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. 20ربکت

. 20ربکت

 . تسادخ صوصخم  21ایربک 

(. 1  ) ربک 21يانعم 

(. 2  ) ربک 22يانعم 

. ربک 22تقیقح 

. رتخبت اب  نتفر  هار  23شهوکن 

. 24ربکتم

. دیاشن ربکت  یلاح  نینچ  24اب 

. ربکت 24تلع 

. ربک 25نامرد 

. ربک 26ندودز 

. ربکت 26دمایپ 

. دنادرگ تسپ  ار  وا  ادخ  دزرو  ربکت  هک  26ره 

 . ناربکتم 27هاگیاج 

 . هتشون 27باتک و 

 . هتشون 27باتک و 

 . هدنسیون تیصخش  28یگدنسیون و 

 . شناد نتشون  هب  28قیوشت 

 . نتشون فیلات و  28باوث 
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 . تسا هدرک  لزان  ادخ  هک  28ییاهباتک 

 . نتشون 29بادآ 

 . يراگن 29همان 

 . يراگن 29همان 

 . همان خساپ  نتشون  هب  29بیغرت 

 . يراد 29زار 

 . یمالسا بالقنا  رارسا  نتشاد  هدیشوپ  29موزل 

 . بالقنا رارسا  ندرک  شاف  زا  30یهن 

. راد زار  هدنب  30ندوتس 

 . 31غورد

 . 31غورد

 . تساهیوخ نیرت  تسپ  31غورد 

 . نامیا 31غورد و 

 . تسا يدب  ره  دیلک  32غورد 

 . یخوش يدج و  غورد  كرت  هب  32روتسد 

 . کچوک 33غورد 

 . ییوگغورد 33تلع 

 . 33باذک

 . غورد 34هجیتن 

 . غورد نیرت  35تشز 

 . غورد ندوب  زیاج  36دراوم 

 . 36هیروت

 . غورد هب  نداد  37شوگ 

 . نیغورد ياهوزرآ  زا  نتشاد  رذح  37رب 
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 . 37يراوگرزب

 . 38يراوگرزب

 . 38تمارک

. 38راوگرزب

 . ناراوگرزب قالخا  زا  يا  39همش 

 . تسا رود  هب  ناراوگرزب  زا  هک  40ییاهتلصخ 

 . مرک بابرا  مشخ  زا  نتشاد  رذح  40رب 

 . مرک بابرا  تشادیمارگ  هب  40قیوشت 

 . 40نتشادیمارگ

 . مارتحا تزع و  41در 

. دنکن بدا  ار  وا  مارتحا  هک  41یسک 

 . نامدرم 41نیرتیمارگ 

 . تسا دوخ  هب  مارتحا  مدرم  هب  42مارتحا 

 . 42بسک

 . لغش نیرت  42هزیکاپ 

 . 42لغاشم

. اهدمآردو لاوما  قافناو  ندرک  هنیزه  45ياههار 

 . تسا لالح  ناشندروخ  هک  46ینایزبآ 

. زاجم ياهیندیشون  46عاونا 

. زاجم 46ياهیندیشوپ 

. اور 46ياهجاودزا 

46هراشا

 . جنرتسد زا  دمآرد  بسک  هب  46قیوشت 

 . هدیهوکن 47لغاشم 
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 (. هقرفتم  ) راک 48بسک و 

 . 48یلبنت

 . 48یتسس

 . یگلصوح یب  یلبنت و  زا  49زیهرپ 

. راک رد  یهاتوک  یتسس و  زا  49زیهرپ 

 . لبنت 49هناشن 

 . ندرک رود  يارب  ادخ  زا  یهاوخ  49کمک 

. دوخ زا  49یلبنت 

. 50رفک

 . تسا كرش  زا  رت  هنیرید  50رفک 

. دوش یم  رفک  بجوم  50هچنآ 

. 51رفاک

. رفک هجرد  51نیرتمک 

. رفک ناکرا  52اهنوتس و 

. ادخ باتک  رد  رفک  ياه  52هنوگ 

 . 53هرافک

 . 53تارافک

!. درادن يا  هرافک  چیه  هک  54یهانگ 

 . 54ناربج

 . یبوخ اب  یبوخ  54ناربج 

 . يدب اب  يدب  ندرک  55یفالت 

 . تسیاشان 55یفالت 

 . يریگماقتنا 55شهوکن 

 . نداد يدب  اب  ار  یبوخ  56شاداپ 
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 . یبوخ اب  يدب  نداد  56شاداپ 

