هب  ار  دنزرف  دمآ , رد  شمان  هب  هعرق  هک  نآو  دز  هعرق  اهنآ  نایم  ترـضح  سپ  هن  دنتفگ : ـی  مود نآ  تسامـش ,  دـنزرف 
ربمایپ دش ـ . نایامن  شلقع  ياهنادند  هکدیدنخ  يروط  ترضح  دش , وگزاب  (ص )  ربمایپ يارب  هیـضق  نیا  ـت  ـشاذ يو گـ هد  ـه بـر عـهـ ید
نمدزن یعمج  درک : ضرع  ع )   ) عـلـی دوب ؟ هچ  يدش  هجاوم  نآ  اب  نمی  رد  هک  يزیچ  نیرت  تفگش  : دیسرپ ع )   ) یلع ماما  زا  (ص )  ادخ

دوب و هدروآ  ایند  هب  يرـسپ  زینک  نآو  دندوب  هدش  رتسبمه  وا  کی طـهـر بـا  رد  اهنآ  همهو  دندوب  هدیرخ  تکرـش )  هب   ) يزینک هک  دندمآ 
هب قلعتم  ار  دـنزرف  مدز و  هعرق  اهنآ  نایم  نم  تسوا  دـنزرف  هک  دوب  یعدـم  کی  ره  دنتـشاد و  فال  ـتـ خا مه  اب  هچب  رـسپ  نآرـس  رب  نانیا 
يا هدع  چیه  دومرف : (ص )  ادخ لوسر  مداد  رارق  نارگید  مهـس  تخادرپ )   ) نماض ار  وا  دمآ و  رد  شمان  هب  هعرق  هک  ـتـم  ـس ـ ناد ـی  ـس کـ

هب هعرق  هک  نیا  رگم  دنراذگاو , ادخ  هب  هعرق  ندیشک  اب  ار  دوخ  لکشم  لح  دننک و  ادیپ  فالتخا  مه  اب  يدراوم )  نینچ  رد   ) هک دنتـسین 
 : تسا هدمآ  تیاور  نآ  رد  هک  توافت  نیا  اب  تسا ,  هدرک  تیاوررقاب  ماما  زا  ار  ثیدح  نیا  دننا  قود مـ ـ ـص دیآ . نوریب  قح  بحاص  مان 
 ( نانآ زا  یکی  ندرب  هارمه  يارب   ) دوخ نارـسمه  نایم  تفر ,  یم  ترفاسم  هب  هاگ  ره  (ص )  ربمایپ هش :  ـ یا عـ دندزن ـ . هعرق  يا  هدع  چـیه 

. دوش یم  راذگاو  هعرق  هب  یمولعمان ,  رما  ره  ع :)   ) مظاک ماما  دز ـ . یم  هعرق 

 . لسن نرق و 

 . نرق ره  رد  نید  يایحا 

ار یسک  تما  نیا  يارب  لاسدصکی  ره  سار  رد  لاعتم ,  ياد  خـ دنتسه ـ . ینازاتـشیپ  نم  تما  زا  یلـسن  نرق و  ره  رد  (ص :)  ادخ ربمایپ   ـ
ولغ فیرحت  هک  دنتسه  یلداع  دارفا  یلـسن  ره  رد  تیب  لها  ام  نایم  رد  ع :)   ) قداص ما  ـ ما دنک ـ . ایحا  ناشیارب  ار  اهنآ  نید  ات  دتـسرف  یم 

ره رد  نید  نیا  (ص :)  ادخ ربمایپ  دننک ـ . یم  رودو  دنیادز  یم  نید  زا  ار , نانادان  هیجوت )  و   ) لیوات نایارگ و  لطاب  دربتـسد  ناگدننک و 
نانچ دنیادز , یم  نآ  زا  ار , نانادان  دربتسدو  ناگدننک  ولغ  فیرحت  نایارگ و  لطاب  تالیوات  هک  دراد  دوخ  اب  یلداع  دارفا  یلـسن  ینرق و 

نآ ینطاب  ریسفت  دومرف : تسا ,))  یلوسر  یتماره  يارب  و   )) هیآ هرابرد  (ع ,)  رقا ما بـ ـ ما دیادز ـ . یم  ار  نهآ  یصلاخان  راگنز و  هروک  هک 
تـساهنآ يوس  هب  هداتـسرف  هک  لسن  نآ  نایمرد  هک  تسا  دـمحم  نادـناخ  زا  یلوسر  تما ,  نیا  زا  یلـسن  نرق و  ره  يارب  هک  تسا  نیا  , 

مان هب  ار  مدرم  زا  يا  هفیاط  ره  يزور کـه   )) ـه یآ هرا  ـ برد ع ,)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما نالوسردـننانیمه ـ .  ایلوا و  دنتـسه  نانیمه  دـنک  یم  روهظ 
 : مدر ضرع کـ دیوگ ): یم  يوار  ) دنوش یم  هدز  ادص  ناشیاوشیپ  مان  هب  تما ,  نیا  زا  یلـسن  نرق و  ره  دو : ـ مر فـ مینز ,))  ادص  ناشیاوشیپ 

نایم رد  هک  دوخ  لسن  اب  ع )   ) نیسحو دوخ  لسن  اب  ع )   ) نسح دوخ و  لسناب  ع )   ) یلع دیآ و  یم  دوخ  لسن  اب  ادخ  لو  ـ ـسر  , ـن یار ـ با بـنـ
هب یناگـصاخدوخ  ناگدـیرفآ  ناـیم  زا  ص ,)   ) شربماـی ـ پزا بـعـد  ـد , نواد خـ ع :)   ) ما عـلـی ـ ما يرآ ـ .  دومرف : دیـسر ؟ تداهـش  هب  اـهنآ 
داد ناشیاقترا  شیوخ  تلزنم  هبتر و  يوس  هب  دینادرگ و  هبترمدنلب  دنمجرا و  ار  نانآ  دوخ , يزاس  دنم  ـ جراا داد و بـ صا  ـتـصـ خا شیوخ 
یم يا  هرود  سپ  زا  يا  هرود  ینرق و  یپ  زا  ینرق  ناـنیا  داد و  رارق  شیوخ  دوجو  هب  ناـیامنهار  دوـخ و  يوـس  هب  نارگتوـعد  ار  ناـنآ  و 

. دنیآ

 . يور هنایم  داصتقا و 
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. داصتقا

قح هک  دـشاب  یـسک  ـت  ـسد رد  لاوما  هک  تسا  نیا  مالـسا ,  یگدـنیاپ  ناناملـسم و  یگدـنیاپ   ( لـماوع  ) هلم زا جـ ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
نیا ناناملـسم ,  يدوبا  مال و نـ ـ ـسا يدو  ـ با نـ  ( ـل ماو عـ  ) زا دـناسر و  فرـصم  هب  يراکوکین  ياـههار  رد  نآ  زا  دسانـشب و  ار  نآ  قوقحو 

رب ـ ما پـیـ دـناسرن ـ . فرـصم  هب  هناراـکوکین  ياـههار  رد  ار  نآ  دسانـشن و  ار  نآ  قوقح  قح و  هک  دـشاب  یـسک  تسد  رد  لاوما  هک  تسا 
يادخ مشخ  هناشنو  تسا  ناشیاهخرن  ینازرا  اهنآ و  ناطلس  يرگداد  شناگدیرفآ ,  نایم  رد  لاعتم ,  يادخ  يدونـشخ  هناشن  (ص :)  ادخ

یم دبار  قالخا  خرن ,  ینارگ  ع :)   ) قدا ما صـ ـ ما تسا ـ .  ناشیاهخرن  ینارگ  اهنآ و  ناطلـس  يرگمتـس  شناگدیرفآرب ,  یلاعت  كرابت و 
 ((, منیب یم  یبوخ  رد  ار  امـش  نم   )) هیآ هرابرد  دزاـس ـ . یم  رارق  یب  گـنتلد و  ار  ناملـسم  ناـسنا  درب و  یم  نیب  زا  ار  يرادـتناما  دـنک ,
یبرع نتم  رد  هک  ۀمکحلا ))  نازیم   )) رد باوبا  نیا  هب  تسا  مزال  مالـسا  رد  داصت  ـ قا ـت  خا ـنـ ـش يار  بـ دوب . ینازرا  اهنآ , نایم  رد  دومرف :

. دوش هعجارم  تسا  روکذم 

 . تشیعم رد  يور  هنایم  هجیتن 

ار كدنا  لام  يور ,  هنایم  تسا ـ .  یگدنز  هنیزه  زا  یمین  يور ,  هنایم  دنک ـ . یم  نیمات  ار  یگدنز  فافک  يور ,  هنایم  ع :)   ) یلع ماما   ـ
یلع ماما  تسا ـ .  تشیعم  فصن  ندرک ,  جرخ  رد  يور  هنایم  (ص :)  ادخ ربمایپ  دنک ـ . یم  دوبان  ار  دایز  لام  فارـسا ,  دهد و  یمدـشر 

ع  ) یلع ماما  دشن ـ . دنمزاین   , يور هنایماب  یناسنا  چیه  ع :)   ) مظاک ماما  دوش ـ . کبس  شیگدنز  هنیزه  دنک , هشیپ  يور  هنایم  هک  ره  (ع :) 
رقف و يور  هنایم  تفای و  ماود  وا  اب  يرگناوت  ینیـشنمه  , دـش نیـشنمه  يور  هنایم  اـب  هک  ره  دوشن ـ . ریقف  دـنک , يور  هناـیم  هک  یناـسنا  (: 

لجوزع ياد  خـ دوشن . ریقف  هک  منک  یم  تنامـض  دـنک , يور  هناـیم  هک  یـسک  يارب  نم  ع :)   ) قداـص ماـما  درک ـ . ناربـج  ار  وا  یتساـک 
هدومرف لجوزع  يادخ  ـت نـیـز  ـسا ـط  ـسو حـد  یتدایز ,  زا  دارم  (( ار یتدایز  وگب : دننک , قافنا  هچ  هک  دنـسرپ  یموت  زا   : )) تسا هدومرف 

((, دننک یم  ماوق  تیاعر  هکلب )  , ) دنریگن زین )  ) گنت تخـسدوخ و  رب  دـننک و  يور نـ هدایز  دـننک , جرخ  هاگ  ره  هک  یناسک  و   : )) تسا
ماگنهرد هکر  هـ يرگناوت ـ .  هیام  يور  هنایم  تسا و  يدوباـن  هیاـم  فارـسا  ع :)   ) یلع ماـما  تسا ـ .  طسودـح  لادـتعا و  ياـنعم  هب  ماوق 

دنزرف هب  شراف  ـ ـس رد  تسا ـ .  هدرک  همیب )  و   ) هدامآ راـگزور  تخـس  ثداوح  ربارب  رد  ار  دوخ  دـنک , يور  هناـیم  یتسدـیهتو  يرگناوت 
يور هنایم  هک  ره  (ص :)  ادـخ ربمایپ  شاب ـ .  ور  هناـیم  دوخ , شاـعم  روما  رد   ! مدـنزرف دومرف : تاـفو ,  ماـگنه  هب  ع )   ) نسح شراوگرزب 

. دنادرگ شرگناوت  دنوادخ  دنک ,

 (. هقرفتم  ) يور هنایم 

 . تسا تعانق   , يور هنایم  تیاغ  ع :)   ) یلع ماما  تسا ـ .  لخب  دور  رتارف  نآ  زا  رگا  هک  دراد , يا  هزادنا  يور  هنایم  ع :)   ) يرکسع ماما   ـ
یجرخ زا  رتـبوبحم  ادـخدزن , رد  یجرخ  چـیه  (ص :)  ادـخ ربماـیپ  تسار ـ .  هار  ندومیپ  شـشورو  تسا  يور  هناـیم  شا  هویـش  نمؤم ,   ـ

يرما فارـساو  دراد  تسود  ار  نآ  لجوزع  يادخ  هک  تسا  يزیچ  يور ,  هنایم  ع :)   ) قداص ما  ـ ما دشاب ـ . هارمه  يور  هنایم  اب  هک  تسین 
یئزج هدیدنـسپ ,  تسرد و  هویـش  یـشور و  کـین  يور و  هناـیم  (ص :)  ادـخ ربـما  پـیـ دراد ـ . ترفن  نآ  زا  لـجوزع ,  يادـخ  هـک  تـسا 

 . تسا توبن  زج  يدنا  تسیبزا و 

 . ناتساد

 . ناتساد نیرتدنمدوس 
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هب هک  نآرق  نیا  بجوـم  هب  ار  ناتـساد  نیرتوـکین  اـم  . )) دنـشیدنیب هک  دـیاش  نک ,  تیاـکح  ناـنآ )  يارب   ) ار ناتـساد  نیا  سپ   . )) نآرق
نادـنمدرخ يارب  اهنآ , ناتـساد  رد  هک  یتسار  بـ  . )) يدوب ناربخ  یب  زا  نیا  زا  شیپ  اـعطق  وت  مینک و  یم  تیاـکح  وت  رب  میدرک ,  یحووت 
رگنـشورو هدوب  نآ  زا  شیپ  هک  تسا  ییاهباتک )  زا   ) هچنآ قیدص  ـد بـلـکـه تـ ـشا هدش بـ هتخاس  غورد  هب  هک  تسین  ینخـس  تسا  یتربع 

دوخ زا  شیپ  نانمؤم  تشذگ  رـس  رد  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما تسا ـ .))  یتمحر  دومنهر و  , دـنروآ یم  نامیا  هک  یمدرم  يارب  تسا و  زیچ  ره 
یکی اه  هتساوخو  دندوب  هچراپکی  اهتیعمج  هک  هاگ  نآ  دندوب  هنوگچ  هک  دیرگنب  ـد  نا هدو  هنوگچ بـ الب  شیامزآ و  عقوم  رد  هک  دیشیدنیب 

دیدرگ و فلتخم  اه  ـ لد اهنخسو و  تخیسگ  مه  زا  تفلا  هتشر  درک و  زورب  هقرفت  هک  هاگ  نآ  دیشک  اجک  هب  ناشماجنارس  هک  دیرگنب  دوب 
يراوگرزب و هماج  دنوادخ  ماگنه  نیا  رد  دنتساخر  گنج و سـتـیـز بـ هب  رگیدکیاب  ناشیاههورگ  دندش و  میسقت  نوگانوگ  ياه  هتسد  هب 

تربـع يارب  ار , ناـنآ  ياـهربخ  تیاـکح  تفر و  نا گـ ـ ـش ـ یا زا  ار  ـش  یو ـی نـعـمـت خـ ناوار دروآ و فـ رد  هب  ناـشیا  نـت  زا  ار  يزارفارس 
اریز , دیـشیدنیب نآ  رد  تسا و  ناتـساد  نیرتوکین  نآ  هک  اریز  دیزومایب , ار  نآرق  تشاذـگ ـ .  یقاب  امـش  نایم  رد  نازومآ ,  تربع  نتفرگ 

نآ هک  اریز  دـیناوخب , تقد )  اب  و   ) بوخ ار  نآ  تساه و  هنیـس  يافـش  نآ  هک  اریز  ـیـد , یو ـ جا ـفـ ـش نآ  رو  زا نـ تساـهلد و  راـهب  نآ  هک 
هب صقلا  : دـیوگ یم  تادرفم  رد  بغار  صـصقلا ,))  نـسحا  کـیلع  صق  نـحـن نـ  )) ـه یآ هرا  ـ برد ریـسفت . تـسا .  ناتـساد  نیرتدـنمدوس 

ـد مـی نواد ـ خا در پـ ـر و  ثا ینعی  صصقلا  مدرک ,)  لابندار  وا  ياپ  در   ) هرثا تصـصق  دوش : یم  هتفگ  تساپ  در  رثا و  ندرک  لاب  ـ ند يانعم 
 (( هیصق هتخال  تلاقو  : )) دیامرف یم  و  دنتشگ ) رب  دنتفرگار و  دوخ  ياپ  در  نانکوجتسج  سپ ,  (( ) اصصقامهراثآ یلع  ادتراف  : )) دیا ـ مر فـ
 (( قحلا صـصقلا  وهل  : )) دیامرف یم  لاعتم  يادـخ  تسا  تشذـگ  رـس  يانعم  هب  صـصق  ورب ) وا  یپ  زا   : تفگ یـسوم )   ) وا رهاوخ  هب  (و 
یمو ـت )  سا ـی  تر اهنآ عـبـ تشذگ  رس  رد  یتسارب   (() ةربع مهصصق  یف  : )) دیامرف یم  و  تسا )  نیم  هـ ـت ,  سرد ـت  شذ رس گـ يرآ ,  )

ام  (() صصقلا نسحا  کیلع  صقن  نحن  :)) دیامرف یمو  درک ) تیاکح  وا  يارب  ار  دوخ  تشذگرـس  و   (( ) صـصقلا هیلع  صقو  : )) دیامرف
نـسحا تسا و  ناتـساد  هصق و  ياـنعم  هب  صـصق  نیارباـنب ,  بغار  نخـس  نا  ـ یا پـ مینک )  یم  تیاـکح  وـت  رب  ار  تشذـگ  رـس  نیرتوـکین 

 , سپ ندرک  تیاکح  ینعی  صاـصتقا  ياـنعم  هب  تسا  ردـصم  صـصق  دـنا : هتفگ  یـضعب  تیا  ـه و حـکـ ـص نیرتوکین قـ ینعی  صـصقلا , 
تیدوبع و رد  دیحوت  صالخا  هدننک  فیصوتاریز  تسا ,  ناتـساد  هصق و  نیرتوکین  فسوی  ناتـساد  دشاب , ردصم  مسا  صـصق  هچنا  چـنـ
وا دنوادخ  هدنب ,  طسوت  تبحم  قش و  هار عـ ندو  ـر پـیـمـ ثا هک بـر  نیا  دشاب و  یم  شا  هدنب  زا  ناحبس  يادخ  تبقارم  یتسرپرـس و  رگنایب 

مـشخ نادـنز  یگدرب و  دـنب  تراـسا و  هاـچ  رعقزا  دـناسر و  یم  تزع  جوا  هب  تلذ  ضیـضحزا  ار  وا  دـنارورپ و  یم  دـنک و  یم  تیبرتار 
ـف بـه ـسو تشذـگ یـ رـس  ندرک  تیاـکح  تروص  نآ  رد  دـشاب , ردـصم  رگا  دـناشن و  یم  یهاـش  تخ  تز و تـ ـگ عـ نر وا  هب  ماـقتناو 
هب ار  یگدادـلد  یقـشع و  ناتـساد  اریز یـک  تسا ,  ندرک  تیاـکح  عوـن  نیرتـهب   , تسا هدرک  تیاـکح  ناحبـس  دـنوادخ  هک  ـقـی  یر طـ
ام دـناد : ـ  یمرتـهب  ادـخ  هتبلا  و  تسا ـ  ـن  یا ـه  یآ يا  مـعـنـ تسا .  هدرک  تیاـکح  نکمم  هـجو  نـیرت  هناـبوجحم  لکـش و  نـیرت  هناـفیفع 
ام هک  نآ  زا  شیپ  وت  مینک و  یم  تیاکح  وت  يارب  میدرک ,  یحو  وت  هب  هک  نآرق  نیا  بجوم  هب  ار  ییوگ )  ناتساد  ای   ) ناتساد نیرتوکین 

 . یتشادن عالطا  نآ  زا  مینک ,  تیاکح  وت  يارب  ار  ناتساد  نیا 

 . نایوگ لقن  نازادرپ و  ناتساد  شهوکن 

زا ع )   ) قداص ماما  روض  رد حـ درک ـ . شنوریبو  دز  لاود  اب  ار  وا  دـید  دجـسم  رد  ار  ییوگ  لقن  ع )   ) نینمؤملا ریما  ع :)   ) قداـص ماـما   ـ
قداص ماما  دننک ـ . یم  ینکارپ  هعیاش  ام  دضرب  اهنآ  دنک , ناشتنعل  ادخ  دومرف : ترضحدمآ  نایم  هب  نخس  نایوگ  لقن  نازادرپ و  ناتساد 

 . دننایوگ لقن  نازادرپ و  ناتساد  نانآ  دومرف : نوواغلا ,))  مهعبتیارعشلاو   )) هیآ هرابرد  (ع ,) 

 . صاصق
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 . صاصق

! دیا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ((. )) دیوش راگزیهرپ  هک  دشاب  نادنمدرخ ,  يا  تسا ,  یگدنز  امش  يارب  ندرک  صاصق  رد  و   . )) نآرق
دراد صاصق  اهتمرح ,  ( کته  ) تسا و مارح  هام  نآ  ربارب  رد  مارح  هام  نیا  ((. )) دـیدرگ ررقم  هتـشون و  صاصق  امـشرب  ناگتـشک  هراـبرد 

اب ادخ  هک  دینادب  دیرادب و  اورپ  ادخ  زا  ودینک  يدعت  وا  رب  تسا ,  هدرک  يدعت  امـش  رب  هک  هنوگ  نامه  , درک يدعت  امـش  رب  سک  ره  سپ 
شو ینیب و گـ ربارب  رد  ینیب  مشچ و  ربارب  رد  مشچ  ناج و  لباقم  رد  ناج  هک  میدرک  ررقم  اـهنآ  رب  تاروت  رد  و   ((. )) تسا ناراـگزیهرپ 

رد صاـصق )   ) نآ زا  ـد و هـر کـه  نراد صاـصق  بـیترت )  ناـمه  هـب  زین  ) اـهمخز دـشاب و  یم  نادـند  ربارب  رد  نادـند  شوـگ و  ـر  بار رد بـ
دوـخ ناـنآ  دـنا , هدرکن  يرواد  هدرک  لزاـن  ادـخ  هچنآ  بجوـم  هـب  هـک  یناـسک  ودوـب  دـهاوخ  وا  ناـهانگ )   ) هراـفک نآ ,  سپ  درذـگ ,
هداد یتردق  يو  تسرپرس  هب  دوش  هتـشک  مولظم  سک  ره  دیـشکم و  قح  هب  زج  تسا ,  هدرک  مارح  ادخ  هک  ار  یـسفن  و  ((. )) دننارگمتس

صاـصق مدر !  يا مـ (ص :)  اد ـبـر خـ ما پـیـ تسا ـ .))  هدـش  يراـی  عرـش )  فرط  زا  ) وا ریز  دـنک  يور  هداـیز  لـتق  رد  دـیابن  وا  سپ  مـیا , 
هرا ـ برد (ع ,)  دا ـجـ ـس ما  ـ ما دینامب ـ . ملاسات  دیـشاب  قح )   ) میلـست ناملـسم و  دیوشن و  هدنکارپ  دینک و  هدنز  ار  قح  دـیراد و  هگن  هدـنزار 

تروص نیا  رد  هکدنادب  دشکب و  ار  يرگید  دریگب  ـمـیـم  ـص یـسکرگا تـ نوچ  دومرف : تسا ,))  یگدـنز  صاصق  ردامـش  يارب  و   )) ـه یآ
مه ودشکب  اروا  تسا  هتساوخ  یم  هک  تسا  یسک  ندنام  هدنز  ـب  جو هـم مـ دزرو , يراددو  نتشک خـ زا  ببس  نیدب  دوش و  یم  صاصق 

ـنـد کـه ناد ـتـی بـ قوار ـ یز نارگید ,  ندنام  هدنز  هیام  مه  تسا و  هتشاد  یشک  مدآ  دصق  هک  تسا  يراکتیانج  ـن  یا ند  ـ نا هد مـ ـ نز بجوم 
متفگ هملک  راـهچ  نـم  ع :)   ) یلع ماـما  دـنهد ـ . یمن  هار  دوـخ  هـب  یـشک  مدآ  تارج  صاـصق  سرتزا  ـت  ـسا مزـال  ـب و  جاو صا  ـ ـص قـ

و : )) دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  لجوزع  يادخ  سپ  دهاک , زا کـشـتـن مـی  نتـشک  متفگدرک :  قیدصت  ارم  نخـس  دوخ  باتک  رد  دنوادخو 
ظفح يارب  , ار صاصق  كرـش و  ثول )   ) زا ندرک  كاپ  يارب  دومرف , بجاو  ار  نامیا  دـنوادخ  تسا ـ .))  یگدـنز  صاصق  ردامـش  يارب 
قدا ما صـ ـ ما دوش ـ . یمن  عفد  يدباب  زج  يدب ,  اریز  نادرگ ,  رب  اج  نامه  هب  تسا ,  هدمآ  وت  يوس  هب  ـی کـه  یا زا جـ ار  سـنـگ  اهنوخ ـ .

تـسا نارگید  رایتخا  رد  مای  زا نـ ـش  ند ـیـ ـش نوریبو کـ تسا  ماین  رد  اهنآ  زا  یکی  تخیگنارب :  ریـشمش  جنپ  اب  ار  دـمح  ـد مـ نواد خـ (ع :) 
 : تسا هدومرف  ههجو  لج  دـنوادخدوش  یم  صاصق  نآ  اب  هک  تسا  يریـشمش  تسا ,  ماین  رد  هک  يریـشمش  نآ  اما  تساـم  اـب  شمکحو 
زج مدرم !  يا  ناه ,  (ص :)  ادخ ربمایپ  ام ـ . اب  شنامرف  مکح و  تسا و  لوتقم  يایلوا  اب  ریشمش  نیا  ندیشک  تسا ))  ناجربارب  رد  ناج  ))
لام ای  تسوپ و  ای  وم  ای  وربآ  هبرگا  سپ ,  دشاب  کیدزن  امش  نای  زا مـ نتفر مـن  هکدیاش  متسه و  يرشب  امش  دننام  مه  نم  هک  تسین  نیا 

زا نم  دیوگن : امـشزا  یـسک  زگره  و  دنک ! صاصق  دزیخرب و  وا  لامو  تسوپ  وم و  دـمحم و  يوربآ  ـن  یا کنیا  ما ,  هدز  يا  همطل  یـسک 
هیآ لوز  نا نـ ـ مز رد  یملع .  یثحب  دنرود . هب  نم  قالخازا  نم و  تعیبط  زا  تلـصخ  ود  نیا  هک  دینادب  مسرت  یم  دـمحم  هنیک  ینمـشد و 

هب رما  نیا  هکلب  دـندوبن  لئاق  نآ  يارب  يزرم  هنوگ حـد و  چـیهاما  دـندوب  دـقتعم  لتق ,  اب  ندرک  صاصق  هب  اهبرع   , نآ زا  شیپ  صاصق و 
لتق رما  رد  بیترت  نیدب  ار و  نز  نز ,  لباقمرد  دنتشک و  یم  ار  در  مـ در , ـل مـ با رد مـقـ هاگ  الثم   , تشاد یگتـسب  لیابق  فعـض  تردق و 

هب ار  ـس  یئر هدـنب و  لباقم  رد  اردازآ  ای  دنتـشک  یم  ار  رفن  هد  رفن , کی  لتق  صاصق  هب  مه  یهاگ  اما  دـش  یم  تیا  ـ عر يربارب  صاـصقو 
رب دندرک . یمدوبان  ار  لتاق  هلیبق  يا ,  هلیبق  زا  رفن  کی  ندش  هتـشکرطاخ  هب  تاقوا  یـضعب  یتح  دـندیناسر و  یم  لتق  هب  سوئرم  صاصق 

صاصق هب  دو نـیـز  یـهـ ـت ,  ـسا هدـمآ  دادـعا  رفـس  مجنپ  یـس و  لصف  جورخ و  رفـس  مود  تسیبو و  مکی  تسیب و  لصف  رد  هچنآ  ساسا 
رد ناج  هک  میتشاد  ررقم  نانآ  رب  تاروت  رد  و  : )) دـیامرف هک مـی  اج  نآ  تسا  هدرک  وگزاـب  ار  ناـنآ  داـقتعا  نیا  نآرق  دـنا  هتـشادداقتعا 

( زین ) ار اـهتحارج  نادـند و  ربارب  رد  نادـند  شوگ و  لـباقمرد  شوـگ  ینیب و  ربارب  رد  مشچ و بـیـنـی  ربارب  رد  مشچ  تسا و  ناـج  لـباقم 
ماو و ـ قا ـگـر  ید نایمرد  دنتـسین  دـقتعم  هید  تشذـگ و  هب  زج  لتق  درومرد  دوش , یم  لقن  هک  يروط  هب  ناینارـصن ,  اـما  تسا .))  صاـصق 
. دنا هدرکنرکذ  نآ  يارب  ریخا  نورق  رد  یتح  یصاخ  بیترتو  هدعاق  هچرگ  تسا ,  هتـشاد  دوجو  الامجا  لتقرد  صاصق  زین  فلتخم  مـلـل 

زیرگ تیمتح و  اما  هدرک ,  دـییات  ار  صاصق  ینعی  تسا ,  هتفرگ  شیپ  رد  ار  تابثا  اغلا و  نایم  طسو  دـح  هنایم و  هار  هراب  ـن  یا رد  مال  ـ ـسا
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هتـسناد مزال  ار  لوتقم  لتاق و  نایم  تاواسم  لداعت و  صاص  رد قـ یهگناو  تسا  هداد  هید  وفع و  هزاجا  هتخاس و  یغلم  ار  نآ  ندوبریذـپان 
هژیو هـب  صاـصق و  لـصا  هـب  يا  هدـع  تـسا .  هداد  رارق  نزربارب ,  رد  ار  نز  هدــنب و  ربارب  رد  ار  هدــنب  دازآ و  رباربرد  ار  دازآ  صاـصق  و 
رـشب نایم  رد  صاصق  يارجا  زیوجت و  اب  دـنا  هدرک  عضو  هتفرـشیپ  ياهتلم  هک  یندـم  نیناوق  هک  دـنا  هتفگ  هدرک و  ضارتعا  لـتق  صاـصق 

نآ زا  رـش  تعیبطو بـ درامـش  یم  نجهتـسم  ار  نآ  ناسنا  هک  تسا  یعوضوم  لتق ,  لباقم  رد  لتق  دنیوگ : یم  اهنیا  تسا .  فلاخم  زورما 
لوا لتق  رگا  دنیوگ : یم  هدع  نیا  دناد  یم  تیناسنا  هب  تمدـخ  ینابرهم و  فلاخم  ار  نآ  دوش  هضرع  وا  نادـجو  هب  رگا  تسا و  نازیرگ 

: دنیوگ یم  اهنیا  دیازفا  یم  نآ  هب  يرگید  يدوبان  دریگ ) یم  تروص  لوا  لتق  صاصق  هب  هک   ) مود لتق  هدش ,  يدرف  نتفر  نیب  زا  بجوم 
یناگم تیبرت هـ میلعت و  قیرطزا  دیاب  هک  تسا  یتافص  اهنیا  تسا و  ییوجماقتنا  سح  یلدگنس و  زا  یشان  لتا  نتشک قـ ندرک و  صاصق 

دارفا نیا  هقاش  لامعا  اب  نادـنز  ـنـد  نا لـتق مـ زا  رتمک  يرفیک  اـب  ینعی  دـسرب , یبیداـت  رفیک  هب  دـیاب  لـتاق  دـنوش و  نک  هشیر  مدرم  لد  زا 
ار راکتیانج  لتاق  دیاب  نیاربانب ,  تسا  یناور  ياهیرامیب  زا  یـشان  دنز , یم  رـس  ناراکتیانج  زا  هک  یتایانج  اهمرج و  دنیوگ : یم  نینچمه 

تقو هعماج  زا  یعبات  هراومه  یندـم ,  نیناوق  دـنیوگ : یم  زین  هدـع  نیا  داد  ناشرارق  هجلاعم  تحت  درک و  لقتنم  یناور  ياهناتـسرامیب  هب 
رد صاصق  ندنا  ـت مـ با يار ثـ یلیلد بـ نیاربانب ,  تسین  رادیاپ  زین  نآ  نیناوق  دنام , یمن  تباث  لاح  کی  هب  هشیمه  هعماج  نو  ـت و چـ ـسا

نآات هعماج ,  دارفا  دوجو  زا  هک  تسا  مزال  لاح  ره  ردو  درادن  دوجو  يزورما ,  هتفرشیپ  عماوج  نایم  رد  یتح  هشیمه ,  يارب  هعماج  نایم 
یم يربارب  لتق  اب  شلـصاح  هجیتن و  هک  لـتق ,  زا  رتمک  يرفیک  اـب  ار  راـکتیانج  مرج و  ناو مـ دوش مـی تـ هدافتـسا  تسا ,  نکمم  هک  اـج 

هدمع لیالد  اهنیا  دنک  نیمات  ار  لوتقم  يایلوا  قح  مه  هعماج و  قح  مه  هک  درک  تازاجم  هلاس ,  نیدنچ  سبح  ای  دبا  سبحدن  ـ نا مـ دـنک ,
 : تسا هیآ  نیا  نآ  تسا و  هداد  خـساپ  لیالد  نیا  همه  هب  هلمج  کی  اب  نآر ,  قـ دـنا . هدرک  رکذ  لتق  صاصق  نوناق  نافلاخم  هک  تسا  يا 

ـت سا نانچ  دناسر , لتق  هب  دشاب , هدرک  يز  ـگـیـ نادا ـ ـس ـیـن فـ مز رد  ـد یـا  ـشا ـتـه بـ ـش ار کـ ـی  ـس نآ کـه کـ نودب  ار  يرگید  سک  ره  ))
گرم زاو   ) هدرک هدنز  ار  مدرم  همه  هک  تسا  نانچ  دهد ,) تاجن  گرم  زا   ) دنک هدنز  ار  رفن  کی  هک  ره  دشاب و  هتشکار  مدرم  همه  کـه 

عامتجا حلاصم  هک  دنتسه  يرابتعا  يداد و  رارق  ینیناوق  هچ  رگا  ناسنادارفا  نایم  رد  يراج  نیناوق  هک  نیا  حیـضوت  دشاب .)) هداد )  تاجن 
ار وا  هک  تسا  ناسنا  یجرا  ـل طـبـیـعـت خـ ـصا رد  نیناوق  نیا  ندمآ  دـیدپ  رد  رثؤم  تلع  اما  تسا ,  هدـش  هتفرگرظن  رد  اهنآ  رد  یناسنا 
هک تسا  يددـع  تیمک و  کی  هن  یجراخ  تیعقاو  نیا  دـناوخ  یم  ارف  وا  يدوجو  ياـهزاین  ندومن  فرط  رب  اـهیتساک و  ندرک  لـماک  هب 

تسوا و تعیبط  ناسنا و  تاذ  نامه  یتح  ناسنا و  یعیبط  دوجو  هتخاس  هکلب  یعاـمتجا  دـحاو  تاـیه  دوش و نـه یـک  ناـسنا  رب  ضراـع 
زا ناگمه  دنراد و  ناسکی  شزرا  دنتسه و  ناسنا  همه  هک  ظاحل  نیا  زا  , دنـشاب هدرک  عامتجا  مه  اب  هک  درف  نارازه  ناسنادرف و  کی  نایم 
زا هدافتسا  اب  هک  تسا  ییاهرازبا  اهورین و  هب  زهجم  دوخ  نورد  رد  يدوجو  تعی  ـن طـبـ یا درادن . دوجو  یتوافت  دنتـسه , یکی  دوجو  رظن 
وا یگدنز  تای و  هک حـ يزیچ  رهاب  دراد و  دوخ  ياقب  دوجو و  هب  هقالع  اتاذ  ناسنا  هک  ارچ  دزاس , یم  رود  دوخ  زا  ار  يدوبان  مدعاهنآ و 

لـسوتم نارگید  يدوبان  لتق و  هب  دو  نا خـ يارب حـفـظ جـ تسارـضاح  یتح  دنک و  یم  هزرابم  ینکمم ,  هلیـسو  ره  اب  , دزادـنا رطخ  هب  ار 
يو زا  وا  نتشک  اب  زج  دشکب و  ار  وا  تساوخ  یسکرگا  هک  نیا  هب  دنکن  مکح  شترطف  هک  دیبای  یمن  ار  یناسنا  چیه  امش  ور  نیا  زا  دوش 

تیلم يدازآ و  لالقتـسا و  زا  عافد  يارب  مه  یقرتم  هتفرـشیپ و  ياهت  دو هـمـیـن مـلـ خـ دـشکب . ار  سک  نآ  دـناوت  یم  دـشک , یمن  تسد 
یت حـ يا ,  ـیـلـه  ـسور هب هـ دوخ  نیناوق  ظفح  يارب  نانیا  دتفا  رطخرد  ناشناج  هک  نیا  هب  ـد  ـسر چـه  ـنـد , نز تسد بـه جـنـگ مـی  دوخ ,

هک یگنج  , دننز یم  گنج  هب  تسد  دوشن , نامرد  گنجاب  زج  ناشدرد  هک  یتروص  رد  دوخ  عفانم  ظفح  يارب  دنوش و  یم  لسوتم  لتق , 
مه يا  هدع  دننک و  یم  تفرشیپ  تاحیلـست  هنیمز  رد  هتـسویپ  هک  دنتـسه  ییاهتلم  درب  نیبزا مـی  ار  لسن  ثرح و  دنک و  یم  دوبان  ار  ایند 
زج يزیچ  ـعـه  ما هک جـ یلاحرد  تسا ,  هعماج  تایح  ظفح  رطاخ  هب  طـقف  همهاـهنیا  دـنزاس  یم  زهجم  ار  دوخ  ـا  مئاد ـهـا  نآ اـب  تباـقررد 

راتـشک و هزاـجا  شدوخ  تسد  ياـه  هتخاـس  زا  یکی  ظـفح  يارب  یناـسنا  تعیبط  تسا  نکمم  هنوگچ  تسین  یناـسنا )   ) تعیبط هتخاـس 
دنراد نتـشک  دصق  هک  ار  یـسک  نتـشک  تسا  نکمم  هنوگ  ـ چو ـد ؟ هد يا نـ هزا  ـ جا نینچ  شدوخ  یگدـنز  ظفح  يارب  اما  دـهدب  يدوبان 
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ـت سا هدروآ  رد  لمع  هب  ار  نآ  هتشاد و  نتشکدصق  هک  ار  یسک  نتشک  اما  دنادب  زیاج  دنا , هدرواینرد  لمع  هلحر  هب مـ ار  دوخ  دصق  یلو 
يا هرذ  گنـسمه  سک  ره   )) دسانـشب تیمـسر  هب  یخیرات  عیاقو  رد  ار  لمعلا  سکع  نوناق  تعیبط  تسا  نکمم  هنوگچ  ـد ؟ هد هزا نـ ـ جا
لئاق تعیبط  نوناقرد  یشنکاو  یشنک  ره  يارب  و  دنیب )) یم  ار  نآ  دنکدب  راک  يا  هرذ  گنسمه  سک  ره  دنیب و  یم  ار  نآدنک  کین  راک 

تـسا لئاق  ینزوو  شزرا  یناسنا  يار  نا بـ ـن جـهـ یا رد  مال  ـ ـسا دنک . ضقن  ار  شدوخ  نوناق  دـنادب و  ملظار  لتق  لباقم  رد  لتق  اما  دـشاب 
ناسکی مالـسارظن  زا  دـحوم  درف  کی  شزرا  نزو و  اب  یناسنا  هعماـج  شزرا  نزو و  نیاربا ,  دـشاب بـنـ یتسرپاـتکی  دـیحوت و  نییآ  رب  هک 

ـد, ـش ار بـکـ نمؤـم  کـی  سک  ره  هک  تساـجنیا  , دنـشاب هتـشاد  مـکح  کـی  ود  ره  نآ  هاگدـیدزا  هـک  تـسا  مزـال  ور , نـیا  زا  تـسا و 
هدرک تمرح  کته  نآ  هب  تبسنو  راد  ار لـکـه  تقیقح  تفارش  تروص  ود  رهرد  هک  ارچ  دشاب  هتشک  ار  مدرم  همه  هک  تسا  یـسکدننام 

ياهتلم اما  دشاب  هتشکار  مدرم  دارفا  همه  هک  تسا  یـسک  نانوچ  دشکبار  در  کی فـ هک  یـسک  يدوجو  تعیبط  رظن  زا  هک  نانچمه  تسا 
دسر چـه  تشاد ـ  تمیق  شزرا و  یندم  هعماج  تفارش  هزادنا  هب  نانآ  رظن  رد  نید  تفارـش  رگا  دنهد  یمن  ییاهبو  شزرا  نید  هب  ندمتم 

مال ـ ـسا ـا  ما دـنراد . یندـم  عامتجا  هرابرد  هک  دـندرک , یمار  یمکح  نامه  نید  هرابرد  اعطق  تشاد ـ  یم  يرتشیب  یـشزرا  رگا  هک  نیا  هب 
رد صاصق ,  هراـبرد  یقرتم  لـلم  تواـضق  نیا  صخـشم  یتلم  صاـخ و  یموق  يارب  هن  تسا ,  هدرک  عضو  نوناـق  ناـهج  مدرم  همه  يارب 

هبطوبرم رامآ  دـننک و  یم  لمع  تسرد  ناشیاهتلودو  دـنا  هدـش  تیبرت  الماک  اـهنآ  هعماـج  دارفادـندقتعم  هک  تسا  نآ  زا  یـشان  تقیقح 
هب زج  لامعا  نیا  دنرجزنم و  تیانج  لتقزا و  تیبرت  میلعت و  رثا  رب  تلم  تسا و  هدوب  رثؤم  یلعف  تیبرت  هک  تسا  یکاح  عیاجف  تایانج و 

یهیدـب هتب  ـ لا ـنـد  هد ـت مـی  یا ـ ـضر لتق  زا  رتمک  تازاجم  هب  مد )  يایلوا  ) دـتفا قافتا  رگا  دـت و  ـ فا قا نـمـی  ـفـ تا ـهـا  نآ نا  رد مـیـ ترد  نـ
صاصق لصا  لاح  نیع  رد  اـما  هدرک ,  زیوجت  ار  صاـصق  زا  ندرک  رظن  فرـص  وفع و  ینعی  نآ  ریثاـت  تیبرت و  عون  نیا  مالـسا  هک  تسا 

هب صاصق )  قح  زا   ) يزیچ لوتقم )  یلو  ینعی   ) شا  ( ینید ) ردارب بنا  زا جـ و هـر کـس کـه   )) ـه یآ تسا .  یقاـب  دوخ  توق  هب  ناـنچمه 
وا هـب  ار ) اـهب  ـ نو خـ  ) ناــسحا تیاــعر )  ) اــب دــنک و  يوریپ  هدیدنــسپ  روـط  هـب  لوـتقم )  یلو  تشذــگ  زا  ـد  یا بـ  ) دو ـ ــش ـت  ــشذ وا گـ

ار دوخ  راختفا  دارفا  هک  دنـسرب  يا  هجرد  هب  یتلم  ها  ره گـ تسا و  یتیبرت  نابز  هیآ  نیا  نابز  اریز  دراد , بلطم  نیمه  هب  هراـشا  ((, دزادرپب
عوضوم دنتسین , رادروخرب  یتیبرت  نینچ  زا  هک  ییاهتلم  ـگـر  ید ـا  ما تفرگ .  دنهاوخن  شیپ  ار  ماقتنا  هار  املسم  دننادب , تشذگ  وفع و  رد 

دنپ هقاش و  لامعا  هن  دناسرت و  یم  نادنز  هن  ار  راکهبت  یناج و  دارفا  مینک  یم  هدهاشم  هک  هنوگ  نامه  اریز  تسا ,  توافتماهنآ  دروم  رد 
نا ـ نآ يار  ـهـا بـ ناد ـ نزرد مه کـه  ییگدـنز  دـنهد  یمن  ناشن  يدـنبیاپو  تیمها  ناسنا  قوقح  هب  دـنک و  یمن  رثا  اـهنآ  رد  مه  تحیـصن  و 

تمالم شنزرس و  هن  اذل  تسا  نادنز  جراخ  رد  اهنآ  راب  تق  ـشـ مو تسپ  یگدنز  زا  رتیلاع  رتهب و  رتراگزاس و  بتارم  هب  هد ,  ـ ـش ـم  هار فـ
دناوت یم  هک  یمکح  اهنت  تایانج  رامآ  زور  ره  شیازفا  هب  هجوت  اب  دـناسرت  یم  ار  نانآ  هجنکـش  نادـنز و  هن  دـتفا و  یم  رگراک  اهنآ  رد 

دنک و یقرت  یتلم  رگا  اریز  تسا ,  تشذـگو  وفع  هارمه  هب  صاصق  مکح  نامه  دـنک , نیمات  ار  ـ  مود هورگ  هژیوب  هورگ ـ  ود  ره  تداعس 
چیه زا  يرـشب  هعماج  تیبرت  هاررد  مالـسا  هتبلا  و  درک ـ  دـهاوخ  لـمع  تشذـگ  وفع و  مکح  هب  اـتعیبط  دوش , رادروخرب  یقفوم  تیبرتزا 

, دنز گنچ  ینامرفان  هانگ و  هب  دیامیپن و  ار  شراگدرورپ  ياهتمعن  یـساپسانای  طاطح  ـ نا هار  زج  رگا  اما  دنک ـ  یمن  يراذگورف  یـششوک 
دیاب دـنیوگ  یم  هک  نیا  ـا  ما تسا .  زیاج  شرانک  رد  مه  تشذـگو  وفع  لاح  نیع  رد  درک و  لمع  اهنآ  ناـیم  رد  صاـصق  مکح  هب  دـیاب 

ره هن  تسا و  هدیدنـسپ  یتفار  ره  هن  اریز  تسی ,  ـحـیـح نـ ـص یلکو  قلطم  روط  هب  نخـس  نیا  دوب , تفار  اب  ناـبرهم و  تیناـسنا  هب  تبـسن 
دارفا هب  يراکمتـس  مدرم ,  تیثیح  ناج و  هب  زواجتمراکفالخ  راکهنگ  لدگن  ـ ـس را  ـتـکـ یا رب جـنـ محرت  هکلب  تلیـضف  یتمحر  ینابرهم و 

یم تیلـضف  ندـش  دوبان  تیناسنا و  نتفر  نیب  زا  مظن و  ندروخ  مه  رب  بجوم  نآ ,  زا  قلطم  هدافتـسا  تسا و  هعماج  راک  ـتـ ـسرد كاـپ و 
هک نآ  چـه  ـت ,  ـسا ياعدا قـبـلـی  دـننام  مه  نیا  تسا ,  ییوجماقتنا  سح  یلدگنـس و  صاـصق  ـا  ـش ـنـد مـنـ یو ـن کـه مـی گـ یا و  دوش .