 . يریگ یم  تسد  نامه  اب  یهدب  تسد  ره  56زا 

 . 56فیلکت

 . 56فیلکت

. دهد یم  فیلکت  شناوت  هزادنا  هب  ار  یسک  ره  58دنوادخ 

 . 58فلکت

 . 58فلکت

 . فلکتم صخش  ياه  59هناشن 

 . 60نخس

 . 60نخس

 . نخس میظع  60ریثات 

 . تشز راتفگ  زا  60زیهرپ 

 . ییوگ هدوهیب  كرت  هب  61بیغرت 

 . ییوگ هدایز  61شهوکن 

 . ییوگ هوای  زا  61یهن 

 . ییوگرپ زا  61یهن 

. دناریم یم  ار  لد  62ییوگرپ 

 . ییوگ مک  62شیاتس 

 . نخس دنب  62هدنیوگ و 

 . تسا رادرک  زا  ییزج  63راتفگ 

 . يا هتسناد  ره  ندرک  راکشآ  63شهوکن 

 . تسوراد نوچ  63نخس 

 . توکس رب  نخس  63يرترب 

 . نخس رب  توکس  64يرترب 
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 . حودمم 64یشوماخ 

 . نخس زا  رترب  64ییشوماخ 

. ادخ يایلوا  64یشوماخ 

 . نخس 64نیرتهب 

(. انعمرپ ظفل و  مک   ) عماج 65نخس 

 . ینخس شوخ  يرترب  65شزرا و 

 (. هقرفتم  ) 66نخس

 . 66لامک

 . 66لامک

 . لامک هب  ندیسر  رد  صقن  زا  یهاگآ  66شقن 

 . لماک 66نانز 

 . لامک هب  ندیسر  66لماوع 

 . لماک ناسنا  67یگژیو 

 . 67یکریز

 . 67كریز

 . 67يدنمشوه

 . ناکریز 68ياهیگژیو 

 . نامدرم 68نیرتکریز 

 . ناکریز 68نیرتکریز 

 . سب نیمه  ناسنا  یکریز  68رد 

 . 68یگیامورف

 . 69یگیامورف

 . هیامورف ياه  69یگژیو 

 . مدرم نیرت  69هیامورف 
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 . 69ناگیامورف

 . 69كاشوپ

 . 69كاشوپ

 . كاشوپ رد  يور  70هنایم 

 . تسا نامز  نآ  مدرم  سابل  ینامز  ره  سابل  71نیرتهب 

 . تدابع هماجو  تنیز  71هماج 

 . 72همامع

 . هعونمم 72ياهسابل 

 . 73تجاجل

 . 73تجاجل

 . 73شیر

 . 73شیر

 . 73نابز

 . 73نابز

 . نابز ریز  رد  تسا  یفخم  74یمدآ 

. دنوش یمراکشآ  نابز  هلیسو  هب  هک  74ییاهتلصخ 

 . تسوا نابز  ییاویش  رد  درم  74ییابیز 

 . تسا يدب  یبوخ و  دیلک  74نابز , 

 . نامیا یتسرد  رد  نابز  74شقن 

 . تسوا لد  سپ  رد  دنمدرخ  75نابز 

 . نابز 75قح 

 . تسا نابز  يرادهگن  رد  ناسنا  75تمالس 

 . نابز 75شزغل 

 . نابز 76شزگ 
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 . نابز 76رطخ 

 . نابز ياه  هاگشزغل  زا  76زیهرپ 

 . نابز ندرک  76ینادنز 

 . نابز ياه  76تفآ 

 . نابز 77باذع 

. ردان ثیدح  77دنچ 

 . 77تنعل

 . ناگدش 77تنعل 

 . ترخآ ایند و  رد  ناگدش  79تنعل 

 . هدوهیب رادرک  79راتفگ و 

 . هدوهیب رادرک  79راتفگ و 

 . هدش ادیپ  80يایشا 

 . هدش ادیپ  80يایشا 

 . لاعتم ناحبس و  يادخ  81رادید 

. رادید 81قوش 

 . نیرفآ قوش  81لماوع 

 . تسادخ رادید  رادتسود  هک  82نآ 

 . نآرق رد  83رادید 

 . تلفغ 83یمرگرس و 

 . تلفغ 83یمرگرس و 

 . ندرک یمرگرس  84ياهدمایپ 

 . یمرگرس 84هتفیش 

 . یمرگرس 85نامیا و 

 . نمؤم 85یمرگرس 
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 . يزاب 85رتوبک 

. 85طاول

. 85طاول

. طاول میرحت  86تلع 

 . هدننک 86طاول 

 . هدنهد 86طاول 

 . 87شنزرس

. دوخ 87شنزرس 

 . تسا هدرکن  یهانگ  هک  يا  هدش  شنزرس  87اسب 

 . نآ بادآ  87شنزرس و 

 . ندرک شنزرس  رد  يور  87هدایز 

. اه 87لثم 

. اه هنومن  اه و  87لثم 

. اهدننامه 88مکح 

 . لطاب قح و  88لثم 

. ادخ هار  88لثم 

. وا تلاسر  تما و  و  (ص )  ربمایپ 89لثم 

 . تمایق و  (ص )  ربمایپ 90لثم 

 . نآرق 90لثم 

 (. (ص ربمایپ تما  90لثم 

 (. (ص ربمایپ تیب  لها  91لثم 

 . نیرب 92هنومن 

 . كاپ نخس  92لثم 

 . كاپان نخس  93لثم 
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 . نمؤم 94لثم 

. رفاک 94لثم 

 . كرشم 98لثم 

 . قفانم 99لثم 

. دنا هدش  رفاک  هک  یناسک  104لثم 

. دنا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  104لثم 

 . شردارب نمؤم و  105لثم 

. دیآ یم  هاتوک  اه  نآ  يارجا  رد  هک  یسکودراد  یم  اپ  هب  ار  ادخ  دودح  هک  یسک  105لثم 

 . نآرق يراق  105لثم 

 . نآرق ظفاح  106لثم 

. دهاجم 106لثم 

. دریگ یم  دزم  دگنج و  یم  هک  یسک  106لثم 

 . هناگجنپ ياهزامن  106لثم 

 . نیشنمه 106لثم 

. دنک یم  قافنا  ادخ  هار  رد  هک  یسک  107لثم 

. دهد یم  هقدص  ییامندوخ  يارب  هک  یسک  107لثم 

. دهد یم  هقدص  مارح  لام  زا  هک  یسک  107لثم 

 . يدب زا  دعب  یکین  107لثم 

 . ناملاع 108لثم 

 . لمع یب  ملع  108لثم 

 . لمع یب  ملاع  108لثم 

. دهد یمن  میلعت  ار  دوخ  ملع  هک  یملاع  109لثم 

 . نادان دباع  109لثم 

. دزومآ یم  ملع  یلاس  درخ  رد  هک  یسک  109لثم 
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. دیوگ یمن  دب  زج  هک  یسک  109لثم 

 . هسیکون هب  ندش  جاتحم  109لثم 

. دریگب سپ  تسا  هدیشخب  ار  هچ  نآ  هک  یسک  109لثم 

 . گرم وزرآ و  109لثم 

 . سفن 110لثم 

. ایند 110لثم 

. ایند دنمزآ  111لثم 

 . کین ياهراک  نتفر  داب  رب  111لثم 

 . تسادخ دای  هب  هک  یسک  111لثم 

 . یشاقن 112همسجم و 

 . یشاقن 112همسجم و 

 . 112ناحتما

 . 113ناحتما

 . 117شیاتس

 . شیاتس 117راوازس 

 . شیاتس 117شهوکن 

 . شیاتس 118ماجرف 

. دروخ ار  حدم  بیرف  118دیابن 

 . شیاتس رد  118راصتخا 

 . يوگ هحیدم  خساپ  119رد 

 . یسک زا  اجبان  119شیاتس 

 . شیاتس زا  ندش  داش  120شهوکن 

. راکدب ندوتس  زا  121زیهرپ 

 . ییاتسدوخ زا  121یهن 
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 . تساور ییاتسدوخ  هک  121ییاهاج 

 . 122نز

 . نآرق رد  نز  درم و  122يربارب 

 (. (ص ربمایپ دزن  نانز  122هدنیامن 

 . نانز رب  نادرم  124تمومیق 

 . نانز ياه  تلصخ  126نیرتهب 

 . نانز تسد  هب  تموکح  مامز  ندرپس  زا  126یهن 

 . یتسود نز  127شیاتس 

 . یتسود نز  127شهوکن 

 . نانز هب  127یگتخابلد 

 (. هقرفتم  ) 127نز

 . 128یگنادرم

 . 128یگنادرم

(. 1  ) یگنادرم 128ریسفت 

(. 2  ) یگنادرم 128ریسفت 

 . تسا رامش  هب  یگنادرم  زا  هچ  129نآ 

 . یگنادرم 130ساسا 

 . یگنادرم ماجنا  130زاغآ و 

 . یگنادرم 130لامک 

 . یگنادرم نیرترب  130نیرتهب و 

. درادن یگنادرم  هک  130یسک 

 . تورم بابرا  ياه  شزغل  زا  ندرک  131تشذگ 

 . 131يرامیب

 . 131يرامیب
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. درادن رجا  131يرامیب 