تـسین هدـیهوک  ـت و نـ ـشز يرا  کـ ـقـیـقـت ,  حو ـت  لاد زا عـ یناـبیتشپ  رطاـخ  هب  هدرک  مـلظ  وا  هـب  هـک  یـسک  زا  موـلظم  ماـقتنا  نـتفرگ 
تیبرت بجوم  هکلب  تسین ,  ماقتنا  نتفرگ  يارب  افرص  لتق ,  صاصق  نوناق  یهگناودور  رامش نـمـی  هب  هلیذر  تافـص  زا  یتسود  تلادعو 
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رد دـیاب  هک  تسا  یناور  ياهیرامیبزا  یـشان  لـتق  تیاـنج  دـنیوگ  یم  هک  مه  نیا  دوش . یم  زین  يراـکهبت  داـسف و  باـب  نتـسبو  یمومع 
ـد ـشر اشحف و  لتق و  عویـش  بجوم  هک  تسا  یبوخ  ياهزیواتـسد  اهرذعزا و  تخادرپ ,  نآ  هجلاعم  ـی بـه  ناور تشادـهب  ياهناتـسرامیب 
وا لمع  نیا  هک  دنادب  دنزب و  يراک  لتق و تـبـهـ هب  تسد  دشاب  هتـشاد  تسود  هک  ام , زا  يدرف  ره  دوش  یم  يرـشب  ـعـه  ما رد جـ ـت  یا جـنـ
هوق ودننک  نامرد  ار  يو  تفار  تیمیمـص و  اب  دنفظوم  مه  اهتلود  تسا و  هتفریذپ  يرذع  دوش و  یم  یقلت  یحور  يرامیب  کی  زا  یـشان 

ـن هـم یا دـنز . یم  یتیانج  لتق و  هب  تسد  زورره  نامگ  یب  دراد  داقتعا  تسا  یحور  یناوررامیب و  کـی  وا  هک  نیا  هب  هیرجم  هیئاـضق و 
ار اهنآ  هعماج ,  هب  ناشدورو  زا  يریگولجو  اهنآ  ندرک  ینادـنز  رانک  رد  درک و  هدافتـسا  ناراکتیانج  دو  ـ جو زا  ـد  یا ـنـد بـ یو کـه مـی گـ

همه رد  هک  ینوناـق  مادـعا  دراوـمرد  ارچ  سپ  تسا ,  تقیقح  هب  یکت  تسا و مـ تسار  نخـس  نیا  رگا  تـشاداو ,  يراـبجا  ياـهراک  هـب 
تـسین نیازج  يزیچ  رما  نیا  تلع  دـنریذپ ؟ یمن  مادـعا  ياج  هب  ار  يراک  نینچ  تسا ,  هدـش  ینیب  شی  اهتلم پـ نایم  يراـج  یلعف  نیناوق 

. دنتسه ربارب  یعیبط ,  تیمها  رظن  زا  هعماج  درف و  هک  تشذگ  البق  دنتسه  لئاق  تیمها  شدوخ  دراوم  رد  مادعا  يار  کـه بـ

 . صاصق زا  ندرک  تشذگ 

یناملـسم درم  چـیه  (ص :)  ادـخ ربمایپ  دوب ـ .)) دـهاوخ  وا  ناـهانگ )   ) هراـفک نآ ,  سپ  درذـگرد , صاـصق )   ) نآ زا  هکره  و   . )) نآرق
درب شیالاب  هجرد  کی  نآ  ببس  هبدنوادخ  هک  نیا  رگم  درذگرد , نآ  صاصق )  ) زا دوش و  دراو  یبیـسآ  شندب  زا  یتمـسق  هب  هک  تسین 
دننام هب  لاعتم  يادـخ  هک  نیا  زج  درذـگرد , نآ  زا  دـیآ و  دراو  یتحارج  شندـب  هب  هک  تسین  يدر  هـیـچ مـ دـیادزب ـ . وا  زا  هانگ  کی  و 

, دـنک تشذـگ  دـسرب و  یبیــسآ  شندـب  هـب  دوـخ  هـید  فـصن  هزادـنا  هـب  هـکر  هـ درذـگرد ـ . شهاـنگ  زا  تـسا ,  هدرک  هـک  یتشذــگ 
زا هکره  دوش ـ . كاپ  شناهانگ  هزادنا  نامه  هب  دشاب  مراهچ  کی  ای  موس  کی  هزادـنا  هب  رگا  دـنک و  كاپ  ار  وا  ناهانگ  فصندـنوادخ 

رطاخ هب  دسرب و  یـسک )  يوسزا   ) شندـب هب  یبیـسآ  هک  هـر کـس  دـشابن ـ . تشهب  زج  یـشاداپ  ار  وا  دـنک , تشذـگ  ینوخ  صاصق )  )
ـه یآ زا  لاؤ  ـ ـس ـخ بـه  ـسا رد پـ ع ,)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دشاب ـ . وا  ناهانگ )   ) يارب يا  هرافک  تشذگ )   ) نآ دـنک , رظن  فرـص  لاعتم  يادـخ 

شناهانگ زا  تسا  هدرک  هک  یتشذـگ  ردـق  هب  : دومرف دوب ,)) دـهاوخ  وا  ناهانگ )   ) هرافک نآ  , درذـگرد صاصق )   ) نآ زا  هک  پـس هـر  ))
 , تسا هدرک  تشذـگ  نآ  زا  هک  یتحارجریغ  اـی  تحارج  هزادـنا  هب  دومرف : هیآ ,  نیمه  زا  ریـصبوبا  لاؤس  هب  خـساپ  رد  دوش ـ . یم  كاـپ 

. دوش یم  كاپ  شناهانگزا 

. ردق اضق و 

. ردق اضق و 

ادخ رب  اهنتدـیاب  نانمؤم  تسام و  تسرپرـس  وا  دـسر  یمن  ام  هب  يزیچزگره  تسا ,  هدرک  ررقم  ام  يارب  ادـخ  هچنآ  جـز  بـگـو :  . )) نآرق
((. دناسر ماجنا  هب  دوب , یندش  ماجنا  هک  ار  يراک  دنوادخ  ات  دش ) نینچ   ) یلو ((. )) دننک لکوت 

هدوب و لومعم )   ) ناگتشذگ نایم  رد  زاب  رید  زا  هک  تسادخ  تنس  نیا )   ) تسین یهانگ  هدینادرگ ,  ضرف  وا  رب  ادخ  هچنآ  رد  ربمایپ  رب  ))
نآ دـیامرف : یم   , ناحبـس يادـخ  شیات  ـ ـس رد  ع ,)   ) ما عـلـی ـ ما تسا ـ .))  ییاناوت )  اب  بساـنتم  و   ) ررقم هزادـنا  هب  هراومه  ادـخ  ناـمرف 

ناحبـس يادخ  تمظع  نایب  رد  تسا ـ .  هدیزرو  تلادع   , هدرک مکح  هچنآ  ره  رد  دـشخب و  یم  تسارایـسب و  شیرابدرب  هک  يدـنوادخ 
اب دـنک و  یم  مکح  ملع  يور  زا  تمحرو  ینمیا  شیدونـشخ  تحلـصم و  اب  قباـطمو  یندـش  ارجا  تسا  یمکح  شناـمرف ,  دـیامرف : یم  ,

داجیا مـی یقح  نارگید  هب  تبـسن  زین  وا  يارب  لباقم  رد  هک  نآرگم  دـبای , یمن  نایرج  یـسک  دوس  حـق بـه  دـیامرف ـ . یم  وفع  يرابدرب 
لباقتمو هیوس  ود  قوقح  قح و   ) دـبای یم  نایرج  زینوا  دوس  هب  هزادـنا )  نامه  هب   ) هک نیا  رگم  دوش , یمن  يراج  یـسک  ناـیز  هب  دـنک و 
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هن دوب , ناحبس  يادخ  صوصخم  نیا  دنکن , قحداج  ـ یا نار  ـگـ ید هب  تبسن  وا  يارب  اما  دبای  نایرج  یـسک  دوس  هب  قح  دوب  انب  رگا  تسا ) 
یم راتفر  تلادع  هب  دنتـسه  وا  مکحو  نامرف  تحت  هک  ییاهزیچ  همه  رب  مه  درادطلـست و  تردـق و  شناگدـنب  رب  مه  وا  اریز  وا , قولخم 
ردق اضق و  ع :)   ) قداص ما  ـ ما وتدنـسپ ـ . قبط  رب  هن  دزاس  یم  يراج  شدوخ  ياضق  مکح و  ساسا  رب  ار  روما  ناحبـس ,  دنوادخ  دـنک ـ . 
درگ ار  قیالخ  دنوادخ  دوش و  تمای  زور قـ نو  چـ دیازفا ـ . یم  دهاوخب  هچنآدوخ  هدیرفآ  رب  ادخ  دنتـسه و  ادخ  ناگدیرفآ  زا  هدیرفآ  ود 

ناشدسرپن تسا ,  هدومرف  مکح  ردقم و  ناشیارب  هچنآ  زا  دنک و  ناشتساوخزاب  تسا  هداد  نامرفو  هدرک  شرافـس  اهنآ  هب  هچنآ  زا  دروآ ,
تشون ع )   ) نسح شراوگرزب  دنزرف  هب  (( 13  (( )) نیرضاح  )) رد نیفص  زا  تشگزاب  ماگنه  هب  هک  يا  همان  نایاپ  رد  ع ,)   ) یل ما عـ ـ ما  ـ .

تـساوخرد وا  زا  وت  ياربار  تشونرـس  نیرتهب  ترخآ  ایند و  رد  هدنیآو و  لاح  رد  مراپـس و  یم  ادخ  هب  ار  وت  يایند  نید و  : دـیامرف یم  , 
اریز دنرب , یم  هانپ  وت  هب  دزیرورف , نانآ  رب  اهتبیصم  رگا  دیامرف : یم  ناحبس ,  يادخ  نا  ـتـ سود ـیـا و  لوا ـف  صو رد  مالـسلاو ـ .  منک ,  یم 

هداراار يزیچ  هاگره  دنواد  خـ ع :)   ) قدا ما صـ ـ ما دنریگ ـ . یم  همشچرسوت  مکح  اضق و  زا  تسوت و  تسد  رد  اهراک  مامز  هک  دنناد  یم 
. دروآ یم  رد  شیارجا  هب  داد  ار  شمکح  نوـچ  دـنک و  یم  رداـص  ار  نآ  مکح  دزاـس  شردـقم  نوـچ  دـیامن و  یم  ردـقم  ار  نآ  دـنک ,
هک تسا  هرارز  هب  خـساپ  رد  قداص  ماما  هدومرف  ناـمه  ردـق  اـضق و  هراـبرد  اـم  هدـیقع  :)) دـیوگ یم  هیلع ـ  یلاـعت  هّللا  ناوضر  قودـص ـ 

, دروآ درگ  ار  ناگدنب  تمایق  زور  رد  نوچ  لجوز  ياد عـ هک خـ مدقتعم  :)) دومرف ترـضح  تسیچ ؟  ردـق  اضق و  هرابرد  ناترظن  دیـسرپ :
زا ناشدسرپ ))  یمن   , تسا هدومرف  ردقم  ناشیارب  هچنآ  زاو  دنک  یم  ناشتساوخ  زاب  ـت  سا هداد  روتسد  هدرک و  شرافـس  اهنآ  هب  هچنآ  زا 

, در لاؤ کـ ـ ـس تر  ـ ـض نآ حـ زا  ردق  هرابرد  هک  يدرم  هب   ( ع  ) نینمؤملا ریما  هک  نانچ  تسا ,  هدش  یهن  ردـق  هرابرد  نتفگ  نخـس  ثحب و 
مدـق نآ  رد  تسا  ـک  یرا ـی تـ هار دو : ـ مر تر فـ ـ ـض دیـسرپ حـ هراـبود  ار  شلاؤـس  درم  نآورم  ورف  نآ  رد  تـسا  فرژ  ییاـیرد  دو : ـ مر فـ

ع  ) نینمؤملا ریما  نینچمه  زادنیم  تمحز  هب  ار  تدوخ  نآ )  ندیمهف  يارب   ) تسادخزار دومرف : ترضح  دیسرپ  موس  راب  يارب  درمراذگم 
رارق ادخ  با  سپ حـجـ رد  تسادخ ,  ینتفاین  تسد  ياهژد  زا  يژد  تسادخ و  ياهزار  زا  يزار  ردق  هک  دـیناد  بـ دو : ـ مر ردـق فـ هرابرد  (

هتشادرب ناگدنب  زاار  نآ  ملع  دنوادخ  ـت و  ساد خـ یلزا )  و   ) قباس ملعرد  هدش ,  هدز  نآ  رب  ادخ  رهم  تسا ,  هدیشوپ  ادخ  قلخ  زا  دراد ,
تینادمص و تردق  اب  هن  دنسر و  یم  نآ  هب  تینابر  تقیقح  کمک  اب  هن  اریز  تسا ,  هداد  رارق  اهنآ  تادوهـشم  هدودحم  زا  رترب  ار  نآ  و 
زا شیاـفرژ  تسا ,  لـجوزع  يادـخ  هژیو   , تسا مطـالتم  جاوـم و  ییاـیرد  هـک  اریز  تینادـحو ,  تزع  تیناروـن و نـه بـا  تـمظع  اـب  هـن 
دم رزج و  دراد  رایسب  ياهگنهنو  اهرام  رات  تسا و  هایس  روجید  بش  نوچ   , تسا رتخاب  ات  رواخ  زا  شیان  پـهـ ـت ,  سا ـیـن  مزا نا تـ ـمـ ـسآ
هب ار  شا  هدید  هکره  هناگی  دحاو  يادخ  رگم  درگنب  دیـشروخ  نآ  هب  هک  دزـسن  ار  سک  چیه  تسا ,  نابات  يدیـشروخ  نآ  رعق  رد  دراد ,

تـسا هدز  رانک  ار  شا  هدرپ  شاف و  ار  شزار  تسا و  هدرک  شکمـشک  وا  اب  ـش  ترد ـر قـ ـس رب  تسا و  هدـیزیتس  ادـخ  مکح  اب  دـنکفا  نآ 
نینمؤملا ریما  ـت کـه  سا هد  ـت شـ یاور نـیـز  نیا .  تسا  یتشونرـس  دب  تسا و  خزود  شهاگیاج  تسا و  هدروآ  دوخ  يارب  ار  ادخ  مشخو 

: دومرف يزیرگ ؟  یم  ادخ  ياضقزا  ایآ  نانمؤم ,  ریما  يا  دش : ضر  تر عـ نآ حـضـ هب  تفر  رگید  فرط  هب  يا  هدیمخ  راوید  رانک  زا   ( (ع
ترـضح دنک ؟ یم  عفد  ار  يریدقت  ذیوعت  اعد و  ایآ  دش : لاؤس   ( ع  ) قداص ماما  زا  نینچ  مز هـمـ ـ یر اد مـی گـ ریدقت خـ هب  ادخ , ياضق  زا 

هب باـب ,  نیا  رد  قودـص )  خیـش   ) رفعج وبا  : )) دـسیون یم  شیاـمرف  نیا  حیـضوت  رد  دـیفم  خیـش  تساریدـقت .))  زا  دوـخ  نآ  : )) دوـمرف
مک ـت و مـحـ ـسرد ثیداحا  نیا  دانـسا  هک  یتروصرد  دنناسر و  یم  ار  ینوگانوگ  یناعم  هوجو و  هک  هدرک  لمع  يردان  ذاش و  ثیداحا 

اـضق يارب  هچناـن  دو کـه چـ ـ با ـد و بـه جـ هد تسد نـمـی  هب  یلـصحم  ياـنعم  هراـب  نیارد  يو  تسین  هدیـشوپ  اـملع  رب  هوـجو  نیا  دـشاب ,
نآ ياربزین  نآرق  زا  يدـهاوش  تسا و  مولعم  تغل  رد  اـضق  هژاو  درک  یم  يراددو  باـب خـ نیا  رد  نتفگ  نخـسزا  دسانـش , یمن  ییاـنعم 
رب ـد  ها ـ ـش ندرک  تواضق  يرواد و  مراهچو ,  ندرک  هاگآ  موس ,  نامرف  رما و  مود ,  ندـیرفآ   , لوا تسانعم :  راه  هب چـ اضق  دراد  دوجو 

ياد خـ را , ـن گـفـتـ یا مود ,  يا  رب مـعـنـ دـهاش  دـیرفآ )) نامـسآ  تفه  ار  اهنآ  سپ   : )) تسا لاعتم  يادـخ  نخـس  هیآ ,  نیا  لوا  يانعم 
مالعا لیئارـسا  ینب  هب  و   : )) تسا هیآ  نیا  موس ,  يانعم  رب  دـهاش  (( دـیتسرپ ار نـ وا  زج  هک  داد  ناـمرف  ترا  ـ گدرور ـ پو  : )) ـت ـسا لا  مـتـعـ
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دنک یم  يرواد  قح  هب  مدرم  نایم  ینعی  دـنک ,)) یم  تواضق  قح  هب  دـنوادخ  و   : )) تسا هیآ  نیا   , مراـهچ ياـنعم  رب  دـهاش  و  میدرک )) 
ما را و تـمـ زا کـ ند  غرا شـ نآو فـ دراد  مه  یمجنپ  يانعم  اضق , هک  دنا  هتفگ  یـضعب  (( درک يرواد  قح  هب  نانآ  نایم  و   : )) هیآ نیا  زی  ـ نو

دمآ و لصاح  تغارف  نآ  زا  ینعی  نایت ,))  ـتـفـ ـس يذ فـیـه تـ ـ لار ـ مالا یـضق  : )) دنا هدرک  داهـشتسا  فسوی  هتفگ  نیا  هب  تسا و  نآ  ندرک 
یناـعم هوجو و  هراـبرد  هچنآ  هب  هجوت  اـب  ددرگ . یم  رب  ندـمآ  دـیدپ  ندـیرفآ و  ینعی  تسخن  ياـنعم  هب  اـضق , زا  اـنعم  نیا  تفاـی  قـقحت 

ناشدوصقم رگا  اریز  هقلخ ,))  یلع  ۀیـصعملاب  یـض  ـی قـ لا هّللا تـعـ نا  : )) دندقتعم هک  دوش  یم  راکـشآ  هیربج  هدیقع  نالطب  میتفگاضق , 
یـضق  )) هن  ((, نایـصعلاب هقلخ  یف  یـضق  : )) دنیوگب دیاب  تسا ,  هدـیرفآ  شناگدـیرفآ  نایم  رد  ار  ینامرفان  هانگدـنوادخ و  هک  تسا  نیا 

ـی کـه هـر یاد نآ خـ  : )) هک دوخ  هدوـمرف  نیااـب  یلاـعت  يادـخ  هک  یتروـص  رد  اـهنآ  رب  هن  تساـهنآ  ناـیم  رد  ندـیرفآ  نوـچ  مهیلع )) 
نیا ناشدوصقم  مه  ـر  گا تسا .  هدرک  بیذکت  دـنهد , یم  تبـسن  ادـخ  هبار  هانگ  شنیرفآ  هک  ار  یناسک  هتفگ  دـیرفآ )) وکینار  يز  چـیـ

يراکتـشز هب  ادـخ  اـنامه   : )) هیآ ـن  یا ـد بـا  نواد ار خـ ـ یز تسین ,  تسرد  مه  نیا  تسا ,  یـصاعم  هب  ندرک  رما  ياـنعم  هب  اـضق  هک  تسا 
دـشاب نیا  ناشدوصقم  رگا  تسا .  هدرک  بیذکتار  ینخـس  نینچ  یعدم  دیناد ,)) یمن  هک  دیدنب  یم  يزیچ  ادـخ  رب  ایآ  دـهد  یمن  نامرف 

تعاطا هدنیآرد  هک  دنناد  یمن  مدرم  اریز  تسانعم ,  یب  نیا نـیـز   , تسا هدرک  علطم  هاگآ و  دننک  یم  هک  ییـصاعم  زاار  قلخ  دنوادخ  هک 
ـد کـه شا ـن بـ یا نا  ـ شرو ـر مـنـظـ گا دنرادن . قیقدو  یلیصفت  عالطا  دز , دهاوخ  رس  اهنآ  زا  هچ  هدنیآرد  هک  نیا  زا  تیـصعم و  ای  دننک  یم 
تسا و قح  لاعتم  يادخ  يا  ـهـ یرواد ما و  ـکـ حا ار  ـ یز ـت ,  ـس ـت نـیـ ـسرد زین  نیا  تسا ,  هدرک  يرواد  تیـصعم  هب  ناگدـنب  نای  اد مـ خـ
هک یناسک  رادنپ  نالطب  سپ ,  تسا  وغل  هدوهیب و   , قافتالاب انعم و , یب  اهنآ  نخس  نیا  نیاربانبد ,  ـ شا نانآ مـی بـ دوخ  زا  یشان  تیـصعم 

تـسا نیا  ردق  واضق  يانعم  ام  رظن  هب  میداد ,  هک  یتاحیـضوت  اب  دش . نشور  دنک , یم  مکح  اهیتشز  ناهانگ و  هب  لاعتم  يادـخ  دـندقتعم 
ياضق ینعی  دراد  یم  مولعم  يردـق  اضق و  زیناهنآ  لاعفا  رد  دـنیرفآ و  یم  رد  ـا و قـ ـض سا قـ ـ ـسا رب  اردوخ  ناگدـیرفآ  لاعتم  يادـخ  هک 

ـهـا و ـس رد نـفـ ـهـا و  نآ زا  ندرک  یهن  هب  ناشیا ,  تشز  لاعفا  رد  تساهراک و  هنوگ  نیا  هب  ندرک  رما  هب  ناگدـنب ,  کین  لاـع  ـ فا ردادـخ 
هب دـنک , یم  دوخ  هچنآ  رد  وا  رد  ـت و قـ ـسا ـ هز نآ چـیـ ندرک  داجیا  هب  دـنک , یم  ناشنایم  رد  هچنآ  رد  واهنآ  ندـیرفآ  هب  ناشیاه ,  ـ نا جـ

شاداپ یهن و  رما و  زا  تسا ,  هدرک  مکح  اهنآ  هرابرد  هچنآ  بـه  ـش ,  نا ـ گد لا بـنـ ـعـ فارد تساهنآ و  قح  هاگیاج  رد  اهزیچ  نآ  ندادرارق 
ـر گا ـن ,  یار ـ با بـنـ دـنا . هدـش  هتخاس  لطاب  هن  دـنا و  هتفرگ  رارق  اج  نآرد  هدوهیب  هن  دـنراد و  رارق  دوخ  هاگیاج  رد  اهنیا  همه  اریز  رفیک , و 

دور یم  نیب  زا  عوضوم  نیا  هب  طوبرم  شـبـهـه   , ریـسفت کـنـیـم میداد  هک  یتاحیـضوت  هب  هجوت  ابار  ردق  لاعتم و  ياد  لا خـ ـعـ فا رد  ـا  ـض قـ
یهن رد  هّللا ـ  همحر  قودص ـ  هک  يرابخا  اما  دـیآ . یمن  دوجو  هب  نآ  رد  يداریا  لاکـشاو و  دوش  یم  نشور  دـنمدرخ  دارفا  يارب  هلاسمو 

یناسک صوصخم  یهن  نیا  هک ,  نیا  لوا  دوش . یم  هداد  لامتحا  اهنآ  رد  هجو  ود   , تسا هدرک  تیاور  ردق  اضق و  هرابرد  نتفگ  نخـسزا 
ندرک يراددوخ  ناشتاجن ,  هار  اهنت  دوش و  یم  نید  زا  اهنآ  ـی  هار یتدـیقعداسف و گـمـ بجوم  عوضوم  نیا  رد  نانآ  ياـهثحب  هک  تسا 

هک یلماوع  تاقوا  یهاـگ  اریز  تسا ,  هدوبن  نیفلکم  مومع  لـماش  یهن  نیا  تسا و  هراـب  نیا  رد  ندرک  روغ نـ عوضوم و  نیا  رد  ثحب  زا 
دوـخ ینید  ناوریپ  ع )   ) همئا نیارباـنب ,  سکع  ربو  تسا  دـیفم  هدـنزاس و  رگید  یخرب  يارب  دوـش , یم  یخرب  یتدـیقع  دا  ـ ـس ـب فـ جو مـ
ثحب زا  یهن  ردق , اضق و  نوماریپ  نتفگ  نخـس  زا  یهن  هک ,  تسا  نیا  مود  ـه  جو دنا . هدرک  یم  ییامنهار  , اهنآ حـلاصم  نتفرگرظنردابار 

ـل ماو للع و عـ یهلا و  رماوا  تادابع و  زا  یـشسرپ  اهنآ و  بابـسا  للع و  هرابرد  يواـکجنک  تسا و  هد  ـ یر ـ فآ اد  هچنآ خـ نوماریپ  ندرک 
زا ار  اـهنآ  لاـعت  ياد مـ نو خـ تسا چـ عوـنمم  ماـکحا  رماوا و  عیرـشت  تاـقولخم و  شنیرفآ  لـلع  هراـبرد  واـک  دـنک و  اریز  تساـه ,  ـ نآ

مامت شنیرفآ  للع  زا  ندـش  هاگآ  نتفای و  يوجتـسج  رد  یـس  کـ تسین ,  زیاـج  هک  نیا  هن  رگم  تسا  هتـشاد  هدیـشوپ  دوخ  ناگدـنبرتشیب 
یـسک تسین ,  زیاج  نینچمه  دنا  هدش  هدیرفآ  ارچ  دـیوگب  درامـشرب و  یکی  یکی  ار  تاقولخ  همه مـ هک  ییاج  ات  دـیآربادخ ؟ تاقولخم 

تدا رماوا و عـبـ اریز  تـسا ؟  هدرک  یهن  راـک  ناـمهبو  نـالف  زا  هتــساوخ و  ار  تداـبع  نآ  هداد و  ار  ناـمرف  نـیا  دـنوادخ  ارچ  دــیوگب :
عـضو تادوجوم و  شنیرفآ  للع  تایئز  رب جـ ار  يدحا  تسا و  رتهاگآ  حـلاصم  نیا  هب  وا  تسا و  قلخ  حـلاصم  ساسا  رب  وا , ياهیهاو  خـ
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ساـسا رب  هکلب  تسین  هدوـهیب  ثبع و  شنیرفآ  هک  تـسا ,  هدرک  ها  ـ گآ ار  رـشب  ـالامجا  هـچرگ  تـسا  هدرکن  هاـگآ  دوـخ  یهاوـن  رماوا و 
اهنامسآام و : )) دیامرف یم  الثم  تسا ,  هداد  رارق  عوضوم ,  نیا  رب  يامنهار  ار  یحو  لقع و  تسا و  هدیرفآار  اهنآ  تحلـصم ,  تمکح و 

میا هدیر  ـ فآ هدو  ار بـیـهـ امـش  ام  هک  دیا  هدرک  نامگ  ایآ  : )) دیامرف یم  و  میا ))  هدیرفاین  يزاب  يورزا  تساهنآ  نایم  هک  ار  هچنآ  نیمز و 
میا هداد  رارق  شیوخ  هاـگیاجرد  ار  نآ  میا و  هدـیرفآ  قح  هب  ینعی  میا ,))  هدـیرفآ  هزادـنا  هب  ار  يزیچ  ره  اـم   : )) تسا هدوـمرفزین  و   )) ؟

: دـیامرف یم  یناـبرق ,  تداـبع  هراـبرد  زین  دـننک )) تداـبع  ارم  هک  نیا  ياربرگم  میدـیرفاین ,  ار  سنا  نج و  اـم  و  : )) دـیامرف یم  نینچمه 
رگا دشاب , تسرد  دیا  شـ دسر . یم  وا  هب  هک  تسامـش  ياوقت  نیا  یلو  دیـسر , دهاوخن  ادخ  هب  ناشیاهنوخ  هن  اهنآ و  ياهتـشوگ  زگره  ))

یعمج ای  دنروآ , یم  نامیا  رفاک  يا  هدع  نآ  ند  ـ یر ـ فآ دناد بـا  یم  هک  لیلد  نیا  هب  هدیرفآ  ار  صاخ  ناویح  نالف  لاعتم  دنوادخ  مییوگب 
زا دوجوم  نآ  دوخ  ای  دـنریگ , یم  تربع  نآ  زا  رگمتـس  یتشم  ای  دـنوش , یم  دـنم  هره  نآ بـ زا  نمؤم  يا  هدـعای  دـننک , یم  هبوت  راکهنگ 
هک نیا  وگ  دـنا  هدیـشوپ  ام  زا  همه  اهنیا  هک  تسا ,  تربع  هیام  نامـسآ  اـی  نیمز  يور  رد  رفن  کـی  يارب  اـی  درب , يدوس مـی  شـشنیرفآ 

تـسا هدرکن  ناـشقلخ  هدوـهی  تساراـک و بـ رد  اـهنآ  شنیرفآ  زا  يا  هناـمیکح  ضارغا   , تسا هدـیرفآ  ادـخ  هچ  ره  هک  میناد  یم  ـالامجا 
وا ینامرفان  تیـصعمزا و  دنک و  یم  کیدزن  اد  ـت خـ عا ار بـه طـ ام  هک  دشاب  نیا  زامن  تدابع  هب  ام  نداد  نامرف  تلع  دناوت  یم  نینچمه 
هک اج  نآ  زا  سپ ,  تسا .  فطل  نانآ ,  زا  یخرب  يارب  ایدنرازگ  یم  ار  نآ  هک  یناسک  هیلک  يارب  زامن  تدابع   , نیاربانب دزاس و  یم  رود 

الامجا هچ  رگ  ـ  تسین تسد  رد  اهنآ  زا  لصف  نتفای مـ یهاگآ  رب  مه  یلیلد  دنتـسین و  راکـشآ  ام  يارب  دنا و  هدیـشوپ  لماوع  هوجو و  نیا 
للع نیا  تایئزج  ندرک  ادیپ  رد  وجتـسج  زا  یهن  يانعم  هب  ردـق  ـا و  ـض هرا قـ ـ برد ثحب  زا  یهن  اذـل  ـ  تسا راک  رد  یتمکح  هک  میناد  یم 

 ( قودص  ) رفعجوبا هک  يرابخا  هک  تسا  یترو  ـ ـص رد  ـن هـمـه  یا ردق . اضق و  يانعم  هرابرد  نتفگ  نخـس  زا  یهن  هن  دـشاب , یم  لماوعو 
میرادناهنآ لابق  رد  یتیلووئسم  رگید  دشاب  هتشاد  یللخاهنآ  دنس  ای  دنشاب  تسردان  رگا  اما  دنـشاب , تسرد  تسا  هدرک  تیاور  هّللا  همحر 

هدیشوپ درخ  ـل  ها ـت و بـر  سا نشور  زین  نآ  يانعم  تسا و  یتسرد  ثیدح  هرارز  زا  يورم  ثیدح  هدرک ,  لقن  وا  هک  یثیداحا  نایم  زا  . 
رد ار  قیالخ  لاعتم  يادخ  هک  هاگ  نآ  دیامرف : یم  ع )   ) قداص ماما  تیاور  نیا  رد  دنک  یم  دییات  ار  لدع  هب  هدیقع  ثیدـح  نیاو  تسین 

یمن تسا ,  هدرک  ردـقم  مکح و  ناـنآ  يارب  هچنآ  زا  دـنک و  یم  ناشتـساوخ  زاـب  تـسا  هداد  ناـمرف  اهنادـب  هـچنآزا  دروآ , درگ  رـشحم 
مـن هّللا .  همحر  دـیفم  خیـش  نخـس  نایاپ  دوش )) یم  تساوخزاب  دـنک  یم  هک  یلاـمعا  زا  ناـسنا  هک  تسا  هدومرف  زین  نآر  قـ ناشدـسرپ . 

زار هب  دشیدنیب , رد  را و قـضـا و قـ ـتـیـ خاو ربج  هلاسم  عورف  ناگدنب و  رایتخا  هب  طوبرم  ههبش  هرابرد  سک  ره  میوگ :  مـی  ـی )  ـس (مـجـلـ
روغ يواـکجنک و  عوضوم  نیا  رد  هک  ینا  ـ ـس ـد کـ نا کـم  در چـه ,  هراـب پـی مـی بـ نیا  رد  ندرک  ثحب  نتفگ و  نخـس  زا  موـصعم  یهن 
دنچ رد  یهلا  ياضق  هرابرد  يراتفگ  درادب . شنوصم  شیوخ  لضف  فطل و  اب  دـنوادخ  هک  یـسک  رگم  , دزغلن ناشیاهماگ  دـننک و  یـسر 

ود زا  میریگب ,  رد نـظـر  اهنآ  یـضتقم  بابـسا  للع و  اـب  رگا  ار  یتسه  روما  یجراـخ و  ثداوح  نآ :  فیرعت  اـنع و  هرا مـ ـ برد 1 ـ  لصف . 
ندمآ دیدپ  هک  یعناومو  دبای  ققحت  ـهـا  نآ هد  باجیا کـنـنـ طیارش  للع و  هک  نآ  زا  شیپ  روما  ثداوح و  نیا  اریز  دنتـسین , جراخ  تلاح 
هکلب نآ  مدـع  هنو  تسا  یمتح  نیعتم و  اـهنآ  يارب  توبث  ققحت و  هن  دوش , فرطرب  دراد  اـهنآ  هب  یگتـسب  ثداوـح  نیا  نتفاـی  تیعقاو  و 

ـع هـم ناو ـ مو دنوش  لماک  ناشندمآ  دیدپ  طیارـش  هدـننک و  باجیا  للع  هاگره  اما  تسا  ناسکی  یلکب  نتفاین  قق  نتفای و تـحـ ققحت  نایم 
ینعی نیفرط ,  زا  ـنـد و یـکـی  یآ نور مـی  ماهبا بـیـ ددرت و  نیا  زا  دـنامن , یقاب  اـهنآ  نتفاـی  ققحت  زج  یتلاـح  رگ  ـ ید ـد و  نو ـ ـش فر  ـ طر بـ

هب ثداوح  نآدوجو  هک  یطیارـش  لـلع و  زا  يزیچ  دوش  ضرف  هک  تسا  یتروص  رد  نتفاـین  ققحت  دوش  یم  یمتح  ققحت  مدـع  اـی  ققحت 
, دراد نایرج  زین  ام  یجراخ  لاعفا  رد  رابتعا , ود  نیا  تسین .  یندـش  ادـج  ققحت ,  سفن  زا  ققحت  نیعت  ودـشاب  مودـعم  دراد  یگتـسب  نآ 
بابـسا و یتقو  اما  تسا  یقاب  ندشن  عقاوای  ندش  عقاو  نایم  ددرت  لاح  رد  نانچم  راک هـ نآ   , میا هدرکن  يراک  هب  مادقا  هک  ینامز  ات  اریز 
, دنامن یقاب  يراک  لعف  رودصو  عوقو  زج  هک  يروط  هب  دش  اهنآ  لمکم  مه  ام  میمـصت  هدارا و  تشگ و  مهارف  یـضت  عاضوا مـقـ وطیارش 

دنک یم  قدص  زین  ام  يرابتعاو  یعضو  لامعا  هنیمز  رد  باسح ,  نیا  دبای . یم  ققحت  لمع  نآ  هتـشگ  عقاو  ددرت  ناکما و  نیفرط  زا  یکی 
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نآ زا  یکی  يارب  ئـش  نآ  تیکولمم  دوش , یم  نآ  تیکلام  یعدم  کیره  دننک و  یم  ادیپ  فالتخا  مه  اب  یلام  هرابردرفن  ود  یتقو  الثم 
, داد مکحاهنآ  زا  یک  هب نـفـع یـ رواد  دـنک و  يرواد  ناشنایمات  دـندرک  هعجارم  رواد  کی  هب  یتقو  اـما  ددرمو  نکمم  تسا  يرما  رف  ود نـ

نییعت يرواد و  اج  ـن  یا رد  دوش . یم  عطق  يرگیداـب  شا  هطبار  هتـشگ  نیعتم  نیفرط  زا  یکی  ودور  یم  ناـیم  زا  ددرت  ماـهبا و  تلاـح  نآ 
هعزانم هب  تساوعد ,  فرط  نالف  هب  قلعتم  لام  ـن  یا رواد کـه  نخس  نیا  اریز  تسا ,  یلعف  نییعت  يرواد و  دننام  فرطود ,  زا  یکی  یلوق 

ناـنچ نینچ ,  هک  ربخم  نخـس  نیا  دوش و  یم  نیعتم  قحیذ  ناونع  هب  دوب  ماـهبا  ددرت و  ناـشنای  هک مـ اوعد  نیفرط  زا  یکی  هداد و  همتاـخ 
ملاع نیا  ثداوح  هک  اج  نآ  زا  میمان .  یم  يرواد  اضق و  ار  نآ  ام  هک  تسا  نامه  انعم  نیا  تسا و  هدننک  نییعت  هدـنهد و  هلـصیف  تسا , 

, دراد نایرج  زین  اهنآ  رد  انیع   , نیعت ناکما و  ینعی  رابتعا , ود  نیا  اذل  دنتـسهوا , لعف  ناحبـس و  يادخ  هب  دنتـسم  نتفای  ققحتو  دوجو  رد 
هدشن دوجوماهنآ  دوجو  هدـننک  باجیا  طیارـش  للع و  دـهدبدوجو و  ققحت و  ار  اه  ـ نآ ـد  هاو دـنوادخ نـخـ هک  ینامزات  ثداوح  نیا  اریز 

دو و ـ ـش ـهـا  نآ عو  ـ قو ناهاوخدـنوادخ  هک  نیمه  یلو  دـنام , یم  یقاـب  عوقوـال  عوقو و  ناـیم  ددرتو  ناـکما  تلاـح  رد  ناـنچ  هـمـ دـشاب ,
ققحت هک  نیازجدنام  یمن  یهار  , دزاس مهارفاراهنآ  ققح  ـتـ ;€ ;€ ّـب ا ــ ن ـــ ـط یار هدارا کـنـد و عـلـل و کـلـیـه شـ ار  نا  ـتـنـشـ فا تـحـقـق یـ

زا ار  دوجوم  هک  تسا  لاعتم  دنوادخ  يوس  زا  فرط  ود  زا  یکی  نییع  نا تـ ـط هـمـ یار ـ ـشو للع  ندروآ  مهارف  قح و  تیـشم  نیا  دـنبای و 
دراد و نایرج  زین  يراذـگنوناقو  عیرـشت  هلحرم  رد  رابتعا  ود  نیا  ریظن  دوش . یم  هدـیمان  یهلا  ياضق  دروآ و  یم  رد  ماـهباو  ددرت  تلاـح 

مشچ هب  تقیقح  نیا   , هدش هدرب  اضق  زا  یمسا  هک  یهلا  مالک  زا  اج  رهرد  اذل  تسادخ  ياضق  یعر ,  رما شـ کی  هرابردادخ  یعطق  مکح 
ـی ـض قـ  )) ـه یآ و  ـیـن ))  مو یف یـ تاوامـس  عبـس  نهاضقف   )) هیآ و  نوکیف ))  نک  هل  لوقی  امناف  ارما  یـضقاذا  و   : )) هیآ دـننام  دروخ , یم 

ياـضق هب  هک  یتاـیآ  رگید  و  نیترم ))  ضرـالا  یف  ندـسفتل  باـتکلا  یف  لیئارـسا  ینب  یلاانیـضق  و   )) هیآو نایتفتـست ))  هیف  يذـلا  رمـالا 
(( انا ـسـ حا نیدلاولابو  هابا  الا  اودبعت  الا  کبر  یضق  و   )) هیآ دننام  , دنزادرپ یم  یعیرشت  ياضق  هب  هک  ـی  تا ـ یآ ـا  ما و  دنزادرپ . یم  ینیوکت 

هتبلا  (( نیملاعلا بر  هّلل  دمحلا  لیق  قحلا و  مهنیب بـ یـضقو   )) هیآ و  نوفلتخی ))  هیف  اوناک  امیف  ۀمایقلا  موی  مهنیب  یـضقی  کبر  نا   )) هیآ و 
يرواد و ياـنعم  هب  رگید  یهجو  هب  تسا و  یعیرـشت  تموـصخ  لـصف  ياـنعم  هب  یهجو  هب  نآزا ,  شیپ  هیآ  نینچمه  هیآ و  نیا  رد  اـضق 
هک نیا  ته  زا جـ ینیوکت  ياه  هدیدپ  رد  ار  یلقع  رابتعا  ود  نیا  یتسرد  همیرک  تایآ  نیا  دوش , یم  هظحالم  هک  نان  چـ ینیوکت .  ياضق 
هب هک  يا  هدنهد  هلصی  يرواد فـ رد هـر حـکـم و  زین  دنتسهوا و  یعیرشت  لعف  هک  نیا  تهج  زا  یعیرـشت ,  ماکحارد  دنتـسه و  یهلا  لاعفا 
هل الا  : )) دـیامرف یم  الثم  تسا  هدـش  ریبعت  زین  لوق  مکح و  هب  اضق  زا  يراب ,  ـتـ عا هب  یهاگ ,  دـننک  یمدـییات  اـضما و  تسا  بوسنم  ادـخ 
ـ  2 لوقا . ))  قحلا  و  : )) دیامرف یمو  يدل ))  لوقلا  لدبی  ام  : )) دـیامرف یم  و  همکحل ))  بقعم  مکحی ال  هّللاو  : )) دـیامرف یم  و  مکحلا )) 

هطساواب ای  هطساو  نودب  ینکممدوجوم ,  ره  تسا و  تیعقاو  کی  تیلع ,  نوناق  هک  تسین  یکش  اض : يا قـ ـی فـلـسـفـی بـه مـعـنـ ها نـگـ
ياراد تلع  نآ  هیحاـن  زا  دوش , هداد  تبـسن  شا  هماـت  تلع  ها بـه  لولعم هـر گـ هک  تسین  یکـش  زین  دـشاب  یم  ناحبـس  يادـخ  لوـلعم  , 

شا همات  تلع  هب  ار  لولعم  رگا  اـما  دـنک  یمنادـیپ  دوجو  دوشن , بجاو  اـت  ین  دو مـمـکـ ـ جو ـر مـ هار ـ یز دوب , دـهاوخ  بوجو  ترورض و 
یتایهام دن  ـ نا مـ ـنـیـم ,  کظا يزیچ لـحـ اب  هسیاقم  نودب  هسفن و  یف  ار  نآ  هچ  لاح  تسا ,  ناسکی  شیارب  ناکما  تلاح  میهدن ,  ـبـت  ـس نـ

ازجا ای  زج  نیا  رگا  اریز  تسا ,)  نکمم  لاح  ره  رد   ) میهد تبـسن  شا  همات  تلع  يازجا  یـضعب  هب  هک  نیا  هچ  دنتـسه و  نکمم  اـتاذ  هک 
هماـت تلع  ازجا  نآ  هک  میدرک  ضرف  اـم  هـک  نآ  لاـح  دوـب  دـهاوخ  وا  هماـت  عـلـت  ـد , نادر بـجاوار گـ لوـلعم  نآ  بوـجو  ترورض و 

ای دوجو   ) ناکما نیفرط  زا  یکی  ندش  نیعتم  يانعم  هب  بوجو  ترور و  ـ ـض نآ جـا کـه  زا  دنـشاب . یم  همات  تلع  زا  یئزج  هکلب  دنتـسین ,
هب نا  ـ ـش ـ با ـ ـس ـتـ نا تهج  زا  تانکمم ,  هریجنز  رب  مکاـح  ترورـض  دـشاب , یم  ددرتو  ماـه  ـ با ـت  لا زا حـ ـئ  ـش ند  ـ مآ نور  و بـیـ دوجوـال )

لاعتم يادخ  بناج  زا  ـی  مو ـت عـمـ سا ـی  یا قـضـ دنادرگ , یم  بجاو  نآ  صاخ  طیارـش  رد  ار  ایـشا  زا  کی  ره  هک  لاعتمدوجولا  بجاو 
امدوصقم هک  نآ  هچ  اهنآ , مادک  ره  هب  تبسن  تسوا  یصوصخ  ياضق  تادوجو ,  نیا مـ زا  کی  ره  هب  صوصخم  ترورـض  هک  نانچمه 

یلعف تافـص  زا  اـضق  هک  دوـش  یم  موـلعم  اـج  ـن  یا زا  تسا .  ددرت  ماـهبا و  تلاـح  زا  نآ  ندروآ  نوریب  راـک و  هـب  نداد  هلـصیف  اـضق  زا 
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یمدـییات ار  هیرظن  نیا  یناوارف  تا  ـ یاور 3 ـ  دوش . یم  عازتنا  شا ,  هبجوم  همات و  تلع  هب  لعف  نآ  تبـسن  ظاـحل  هب  لـعف ,  زا  تسادـخ و 
دنوادـخ دومرف : ع )   ) قداص ماما   : تفگ هک  هدرک  تیاور  ملاس  نب  ماشه  زا  ریمع  یبا  نبا  زا  شردـپ  زا  یقرب )   ) نساـحم رد  ـالثم  دـنک ,

اضما و دنار  ار  شیاضق  یتقو  دنار و  یم  ار  شیاضق  درک  شردقم  نوچ  دنک و  یم  شردق  لوا مـ داجیا کـنـد , ار  يزیچدـهاوخب  هاگره 
 ( ع  ) نسح ـ لا ـو  با تفگ :  هک  دنک  یم  لقن  قاحـسا  نب  دمحم  زا  ریمع  یبا  نبا  زا  شردپ  زا  یقرب )   , ) باتک نیمه  رد  زی  نـ دنک . یم  ارجا 
 : میوگ یماما  مزادرپ ,  یمن  رد  عو قـ ـ ضو مـن بـه مـ درک : ضرعزادرپن  ردق  هلاسم  هب  سنوی !  يا  دومرف : نیطقی  نب  یلع  يالوم  سنوی  هب 