 . يرامیب نتشاد  132ناهنپ 

. دنکن هوکش  دوش و  رامیب  هک  133یسک 

. درادب هدیشوپ  ناکشزپ  زا  ار  دوخ  يرامیب  هک  133یسک 

 . تسا یفاک  درد  ار  133تمالس 

 . يرامیب ياه  133هنوگ 

. رامیب زا  134تدایع 

 . تدایع 134بادآ 

 . تدایع 134تمکح 

 . ییامن 134رامیب 

 (. هقرفتم  ) 135يرامیب

 . 135هلداجم

 . نآ راثآ  هلداجم و  135شهوکن 

. دشاب امش  اب  قح  دنچ  ره  دینکن  135هلداجم 

 . تسین هتسیاش  وا  اب  هلداجم  هک  136یسک 

. دایز هلداجم  136ياهدمایپ 

 . 136یخوش

 . یخوش 136شیاتس 

 . یخوش 137شهوکن 

 . یگرخسم 137یخوش و 

. دایز 138یخوش 

 . 138خسم

 . 138خسم

 . ناگدش خسم  لسن  142عطق 
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 . نتفر 143هار 

 . نتفر هار  143بادآ 

. رتخبت زان و  اب  نتفر  هار  زا  143یهن 

 . 144گنرین

 . 144گنرین

. دنشتآ رد  هعدخ  144گنرین و 

. ادخ 146رکم 

اه 146یقرواپ 

 :. ناگتشرف هرابرد  147ینخس 

. دنشاب یم  یتسه  ناهج  ریبدت  هطساو  ناگتشرف  هک  نیا  هرابرد  148يراتفگ 

 . نابهگن 150ناگتشرف 

 . ناگتشرف ياه  150یگژیو 

. دنوش یمن  اه  نآدراو  ناگتشرف  هک  ییاه  150هناخ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  151هرابرد 
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دلج 11 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 

. ربکت

. ربکت

وت وش , ور  فـ ما )  مـقـ  ) نآ زا  دو : ـ مر فـ ((. )) دش نارفاک  زا  دومن و  ربکت  هک  سیلبا  رگم  دندرک  هدجس  هرسکی  ناگتشرف  همه  سپ   . )) نآرق
نیرتگرزب نآ  هک  ربکت  زا  راهنز  ع :)   ) یلع ماما  یناگدـشراوخزا ـ .))  وت  هک  وش , نوریب  سپ  ییامن  ربکت  هاگیاج )   ) نآرد هک  دـسرن  ار 

مدآ هب  هک  تشاداو ,  ربکت  ار  سیلبا  اریز  , دینک يرود  ربکت  زا  (ص :)  ادخ ربمایپ  تسا ـ .  سیلبا  رویزو  تساهبیع  نیرت  هدـیهوکن  هانگ و 
ششوک ینالو و  راک طـ ربکت , يا  هظحلرطاخ  هب  هک ,  هاگ  نآ  دیریگ  دنپ  درک  سیلبااب  ادخ  هک  يراک  زا  ع :)   ) یلع ما  ـ ما دنکن ـ . هدجس 

زا وا  تیـصعم  نوچ  یتیـصعم  اب  هک  تسیک  تشاد )  هک  یماقم  همه  نآ  اب   ) سیلبازا دـعب  سپ ,  داد ! داب  رب  ار  وا  يدابع )   ) ياسرف تقاط 
نیا هک  اریز  دینک , شوماخ  , دیراد دوخ  ياهلد  رد  هک  ار  تیلهاج  ياه  هنیک  تیبصع و  ياهشتآ  سپ ,  دشاب ـ . ؟ نمیا  ادخ  رفیکو  مشخ 

دـینک و رـس  رب  ینتورف  هـالک  تسا  ناطیـش  ياـه  هسوسو  اـهداسفو و  اـهتوخن  تاـنیقلت و  زا  ناملـسم  صخـش  دوجورد  رورغ  توـخ و  نـ
دوخ و ناـیم  يزرم  هاگـساپار  یگداـتفا  ینتورف و  دـینک و  زاـب  شیوخ ,  ندرگ  زا  ار  ربـکت  دـنبندرگ  دـینکف و  ناـتیاپریز  ار  يزارفندرگ 
زا دیریگ و  تربع  هدیسرامش ,  زا  شیپ  شکندرگ  ياهتما  هب  هک  ادخ  تخـس  ياهباذع  مشخ و  رفیک و  زا  دیهد ـ . رارق  ناطیـش  ناتنمـشد 

تبقاع زا  راه ! ـ نز را , ـهـ نز دیرب ـ . یم  هانپ  وا  هب  راگزور  تخـس  ياهدماشیپو  اهالب  زا  هک  هنوگ  نامه  دیرب , هانپ  ادـخ  هب  از  ربکت  لماو  عـ
تسا ناطیش  میظع  گنرین  گرزب و  ماد  اهتلصخ  نیا  هک  ار  ـ یز ربکت , راوگان  ماجرفزا  ناهج و  نآ  ایند و  نیا  رد  متـس  ییوگروز و  میخو 