یمنروط نیا  نم  یلو  دومرف : ماما  دشاب  هتفرگ  قلعت  نآ  هب  ادخ  ردق  اضق و  هدارا و مـشـیـت و  هک  هچنآ  رگم  دبای  یمن  ققحت  يزیچ  چیه 
سپـس دشاب  هتفرگ  قلعت  نآ  هب  ادخ  ياضقو  ردق  هدارا و  تیـشم و  هک  هچنآ  رگم  دبای , یمن  ققحت  زیچ  چی  هـ ـم :  یو هکلب مـی گـ میوگ , 

هن درک : ضرع  تسی ؟  ـ چاد هدارا خـ ـی  ناد اـیآ مـی  يراـک  هب  وا  میمـصت  دوـمرف : هن  درک : ضرع  تسیچ ؟  تیـشم  یناد  یم  اـیآ  : دوـمرف
ازارد رد  زیچ  هب  نداد  هزادنا  دومرف : هن  درک : ضرع  تسیچ ؟  ادخریدقت  یناد  ایآ مـی  دومرف : تیشم  قبط  رب  زیچ  نآ  ندرک  مامت  دومرف :

یم شرید  درک تـقـ هدارا  هاگ  ره  دنک و  یم  هدارا  ار  نآ  , دهاوخب ار  يزیچ  هاگ  ره  دنوادخ  انامه  دومرف : نآ سـپـس  ياقب  تدم  انهپ و  و 
زا سنوـی  زا  يرگید  تیاور  رد  دروآ . یم  رد  شیارجا  هب  دـنار , ار  شیاـضق  نوـچ  ودـنار  یم  ار  شیاـضق  درک , شریدـقت  هاگرهودـنک 

قلعت نآ  هب  ادخ  ياضق  ریدـقتو و  هدارا  تیـشم و  هک  هچنآ  رگم  دـبای , یمن  ققحتزیچ  چـیه  دومرف : هک  تسا  هدـمآ  ع )   ) ترـضح نامه 
رب يرادیاپ  تابث و  دومرف : تسیچ ؟  هدارا  يانعم  مدرک :  ضرع  لع  ندر فـ ـ کزا ـ غآ دو : ـ مر فـ تسیچ ؟  تیشم  يانعم  مدرک :  ضرع  دریگ 
ره دومرف : تسانعم ؟  هچ  هب  اضق  مدرک :  ضرع  نآ  ضرع  لوط و  هب  نداد  هزادنا  دومرف : تس ؟  ـر چـیـ ید يا تـقـ مـعـنـ  : مدر ضرع کـ نآ 
زا قود )  صـ  ) ـیـد حو رد تـ دوش . یمن  نآ  ققحت  عنام  زیچ  چیهو  دروآ  رد  ارجا  هب  ار  نآ  دنک ) رداص  ار  شمکحو   ) دنارب ار  شیاضق  هاگ 
یم : دومرف تسا ؟  ـه  نو چـگـ اد , عـلـم خـ لاؤ شـد : سـ  ( ع  ) ـم لا زا عـ تفگ :  هک  تسا  هدش  لقن  یلعم  زا  ـر  ما ـن عـ با زا  زا کـلـیـنـی  قا  ـ قد
هکار هچنآ  دنک  یم  ارجا  اضما و  دنک  یمارجا  اضما و  دنک و  یم  مکح  اضق و  دیامرف و  یمردق  دنک و مـ یم  هدارا  دـهاوخ و  یم  دـناد و 

 , سپ ـت  ـسا هدر  هدارا کـ هک  يزیچ  دزاس , یم  ردـقم  تسا و  هدرک  شریدـقت  هک  دـنار و  یم  ار  يزیچ  ياضق  تسا و  هد  ـ نارار شیاـضق 
تـسوا ياـضق  هب  شیارجا  اـض و  ـ ما وا و  ـر  ید هب تـقـ شیاـضقو  وا  هدارا  اـب  شریدـقت  وا و  تیـشم  هب  شا  هداراو  تسوا  ملع  هب  وا  تیـشم 

ار اضق  ارجا  اضما و  هلیـسو  هب  ریدـقت  موس و  هبترم  رد  هدارا  دـشا و  مـی بـ مود ,  هبترم  رد  تیـشمو  تسا  تیـشم  رب  مدـقم  ملع  نیارباـنب , 
هب اضق  رگا  اما  دوش  یم  لصاحادب  یلاعت  كرابت و  يادـخ  يارب  ایـشا  ریدـقتو , هدارا  تیـشم و  ملع و  هلحرم  رد  سپ ,  دـشخب  یم  ققحت 

ار هدارا  ملع و  رب  بترتـمار  تیـشم  هدوـمرف و  رکذ  ع )   ) ماـما هک  بیترت  ـن  یا دـیآ . یمن  دوـجو  هب  ادـب  رگید  دیـسرارجا , اـضما و  هلحرم 
هتابن نبا  زا  دوخ  دنس  هب  باتک  نا  رد هـمـ درامش . یم  تسرد  ار  عازتنا  نیا  لقع  هک  تسا  یلقع  بیترت  کی  هتسنادو ,  تیـشم  رب  بترتم 

ترـضح نآ  هب  تفر  يرگیدراوید  فرط  هب  تساـخرب و  يا  هدـیمخ  راوید  راـنکزا  ع )   ) نینمؤملا ریما  تفگ :  هتاـبن  نبا  هک  تسا  هدـمآ 
ـب حا ـ ـص  ) مـن مزیرگ .  یم  لجوزع  يادخ  ردق  هب  ادخ  ياضق  زا  : دومرف يزیرگ ؟  یم  ادخ  ياضق  زا  ایآ  نینمؤملاریما !  يا  دـش : ضرع 

نآ دـیما  دـشخب و  ير نـمـی  ـ یذ ـ پا تیمتح و تـخـلـف نـ تسا ,  هدـش  ردـقم  هچنآ  هب  ریدـقت  هک  تسا  نیا  شتلع  میوـگ :  یم  نازیم )  ـ لا
هتـشذگ بلاطم  هرابرد  تسین  نآ  زا  يزیر  ـگـر گـ ید دو , ـ ـش هد  ـ نار ـکـمـش  حو اضق  هاگ  ره  اما  دباین  ققحت  هدش  ردـقم  هچنآ  هک  تسه 

 . تسا هدش  دراو  ع )   ) تیب لها  همئا  قیرط  زا  يرایسب  تایاور 

 . ناسنا رب  ردق  اضق و  نتشون 

؟  تسی نا چـ ـ مر فـ ارا , ـ گدرور پـ دیوگ : یمو  دور  یم  نآ  دزن  هتـشرف  محر ,  رد  هفطن  نتفرگ  ياج  زا  سپ  بش  لهچ  (ص :)  ادخ ربمایپ   ـ
رثا لمع و  زین  هفطن و  نآ  ندوب  رسپ  ای  رتخد  تواقش و  ای  تدا  دهد و سـعـ یمروتسد  دنوادخ  سپ  رتخد ؟ ای  رسپ  تخبشوخای ؟  تخبدب 
هام راهچ  نوچ  دیامرف : یم  محررد ,  ناسنا  تقل  هرا خـ ـ برد ـر(ع ,)  قا ما بـ ـ ما دوش ـ . یم  هتشون  شلجا ,  يزورو و  يراتفرگ  تبیـصم و  و 
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مزال بـه روتسد  رتخد ؟ ایرسپ  ینیرفآ ,  یم  هچ  اراگدرورپ , دننک : یم  ضرعود  نآ  دتـسرف و  یم  هدننیرفآ  هتـشرف  ود  دنوادخ  , دوش لماک 
نآ دوش  یم  هداد  مزال  روتسد  هرا هـم  نیا بـ رد  تخبشوخ ؟  ای  تسا  تخبدب  اراگدرورپ , دننک : یم  ضرع  سپـسدوش  هداد مـی  ود  نآ 

هتشون درب ـ  مان  ار  اهنآ  زا  يرامـش  ترـضح  کـه  ـ  وا لاو  ـ حا هـمـه  ـت ؟  ـسا دنچ  شیزور  رمع و  تدم  , اراگدرورپ دننک : یم  ضرع  هاگ 
یم یحو  هتـشرف  ود  هبدنوادخ  هاگ  نآ  دومرف : هراب ,  نیمه  رد  زین  دنـسیون ـ . یم  شنامـشچ  نایم  ار  قاثیم  نیا  هتـشرف  ود  نآ  دوش و  یم 
یم ضرع  هتـشرف  ود  نآ  دینک  دیق  ارم  يادب  طرـش  دیـسیون  یم  هچنآ  رد  دیـسیونب و  وا  هرابرد  ار  رما مـ ندش  يراج  ردـق و  اضق و  دـنک :

هتـشرف ود  نآ  دین  دـنلب کـ وا  ردام  رـس  فرط  هب  ار  ناترـس  هک  دـنک  یم  یحو  ود  نآ  هب  دـنوادخ  سپ  میـسیونب ؟  هچ  اراگدرورپ , دـننک :
وا و رمع  تدـم  تنیز و  لکـشدننک و  یم  هاـگن  حول  هب  دروخ  یم  وا  رداـم  یناـشیپ  هب  هک  دـننیب  یم  ار  حول  دـنرب و  یم  ـالاب  ار  دوـخرس 

. دننک یم  هدهاشم  حول ,  نآ  رد  ار  وا  لاوحا  همه  هصالخ  تخبشوخ و  ای  تسا  تخبدب  هک  ار  شقاثیم 

 . یهلا ياضق  رشب و  هدارا 

دنوادخ هک  نیا  رگم  دیهاوخ , یمن  امـش  و   ((. )) تسا میکح  ياناد  ادخاعطق  دهاوخب و  ادخ  هک  نیا  رگم  دیهاوخ  یمن  امـش  و   . )) نآرق
 (: (ص ادخ ربمای  پـ دنهد ـ .)) رییغت  ار  دوخ  لاح  نانآ  ات  دهد , یمن  رییغت  ار  یموق  لاح  ادخ  تقیقح ,  رد  ((. )) دهاوخب نایناهجراگدرورپ 
هدش مراد ,  شوخان  هک  نم ,  تیصعم  بکتر  تسین کـه مـ ینیـشن  هیداب  ای  يا  هناخ  لها  ای  يا  هیرق  لها  چیه  دیامرف : یم  لجوزع  يادخ 

هب دـنراد  شوخاـن  هک  ناـنآ  يارب  دو  باذ خـ زا عـ ـن کـه مـن نـیـز  یار ـد مـگـ نروآ يور  مراد  تسود  هک  نم  تعاـط  هب  سپـس  دنـشاب و 
دب دـنوادخ  هاگ  ره  دوش ـ . یم  تموکح  امـشرب  هنوگ  نامه  دیـشاب , هک  هنوگ  ره  مروآ ـ .  يور  دـنراد , یم  تسود  هک  شیوخ  تمحر 

(ص ادخ لوسر  باحصا  فصو  رد  ع ,)   ) یلع ماما  دراپس ـ .  یم  اهنآ  شایع  نامعنتم  تسد  هب  ار  نانآ  ياهراک  مامز  , دهاوخب ار  یمدرم 
ام دنوادخ  نوچ  سپ  داتـسرف ـ . يزوریپ  ام  يارب  تسکـش و  يراوخ و  نامنانمـشد  يارب  دید , ار  ام  تقادصدنوادخ  یتقو  دیامرف : یم  (, 

: دومرف  , نیادم هبارخ  رب  رذگ  ماگنه  رد  يزوریپ ـ .  ددم و  ام  يارب  داتـسرف و  تسکـشو  يراوخ  ام  نمـشد  يارب  دید , ابیکـشو  قداص  ار 
ببـس نیدب  ودندرک  لالح  ار  اهمارح  مدرم  نیا  دندش  اه  ـ نآ ثراو  نار  ـگـ ید دعب  دندوب و  دوخ ) ناینیـشیپ   ) ثراو نامدرم  نیا  هک  یتسار 

هب جراوخ ,  هلئاغ  ندناشن  ورف  زا  دعب  دیآ ـ . یم  دورف  زین  امشرب  اهتازاجم  هک  دیرامـشم , لالح  ار  اهمارح  سپ  دش  ناشریگنماد  اهتازاجم 
نمـشد يوس  هب  گنردـیب  کـنیا  مه  سپ  دـناسر  ناـتیرای  کـی  درک و نـ ناـسحا  امـش  قح  رد  دـنوادخ  هک  یتـسار  دومرف : دوـخ  ناراـی 

هدنک نامیاه  هزین  رس  هدیسر و  نایاپ  هب  نامیاهریتو  هتشگ  دنک  نامیاهریشمش  نین !  ـ مؤ ـمـ لار ـیـ ما ای  دنتفگ : دیوش  راپـسهر  نایماش )  ) دوخ
نیمزرـس هب  نم !  موق  يا  : )) دـناوخ ار  هیآ  نیا  ترـضح  مینک .  هداـمآ  ـالماک  ار  دوخ  میدرگرب و )  ) دـییامرف هزاـجا  نیارباـنب ,  دـن  هدـش 

یم هک  دنگوس  ادخ  هب  دش ـ .)) دیهاوخ  راکنایز  هکدیدرگن  زاب  بقع  هب  دـییآ و  رد  تسا ,  هتـشادررقم  امـش  يارب  دـنوادخ  هک  یـسدقم 
اهنآ و يرادـتناما  ناتنیمزرـسرد و  امـش  يراک  ـ ها داسف و تـبـ ناشنیمزرـسرد و  اـهنآ  یگدـنزاس  حالـص و  ببـس  هب  تعاـمج ,  نیا  مسرت 

امـش هقرفت  یگدـنکارپ و  ناشلطاب و  رداهنآ  یناتـسادمه  ناتیاوشیپ و  زا  امـش  ینامرفانو  ناشیاوشیپ  زا  اهنآ  يربنامرف  امـش و  يراـکتنایخ 
ار امش  منیب و  یم  هچراپکی  ار  نانآ  دش  دنهاوخ  زوریپ  امـشرب  هک  نیا  رگم  ار نـمـی بـیـنـم  مو  ـن قـ یا دندرگ ـ . زوریپ  امـش  رب  ناتقحرد , 

دیهاوخ التبم  راتفرگ و  هراومه  امـش  نم ,  زا  سپ  هک  دیناد  بـ نم ـ .  زا  نامرفان  ار  امـش  منیب و  یم  ناشرادـمامز  عیطم  ار  نانآ  هدـنکارپ , 
؟  تلع هچ  هب  دـندرک : ضرعدوب  دـهاوخ  هداز  زینک  زا  رتراوـخ  شیو  ـه خـ نا ـ مز مدر  نا مـ رد مـیـ نم  وریپ  رادتـسود و  هک  ییاـج  اـت  دوـب 

يرگدادــیب ـتـی  قو امــش  زا  کـی  ره  رگا  دــیهد  یم  نـت  یتـسپ  هـب  ـن  ید رد  ـن کـه  یا بـه عـلـت  نا ,  ـ تدو لا خـ ـمـ عا هـب عـلـت  دوـمرف :
دنگوس دوش ـ . اپرب  ادخ  نید  هنیآ  ره  دریگب , داهج  زا  ار  دوخ  قح  دـشورفب و  شراگدرورپ  هب  ار  شناجدوش  یم  راکـشآ  متـس  نایاوشیپ 

رادـیاپ و یتموک  ند حـ ـنـ کر يا بـ زا جـ ات  تسا  رتناسآ  اـههوک  ندـنک  رب  ياـج  زا  هنیآ  ره  دـیرفآ , ار  مدرمو  تفاکـش  ار  هناد  هک  نآ  هب 
رب نامگیب  دنوشرو , هلمح  نانآ  رب  اهراتفک  رگا  تسوا ,  تسد  رد  مناج  هک  نآ  هب  دنگوس  دـتفا , فالتخا  ناشنایم  هاگ  ره  اما  مکحتـسم 
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رب ار  ناشیاهتریـصب  , دـیدرگ قـفاوم  ناـمزمه و  ـالب  تدـم  ندـمآ  رـس  هـب  اـب  یهلا  ياـضق  ندـش  دراو  هـک  نآ  اـت  دـندرگ ـ . هریچ  ناـشیا 
. دندش کیدزن  ناشراگدرورپ  هب  دوخ  يوگ  زردنا  نامرف  هب  دنداهن و  شیوخ  ياهرشیمش 

 . تساریخ دنک  مکح  نمؤم  يارب  ادخ  هچنآ 

نم دزن  هک  مدیرفاین  یقولخم  چـیه  یـسوم !  يا  دوب : نیا  نارمع  نب  یـسوم  اب  دـنوادخ  زیمآاوجن  نانخـس  هلم  زا جـ ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
یمار ما  هدـنب  زیچ  هچ  مناد  یم  رتهب  نم  تسارته و  ـش بـ یار نیا بـ هک  اریز  مزاـس ,  یم  راـتفرگالب  هب  ار  وا  دـشاب  منمؤم  هدـنب  زا  رتـبوبحم 

هاـگراب ناقیدـص  زا  ار  وا  اـت  دـشاب , دونـشخ  نـم  ياـضق  هـب  درازگ و  ساپـس  ار  میاـهتمعنو  دـشاب  ابیکـش  نـم  يـالب  رب  دـیاب  سپ  دزاـس 
ـیـد کـه ـسر نم نـمـی پـ زا  ایآ  : دومرف سپـس  دش  رادومن  شلقع  ياهنادند  هکدید  نا خـنـ چـنـ (ص )  اد لو خـ ـ ـسر يزور  مسیونبدوخ ـ . 
مکح و وا  يارب  لجوزع  يادخ  هچ  ره  هک  متفگـشرد  ناملـسم  ناسنازا  دومرف : ادخ  لوسر  يا  ارچ , دندرک : ضرع  مدـنخ ؟  زا چـه مـی 
(ع رقاب ماما  تسا ـ .  يریخ  نمؤم ,  يارب  لجوزع  يادخ  ياضق  ره  رد  (ص :)  ادخ ربمایپ  تسا ـ .  بوخ  وا  يارب  شماجنارـس  , دنک ردـقم 

دنارب وا  رب  دـنوادخ  ییاضقره  هک  نمؤم  زا  اتفگـش  (ص :)  ادـخ ربمایپ  تسا ـ .  هتفهن  نمؤم ,  يارب  يریخ  هنوگرهدـنوادخ  ياـضق  رد  ( : 
شیمارگ دنک و  اطع  يو  هب  رگا  دـشاب و  وا  هانگ  هرافک  دـنک  شیالتبمرگا  شدـنیاشوخان  ـد یـا  ـشا وا بـ دـنیاشوخ  هچ   , تسا ریخ  شیارب 

هک نیا  زج  دنارن  وا  يارب  ییاضق  چیه  لجوزع  يادخ  هک  ناملسمدرم  زا  متفگش  رد  ع :)   ) قداص ماما  تسا ـ .  هدرک  ششخب  وا  هب  دراد ,
تسا ریخ  شیاربزاب  دریگ  رایتخارد  ار  ملاع  برغ  ات  قرش  زارگا  تسا و  ریخ  شیارب  دوش  هکت  هکت  یچیقا  ـر بـ گا ـد  ـشا نآ بـ رد  وا  خـیـر 

قرـشرب رگا  تسا و  ریخ  شیارب  دوش , ادج  مه  زا  شندب  دنب  دـنب  رگا  تسا  یبوخ  ریخ و  ضرعمرد  هراومه  نمؤم  ع :)   ) ـم ظا ما کـ ـ ما  ـ .
دونـشخ نآ  زا  هک  دـنارن  ییاـضق  چـیه  نمؤم  يارب  دـنوادخ  ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما تسا ـ .  ریخ  شیارب  زاـب  دـنک , تموکح  ملاـع  برغ  و 

شهاوـخ وا  زاو  دـندمآ  ع )   ) یـسوم دزن  لیئارـسا  بـنـی  دـهد ـ . رارق  ار  وا  ریخ  هدومرفردـقم  مکح و  هچنآ  رد  ادـخ  هک  نـیا  رگم  , دـشاب
يارب لجوزع  يادخ  زا  یـسوم  دیآ  دنب  ناراب  دنهاوخب  هاگره  دیایب و  ناراب  ـنـد  هاو هاگ بـخـ ره  هک  دهاوخب  لجوزع  يادخ  زا  ات  دندرک 

ین داد بـ نا  ـ نآ هبار  ربـخ  نیا  یـسوم  متفریذـپ  ار  اـهنآ  تساوخ   , یـسوم يا  دومرف : لـجوزع  دـنوادخ  درک  شهاوخ  نین  لیئارـسا چـ ینب 
 , سپ دـمآدنب  دنتـساو  ها خـ ـد و هـر گـ یرا ناراـب بـ دنتـساوخ  هاـگ  ره  سپـس  دنتـشاذگن  یقاـب  یلاـخ  ییاـجو  دنتـشک  ار  نیمز  لیئارـسا 
هب سپ  دنتفاین ! يا  هناد  دندز  کچ  دـندیبوک و  ار  اهنمرخو  دـندیورد  ار  شیوخ  تعارز  یتقو  تشگاه  هپت  اههوک و  نوچ  ناشیاهتعارز 

ـا ما تفریذپ ,  مه  ادخو  درابب  ام  تساوخ  هب  انب  نامسآ  ات  یهاوخبدنوادخ  زا  هک  میتساوخ  وت  زا  ام  دنتفگو : دندرب  تیاکـش  ع )   ) یـسوم
زا دومرف : ادـخدنلان  يا مـی  هدر  اهنآ کـ اب  هک  يراک  زا  لیئارـسا  ینب  اراگدرورپ ! درک : ضرع  یـسوم  درک ! لـید  نا مـا تـبـ ـ یز ار بـه  نآ 
هاگ ره  ودرابب  نامسآ  دنتـساوخ  ها  ـش کـنـم تـا هـر گـ هاو ـ خو زا تـ هک  دنتـساوخ  نم  زا  اهنآ  درک : ضرع  دنلان ؟ یم  یـسوم  يا  هچ  رهب 
يا دومرفدنوادخ : يدرک !  لیدبت  اهنآ  نایز  هب  ار  نامسآ  شراب  هاگ  نآ  یتفریذپ و  ار  ناشیا  تساوخوت  دتسیا و  زاب  ندیراب  زا  دنتساوخ 
دـش نآ  متـشاذگ و  او  ناشدوخ  تساوخ  هب  ار  نیا  ودندادن  تیاضر  نم  ریدقت  هب  اهنآ  اما  مدوب  نم  لیئارـسا  ینب  هدننک  ردقم  ـی !  ـسو مـ

 . يدید هک 

 . تسین دنسرخ  یهلا  ياضق  هب  هک  یسک 

دهاک یمن  يز  ترد تـو چـیـ تنطلـس و قـ زا  , دنک وت  ینامرفان  هک  یـسک  دیامرف : یم  ناحبـس ,  يادخ  تردق  نایب  رد  ع ,)   ) یل ما عـ ـ ما  ـ
یمن زاـب  ار  وت  رما  دـشاب , دونـشخانوت  ياـضق  زا  هک  یـسک  دـیازفا و  یمن  يزیچ  وت  یهاـشداپ  کـلم و  رب  درب , ناـمرف  ار  وـت  هک  یـسکو 
دورب  , ) سپ درادـن , نامیا  نم  ریدـقت  هب  تسین و  دونـشخ  نم  ياضق  هب  هک  یـسک  : دومرف لجوزع  يادـخ  (ص :)  ادـخ ربماـیپ  دـنادرگ ـ .

ـ . دیوجب نم  زج  يراگدرورپ  دورب و)  ) سپ تسین ,  یضار  نم  ردقو  اضق  هب  هک  یسک  دومرف : لاعتم  ياد  خـ دیوجب ـ . نم  زج  يدوبعم  و)
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لجوزع يادخ  دیوجب ـ . نم  زا  ریغ  يراگدرورپ  , دـشابن ابیکـش  نم  يالب  رب  دـهدن و  تیاضر  نم  ياضق  هب  هک  ره  دومرف : لاعت  ياد مـ خـ
بلط نم  زج  يراگدرورپ  , دشابن ابیکـش  نم  يالب  رب  درازگن و  ساپـسارم  ياهتمعن  تسین و  دنـسرخ  نم  ياضق  هب  هک  یـسک  دیامرف : یم 

, دروخ هودنا  ایند  يارب  هک  ره  دشاب ـ . دونشخاندنوادخ  ياضق  زا  هک  تسا  یـسک  تمایقزور ,  رد  مدرم  نیرتبذعم  ع :)   ) یلع ماما  دنک ـ .
یگداوناخ تفارـش  هب  هک  نانامه  دوخ ! فارـشا  نارتهم و  يوریپزا  دـینک , رذـح  دـین , رذ کـ حـ نا !  هـ تسا ـ .  دونـشخان  یهلا  ياضق  زا 

رب ندمآ  هریچو  ادخ  ياضقابزیتسرس  زاودنداد  تبـسن  یتشز  شیوخ  راگدرورپ  ـتـنـد و بـه  فر ـر  تار دو فـ ـ خداژ زا نـ ـد و  ند ـ یزا ـش نـ یو خـ
. دندرک راکنا  اهتمعن ) زا   ) دوب هداد  اهنآ  هبدنوادخ  هک  ار  هچنآ  وا , ياهتمعن 

. اضق هژاو  ندوب  ولهپ  دنچ 

, راک ندرک  مامت  ندـش و  غراف  يانعم  هب  اضق  تسانعم :  هد  هب  اضق  دومرف : دـش  لاؤس  اضق  هژاو  ییولهپ  دـنچ  هراـبرد  ع )   ) یلع ما  ـ ما زا   ـ
نتخاس بجاو  يانعم  هب  اضق  نداد ,  ماجنا  لعف و  يا  اضق بـه مـعـنـ ندرک ,  هاگآ  يانعم  هب  اضق  ندرک ,  هیصوت  شرافـس و  يانعم  هب  اضق 

ندیرفآ و يانعم  هب  اضق  اوعد , هب  نداد  هلصیف  يرواد و  يانعم  هب  اضق  ندناسر ,  نایاپ  هب  يانع  هب مـ اضق   , نتشون باتک و  يانعم  هب  اضق  , 
انفرـص ذاو   :)) تسا لاعتم  يادخ  نخـس  نیا  شلیلد  يزیچزا ,  ندش  غراف  يانعم  هب  اضق  حیـضو  ـا تـ ما گرم .  ندیـسر  ارف  يانعم  هب  اضق 
غراف نوچ   : ینعی یضق ))  فـلـمـا   )) يانعم مهموق ))  یلا  اولو  یضق  املف  اوتصنا  اولاق  هورضح  املف  نآرقلا  نوعمتسی  نجلا  نم  ارفن  ـیـک  لا
يادخ نخس  نیا  شا  هنومن   , هیصوت شرافسانعم و  هباض  ـ قا ـ ما هّللا .))  اورکذاف  مککسانم  متیـضق  اذاف   :)) تسا هیآ  نیا  شرگید  لیلد  دش 

تنک امو   :)) تسا صـصق  هروس  رد  شرگید  هنومن  درک  هیـصوت  شرافـس و  ینعی  هاـیا ))  ـالا  اودـبعت  ـالا  کـبر  یـضقو   : )) تسا یلاـعت 
نخس نیا  شا  هنومن  ندیناهاگآ ,  يانعم  هب  اضق  اما  میدرک .  هیـصوت  شرافـس و  وا  هب  ینعی  رمالا ,)) یـسوم  یلا  انیـضق  ذا  یبرغلا  بناجب 

باـتکلا یف  لیئارـسا  ینب  یلا  انیـضقو   )) هیآو نیحبـص ))  عو مـ ـالؤ مـقـطـ ـر هـ باد نا  رمـالا  کـلذ  هیلا  انیـضق  و   : )) تـسا لاـعتم  يادـخ 
يا فـعـل و ـا بـه مـعـنـ ـض ـا قـ ما درک . دنهاوخ  ییاهراک  هچ  هک  میدناسر  اهنآ  یهاگآ  هب  تاروت  رد  ینعی  نیترم ,))  ضرالا  یف  ندـسفتل 

هنومن نکب و  یهاوخ  یم  راکره  ینعی  ضاق ,))  تناام  ـض  قا فـ  :)) ـت سا هط  هرو  ـ ـس رد  لا  ياد مـتـعـ ـخـن خـ ـس ـن  یا شا  ـه  نو نـمـ را , کـ
انعم نیا  هب  اضق  دـنز  یم  راک  هب  دراد  دوخ  یلزا  ملع  ردار  هچنآ  ینعی  الوعفم ,)) ناک  ارما  هّللا  یـضقیل  تسا ((:  لافنا  هروس  رد  شرگید 

لا ـ قو  (: )) ع  ) میهاربا هروسرد  تسا  لاعتم  يادخ  نخـس  نیا  شا  هنومن   , باذع نتخاس  بجاو  يانعم  هب  اضق  اما  تسا .  ناوارف  نآرق  رد 
هیف يذلا  رمالا  یـضق   :)) تسا ع )   ) ـف ـسو هروس یـ رد  شرگید  هنومن  تشگ  بجاو  باذع  نوچ  ینعی  رمالا )) یـض  نا لـمـا قـ ـیـطـ ـش ـ لا

لاعتم يادخ  نخس  نیا   , ندش موتحم  نتشون و  يانعم  هب  اضق  ـا  ما دمآ . مزال  بجاو و  دینک  یم  لاؤس  نآ  زا  هک  يزیچ  ینعی  نایتفتست )) 
يادـخ نخـس  نیا  شا  هنومن   , ندـناسر مامتا  هب  يانعم  هب  اضق  ـا  ما یعطق .  مولعم و  ینعی  ایـضقم )) ارما  ناـکو   :)) میرم ناتـساد  رد  تسا 

نخس نیا  دننام  زین  دناسر و  مامتا  هب  دوب  هتشاذگ  هک  ار  یطرش  نوچ  ینعی   (( لجالا یسو  املف قـضـی مـ  : )) صصق هروسرد  تسا  لاعتم 
نیا شا  هنومن  يرواد ,  يانعم  ـا بـه  ـض ـا قـ ما مدـناسر .  ماـمتا  هب  هاـگره  ینعی  یلع ,))  ناودـع  ـالف  تیـضق  نیلجـالاامیا   (: )) ع  ) یـسوم

نخـس نیا  زین  درک  يرواد  مکح و  اهنآ  نایم  ینعی  نیملاعلا ))  بر  هّلل  ـحـمـد  لا لیق  قحلاب و  مهنیب  یـضق   : )) تسا لاعتم  يادخ  هدومرف 
نا ـبـحـ ـس يادخ  هدومرف  نیا  زین  و  ریـصبلا )) عیمـسلا  وه  هّللا  نا  ئـشب  نوضقی  هنود ال  نم  نیذلاو  قحلاب  یـض  هّللاو یـقـ  : )) لاعتم يادخ 

ـا ما طسقلاب .)) مهنیب  یـضقو   : )) سنوی هروس  رد  لاـعتم  يادـخ  نخـس  نیا  نینچمهو  نیلـصافلا ))  ریخ  وه  ـحـق و  لا ـی بـ ـض هّللاو یـقـ :))
نامـسآ تفه  ینعی  نیموی ,))  یف  تاوامـس  عبـس  نهاـضقف   : )) تسا ناحبـس  يادـخ  نخـس  نیا  شا  هنوـمن  ندـیرفآ ,  ياـنعم  هب  ـا  ـض قـ

کلام ای  اودانو   : )) فرخز هروس  رد  تسا  نایخزود  نخـس  نیا  شا  هنومن  گرم ,  نداتـسرف  ورف  ياـنعم  هب  اـضق  ماـجنار  ـ ـس و  دـیرفآار .
اوتومیف و مهیل  ال یـقـضـی عـ  : )) ـت سا ـه  یآ ـن  یا شرگید  هنومن  دتـسرف  ورف  ام  ربار  گرم  ینعی  نوثکام ,))  مکنا  لاق  کبر  انیلع  ضقیل 

املف : )) دواد نب  نامیلـس  ناتـسادرد  هیآ  نیا  زین  دـنوش  تحار  هک  دتـسرف  یمنورف  اهنآ  رب  ار  گرم  ینعی  اهباذـع ,)) نم  مهنع  ففخی  ـال 
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ورف وا  رب  ار  گرم  نوچ  هک  تسا  نیا  لاعتم  دـنوادخ  دوصقم  هتاسنم ,))  لکات  ضرـالا  ۀـباد  ـالا  هتوم  یلع  مه  ـ لد اـم  توملا  هیلع  انیـضق 
 . میداتسرف

 (. هقرفتم  ) ردق اضق و 

گنت هصرع  , دـیآ دورف  اضق  نوچ  (ع :)  داوج ماما  ارچ ـ . ینوبز  فعـض و  رگید  تسا ,  نیمکرد  یهلا  ياضق  رگا  ع :)   ) يرکـسع ماـما   ـ
 , يرامیب یتسردنت ,  یناوتان ,  ییاناوت ,   , يرادیب باوخ ,  تسین :  دـنوادخ  ردـق  اضق و  ابزج  هک  تسا  زیچ  تشه  (ع :)  اضر ماما  دوش ـ .

 . یگدنزو گرم 

 . يرواد

. دراد تواضق  قح  هک  یسک 

نکم يوری  سو پـ ـ هزا را  ـهـ نز نک و  يرواد  قح  هب  مدرم  نایم  سپ  میدینادرگ   ( نیشناج و   ) هفیلخ نیمز  رد  ار  مـا تـو  دواد ! يا   . )) نآرق
, دنا هدرک  شومارف  ار  باسحزور  هک  نآ  يازـس )   ) هب دنور  یم  رد  هب  ادخ  هار  زا  هک  یناسک  تقیقح  رد  دنک  رد  هب  ادخ  هار  زا  ار  وت  هک 

يربمایپ یصو  ای  يربمایپزج  هک  يا ,  هتسشن  ییاج  رد  وت  حیرش !  يا  دومرف : حیرش  هب  ع )   ) یلع ماما  تشاد ـ .))  دنهاوخ  تخـس  یباذع 
یماما نآ  زا  تقیقح  رد  يرواد  بصنم )   ) اریز دیزیهرپب , ندرک  يرواد  زا  ع :)   ) قدا ما صـ ـ ما دنیشن ـ . یمن  اج  نآ  رد  يدنمتواقـش  ای  و 

 . يربمغیپ یصو  ای  يربمغیپ  نآ  زا  دنک , مکح  تلادع  هب  ناناملسم  نایم  ردو  دشاب  اناد  تواضق  رد  هک  تسا 

. روج ماکح  توغاط و  شیپ  ندرب  يرواد 

ناـمیا  , هد ـ یدر لزاـن گـ وت  زا  شیپ  هچنآ  هب )   ) هدـش و لزاـن  وـت  يوـس  هب  هچنآ  هب  دـنرادنپ  یم  هک  ار  یناـسک  يا  هد  ـ ید ـا نـ یآ  . )) نآرق
((. دنزرو رفک  نادب  دنا  هتفای  نامرف  اعطق  هک  نآ  اب  دـنربب , توغاط  شیپ  هب  ار  دوخ  نایم  يرواد  دـنهاوخ  یم  همه )  نیا  اب   ) دـنا و هدروآ 

ات دـنوش , یم  هدـناوخارف  ادـخ  باتک  يوس  هب  نوچ  هک  يا  هتـسنادن  دـنا  هتفای   ( تاروت  ) باـتک زا  يا  هرهب  هک  ار  یناـسک  ناتـساد  اـیآ  ))
مهاب هک  شباحـصازا  رفن  ود  هرابرد  ع ,)   ) قداص ماما  دنبات ـ . ؟ یم  رب  يور  ضارعا ,  لاح  هب  نانآزا  یهورگ  هگنآ  دنک , مکح  ناشنایم 

( روج ماکح  و   ) توغاط شیپ  يرواد  هک  ره  دومرف : دندرب , توغاط  ار پـیـش  دو  نایم خـ يرواد  دنتـشاد و  فالتخا  يا  هیثراای  ماورـسرب 
لاح تسا  هتفرگ  توغاط  مکح  هب  اریز  دشاب , وا  ملسم  قح  دنچ  ره  تسا  مارح  دریگ  یم  ـچـه  نآ ـنـد , کردا وا حـکـم صـ عفن  هب  وا  درب و 

رد ار  دوخ ) شیکمه   ) يرگید نمؤم  هک  يا )  هعیـش   ) ین ـ مؤ هـر مـ دوش ـ . هدـیزرو  رفک  توغاـط  هب  تسا  هداد  روتـسد  دـنوادخ  هک  نآ 
نمؤم نآ  دنک , رداص  یمکحدنوادخ  مکح  فالخ  رب  ناطلس  ای  یضاق  نآ  ودرب  رگمت  ـی سـ نا ای سـلـطـ یـضاق  دزن  هب  ییاوعدو  فالتخا 
هوشر ناونع  هب  دـیروخم و( اوران  هب  ناتدوخ  نایم  ار  ناتلاوماو   )) هیآ زا  ریـصب  وبا  لاؤس  هب  ـخ  ـسا رد پـ تسا ـ .  یـضاق  نآ  هاـنگ  کـیرش 
دوجو رگم  ـتـ ـس ـی  نارواد ـت  ما نیا  نایم  رد  هک  دناد  یم  لجوزع  يادخ  ریـصب ! وبا  يا  دومرف : دـیهدم ,)) ماکح  هب  ار  نآ  زا ) یت  ـمـ ـس قـ

ـا با يا  تسا .  شک )  قح  (و  رئاج نارواد  ماکح و  شدوصقم  هکلب  تسین  لداع  نارواد  هیآ )  نیا  رد   ) دـنوادخ دوصقم  هک  نادـب  دـنراد 
دزنار اوعد  در  رار کـ ـ ـصا ـت و  فر ـ یذ وا نـپـ يدـناوخارف و  لداع  نارواد  دزن  يرواد  هب  ار  وا  یتشاد و  یقح  یـسک  هدـهع  رب  رگا  دـمح ! مـ

يادـخ تسا و  هدرب  توغاـط  دزن  هب  ار  يرواد  ـت کـه  ـسا ـی  نا ـ ـس هلمج کـ زا  صخـش  نیا  , دـننک يرواد  وا  عـفن  هـب  اـت  درب  روـج  ماـکح 
 ((. دنرادنپ یم  هک  ار  یناسک  يا  هدیدن  ایآ  دیامرف (( :  یم  لجوزع 

 . قح هب  نارواد 
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نکم يوریپ  سوهزا  راه  ـ نز نک و  يرواد  قح  هب  مدرم  نایم  رد  سپ  میدینادرگ   ( نیشناج و   ) هفیلخ نیمز  رد  ار  وت  ام  دواد ! يا   . )) نآرق
هدرک شومارف  ار  باسح  زور  هک  نآ  يازـس )   ) هب دنور  یم  رد  هب  ادخ  هار  زا  هک  یناسک  تقیقحرد  دنک  یم  رد  هب  ادـخ  هار  زا  ار  وت  هک 
مدرم نایم  نوچ  دـینادرگ و  زاب  اهنآ  نابحاص  هب  ار  اـهتناما  هک  دـهد  یم  ناـمرف  امـش  اد بـه  خـ  ((. )) تشاددـنهاوخ تخـس  یباذـع  دـنا ,

و  ((. )) تسانیب ياونـش  ادخ  دهد  یم  دنپ  نآ  هب  ار  امـش  ادخ  هک  تسا  يزیچ  وکین  تقیقح  رد  دـینک  يرواد  ـه  نالدا عـ ـد , یدر يرواد کـ
 , مدرم نیرتـهب  ع :)   ) موـصعم دراد ـ .)) یم  تـسود  ار  نارگداد  دـنوادخ  هـک  نـک  يرواد  هنـالداع  اـهنآ  ناـیم  يدرک ,  يرواد  هاـگ  ره 

ناحبـس يادـخدزن  ناـنآ  نیرتبوبحم  تسا و  قح  هب  اـهنآ  نیرترواد  مدرم  ـن  یر ـ تر بـ ع :)   ) ما عـلـی ـ ما دنتـسه ـ . قح  هب  ناگدـننک  يرواد 
یسک هچ  دینیبب  هکلب  دنک  تیاکش  روج  مکاح  دزن  يرگید  زا  نایعیش )  ) امـش زا  يدرف  ادابم  ع :)   ) قداص ماما  تساهنآ ـ .  نیرتوگتـسار 
يارب سپ  ما  هداد  رارق  امـش  یـضاق  ار  وا  نم  هک  اریز  دیهد , رارق  رواد  دوخ  نایم  ار  ومه  تسانـشآ  ام  ياهیرواد  ماکحااب و  امـش  دوخ  زا 

تـسار تمـس  رد  ینارون  ییاهربنم  زارف  رب  تمایق  زور  رد  دنوادخرظن , زا  نارگداد  (ص :)  ادـخ ربمایپ  دـیور ـ . وا  دزن  , دوخ نایم  يرواد 
تبـسن شیوخ و  هداوناخ  نایم  رد  دوخ و  يرواد )   ) تموکح رد  هک  ینارگداد  نامه  تسا ,  تسار  ادخ  تسد  ودره  دننامحر و  يادخ 

دوخ باحصا  يوس  هب  ار  هجیدخ  وبا  هک  یماگنه  ع ,)   ) قداص ما  ـ ما دننک ـ . یمراتفر  تلادع  هب  دنتـسه  اهنآ  تسرپرـس  هک  یـسک  ره  هب 
, دـش یفالتخا  ناتنایم  بلط  ضرق و  زا  يزیچ  هرابرد  ای  دـمآ  شیپ  يا  هعفارمامـش  نایم  هاگ  ره  اداب  مـ وگب : ناـنآ  هب  دومرفوا : هب  داتـسرف ,

اریز دیهد , رارق  رواد  تسا  ـنـ شآ ام  مارح  لالح و  اب  هک  ار  يدرم  دوخ  نایم  زا  هکلب )   ) دیربب ناقساف  نیا  زا  یکی  دز  ار بـه نـ يرواد  را  کـ
. دینک هعجارم  رگمتس  ناطلس  هب  دوخ  ياوعد  عفر  يارب  هک  راهنز  ما  هدادرارق  رواد  ار  وا  نم 

 . مالسا يرواد  هب  نداد  نت 

تسا فالتخا  هیام  نا  ـ نآ نایم  هچنآ  دروم  رد  ار  وت  هک  نآ  رگم  دنروآ  یمن  نامیا  هک  مسق  تراگدرورپ  هب  تسین ,  نینچ  یلو   . )) نآرق
ما ـ ما دنروآ ـ .)) دورف  میلـسترس  الماک  دننکن و  دـیدرت ) و   ) یتحاران ساسحا  ناشیاهلدرد  يا  هدرک  هک  یمکح  زا  سپـس  دـننادرگ , رواد 

ترضح نآ  يرواد  هب  ندوب  عناق  دونـشخ و  يانعم  هب  میلـست  : دومرف مسق ,))  تراگدرورپ  هب  تسین ,  نینچ  یلو   )) هیآ هرابرد  ـر(ع ,)  قا بـ
تقیقحرد دریذـپنار , وا  مکح  هدـناوخ )  ای  ناهاوخ   ) دـنک و يرواد  ام  مکح  سا  ـ ـسا ـی بـر  ـضا ها قـ هـر گـ ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما تسا ـ . 