تـسین ناما  رد  اهنآ  زا  سک  چـیه  دوش و  یمناهنآ  ذوفن  عنام  يزیچ  زگره  دـنور  یمورف  نادرم  ياهلد  رد  هدنـشک  ياهرهز  نانوچ  هک  , 
ییادر ندیشوپ  اب  یهاگ  اریز  , دیزیهرپب ربکت  زا  (ص :)  ادخ ربمایپ  شا ـ .  هدوسرف  هماج  ببـس  هب  تسدیهت  هن  شملع و  رطاخ  هب  ملاع  هن  ,
يزور دوش  یم  تفای  يرـشق  ره  زا  هعماج  دارفا  نیرت  هیاپ  نود  رد  یهاـگ  ربکت  ع :)   ) قداـص ماـما  دـهد ـ . یم  تسدربک  ناـسنا  هب  مه , 

زا نز گـفـتـنـد : نآ  درک بـه  یم  عمج  نیگرـس  هچوک  طسورد  یهایـس  نز  تشذگ  یم  هنیدم  ياه  هچوکزا  یکی  زا  (ص )  ادـخ لوسر 
شیاهر : دومرف (ص )  ادخ لوسر  دنز , رانک  ار  وا  تساوخ  مدرم  زا  یکی  تسا  نهپ  هار  تفگ :  نز  ورب  رانک  (ص )  ادـخ لو  ـ ـسر هار  سـر 
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ای دشاب  مک   , هزادنا نامه  هب  هک  نیا  رگم  دباین , هار  یمدآ  لد  هب  ربکت  زا  يرادقم  چیه  ـر(ع :)  قا ما بـ ـ ما تسا ـ .  یـشکندرگ  نز  وا  نک , 
یتلـصخ ربکت  تسا ـ .  نابرهم  يادخ  ینامرفانو  نایغط  هشیر  نآ  هک  نک ,  رذح  ربکت  زا  ع :)   ) یلع ماما  دوش ـ . هتـساک  شدرخ  زا  دایز ,

ره ع :)   ) قداص ماما  تسا ـ .  ربکت  يوخ ,  نیرت  تشز  دوش ـ . مک  دنک , دایز  ار  دوخ  تلصخ ,  نیا  اب  دهاوخب  هک  یـسک  تسا ,  کلهم 
رد ار  وا  دـنوادخ  هک  میوگب )   ) یناـسنا نیا  زا  ـمـا ) ـش يار  بـ  ) یـا ع :)   ) ما عـلـی ـ ما دـبای ـ . تسد  يراوگرزب  هب  دوش , كاـپ  ربـکت  زا  هک 
 , تفای لماک  دـشر  تفاـی و  لادـتعا  هب  یمادـنا  هک  نیا  اـت  دـیرفآ  هدـش ,  هتخیر  يا  هفطن  زا  اـه  هدرپ  ياـهفال  اهنادـهز و غـ ياـهیکیرات 
هک ییاج  ات  دزرو , یم  ربکت  هتـسویپ  هدنب  هک  اریز  , دینک يرود  ربک  زا تـ (ص :)  اد ـبـر خـ ما پـیـ تخیرگ ـ .  دـیمر و   ( قح زا   ) هناشکندرگ
ات دور , یم  شیپ  دزرو و  یم  ربکت  هتسویپ  ـی  مدآ دیـسیونب ـ . ناشکندرگ  ناربکتم و  نایم  ردارم  هدنب  نیا  مان  دیامرف : یم  لجوزع  يادخ 

ـف ــصو رد  ع ,)   ) ما عـلـی ـ ما دـمآ ـ . ناـنآ  رــسرب  هـک  دـیآ  یم  نآ  شرــس  رب  دوـش و  یم  دادــملق  ناـشکندرگ  رامــش  زا  هـک  ییاـج 
, دوش یم  کیدزن  یـسک  هب  رگا  تسوا و  ینمادکا  يز و پـ ـ یر ایند گـ رطاخ  هب  دنک , یم  يرود  یـسک  زا  رگا  دـیامرف : یم   , ناراگزی ـ هر پـ
زا بیرف ـ .  رکم و  گنهآ  هب  شندـش  کیدزن  هن  تسا و  توخن  ربکت و  يور  زا  شندرک  يرود  هن  تسا ,  ینابرهمو  ییوخـشوخ  رـس  زا 
هب ناشرادرکو  دنا  هتـشگ  ییاتـسدوخ  هتفیـش  نانآ  دور  نامگ  هک  تسا  نیا  راکتـسرد , نامدرم  دزنرد  نارادمامز  تالاح  ـن  یر ـت تـ ـس پـ
تر يداو حـیـ رد  مدرم  هک  تخیگنارب ,  ار  وا  یناـمز  رد  دـنوادخ  : دـیامرف یم  ص ,)   ) مرکا لو  ـ ـسر ـیـلـت  ـض رد فـ دوـش ـ . ریبـعت  ربـکت 