ـ .  تسادخ هب  كرشدح  رد  لمع  نیاو  هدرکدر  ار  ادخدنک  در  ار  ام  هک  ره  تسا و  هدرک  در  ار  ام  نخـس  هدرمـش و  راوخ  ار  ادخ  مکح 
بآ ولج  تفگ :  ریبز  هب  وا  در  ادیپ کـ فالتخادنداد  یم  بآ  نآ  زا  ار  اهلخن  هک  هرح  لاک  رس  ربریبز  اب  راصنا  زا  يدرم  ریبز : نب  هّللا  دبع 
يا دو : ـ مر ـیـر فـ بز بـه  (ص )  اد لو خـ ـ ـــسر دـــندرب . (ص )  ادـــخ لوــسردزن  هــب  ار  يرواد  درک  عاـــنتما  ریبز  اـــما  دورب  نــک  اـــهرار 
يا تفگ :  دـش و  ینابـصع  يراصنادرم  نکاهر  تا  هیا  ـ ـس هـمـ  ( ـیـن مز  ) فر طـ ار بـه ـ  بآ  ها  نآ گـ هد و  بآ بـ ار  ـت  یا ـیـر,نـخـلـهـ بز
هاـگ نآ  درک  رییغت  مشخ )  زا   ( ) (ص ادـخ ربماـیپراسخر  گـنر  يدرک ؟)  يرواد  هـنو  ـن گـ یا  ) دو تا بـ رـسپ عـمـه  نوـچ  ادـخ ! لوـسر 

ـنـد کـه گو ـ ـس اد  بـه خـ ـیـر گـفـت :  بز ددرگرب . اهراوید  فرط  هب  اـت  دـنبب  ار  بآ  ولج  سپـس  هدـب و  بآ  ار  تیاـهلخن  ریبز ! يا  دومرف :
((. دنروآ یمن  نامیا  هک  مسق  تراگدرورپ  هب  تسین ,  نینچ  یلو  : )) دش لزان  هراب  نیارد  هیآ  نیا  راگ  ـ نا

. دنکن يرواد  تسا  هدرک  لزان  ادخ  هچنآ  ساسا  رب  هک  ره 

لزان ادخ  هچنآ  قباطم  هک  یناسک  و  ((. )) دننارفاک دوخ  نانآ  دـننکن , يرواد  تسا  هدرک  لزان  ادـخ  هچنآ  قبط  رب  هک  یناسک  و   . )) نآرق
هب هک  یناسک  دننک و  يرواد  هدرک  لزان  نآ  رد  ادـخ  هچنآ  هب  دـیاب  لیجنا  لها  و  ((. )) دننارگمتـس دوخ  نانآ  دـننکن , يرواد  تسا  هدرک 

: دومرف (ص )  ادخ لوسر  دومرف : ناکسم  نب  هّللا  دبع  بـه  ع )   ) قدا ما صـ ـ ما دننامرفان ـ .)) دوخ , نانآ  دننکن , مکح  هدرک  لزان  ادخ  هچنآ 
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نیا قیداصم  زا  , دـنک روز  لامعا  وا  هب  تبـسن  سپـس  دـنک و  يرواد  قحان  هب  سک )  ود  نایم  فالتخا  درو  مـ  ) مهرد ود  هرابرد  سک  ره 
یم ناکـسم  نب  هّللادـب  عـ (( ) دننارگمتـس , دوـخ ناـنآ  دـننکن , يرواد  تسا  هدرک  لزاـن  ادـخ  هچنآ  قباـطم  هـک  یناـسک  و   : )) تـسا هـیآ 

وا دـض  رب  دـشاب و  هتـشاد  نادـنز  ـه و  نا ـ یزا تـ دو : ـ مر فـ دـنک ؟ روز  لامعا  وا  هب  تبـسن  هچ  ینعی  هّللا !  لوسر  نباـی  مدرک :  ضرع  :( دـیوگ
رب مهرد  ود  هرابرد  سک  ره  دـنکفا ـ . شنادـنز  هب  دـنزب و  ار  يو  هنایزات  اب  تفریذـپن  ار  وا  مکح  رگا  هک  يروط  هب  دـنک , رداص  یمکح 

رداص اطخ  مکح  ودـنک  يرواد  مهرد  ود  هرابرد  سک  ره  دـشاب و  هدـشرفاک  هنیآ  ره  دـنک , يرواد  تسا  هدرک  لزان  ادـخ  هچنآ  فالخ 
ضرع هب  مدرک و  لاؤس  ناشیازا  تسه  هدئام  هروس  رد  هک  یتایآ  نیا  زا  مدیسرداجس و  ماما  تمدخ  ریبج : نب  میک  حـ دشاب ـ . رفاک  دنک ,

مـن داد ؟ باو  ـم چـه جـ ـس مـقـ دو : ـ مر تر فـ ـ ـض حـ ما .  هدرک  لاؤـسزین  مسقم  ریبـج و  نب  دیعـس  زا  هراـب  نیا  رد  نم  هک  مدـناسر  ناـشیا 
هن اما  تسا  قسف  كرش ,  زا  یشان  رفک  دننام  هناما  تسارفک ,  تسا  هتف  ـت گـ سرد : دو ـ مر ترـضح فـ متفگ  ناشیا  ار بـه  ـم  ـس باو مـقـ جـ
ود دنوادخدزن  قیالخ  ـن  یر ـ ترو مـنـفـ ع :)   ) ما عـلـی ـ ما كرشزا ـ .  یـشان  متـس  دننام  هن  نکیل  تسا ,  متـس  كرـشزا ,  یـشان  قسف  دننام 

هیـضقرگا دنیب  یم  يرگید  تالکـشم  تاهبـش و  نتخاس  نشور  راد  هدهع  ار  دوخ  دنیـشن و  یم  يرواد  هب  مدرم  نایم  هک  يدرم  و  دندرم :
یم مـکح  ـهـا  نآ قـبط  رب  دـنک و  یم  هداـمآ  نآ  يارب  دوـخ  شیپ  زا  هدیـسوپ  لـمهم و  ییاهخـساپ  , دـیآ شیپ  شیارب  یمهب  لکــشم و مـ

اهنوخ ـش  یرواد ـتـم  ـس زا  ـت  ـسردا ـ نا یـ در , مکح کـ تسرد  هک  دناد  یمن  شدوخ   , تسا تسـس )   ) توبکنع رات  دننام  شیاهیرواددهد 
. دنلان یم  هدیسرن )  شنابحاص  هب  وا  قحان  يرواد  ساسا  رب  هک   ) اهثاریمو دننز  یم  دایرف 

 . شک قح  یضاق 

زا ای  ینک  یم  ـی  یا ـکـیـبـ شا نـ یلع !  يا  دومرف : درک , یم  هلان  تیاکـش و  مشچ  درد  زا  هک   ( ع  ) یلعزا تدایع  ماگنه  (ص ,)  ادخ ربمایپ   ـ
کلم هـک  یناـمز   ! یلع يا  دوـمرف : (ص )  ربماـیپ ما  هد  ـ ید یتخـس نـ نـیا  هـب  يدرد  زگره  ادـخ , لوـسر  يا  درک : ضرع  یلاـن ؟  یم  درد 
دایرف خزودو  دریگ  یم  ار  وا  ناج  نآ  هلیسو  هب  دروآ و  یمدوخ  اب  نی  ـشـ تآ ـیـخـی  ـس ـد , یآ دورف  راکهنگ  مدآ  ناج  نتفرگ  يارب  توملا 
مدشن هجوت  درد مـ تدش  زا  اریز  دینک , رارکت  میارب  ار  دوخ  نخس  ادخ , لوسر  يا  درک : ضرعو  تسـشن  ـت  ـسار ع )   ) عـلـی دشک ! یم 

میتی و لام  هدنروخ  شک و  قح  نایـضاق  يرآ ,  دومرف : (ص )  ربمایپ دـسر ؟ یم  مه  امـش  تما  زا  یـسک  هب  باذـع  نیا  ایآ  دـیدومرف  هچ 
 . غورد هب  هدنهد  تداهش 

 . تواضق راک  تیمها 

راذـگاو وا  هب  تواـضق  راـک  هـر کـه  تسا ـ .  هدـیرب  رـس  ار  دوـخ  دراـک  نودـب  دوـش , تواـضق  راد  هدـهع  هـک  ره  (ص :)  ادـخ ربماـیپ   ـ
راک هب  هک  ره  خزود ـ .  شتآ  : دومرف تسیچ ؟  ندیرب  رـس  زا  روظنم  ادخ , لوسر  يا  دش : ضرع  تسا  هدش  هدـیرب  رـس  دراک  نودـب  , دوش

 . تسا هدش  هدیرب  رس  دراک  نودب  , دوش هتشامگ  تواضق 

 . شک قح  روج و  نایضاق  سلاجم 

یپ گنس  ارم  الاح  مدرک و  تدابع  ار  وت  لاس  دنچ  نیدنچ و  ارورس , ادوبعم و  تفگ :  دیلانادخ و  هاگرد  هب  یگنس  (ص :)  ادخ رب  ـ ما پـیـ  ـ
 (: ع  ) قدا ـ ـص ما  ـ ما ما ـ .  هدرک  رود  نایـضاق  نتـسشن  هاـگیاج  زا  ار  وـت  هک  یتـسین  لاحـشوخ  : دوـمرف دـنوادخ  يا !  هداد  رارق  یحارتـسم 
ياد در پـس خـ ـت کـ یا ـل شـکـ جوز ياد عـ ها خـ ـ گرد هبدوخ  تخس  يامرگ  زا  خزود )  رد  ـت  سا ـی  ها ـگـ یا کـه جـ (( ) 14  )) ـس یواو نـ

ـد: یو ـلـم مـی گـ ـس مـحـمـد بـن مـ تسوت ـ .  زا  رت  تخـس  شیامرگ  نایـضاق  هاگیاجانامه  شاب ,  شوماخ  دومرف : نادب  باطخ  لجوزع 
نآ دومرف : نم  هب  مدیسر ,  ترضح  نآ  تمدخ  هک  زور  نآ  يادرف  تشذ  گـ مدوب ,  هتسشن  هنیدم  یضاق  رانک  رد  هک  نمرب  (ع )  رقاب ما  ـ ما
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اذـل دراد  تبحم  فطل و  نم  هب  تبـسن  یـضاق  نیا  موـش ,  تیادـف  مدرک :  ضر  عـ مد ؟  ـ ید نآرد جـا  ار  زورید تـو  هک  دوـب  یـسلجم  هچ 
. دوشن لماش  مه  اروت  دیآ و  دورف  وا ) رب  ادخ   ) تنعل هک  يراد  ینیمات  هچ  دومرف : ترضح  منیشن  یموا  شیپ  تا  ـ قوا ـی  ها گـ

 . تمایق رد  یضاق  یسرباسح  یتخس 

شاک دنک  یم  وزرآ  هک  دوش , یم  هدیشکوا  زا  یتخس  باسح  نانچ  دنروآ و  یم  ار  رگداد  یـضاق  تمایق  زور  رد  (ص :)  ادخ ـبـر  ما پـیـ  ـ
يا دنک  یم  وزرآ  هک  درذگ , یمرگداد  یضاق  رب  يا  هظحل  تما  زور قـیـ دوب ـ . هدرکن  يرواد  رفن  ود  نایم  امرخ  کی  هرابرد  یتح  زگره 

یـسرباسح نانچ  ابو  دـنروآ  یم  ار  لداع  یـضاق  تمایق  زور  دوب ـ . هدرکن  يرواد  رفن  ود  نایم  امرخ  هناد  کی  هرابرد  یتح  زگره  شاـک 
زور دوـب ـ . هدرکن  يرواد  اـمرخ  هناد  کـی  هراـبرد  یتـح  سک  ود  ناـیم  زگره  شاـک  يا  دـنک  یم  وزرآ  هک  دوـش , یم  ور  هبور  یتـخس 
يا دنک  یم  وزرآ  هک  دوش , یم  هجاوم  یسارهو  لوه  نانچ  اب  دوش  یگدیسر  شباسح  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دنروآ و  یم  ار  یـضاق  تمای  قـ

هب دنـشاب , هتـشاد  تیعقاو  تحـص و  هک  یتروص  رد  راـب , ـ خا ـن  یا دوب . هدرکن  يرواد  اـمرخ  هناد  کـی  هراـبرد  یتـح  رفن  ود  ناـیم  شاـک 
. دشاب هدشن  بجاو  لداع  یضاق  يارب  تواضقراک  هک  دوش  یم  لمح  يدروم 

 . تواضق يارب  ندش  بلطواد 

شدوخ هب  ار  وا  ـد  نواد خـ دوش , نآ  نیا و  هب  لسوتم  نآ  هب  ندیـسر  يارب  دـشاب و  تواـضق  بصنم  ياـیوج  هک  ره  (ص :)  ادـخ ربماـیپ   ـ
بـصنم بل  ـ طواد هـر کـه  درادـب ـ . شراوتـسا  هک  دتـسرف  ورف  وا  رب  يا  هتـشرفدنوادخ  دوـش , نآ  نتفریذـپ  هب  روـبجم  هک  رهو  دراذـگاو 

ـ . درادب شراوتـسا  ودیآ  دورف  وا  رب  يا  هتـشرف  دوش , لیمحت  وا  هب  دنـسم  نیا  هک  ره  دراذـگاو و  شدوخ  هب  ار  وا  دـنوادخ  , دوش تواضق 
ناهاوخ هک  هـر  دو : ـ مر دو و فـ مدرم شـ نایم  يرواد  تراما و  بلطواد  یـسک  هک  نیا  زا  دومرف  یهن  (ص )  ادخ لوسر  ع :)   ) قداص ما  ـ ما

نیا دوش  تراما  ناهاوخ  هک  نآ  نودـب  دراذ و هـر کـس  ـ گاو راک  نامه  ابار  وا  دـنکن و  شیرای  تراما  راـک  رد  دـنوادخ  دوش , تراـما 
زا نآ  هب  ندیـسر  يارب  دـشاب و  تواضقدنـسم  يایوج  هک  ره  (ص :)  ادـخ ربمای  پـ دوش ـ . يراـی  نآ  راـک  رد  ددرگراذـگاو , وا  هب  بصنم 

, دیوجن کمک  یسک  زا  تواضقدنسم  هب  ندیـسر  يارب  دشابن و  نآ  يایوج  هکره  دوش و  راذگاو  بصنم  نامه  هب  دریگب , کمک  یـسک 
. درادب شراوتسا  هک  دتسرف  ورف  وا  رب  يا  هتشرف  دنوادخ 

 . مالسا رظن  زا  یضاق  ياهیگژیو 

ترظن هب  هک  ار  يدرف  نیرتر  نیرتهب و بـ  , مدرم نایم  يرواد  يارب  دیامرف : یم  رتشا , کلام  هب  رصم  يرادناتسا  نامرف  رد  ع ,)   ) یلع ماما   ـ
وا اوعد  نیفرط  يرگ )  هزیتس  و( دنامن ) رد  تا  ـ فال ـتـ خا زا حـل  و   ) دیاین گنتوا  رب  اهراک  هک  یسک  نک ,  باختنا  تیعر  نایم  زادسر  یم 

دوخ تسردان  مکح  هبو   ) تخانـش ار  تقیقح  هاـگ  ره  دورن و  ورف  شزغلرد  (( , 15  )) درادـن او  شیوخ  يار  رد  يراشفاپو  تجاجل  هب  ار 
مهف لابندو  دنکن  هدنسب  ایا  یحطس قـضـ مهف  هب  دناشنن و  عمط  هاگترپ  رد  ار  نتشیوخ  دنکن و  فاکنتسا  قح  هب  ـت  ـش ـ گزا زا بـ در ,) یپ بـ

هعجارمزا دشاب و  لیالد  اهتجح و  لابند  همه  زا  شیبو  دنک  طایتحا  گنرد و  همه  زا  شیب  كان  ههبـشدراوم  رد  دـشاب  اهنآ  قیقد  قیمع و 
 (, مکح رودـص  رد   ) دـش نشور  تقیقح  نوچو  دـشاب  رتابیکـش  همه  زا  يواعد ,  تقیقح  فش  ـ کرد دـیآ و  هوتـس  هب  رتمک  ناهاوخ  داد 

کیرحتو قیوشتودزا  دوخ بـیـن نـسـ هتفیرف و  ار  وا  شیاتس ,  حدم و  هک  دشاب  یسک  دهد  ناشن  ـعـیـت  طا ـتـر قـ ـش ـگـر بـیـ ید رهزا کـس 
ماما نک ـ .  یگدیـسر  رایـسب  وا  تواضق  راک  هب  تدوخ   , هاگ نآ  دنرامـش  كدـنا  یناـسک  نینچ  هتبلا  دزاـسن و  لـیامتم  ییوس  هب  ار  وا  , 

ـ . دشاب هتـشاد  عمط  مشچ  تواضق  راک  هب  دیابنزگره  دناد , یم  كدـنا  ار ) ییاضق  ماکحا  یقوقح و  لئاسم   ) هقف هک  یـسک  ع :)   ) قداص
شنرک و رگمتـس ) ربارب  رد  , ) دـشابن ندـمآ  هاتوک  هوشر و  لها  هک  سک  نآ  زج  درادـن , اپ  ربار  ناحبـس  يادـخ  ناـمرف  ع :)   ) یل ما عـ ـ ما
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. دیامنن يوریپ  عماطم  زا  دنکن و  يراوخراهظا 

 . تواضق بادآ 

يربارب تنتسشن  نتفگ و  نخس  ندرک و  هاگن  رد  ناناملـسم  نایم  دومرف : حیرـش  هب  ع )   ) یلع ماما  اوعد ـ . نیفرط  نایم  يربارب  تیاعر  1 ـ 
هک تسا  هتـسیاش  دنوشن ـ . دیمون  وت , يرگداد  زا  تنانمـشد  دـندنبن و  دـیما  وت  متـس )  و   ) يرادـبناج هب  تناکیدزن  تـا  ـت کـن ,  یا ـ عر ار 

هنـالداعود نآ  ناـیم  ار  شیاـه  ـ ها دزرو و نـگـ يراددوـخ  يرگید  هب  ندرکن  تاـفتلاو  اوـعد  نیفرط  زا  یکی  هـب  ندرک  تاـفتلا  زا  یـضاق 
ندرک يرواد  هب  هک  ره  (ص :)  ادـخ ربمایپ  دـنک ـ . یتسد  زارد  ییوگروز و  يرگید  هب  دـهدن  هزاجا  اوعد  فرط  چـیه  هب  دـنک و  میـسقت 

هـر دنک ـ . راتفر  ناسکی  هب  اهنآ  هب  تبسندوخ  نتسشن  هوحن  نتسشن و  ياج  اهندرک و  هراشا  اههاگن و  رد  دیاب  دوش , التبم  ناناملـسم  نایم 
يور هب  دـیابن  هدرکن  دـنلب  نیمـصاختم  زا  یکی  يور  رب  ار  شیادـص  هک  ینامز  ات  دوش , التبم  ناناملـسم  نای  ندر مـ توا کـ ـ ـض کـه بـه قـ

اب ار  وا  ارچ  دیـسرپ  هک  یلؤددوسالا  وبا  هب  خساپ  رد  ع ,)   ) ما عـلـی ـ ما مصخ ـ .  يادص  زا  ادـص  ندربن  رتالاب  2 ـ  دنک . دنلب  ادص  يرگید 
3 يرب .  یم  رتالاب  مصخ  يادص  زا  ار  تیادص  هک  مدید  دومرف : درک , لزع  اضق  بصنم  زا  تسا  هدـشن  یتیانج  تنایخ و  بکترم  هک  نآ 

ینک یتحاراـن  یگتـسخ و  راـهظا  تواـضق  سلجمرد  اداـبم  دوـمرف : حیرـش  هـب  ع )   ) یلع ماـما  هـمکحم ـ .  رد  ندرکن  یگتـسخ  راـهظا   ـ
تواضق 4 ـ  تسا .  هتفرگ  رظنرد  یبوـخ  هریخذ  دـنک  يرواد  قـح  هب  هک  یـسک  ياربو  هداد  رارق  شاداـپ  نآ  رد  ـد  نواد هـک خـ یـسلجم  ,

يا مدرک :  ضرع  داتـسرف  نمی  هب  تواـضق  يارب  ارم  (ص )  ادـخ لوسر  ع :)   ) یلع ماـما  اوـعد ـ . نیفرط  نانخـس  ندینـش  زا  شیپ  ندرکن 
ار تنابز  درک و  دـهاوخ  تیادـهار  وت  لد  يدوزب  دـنوادخ  دومرف : یتسرف ؟  یم  مناد  یمن  تواضق  مناوج و  زو  هک هـنـ ارم  ادـخ ! لوسر 

شوگ یلوا  نانخـس  هب  هک  نانچمه  هاگ کـه  نآ  رگم  نک  يراددوخ  ندرک  تواضق  زا  دنتـسشن , وت  لـباقم  رد  مصخود  هاـگ  ره  راوتـسا 
نیازا سپ  دومرف : ع )   ) یلع ماما  دوش  یم  رت  نشورو  يار تـ يرواد بـ را  تروص کـ نیا  رد  اریز  يونشبزین ,  ار  مود  رفن  نانخـس  يا  هدرک 

ـ .  مدـشن کـش  راـچد  تسرد )  مـکح  رودـص  و   ) یتواـضق چـیه  رد  رگید  دوـمرف ): ) اـی مدرک  تواـضق  تـسرد  هتـسویپ  نـم  دوـمنهر ,
اوـعد نیفرط  زا  یکی  تاراـه  ـ ظا اـت  دـش , هدروآ  وـت  شیپ  يا  هعفارم  هاـگ  ره  دوـمرف : داتـسرف , نمی  هب  ارم  (ص )  ربماـی ـی کـه پـ ما هـنـگـ
دیدرت راچد  تسرد )  مکح  رودـصو   ) یتواضق چـیه  رد  دـعب  هب  نامز  نآ  زا  دومرف : ماما  نکم  رداص  مکح  يرگید  عفن  هب  يا  هدینـشنار 
نیفرط زا  یکی  تاراه  ـ ظا هک  ینامزات  دـندمآ , وت  شیپ  تواضق  يارب  نت  ود  هاـگره  : دومرف ع )   ) یل بـه عـ (ص )  اد ـبـر خـ ما پـیـ مدـشن ـ . 

يارب مکح  رودصو  تواضق  راک  يدینـش ,)  ار  فرط  ود  ره  نانخـس   ) يدرک نینچ  هاگ  ره  سپ  هدن  مکح  يرگید  عفن  هب  يا  هدینـشن  ار 
اعد ترضح  نآ  يارب  (ص )  ربمایپو دش  ناسآ  رایسب  نم  يارب  تواضقراک  شرافس ,  نیا  زا  دعب  دومر : فـ ع )   ) عـلـی دوش . یم  نشور  وت 

تاراهظا ات  دـندمآ , وت  دزن  مصخ  ود  هاـگ  ره  دومرف : ع )   ) یلع هب  (ص )  ادـخ ربماـی  پـ ناـمهفب ـ .  وا  هب  ار  تواـضق  ایادـخراب ! هک :  درک 
 ( ع  ) یلع هب  (ص )  ادـخ ربماـی  پـ يرب ـ .  یم  یپ  رتـهب  تقیقح  هب  راـتفر  نیااـب  هک  ارچ  نکم ,  يرواد  يرگید  دوس  هب  يا  هدینـشنار  یکی 

رگا  ) اریز نکم ,  رداص  مکح  يرگید  دوس  هب  يا  هدینشن  ار  اهنآ  زا  یکی  تاراهظا  ات  دندمآ , وت  دزن  تواضق  يارب  رفن  ود  هاگره  دومرف :
تـسرد هراومه  دـعب  هب  نامز  نآ  زا  دومرف : یلع  ینک  رداص  یمکح  هچ  هک  یمهف  یم  يدوز  بـ یهد )  شوگ  فرط  ود  ره  تاراـهظا  هب 
تواضق مشخ  لاح  رد  دیابن  دوش , تواضقراتفرگ  هک  یـسک  (ص :)  ادخ ربمایپ  مشخ ـ .  لاح  رد  ندرکن  تواضق  5 ـ  ما .  هدرک  تواضق 

لاح رد  زیخرب و  يدـش ,  ینابـصعرگا  نکم و  تبحـص  یـشوگ  رد  یـسک  اب  اـضق  سلجم  رد  دومرف : حیرـش  هب  ع )   ) ما عـلـی ـ ما دـنک ـ .
تلاح رد  ندرکن  تواـضق  6 ـ  دـنک . تواضق  رفن  ود  نایم  دـیابن  مشخ  لاح  رد  یـضاق ,  (ص :)  ادـخ ربماـیپ  نکم ـ .  يروادزگره  مشخ 

 ( (ص ادـخ ربما  پـیـ نکم ـ .  تواضق  یتسه ,  باوخ  تسم  ای  ینابـصع  هک  یلاح  رد  دومرف : هعافر  هب  ع )   ) یلع ماـما  یگدولآ ـ .  باوخ 
یگنشت ای  یگنسرگ  لاحرد  ندرکن  تواضق  7 ـ  دنک . تواضق  ندز  ترچ  ای  یگنسرگ و  ای  مشخ  لاح  رد  یضاق  هک  نیا  زا  دومرف , یهن 

رد دومرف : حیرـش  هب  ع )   ) یلع ماما  دشابن ـ . هنـشت  هنـسرگ و  هک  ینامز  رگم  دنک , يروادرفن  ود  نایم  دیابن  یـضاق  (ص :)  ادـخ ربمایپ   ـ .
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رب يدرم  ع :)   ) قداـص ما  ـ ما دــشابن ـ . اوـعد  نـیفرط  زا  یکی  ناــبزیم  8 ـ  يروـخب .  يزیچ  ـالبق  هک  نـیا  رگم  نیـشنم ,  تواـضق  سلجم 
لوا زور  زا  ینعی   ) البق هک  در  حر کـ ـی مـطـ یاو ـ عد نا  ـشـ یا دز  سپس نـ دوب  ترضح  نآ  نامهیم  يزور  دنچ  دش و  دراو  ع )   ) نینمؤملاریما

, ورب اـم  شیپ  زا  دومرف : ماـما  يرآ  درک : ضرع  یتـسه ؟  یکاـش  وت  دومرف : ترـضح  دوب  هتـشاذگن  ناـیم  رد  نینمؤـملاریما  اـب  شدورو ) 
تبحص یـشوگ  رد  9 ـ  دـشاب . یـضاق )   ) ناـمهیم شیاوعد  فرط  روضح  نودـب  یکاـش  هک  نیا  زا  دومرف , یهن  (ص )  ادـخ لوـسراریز 
نتشاد مدقم  10 ـ  نکم .  تبحـص  یـشوگ  رد  یـسک  اب  دوخ , تواضق  سلجمرد  دومرف : حیرـش  هب  ع )   ) یلع ماما  همکحم ـ .  رد  ندرکن 

بناجرد هک  نآ  اوعد  نیفرط  زا  هک  دومرف , مکح  نین  چـ (ص )  اد لو خـ ـ ـسر ـر(ع :)  قا ما بـ ـ ما تفگ ـ .  نخـسرد  تسار  فرط  مصاـختم 
شیپ دوخ  هعفارم  فرط  اب  هاگ  ره  ع :)   ) قداص ما  ـ ما دوش ـ . هتشاد  مدقم  دوخ ) تاراهظا  و   ) نتفگ نخس  رد  تسا  هتسشن  همکحم  تسار 

(ص ادخ لوسر  ـت کـه :  سا هد  ـت شـ یاور ناهاوگ ـ .  هب  ندرکن  نیقلت  11 ـ  ریگب . رارق  تمصخ  تسار  فرط  رد  یتفر ,  ییضاق  ای  یلاو 
هب ندرک  نیقلت  زا  دنک و  يرادبناج  وا  زا   , یباوج رضاح  همـصاخم و  نیفرط  زا  یکی  هبدایز  ندرک  هاگن  اب  یـضاق  هک  نیا  زا  دومرف  یهن  (

نابز يا  هتفگن  نخس  هک  ینامزات  دومرف : حیرش  هب  ع )   ) یل ما عـ ـ ما مکح ـ .  رودص  زا  شیپ  گنرد  لمات و  12 ـ  دومرف . یهن  زین  ناهاوگ 
یهد یم  مکح  هراب  هچ  ردو  یهد  یم  یمکح  هچ  هک  شاب  بقارم  سپ ,  یتسه  نآ  هدنب  وت  یت ,  نخـس گـفـ هک  نیمه  تسوت و  هدنب  وت 

 . شتآ يوس  هب  ای  ودور  تشهب  يوس  هب  ای  هک  نیا  ات  تسا  رگخاود  ناـیم  یـضاق  ناـبز  (ص :)  ادـخ ربماـیپ  یهد ـ .  یم  مکح  هنوگچ  و 
ص  , ج40  , مــــالکلارهاوج ـعـه کـنـیـد بـه ـ ـ  جار ـد مـ نا هد  ـ ــــش ـر  کذ يا فـقـهـی  ـهـ با رد کـتـ ـت و  ــــسا ناوار  توا فـ ـ ـــــض بادآ قـ

 ((. بادالا یف  یناثلارظنلا  )) 72

 . مدرم نیرترواد 

نامه مدرم ,  يارب  هک  یـسک  دومرف : تسا ؟  یـسک  هچ  وت  ناگدـنب  نیرترواد  اراگدرورپ , : درک ضرع  ع )   ) یـسوم (ص :)  ادـخ ربمایپ   ـ
نارگید نایم  وا  يرواد  هب  دهد , فاصنا  نارگیدو  دوخ  نیب  هک  ره  ع :)   ) قداص ماما  دنک ـ . یم  يرواد  دوخ , يارب  هکدنک  يرواد  هنوگ 

. دنروآ يوروت  تلادع  هب  نامدرم  ياهلد  دشاب , ذفان  تدوخ  هرابرد  وت  مکح  هاگ  ره  ع :)   ) یلع ماما  دوش ـ . هداد  تیاضر 

 . کمک ار  اهنآ  دنوادخ  هک  ینایضاق 

. دنک یم  ییامنهار  و 

, ادخ لوسر  يا  مدر :  ضر کـ نم عـ مزادرپ  تواضق  راک  هب  مدوخ  موق  نایم  رد  ات  داد  روتـسد  نم  هب  (ص )  ادـخ لوسر  راسی : نب  لقعم   ـ
ربمایپ تسوا ـ .  اب  ادـخ  دـنکن ,  ( یـشک قح  و   ) متـس یـضاق  هک  ینامز  ات  دومرف : راب  هس  (ص )  ربمایپ منک  تواضق  متـسین  دـلب  بوخ  نم 

هب ار  وا  دشاب , تقیق  نا حـ ـ هاو ینامز کـه خـ اتو  دنیوا  اب  هتـشرف  ود  هک  نیا  رگم  تسین ,  ناناملـسم  نایـضاق  زا  ییـضاق  چیه  (ص :)  ادخ
دنیوج و یم  يرازیب  وا  زا  هتـشرف  ود  نآ  درک , یـشک  قح  متـس و  ادـمع  دوبن و  تقیقح  یپ  رد  هاگ  ره  اما  دـننک  یم  ییامنهار  نآ  يوس 

یـضاق هک  ینا  ـ مز تـا  دـنکن ـ . یـشک  قح  متـس و  ادـمع  هک  ینامز  ات  تسا ,  یـضاق  اب  لاعتم  يادـخ  دـنراذگ ـ . یماو  شدوخ  هب  ار  يو 
ناطیـش دـشک و  یم  تسد  وا  زا  دـنوادخ  دـش , راچد  فارحنا  متـس و  هب  هاـگ  ره  سپ  تسوا  اـب  دـنوادخ  دوشن , فارحناو  متـس  راـتفرگ 
دنوادخ دنک , یشک  قح  متس و  هاگ  ره  سپ  تسا  تکرح  رد  یـضاقرسزارف  رب  ادخ , تمحر  تسد  ع :)   ) یل ما عـ ـ ما دوش ـ . یم  شنیرق 

. دراذگ یم  او  شدوخ  هب  ار  وا 

. رجا ود  دشاب  تسرد  هک  نآ  دراد و  رجا  کی  دشاب  هابتشا  شمکح  هک  ییضاق 
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یعس هاگ  ره  دراد و  شاداپ  ود  دشاب , تسرد  شمکح  دهد و  یمکح  دوخ  یعس  ندرب  راک  هبزا  سپ  یضاق  هاگ  ره  (ص :)  ادخ ربمایپ   ـ
هب ار  تدوخ  یعـس  (ص :)  ادخ ربمایپ  دراد ـ . شاداپ  کی  دـشاب , اطخ  شمکح  امادـنک  رداص  یمکح  دریگ و  راک  هب  ار  دوخ  شـشوکو 

لوـسر دزن  مصاـختم  رفن  ود  يراد ـ .  باوـث  کـی  دوـب , اـطخ  رگا  يراد و  باوـث  هد  دـشاب , تسرد  یهد  یم  هـک  یمکح  رگا  ریگراـک 
؟ ادخ لوسر  يا  ییانبم ,  هچ  رب  درک : ضرع  دیوگ : یم  هبقع  نک  يرواد  اهنآ  نایم  دومرف : رماع  نب  ۀبقع  هب  ترـضح  دـندمآ   ( (ص ادـخ

 . يراد باوث  کی  دوب  اطخ  رگا  يراد و  باوث  هد  دوب , تسرد  یهد  یم  هک  یمکح  رگا  ریگ  راک  هبار  دوخ  ششوک  دومرف :

 . نارواد ياههورگ 

نیا دنک , رداص  قحان  مکح  هت  ـسـ ناد هک  يدرم  تشهب  رد  هورگ  کی  دنشتآ و  رد  هورگ  هس  : دنهورگ راهچ  نایضا  قـ ع :)   ) قدا ما صـ ـ ما  ـ
هتـسنادن هک  يدرم  تسا  شتآرد  زین  نیا  دـهد , قحان  مکح  نیناوق )  ماـکحازا و  عـالطا  یب  و   ) هتـسنادن هک  يدرم  تسا  شتآرد  یـضاق 

تـشهب رد  یـضاق  نیا  دـنک , رداص  ار  تسرد  قح و  مکح  هتـسناد  هک  يدرم  تسا و  شتآ  رد  مه  نیا  دـنک , رداص  قح  تسرد و  مکح 
يرواد سو  سا هـ ـ سار هک بـ ییضاق  تشهب  رد  هتسد  کی  دنشتآ و  رد  اهنآ  زا  هتسدود  دنا : هتسد  هس  نایـضاق  (ص :)  ادخ ربمایپ  تسا ـ . 

نیا دنکرداص , تسردو  قح  مکح  هک  ییـضاق  تسا و  شتآ  رد  زین  وا  , دهد مکح  هتـسنادن  هک  ییـضاق  تسا  شتآ  رد  یـضاق  نیا  دنک ,
دسا ار مـی شـنـ تقیقح  قح و  هک  يدرم  تشهب  رد  هورگ  کی  دنشتآرد و  هورگ  ود  دنهورگ : نا سـه  ـیـ ضا قـ تسا ـ .  تشهب  رد  یـضاق 

هک يدرم  تسا و  شتآ  رد  سک  نیا  دنک , یم  تواضق  مدرم  نایم  هنالهاج  هک  يدرم  تسا  تشهب  رد  درم  نیا  دهد , یم  مکح  نآ  هب  و 
 . تسا شتآ  رد  زین  نیا  دنک , یم  رداص  اوران  مکح  اما  دسانش  یمار  تقیقح  قح و 

 . نز تواضق 

هدهع هنو  دوش  یم  تواضقدنـسم  راد  هدهع  هن  نز  (ع :)  رقاب ماما  دنک ـ . يرواد  مدرم  نایم  ودـشاب  یـضاق  دـیابن  نز  (ص :)  ادـخ ربمایپ   ـ
اوح هب  یتقو  لاعتمدنوادخ  هک  تسا  هدمآ  يربخ  رد  تراما ـ .  بصنم  هن  دوش و  یم  هدرپس  تواضق  دنسم  هن  نز  هب  تراما ـ .  بصنمراد 

ـعـی فا شـ ـک ,  لا مـ مزیگنا .  یمرب  يربمایپ  هن  مهد و  یم  رارق  یمکاح  هن  نانز  امش  نایم  زا  دومرف : وا  هب  دور , نوریب  تشهبزا  داد  روتسد 
نز تداهـش  هک  يدراوم  مامت  رد  ـد کـه  یو هفینح مـی گـ وبااـما  دوش  تواـضق  دنـسم  راد  هدـهع  دـناوت  یمن  نز  هک  دـندقتع  ـمـد مـ حا و 

تواضق راد  هدهعدناوت  یم  دراوم  هیقب  رد  اهتحارج , دودح و  يانثتـسا  هب  نز  رگید , ترابع  هب  دشاب  یـضاقدناوت  یم  نز  تسا ,  هتفریذپ 
. دوش

 . منک یم  يرواد  امش  نایماه  هنیب  ساسا  رب  اهنت  هلمج :  يانعم 

ار مدرم  لاوما  زا  یـشخب  ات  دیهدم , ماکح  هب  ار  نآ  زا ) یتمـسق  هوشر  ناونع  هب   ) دیروخم و اوران  هب  ناتدوخ  نایم  ار  ناتلاوما  و   . )) نآرق
يا متـسه و  رـشب  کی  مه  نم  هک  تسین  نیا  زج  (ص :)  ادخ ـبـر  ما پـیـ دیناد ـ .)) یم  بوخ )  مه   ) ناتدوخ هک  یلاح  رد  دیروخب  هانگ  هب 

 , مهد مکح  وا  عفن  هب  شردارب  قح  زا  نم  هک  سک  ره  سپ ,  دشاب  رتروآ  نابز  يرگید  زا  لیلد  تج و  هماقا حـ ردامش  زا  یضعب  هک  اسب 
يارب دندرک و  ادیپ  فالتخا  مه  اب  هدوسوف  يایـشا  يرادقم  هیثرا و  هرابرد  رف  ود نـ مراذگ ـ .  یم  وا  رایتخا  رد  شتآ  يا  هکت  تقیقح  رد 

ـر تروآ ناـبز  يرگید  زا  لـیلد  تجح و  هماـقا  رد  امـش  زا  یکی  هک  تسا  نـکمم  دوـمرف : ترـضح  دـنتفر  (ص )  اد لوـسر خـ دزن  يرواد 
ماگنه نیا  رد  مراذـگ  یم  شرایتخارد  شتآ  يا  هکت  تقیقح  رد  مهد ,  مکحوا  عفن  هب  شردارب  قح  زا  نم  هـر کـس کـه  ـس ,  پد ـ ـشا بـ
لاوما هنایوجقح  دیورب و  هکلب  هن ,  : دومرف ادـخ  لوسر  مدیـشخب  مفرط  هب  ار  مقح  نم  ادـخ , لوسر  يا  درک : ضرع  درم  ود  نآزا  کی  ره 

ار تقیقح  دنوادخ  هک  درک  یم  اعد  (ع )  دواد ع :)   ) قداص ما  ـ ما دینک ـ . لالحار  رگیدکی  سپس  دینز و  هعرق  هاگ  نآ  دینک و  تمـسق  ار 
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يا هک :  دوـمرف  یحو  وا  هب  دـنوادخ  سپ  دـنک  يرواد  مدرم  ناـیم  نآ  ساـسار  تـا بـ ـد , یا ـ مر ماـهلا فـ وا  هب  تـسا  لاـعتم  شیوـخ  دزن  هـک 
هب يزاین  دنک و  یم  يرواد  مدرم  نایم  دواد  مکح  هب  دنک , مایق  (ع ,)  دـمحم لآ  مئاق  هک  ـی  نا ـ مز دـنرادن ـ . ار  راک  نیا  لمحت  مدرم  ! دواد
جن پـ ع :)   ) ما عـلـی ـ ما دنک ـ . یم  تواضق  شملع  هب  وا  دنک و  یم  ماهلا  وا  هب  ار  مکح  نیا  لاعتم  يادخ  درادـن  كردـم )  دوهـش و   ) هنیب
یلو ای  سک  ره  يارب  ماما  ای  ادخ  هک  یتسرپرـس  تیالو و  قح   ) تیالو : دـنک لمع  مکح  رهاظ  هب  اهنآ ) هرابرد   ) یـضاقدیاب هک  تسا  زیچ 

 ( ناناملسمراتشک ندوب  لالح   ) حیابذ اهثاریم , تساروهشم ,)  ناناملـسم  نیب  هک  ییوشا  ـ نز هلاسم  ینعی   ) نارـسمه  (, تسا هداد  رارق  لفط 
ـ . درک وجتـسج  اهنآ  نطاب  زا  تسین  مزال  تسا و  هتفریذـپ  ناشتداهـش  دنـشاب , دامتعا  روخ  رد  نیما و  ارهاظ  دوهـش , هاـگ  ره  تاداهـش  و 
هنیب دوـمر : فـ ـد , ندو ـتـه بـ فر يرواد  يارب  ترـضح  نآ  دزن  تشاد و  اوـعد  ینیمز  رـس  رب  يدرماـب  هـک  سیقلا  ؤرما  هـب  (ص )  ادـخ ربماـیپ 

: دومرف درب  یم  ارم  نیمز  تروص  نیا  رد  درک : ضرع  ـقـیـس  لا ؤرما  هد  دـنگوس  اروا  سپ  دومرف : ریخ  درک : ضرع  يراد ؟  يدـهاشو )  )
دریذـپ و یمنار  شلامعا  درگن و  یمن  يو  هب  تمایق  زور  رددـنوادخ  هک  دوب  ـد  هاو ـی خـ نا ـ ـس زا کـ دربب , ار  وت  نیمز  شدـنگوس  اـب  رگا 

. دنادرگرب سیقلا  ؤرما  هب  ار  نیمز  داتفا و  تشحو  هب  درم  نآ  دراد  كاندرد  یباذع 

 . یضاق ياطخ 

ناناملـسم لاملا  تیب  اب  شا  هید  دـننک , هابتـشا   ( قراس تسد   ) عطق ای  نوخ )  نتخیر   ) صاصقرد نایـضاق  هک  ار  هچنآ  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
 . تسا

. اهمکح فالتخا 

وا دوش و  یم  عاجرا  ناـنآ  زا  یکی  هب  ماـکحا  زا  یمکح  رد  تواـضق  دـیامرف : یم  اوتف , رداـملع  فـالتخا  شهوکن  رد  ع ,)   ) یلع ما  ـ ما  ـ
یم يار  یلوا  مکح  فالخ  رب  وا  دو و  ـ ـش هدر مـی  يرگید بـ دزن  لکـشم  نامه  سپـس  دـنک  یم  رداـص  یمکح  دوخ  رظن  هب  نآ  هراـبرد 

ار نانآ  همه  يارآ  وا  دـنرب و  یم  تسا ,  هتـشامگ  تواضق  هبار  نانآ  هک  ییاوش  دزن پـیـ ار  دوخ  هرداص  ياهمکح  نایـضاق  هاگ  نآ  دـهد 
ماکحا  ) فالتخا هب  ار  نانآ  ناحبس  يادخ  ایآ  تسا !  یکی  ناشباتک  یکی و  ناشربمایپو  نا یـکـی  ـ ـش ـ یاد نآ کـه خـ لاح  دنک  یم  دییات 

دنکن یـا  ـد ؟ نا هدر  وا عـمـل کـ فالخ نـهـی  رب  هدومرف و  یهن  فالتخا  زا  ار  اهنآای  دـنا ؟ هدرک  يوریپ  وا  زا  هک  تسا  هداد  روتـسد  ( ارآ و 
ماما باحصا  زا  یکی  هنیذا ,  نب  ورم  عـ تسا ـ .  هتـساوخ  کمک  ناشیا  زا  نآ  ندرک  لماک  يارب  هداتـسرف و  یـصقان  نید  ناحبـس  يادخ 

یم دـهد , ریخ  ار  وت  ادـخ   : متفگ متفر و  هفوـک  یـضاق  یلیل  یبا  نمحرلادـبعدزن بـن  يزور  یناوـج ,  ماـیا  رد  دـیوگ : یم  ع ,)   ) قداـص
یـسومانو و یلام  ییاوعد  یتقو  تاضق  هورگ  امـش  ارچ  متفگ :  هداز  ردارب  يا  سرپب  یهاوخ  یم  ره چـه  تفگ :  مسرپب  یتالاؤس  مهاوخ 

فالخر وا بـ دو و  هدر مـی شـ هکم بـ یضاق  شیپاوعد  نامه  یهد و  یم  مکح  تدوخ  يار  هب  نآ  هرابرد  وت  دنروآ  یم  امـش  شیپ  ینا  جـ
دنک یم  يرگید  اب  توافتم  یتواضقاهنآ  مادک  ره  دنرب و  یم  هنیدم  نمی و  هرـصب و  یـضاق  شیپ  ار  نآ  سپـس  دهد و  یم  يار  وت  مکح 

( اوعد نآ  هرابرد   ) دوخ فلتخم  يارآ  دیوش و  یم  عمج  تسا  هتشامگ  تواضق  بصنم  ار بـه  امـش  هک  نات  هفیلخ  دزن  امـش  همه  هاگ  نآ 
یکی و ناترب  ـ ما یکی و پـیـ ناتیادخ  هک  یلاح  رد  دنک , یمدییات  درامش و  یم  تسرد  ار  امش  همه  يار  وا  ودی  ـ نا ـ ـسر وا مـی  عالطا  هب  ار 

یه نآ نـ زا  ار  ـمـا  ـش یـا  ـت مـی کـنـیـد ؟ عا ـ طاوا زا  امـش  تسا و  هداد  فالتخا  روتـسد  امـش  هب  لجوزع  يادخ  ایآ  تسا ؟  یکی  ناتنید 
هتـساوخ کمک  امـش  زا  شندرک  لماک  يارب  هداتـسرف و  یـصقان  نید  دـنوادخدنکن  ای  دـینک ؟ یم  راتفر  وا  یهن  فالخ  رب  امـشو  هدومرف 

هک دـیراد  یباوج  هچ  تسا ؟  هدرک  یهاـتوک  نآ  ندـناسر  رد  (ص )  ادـخ لوـسر  اـما  هداتـسرف ,  یلما  ـن کـ ید دـنوادخدنکن  اـی  تسا ؟ 
زا دیسرپ : سیقلا  دبع  زا  متفگ :  هفیاط ؟  مادک  زا  دیسرپ : ما  هرـصب  لها  متفگ :  ناوج ؟  يا  یتسه  اجک  لها   : تفگ نمحرلادبع  دیهدب ؟

ماـگنه نیا  رد  تسا  نم  دـج  وا  متفگ :  يراد ؟  یتـب  ـ ـس هنیذا چـه نـ نـب  نمحرلادـبع  اـب  تـفگ :  هـنیذا  ینب  زا  مـتفگ :  نآ ؟  هریت  مادـک 
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هب نم  يدیـسرپ و  يا  هدیچیپو  تخـس  تفـس و  لاؤس  ناوج !  يا  تفگو :  دناشن  دوخ  کیدز  ارم نـ تفگ و  دماشوخ  نم  هب  نمحرلادبع 
باتک رد  هک  دوش  هدروآام  شیپ  ییاوعد  رگا  هک  نادـب  اهیرواد , ارآ و  فالتخا  هرابرد  وت  نخـس  اـما  مهد  یم  ار  تخـساپادخ  تساوخ 
ربمایپ تنسای  ادخ  باتک  رد  رگا  اما  مینک  زوا  تنـس تـجـ باتکزا و  میرادن  قح  ام  دشاب , نآ  يارب  ییانبم  لصا و  شربمایپ  تنـس  ای  ادخ 

يدادـن یباوج  متفگ :  نم  مینک  یم  رداـص  مکحدوخ  يار  ساـسارب  ترو  ـ ـص ـن  یا رد  دـشاب , هتـشادندوجو  شیارب  يا  هشیر  لـصا و  وا 
رگنـشور : )) دـیامرف یم  نآرق  هرابرد  زین  و  میا ))  هدرکن  راذـگ  ورف  باتک  رد  ار  يزیچ  مـا هـیـچ  : )) ـد یا ـ مر لجوزع مـی فـ يادـخ  اریز  ,