ناشـشزغل هب   , توخن ربک و  دوب و  هدرک  فرحنم  هتفیـش و  اراـهنآ  اهـسوه , اوه و  دـندز  یم  اـپ  تسد و  داـسفو  هنتف  رد  دـندوب و  هار  گـمـ
ـتـد فا رگراـک نـمـی  ناـنآرد  يرگـشنزرس  چـیه  شنزرـس  ادـخ  هار  رد  هـک  متــسه  یهورگ  نآ  زا  کـه مـن  ـتـی ,  ــسار دوـب ـ . هدـناشک 

. دننیرفآ یمن  یهابت  داسفو و  دنزرو  یمن  تنایخ  دنشورف و  یمن  يرتربو  دننک  یم  يزار نـ ـفـ ندر گـ

 . تسادخ صوصخم  ایربک 

تسا كاپ  ربکتم  , رابج زیزع , نابهگن ,  نمؤم ,  مالس ,  كاپ ,  ياورنامرف  نامه  تسین ,  يدوبع  وا مـ ـی کـه جـز  یاد ـت خـ ـسوا  . )) نآرق
ـ .)) راک هدیجنـس  ریذپان  تسکـش  تسوا  تسوا و  نآ  زا  یگرزب  نیمز  اهنامـسآ و  رد  و  ((. )) دننادرگ یم  کیرـش  وا ) اب   ) هچنآ زا  ادـخ 

شیاتـسو ساپـس  ع :)   ) یلع ماما  تسا ـ .  نایناهجراگدرورپ ,  دـنوادخ , صاخ  یگرزب ,  اـیربک و  هک  تسین  نیا  زج  (ص :)  ادـخ ربماـیپ 
دوخ ریغ  يارب  ار  اـهنآ  شناگدـیرفآ و  يارب  هن  دـیزگرب , دوخ  يارب  ار  تلـصخود  نیا  درک و  نت  رب  اـیربک  تزع و  يادر  هک  ار  ییادـخ 

هک یسک  خساپ  رد  ع ,)   ) نسح ماما  دیزگرب ـ .  ( شیوخ يارب   ) ار تفـص  ود  نیا  دوخ  تمظع  لالج و  رطاخ  هب  دینادرگ و  مارحو  نغدق 
هدومرف لاعتم  يادـخ  تسا  تزع  نمدوجو ,  رد  اما  تساد  نآ خـ زا  اهنت  ربکت  زگره , : دومرف تسا ,  ربکت  وت  دوجو  رد  تفگ :  ناـشیا  هب 

يادر بحاصت  رـس  رب  ربکتم  صخـشو  تسادـخ  يادر  ربک , (ع :)  رقاب ماما  تسا ـ .))  نانمؤم  وا و  ربماـیپ  ادـخ و  نآ  زا  تزع  و   :)) تسا
رب هک  ره  سپ  نم  شوپ  نت  یگرزب  تسا و  نم  يادر  ایربک , دیامرف : یم  , الع لج و  دـنوادخ , (ص :)  ادـخ ربمای  پـ دزیتس ـ . یموا  اب  ادـخ 

ادـخ اب  نآ  زا  يزیچرـس  رب  هکره  سپ  تسادـخ  يادر  ربک , ع :)   ) قداـص ماـما  منکفا ـ .  شتآ  رد  ار  وا  دزیتسب , نماـب  اـهنیا  زا  یکی  رس 
ربکت تصخر  شناگدـنب  زا  يدـحا  هب  دـنوادخ  دوب  انب  رگا  ع :)   ) یلع ماما  دزاس ـ . نوگنرـس  شتآ  رد  ار  وا  دـنوادخ  دـنک , شکمـشک 

تشاد و شوخان  نانآ  يارب  ارربکت  ناحبـس ,  يادـخ  اـما  داد  یم  دوخ  ياـیلواو  اـی  ـبـ نا زا  نا  ـگـ ـصا ار بـه خـ تصخر  نیا  هنیآره  دـهد ,
. دیدنسپ ناشیاربار  ینتورف 