وا تواضق  يارب  يا  هشیرو  لصا  تنـس  رد  هک  نیا  زج  دشاب , هدرک  یتواضق   ( ع  ) یلع هک  مدیدن  ع :)   ) قداص ما  ـ ما تسا ـ .))  يزیچ  ره 
هرابود دـننارذگب و  يزارد  نایلاس  سپـس  منک ,  يرواد  اهنآ  نایم  دـنیایب و  نم  دزن  تواضق  يارب  رفن  ود  رگا  دومرف : یم   ( ع  ) یلع متفاـی 

ع  ) ما عـلـی ـ ما دـبای ـ . یمن  لاوز  رییغت و  هاگچیه  مکح  اریز  منکرداص ,  مکح  کی  ناشیا  نایم  هنیآ  ره  دـنروایب , نم  دزن  ار  اوعد  نامه 
ددرگ و یم  ناشیرپ  تراک  اریز  نکم ,  رداص  توافتم  مکح  ود  عوضوم ,  کی  رد  دـیامرف : یم  رکب , یبا  نب  دـمحم  هب  دوخ  هما  رد نـ (, 

 . يوش یم  فرحنم  قح  زا 

 . تواضق رد  تروشم 

هچ تنـس ,  رد  ـت و نـه  ـسا باـتک  رد  هن  نآ  مکح  هک  دـندروآ  نم  شیپ  ییاوعد  رگا  ادـخ , لوسر  يا  مدرک :  ضرع  ع :)   ) یلع ما  ـ ما  ـ
ـ .  نکم رداص  مکح  یـصاخ  يار  ساسارب  راذگب و  تروشم  هب  دباع  هیقف و  نانمؤم  نایم  ار  نآ  دومرف : (ص )  ربمایپ دییامرف ؟ یمروتـسد 

دنکن و تروشم  ددرگ  ـتـبـه  ـش وا مـ رب  رما  هچنانچ  دوش و  تواضق  راد  هدهع  هک  تسا  یـسک  نم  تما  درف  نیرتدب  (ص :)  ادـخ ـبـر  ما پـیـ
رب یمکح  اه  ـ نآ هرا  ـ برد يدراو کـه  رد مـ مـن ,  دنک ـ . یتشرد  دوش , ینابـصعرگا  دوش و  رورغم  تسمرـس و  دـنک , تواضق  تسرد  رگا 

تواضق دنسم  هب  اروا  هک  هعافر  هب  دوخ  همان  رد  ع ,)   ) یل ما عـ ـ ما منک ـ .  یم  يرواد  امش  نایم  مدوخ  يار  ساسارب  دشاب , هدشن  لزان  نم 
يار هب  نید  اـما  يویند  حـلاصم  تسا و  گـنج  رد  تروشم  اریز   , نکم ترو  ـ ـش توا مـ ـ ـض رد قـ دومرف : دوـب , هدرک  بوـصنم  زاوـها  رد 

هتـسشن شپچ  تسار و  فرط  رد  هک  یـس  ـی بـه کـ ـضا ـر قـ گا ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما تسا ـ .  ندرک  يوریپ  نید ,  هکلب   , تسین صخـش )  )
ياـج زا  ارچ  تسا  هدـیرخ  دوخ  ياربار  یگمه ,  مدرم ,  ناگتـشرف و  ادـخ و  تنعل  تسیچ ؟  وت  رظن  ییوگ ؟  هچ مـی  وـت  دـیوگب : تسا 

 . دناشن یمن  شدوخ  ياج  هب  دنک ) یم  یهاوخرظن  اهنآ  زا  هک   ) ار نت  ود  نآ  دور و  یمن  رانک  شدوخ 

 . یلاع هاگداد 

مکح هک  دادرارق  وا  يارب  ار  طرش  نیا  تشامگ ,  تواضق  هب  ار  حیرش  هیلع ـ  هّللا  تاولص  نینمؤملاریما ـ  هک  یماگنه  ع :)   ) قداص ما  ـ ما  ـ
زا يدـح  ای  صاصق  هرابرد  ار  یمکحادابم  دومرف : حیرـش  هب  ع )   ) یلع ماما  دـناسرب ـ . ترـضح  عـالطا  هب  ار  نآ  ـالبق  رگم  دـنکن  ارجا  ار 

 . یناسرب نم  عالطا  هب  ار  نآ  البق  هک  نیاات  ینک ,  ارجا  ناناملسم  قوقح  زا  یقح  ای  ادخدودح 

 !. تسا يرواد  کی  نیا  ناه !  ماما :  شیامرف 

تر ـ ـض با کـنـد,حـ ـتـخـ نا ار  اهنآ  نیرتهب  ات  دـنداهن , نینمؤملاریما  لباقم  رد  ار  دوخ  ياهطختـسد  یبتکم  ناکدوک  ع :)   ) قداـص ماـما   ـ
زا شیب  هیبنت  يارب  رگا  هک  دییوگب  دوخ  ملعم  هب  تسا !  تواضق  رد  ملظ  دـننام  هراب ,  نیا  رد  ملظ  و   ! تسا يرواد  کی  نیا  ناه !  دومرف :

. دوش یم  صاصق  دنزب , هبرض  هس 

 . تواضق زاغآ 
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, دـیزی هب  يو  رمع , تفـالخ  طـساوا  رد  هک  نآ  اـت  رمع , هن  رکبوـبا و  هن  تفرگ و  یـضاق   ( (ص ادـخ لوـسر  هن  بی :  ـ ـس ـعـیـد بـن مـ ـس  ـ
. دوب تیمها  مکو  کچوک  ياهراک  شدوصقم  ریگب و  هدهع  هب  ارم  ياهراک  زا  یتمسق  تفگ :  رمن , هدازرهاوخ 

 (. هقرفتم  ) يرواد

نامگ هب  هیکت  اب  ندرک  يرواد  تسا ـ .  نایضاق  ياوران )  مکح  و   ) متس زیچ , نیرت  هدننز  تسا ـ .  عمط  نایـضاق ,  تفآ  ع :)   ) یلع ماما   ـ
بیاغ صخـش  هرابرد  ع :)   ) یلع ماما  هدناوخ ـ .  اب  دنگوس  تسا و  ناهاوخاب  دهاش , هنیب و  (ص :)  ادـخ ربمایپ  تسا ـ .  رود  هب  تلادـعزا 

 . لد دوش . یمن  رداص  یمکح  ,

 . لد

هراشا

تـسا يرپ  تیا  لد حـکـ ـت  یا دوش حـکـ یم  نوگرگد  بلقنم و  هک  دنا , هدـیمان  بلق  ور  نیازا  تقیقح  رد  ار  بلق  (ص :)  ادـخ رب  ـ ما پـیـ
روجنگ لد ,  تسا ـ .  هدید  باتک  لد ,  ع :)   ) یلع ماما  دنک ـ . یم  ور  ریز و  ار  نآ  داب  هدـش و  هتخیوآ  یتخرد  خـیب  هب  تشد  کیرد  هک 

ـ . دشاب یهت  لد  هک  هاگ  ره  دیآ , یمن  يراک  هب  ییالاب  دنلب  يدنمونت و  نآوشنورد ـ .  شوگ  تسا و  تمکح  همشچ  لد ,  تسا ـ .  نابز 
هّللا مکذـخاؤی  ال   )) ـه یآ ـیـر  ـس رد تـفـ یئا  ـبـ طا ـه طـبـ مـال عـ تسا .  لد  رد  تقر  تواـسق و  تسازغم و  درخ , هاـگیاج  ع :)   ) قداـص ماـما 
زیچ کی  رثا  درادن و  یپ  رد  يرثا  هک  تسا  يراک  وغل , راک  دیوگ : یم  مک ,))  ـ بو ـبـت قـلـ ـس امب کـ مکذخاؤی  نکل  مکنامیا و  یف  وغللاب 
نآ زا  درادر و  ـ ثا کـی  دوـش  یم  ظـفلت  هـک  تـهج  نآ  زا  دـنگوسالثم  دـنک  یم  قرف  زیچ  نآ  تاـقلعتم  تا و  فـال جـهـ ـتـ خا بـسح  رب 

يرثا نآ ,  اب  تفلاخم  ـهـت شـکـسـتـن و  جزا رثا و  کی  تسا ,  دقع  هک  تهج  نآ  زا  رثا و  کیدزاس  یم  دکؤم  ار  جـهـت کـه سـخـن 
رد هژیوب  نآ  راک  ببـس  هب  اهلد  هذخاؤم  وغل و  دـنگوس  نتـشادن  هذـخاؤم  نای  هفیرـش مـ هیآ  رد  هک  نیا  زا  اهتنم  بیترت ,  نیمه  هب  رگید و 

يرثا هدنروخ  دنگوس  تین  دـصق و  رد  هک  تسا  يدـنگوس  وغل , دـنگوس  زا  دارم  هک  دـیآ  یم  رب  ـت ,  ـسا هد  ـ ـش هلباقم  دـنگوس  اب  هطبار 
هدومنن نآ  رب  یبلق  دقع  هدرکن و  يدج  دصق  مسق  ادخ  هب  هن  مسق و  ادخ  هب  يرآ   : هلمج نتفگ  زا  هدـنروخ  دـنگوس  ینعی  دـشاب , هتـشادن 

تسد هب  يانعم  ـل بـه  صا رد  نآ و  لاثماای  يا و  هفرح  ای  یتعنص  هب  لاغتشا  قیرط  زا  تسا  یعفانم  ندروآ  تسد  هب  يانعم  هب  بسک  دشاب .
دننام تسا ,  هتفر  راک  هب  ازاجمدروآ  یم  تسد  هب  دوخ  لا  ـمـ عا اب  ناسنا  هک  ییدبو  یبوخ  ره  يارب  ادعب  اما  تسا  يدام  جاتحیام  ندروآ 

تلیضف دنمدوس و  شنادو  کین  يوخ  بسک  دننام  عونمه و  هب  تمدخو  یقالخا  شو  ـق خـ یر زا طـ یمانشوخ  راختفاو و  شیاتـس  بسک 
ماجنا قیرطزا  اهن  ـ یا لا  ـثـ ما ناهانگ و  نعط و  نعل و  شهوکنو و  شنزرـس  بسک  دـننام  اـهنآ و  اـب  بساـنتم  تامادـقاو  لاـمعا  هلیـسو  هب 

هک دـنا  هتفگ  باـستکا  بسک و  ناـیم  تواـف  ـ ترد ـی  ـض باـستکا بـعـ بسک و  ياـنعم  تسا  نیادـنراد  یپ  رد  ار  روما  نیا  هک  ییاـهراک 
يارب هدنب  ندرک  بسک  دننام   , تسا نارگید  دوخ و  يارب  تعفنم  بلج  زا  معا  بسک  تسا و  دوخ  يارب  تعفنم  بلج  يانعم  هب  باستکا 
تسا ناسنا  بستکمو  بساک  تروص  ره  رد  یلو  اهنیا  ریظن  تسوا و  یتسرپرس  تیالو و  تحت  هک  یسک  يارب  ـی  لو ـب  ـس شبابرا و کـ

نیا رب  هاوگ  دوش ,) یم  هداد  تبـسن  ناسنا  هب  اـهنت  باـستکا  بسک و  هک   ) میتفگ هچنآ  نآرق .  رد  بلق  ياـنعم  هراـبرد  ینخـس  وا . ریغ  هن 
ار اهنیا  لاث  ـ ما میب و  دیماو و  ترفن  قشع و  رکفت و  لقعت و  اریز  دشاب , یم  وا , ناور  ناج و  يانعم  هب  ناسنا ,  نامه  بلق  زا  دارم  هک  تسا 
هب دنـشاب ـ هتـشاد  يداقتعا  نینچ  ـه  ما ـت عـ ـسا نکمم  هک  نانچ  تسا ـ  ندب  كردم  وضع  بلق  هک  داقتعا  نیااب  دـناوت  یم  یـسک  هچ  رگ 

يروما زا  باستکا  بسک و  یلو  نابز  هب  ندیشچ  مشچ و  هب  ندید  دوش و  یم  هداد  تبـسن  شوگ  هب  ندینـش  هک  نانچ  دهد , تبـسن  بلق 
 , ناـسنا ارهاـظ  بینم .  بلقب  اـج  و   )) هیآ و  هبلق ))  مثآ  هناـف   )) هیآ تسا  هیآ  نیا  ریظن  داد . تبـسن  ناوت  یمن  ناـسنا  دوخ  هبزج  هک  تسا 
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ناشکاردا روعش و  هریغ ,  عرص و  یشوه و  نوچ بـیـ یـضراوع  رثا  رب  تاقوا  یهاگ  ناروناج  ریاس  مه  شدوخ و  مه  هک  تسا  هدید  نوچ 
تایح ادـبم  هک  تسا  هدرک  ادـیپ  نیقی  تسا ,  یقاب  نانچمه  دـشاب  یم  بل  نابرـضو قـ تکرح  نآ  میالع  هک  تاـیح  یلو  دوش  یم  بلس 

اض ـ عا ریاس  هب  نآزا  دریگ و  یم  قلعت  بلق  هب  تسخن  هلهو  رد  درادداقتعا , رادناج  دوجوم  رد  نآ  دوجو  هک بـه  یحور  ینعی  تسا ,  بلق 
هک اریز  تسا ,  بلق  راک  همه  اهن  ـ یا لاثما  دیما و  میب و  ترفن و  قشع و  هدارا و  روعـش و  دننام  یحور  صاوخ  راثآ و  دـنک و  یم  تیارس 
یم دوخ  صوصخم  تایلمع  لعفادـبم و  ندـب  ياض  ـ عا زا  يو  ـ ـض ره عـ هک  نیا  اب  هتبلا  بلطم  نیا  دـشاب  یم  حور  هاـگقلعت  نیتسخن  بلق 

هب اهنیا  همه  اریز  درادن , تافانم  هریغ ,  ندیمد و  يارب  شش  ندینش و  يارب  شوگ  ندید و  يارب  مشچ  ندرک و  رکف  يارب  زغمدننام  دشاب ,
ـد یا ـ ـش دریگ . یم  ماـجنا  اـهنآ  هلیـسو  هـب  دنتـسه , هلیـسودنمزاین  نتفاـی  قـقحت  يارب  هـک  یلاـمعا  لاـعفا و  هکدنتــسه  ییاـهرازبا  هـلز  مـنـ
, دنریم یمن  تاناویح  نیا  ناگدنر  ـ پز ندـش مـغـ هتـشادرب  اب  هک  ارچ  دـنک , دـییات  ار  رظن  نیا  ناگدـنرپ  درو  رد مـ يا عـلـمـی  ـهـ ـش ـ یا ـ مزآ

داوم ندیـسرن  رثارب  هک  نیا  ات  دنهد  یم  همادا  دوخ  تا  نا بـه حـیـ ـمـچـنـ هو دنهد  یم  تسد  زا  ار  ایـشا  هب  تبـسن  ساسحاو  كاردا  هکلب 
نونکات یعیبط  یملع  ياهـشهوژپ  هک  دشاب  هتکن  نیا  دیاش  هیرظن ,  نیا  رب  يرگید  دی  ـ یا تـ دنریمب . بلق ,  نداتفا  راک  زا  ندـب و  هب  ییاذـغ 

ـی نا ـ ـس ـ نا ند  لاعف بـ ياضعا  هک  ییاهنامرف  تخت  ینعی  دوش , یم  رداـص  نآزا  یندـب  ماـکحا  هک  ار  ییاـشنم  زکرم و  ـت  ـسا هدـشن  قفوم 
یلمع یتاذ و  یگدـنکارپ  فـالتخا و  نی  ـ عرد اـضعا , نیا  هک  تـسین  یکـش  هـچ ,  دـهد  صیخـشت  دـننک , لا مـی  ـتـثـ ما ار  ـهـا  نآ تـخـت 

یماکان نیا  هک  تشاد  ـد پـنـ یا نـبـ دننک . یم  تعاطا  دراد  یقیقح  تدحو  هک  دحاو  یهدنامرف  زاو  هدمآدرگ  مچرپ  کی  ریز  رد  یگمه  ,
رس وضع  تیمها  هب  نارود  نیرتنهک  زا  ناسنا  اریز  تسا ,  نآ  كاردا  لمعو  زغم  راک  زا  تلفغ  رطاخ  هب  دحاو  یهدنامرفزکرم  فشک  رد 
هک میتسه  نیا  دهاش  , اهنآ ینابز  توافت  فالتخا و  دوجو  اب  ماوقاو ,  اهتلم  مامت  نایم  رد  ـت کـه مـا  سا نیا  مه  شلیلددوب  هدرب  یپ  زغم  و 

سارو تسائر  سیئر و  سار و  دننام  دنا , هدرک  قتـشم  نآ  زا  یفلتخم  ياه  هژاو  دنمان و  یم  رـس  سار و  ار  یهدـنامرف  تموکح و  اد  مـبـ
هک تسا  هدـش  ببـس  رما  نیم  ار هـ ـ ها ظـ اهنیا . لاثما  فیـسلا و  سارو  لبجلا  سارو  مالکلا  سار  هفاسملا و  سار  ةدـملا و  سار  طـیخلا و 

تعاجـش تفع و  تداسح و  دصق و  میبو و  دیما  ترفن و  قشع و  دننام  دنهارمه  كاردااب  يوحن  هب  هک  ییاه  هدـیدپ  روعـش و  كاردا و 
بلق هطـساو  اب  قیرط و  زا  ای  هتفرگ  قلعت  ندب  هب  هک  تسا  حور  نامه  بلق  زا  ناشدوصقمو  دنهد  تبـس  بلق نـ هب  ار  اهنیا  لاثما  تارجو و 

یم تبسن  زین  ناشدو  حور و بـه خـ هک بـه  نانچمه  دنهد , یم  تبسن  بلق  هب  ار  لاعفا  نیا  نیاربانب ,  تسا  هتفای  هار  نایرج  ندب  رـسارس  هب 
ادـعباما دراد  تـسود  ار  وا  قـلـبـم  دراد , ـت  ـسود ار  وا  ـم  نا جـ دراد , تـسود  ار  وا  مـحور  مراد ,  تـسودار  وا  دـنیوگ : یم  ـالثم  دـنهد ,

, دنا هدرب  راک  هب  ار  هنیـس  بلق ,  ياج  هب  هاگ  هک  نیا  امک  تسا  هدش  لامعتـسا  ناج  يانع  ـه مـ بازا بلق مـجـ هدرک و  ادـیپ  يزاجم  دربراک 
تالامعتسا اهدربراک و  هنو  ـن گـ یا زا  دنا . هتـسناد  یحور ,  تافـص  لاعفا و  تاکاردا و  عاونا  يارب  یناکم  ناونع  هب  ار , بلق  هاگیاجاریز 

: ای كردص ))  قیضی  کنا  : )) دیامرف یمای  مالسالل ,))  هردص  حرـش  یـ : )) دیامرف یم  الثم  تسا  هتفر  راک  هب  يدایز  رادقم  میرک  نآرقرد 
 , تاقالطا نیا  هک  تسین  دیعب  رودصلا )) تاذب  میلع  هّللا  نا  : )) دیامرف یم  ای  تسا و  هنیس  یگنت  زا  هیانک  هک  رجانحلا )) بولقلا  تغلبو  ))

انیس یلع  وبا  سیئرلا  خی  شـ تسین .  نشورالماک  تقیقح  زونه  هچرگ  دشاب , هتفگـشیپ  هیرظن  تحـص  هب  يا  هراشا  لاعتم  يادخ  بات  ـ کرد
بلق نیارباـنب  تسا  يرازبا  تلاـخد  كاردا  رما  رد  زغم  تلاـخد  هک  اـنعم  نیا  هب  تـسا ,  بـلق  راـک  كاردا  هـک  هداد  حـیجرتار  رظن  نـیا 

 . تسا كاردا  هطساو  زغمو  دنک  یم  كاردا 

 . ندب هب  تبسن  لد  هاگیاج 

ناسنا لد  هاگ  ره  (ص :)  ادخ ربمای  پـ مدرم ـ .  هب  تبسن  تساوشیپ  ماما و  هاگیاج  نوچمه  ندب ,  هب  تبـسن  لد  هاگیاج  ع :)   ) قداص ماما   ـ
رد دنزرس ـ .) وا  زا  يدنسپان  ياهراتفرو  لامعا   ) ددرگ كاپان  زین  شندب  دوش , كاپان  شلد  هاگ  ره  ددرگ و  كاپ  زین  شندب  دوش , كاپ 

ریاس دوشرامیب  نآ  هاگ  ره  دوش و  یم  ملاس  نآ  هلیـسو  هب  شندـب  رگید  دـشاب , تسرد  ملاس و  نآرگا  هک  تسا  یت  ـ ـشو هرا گـ نا پـ ـ ـس ـ نا
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شندب رگید  دـشاب , ملاس  نآ  رگا  هک  تسا  یتشوگ  هرا  ـی پـ مدآ دو  ـ جو رد  تسا ـ .  لد  تشوگ  هراپ  نآ  ددرگ  یم  هابت  رامیب و  شندـب 
دراد ینایهاپـس  هک  تسا  یها  ـ ـشدا پـ لد ,  تسوا ـ .  لد  تشوگ  هراپ  نآ  دوش  یمرامیب  شندب  ریاس  دوش , رامیب  نآ  رگا  ودنام  یم  ملاس 

. دنتفا یهابت  داسف و  هب  زین  شنایهاپس  , دوش دساف  هاشداپ  هاگ  ره  دنشاب و  هتسیاش  شنایهاپس  دشاب , هتسیاش  هاشداپ  هاگ  ره 

 . لد ياهیگژیو 

وزرآو ـیـد  ما ـر  گا دراد  تمکح  دـض  زا  ییاه  هیامو  تمکح  زا  ییاه  هیام  لد  تسوا و  لد  ناسناوضع  نیرت  تفگـش  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
طلـسم نآ  رب  يدـیمون  رگا  دـنک و  شدوبا  يد نـ ـنـ مزآ , درادر رـس بـ نآ  رد  عـمط  ـر  گا ـد و  نادر شراو گـ طـمـع خـ ـد , هد ـت  ـسد نآ  بـه 

رگاو درب  دای  زا  ار  طایتحا  دوش , شرای  يدونـشخرگا  دـنک و  شزیربل  هنیک  دوش , ضراـع  يورب  مشخ  رگا  دـشکب و  ار  يو  هودـنا  دوش ,
تمعنرگا دیابر و  رد  ار  نآ  تلفغ  شدریگارف ,  تینما  ساسحا  رگا  دزاس و  دوخ  راتفرگ  ار  وا  ندرک  رذح  اورپ و  دـسر , رد  ار  نآ  سرت 

, دـسر یلام  هب  رگا  ـد و  نادر ـش گـ یادر ار  ـی  با بـیـتـ ـد , ـسر رد  نآ  هب  یتبیـصم  رگا  دریگ و  ورفار  نآ  توخن  رورغ و  دـیآ , شغارـس  هب 
تخـس وا  رب  یگنـسرگ  رگا  دزاس و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  وا  يراتفرگ  دـهد , شرازآ  یتسدـی  رگا تـهـ دزادـنارد و  ناـیغط  هب  ار  نآ  تورث 

تسا و رابنایز  شیارب  یطیرفت  ره  يراب  دـنکفا , جـنر  هب  ار  وا  مکـش  يرپ  درذـگبدح , زا  وا  يریـس  رگا  دوش و  ریگنیمز  فعـضزا  دریگ ,
 . نیرفآ یهابت  شیارب  یطارفاره 

. دنیادخ ياهفرظ  اهلد 

نیرت ـتـنـی  ـشاد ـت  ـسود دـنیاهلد پـس  نامه  , اهفرظ نآ  هک  دـینادب  دراد  ییاهفرظ  نیمز  رد  لاعتم  دـنوادخ  اـنامه  (ص :)  ادـخ ربماـیپ   ـ
ناـهانگ زا  اـهنآ  نیرتفاـص  ناردارب و  يارباـهنآ  نیرت  تقر  اـب  تساـهنآ :  نیرت  تخـسو  نیرتفاـص  نیرتزیمآ و  تـقر  دـنوادخ , دزناـهلد 

 , لاعتم يادـخدزن  اهنآ  نیرتبوبحم  تسا و  ییاهفرظ  نیمزرد ,  ار  لاعتم  يادـخ  (ص :)  ادـخ رب  ـ ما پـیـ ادـخ ـ . هار  رد  اـهنآ  نیرت  تخـسو 
نارداربرب لد  نیرتراب  ـت  قر هک  تسا  یلد  كزان ,  لد  اما  دـنیاهلد  نامه  اهفرظ  نیا  دـشاب  تخـسو  كزاـن  فاـص و  هک  ـت  ـسا ـی  فر ظـ

یلد  , فاص لد  اما  دسارهن و  يرگـشنزرس  چیه  شنزرـس  زا  ادخ  هار  رد  دـیوگب و  قح  هک  تسا  يدرم  نآ  لد  تخـس ,  لد  اما  دـشاب و 
. دشاب فاص  ناهانگ ,  راگنز )  ) زا هک  تسا 

. اهلد اب  لاعتم  يادخ  يوس  هب  ندرپس  هر 

( دوصقم لزنم  رـس  هب   ) رت هدنناسر  لامعا  اب  ندب  ياضعا  ندنکفا  جنر  هب  زا  اهلد , اب  لاعتم  يادخ  يوس  هب  ندرپ  ـ ـس هر  (ع :)  داو ما جـ ـ ما  ـ
هدنناسر اهلد  ياهتکرح  ندب و  اب  وا  يوس  هب  ندرپس  هر  ات  تسا  رت  هدنناسر  اهلد , ابادخ  يوس  هب  ندرپ  هر سـ ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما تسا ـ . 

یمن امـش  ياهییارادواه  هرهچ  هب  یلاعتو ,  كرابت  دـنوادخ  (ص :)  اد ـبـر خـ ما پـیـ تسا ـ .  لامعا  ياـهتکرح  زا  دوصقم ) لزنمرـس  هب   ) رت
هکدهد رارق  یناسک  زا  ار  امـش  ام و  دوخ , تمحرو  فطل  هب  دنوادخ  ع :)   ) یل ما عـ ـ ما درگن ـ . یم  امـش  ياه  هدرک  اهلد و  هب  هکلب  , درگن

. دراپس یم  هر  ناراکوکین  ياهلزنم  يوس  هب  شیوخ  لد  اب 

. اهلد عاونا 

یلد نآرق ,  مه  تسا  نام  ـ یا مه  نآ  رد  هک  یلد   , تسین نآرق  تسه و  نامیا  نآ  رد  هک  یلد  : دـنا هنوگ  راهچ  اـهلد  (ص :)  ادـخ ربماـیپ   ـ
 , تسا معط  شوخ  تساـمرخ ,  نو  لوا هـمـچـ لد  نآرق .  هن  تسا و  ناـمیا  هن  نآ  رد  هک  یلد  تسین و  ناـمیا  تسه و  نآرق  نآ  رد  هک 
 , موس لد  تسوبـشوخ  زاب  يدنبب  مه  رگا  تسوبـشوخ و  ینک  زا  ار بـ شر  ـ ـس ـر  گا هک  تسا  نادکـشم  نوچمه  مود ,  لد  درادن  رطع  اما 
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رد هک  یلد  دنا : هنوگ  راهچ  اهلد  (ع :)  رقاب ماما  معط ـ .  دب  وب و  دب  تسا ,  لظنح  دننام  مراهچ  لد  معط  دب  وبشوخ و  تسا ,  نانـشا  دننام 
هدروخرهم لد  اما  تسا و  ینارون  نشور و  هک  یلدو  تسا  هدروخ  رهم  هک  یلد  تسا و  راسنوگن  هک  یلد  نامیا و  مه  تسا  قافن  مه  نآ 

تسا هـم نامیا  مه  نآ  رد  هک  یلد  اما  تسا و  كرـشم  لد  راـسنوگن , لد  اـما  تسا و  نمؤ  لد مـ ـن ,  ـشور لد  اـما  تسا و  قفاـنم  لد  , 
لاح رد  رگا  دـش و  یم  كاله  دـمآ , یماهنآ  زا  یکی  غارـس  هب  گرم  قافن  تلاـحرد  رگا  هک  فئاـط  رد  دـندوب  یمدرم  ناـن  ـ یا قا ,  نـفـ

دشخرد و یم  غارچ  دننام  يزیچ ,  نآ  رد  هک  فاص  لد  : دـنا هنوگ  راهچ  اهلد  (ص :)  ادـخ رب  ـ ما پـیـ تفای ـ .  یم  تاجن  درم , یم  شنامیا 
هـس اهلد  (ع :)  رقاب ماما  ورود ـ .) صلاخان و  ای  قح ,  زا   ) نادرگیور لد  راسنوگن و  لد  تسا و  هدش  هتـسب  شفالغ  هب  هک  هدش  فالغ  لد 
لد نیا  رد  دراد  دو  ـ جو ها  ـیـ ـس يا  نآ نـقـطـه  رد  یلد کـه  تسا  رفاـک  لد  نآ  تسین و  نآ  رد  يریخ  چـیه  هک  راـسنوگن  لد  دـنا : هنوگ 

دـشخرد یم  یغارچ  نآرد  هک  هداشگ  یلد  دیآ و  یم  هریچ  يرگید  ربدوب  رتد  ـنـ مور مادک نـیـ ره  دنزیتس و  یم  رگیدکیاب  يدب  یبوخ و 
یم یغارچ  نآ  رد  تسا و  فاـص  نمؤم ,  لد  (ص :)  ادـخ ربماـیپ  تسا ـ .  نمؤم  لد  نآ  دوـش و  یمن  شوماـخ  تماـیق  زور  اـت  شروـنو 

 . تسا هنوراو  هایس و  , رفاک لد  دشخرد و 

. اهلد نیرتهب 

زا ناحبـس ,  يادخ  هک  دینادب  تساهنآ ـ .  نیرت  هدنرادهاگنو  نیرت  شیاجنگ  رپ  اهنآ  نیرتهب  تسا و  ییاهفرظ  اهلد  نیا  ع :)   ) یلع ماما   ـ
قح توعد  نتفریذپرد  هک  تسا ,  هدوتس  ار  ینانآ  اهنت  نامدرم  زا  دنرترادهگنار و  تمکح  هک  تسا  هدوتـس  ار  ییاهلد  نآ  اهنتاهلد  نایم 

نیرترب دـشاب ـ . رت  هدـنرادهاگن  رتاریذـپار و  یبوخ  ریخ و  هک  تسا  یلد  اهنآ  نیرتهبو  تسا  ییاهفرظ  اهلد  نیا  اـنا  هـمـ دـنرت ـ . هدـنباتش 
. دشاب مهف  زا  هدنکآ  هک  تسا  یلد  اهلد ,

. اهلد بارعا 

 , لد حـتف  تسادـخ  دای  لد ,  عفر  فقو  رج و  حـتف و  عفر و  تسا :  عون  راهچ  اهلد  بارعا  دومرف :  ( ع  ) قداص ماما  ۀعیرـشلا :  حا  ـبـ ـص مـ  ـ
 . تسادخزا تلفغ  لد ,  فقو  تسادخ و  ریغ  هب  نتخادرپ  لد ,  رج  تسادخ  زا  يدونشخ 

 . لد تمالس 

هک یـسکرگم  دـهد  یمن  دوس  يدـنزرف  یلام و  چـیه  هک  يزور  نکم  میاوسر  دـنوش , یم  هتخ  ـگـیـ نار بـ مدر )  مـ  ) يزور کـه و   . )) نآرق
ـ .)) دـمآ شراگدرورپ  هاگـشیپ )   ) هب ملاس  یلداب  هک  هاگ  نآ  تسوا  ناوریپ  زا  میهاربا  نامگ  یب  و  ((. )) دروایب ادـخ  يوس  هب  ملاـس  یلد 

نودـب لـمع  سفن و  شهاوخ  کـش و  زا  رودـب  يرادـنید  دومرف : تسیچ ؟  میلـس  بلق  لاؤـس :  نیا  هب  خـسا  رد پـ (ص ,)  اد ـبـر خـ ما پـیـ
یلد ملاس ,  لد  دومرف : ((, دروایب ادـخ  يوس  هب  ملاس  یلد  هک  یـسکرگم   : )) هیآ هرابرد   (, ع  ) قداص ماـما  ییاـمندوخ ـ .  یبلط و  ترهش 

طحنم دشاب , کشای  كرـش  نآ  رد  هک  یلد  ره  دشاب و  هتـشادن  دوخرد  وا  زج  يدحا  هک  یلاح  رد  دنک  رادید  ار  شراگدرورپ  هک  تسا 
بلق , دشاب هتشاد  تین  تقادص  هک  یـسک  دشاب ـ . ملاس  یتسود  ایند  زا  هک  تسا  یبلق  ملاس ,  بلق  دومرف : هیآ ,  نیمه  هرابرد  زین  تسا ـ . 

یم لاعتم  يادخ  دـنادرگ  یم  صلاخ  ادـخ  يارب  اهرا  رد هـمـه کـ ار  نـیـت  یناسفن ,  سجاوهزا  لد  ندوب  ملاس  كاپ و  اریز  دراد , میلس 
یـشناد چیه  (ع :)  رقاب ماما  دروایب ـ .)) ادـخ  يوس  هب  ملاس  یلد  هک  یـسک  رگم  دـنهد , یمن  يدوس  نادـنزرف  لام و  هک  يزور  : )) دـیامرف

رـس تسرد  تسار و  يانعم  زج  ملاس ,  لد  زا  ع :)   ) یلع ماـما  تسین ـ .  لد  تمالـس  نوچ  یتمالـس  چـیه  تسین و  ییوج  تمالـس  نوچ 
تخــس ار  اـهنآ  يرادروـخرب  تـمعن و  دزاـسن و  ناـشدولآ  عـمط  دـنردن و  مـه  زاار  اـهنآ  اهتوهــش  رگا  اـهلد  ع :)   ) حیــسم دـنز ـ . یمن 

نامه نانمؤم  يارب  هک  هاگ  نآ  رگم  دش , دهاوخن  ملاس  وت  يارب  تلد  ع :)   ) یلع ماما  دـش ـ . دـنهاوخ  تمکح  ياهفرظ  يدوزب  , دـنادرگن
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هاگ ره  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما دشاب ـ . كاپ  تاهبش  زا  هک  تسا  یلد  اهلد , نیرتملاس  ع :)   ) نسح ماما  يدنـسپ ـ .  یم  دوخ  يارب  هک  يدنـسپ 
. دیامرف شیزور  تسرد  کین و  ییوخ  ملاس و  یلد  دشاب , هتشاد  تسود  ار  يا  هدنب  دنوادخ 

 . لد شمارآ 

ـت سوا ((. )) دبای یم  شمارآ  اهلد  ادخ  دای  اب  ناه !  دریگ  یم  مارآ  ادخدای  نا بـه  ـشـ یا ـهـ لد ـد و  نا هدروآ  نا  ـمـ یا نا کـه  ـ نا هـمـ  . )) نآرق
نیمز و اهنامـسآ و  نایهاپـس  تسادـخ  نآ  زا  دـنیازفیب و  دوخ  نامیا  رب  ینامیا  ات  داتـسرفورف , ار  شمارآ  نانمؤم  ياهلد  رد  هک  نآ کـس 

 (: ع  ) قداص ماما  درگزاب ـ .)) تراگدرورپ  يوس  هب  دنسپ  ادخ  دونشخ و  هنئمطم ,  سفن  يا   ((. )) تسا راک  هدیجنـس  ياناد  هراومه  ادخ 
درک توالت  ار  هیآ  نیا  سپس  ترضح  دریگ  یم  رارق  مارآ و  دیـسر , نآ  هب  نوچ  ددرگ و  یم  قح  لابند  هب  یمدآ )   ) نورد رد  لد  انامه 

هک ینا  ـ مز لد تـا  ـر(ع :)  قا ما بـ ـ ما دور ـ .)) یم  الاب  نامسآ  رد  تمحز  هب  ییوگ  هک  نانچ  دنک  تیاده  دهاوخبادخ  هک  ار  یـسک  سپ  ))
سپـس ترـضح  دریگ  یم  رارق  دیـسر  قح  هب  نوـچ  ددرگ و  رب مـی  دـیآ و  یم  هرجنحاـت  دوـخ  ياـج  زا  هتـسویپ  تسا ,  هدیـسرن  قـح  هب 
هرابرد ع ,)   ) قداص ماما  دنک ـ .))  تیاده  دهاوخب  ادخ  هک  ار  یـسک  سپ  : )) دناوخرب ار  هیآ  نیا  هاگ  نآ  درک و  عمج  ار  دوخ  ناتـشگنا 

یم مسجم  وا  ربارب  رد  (ع )  اهنآ لسن  زا  ناماماو  نیـس  نسح و حـ همطاف و  نینمؤملاریماو و  (ص )  ادـخ لوسر  دومرف : نمؤم ,  حور  ضبق 
دنتـسهوت ناـهارمه  اـقفر و  ع ,)   ) همئا نیـسح و  نسح و  همطاـف و  نینمؤملاریما و  ادـخ و  لوـسر  نیا  دوـش : یم  هتفگ  يو  هب  سپ  دـنوش 

يا نـفـس دـهد : یم  ادـن  نمؤم  حور  هب  ةزعلا  بر  بناـج  زا  ییداـنم  دـنک و  یم  هاـگن  دـیاشگ و  یمار  شمـشچ  سپ  دوـمرف : ترـضح 
ناگدنب نایم  هب  سپ  شاداپ ,)  هب   ) دنسرخ تیالو و ) هب   ) دونشخ درگزاب , تراگدرورپ  يوس  هب  وا ) تیب  لها  دمحم و  هب   ) هتفای ـش  مارآ

ندـش هدـنک  زا  رت  ینتـشاد  تسود  يزیچ  وا  يارب  ماـگنه ,  نیا  رد  يآرد .  نم  تشهب  هب  وـشدراو و  وا ) تـیب  لـها  دـمحم و  ینعی   ) نـم
 . تسین يدانم ,  نآ  هب  نتسویپ  شناج و 

 . لد مشچ 

شلد رد  مشچ  ود  دـنیب و  یم  ار  ایند  روما  اهنآاب  هک  تسوا  تروص  رد  مشچ  ود  هک  نیا  زج  تسین  يا  هدـنب  چـیه  (ص :)  ادـخ ربما  پـیـ  ـ
هلیـسو هب  هک  دـیاشگ  یم  ار  وا  لد  مشچود  دـهاو , ار بـخـ يا  هدـنب  یبوخ  دـنوادخ  هاگره  دـنک  یم  هدـهاشم  ار  ترخآ  روما  اهنآ  اب  هک 

 : تسا مشچ  راهچ  ياراد  هدنب  هک  دینادب , (ع :)  داجـس ماما  دروآ ـ . یم  نامیا  بیغ ,  يور  بیغ  هب  دنیب و  یم  ار  وا  یبیغ  ياه  هدعواهنآ 
دنوادـخ هاگ  ره  سپ  دـنک  یم  هدـهاشم  ار  شترخآ  روما  اهنآاب  هک  مشچ  ود  دـنیب و  یم  ار  دوخ  يایند  نیدروما و  اهنآ  اـب  هک  مشچ  ود 

ره دنیب و  یمار  شیوخ  ترخآ  یبیغ  روما  اهنآ  هلیـسو  هب  دـیاشگ و  یم  تسوا  لد  رد  هک  ار  یم  ـ ـش ـ چود ـد , هاو ار بـخـ يا  هدـنب  یبوخ 
: دنمـشچ راهچ  ياراد  تقیقح  رد  ام  نایعی  ـ ـش ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دراذگ ـ . یم  او  دوخ  لاح  هب  ار  شلد  , دـهاوخب یبوخ  زج  شیارب  هاگ 

روک ار  نانآ  ياهمشچو  هدرک  زاب  ار  امش  ياهمشچ  لجوزع  دنوادخاما  دنا , نینچ  نامدرم  همه  هتب  ـ لا لد  رد  مشچود  رـس و  رد  مشچ  ود 
ـ . دندید یم  ار  توکلم  اهناسنا  هنیآره  دندرگ , یم  نایمدآ  ياهلد  درگرب  اهناطیـش  هک  نیا  دوبن  رگا  (ص :)  ادخ ـبـر  ما پـیـ تسا ـ .  هدرک 

هطـساو هبار  ام  ياهلد  ناگدید  راد و  مینازرا  ار  تدوخ  هب  لماک  ندرک  يور  زیچ و  ره  زا  ندـیرب  ! ادوبعم تاجانم : ـ  رد  ع ـ )   ) یلع ماما 
سدق تزع  هب  ام  ياهناج  دندنویپب و  تمظع  ندـعم  هب  دـنرد و  مه  زا  ار  رون  ياه  هدرپ  اهلد  ناگدـیدات  امرف , نشور  وت  هب  ناشهاگن  رون 

هک تسا  کیدزن  ع :)   ) یلع ماما  نز ـ .  رانک  اـم , ياـهلد  زا  ار  باـجح  کـش و  ياـه  هدرپ  اـعد : ـ  رد  (ع ـ )  داجـس ماـما  دـنزیوایب ـ . وت 
زا شیپ  دیاب  دنک , یم  راک  تریصب  يورزا  دنیب و  یم  لد  مشچ  اب  هک  یسک  دنوش ـ . هاگآ  هتفهن  هدیشوپ و  ياهبیع  رب  اهلد  ياه  هناخناهن 
زا دوب , شنایز  هب  رگا  دـهد و  ماجنا  ار  نآ  دوب , وا  دوس  هب  رگا  شدوس !  هب  اـی  تسوا  نا  ـ یز وا بـه  اـیآ عـمـل  هک  دـنادب  يراـک  رهزاـغآ 

. دتسیازاب نآ  ماجنا 
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 . لد شوگ 

کیره سپ  دنک  یم  رش  ياوجن  ناطیـش  دنک و  یمریخ  ياوجن  وا  رد  نامیا  حور  تسا :  شوگود  ياراد  لد  انامه  ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
, دنک یهانگ  گنهآ  هدنب  هاگ  ره  سپ  تسا :  شوگ  ود  ياراد  لد  انا  هـمـ دـنک ـ . یم  دوخ  بولغمار  وا  دوش  زوریپ  يرگید  رب  ود  نآ  زا 

یلد هـیـچ  دوش ـ . هدـنک  وا  زا  ناـمیا  حور  دریگ , رارق  هراـک  دـب  نز  يور  نوچ  نکب و  دـیوگ : ناطیـش  نکن و  دـیوگوا : هب  ناـمیا  حور 
وا هب  نیارگاوغا  یناطیـش  ير  ـکـ ید را  دراد و کـنـ رارق  اـمنهار  يا  هتـشرف  اـهنآ  زا  یکی  راـنک  تسا :  شوـگ  ود  ياراد  هک  نیا  زج  تسین 

مالک يانعم )   ) تسا نیا  دراد و  یم  شزاب  اهنآزا  هتشرف  دهد و  یم  شنا  ـ مر ناهانگ فـ هب  ناطیـشدراد  یم  زاب  ار  وا  نآ  دهد و  یم  نامرف 
هداتسیا ایهم  یظفاحم  شربارب  رد  هک  نیا  زج  درواین , نابز  رب  ینخس  تسا  يا  هتـسشن  ـت و چـپ  ـسار ـب  نا رد جـ : )) دیامرف یم  هک  ادخ 

هک یـشوگ  دـمد و  یم  نآ  رد  ساـنخ  ساوسو  هک  یـشوگ  دراد : ینورد  شوگ  ود  شلد  هک  نیا  رگم  تسین ,  ینمؤـم  هـیـچ  تسا ـ .)) 
هب ار  اهنآ  : )) دیامرف یم  هک  دنوادخ  نخس  يانعم  تسا  نیا  دنک و  تیوقت  هتشرف  هلیسو  هب  ار  نمؤم  دنوادخ , سپ  دمد  یم  نآ  رد  هتشرف 
 , موش یم  داش  تاقوا  یهاگ  نم  درک : ضر  عـ ع )   ) قدا ما صـ ـ ما ـه بـه  جرا نورا بـن خـ هـ درک ـ .)) تیوقت  دوخ  بناج  زا  یحور  هلیـسو 
رد ای  ملامای و  مدوخ  رد  هک  نآ  یب  موش ,  یم  نیگهودـنا  یهاگ  مبایب و  متـسود  اـی  ملاـم و  اـی  مدوخ  رد  ار  نآ  تاـبجوم  هک  نآ  نودـب 

ـر گا ـد : یو دو و مـی گـ ـ ـش ـک مـی  یدز لد نـ هب  ناطیـش  اـنامه  يرآ ,  دومرف : ترـضح  مباـیب  هودـنا  نیا  يارب  یبـجوم  متـسود  اـب  هطبار 
دننام زج  یتشونرسایآ  تخاس  یمن  وا  دنمزاین  ار  در و تـو  ما نـمـی کـ ـمـنـکـ شد ار  وت  دنوادخ  ـتـی ,  شاد يرا  ـتـبـ عا شزرااد و  پـیـش خـ
شت عـلـ ند ,  ـ ـش دا  ـ ـش ـا  ما و  دوش . یم  نیگهودنا  لیلد  یب  هک  تسا  نیا  دنتفگ ؟ يزیچ  اهنآ  ایآ  يراد ؟  راظتنادوخ  ناینیـشیپ  تشونرس 

 , تسا هتخاسوا  دنمزاین  يدروم  رد  ار  وت  هدرک و  ماکن  ـمـ شدار وت  دنوادخ  رگا  دیوگ : یم  دوش و  یم  کیدزن  لد  هب  هتشرف  هک  تسا  نیا 
ناطیـش :)) دیامرف یم  هک  ادخ  نخـس  يانعم  تسا  نیا  تراگدرورپ  لضف  شزرمآ و  هب  ار  وت  داب  تراشب   , تسین شیب  يا  هزور  دـنچ  نیا 

یم ششخب  شزرمآ و  هدعو  امش  هب  دوخ  بناج  زا  دنوادخ  یل )   ) دراد و یم  او  يراکتشز  هبار  امـش  دهد و  یم  میب  یتسدیهت  زا  ار  امش 
زاب ار  وا  لد  ياهـشوگ  دنک , تیادهار  يا  هدنب  دهاوخب  دنوادخ  هاگ  ره  ییاهـشوگو  تسا  یلد  ار  وت  انامه  ع :)   ) قداص ما  ـ ما دـهد ـ .))

يادخ نخس  يانعم  تسا  نیا  دوش و  یمن  حالصا  زگره  رگید  ددنب و  یمار  شلد  ياهـشوگ  دهاوخب , وا  يارب  نیا  زج  هاگره  دنک و  یم 
یم نم  ار  هچنآ  نامگیب  دوبن , امـش  ياهییوگغوردو  اهلد  یگدـنکارپ  رگا  (ص :)  ادـخ رب  ـ ما پـیـ تساهلفق ـ .))  ناشیاهلد  رب  ای   : )) لاـعتم

ربمایپ رب  هک  یماـگنه  مدـییوب  یم  ار  توبن  میمـش  مدـید و  یمار  تلاـسر  یحو و  رون  نم  ع :)   ) یلع ما  ـ ما دیدینـش ـ . یم  زین  امـش  مونش 
تداب زا عـ دو کـه  نا بـ ـیـطـ ـش نیا  دومرف : تسا ؟  يداـیرف  هچ  نیا  ادـخ , لوسر  يا  متفگ :  مدینـش  ار  ناطیـش  داـیرف  ـد , ـش لزا  ـی نـ حو

نیا زج  ینیب  یم  مه  وت  منیب  ار مـن مـی  ـچـه  نآ يو و  ـنـ ـش زین مـی  وت  مونـش ,  یم  نم  ار  هچنآ  انامه  دش  دـیمون  مدرم )  يوسزا   ) شیوخ
, امـش نایم  رد  نم  دوجو  ـت  یا حـکـ یتسه ـ .  حالـص  ریخ و  هار  رد  وت  هک  یتسار  یتسه  راـیتسد ) و   ) ریزو هتبلااـما  یتسین ,  ربماـیپ  وت  هک 

دیونـشب مدرم !  يا  سپ  دریگ  یم  وترپ  غارچ  نآ  رون  زا  دهن  یکیرات  رد  مدق  سکره  هک  یکیرات ,  رد  تسا  غارچ  تیاکح  تقیقحرد , 
. دیمهفبات دینک , هدامآ  ار  ناتیاهلد  ياهشوگ  دینکظفح و  و 

. اهلد ینادرگیور  درکیور و 

دنتساوخ هاگ  ره  سپ ,  دن  ـ نادر يور مـی گـ هاگو  دننک  یم  ور  يزیچ  هب  هاگ  دنتـسه , شهاو  ياراد خـ ـهـا  لد ـا  نا هـمـ ع :)   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
ـت ـسا ـی  ندروآ يور  ار  ـهـا  لد ـا  نا هـمـ ددرگ ـ . روک  دوش , روبجم  يراک )  هب   ) رگا لد  هک  نآ  هچ  دیریگ  راک  هب  ار  اهنآ  دـندرک , لابقاو 

يوـس زا  ضیارف  ماـجنا  هب  دـندرک , تشپ  هاـگ  ره  دـیراداو و  تابحتـسم  ماـجنا  هب  ار  اـهنآ  , دـنروآ يور  هاـگ  ره  سپ  یندـنادرگ  يورو 
تیبرت تابحتـسم  اب  ار  نآ  , دوب طاشن  اب  هدنز و  هاگ  ره  سپ  دریم  یم  هاگو  دراد  تای  ها حـ لد گـ ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دینک ـ . هدنـسباهنآ 
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يروتفو تسا  یطاشن  یندـنادرگ ,  يور  تسا و  يدرکیور  ار  اهلد  انامه  (ع :)  اضر ماما  زاس ـ . شدودـحم  ضیارف  هب  , درم هاگ  ره  نک و 
 , نا ـشـ طا ـشـ نو يروآ  يور  هاگ  هب  نیاربانب ,  دندرگ  لولم  هتسخ و  دننک , تشپ  هاگ  ره  دنوش و  تریـصب  مهف و  اب  دننک , ور  هاگ  ره  سپ 

ماما دـیزاس ـ . اـهر  دوخ  لاـح  هب  ار  اـهنآ  ناـشروتفو ,  ینادرگیور  هاـگ  هب  و  دیـشک ) ناـشراک  هب  تاداـبع  رد  و   ) دـینز گـنچ  ـهـا  نآ بـه 
ـن یا ع :)   ) ما عـلـی ـ ما دییوگ ـ . دوردب  اهنآ  اب  دندرک , چوک  هاگ  ره  دیراپسب و  تناما  اهنآ  هب  دندمآطاشن , هب  اهلد  هاگ  ره  ع :)   ) يرکسع

. دییوجب هفرطو  هزات  ياهتمکح  اهنآ ) یگتسخ  عفر  يارب   ) سپ دنوش  یم  هتسخ  اهندب  نوچ  هـمـ ـهـا نـیـز , لد

 . لد یکاپ 

ع  ) یلع ماما  دنادرگ ـ .)) نات  هزیکاپ  كاپ و  دـیادزب و  ربمایپ )  ) نادـناخ امـش  زا  ار  یگدو  ـ لآ ـد  هاو رد حـقـیـقـت مـی خـ اد  خـ  . )) نآرق
هب ات  دینک , كاپ  تاوهـش  كرچ  زا  ار  دوخ  ياهناج  دوش ـ . نادنچ  ود  امـش  تانـسح  ات  دینک , كاپ  ناهانگ  كرچ  زا  ار  دوخ  ياهلد  (: 
نآ دنتسیک  اراگدرورپ , ع :)   ) ـی سو مـ تسا ـ .  يرسم  یـضرم  هنیک ,  اریز  , دینک كاپ  هنیک  زا  ار  دوخ  ياهلد  دیبای ـ . تسد  دنلب  تاجرد 
ما ـ ما نالدکاپ ـ .  درک : یحو  وا  هب  دنوادخ  تسین ؟  وت  هیاس  زج  يا  هیاس  چیه  هک  يزور  نآ  رد  دنتسه , وت  شرع  هیاس  ریز  هک  وت  ناسک 

ع  ) حیس مـ درگنب ـ . نآ  هب  دنوادخ  دزاس  كاپ  ار  شلد  هک  ره  سپ  تسا  ناحبـس  يادخ  ياههاگرظن   , ناگدنب كاپ  ياه  ـ لد ع :)   ) عـلـی
هچ هب  تسا  هابت  ناتیاهلد  اما  تسامش  دنیاشوخ  هک  امـش  ياهندب  نینچمه  هابت ؟  شنطاب  دشاب و  تسرد  شرهاظرگا  دوس , هچ  ار  ندب  (: 

دمحم و رب  ! ایادخ راب  اعد : ـ  رد  (ع ـ )  داجس ما  ـ ما دشاب ـ . هدولآ  ناتیاهلدو  دینک  هزیکاپ  ار  ناتیاهنت  هک  دوس  هچ  ار  امـش  دروخ ؟ یم  درد 
افص یکاپ و  هب  ار  ناشیاهلد  يدیـشک و  اهنآ  يور  رب  ارایلوا  تمـصع  ياه  هدرپ  هک  هد  رارق  یناسک  زاار  ام  تسرف و  تاولـص  دمحم  لآ 

توــکلم رد  ار  ناــشیاهتم  ـتـی و هـ ـــسارآ مرزآ  رو فـهـم و  ـ یز ار بـه  ـهـا  لد نآ  نا ,  ـ گد ـ یز ـ گر لز بـ ـر مـنـ ـــس رد  يدـــینادرگ و  هژیو 
. دسر وت  هب  اهنآ  ورشیپات  يداد ,  ریس  هدرپ  یپ  زا  هدرپ  تیاهنامسآ 

 . لد یگداشگ 

, دزاس هارمگ  دهاو  ار بـخـ هک  ره  دیاشگ و  یم  مالـسا  شریذپ  هبار  شلد  دـنک , شتیادـه  دـهاوخ  اد بـ ار کـه خـ ـی  ـس پـس کـ  . )) نآرق
یمن نامیا  هک  یناسکرب  ار  يدیلپ  ادخ  هنوگ  نیا  دور  یم  الاب  نامسآ  رد  تمحز  هب  ییوگ  هک  نانچ  دنادرگ , یم  گنت  تخـس  ار  شلد 

(( دنک شتیاده  دهاوخب  ادـخ  هک  ار  یـسک  سپ   )) هیآ هک  یماگن  هـ میداشگن ـ . ؟  ار  تا  هنیـس  وت  يارب  ایآ  ((. )) دـهد یم  رارق  دـنروآ ,
هنیس ببس  نادب  دنکفا و  یم  نمؤم  لد  رد  ادخ  هک  تسا ,  يرون  دومرف : تسیچردص ؟  حرـش  ـد : ـش لاؤس  (ص )  ادخ ربمایپزا  دش , لزان 

يرود ینادواج و  يارـس  هب  ندروآ  يور  يرآ ,  دومرف , دراد ؟ دوجو  يا  هناشن  نآ  تخانـش  يارب  ایآ  دندرک : ضرع  دوش . یم  خارف  شا 
: دومرف دوعسم , نبا  هب  زردنا  رد  (ص ,)  ادخ ربمای  پـ نآ ـ .  ندیسر  ارف  زا  شیپ  گرم  يارب  ندش  هدامآ  بیرف و  یچوپ و  يارسزا  ندیزگ 

لد رد  هاگ  رهرون  اریز  تسا ,  شیوخ  راگدرورپ  زا  يرونرد  دیاشگب , مالـسا  يارب  ار  شا  هنیـس  دـنوادخ  هک  سک  ره  دوعـسم ! رـسپ  يا 
يارس زا  ندرک  يرود  يرآ ,  دومرف : تسه ؟  يا  هناشنرما  نیا  يارب  ایآ  اد , لو خـ ـ سر يا  ضر شـد : ـ عددر خار گـ هداشگ و فـ لد  دتفیب ,

لد اـیندزا  هک  ره  سپ ,  یت ,  ـ ـس ند نـیـ ـ مآ دورف  زا  شیپ  گرم  يارب  ندـش  هداـمآ  ینادواـج و  يارـس  هب  ندروآ  يور  بیرف و  یچوپ و 
ارم ادوبعم ! : ـ  نیفراعلا تاجانمرد  (ع ـ )  دا ـجـ ـس ما  ـ ما دراذگاو ـ . ناهاوخ  ایند  يارب  ار  نآ  دنادرگ و  هاتوک  ایند  رد  ار  شیوزرآ  دـنکرب ,

ناشیاه هشیدنازا  دـیاقع , رد  دـیدرت  تملظ  دـنا و  هدـیچیپ  مهرد  ناشیاه  هنیـس  يا  ـهـ غا رد بـ وت , هب  قوش  ناتخرد  هک  هد  رارق  یناسک  زا 
 . تسا هتشگ  هداشگ  ناشیاه  هنیس  نیتسار ,  تخانشاب  هتسبرب و  تخر  ناشیاهنورد ,  ـهـا و  لدزا نا شـک  هدش و خـلـجـ هدودز 

 . لد رب  ندز  رهم 

دلج 10 ۀمکحلا  www.Ghaemiyeh.comنازیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 142زکرم  هحفص 122 

http://www.ghaemiyeh.com


دزن وادخ  دزن  رد  هزیت )  نیا سـ , ) دننک یم  هلداجم  دشاب ـ  هدمآ  نانآ  يارب  هک  یتجح  نودب  ادخ ـ  تایآ  هرا  ـ برد ـی کـه  نا ـ ـس کـ  . )) نآرق
زا ها پـس  نآ گـ ((. )) دنز یمرهم  ییوگروز  ربکتم  ره  لد  رب  ادخ  هنوگ  نیا  تسا  یگرزب  توادع  هیام ,)   ) دـنا هدروآ  نامیا  هک  یناسک 

ار نآ  البق  هک  يزیچ  هب  هک  دندوبن  نآ  رب  ناشیا  یلو  دندروآ , ناشیارب  راکشآ  لیالد  نانآ  میداتسرف و  ناشموق  يوس  هب  ار  ینالوسر  يو 
یمن هک  یناسک  ياهلد  رب  ادـخ  هنوگ  نیا   ((. )) میهن یم  رهم  ناراکزواجت  ياـهلد  رب  اـم  هنوگ  نیا  دـنروایب  ناـمیا  دـندوب  هدرمـش  غورد 

ـن ـشور لیالد  ناشناربمایپ  تقیقح ,  رد  مینک  یم  تیاکحوت  رب  ار  اهنآ  ياـهربخ  زا  یخرب  هک  تساهرهـش  نیا  ((. )) دـنز یمرهم  دـنناد ,
ـ .)) دنز یم  رهم  نارفاک  ياهلد  رب  ادخ  هنوگ  نیا  دندروآ  یمن  نامیا  زاب ) ) دندوب هدرک  بیذکت  البق  هچنآ  هب  نانآ  اما  دـندروآ , ناشیار  بـ

هب ددرگ و  لــمع  ناــهان  هـب گـ دوــش و  هتــسکش  یتــمرح  هاــگ  ره  تـسا و  نازیوآ  شرع  نوتــس  هـب  نز ,  مـهـر  (ص :)  اد ـبـر خـ ما پـیـ
یمنار يزیچ  رگید  سپ  ناز  دـنز و  یمرهم  یـصخش  نینچ  لد  رب  ادـخ  ناـس  نیا  ودتـسرف  یم  ار  نز  رهم  دـنوادخ  دوش , یخاتـسگادخ 

ـ . دنز یماهلد  رب  ار  یتسود  ایند  ياهرهم  دزیمآ و  یمدیدش  يدنمزآ  هب  ار  لد  عمط  هک  اریز   , عمط شوپ  ریز  ندیـشوپ  زا  را  ـهـ نز دمهف ـ .
نایمرد راو  هقلح  ار  ترـضح  نآ  وس  ره  زا  درک و  جیـسب  ع )   ) نیـسح ماما  اب  گـنج  يارب  ار  دوخ  نایهاپـس  دعـس  نب  رمع  هک  یماـگن  هـ

هب ترـضح  هک  ییاـج  اـت  ـد  ند ـ ـش شو نـ ـ ما ـ خا ـ ما در  توـعد کـ توکـس  هب  ار  اـهنآ  دـمآ و  نوریب  نمـشد  يوـس  هـب  ع )   ) ماـما دـنتفرگ ,
امش همه  دیونشب  مناوخ  یمارف  نات  ـتـ سار هار  ار کـه بـه  را مـ ـیـد و گـفـتـ هد شو  هب مـن گـ هک  نایز  هچ  ار  امش  امـش ! رب  ياو  دومرفاهنآ :

 . تسا هدروخرهم  ناتیاهلد  هدش و  رپ  مارح  زا  ناتیاهمکشاریز  دیهد , یمن  شوگ  نم  نانخس  هب  دینک و  یم  ینا  ـ مر ـ فا نم نـ زا 

 . لد هب  ندز  متخ 

وا و شوگرب  هدـینادرگ و  هارمگ  هتـسناد  ار  وا  ادـخ  هداد و  رارق  دوخدوبعم  ار  شیوـخ  سوـه  ار کـه  ـی  ـس يد کـ ـ ید ـا  یآ پـس   . )) نآرق
ـد نواد خـ (( . ؟ دیریگ یمندنپ  ایآ  درک ؟ دهاوخ  تیاده  ار  وا  یسک  هچ  ادخ  زا  سپ  ایآ  تسا ؟  هداهن  هدرپ  شا  هدید  رب  هدز و  رهم  شلد 

 (, ـا(ع ـضر ما  ـ ما تسا ـ .))  كاندرد  یباذـع  ار  نانآ  تسا و  يا  هدرپ  ناشناگدـید  رب  هداهنرهم و  ناـشیا  ییاونـش  رب  ناـنآ و  يا  ـهـ لد بـر 
تسا هدومرف  لجوزع  يادخ  هک  نانچمه  ناشرف ,  رفیک کـ هب  نارفاک  ياهلد  رب  تسا  ندز  رهم  متخ ,  دومرف :  ((, هّللا مت  خـ  )) ـه یآ هرا  ـ برد

 ((. كدنا يرامش  رگمدنرواین  نامیا  سپ  دز , رهم  ناشرفک  ببس  هب  نارفاک  ياهلد  رب  ادخ  هکلب  : ))

 . لد ینادان 

تفایرد ار ) قیاقح   ) نآ اب  هک  دنراد  ییاهلد  هک )  ارچ   ) میا هدیرفآ  خزود  يارب  ار  نایمدآ  ناینج و  زا  يرایسب  تقی ,  رد حـقـ و   . )) نآرق
, دنرتهارمگ هکلب  دننایاپراهچ  نامه  نانآ  دنونـش  یمن  اهنآ  اب  هک  دنراد  ییاهـشوگ  دننیب و  یمناهنآ  اب  هک  دـنراد  ینامـشچ  دـننک و  یمن 
, دـهاوخب ادـخ  ار  هـک  ره  دـنلال  رک و  رفک ) (ي  اـهیکیرات رد  دنتـشادنپ , غورد  ار  اـم  تاـیآ  هـک  ـی  نا ـ ـس و کـ ((. )) دـننالفاغ ناـمه  ناـنآ 
هن تسا و  دنمدرخ   , یلد بحاص  ره  هن  ع :)   ) یل ما عـ ـ ما دهد ـ .)) یم  شرارق  تسار  هار  رب  دـهاوخب , ار  هک  ره  دراذـگ و  یم  شهارمگ 

. انیب يا ,  هدننیب  ره  هنو  اونش  یشوگ ,  بحاص  ره 

 . لد يروک 

اهمشچ تقیقحرد ,  اریز  دنونشب ؟ نآ  اب  هک  ییاهشوگ  ای  دنشیدنین  نآاب  هک  دنـشاب  هتـشاد  ییاهلد  ات  دنا  هتـشگن  نی  ـ مز رد  ـا  یآ  . )) نآرق
رتهارمگ و  لد )  ) روک ترخآ  رد  دشاب , لد )   ) روک ایند  نیا  رد  هک  ره  و   ((. )) تسا روک  تساه  هنیـسرد  هک  ییاهلد  هکلب  تسین ,  روک 
نیرتدـب تسا و  تیادـهزا  دـعب  یهارمگ  يروک  يروک ,  نیرتروک  تسا ـ .  لد  يروک  يروک ,  نیرتدـب  (ص :)  ادـخ ربماـیپ  تسا ـ .)) 

هکلب تسین ,  روکاهمشچ  تقیقح  رد  اریز  , )) دشاب روک  شلد  هک  تسا  یـسک  یقیقح  روک  (ع :)  رقا ما بـ ـ ما تسا ـ .  لد  يروک  يروک , 
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هک یسک  دومرف : تسا ,))  روک  زین  ترخآ  رد  , دشاب روک  ایند  نیا  رد  هـر کـه   )) ـه یآ هرا  ـ برد تسا ـ .))  روک  تساه  هنیس  رد  هک  ییاهلد 
هتکن نیا  هب  ار  وا  روآ , تفگش  تایآ  رگید  و  رادم )  ) کلف رد  هام  دیشروخ و  شخرچ  زورو و  بش  شدرگ  نیمز و  اهنامسآ و  شنیرفآ 
ندـید زا  وا  دومرف : تسا  روک  زین )  ) ترخآ رد  یـسک  نینچ  , دراد دوجو  رت  تمظع  اـب  رتـگرزب و  يرمااـهنیا  يوس  ارف  هک  دوشن  نومنهر 

زجاع وروک  یتسه ,  قیاقح  ندید  زا  ینعی  دیامرف : یم   , هیآ نیمه  هرابرد  زین  (ع ,)  اضر ماما  رتهارمگ ـ . تساروک و  تسا  یندیدان  هچنآ 
 . تسا

 . لد هدرپ 

زور نآ  رد  ناــنآ  هـک  رادــنپ , یهز  تـسا  هتــسب  ناــشیاهلد  ربراــگنز  دــندش , یم  بـکترم  هـچنآ  هـکلب  تـسا ,  نــینچ  هــن   . )) نآرق
توهـشزا ار  دوخ  نارای  دواد ! يا  هک :  دومرف  یحو   ( (ع دواد هب  لاعتم  يادـخ  ع :)   ) مظاک ما  ـ ما دـنبوجحم ـ .)) تخـس  ناـشراگدرورپزا 

(ص ادخ ربمایپ  تسا ـ .  هدرپ  رد  نم  زا  ناشیاهلد  تسایند ,  توهـش  هب  هتخیوآ  ناشیاهلد  هک  یناسکاریز  هد ,  میب  راد و  رذـح  رب  یتسرپ 
نآ زا  شلد   , تساوخ شزرمآ  دیـشک و  ها  زا گـنـ تسد  ودرک  هبوت  رگا  دـیآ  دـیدپ  شلد  رد  هایـس  يا  هطقن  , دـنک هانگ  هاگ  ره  نمؤم  (: 
نآ زا  دوخ  باتکرد  لاعتم  يادـخ  هک  تسا  يراگنز  نامه  نیا  دوش  دایز  نآ نـقـطـه  دـیازفیب , شهانگرب  رگا  اما  دوش , كاپ  هایـس  هکل 
 (: ع  ) ما عـلـی ـ ما تسا ـ .))  هتـسب  ناـشیاهلد  رب  راـگنز  دـندش , یم  بکترم  هچنآ  هکلب  تـسا ,  نـینچ  هـن   :)) تـسا هدوـمرف  هدرک و  داـی 

هدنب هاگ  ره  (ص :)  ادخ ربمای  پـ تسا ـ .  هدش  هتسب  امـش  ياهلدرب  راگنز , كرچ و  ياهلفق  هدیـشک و  شیپ  هبار  امـش  تکاله ,  ياهراهم 
هکل نآ  درک , رارکت  ار  هانگ  رگاو  دوش  یم  فاص  هطقن  نآ  زا  شلد  درک , هبوترگا  دوش  یم  رادـیدپ  شلد  رد  هایـس  يا  هطقن  , دـنک هانگ 
ادـخ هب  دـیامرف : یم   , هیواعم هب  يا  هماـن  رد  ع ,)   ) یلع ما  ـ ما ددرگ ـ . یم  لیدـبت  گرزب  يا  هکل  هب  وا  لد  رد  هک  نآ  اـت  دوش  یم  هدوزفا 

تجاـجل هک  سک  نآ  ره  صقاـن ـ .  تسـس و  يدرخ  يراد و   ( تلفغ  ) فـالغ هدرپ و  رد  یلد  مسانـش ,  یم  نم  هک  یناـمه  وت  دـنگوس ,
رب راگزور  دب  ياهدماشیپ  هدیشک و  هدرپ  شلد  رب  ادخ  هک  تسا  يراسنوگن  نکـش  نامیپ  نامه  وا  دنک , يرادیاپ  یهارمگرد )   ) دزرو و

. دخرچ یم  , وا رس  زارف 

 . لد فارحنا 

ام رب  یتـمحردوخ  بناـج  زا  نادرگم و  فارحنا  شوختــسد  ار  ناـمیاهلد   , يدرک تیادـه  ار  اـم  هـک  نآ  زا  سپ  اراـگدرور , پـ  . )) نآرق
دیهد یم  مرازآ  ارچ  نم ,  موق  يا  تفگ :  دوخ  موق  هب  یـسوم  هک  ار  یماگن  هـ دا کـن )  یـ  ) و  ((. )) يرگـشیاشخب دوخ  وت  هک  راد  ینازرا 
مدرم ادخ  دینادرگ و  رب  ار  ناشیاهلد  ادخ  دنتـشگرب ,  ( قح زا   ) نوچ سپ  متـسه ؟  امـش  يوس  هب  ادـخ  هداتـسرف  نم  دـیناد  هک مـی  نیا  اب 
يادخ ع :)   ) مظاک ما  ـ ما دننک ـ .)) یم  يوریپ  نآ  هباشتمزا  تسا ,  فارحنا  ناشیاهلد  رد  هک  یناسک  اما  ((. )) دنک یمن  تیاده  ار  نامرفان 

اهنآ اریز  نادرگم ,))  فارحنا  شوختـسد  ار  نامیاه  ـ لد راگدورپ مـا ! يا  : )) دنتفگ هک  تسا  هدرک  تیاکح  راکتـسرد  یمدرم  زا  لجوزع 
دندرگ . یم  زاب  دوخ  یلبق )   ) تکاله يروک و  هب  دنوش و  یم  فرحنماهلد  هک  دنتسناد  یم 

هد ـکـنـنـ ـش ـخـت و  ــس يا  هـنتف  نیزاـغآ )  هـنتف   ) نـیا زا  سپ  هاـگ ,  نآ  دـیامرف : یم  اـه , هـنتفزا  نتــشاد  رذـح  رب  رد  ع ,)   ) یلع ما  ـ ما  ـ
هدـنام تمالـس  هب  نادرم  یخرب  دـنوش و  یم  فرحنم  راوتـسا  تـسار و  ياـهلد  یخرب  نآ  رثا  رب  هـک  دـمآ , دـهاو  با پـیـش خـ ـتـ ـشر ـ پو

نابز هب  دایز  ار  هلمج  نیا  (ص )  ادخ ربمایپ  دزاس ـ . یم  فرحنم  ار  اهلدو  دناشک  یم  الب  هب  نانز ,  اب  ندش  نخـسمه  دنوش ـ . یم  هارمگ  ,
ثیداحا 1684, دـناوخ  یمدایز  ار  اـعد  نیا  ربماـیپ  هک  ـن  یا ـیـل بـر  لد رادـب . راوتـسا  تنید ,  ربارم  لد  اـهلد ! زاـسنوگرگد  يا  دروآ : یم 

 . تسا لامعلا  زنک  1687,1694 و 1695  , 1686
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 . یلدتخس

ییاهیوجاهگنس یخرب  زا  هک  ارچ  نآ ,  زا  رت  تخس  ای  گنـس  دننامه  , دیدرگ تخـس  هعقاو )   ) نیا زا  دعب  امـش  ياه  ـ لد ـپـس  ـس  . )) نآرق
یم هچنآ  زا  ادخ  دزیر و  یمورف  ادـخ  میب  زا  اهنآ  زا  یخرب  دوش و  یم  جراخ  نآ  زا  بآ  دفاکـش و  یم  اهنآ  زا  يا  هراپ  دـنز و  یم  نوریب 
هدنب چیه  هب  تدابع و  رد  یتسسو  تشیعم  رد  یگنت  تسا ,  ییاهرفیک  اهندبو  اهلد  يارب  ار  دنوادخ  (ع :)  رقاب ماما  تسین ـ .))  لفاغ  دینک 

ندروآ تسد  هب  رد  اهلد  تسا ـ .  گنـسزا  رت  تخـس  رفاک , لد  ع :)   ) یلع ماما  تسا ـ .  هدشن  هدـناشچ  یلدتخـس  زا  رتگرزب  يرفیک  يا 
ییوگ دـنرپس , یم  هر  شیوخریـسم ,  زج  یهار  رد  دـنا و  هدـش  لـفاغ  شیوخ ,  يراگتـسر  زا  دـنا و  هتـشگ  تخـس  دوخ ,  ( يونعم  ) هرهب
نـسح شراوگرزب  دـنزر  شرا بـه فـ ـفـ ـس رد  تسا ـ .  ناشیایند  ندروآ  تسد  هب  رد  اهنآ  يراگتـسر  راگنا  تساهلد و  زج  يزیچ  دوصقم 

زا شدریذپ  یم  , دوش هدنکفا  نآ  رد  یم  ـت کـه هـر تـخـ ـسا ير  ـ یا ـی و بـ لا نیمز خـ نوچمه  تقیقحرد ,  ناوج ,  لد  دـیامرف : یم  (ع ,) 
 . مدرک تردابم  وت  تیبرت  هب  دوشراتفرگ , لوغشم و  تا  هشیدنا  ددرگ و  تخس  تلد  هک  نآ  زا  شیپ  ور , نیا 

 . یلدتخس لماوع 

هک یناسک  يارب  ایآ   ((. )) میدـینادرگ تخـس  ار  ناشیا  ياـهلد  میدرک و  ناـشتنعل  دنتـسکش , ار  دوخ  ناـمیپ  هک  نآ  ببـس  هب  و   . )) نآرق
هک دنشابن  یناسک  دننام  ددرگ و  مرن  تسا  هدش  لزان  هک  یتقیقح  نآ  ادخ و  يارب  ناشیاهلد  هک  تسا  هدیـسرن  نآ  تقو  دنا  هدروآ  نامیا 

ماما دندوب ـ . ؟ قساف  نانآ  زا  يرایسب  دیدرگ و  تخس  ناشیاهلدو  دیشک  ازارد  هب  نانآ  رب  راظتنا  رمع و )  ) دش و هداد  باتکاهنادب  شیپ  زا 
زیمآ اوجن  نانخ  ـ ـس زا  ناهانگ ـ .  ینوزف  ببـس  هب  رگمدشن  تخـس  اهلد  اهلد و  ندـش  تخـس  ببـس  هب  رگم  دیکـشخن  اهکـشا  ع :)   ) یلع

 . تسا رود  نم  زا  لدتخسو  دوش  یم  تخس  تلد  هک  نادرگم ,  زارد  اردوخ  يوزرآ  ایند  رد  یسوم !  يا  ع :)   ) یسوم هب  لجوزع  يادخ 
دای اب  هاگ  ره  دنا , نینچ  زی  اهلد نـ دوش  یم  قلخ  جک  شکرـس و  دنـشکن , راک  راب و  نآ  زاو  دنوشن  راوس  هاگ  ره  ار  روتـس  ع :)   ) حیـس مـ  ـ

هدایز , ادخ دای  زا  ریغ  رد  (ص :)  ادـخ ربمای  پـ دـنوش ـ . یم  تشرد  تخـس و  دـنکفین , جـنر  هب  ار  اهنآ  موادـم  تدابع  دـنوشن و  مرن  گرم 
زیچ هس  تسا ـ .  لدتخـس  صخـش  ادخ , زا  مدرم  نیرترودو  دوش  یم  یلدتخـس  بجوم  ادخ , دایریغ  رد  ییوگ  هدایز  اریز  دینکن , ییوگ 

ار گرم )   ) یگدنز نایاپ  هطقن  راهنز , ع :)   ) یلع ماما  ناطلـس ـ .  رابرد  هب  دش  دمآ و  راکـش و  يونـش ,  هدوهیب  دـنک : یم  تخـس  ار  لد 
ناج ادـخ , دای  ندرک  اهر  دـنک  یم  تخـسار  لد  تدابع ,  كرت  (ص :)  ادـخ ربمایپ  دوش ـ . یم  تخـس  ناـتیاهلد  هک  دـنیبن , زارد  رود و 

هب دیما  هک  یـسک  تسا و  هتـسبدیما  یگـشیمه  یگدنز  هب  تسا ,  هدنز  ادرفدشاب  هتـشاد  دـیما  هک  یـسک  ع :)   ) یلع ما  ـ ما دـناریم ـ . یمار 
لد یتخسو  نید  یهابت  هیام  تورث ,  لام و  يرایـسب  ددرگ ـ . یم  بغار  ایند  هبو  دوش  یم  تخـس  شلد  دشاب , هتـشاد  یگـشیمه  یگدنز 

ماما دنز ـ . رهم  شلد  رب  دنوادخ  دنک , كرت  نآ  هب  ییانتعا  یب  يور  زا  ار  هعمج  زامن  هس  رد  تکرـش  هک  ره  (ص :)  ادـخ ربمایپ  تسا ـ . 
 ( هزاـنج  ) يور كاـخ  نتخیر  زا  ار  اـم  ـ ـش ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دـنادرگ ـ . یم  تخـس  ار  لد  لـیخب ,  صخـش  هب  ندرک  هاـگن  ع :)   ) یلع

. دوش یمرود  شراگدرورپ  زا  ددرگ , تخس  شلد  هکره  دروآ و  یم  راب  هب  یلدتخس  راک , نیا  اریز   , منک یم  یهن  ناتنادنواشیوخ 

 . لد يرامیب 

دنهاوخ كاندرد  یباذع  دنتفگ , یم  غورد  هب  هچنآ  يازـس )   ) هب دوزفا و  ناشـضرم  رب  ادـخ  تسا و  ـی  ـضر نا مـ ـ ـش ـ یا ـهـ لد رد   . )) نآرق
ـت یـکـی ـسا لد  يرامیب  رتدب , نآزا  تسا و  مسج  يرامیب  نآ ,  زا  رتدـب  تسا و  یتسدـگنت  اهالب , زا  یکی  ع :)   ) یلع ما  ـ ما تشاد ـ .)) 
میظع و تردـق  رد  ـر  گا تساهلد ـ .  يراـگزیهرپ  رترب , یتسردـنت  زا  تسا و  یتسردـنت  نآ ,  زا  رترب  تسا و  ییاراد  یخارفا  زا نـعـمـتـهـ

 (, تریـصب  ) ناگدید تسا و  رامیب  , اهلد اما  دنـسرتب  نازوس  باذع  زا  دنیآزاب و  تسار )   ) هار هب  نامگیب  دنـشیدنیب , ادخ )  ) گرزب تمعن 
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 . كانبیع

. دنک یم  رامیب  ار  لد  هچنآ 

یم قافن  اهنآ  زا  دـننک و  یم  راـمیب  ناردارب  هب  تبـسن  ار  اـهلد  راـک , ود  نیا  اریز  دـیزیهرپب , ندرک  هزیتس  هلداـجم و  زا  ع :)   ) یلع ما  ـ ما  ـ
 , لد اریز  تسین ,  هانگ  زا  رت  هدـننک  هابت  يزیچ  لد  يارب  (ع :)  رقاب ماـما  تسین ـ .  ناـهانگزا  رتروآدرد  اـهلد , يارب  يدرد  چـیه  دـیور ـ .
اه هـنتف  (ص :)  ادـخ ربماـیپ  دــنک ـ . یم  شراـسنوگن  ددرگ و  یم  هریچ  يو  رب  هاـنگ  نآ ,  رب  تموادــم  رثا  رب  دوـش و  یم  هاـنگ  بـکترم 

هتخیمآ نآ  هب  ناهانگ  نیا  رهم  هک  یلد  ره  دـنوش  یم  هضرع  اهلد  هب  یکی  یکی  , ریـصح ياه  ین  نوچمه  زاس ,) هارمگ  لماوعو  ناهانگ  )
هب لد  ود  ناس  نیدب  ودـیآ  دـیدپ  نآ  رد  دیفـس  يا  هطقن  دـنک , تفلاخماهنآ  اب  هک  یلد  ره  ددرگ و  رادـیدپ  نآ  رد  هایـس  يا  هطقن  دوش ,

ها و ـیـ ـس یلد  ودـناسر  یمن  دـنزگ  نآ  هب  يا  هنتف  چـیه  تساـجرب  نیمز  اهنامـسآ و  اـت  هـک  افـص  دـننام  دـی , ـفـ ـس ـی  لد دـیآ : یم  دوـجو 
, دسانش یم  هک  يزیچ  اهنت  دناد و  یم  تشز  ار  رکنم  هن  درامـش و  یم  بوخ  ار  بوخ  هن  هنوراو ,  يا  هزوک  دننام  گنر ,  ير  ـتـ ـس ـ کا خـ

یم رتـشا , کـلام  هبرـص  يراد مـ ـ نا ـتـ ـسا نا  ـ مر رد فـ ع ,)   ) ما عـلـی ـ ما تسا ـ .  هدـش  هتخیمآ  شلداـب  هک  تـسا  ییاهـسوه  اوـه و  ناـمه 
لد داسف  ببـس  شور ,  نیا  اریز  دوش , هدرب  منامرف  دیاب  مهد و  یم  نامرف  سپ  ما ,  هدش  بصن  ییاورنامرف  هب  نم  هک  وگم  زگره  دـیامرف :

 . تسا تنایخ   , هدش هدنکفا  اهلد  رد  هک  يزیچ  نیرتدب  دوش ـ . یم  نید  فعض  و 

. دنک یم  نامرد  ار  لد  هچنآ 

يارب یتمحرو  دومنهر  تساه و  هنیس  رد  هچنآ  يارب  ینامرد  يزردنا و  ناتراگدرورپ  بناج  زا  امـش  يارب  نیقی ,  هب  مدرم ,  يا   . )) نآرق
, دوخ یکـشزپ  شناد  اب  هک  تسا  یبیبط  دیامرف : یم   (, (ص ربمایپ فیـصو  رد  ع ,)   ) یل ما عـ ـ ما تسا ـ .))  هدـمآ  ادـخ ,) هب   ) ناگدـنورگ

مزال ـه  کا ار بـر هـر جـ اهنآ  تسا و  هتفاـت  ار  شا  هدـننک  غادرازبا  هدرک و  هداـمآ  تسرد و  ار  شیاـهمهرم  , ددرگ یم  مدرم  ناـیم  هتـسویپ 
دیوج و یمار  ینادرگرس  زکارم  تلفغ و  ياههاگیاجدوخ  ياود  اب  دهن  یم  گنگ ,  ياهنابزو  رک  ياهشو  رو و گـ يا کـ ـهـ لد زا  ـد , شا بـ

درد درب و  یم  ص )   ) لوسر ياههار  هب  ار  امـش  دینک , يوریپ  دراد  یمرب  رـس  قرـشم  زا  نآ کـه  زا  ـر  گا ـیـد کـه  ناد بـ دـنک ـ . یم  نامرد 
شخبافش ناتیاهلد و  يروک  هدننک  انیب  تسامش و  بولق  درد  يوراد  ادخ , زا  ياورپ  انام  هـ دوش ـ . یم  نامرد  امش  یلالو  يرک  يروک و 
 . ناتناگدید  ( هدرپ  ) يروک هدنیادز  ناتیاهناج و  یگدولآ  هدننک  كاپ  ناتیاه و  هنیس  یهابت  هدننک  تسرد  ناتیاهمس و  يرامیب جـ

. دناریم یم  ار  لد  هچنآ 

اب درگنب و  كان  ـمـی عـیـبـ ـش اـب چـ هجیتنرد  راـمیب  ار  شلد  دـنادرگ و  روک  ار  شا  هدـید  , دوش يزیچ  قشاـع  هـر کـه  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
هانگ دناریم : یمار  لد  زیچ  راه  چـ (ص :)  اد ـبـر خـ ما پـیـ دناریمب ـ . ار  شلد  ایندو , درد  مه  زا  ار  وا  درخ  اهتوهـش , دونـشب  اونـشان  یـشوگ 

اب ینیـشنمه  ودیآ  یمن  هار  هب  زگره  دـیوگ و  یم  وا  ییوگ و  یموت  درخبان , اب  ندرک  هلداجم  نانز ,  اب  دایز  ندـش  نخـسمه  هانگ ,  يور 
 : تساهلد یهابت  هیام  زیچ , راه  چـ ینارذگـشوخ ـ .  رگناوتره  دومرف : تسیچ ؟  ناگدرم  زا  روظنم  ادـخ , لوسر  يا  دـش : ضرع  ناگدرم 

لوسر يا  دش : ضرع  ناگدرماب  ینیش  نا و هـمـنـ ـ نآ يار و نـظـر  ندرک بـه  لمع   , نانآ ياهفرح  هب  ندرک  شوگ  نانز ,  اب  ندرک  تولخ 
کـه ـنـد , هور ـه گـ ـس یهلا ـ .)   ) ماکحا زا  فرحنمو  نامیا  زا  هارمگ  صخـش  ره  اب  ینیـشنمه  : دومرف تسیچ ؟  ناگدرم  اب  ینیـشنمه  , ادخ
, رذوبا هب  دوخ  ياهزردنا  رد  نانز ـ .  اب  وگتفگ  نادنمتورث و  اب  ینیـشنمه   , ناگیامورف اب  ینیـشنمه  دـناریم : یمار  لد  اهنآ  اب  ینیـش  هـمـنـ
رب يراوخ  هماج  ناهانگ  اراگدرورپ , : ـ  نیبئاتلا تاجانم  رد  (ع ـ )  دا ـجـ ـس ما  ـ ما دـناریم ـ . یم  ار  لد  نآ  هک  زیهرپب , داـیز  هدـنخزا  دومرف :
نآ دوخ , يریذپ  هبوت  اب  سپ  تسا  هدناریم  ارم  لد  مهانگ ,  یگرزب  هدرک و  تشردارم  ییاون  ـه بـیـ ما زا تـو جـ يرود  دـنا و  هدـناشوپ  نم 
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هب دریمب , شلد  هک  ره  دریمب و  شلد  دـشاب , كدـنا  شا  ییاسراپ  هک  ره  ع :)   ) یلع ماما  نم ـ .  بولطم  يا  دـیما و  يا  نادرگ ,  هدـنز  ار 
. دور خزود 

. دنک یم  هدنز  ار  لد  هچنآ 

زا ندـنک  رب  لد  اب  نک و  هدـنز  هظعوم ,  اب  ار  شیوخ  لد  دـیامرف : یم  ع ,)   ) نسح شراوگرزبدـنزرف  هب  شرافـس  رد  ع ,)   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
هدننک هدنز  نآ  هک  ندیشیدنا  داب  امش  رب  تسا ـ .  تریـصب  اب  صخـش  لد  هدننک  هدنز  ندرک ,  هشیدنا  ع :)   ) نسح ماما  شناریمب ـ .  ایند ,

رپ ار  نادنمـشناد  سرد )   ) ياهـسلجم لیئار !  ـ ـسا يا بـنـی  ع :)   ) ـیـح ـس مـ تمکح ـ .  ياهرد  ياهدـیلک  تسا و  تریـصب  اب  صخـش  لد 
نانچمه دنک , یم  هدنز  تمکحرون  اب  ار  هدرم  ياهلد  دنوادخ , اریز  دینیشنبوناز , ود  دیوش ) رو  ما مـجـبـ ـ حدزا ترثکزا   ) رگا یتح  دینک ,

نیـشنب و نادنمـشناد  اب  مدنزرف !  دـیوگ : یم   , شدـنزرف هب  زردـنا  رد  ع ,)   ) نا لـقـمـ دـشخب ـ . یم  تایح  دـنت , ناراب  اب  ار  هدرم  نیمز  هک 
یم هدنز  تمکح  رون  اب  ار  اهلد  دشخب , یم  تایح  نامـسآ  شراب  اب  ار  نیمز  هک  نانچمه   , لجوزع يادـخ  اریز  نزب ,  نانآ  يوناز  هبوناز 
ریـس نآ  زا  شا  هدنراد  هک  نیا  زج  تسین  زیچ  چیه  هک  دینادب  دنک ـ . یم  هدنز  ار  اهلد   , لیاضف بابرا  اب  ینیـشنمه  ع :)   ) یلع ماما  دنک ـ .