(. 1  ) ربک يانعم 

دـیدناوخوگغورد و ار  یهورگ  دـیدیزرو ؟ ربـک  دروآ , ناـتیارب  دوبنامــش  دــنیاشوخ  هـک  ار  يزیچ  يربماـیپ  هاـگ  ره  ارچ  سپ   . )) نآرق
رگا هک )  يروـط  هـب   ) مزاـس نادرگیور  متاـیآ  زا  دـنزرو , یمربـکت  قحاـنب  نـیمز  رد  هـک  ار  یناـس  يدوز کـ بـه  ((. )) دـیتشک ار  یهورگ 
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ناحبـس و يادخ  ربارب  رد  يزارفندرگ  يانعم  هب  ربک  اه  ـ نآ رد  ـی کـه  تا ـ یآ دنرواین .)) نامیا  نادب  دنرگنب , نم )  تردق  زا   ) ار يا  هناشنره 
يوب دـشاب , ربکت  يا  هرذ  شلد  رد  ودریمب  سک  ره  رذوبا ! يا  (ص :)  ادـخ ربما  پـیـ دـسر ـ . یم  هیآ  تشه  هاـجنپ و  هب  هدـمآ ,  قحراـکنا 
مراد ـت  ـسود یتح  مراد ,  تسودار  ییابیز  نم  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرعدنک  هبوت  رتشیپ  هک  نیا  رگم  دن  مامـشتساار نـمـی کـ تشهب 

ضرع یبای ؟  یم  هنوگچار  تلد  دو : ـ مر فـ دور ؟ یم  يدنـسپ  دوخ  ربک و  میب  تلاح  نیا  زا  ایآ  دـشاب  اـبیز  مشفک  لاود  ما و  هناـیزات  دـن  بـ
يراذگورف و ار  قح  هک  تسا  نآ  ربک , هکلب  تسین  ربک  تلاح ,  نیا  سپ  دومرف : مبای  یم  ودـب , هتفرگ  مارآ  قح و  ياسانـش  ار  نآ  درک :

یـس کـ تسین ـ .  وت , نوخ  نوچ  شنوخو  وت  يوربآ  نوچ  شیوربآ  سک  چیه  هک  ینک  هاگن  دـید  نیا  اب  مدرم  هب  يروآ و  يور  قحان  هب 
دـشابابیز شـشفک  ـبـا و  یز شا  ـه  ما هک جـ دراد  تسود  ناـسنا  درک : ضرع  يدرم  دور  یمن  تشهب  هب  , دـشاب ربـکت  يا  هرذ  شلد  رد  هک 

ماما ای  رقا  ما بـ ـ ما تسا ـ .  مدرم ,  ندرمش  ریقح  قحربارب و  رد  یـشکرس  ربک  دراد  تسود  ار  ییابیزو  تسابیز  دنوادخ , دومرف : ترـضح 
مدرک عاجرتسا  نم  دیوگ : یم  ملـسم  نب  دـمحم  دور  یمن  تشهب  هب  دـشاب , ربک  یلدرخ  هناد  هزادـنا  هب  شلد  رد  هک  یـسک  ع :)   ) قداص
ببـس هب  مدرک :  ضرع  ینک ؟  یم  عاجرتسا  هک  تسا  هدش  هچ  دومرف : ترـضح  مدروآ )  نابز  رب  ار  نوعجار ))  هیلا  انا  هّلل و  انا   )) هلمج )

تقیقح رد  تسا ,   ( قح  ) راکنا مدوصقم  هکلب  نـیـسـت  يدر ,  ـ کرو ـ ـص رو کـه تـو تـ نآ طـ دو : ـ مر تر فـ ـ ـض مدینـشامش حـ زا  هک  ینخس 
نزو هزادـنا  هب  هک  يا  هدـنب  ره  دومرف : (ص )  ادـخ لوسر  دومرف : هحلط  نب  هّللادـبع  هب  ع )   ) قداـص ما  ـ ما تسا ـ .  راـکنا  ربک , زا  دوصقم 
دور یمن  خزود  هب  دشا , نا بـ ـمـ یا شلد  رد  یلدرخ  هناد  نزو  هب  هک  يا  هدنب  ره  دور و  یمن  تشهب  هب  دشابربکت , شلد  رد  یلدر  ـه خـ ناد
نینچ دومرف : ترضح  تسا ؟  ربک  هناشن  ـن  یا ـا  یآ دو , ـی شـ مراو یبکرم سـ دشوپ و  یم  یسابل  هاگ )   ) ناسنا  , موش تیادف  مدرک :  ضرع 

ترـضح هب  تفگ :  هک  درک  تیاور  شردـپ  زا  دـیزی  نب  رمع  نب  مـحـمـد  قح ـ .  هب  رارقا  ناـمیا ,  تسا و  قح  راـکنا  ربک , هکلب  تسین , 
موش و یم  راوس  نامارخ  وراوهار  بکرم  رب  مرب و  یم  راک  هب  شوخ  يو  ـ بو مرو  بو مـی خـ كارو خـ نم خـ مدرک :  ضرع   ( ع  ) قداـص