هک تسا  تـمکح  ناـس  هـب  تـقیقح ,  رد  یگدـنز ,  دـنی  ـی نـمـی بـ گدو ـ ـسآ گر  رد مـ وا  هـک  اریز  یگدـنزرگم ,  دوـش , یم  هتـسخ  و 
: دـیامرف یم  لـجوزع  يادـخ  (ص :)  ادـخ ربماـی  پـ رک ـ . شوـگ  هدـننک  اونـش  روـک و  مشچ  هدـننک  اـنیب  دـشاب و  یم  هدرم  لد  شخبتاـیح 
هب دوخ  ياهوگتفگ  نیا  رد  هک  نآ  طرـش  هب  دوش  یم  هدنز  نآ  اب  هدر  يا مـ ـهـ لد تسا کـه  ییاهزیچزا  نم  ناگدنب  نایم  یملع  يوگتفگ 
رد تسا  هدادن  زردنا  نآرق  نیا  دننام  يزیچ  هبار  سک  چیه  ناحبـس ,  يادـخ  ع :)   ) یل ما عـ ـ ما دـنماجنیب ـ .  ( نید عورف  ای  لوصا   ) نم رما 

 . تسا شناد  ياه  همشچ  لد و  راهب  نآ 

. دنک یم  دابآ  ار  لد  هچنآ 

 . تسا تمکح  نتفرگ  ارفو  اهلد  يدابآ  هیام  تفرعم ,  لها  اب  رادید  تساهلد ـ .  يدابآ  هیام   , یکین ریخ و  لها  اب  رادید  ع :)   ) یلع ماما   ـ
هب مدنزرف ,  يا  ار  وت  دـیامرف : یم  ع ,)   ) نسح شراو  ـ گرز ـد بـ نزر شرا بـه فـ ـفـ ـس رد  تسا ـ .  نادـنمدرخ  اب  ترـشاعم  رد  اهلد , يدابآ   ـ

 . منک یم  شرافس  وا  دای  اب  تلد  ندرکدابآ  وا و  نامرف  هب  يدنبیاپ  ادخ و  زا  ياورپ 

. دنک یم  مرن  ار  لد  هچنآ 

ترضح نآ  دزن  دوخ  یلدتخسزا  هک  يدرم  هب  (ص ,)  ادخ ربمایپ  يوجب ـ .  ار  بلق  تقر  اهتولخرد , ادخ )  ) رایـسب رکذ  اب  (ع :)  رقاب ماما   ـ
تقر هب  ار  دوخ  ياـهلد  شکب ـ .  شزاون  تسد  میتـی  رـس  رب  نک و  ماـعطا  ار  دنمتـسم  , دوش مرن  تلد  یهاوخ  یم  رگا  دومرف : , درک هوکش 

مار و ار  نآ  گرم ,  دای  اب  نک و  هدنز  هظعو  ار بـا مـ ـت  لد ع :)   ) ما عـلـی ـ ما دییرگب ـ . رایسب  ادخ  فوخ  زا  دیـشیدنیبدایز و  دیهد و  وخ 
شرذح رب  نازور ,  نابـش و  شدرگ  راکـشآ  ياهینوگرگد  راگزور و  موجه  زا  زاس و  شیانیب  ایند  ياهیتخ  ـ ـس اهیدب و  هب  نادرگ و  راوخ 

نیا دومرف : دندیسرپ  ار  تلع  دندید  ع )   ) یلع ماما  نت  رب  هدروخ  هلصو  هنهک و  يا  هما  جـ روآ ـ . شدای  هب  ار , ناینیشیپ  تشذگ  رس  راد و 
 . تسا قشم  رس  نانمؤم ,  يارب  دنادرگ و  یم  مارو ,  راوخ  ار  سفن  دنک و  یم  نتورف  ار  لد  هماج , 

. دهد یم  لقیص  ار  لد  هچنآ 

ـ . درادن دوجو  نآ  زج  یلقیـص ,  لد  ياربو  تسا  هدادن  زردنا  نآرق  دـننام  يزیچ  هبار  سک  چـیه  ناح ,  ـبـ ـس ياد  خـ ع :)   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
 (: (ص ادخ ربما  پـیـ دوش ـ . یم  اونش  نآ  هلیسو  هب  اهلد  نیگنس  شوگ  تسا ,  هداد  رارق  اهلد  هدنهد  لقیص  ار  دوخ  دای  ناح ,  ـبـ ـس ياد  خـ
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رایسب دومرف : تسیچ ؟  هباهنآ  نداد  لقیص  دش : ضرع  ددنب  یم  راگنززین  اهلد  نیا  دنز , یم  گنز  دسر  نآ  هب  بآرگا  نهآ  هک  نانچمه 
اب ار  تلد  یتسسدرد  نارورپب  ار  دوخ  تعانق  اب  نک و  دوخ  شروخنان  ار  یگنسرگ  ع :)   ) یل ما عـ ـ ما نآرق ـ .  توالتو  ندوب  گرم  دای  هب 
ار اهنآ  سپ  ددنب , یم  راگنز   , سم نوچمه  زین , اهلد  ع :)   ) قداص ماما  يرادیب ـ .  اب  ار  تنامشچ  تلفغ  باوخو  نک  نامرد  هدارا  مزع و 

 . تسا نآرق  توالت  ادخ و  دای  , اهلد نیا  هدنهد  لقیص  (ص :)  ادخ ربمایپ  دیهد ـ . لقیص  رافغتسا  اب 

. دشخب یم  ییانشور  ار  اهلد  هچنآ 

لد رد  دیفـس  يا  هـط  نو نـقـ نا چـ ـمـ یا شخب ـ .  ییانــشور  تـمکح ,  اـب  ار  نآ  نادرگ و  هدـنز  هظعوـم ,  اـب  ار  تـلد  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
یم رکنم , زواجت و  زا  یهن  رد  تسا ـ .  ییانـشور  رون و  نیقی ,  ددرگ ـ . یم  رتگرزب  هطقن  نآ  دوش , رتدایز  نامیا  هچ  ره  دوش  یمرادـیدپ 

ار تیاده  هار  هک  تسومه  دورریز , هب  نارگمتـس  هملک  دیآ و  ور  قح  هملک  ات  تساخرب  نآ  هزرابم  راکنا و  هب  ریـشمش  اب  هک  نآ  دیامرف :
, اهلد بیبط  يا  اهلد , زاسنوگرگد  يا  اعد : ـ  رد  (ص ـ )  ادـخ ربمای  پـ تسا ـ .  هدـیبات  شلد  رد  نیقی  رون  هتـساخرب و  قح  قیرطرب  هتفای و 

. اهلد مدمه  يا  اهلد , شخب  ییانشور  يا 

. دنک یم  حالصا  ار  لد  هچنآ 

نامرد وت  تبابط  زج  ارم  يرامیب  تاجانم : ـ  رد  (ع ـ )  داج ـ ـس ما  ـ ما تسادـخ ـ .  دای  هب  نآ  نتخادرپ   , لد حالـصا  هشیر  ع :)   ) یلع ماما   ـ
, وت ششخب  زج  ار  ملد  راگنز  دشخب و  یمن  دوبهب  وت  تشذگ  زجارم  مخز  دیادز و  یم  ند بـه تـو نـ ـ ـش کیدزن  زجارم  هودنا  دنک و  یمن 

رگم دشابن , تسرد  شلد  ودشاب  تسرد  شلد  هک  نیا  رگم  دشابن , تسرد  يا  هدـنب  چـیه  نامیا  (ص :)  ادـخ ربمای  پـ دـهد ـ . یمن  لقیص 
یم حالـصا  ار  شرادرک  دـنک , یم  فاـص  ار  شلد   : تسا زیچ  راـهچ  حـلاص  صخـش  ـه  نا ـ ـش ـا نـ ما دـشاب ـ . تسرد  شناـبز  هک  هاـگ  نآ 

. دنادرگ یم  حالصا  ار  شیاهراک  همه  دنک و  یم  حالصا  ار  شدمآرد  دنادرگ ,

. دشخب یم  ورین  ار  لد  هچنآ 

 . شناریمب نیقی ,  يورین  دهزاب و  نادرگ و  هدنز  هظعوم ,  اب  ار  شیوخ  لد  تسادخ ـ .  هب  لکوت  لد ,  يدـنمورین  هشیر  ع :)   ) یلع ماما   ـ
نیا اـب  دراد و  فیحن  يرکیپ  فیعـض و  یندـب  , دـینیب یم  هک  تسا  نیا  هن  رگم  تسوا  لدرد  نمؤم ,  يورین  اـنام  هـ ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ

. دریگ یم  هزور  , زور دنارذگ و  یم  تدابع  هب  ار  بش  لاح 

. وا لد  یمدآ و  نایم  ندش  عنام 

ار نانآدـشخ  تاـیح مـی بـ امـش  هب  هک  دـندناوخ  ارف  يزیچ  هب  ار  امـشربمایپ  ادـخ و  نوچ  دـیا , هدروآ  ناـمیا  هک  ینا  ـ ـس يا کـ  . )) نآرق
هرابرد ع ,)   ) قداص ماما  دش ـ .)) دـیهاوخ  روشحم  وا  دزن  رد  مه  ددرگ و  یم  لیاحوا  لد  یمدآ و  نایم  ادـخ  هک  دـینادب  دـینک و  تباجا 

سوه شتـسد  نابز و  مشچو و  شوگ  اب  ناـسنا  هک  تسا  نینچ  نآ  دومرف :  (( ددرگ یم  لـیاح  وا  لد  یمدآ و  ناـیم  دـنوادخانامه   )) هیآ
ربخ رد  تسین  قحزیچ  نآ  هک  دمهف  یم  دنز و  را و پـس مـی  ـکـ نا ار  نآ  ـش  لد ـد  یآ وا مـی  فرط  هب  زیچ  نآ  یتقو  اما  , دـنک یم  يزیچ 
نآ دومرف : هیآ ,  نیمه  هرابرد  زین  دوش ـ . یم  لیاح  دـنادب , قحار  لطاب  هک  نیا  وا و  ناـیم  دـنوادخ  تسا :  هدـمآ  ترـضح  نآ  زا  ماـشه 
زا يزیچ  تمـس  هب  دوخ , لـیم  مغر  یلع  اـما  دـنک , يزیچ  سوه  دوخ  تسد  ناـبزو و  مشچ  شوگ و  اـب  ناـسنا  هک  تسا  تروص  نیدـب 
قح زیچ  نآ  هک  دمهف  یم  دـنز و  یمزاب  رـس  شنتفریذـپ  زا  دـنک و  یم  راکنا  ار  نآ  شلد  دـهد  تسد  وا  هب  زیچ  نآ  رگا  دور و  یمناهنآ 
هب شناـج  دـنک و  یم  سوه  دوـخ  شوـگو  مشچ  لد و  اـب  ار  يزیچ  یمدآ  دـیامرف : یم   , هیآ نیمه  هراـبرد  زین  (ع ,)  رقا ما بـ ـ ما تسین ـ . 
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. دیآ یم  دوجو  هب  لیاح  زیچ  نآ  هب  شلد  قایتشا  وا و  نایم  اما  درادن , قایتشا  نآ  زج  يزیچ 

 (. هقرفتم  ) لد

یم ربخ  وا  لد  توق  زا  درم , راتفگ  دـننادرگ ـ . یمرود  طیرفت  لها  هار  زا  ار  سفن  هک  تسا  یناهاوگ  اهلد , يارب  انامه  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
ـ . دنا هدش  هتشرس  دنک , يدب  اهنآ  هب  هک  یسک  زا  ترفن  دنک و  یکین  اهنآ  هب  هک  یسک  نتـشاد  تسود  رب  اهلد  (ص :)  ادخ ربمایپ  دهد ـ .
 (: ع  ) قداص ماما  بای ـ .  تسد  لد  شیاسآ  هب  اطخ , ندرک  مک  اب  (ع :)  رقاب ماما  تسا ـ .  ناهرب  لـیلد و  ناـگورگ  لد ,  ع :)   ) یلع ماـما 

يدنواشیوخ دننام )  ) ار دوخ  لد  اهلد ـ . ندنکرب  اجزا  ات  تسا  رتناسآ  اههوک , ندـنک  ياج  زا  دزاس ـ . یم  رورابار  اهلد  یـشیدنا ,  تبقاع 
لد شیاسآ  معط  , دناشونن وا  هب  ار  مشخ  ریگولگ  ياه  هعرج  يرابدرب  هک  یسک  ع :)   ) يرکسع ماما  هد ـ .  رارق  يوش ,  یم  شکیرـش  هک 

ودـب تاروـطخ  ار  اـهلد  اـنامه  ع :)   ) یلع ماـما  تسا ـ .  سی  هروـس  نآرق ,  بلقو  دراد  یبـلق  يزیچ ,  ره  ع :)   ) قداـص ماـما  دـشچن ـ . ار 
. دیزاسن تاوهش  ياوام  ار , ناتیاهلد  دینکاوقت و  هناخ  ار , دوخ  ياهلد  ع :)   ) حیسم دنراد ـ . یمزاب  اهنآ  زا  اهدرخ  هک  تسا ,  يدنسپان 

. دیلقت

 . هدیهوکن دیلقت 

نآ رب  ار  دوخ  ناردپ  هچ  ـ نآ دـنیوگ : یم  دـییایب , ربمایپ  يوس  هب  هدرک و  لزان  ادـخ  هچنآ  يوس  هب  دوش : هتفگ  نا  ـ نآ نو بـه  و چـ  . )) نآرق
زا شیپ  يرهـش  چیه  رد  هنوگ  ـن  ید و بـ (( . ؟ دندوب هتفاین  تیادـه  دنتـسناد و  یمن  يزیچ  ناشناردـپدنچ  ره  ایآ  تسا  سب  ار  ام  میا  هتفای 
یپ زا  ام  میا و  هتفاـی  یهار )  و   ) ینییآ رب  ار  دوخ  ناردـپ  اـم  : دـنتفگ اـهنآ  نانارذگـشوخ  هک  نآ  رگم  میداتـسرفن ,  يا  هدـنهدرادشه  وت ,
ملظ ـر  گا مینک و  یم  یبوخ  ام  دندرک  یبوخ  مدرم  رگا  دـییوگب : هکدیـشابن  هدارا  یب  دـلقم و  (ص :)  ادـخ ربمای  پـ میراپـسهار ـ .))  ناشیا 
ملظ امش  دندرک , يدب  رگا  دینک و  یبوخ  امش  دندرک , یبوخ  مدرم  رگا  دیشاب , هتشاد  هدارا  ناتدوخ  زا  هکلب  مینک  یم  ملظ  مه  ام  دندرک 

مه نم  متـسه و  مدرم  عبات  نم  ییوگب :  هک  شابن  تعامج  گنرمه  زگره  دومرفدوخ : باحـصا  زا  یکی  هب  ع )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دـینکن ـ .
رـسک هب  هع ـ  ـ ما شابم ))  هعماو  زومآ  شناد  ای  شاب  دنمـشناد  ای  تسا :  هدمآ  ثیدح  رد  : )) دیوگ یم  هیاهن  رد  يرز  جـ مدرم ـ .  هیقب  لثم 
يارب هملک  نیا  رداـه  دـن  يور مـی کـ نآ پـیـ نیا و  رظن  زا  درادـن و  يا  هدارا  يار و  دوـخ  زا  هک  دـنیوگ  ار  یـسک  میم ـ  دـیدشت  هزمه و 

دوش یم  هتفگ  مه  عما  هکلب   ) دنیوگب ۀعما  نز  يارب  هک  تسین  نین  دو و چـ ـ ـش هتفگ مـی  زین  عما  تهج  نیمه  هبو  ثینات )  هن   ) تسا هغلابم 
ـت سا ـن مـعـنـ یا زا  متسه  وت  اب  نم  دیوگ : یم  همه  هب  هک  تسا  یسک  هعما  دنا : هتفگ  یضعب  ثینات )  هن  تسا  هغ  ـ لا يارب مـبـ نآ  ياه  اریز 

مدرماب نم  دیوگ : یم  هک  یسک  دومرف : تسیچ ؟  هعما  دش : هتفگ  دشابن  هعما  امش  زا  یسک  زگره   :)) هنع هّللا  یـضر  دوعـسم  نبا  ـث  ید حـ
رکف و اب  دـننک . ور  نم  هب  مهبم  لکـشم و  روما  هاگ  ره  تسا .  هدـمآ  ع )   ) یلع ماما  هب  بوسنم  راعـشا  رد  متـسه ـ .))  تعامج )  عبات  (و 
(( 16  )) کچوک وضع  ود  هکلب  ربخ . هچ  مسرپب :  نآ  نیا و  زا  ك .  متـسین ,  نامدرم  دـلقم  نم  منک .  یم  فشک  ار  اهنآ  تقیقح  هشیدـنا 

يرادمتسایر و زا  زیهرپب  دومرف : یلامث  هزمح  وبا  هب  ع )   ) قداص ماما  منک ـ .  یم  نشور  ار  هدنیآ  هتشذگ ,  هب  هاگن  اب  و  هد .  یم  نیرمت  ار 
هک نیا  اما  تسانعم ,)  هچ  هب   ) مناد یمار  يرادمتسایر  موش ,  تیادف  مدرک :  ضرع  یتفا  هار  اهتیصخش ) و   ) لاجر لابند  هک  نیازا  زیهرپب 

تـسد هب  لاجر  لابند  نداتفا  هار  نیمه  زا  مراد  هک )  یـشناد  امـش و  رابخا  ثیدـح و  زا   ) هچ ـ نآ مو  ـ ـس ود  مـن  ـتـم ,  فا هار  لا  ـ جر لا  ـبـ ند
ملع لیلد  نودب  ار  یتیـصخش )  و   ) يدرم هک  نیا  زا  زی  ـ هر بـپـ هک )  تسا  نیا  دوصقم  هکلب   , ) يدـشن هجوتم  دومرف : ترـضح  ما ؟  هدروآ 
یپ رد  سک  چیه  اریز  يرادمتسایر ,  زا  راهنز   ! نایفس يا  دومرف : دلاخ  نب  نایف  بـه سـ ییامن ـ .  شقیدصت  تفگ  هچ  ره  ینک و  تب )  (و 

تسی زا مـا نـ کی  چیه  اریز  میا ,  هداتفارد  تکاله  هب  ام  همه  سپ  موش :  تیادف  مدرک :  ضرع  دش  كاله  هک  نیا  رگم  تفرن ,  تسایر 
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 , يدشن هجوتم  دومرف : ترـضح  ! دنزومایب شناد  ملع و  يو  زا  دـنیایب و  وا  غارـس  هب  مدرم  دوش و  هدرب  شمـسا  دراد  تسود  هک  نیا  زج  , 
ـ .  ینک توـعد  وا  ياـه  هتفگ  هب  ار  مدرم  ییاـمن و  رواـب  تفگ  هچ  ره  ینک و   ( تب و   ) ملع لـیلد  نودـب  ار  يدرم  هک  تسا  نیا  دوـصقم 
نای الم  هاگ  ره  هکلب  دـندر , تدابع مـی کـ اراهنآ  هک  نیا  هن  دومرف : مهناـبهر ,))  مهرابحااوذـختا و   )) هیآ هراـبرد  (ص ,)  اد ـبـر خـ ما پـیـ
مدرم دـندرک , یم  مارح  نانآ  رب  ار  يزیچ  رگا  ودنتـسناد  یم  لالح  ار  نآ  مه  اهنآ  دندرمـش , یم  لالح  نانآ  يارب  ار  يزیچ  ناـشنابهارو 

((, دنداد رارق  شیوخ  نادنوادخ  ادـخ  ياج  هب  ار  دوخ  نابهارو  نای  الم   )) هیآ هرابرد  ع ,)   ) قداص ما  ـ ما دندرمـش ـ . یم  مارح  ار  نآ  مه 
یم مارح  ار  یلـالح  لـالح و  ار  یمارح  مدرم  يارب  هکلب  دـنتفرگ  یمن  هزور  دـندناوخ و  یمن  زاـمن  اـهنآ  يارب  هک  مسق  ادـخ  هب  دوـمر : فـ

هب ار  مدرم  هک  دـنگوس  ادـخ  هـب  , دـی ـ ناد بـ ـد : یا ـ مر مـی فـ ـه ,  یآ هرا هـمـیـن  ـ برد نـیـز  دـندومن ـ . یم  يوریپ  ناـشیازا  مـه  مدرم  دـندرک و 
لالح و ار  یمارح  مدرم  يارب  هکلب  دـنتفریذپ  یمن  هتبلا  دـندرک , یم  توعددوخ  تدابع  هب  ار  نانآ  رگا  دـندناوخ  یم  ـ نار دوخ فـ تداـبع 
 : تشون , ریخلا دعس  هب  يا  همان  رد  (ع ,)  رقاب ما  ـ ما دندرک ـ . یم  تدابع  ار  ناشیا  هتـسنادن ,  مدرم  ناس  نیدب  دندرک و  یم  مارح  ار  یلالح 

يدوس ناشیرگادوس  نیا  دـندرک و  فیرحت  نامتکار و  لیجنا )  تراوت و   ) با قیاقح کـتـ هک  نانامه   , سانـشب ار  ناـبهر  راـبحا و  لاـثما 
قیاقح یناعمو و  دننک  یم  تاعارم  ار  نآرق  ظافلا  هک  نانامه   , سانشب تما  نیا  نایم  رد  ار  اهنآ  لا  ـثـ ما يرآ ,  دندوبن . هتفایهر  دیشخبن و 

و  ) دنوش نوگانوگو  هدنکارپ  سو  اوه و هـ نارادولج  هاگ  ره  ودـنروخمد  تیرثکا )   ) نارـس ناگرزب و  اب  نانیادـنیامن  یم  فیرحت  ار  نآ 
يایند زا  هک  دـنک  یم  یهارمه  سک  نآ  بـا  ـی )  مال ـ ـسا ـت  ما يا  ـ ها ناـبهر نـمـ و   ) راـبحا نیا  دـنزب ) لالقتـسازا  مد  دوخ  يارب  سک  ره 

دـنا و سوه  اوه و  نارادولج  دنتـسه , نابهر  راـبحا و  لاـثما  ناـنیا  شناد .  ملع و  زا  هدـع  نیا  هرهب  تسا  نیا  دـشاب و  رادروخرب  يرتشیب 
نیا نامگ  هب  ار  یقح  ای  دـنک و  لابند  تسا  تیادـه  هک  نیا  لایخ  هب  ار  یتلالـض  سک  ره  ع :)   ) یل ما عـ ـ ما يدوبان ـ .  تکاله و  نارتهم 

. دراد یمن  شروذعم  سک  چیه  دتفا , رد  تکاله  هب  راک  نیا  اب  دراذگ و  ورف  تسا  تلالض  هک 

 . تساور وا  زا  دیلقت  هک  یسک 

بناـج زا  نیا  دـنیوگ : یم  هاـگ  نآو  دنـسیون  یم  باـتک  دوـخ  شیپ  زا  هـک  یناـسک  رب  ياو  سپ   )) هـیآ هراـبرد  ع ,)   ) يرک ـ ـس ما عـ ـ ما  ـ
ار نآ  هک  دنتشادن  نیا  زج  ـی  هار تارو  ـت تـ خا يار شـنـ دوهی بـ موق  رگا  درک : ضرع  ع )   ) قداص ترضح  هب  يدرم  دومرف :  ((, تسادخ

شهوکن نانآ  نانخس  نتفریذپو  ناشیاملع  زا  دیلقت  ببس  هب  ار  نانآ  ـد  نواد ـ خار چـ ـد , نر ارف گـیـ دنونـشب و  دوخ  نایالم  نادنمـشناد و  زا 
: دو ـ مر فـ ع ))   ) قدا ـ ـص  ) ترـضح دننک ؟ یم  دیلقت  ناشیاملع  زا  هک  دنتـسهام  ماوع  دننام  زین  دوهی  ماوع  هک  تسا  نیا  زج  ـت ؟  ـسا هدرک 
هک تسا  نیا  رد  اهنآ  كارتشا  كار نـقـطـه  ـتـ ـشا یتهج نـقـطـه  زا  تسا و  قرف  یتهج  زا  دوهی  ياملع  ماوع و  اب  ام  ياـملعو  ماوع  ناـی  مـ
مه اب  هک  تهج  نیا  زا  اما  تسا و  هدیهوکن  ناشیاملع  زا  دیلقت  ببس  هب  زین  ار  ام  ماوع   , هدرک شهوکن  ار  دوهی  ماوع  هک  نانچمهدنوادخ 

ناـشیاملع هک  دنتـسناد  یمدوهی  ماوع  وـمرف : ترـضح  دـیهد : حیـضوت  میارب  هّللا ,  لوـسر  نباـی  در : ضر کـ در عـ نآ مـ هن .  دـنراد , قرف 
اهیریگ هوشر  اه و  ـ یرا ـظـه کـ حال اـهیرگیجنایم و مـ اـب  ار  یهلا )   ) بجاو ماـکحا  دـنروخ , یم  هوشر  مارح و  دـنیوگ , یم  غورد  اراکـشآ 

دنراذگ و یم  رانک  ار  دوخ  دیاقعو  نییآ  نید و  نآ  رثا  رب  يدیدش هـسـتـنـد کـه  ياهیرادبناج  هب  التبم  اهنآ  دنتـسناد  یمدنهد  یم  رییغت 
هب دنتـسه و  وا  رادبناج  هکدنهد  یم  یـسک  هب  قحان  هب  ار  نارگید  لاوما  ودننک  یم  لامیاپ  دنراد  بصعت  وا  دـض  رب  هک  ار  یـسک  قوقح 

رواب امازلا  دوخ , یبلق  تخا  نیا شـنـ اب  دنوش و  یم  مارح  روما  بکترم  هک  دنتسناد  یم  دنیالآ  یم  یشک  قح  ملظ و  هب  تسد  نانآ  رطا  خـ
دـشاب مدرم  وا و  نایم  هطـساو  ادـخ و  يوگنخـس  دـناوت  یم  تسا و نـ قساف  دـهد  ماجنا  ار  دوهی  ناـی  ـالم  ياـهراک  سک  ره  هک  دنتـشاد 

رواب دننک  یم  هک  یلقنو  تفریذـپ  ار  اهنآ  ربخ  دـیابن  هک  دنتـسناد  یمو  ـتـنـد  ـشاد ـهـا  نآ زا  یتخانـش  نینچ  هک  یناسک  زا  نوچ  نیاربانب , 
ناـشیاهقف هکدـننادب  رگا  مه  ناـنآ  دـنا  نی  ـت مـا نـیـز چـنـ ما ماو  عـ داد . رارق  شهوکن  دروم  ار  ناـنآ  دـنوادخ  , دـندرک یم  يوریپ  درک ,

نینچ زارگا  دنتـسه  نآ  ياهمارح  ایند و  ماطح  هتفیـشو  دـنیالتبم  دـیدش  ياهیرادـبناج  تابـصعت و  دـننک و بـه  یم  هانگ  قسف و  اراکـشآ 
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شهوکن  , ناشراکدب قساف و  ياهقف  زا  يوریپ  دیلقت و  ببس  هب  ار , نانآ  دنوادخ  هک  دنتسه  ینایدوهی  نامه  دننام  دننک , دیلقت  ـی  یا فـقـهـ
ماوع رب  دشاب , شیالوم  نامرف  عیطم  دزیتسب و  شـسفن  ياوه  اب  دشاب و  دوخ  نید  نابهگن  رادنتـشیوخ و  هک  یهی  ـا هـر فـقـ ما تسا .  هدرک 
یسک دیدید  رگا  (ع :)  دا ما سـجـ ـ ما اهنآ ـ . همه  هن  دنتسه , اراد  هعیـش  ياهقف  یخرب  اهنت  ار  اهیگژیو  نیا  هتبلا  دننک و  دیلقتوا  زا  هک  تسا 

ناـتبیرف هک  دـییاپب  دـنک , یم  ینتورفراـهظا  شیاـهراتفر  تاـکر و  رد حـ دـنز و  یم  ییاـسراپ  زا  مد  شراـتفگ  رد  تـسا و  حالـصلارهاظ 
تسا هاتوک  نآ  ياهمارح  باکتراو  ایند  زا  ناشتسد  یلدزب ,  هشیدنا و  رد  یتسسو  فعـض  ببـس  هب  هک  یناسک  دنرایـسب  هچ  اریز , , دهدن

لایما و هک  ارچ  دبیرفن , ار  امـش  هک  دـییاپب  دـنک , یم  يراددوخ  مار  لا حـ ندرو مـ زا خـ ـد  ید ـ ید ـر  گا و  دـنا . هدرک  ایند  ماد  ار  نید  نانیا 
دنوادخ نامرفوریپ  ار  دوخ  سفن  ياوه  هک  تسا  يدرم  نآ  درم , وکین  درم , انعم  ما  بـه تـمـ در , ـا مـ ما تسا .  نوگانوگ  مدرم  ياهشهاوخ 

تزع و هب  لطاباب  ماو  ترد تـ تزع و قـ زا  ار , قح  اب  هارمه  يراوخ  فعـض و  دریگ  راک  هب  ادـخ  ياضر  هاررد  ار  شیاهییاناوت  دـنادرگ و 
نیا دناشک  یم  هدنیاپ  تمعن  هب  ار  وا  دنک , یم  لم  ـحـ تا ـیـ ند رد  هک  ار  یکدنا  ياهیتخـس  جنر و  هک  دنادبو  دـنیبب  رتکیدزن  يدـبا  تردـق 

لـسوت وا  هب  ناـتراگدرورپ  هاـگرد  رد  دـینکدوخ و  قشم  رـس  ار  وا  شور  هار و  دـینز و  ـنـگ  چوا نماد  هب  سپ  درم  وـکین  درم , نآ  تسا 
هک نیشیپ  ياهتما  نایم  زا  قالخا .  یملع و  یثحب  دنام . یمن  خساپ  یب  وا  شهاوخ  چیه  ودوش  یمن  در  وا  زا  ییاعد  چیه  هک  اریز  دییوج ,
نب یسوم  زا  همه  زا  شیب  زین  هتـشذگ  ناربمایپ  نایم  زا  هدش و  وگ  زاب  همه  زا  شیب  لیئارـسا  ینب  ناتـساد  هدمآ ,  نآرقرد  ناشتـشذگ  رس 
مان رباربود  ینعی  هدـش ,  هدرب  ماـن  وا  زا  نآرق ,  ياـج  شـشو  یـس  دـصکی و  رد  دوش  یم  هتفگ  هک  روط  نآ  تسا  هدـش  داـی  ع )   ) نارمع
مان اج  هنو  تص  ـ ـش رد  هدش ,  وا  زا  دای  نیرتشیب  ناربمایپرگید  اب  هسیاقم  رد  یـسوم  زا  سپ  هک  می  ـ هار ـ با تر  ـ ـض زا حـ ار  ـ یز ع ,)   ) میهاربا

میهاربا ترضحار  نآ  ساسا  هک  تسا  يا  هنات  ـ ـسر اتکی پـ فینح  نید  نامه  مالـسا  هک  تسا  نیا  ارهاظ  مه  رما  نیا  لیلد  تسا  هدش  هدرب 
: دـیامرف یم  لاعتم  يادـخ  دـناسر  لامک  ماـمت و  هب  (ص ,)  دـمحم ترـض  حـ دو , ربماـیپ خـ يارب  ار  نآ  ناحبـسدنوادخ  تشاذـگ و  (ع ) 

رتوخ هزیت  رتجوجلاهتلم و سـ اهتما و  همه  زا  لیئارسا  ینب  رگید  فرط  زا  دیمان )) ناملسم  ار  امش  الب  دو کـه قـ ـ بوا میهاربا ,  ناتردپ  نییآ  ))
دنتـشاد و یفا  ـ ـصوا نـیـز چـنـیـن  دو , نا بـ ـ نآ هب  التبم  (ص )  ادخ ربمایپ  هک  برع  رافک  هک  نانچمه  دنا , هدوب  رت  شکرـس  قح  ربارب  رد  و 

ناشیارب  , یهدـن ناشمیب  هچ  یهد و  ناشمیب  هچ  دـندشرفاک , ـی کـه  نا ـ ـس کـ : )) دـش لزان  ناشیا  هرابرد  هیآ  نیا  هک  دیـسر  اج  نآ  هب  راک 
رد تنوشخو ,  یلدگنـس  دننام  هدرک ,  رکذ  لیئارـسا  ینب  يارب  نآرق  هک  يا  هل  ـ یذر فا  ـ ـصوا ما  تـمـ دـیورگ .)) دـنهاوخن  تسا ,  ناسکی 

یقالخا رارـسارد  میزرو و  تقد  تسا  هدـمآ  نآرق  رد  هک  لیئارـسا  ینب  ياهناتـساد  رد  هچنانچ  لاح  ره  هب  تشاد  دوجو  زی  بر نـ رافک عـ
یگدـنز نیا  یـسح  ياهیـشوخ  ذـیاذل و  رد  هتفر  ور  تایدامرد و فـ قرغ  دـنا  هدوب  یمدرم  اهنآ  هک  میوش  یم  هجوتم  مینک ,  گنرد  اهنآ 

مه هزورما  دروآ و  یمندورف  میلـسترس  يدام  تالامک  اهتذـلربارب و  رد  زج  دروآ و  یمن  ناـمیا  سح  زا  رتارف  يزیچ  هب  موق  نیا  يرهاـظ 
ار مـی فـهـمـنـد يزیچاهنت  هدروآ و  رد  هدام  سح و  داـیقنا  تحتار  ناـنآ  هدارا  لـقع و  هک  تسا  تلـصخ  نیمهد  ـ نراد ار  تلاـح  نیمه 

ینب هک  دوش  یم  بجوم  سح  ربارب  رد  یگدرپس  رـس  دننک  زیوجتود  نیا  هک  دنهاوخ  یم  ار  يزیچ  اهنت  دـنهد و  هزاجا  هدام  کـه حـس و 
هک دنک  یم  باجیا   , هدام ربارب  رد  میلست  دنریذپن  دنک , ـت نـ لالد نآ  ینامز کـه حـس بـر  ات  دشاب , قح  هچ  رگ  ار , ینخـس  چیه  لیئارـسا 

ـت ـسا هد  ـ ـش بجوم  رما , نیا  دنریذپب  دشابن , قح  هچ  رگ  دندنـسپ  یمو  دـنهاوخ  یم  اهنآ  هاوخ  ایند  ـت و  ـسر هدا پـ ناگرزب مـ ار  هچ  ره 
اهنآ یـسح  هدودـحمرد  هچنانچ  ار  يوریپ و تـبـعـیـتـی  هنوگ  ره  فرط  کی  زا  دـنوش  التبم  رادرک  راتفگ و  رد  ضقاـنت  هب  تلم  ـن  یا کـه 

ار یتیعبت  هنوگره  رگید  فرط  زا  دننک و  یم  شهوکن  دشاب , مه  تسرد  يوریپ  دـیلقت و  نیا  هچ  رگ  تسادـیلقت ,  هک  نیا  مان  هب  دـجنگن 
فقوت هتبلا  دنیاتس  یم  تسا  یگدنز  زا  يرادرب  هرهب  هک  نیا  مان  هب  دشاب , اوران  یتیعبت  دنچ  ره  دشاب , راگزاساهنآ  يدام  ياهـسوه  اب  هک 

, دـندناشچ یم  نانآ  هب  ار  اه  ـکـنـجـه  ـش عاونا  دـندوب و  هدـش  هدیـشک  یگدـنب  يراوخ و  هب  نایرـصم  يوس  زا  هکرـصم  رد  اهنآ  ینالوط 
نیا هب  دوب , ناشراگدرورپ  يوسزا  یگرزب  شیامزآ  نیا  دنت و  ـ شاد هگن مـی  هدنز  تمدخ  يارب  ار  ناشنانز  دندیرب و  یمرس  ار  ناشنارسپ 
دوخ تسرپادخ  ياملع  ناربمایپ و  تاروتسد  رباربرد  لیئارسا  ینب  هک  دوب  لیالد  نیا  هب  يراب ,  تسا .  هدز  نماد  هدرک و  کمک  عوضوم 
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لابق رد  نانآ  ياهیریگ  ـعـ ضو هراب مـ نیا  رد   ) دندروآ یمدورف  میلست  رس  یتخ  بـه سـ دو , نا بـ ـشـ تر ـ خآو ـی  گد ـ نز حال  ـ ـص هب خـیـر و  هک 
هزور نـیـز حـق و ـ ما دــنتفریذپ . یم  دوز  یلیخ  ار  شکرــسو  ضرغم  دارفا  توـعد  لـباقم ,  رد  و  دــیروایبرطاخ ) هـب  ار  وا  زج  یــسوم و 
سح و رب  ندمت  نیا  هدولاش  اریز  تسا ,  هدش  راتفر  ییالب گـ نینچ  هب  هدروآ ,  ناغمرا  هب  برغ  ناهج  هک  ییدام  ندمت  رثا  رب  تقی ,  حـقـ

يدام تذل  نمضتم  هک  یتاعوضوم  رد  هن  دریذپ و  یم  یلیلد  تسارود ,  هب  هدام  سرتسد  زا  هچنآ  هرابرد  هن  اذل  تسا  هدش  هتشاذگ  هدام 
الاو و فرا  هک مـعـ تسا  هدـش  بجوم  هدیـشک و  نالطب  طخ  یناسنازیارغ  ماـکحا  رب  عوضوم  نیا  دـنک  یم  هبلاـطم  یلیلد  تسا ,  یـسح 
دزاس و التبم  یهابتو  داسف  نیرتدب  هب  ار  ینا  ـ ـس ـ نا هعماج  دـنکدیدهت و  يدوبان  هب  ار  تیناسنا  ددـنبرب و  تخرام  نایم  زا  هل  ـ ـضا قال فـ ـ خا

نیا لباقم  هجیتن  تسرد  یقالخا ,  لماک  ياهـشهوژ  بـحـثـهـا و پـ دریگ . ارف  ار  اج  همه  نآ ,  راوگاـن  ياهدـمایپ  هک  دـییاپ  دـهاوخن  يرید 
تهج نیا  زا  یناسنا ,  عون  هک ,  نیا  حیضوت  دنسپان  دب و  يدیلقتره  هن  تسا و  هدیدنـسپ  بول و  یلیلدره مـطـ هن  اریز  دهد , یم  ار  تلاح 

رگم دبای , یمن  ققحت  ناس  ـ نا هدارا  دنک  یم  تکرح  دوخ  یگدنز  تالامک  يوس  هب  هشیدنا  رب  ینتبم  يدارا  لاعفا  اب  ـت ,  ـسا نا  ـ ـس ـ نا هک 
دیاب ناسنا  اذل  تسا  راوتسا  نآ  رب  يرورـض  يدوجو  لا  هک کـمـ تسا  يا  هدولاش  اهنت  هشیدنا  نیاربانب ,  دزیخرب  هشیدنا  رکف و  زا  هک  نیا 

رادروخرب دراد , دنویپاهنآ  اب  هط  ـ ـساو ـطـه یـا بـی  ـساو وا بـا  يدو  ـ جو لا  ير کـه کـمـ یلمع و نـظـ ياهرواب  تاقیدـصت و  هتـشر  کی  زا 
یـا هیجوت و تـحـلـیـل مـی کـنـیـم ,  اهنآ  اب  ار  دوخ  یعامتجاای  يدرف  ياهراک  ام  هک  دنتس  ـی هـ یا ـ یا نا قـضـ تا هـمـ ـقـ ید نیا تـصـ دشاب 

هزیرغ رگید , يوس  زا  وس . کی  زا  نیا  میـشخب  یم  یجراـخ  ققحت  ار  اـهنآ  دوخ  لاـمعا  اـب  سپـسو  میروآ  دو مـی  ـن خـ هذ رد  ار  ـهـا  نآ
دنک وجتـسج  قیقحت و  دروآ  یم  مو  وا هـجـ ـن  هذ هک بـه  یبلاطمای  دنک  یم  هدـهاشم  هک  یثداوح  للع  هرابرد  هکدـنک  یم  باجیا  ناسنا 
چیه دهد و  یمن  ماجنا  ار  نآ  دـنکن , ادـیپ  دـشخب  یجراخ  ققحتار  دو  تا خـ ـنـیـ هذ نآ  هطـساو  هب  دـهاوخ  یم  هک  ار  يراک  تلع  ات  اذـل 

یطخت هدعا  نیازا قـ زگره  تسا و  ناسنا  تلاح  نیا  دبایب  یتلع  نآ  يارب  يوحن  هب  هک  ینامز  رگم  دنک , یمن  قیدص  زین تـ ار  يرظن  هیضق 
دوش یم  فرط  رب  هه  ـبـ ـش ـگ ,  نرد ـل و  ما اب تـ دـهد , یم  ناشن  ار  لصا  نیا  فالخ  هک  میوش  ور  هب  ور  يدراوم  اـب  مه  رگا  دـنک و  یمن 

یعطق يرطف  لمع  ققحت  تسا و  ناسکی  اهناسنا  هم  تر هـ ـطـ فو ـت  ـسا ير  يرما فـطـ نآ ,  هب  نتفای  شمارآو  نانیمطا  تلع و  يوجتـسج 
تسوا ناوت  تقاط و  زا  رتارف  هک  دراد  یم  او  ییلمعو  يرکف  ياهراک  هب  ار  ناسنا  هزیرغ ,  نی  هـمـ دنز . یم  رس  ناسکی  هب  همه  زا  تسا و 

يدر يور طـبـیـعـی فـ دوخ و نـیـ هب  هیکت  اب  دـناوت  یمن  ییاـهنتب  ناـسنا  کـی  هک  يروط  هب  تسا ,  هدرتسگ  رـشب  یعیبط  ياـهزا  اریز نـیـ , 
هدرب شیپ  ندمت ,  تیندم و  نامه  ینعی  ـی ,  عا ـتـمـ جا ـی  گد ـ نز يوس  هب  ار  رشب  ترطف ,  نیمهاذل  دهد  ماجنا  ار  اهرا  ـن کـ یا ـش ,  یو خـ

ياضعادـننام تسا ,  هتخاس  لوحم  يا  هفیظو  یهورگره  هب  تسا و  هدرک  میـسقت  عیزوت و  هعماجدارفا  نایم  ار  یگدـنز  ياهزاین  نیماـت  و 
یم رب  دوجوم  نآ  هب  ـا  عو نآ مـجـمـ هجیتنو  هدـیاف  اما  دـنهد  یم  ماجنا  يا  هفیظو  هناگادـج  کـی  ره  هک  هدـنز  دوجو  ند مـ مـخـتـلـف بـ
نآ هتـشر  هخاش و  ره  رد  دنک و  یم  ادیپ  ینوگانوگ  بعـش  عیانـص ,  مولع و  دوش و  یم  هدرتسگ  رتدایز و  هتـسویپ  یناسنا  ياهزاینددرگ 
دوب تعنص  کی  ای  ملع  کی  عیانص ,  مولعزا و  يرایسب  هتشذگ ,  ناراگزور  رد  دنوش  یم  تیبر  صـصختم تـ نارگتعنـص  نادنمـشناد و  ,

تـسا لقتـسم  تعن  ـ ـص ملع و  دـنچ  ای  کی  شدوخ  يارب  اهنآ  زا  یباب  ره  هک  مینیب  یم  هزورما  اما  ـد , ـش نآ مـی  راد  هد  کیو نـفـر عـهـ
شیب رد  رفن  کی  دوش و  یم  میسقت  هتـشرو  هخاش  نیدنچ  هب  زورما  اما  دوب  یعیبط  مولع  عورف  زا  نف  کی  هتـشذگ  رد  یکـشزپ  شنادالثم 
هنیمز ناـمه  رد  هک  دـنک  یم  راداوار  ناـسنا  يرطف ,  ماـهلا  کـی  قـب  طـ عو ,  ـ ـضو ـن مـ یا دـنک . ادـیپ  صـصخت  دـناوت  یمن  هتـشر  کـیزا 
دراد دامتعا  وا  تراـهم  هبرجت و  هب  هک  یـسک  زا  رگید , ياـه  هتـشر  رد  دزادرپب و  لـئاسم  تلع  رد  قی  هب بـحـث و تـحـقـ دوخ  یـصصخت 

يوریپ نیا  تقیقح  دنک  هعجارم  عوضوم  نآ  علطم  دارفا  هب  یعوضوم ,  ره  رد  هک  تسا  نیا  رب  هعماج  يالقع  يانب  نیاربانب ,  دنک . يوریپ 
هک نیا  امک  دـسرب , یعوضوم  یلیـصفت  لیالد  دـناوت بـه  یمن  ناسنا  هک  ییاـجرد  تسا  یلاـمجا  لـیلد  هب  ندرک  هیکت  حلطـصمدیلقت ,  و 

تسد هب  لیصحت و  یپ  رد  القتسم  , دروآ تسد  هب  ار  يرما  یلیـصفت  لیلدو  تلع  دناوت  یم  هک  ییاج  رد  ات  دنک  یم  باجیا  ناسنا  ترطف 
دیا ناسنا یـا بـ ترطف ,  رظن  زا  نیاربانبدـنک ,  یمن  هیکت  ملع  زج  يزیچ  هب  ناسنا  هک  تسا  نآ  رما  نیا  یلک  كالم  دورب  لیلد  نآ  ندروآ 
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شدوخ هچنانچ  ینعی  دـنک , يوری  ـ پو دـیلقت  دـیاب  اـی  دورب , نآ  لیـصحت  تلع و  یپرد  القتـسم  دراد  ییاـناوت  هچناـنچ  ینعی  دـنکداهتجا ,
یناـسنا دارفا  زا  يدرف  تسا  لاـحم  هک  اـج  نآ  زا  دـیامن  هعجار  نـف مـ نآ  ياـناد  هـب  دـنک و  يوریپ  درادـن , ار  تـلع  يوجتـسج  ییاـناوت 

هب هک  دوش  یمن  ادیپ  يدرف  چـیهاذل  دـنک , ادـیپ  صـصخت  رحبت و  تساهنآ ,  هب  یکتم  یگدـنز  هک  یلـصا  نوؤش  مامت  رد  القتـسمدناوتب 
شدوخ دنک , یمن  دیلقت  سک  چیه  زا  دوخ  یگدنز  رد  هک  دنک  روصت  ایدنک  اعدا  ار  نیا  فالخ  یـسک  رگا  دشابن و  وریپو  دـلقم  يوحن 
داهتجا مه  دنک و  ادیپ  ار  يزیچ  ببـس  تلع و  دناوت  یم  ناسنا  هک  ییاج  رد  ندرک  دیلق  هـم تـ يرآ ,  تسا .  هدرک  شزرا  یب  ریقح و  ار 

ـعـه ما ـل مـهـلـک جـ ماو زا عـ ود  ره  درادن , ار  يزیچ  ببـس  تلع و  هب  ندیـسر  ییاناوت  دیآ و  یمنرب  شا  هدهع  زا  ناسنا  ـی کـه  یا رد جـ
للع بابسا و  همه  هک  تسا  یببس  وا  اریز  تسا ,  حیحص  ناحبس  دنوادخ  دروم  رد  طقف  ضحم  يوریپ  تسا  یناسنا  ندمت  هدننک  دوبان  و 

. دوش یم  یهتنم  وا  هب 

 . ملق

 . ملق

ياـهدرخ ع :)   ) یلع ماـما  داد ـ .)) شزومآ  ملق ,  هلیـسو  هب  هک  ییادـخ  ناـمه  ((. )) دـنراگن یم  هچنآ  ملق و  هب  دـنگوس  نوـن ,   . )) نآرق
ربمایپ تسوت ـ .  يوگنخس  نیرتایوگ  تا ,  هماخو  تسوت  يدنمشوه  هجنس  وت , هداتسرف  تسا ـ .  ناشیا  ياه  هماخ  كونرد  نادنمشناد , 

یم سپدنروآ  یم  ـت ,  سا هد  هدز شـ نیـشتآ  ییاهلفق  نآرب  هک  شتآ  زا  یتوبات  رد  ار  هدنـسیون )   ) ملق بحاص  تمایق ,  زور  (ص :)  ادخ
یم هدوشگ  شتوبات  دشاب , هتخادنا  راک  هب  ادخ  يدونـشخ  تعاط و  هار  رد  رگا  تسا ,  هدرب  راک  هب  یهار  هچ  رد  ار  شا  هماخ  هک  دـنرگن 

 . نک یمطوقس  (( 17  )) فیرخ داتفه  توبات  دشاب , هتفرگراک  هب  ادخ  تیصعم  هار  رد  رگا  دوش و 

. رامق

. رامق

زا ناـشهانگ   ( یل  ) تـسا و مدرم  يارب  ییاـهدوس  گرزب و  یهاـنگود  نآرد  وـگب : دنـسرپ , یم  وـت  زا  راـمق  بارــش و  هرا  ـ برد  . )) نآرق
 ((. هعرق ياهریت  هلیسو  هب  ار ) يزیچ   ) امش ندرک  تمسق  زین  نوخ و  رادرم و  تسا :  هد  ـ ـش مار  ـمـا حـ ـش بـر   ((. )) تسا رتگرزب  ناشدوس 

دـشاب دینیزگ , يروداهنآ  زا  سپ  دنناطیـش  لمع  زا  و )  ) دندیلپ هعرق  ياهریتو  اهتب  رامق و  بارـش و  دیا , هدروآ  نامیا  هک  ینا  ـ ـس يا کـ ))
دراد زاب  زامن  زا  ادخ و  دای  زا  ار  امش  دنکداجیا و  هنیک  ینمشد و  امش  نایم  رامق  بارش و  اب  دهاوخ  یم  ناطیـش  انامه  دیوش  راگتـسر  هک 

و (( 18 ( )) رد هس   ) رپ هس  درن و  جنرطش و  (ع :)  اضر ما  ـ ما تسا ـ .  رامق  نامه  رسیم , (ع :)  اضر ماما  دیراد ـ . ؟ یم  رب  تسدامـش  ایآ  سپ 
يزاب هب  نمؤم  دومرف : يزاب ,  جنرطـشزا  لاؤس  هب  خـساپ  رد  (ع ,)  رقاب ماما  تسا ـ .  رـسیم  دوش , تخاـبو  درب  اـهنآ  اـب  هک  يرگید  زیچ  ره 

یمن يزاب  هب  هک  تسا  مرگرـس  نادنچ  نمؤم ,  دومرف : يزاب ,  جنرطـش  زاریکب  لاؤس  هب  خـساپ  رد  ع ,)   ) قداص ماما  دـسر ـ . یمن   , ندرک
و  )) هیآ هراـبرد  ع ,)   ) قداـص ما  ـ ما تسا ـ .  رـسیم  رامـش  رد  زیچ  نآ  دـنادرگ , لفاغادـخ  داـی  زا  هـک  يزیچ  ره  ع :)   ) یلع ماـما  دـسر ـ .

نیا زا  ار  اهنآ  لجوزع  دنوادخ  دندز و  یمرامق  رگیدکی  اب  دوخ  لام  نز و  رس  رب  شیرق  : دومرف دیروخم ,)) اوران  هب  دوخ  نایم  ار  ناتلاوما 
درک و یم  یهن  دنـشاب , هدروآ  تسد  هب  تخاب  درب و  زا  ناکدوک  هک  ییودرگ  ندروخ  زا  ع )   ) قداص ماـما  ینوکـس :  دومرف ـ . یهنراـک 

یم یهن  دنروآ , تسد  هب  تخاب  درب و  اب  ناکدوک  هک  ییودرگ  ندروخ  زا  (ع )  داجـس ماما  (ع :)  رقا ما بـ ـ ما تسا ـ .  مارح  نآ  دومرف : یم 
, دنک تنعل  شیادخ  هک  دیزی  دندرب , ماش  هب  ار  ع )   ) یلع نب  نیسح  رـس  هک  یماگ  هـنـ ـا(ع :)  ـضر ما  ـ ما تسا ـ .  مارح  نآ  دومرف : درک و 

بار ند شـ ـیـ ـشو ـ نو اذ  ندرو غـ هب خـ عورـش  دوخ  نایفارطااب  نوعلم  نآ  دنتخادنا  هرفـس  دنتـشاذگ و  شـس  رد مـجـلـ ار  نآ  داد  رو  ـتـ ـسد
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دیزی درک و  نهپ  ار  جنرطـش  هتخت  تخت  يور  دنتـشاذ و  ریز تـخـتـش گـ یتشت  نایم  ار  رـس  داد  روتـسد  , دـش مامت  هک  ندروخ  دـندرک و 
درک و یمدای  نانآ  زا  رخسمت  اب  درب و  یم  ار  مهیلع ,  هّللا  تاولـص  وا , دج  ردپ و  نیـسح و  مان  ـب  تر ـ مو تسـشن  يزاب  جنرطـش  هب  نوعلم 

یم ـیـن  مز يور  ـت  ـش راـنک تـ ار  نآ  هدـنامیقاب  هاـگ  نآ  دیـشون و  یم  راـب  هس  تـشاد و  یم  رب  بارـش  , درب یم  دوـخ  ـیـب  قر زا  ها  ره گـ
رمخلا و اـمنا   )) هیآ ـی کـه  ما هـنـگـ دـنک ـ . يرود  يزاـب  جنرطـش  يراوـخ و  بارـش  زا  دـیاب   , تساـم هعیـش  هک  سک  ره  سپ ,  تـخیر 

نآ اب  هک  ودرگ , درن و  هتخت  ياهسات  یتح  يزیچ ,  ره  دومر : تر فـ حـضـ دندیـسرپرسیم , هرابرد  (ص )  ادخ لوسر  زا  دش ,)) لزانرـسیملا 
؟  تسیچ مالزا ))  : )) دش ضرعدندرک  یم  حبذ  ناشنایادـخ ,  يارب  هچنآ  دومرف : تسی ؟  چـ با ))  ـ ـص ـ نا : )) دـش ضرع  دوش  تخابو  درب 

. درک مارح  نم  رب  ار  (( 19  )) هبوک ورامق  بارش و  دنوادخ  (ص :)  ادخ ربمایپ  دنتخادنا ـ . یم  هعرق  اهنآ , هلیسو  هب  هک  ییاهریت  : دومرف

 . يدیمون

. ادخ تمحر  زا  يدیمون 

نارفاـک هورگ  زج  اریز  دیـشابم , دـیمون  ادـخ  تمحر  زا  دینکوجتـسج و  شردارب  فسوی و  زا  دـیورب  نم ,  نار  ـ ـس يا پـ  . )) نآرق دـیمون .
زا ناسنا  (( . ؟ دوش یم  دـیمون  شراگدرورپ  تمحر  زا  ناهارمگ ,  زج  یـسک ,  هچ  تفگ :  ((. )) دوش یمن  دـیمون  ادـخ  تمحر  زا  یـسک 

رافغتسا هک  یسک  زا  متفگـش  رد  ع :)   ) یلع ماما  دوش ـ .)) یم  دیمون  و )  ) سویام دسر , وا  هب  یبیـسآ  نوچ  دوش و  یمن  هتـسخ  ریخ  ياعد 
 (: (ص ادـخ ربماـی  پـ وشم ـ . دـیمون  دوخ  هاـنگ  زا  تسا ,  زاـب  هبوت  رد  هک  یناـمز  اـت  دوش ـ . یمدـیمون  فصو ,  نیا  اـب  دراد و  دوـخ  اـب  ار 

طیرفت ثعاب  يدـیمون ,  ع :)   ) یلع ماما  هتـشگ ـ .  دـیمون  دـباع  ات  تسا ,  تمحر  هب  رتکیدزن  لاـعتم  يادـخ  تمحر  هب  راودـیما  راـکهنگ 
زا ار  مدـیما  منادرگ و  یمن  هریچ  وت ) هب   ) مکین ناـمگ  رب  ار  ساـیو  يدـیمون  یهلا !  هینابعـش : ـ  تاـجانم  رد  دوـش ـ . یم  يراـک  ریـصقتو 
 , نمزا نارازگساپس  دنتسه و  نم  ینامهیم  رد  نمزا ,  نارادربنامرف  دو : ـ مر لا فـ ياد مـتـعـ خـ مرب ـ .  یمن  وت , يابیز  ششخب  يراوگرزب و 

تـسود نم  دـندرک , هبوت  رگا  منادرگ  یمن  دـیمون   , متمحر زا  ار  دوخ  نانامرفان  نم و  تمعنرد  نم ,  ناگدـننک  دای  نم و  یگدـنیازف  رد 
زارتدرـس ادخ , تمحر  زا  يدیمون  دـیامرف : یم   , یمیکح زا  لقن  هب  ع ,)   ) قداص ماما  مهد ـ .  ناشباوج  , دـنناوخب ارم )  ) رگا متـسه و  اهنآ 

 ( یک ـ ـش زا خـ  ) اـم ياـههوک  ایادـخ ! راـب  دـیامرف : یم  ناراـب ,  ياـعدرد  دوـخ  هبطخ  زا  ـی  ـش رد بـخـ ع ,)   ) ما عـلـی ـ ما تسا ـ .  ریرهمز 
ار ناراب   )) هک ـی  یو ار تـ ـ یز ـیـم ,  ناو ار مـی خـ وت  دنراب , یمن  اهرباو  دندیمون  اج  همه  زا  نامدرم  هک  ماگنه  نیارد  تسا  هتـشادرب  فاکش 

راـب تبـسانم : ,  نیمه  هب  زین  يا ـ .))  هدوتـس  یمکاـح  وت  ینارتـسگ و  یم  ار  شیوـخ  تمحر  یتـسرف و  یمورف  قـلخ ,  يدـیمون  زا  سپ 
 (, ع  ) نسح شراوگرزبدنزرف  هب  دو  شرا خـ ـفـ ـس زا  ـی  ـش رد بـخـ هدم ـ .  نامرارق  نادیمون ,  زا  نادرگ و  باریـس  تنارابزا  ار  ام  ایادـخ !
نآ ندومن  تباجا  تسا و  هداد  ندرک  اعد  هزاجا  وت  هب  تسوا  تسدرد  نیمز  اهنامسآ و  ياه  ـه  ناز هک خـ یـسک  نآ  هک  نادب  دیامرف : یم 

سا و سـپـ دراد ـ . یگتسب  تین  هزادنا  هب  شهد  هک  اریز  دنادرگ , دیمونار  وت  وا  تباجا  رد  ریخات  ادابم  ـت پـس ,  ـسا هدر  ـت کـ نا ـمـ ـض ار 
 . سویام وا  شزرمآ  زا  هن  هرهب و  یب  وا  تمعن  زا  هن  مدیمون و  وا  تمحر  زا  هن  هک  یلاح  رد  ار  يادخ  ـش  یا سـتـ

. ادخ تمحر  زا  ندرک  دیمون  زا  یهن 

هک یلاح  رد  نادرگم ,  دـیمون  لاعتم  يادـخ  تمحر  زا  ار  مدرم  مدآ !  دـنزرف  يا  دومرف : یلاعت  كرابت و  يادـخ  (ص :)  اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
یهایـس هک  دزیگنا  یم  رب  یلاـح  رد  ار  قح )  تمحرزا   ) ناگدـننک دـی  ـ مو نـ ـد , نواد ـت خـ ما زور قـیـ يراد ـ .  دـیما  تدوـخ  يارب  ار  نآ 

, انعم مامت  هب  هیقف  ع :)   ) یلع ما  ـ ما دنتسه ـ . ادخ  تمحرزا  ناگدننک  دیمون  نانیا  دوش : یم  هتفگ  تسا و  بلاغ  نآ  يدیفس  رب  ناش  هرهچ 
هدوسآ  , مه ادخ  باذع  رکم و  زا  دزاسن و  ناشسویام  , ادخ شیاشخب  لضف و  زا  دنادرگندیمون و  ادخ  تمحر  زا  ار  مدرم  هک  تسا  یسک 
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نکم دیمو  ار نـ يراکهنگ  چیه  مدنزرف !  يا  دیامرف : یم  ع ,)   ) نسح شراوگرزبدنزرف  هب  دوخ  شرافس  زا  یـشخب  رد  دنکن ـ . ناشرطاخ 
رد نکیل  دنک , یم  لمع  يرمع  هک  یـس  ـ کا ـ ـس يا بـ دوش و  یم  متخ  یکین  هب  شماجرفاما  دنک , یم  هانگ  يرمع  هک  یـسک  اسب  يااریز  , 

 . خزود شتآ  زا  ادخ  هب  هانپ  ددرگ , یم  خزودراپسهر  دوش و  یم  داسف  راتفرگ  شرمع  نایاپ 

 . تسا مورحم  ادخ  تمحر  زا  هک  یسک 

دهاوخ دردرپ  یباذع  ار  ناشیا  دـندیمون و  مورحم و )  ) نم تمحر  زا  نانآ  دـندش , رکنم  ار  وا  ياقل  ادـخ و  تایآ  هک  یناسک  و   . )) نآرق
 . تساربم هانگ  زا  دنک , هانگ  هناهاگآان  هک  یسک  تسین و  ششخب  قحتسم  , دنک هانگ  هناهاگآ  هک  یسک  ع :)   ) یل ما عـ ـ ما دوب ـ .))

 . تعانق

 . تعانق

میـشخب و یم   ( یقیقح  ) تایح يا ,  هزیکاپ  یگدنز  اب  ار  وا  اعطق  دشاب , نمؤم  دـنک و  هتـسیاش  راک  نز ,  در یـا  زا مـ هـر کـس ,   . )) نآرق
دنچ ۀبیط ,))  ةایح  هنییحنلف   )) هرابرد تسا :  هدمآ  نایبلا  عم  رد مـجـ داد ـ .)) میهاوخ  شاداپ  , دنداد یم  ماجنا  هچنآ  زا  رتهب  نانآ  هب  املسم 

 , مود تسا  لالح  يزور  هزیکاپ  یگدـنز  زا  روظنم  دـنا : هتفگ  هک  اطعو  ریبج  نب  دیعـس  ساـبع و  ـن  با لو  یکی قـ تسا :  هدـش  هتفگ  لوق 
ماما تسا ـ .  هدـش  تیاور   ( (ص ربمایپ زا  لوق  نیا  تسادـخ  تمـسق  هب  ندوب  یـضار  عناق و  يانعم  هب  دـنا : هتفگ  هک  بهو  نس و  لو حـ قـ

تمایق دای  هب  هک  یـسک  لاح  ـا بـه  ـشو خـ تسا ـ .  تعانق  , دوصقم دومرف : ۀبیط ,))  ةایح  هنییحنلف   )) هیآ زا  شـسرپ  هب  خساپ  رد  ع ,)   ) یلع
بابخدنوادخ دومرف : ترا ,  با بـن  هرا خـبـ ـ برد دنـسرخ ـ . ادخ  زا  دشاب و  عناق  یگدنز  فافک  هب  دنک و  راک  باسح  زور  يارب  ودـشاب 

دهاجمو دوب  دنـسرخ  ادـخ  زا  عناق و  یگدـنز  فافک  هب  درک و  ترجه  رطاخ  بیط  اب  دـش و  ناملـسم  تبغر  اـب  هک  دزرماـیب , ار  ترا  نب 
ایند دـننا  ـا بـه مـ ما دـیوگ , یم  نخـس  نایاسراپ  نوچ  ایند  رد  تسا  راودـیما  ترخآ  هب  لـمع  نودـب  هک  شاـبم  یـسک  ناـنوچ  تسیز ـ . 

ـ  دـنگوس ادـخ  هب  تسین ـ .  عناق  دنـسرخ و  دوشن , هداد  رگا  ددرگ و  یمنریـس  دوش , هداد  وا  هب  يزیچ  ایند  زا  رگا  دـنک  یم  لمع  ناهاوخ 
هب دـناوتب  رگا  یناـن ,  هدرگ  هب  هک  مهد  شرورپ  تضاـیر و  ناـنچار  دوخ  سفن  منک ـ  یم  ینثتـسم  ار  ادـخ  تیـشم  نآ  رد  هک  يدـنگوس 

ياراد ار  دوخ  ناگداتسرف  ناحبـس  دنوادخاما  دیامرف : یم  ناربمایپ ,  ـف  ـصو رد  دزاسب ـ . کمن  شروخنان  هب  ددرگ و  داش  دروآ , تسد 
ره درک , یم  يزاین  یب  زا  رپ  ار  اهمـشچ  واهلد  هک  یتعانق  اب  ماوت  اما  تسدیهت ,  فیعـضرها و  زا نـظـر ظـ داد و  رار  دـنمورین قـ ییاه  هدارا 

تـسا يا  هرهب  وکین  نک ـ .  نیقلت  دوخ , سفن  هب  ار  تعانق  تخاس ـ .  یم  زیربل  یتحارانزا  ار  اهـشوگ  اهمـشچ و  اهنآ , يرادان  رقفدـنچ و 
زا ع :)   ) ما عـلـی ـ ما تـسا ـ .  شهد  داد و  یگنادرم  زا  رتـشیب  يدنــسرخ ,  تعاـنق و  یگنادرم  هـک  نادـب ,  ع :)   ) نـسح ماـما  تعاـنق ـ . 

تـساهنآ نیرت  عناق  مدرم ,  نیرترکاش  يریگ ـ .  یم  ماقتنا   , صاقت اـب  تنمـشد  زا  هک  ناـنچمه  ریگب , ماـقتنا   , تعاـنق اـب  دو  يد خـ ـنـ مزآ
 , ناسنا يارب  تسابیز  هچ  تسا ـ .  سب  کین ,  يوخ  تمعن  تعانق و  کلم  ار  یمدآ  اهنآ ـ . نیرتدـنمزآ  اهتمعن , زا  نانآ  نیرت  ساپـسانو 
 , تسا یتمه  دـنلب  زا  دـناسر ـ . يرای  يرادنتـشیوخو  یکاپ  رد  ار  وا  دـشاب , عناق  شـسفن  هک  ره  دـشخبب ـ . ناوارف  دزاسب و  كدـنا  هب  هک 
 (: (ص ادـخ ربماـیپ  دوـش ـ . یمن  دـنک  هک  تسا  يریـشمش  تعاـنق ,  تعاـنق ـ .  هب  يدـنبیاپ  تسا ,  سفن  تزع  زا  تعاـنق ـ .  هب  يدـنبیاپ 
ـ . راکعمط صخش  اهنآ , نیرتدبو  تسا  عناق  صخش  نانمؤم ,  نیرتهب  ناراکعمط ـ .  اهنآ , نانیرتدب  دنعناق و  صاخـشا   , نم تما  نانیرتهب 

دز و دوخ  مکـش  رب  یتـسد  دـعب  دیـشون و  بآ  نآ  يور  سپـس  درک و  لواـنت  (( 20  )) لـقد ياـمرخ  يرادـقم  ع )   ) یلع (ع :)  رقا ما بـ ـ ما
تهاگمرـش مکـش و  شهاوخ  هاگ  ره  وت  تسج .  لثمت  تیب  نیا  هب  هاـگ  نآ  دـنادرگرود  ار  وا  ادـخ  دـنک , نآ  دراو  شتآ  هک  ره  : دومرف

. دنروآ راب  هب  ییاوسر  شهوکن و  ياهتنم  يروآربار . 
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 . تسا تعانق  رد  يرگناوت 

زج ار  نآ  متـسج و  ار  يرگناوت  درآ ـ . يرگناوـت  تعاـنق ,  ع :)   ) یلع ماـما  یندـشن ـ .  ماـمت  تسا  یتورث  تعاـنق ,  (ص :)  ادـخ ربماـیپ   ـ
 , تسا زاین  یب  رگناوت و  عناق ,  صخـش  فافک ـ .   , يور هنایم  تسا و  يرگناوت  تعانق ,  دیوش ـ . رگناوت  ات  دیـشاب  عناق  متفاین  تعانقرد , 

یسک ع :)   ) قداص ای  رقاب  ماما  تسین ـ .  تعانق  زا  رتراشرس  یجنگ ,  چیه  تسا ـ .  يرگناوت  رس  تعانق ,  دشاب ـ . هنهرب  هنسرگ و  هچرگا 
رد ار  يرگناوت  نم  درک : یحو  (ع )  دواد هب  لاعتم  ياد  خـ تسا ـ .  نامدرم  نیرترگناوتزا  وا  دـشاب , عناق  هدرک  شیزور  ادـخ  هچنآ  هب  هک 

 . شدنبای یمنور  نیا  زا  دنیوج  یم  لام  یناوارف  رد  ار  نآ  مدرم  اما  ما ,  هداهن  تعانق 

. دوش یم  تعانق  ثعاب  هچنآ 

ماما نزب ـ .  سپ  ار  يدـنمزآ  هوک  تعانق ,  ندـیزگرب  اـب  نکفا و  راـب  تعاـنق  ناتـسآ  رد   , يدـنمزآ زا  ندرک  يرود  بـا  ـر(ع :)  قا ما بـ ـ ما  ـ
رت عناق  تسا  هدـش  وت  تمـسق  هچنآ  هب  ار  وت  راـک , نیا  هک  اریز  رگنم , شیوخ ,  زا  رگناوت  هب  رگنب و   , تدوخ زا  رتناوتاـن  هب  ع :)   ) قداـص

یمنادیپ زگره  تعانق  دوشن , مگ  يدنمزآ  ات  دراد ـ . یگتـسب  سفن  تزع  يرادنتـشیوخ و  هزادنا  هب  تعانق ,  ع :)   ) یلع ماما  دزاس ـ . یم 
. دنزرد گنچ  سفن  تزع  تعانق و  هب  هک  تسا  هتسیاش  دسانشب , ار  دوخ  هک  یسک  يارب  تسا ـ .  عناق  دشاب , لقاع  هک  یسک  دوش ـ .

 . تعانق هویم 

 , تعانق هویم  مدرم ـ .  يوس  ندرک  زارد  تسد  زا  يرادنتـشیوخ ,  تسا و  راـک  بسکرد و  يور  هناـیم  تعاـنق ,  هویم  ع :)   ) یل ما عـ ـ ما  ـ
ـ . دـنک يزاسدوخ  دـناوت  یم  هنوگچ  تسین ,  عناق  كدـنا  هب  هک  یـسک  تسا ـ .  تعانق  يزاسدوخ ,  يارب  کمک  نیرتهب  تسا ـ .  تزع 

ـخ سا رد پـ ـا(ع ,)  ضر ما  ـ ما دوشن ـ . نیگهودنا  , دشاب عناق  هک  یـسک  ع :)   ) یلع ماما  تسا ـ .  نت  شیاسآ  هیام  تعانق ,  ع :)   ) نیـسح ماما 
رد یگدنب  یهاوخنوزف و  تمحززا  ندش  هدوسآ  يدن و  ـمـ جرا يرادنتشیوخ و  ثعاب  تعانق ,  دومرف : تسیچ ,  تعانق  هک  لاؤس  نیا  بـه 
زا هک  يراوگرزب  ای  تسا ,  ترخآدزم  ناهاوخ  هک  يا  هشیپ  تدا  یـا عـبـ ـد : یا نـپـیـمـ  , ود کـس ار جـز  تعانق  هار  تسا  ناتسرپایند  ربارب 
رد حیرـش  هک  دینـش  ع )   ) یلع ما  ـ ما دـیآ ـ . یم  تسد  هب  تزع  هک  تسا ,  تعانق  اب  ع :)   ) یلع ماـما  دـنک ـ . یم  يرود  هیاـمورف  ناـمدرم 

نیا دومرف : نینچ  نآ  رد  تشون و  وا  هب  يا  همان  سپ  تسا  هدـیرخ  يا  هناخ  ترـضح ,  نآ  يوس  زا  تواـضق  دنـسم  يراد  هدـهعراگزور 
تزع زا  ندـش  جراخ  ياهب  هب  درک  يرادـیرخ  , درب یم  نوریب  هناخ  نیا  زا  ار  وا  لجا  هک  ـی  ـس نیا کـ زا  وزرآ  هدروخ  بیرف  نیا  ار  هناـخ 

ما ـ ما دوش ـ . کبـس  تباسح  ات  شاب ,  عناق  يا  هدـش  هداد  هچنآ  هب  (ص :)  ادـخ ربماـیپ  یتسپ ـ .  شهاوخ و  تلذ  هب  ندـش  دراو  تعاـنق و 
يارب ع :)   ) یلع ماما  دوش ـ . دنسرخ  وا  كدنا  لمع  هب  دنوادخ  دشاب , دنـسرخ  ادخ  كدنا  يزورو )   ) شاعم هب  هک  یـس  کـ ع :)   ) قدا صـ

شرافس زا  ـی  ـش رد بـخـ دزاس ـ . یم  عناق  ایند , فافک  كدنا  ار  نمؤم  هک  اریز  دیـشاب , عناق  دوخ  يایند  زا  یکدنا  هب   , ناتنید ندنام  ملاس 
یگدـنز فافک  هب  هک  ره  تسین و   , توق يد بـه  ـنـ ـسر زا خـ رتادزرقف  یتورث  چـیه  دـیامرف : یم  ع ,)   ) نیـسح شراوگرزبدـنزرف  هب  دوخ 

یتسدگنت نیع  رد  دشاب , عناق  شسفن  هک  یـسک  دروآ ـ . تسد  هب  یهفرم  هدوسآ و  یگدنز  دبای و  تسد  شیاسآ  هب  يدوزب  , دنک هدنـسب 
شبیـصن هتـسیاش  كاپ و  يرـسمهو  دراد  شینازرا  تعانق  ناحبـس  دـنوادخ  هک  دراد , یـسک  ار  یگد  ـ نز ـن  یر ـتـ ـشو خـ دـشاب ـ . تزع  اب 

 . تسا یگدنز  نیرتاراوگ  تعانق ,  دنادرگ ـ .

. دشابن عناق  كدنا  هب  هک  یسک 

ره نآ ,  رایـسب  تورث  دشابن , عناق  ایند  كدنا  هب  هک  یـسک  دهدن ـ . شدوس  رایـسب  لام  دنکن , شعناق  كدنا  هک  یـسک  ع :)   ) یلع ماما   ـ
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نیرتـمک هک  نادـب  یهاوخ ,  دـنک  تیاـفک  اروت  هک  يردـق  ـیـا بـه  ند زا  ـر  گا مدآ !  ـد  نزر يا فـ دزاـسنزاین ـ . یب  ار  وا  دروآ , درگ  مه  هچ 
. درک دهاوخن  تا  هدنسب  مه  ایند  همه  هک  نادب  یهاوخن ,  دنک  تیافک  ار  وت  هک  يا  هزادنا  هب  ایند  زا  رگا  دن و  ـتـت مـی کـ یا ایندزیچ کـفـ

یموا زا  نآ  زا  رتشیب  شسفن  دوش و  یمن  عناقاما  دروآ , یم  تسد  هب  دنک و  یم  يزور  بلط  هک  درک  هوکـش  ع )   ) قداص ماما  هب  يدرم   ـ
زاین یب  ار  وت  دـنک  یم  تتیافک  هک  هزادـنا  نآ  رگا  دومر : ترـضح فـ دـنک  لح  ار  ملکـشم  هک  , دـیزومایب يزیچ  ارم  درک : ضرع  دـبلط و 

ـ . دـنادرگ یمن  زاین  یب  ار  وت  مه  ایند  همه  دزاسن , تزاین  یب  دـنک  یم  سب  ار  وت  هچنآرگا  دزاس و  یم  تزاین  یب  ایند  زیچ  نیرتمک  , دزاس
یـسر یمن  نادـب  هک  ار  هچنآ  زودـم و  مشچدـنراد  نارگید  هچنآ  هب  شاب و  عناـق  هدرک  وت  تمـسق  دـنوادخ  هچنآ  هب  ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما

زا جـمـلـه شاب ـ .  تترخآ  هرهب  رکف  هب  ودوش  یمن  ریـس  دشابن , عناق  هک  یـسک  دوش و  یمریـس  دشاب , عناق  هک  یـسک  اریز  نکم ,  وزرآ  ,
شـکـم تـو, داز ! ـیـ مدآ يا  تسا .  یموس  ناهاوخ  زاب  دبای  نایرج  هرقن  الط و  هناخدور  ود  دازیمدآ  ياربرگا  دوب : نیا  ینامـسآ  يا  ـیـهـ حو

(( . 21  )) دنک یمنرپ  كاخ  زج  يزیچ  ار  اهنآ  هک  تسا  يا  هردو  ییایرد  تقیق ,  رد حـ

 . یگداتسیا

 . یگداتسیا

يا هتفاـی  روتـسد  هک  هنوـگ  ناـمه  پـس ,   ((. )) نک یگداتـسیا  يا ,  هتفایروتـسد  هک  هنوـگ  ناـمه  زادرپ و  توـعد  هب  نیارباـنب   . )) نآرق
هیآ نوچ  حـسـن :  تسانیب ـ .))  دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  وا  هک  دینکم  نایغط  و  دنک ) نینچ  زین   ) هدرک هبوت  وت  اب  هک  رهو  نک  یگداتـسیا 

وا هرهچ  رد  هدـنخ  سپ  نآ  زا  دـیوش !! هدامآ  دـیوش ! هدامآ  دومرف : , دـش لزان  نک ))  یگداتـسیا  يا  هتفای  روتـسد  هک  هنوگ  ناـمه  سپ  ))
نم راگدرورپ   )) وگب دومرف : دز , رد  گنچدیاب  يزیچ  هچ  هب  دیسرپ  هک  یفقث  هّللادبع  نب  نیفـس  خساپ  رد  (ص ,)  ادخ ربمایپ  دشن ـ . هدید 

: دومرف امرف  یشرافس  ار  مـ اد , لو خـ ـ ـسر يا  مدر :  ضر کـ عـ ع :)   ) ما عـلـی ـ ما نک ـ .  یگداتـسیا  هتفگ ,)  نیا  رب   ) هاگ نآ  و  تسادخ )) 
ادـخ زا  قیفوت جـز  تسادـخ و  نم  راگدرورپ  متفگ :  نم  نک  یگداتـسیا  هتفگ ,)  نیا  رب   ) هاگ نآ  و  ـت ))  ـساد نم خـ راـگدرورپ  )) وگب
بوخ ار  شناد  هک   , نسحلا اـبا  يا  داـب , تیاراوگ  ملع  دومرف : ادـخ  لوـسر  مدرگ  یم  زاـب  وا  يوـس  هب  منک و  یم  لـکوتوا  هب  مهاوـخن , 

, دینادب ع :)   ) یلع ماما  رادیاپ ـ . يراکوکین  رد  تسادنمورین و  نید  رد  نمؤم  ع :)   ) قداص ماما  یتشگ ـ .  باریسوکین  نآ  زا  يدیـشون و 
اریز دـیوشن , رود  نایوج  قح  اب  یتسود  قح و  زا  سپ  دراد  ترفندوخ  جازم  یمدـمد  تابث و  یب  ناگدـنب  زا  یلاعتو  كراـبت  يادـخ  هک 

هک دینادب  دینک  یگداتـسیا  دـیناسر و  ناشنایاپ  هب  هاگ  نآ  دـینک , راک  دـینک , را  کـ دوش ـ . كاله  دریگب  ام  ياج  هبار  نارگید  هک  یـسک 
وا تجح  ادـخ و  هدـعو  زا  نم  تشگرادـیدپ و  كدـنا  كدـنا  یهلا ,  موتحم  ياضقو  تسویپ  عو  ـ قو دو بـه  هد بـ ـ ـش ردـقم  شیپزا  هچنآ 
رب ناگتـشرف  دندرک , یگدات  ـ ـس ـ یا ها  نآ گـ تسا و  هّللا  ام  راگدرورپ  دـنتفگ  هک  یناسک   : )) تسا هدومرف  لاعتم  يادـخ  میوگ  یم  نخس 

تـسرد هار  وا و  نامرف  راکـشآ  هار  وا و  باتک  هب )  لمع   ) رد سپ  تسا ))  هّللا  ام  راگدرورپ  : )) دیتفگ مه  امـش  و  دنیآ ))  یمدورف  نانآ 
تماقتـسا یتخبـشوخ ,  نیرتالاب  دینکن ـ . فلخت  نآ  زا  دیراذگم و  تعدـب  نآرد  دـیورن و  نوریب  نآ  زا  دـیزرو و  یگداتـسیا  , وا تدابع 

رگا (ص :)  ادخ ربمایپ  تسین ـ .  تسرد  میقتسم و  وا  نید  هک  یـسک  دشاب  تسرد  میقتـسم و  هنوگچ  تسا ـ .  نید )  رد  يرادیاپای   ) نید
کی زا  رتشیب  ار  ود  اما  دیدرگ , کیراب  نامک  هز  نوچ  هک  دـیریگ , هزور  نادـنچ  دـیوش و  هدـیمخ  نامک  نوچ  هک  دـیناوخزامن , نادـنچ 

. دیا هدیسرن  یتسرد  هب  دیشاب , هتشاد  تسود 

 . یگداتسیا هویم 

راگدرورپ دنتفگ : هک  یناسک  اققحم   ((. )) میناشون ناشیدب  ییاراوگ  بآاعطق  دـننک , یگداتـسیا  تسرد  هار  رد  مدرم )   ) رگا و   . )) نآرق
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ام راگدرورپ  دنتفگ : هک  یناسک  تقیقح  رد  ((. )) دـش دـنهاوخن  نیگمغ  تسین و  نانآ  رب  یمیب  دـندرک , یگداتـسیا  سپـس   , تسادـخ ام 
هک یتشهب  هب  دیشابم و  نیمغ  دیرادم و  میب  ناه  (: )) دنیوگ یم  (و  دنیآ یم  دور  نانآ فـ رب  ناگتشرف  دندرک , یگداتـسیا  سپـس   , تسادخ
هر دنک , یگداتسیا  هک  ره  ع :)   ) یلع ماما  دیوش ـ . یم  راگتسردینک  یگداتسیا  رگا  (ص :)  ادخ ربمایپ  دیشاب ـ .)) داش  دیدوب , هتفای  هدعو 
رد  ) یگداتسیا هب  هک  ره  تسا ـ .  نتسر  تمالـس  هب  بجوم  تسار ,  هار  رد  یگداتـسیا  دتفارد ـ . خزود  هب  دزغلب , هک  ره  درب و  تشهب  هب 

نتـسر تمالـس  هب  ناهاوخ  هک  یـسک  تسا ـ .  یگداتـسیا  اب  ماوت  ندنام ,  ملاس  دزیوآ ـ . گنچ  وا  هب  تمالـس  دنز , رد  گنچ  قح )  هار 
وت زاار  شنزرس  دشخب و  یم  تمارک  وت  هب  راک , نیا  هک  اریز  ـت ,  سار هار  رد  يراد  ـ یا دا پـ بـر تـو بـ دهنن ـ . فک  زا  ار  یگداتـسیا   , تسا
ره تسین ـ .  قح )  هار  رد  یگداتـسیا  و   ) یتسار زا  رتدـنمجرا  یهار ,  چـیه   , تسین یتسار  زا  رتملاس  يا ,  هق  ـ یر هـیـچ طـ دراد ـ . یم  زاـب 

یگداتـسیا هب  هک  یـسک  دنادرگ ـ . نآ  رد  یگداتـسیاو  تسار  هار  ندومیپ  هب  مزلم  ار  دوخ  تسا ,  ( اه هکلهم  زا   ) ندنام ملاس  ناهاوخ  هک 
. دهر تمالس  هب  دهد , همادا  تسار  هار  رد 

 . سایق

 . نید رد  سایق 

هک ره  دوب ـ . سیلبا  درک , ساـیق  هک  یـسک  نیتسخنو  تسا  ریذـپان  ساـیق  نید  اریز  دـیربنراک , هب  ساـیق  نید  رد  (ص :)  اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
کی نم  تما  دندش و  میـسقت  هقرف  کی  داتفه و  هب  لیئارـسا  ینب  تسا ـ .  هدرک  مهتم  ارم  هنیآ  ره  دنک , سایق  شدوخ  رظن  اب  ارم  ثیدـح 

دوخ يار  اـب  نید  رد  هک  تسین  یهورگ  زا  رتراـبنایز  نم  تما  يارب  يا  هقرف  چـیه  اـهنآ  ناـیم  رد  هک  تشاد ,  دـهاوخاهنآ  زا  رتـشیب  هقرف 
نیدرد هک  یناسک  زا  هرارز !  يا  (ع :)  رقاب ماما  مارح ـ .  ارادخ  لالح  دـننک و  یم  لالح  ار  ادـخ  مارح  هجیتنرد  دـنرب و  یم  راک  هب  سایق 
فلکم نادـب  هچنآ  هراـبرد  ار  دوخ  ودـنا  هدرک  ـا  هر ناد مـکـلـفـنـد , ـه بـ کار هچنآ  نتـسناد  ناـنیا  اریز  زیهرپب , دـنرب , یم  راـک  هب  ساـیق 

اریز نکم ,  سایق  تدوخ  يار  اب  ار  نید  سرتب و  ادـخزا  دومرف : هفینح  وبا  هب  ع )   ) قداص ماـما  دـننکفا ـ . یم  تمحز  جـنر و  هب  دنتـسین ,
ارم مرتهب ,  وازا  نم  تفگ :  وا  داد و  مدآ )  رب   ) هدجس روتسدوا  هب  لاعتم  يادخ  هک  هاگ  نآ  دوب  سیلبا  , درک سا  ـی کـه قـیـ ـس نیتسخن کـ
انب سپ ,  : دومرف ترضح  راردا  تفگ :  هفینح  وبا  ینمای ؟  تسا  دیلپ  راردا  دیسرپ : سپ  تر سـ ـ ـض حـ لگ .  زا  ار  وا  يا و  هدیرفآ  شتآ  زا 
هن تسا ,  هدومرف  بجاو  ینم  يارب  ار  لسغ  لاـعتم ,  يادـخ  هک  یلاـح  رد  ینم ,  يارب  هن  درک  لـسغراردا  يارب  دـیاب  وت , ساـیق  شور  هب 
 , يار اب  در و هـر کـه  رس بـ هب  هابتشاو  ههبش  رد  ار  شرمع  همه  دهد , رارق  سایق  ضرعم  رد  ار  دوخ  هک  ره  ع :)   ) یل ما عـ ـ ما راردا ـ . يارب 

. دشاب یهارمگ  لطاب و  قرغرمع  مامت  رد  دنک , هشیپ  تناید  دهد و  نتادخ  نید  هب 

اه یقروراپ 

دـندرک و مورحم  قـح  زا  ار  مدرم  ینعی  دـیوگ : یم  دــیدحلا  یبا  ـن  با - 2 تـسا .  مـجع  قارع  ثیدـح  نـیا  رد  قارع  زا  دارم  ارهاـظ  - 1
یتـلود بصاـنم  دـندادن و  رارق  دوـخ  ياـج  رد  ار  اـهراک  رگید , تراـبع  هب  دـندیرخ  ناـنآ  زا  ار  قـح  هوـشر  لوـپ و  اـب  مدرم  هجیتـنرد , 

ـشـهـا هاو لا و خـ ـیـ ما ساسارب  اهنآ  يایند  نید و  ياهراک  دندراپسندنراد و  ار  نآ  یگتـسیاش  قاقحتـسا و  يدار کـه  ـ فا ار بـه  یتموکحو 
هار هب  ار  نانآ  : )) دومرف سپـس  دـندرک  یم  يراد  ـ یر لوپ خـ اب  الاکدـننام , ار , قوقح  ثاریم و  مدرم  اذـل  تفر  یم  شیپ  دـساف  ضار  ـ غاو

نوچ دندمآ , یم  راک  يور  هک  مه  دعب  ياهلـسن  دنتخادنا و  لطابریـسم  رد  ار  نانآ  ینعی  دندرک ,)) يوریپ  مه  مدرم  دنداد و  قوس  لطاب 
ناگتـشذگ ناردـپ و  زا  اذـل  تسا و  تسرد  قح و  یـشور  هکدـندرک  یم  روصت  دـندوب , هتفای  امن  وشن و  لـطا  هو بـ ـیـ ـش ناـمه  ساـسارب 

ییور ز هیـس  دراد . ثیدح  زا  انعم  نیمه  هب  هراشا  زار  نشلگ  زا  ریز  تیب  - 3 دندومیپ . یم  ار  نانآ  هویـش  نامه  دندرک و  یم  يوریپدوخ 
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باحـصا مان  هب  تسدیهت ,  نانمؤم  زا  يا  هدـع  هک  دوب  ـن  یا ـه  یآ ـن  یا لوز  ـبـب نـ ـس - 4 ملعا .  هّللاو  دـشن  زگره  ادـج  ملاعود  رد  نکمم 
نا ـ ـشرا ـنـ کرد تشاد و  یم  ناشبرقم  درک و  یم  یگدیـسر  نانآ  هب  اصخـش   ( (ص ادخ لوسر  دندر و  ـی مـی کـ گد ـ نز هنیدـم  رد  هفص , 
زاار نانآ  دـنتفگ : یم  ـتـنـد و  فر هدر مـی گـ ربمایپ خـ راک  نیا  رب  تمعن  زانرد و  قرغ  دـنمتورث و  دارفا  دوب  روخمد  نانآ  اب  تسـشن و  یم 

 : تفگ ترضح  هب  راصنا  زا  يدرم  درک , یم  تبحص  ناشیا  اب  دوب و  هدیبسچربمای  هب پـ هفص  باحصا  نیمه  زا  یکی  هک  يزور  نارب  دوخ 
هب تایاور  رد  فیرخ  - 5 . 72/8 راحب , زا  راصتخا  هب  لقن  دـش  لزان  درطتالو ))   )) هیآ ماگنه  نیا  رد  نک  رود  نارب و  تدوخ  زا  ار  ناـنیا 

بیطخو دـهز  رد  یقهیب  هیلح و  رد  میعن  وبا  ار  ربخ  نیا  دـیوگ : ـی مـی  قار عـ - 6 تسا .  هدشریـسفت  لاس  رازه  لاس و  داتفه  لاس و  کـی 
نبا ار  ثیدح  نیا  - 7 اضیبلا .) ۀجحملا  هیـشاح  هب  دینک  هعجارم   ) دنا هدرک  لقن  فیعـض  يدنـس  اب  ثرح  نب  دیوس  ثیدح  زا  خیرات ,  رد 

زا شدنس  هب  زین  ص 89 ,  , ج1 یمراد ,  ننس  رد  ـت  سا هدروآ  (ص )  ربمایپ زا  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  ص 120 )  ) رصتخم ملع و  رد  ربلادبع 
هدروآ ار  نآ  نیزر  تسا :  هتفگ  هدرک و  لقن  ع )   ) یلع زا  ص 162 , ج4 ,  لوصولا ,  ریـسیت  رد  تسا  هدروآ  ع )   ) یلع زا  دابع  نب  ییحی 

نمی زا  تسا  يا  هریت  ـم :  هر جـ - 9 نایذه .  يزغم ,  کبـس  نونج و  زا  یعون  سوه :  - 8 اضیبلا . ۀجحملا  هیـشاح  هب  دینک  هعجارم   ) تسا
دندش دنواشیوخ  نا بـا هـم  ـن سـ ید ـت و بـ فر نز گـ نا  ـ نآ نا  زا مـیـ ع ,)   ) میهاربا رسپ  لیعامسا ,  ترضح  دندیزگ و  انکـس  هکم  رد  هک 

(. ص 97 ج 12 , برعلا ,  ناسل  ) درک دوبان  ار  اهنآ  گرزب ,  دنوادخ  اذل  دندز و  يورجک  يراکفالخ و  هب  تسد  مرح  رد  سپس  هلیبق  نیا 
ناه ـفـ صا رد  ـی  هو زار کـ سرام بـر فـ هبعک 2 ـ  1 ـ  زا : دنترابع   , تسا هدمآ  نازیملا  تشوناپ  رد  هنوگ  نآ  گرزب ,  هناخ  تفه  ـن  یا - 10
يا هناخ  ناسارخ 7 ـ  هناغرف  رهـش  رد  ناـسواک  اعنص 6 ـ  رهـشرد  نادمغ  تیب  خلب 5 ـ  رهـش  رد  راهبون  دنه 4 ـ  روشک  رد  ناسودـنم  ـ  3

ثیدح نت  رد مـ - 12 دور . هدروخریز  هبل  تسا ,  هدرک  یلاـخ  هدروخ و  ار  نآ  ریز  بآ  هک  اـیرد  هراـنک  - 11 نیچ .  روشک  تاعفترمرد 
نیا شیو ,  در نـفـس خـ ـتـمـگـر بـر گـ ـس ند  ـیـ خر زا چـ دارم  تسا  شخرچ  نارود و  يانعم  هب  ناموح  موح و  تسا  هدمآ  موح  موحی و 

ندیخرچ زادارم  دنک و  یضار  ار  شسفن  هک  تسا  نیا  وا  ششوک  مامت  دنک و  يور مـی  دوخ پـیـ سفن  ياهـشهاوخ  اهاوه و  زا  هک  تسا 
هدنریگ یشیپ  ندیخرچ  زا  دوصقم  تسا و  دبعت  دهز و  قیرط  زا  شلد  ندرک  كاپ  هیکزت و  هب  وا  لاغت  ـ ـشا ـش ,  یو لد خـ در  رب گـ لدتعم 

ار وا  ریغ  تسوا و  دای  هب  هراومه  دنادرگ و  یم  صلاخ  ادخ  يارب  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  شراگدرورپ ,  درگ  رب  تاریخ  اهیبوخ و  يوس  هب 
تسا يرهش  مان  نیرضاح :  - 13 17 ص 50 . ج ,  نازیملا ,  درادن ـ  وا  زج  يدصقمو  درادن  دیما  رگید  یسک  هب  وا  هب  زج  درب و  یم  دای  زا 

فرحنم تسرد  يار  زا  دوخ , ياعدا  رد  نیمـصاختم  زا  کـی  ره  یتخ  ـ ـسر ـ ـس یـا بـا  - 15 نایاسرت .  ناتـسروگ  - 14 نیفـص .  یحاون  رد 
عیمطت و ایآو  هن  ای  دریذـپ  یم  هوشر  دـننیبب  هک  نیا  يارب  وا  ندز  کـحم  رد  اوعد  نیفرط  هک  دـشاب , تبالـص  تبیهرپ و  ناـنچ  اـی  دوشن ,

ماع ره  هک  ماع  رازه  لاس ,  داتفه  لاس ,  کـی  لـصف ,  کـی  فیرخ :  - 17 لد .  ناـبز و  - 16 دـننکن . عمط  هن ,  ای  دراد  رثا  وا  رد  دـیدهت 
تشوناپ هب  باب ر ك  نیا  رد  رتشیب  عالطا  يارب  تسا  هدمآ  رـشع )) ـعـۀ  برا  )) ـث ید رد مـتـن حـ - 18 نیرحبلا .  عمجم  تسا ـ  لاس  رازه 
کچوک لبطو  جنرطش  درن و  عومجم  ای  روبنط , طبر , بـ ـل ,  هد طـبـل و  در , نـ ـه :  بو کـ - 19 ص 231 .) ج 76 ,  ) افولا ۀسسؤم  راونالاراحب 

ای ار  تسود  اـیند  گـنت  مشچ  تفگ :  - 21 ص 376 .) ج 3 , طیحملا , سوماـقلا   ) اـمرخ عون  نیرت  تسپ  لـقد :  - 20 نیرحبلا .  عـمجم   ـ
. روگ كاخ  ای  دنک  رپ  تعانق 

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

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

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

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

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
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
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روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

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

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

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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