شوماخ یتد  مـ  ( ع  ) قدا ـ ـص ترـضح  مرادرب ؟  تسد  نآ  زا  تساربکت  یعون  راتفر , نیا  رد  رگا  دـنک  یم  تکرح  رد پـی مـن  ـم  مـال غـ
متسج و ار  ینتورف  ع :)   ) یلع ماما  دسانشن ـ . ار  قح  درمش و  راوخار  مدرم  هک  تسا  یـسک  هدش ,  تنعل  شکندرگ  : دومرف سپـس  دنام و 

 (: (ع دا ـجـ ـس ما  ـ ما دزاـس ـ . یم  رود  ربـکتزا  تقیقح ,)  و   ) قح شریذـپ  اریز  دیـشابریذپ , قـح  سپ  متفاـین  قـح ,  شریذـپ  رد  زج  ار  نآ 
نآ رد  هک  یهاـنگ  رب  هک  تسا  یـسک  ـتـکـبـر , ـس شکندرگ مـ هن  تسا و  ربکتـسم  هن  هیلا ))  بوـتا  هّللارفغتـسا و  : )) دـیوگب ـی کـه  ـس کـ

نیرتمکزا لاؤس  هب  خساپ  رد  ع ,)   ) قداص ماما  دهد ـ . حیجرت   , شترخآ رب  ار  شیایند  دزرو و  تموادم   , هتشگ هریچ  وا  رب  شـسفن  ياوه 
 . تسا نآدح  نیرتمک  ربکت , دومرف : داحلا , دح 

(. 2  ) ربک يانعم 

نب یلعالادبع  قح  ـبـت بـه  ـس فافختـساو نـ تسا  مدرم  ندرمـش  تسپ  ربکت , نیرتگرزب  : دومرف (ص )  ادخ لو  ـ ـسر ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
دیوگ دب  قح  لها  زا  دنک و  ینادان  قحربارب ,  رد  دومرف : تس ؟  قح چـیـ فافختساو  مدرم  ندرمش  تسپ  مدرک :  ضرع  دیوگ : یم  نیعا 
راوـخ ار  قـح  ینکریقحت و  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  ربـکت , تسا ـ .  هدـیزیتس  وا  يادررـس  رب  لـجوزع  دـنوادخ  اـب  دـنک , نینچ  هک  ره  سپ 

؟  تسیچ ربک  مدرک :  ضرع  دیوگ : یم  يوار  دزرمایب  ار  وا  دنوادخ  درذـگب , (( 1  )) نامزامزا ربک  زا  یهت  یلد  هـر کـس بـا  يراـمش ـ . 
دزرماـیب ار  شهاـنگ  دـنوادخ  دوش , هکم  دراو  ربـک  زا  كاـپ  یلد  اـب  هک  هـر  قـح ـ .  هب  تبـسن  فافختـسا  مدرم و  ندرمـش  ریقح  : دوـمرف

؟  هنوگچ مدرک :  ضرع  قح  هب  تبـسن  فافختـسا  مدرم و  ندرمـش  راوخ  : دومرف تسی ؟  کـبـر چـ مدر :  ضرع کـ دـیوگ : یم  کلملادـبع 
. دیوگ دب  قح ,  لها  زا  دنک و  ینادان   , قح ربارب  رد  دومرف :

. ربک تقیقح 

دلج 11 ۀمکحلا  www.Ghaemiyeh.comنازیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


ضرع : دـیوگ یم  ثای  صفح بـن غـ تسا  ناربکتـسمرامش  رد  وا  تسا ,  رترب  نارگید  زا  هک  دـشابرواب  نیا  رب  هک  ره  ع :)   ) قداص ماما   ـ
هچ تاهیه !  تاهیه  دومرف : هچ ؟  دنادبرترب  وا  زا  ار  ـشـتـن  یو خـ دوخ , ینمادکاپ  یهانگ و  یب  ببس  هب  دنیبب و  ار  يراکهنگ  رگا  مدرک : 

يداو هب  ها  هـر گـ يا ـ . ؟  هدناوخنار  ع )   ) یسوم نارگوداج  ناتساد  رگم  دنراد , هگن  یـسرباسح  يارب  ار  وت  اما  دوش  هدیزرمآوا  هک  اسب 
زا یهت  یلد  اب  یسک  هاگ  چیه  اریز  دیـشوپب , ار  دوخ  تشردو  ربز  ياهـسابل  ای  هنهک ,  ياه  هماج  ای  هدوسرف ,  ياهـسابل  دیدش , دراو  هکم 

ناسنا هک  نیا  دومرف : تسیچ ؟  ربک  دح   : تفگ روفعی  یبا  نب  هّللادـبع  دزرمایب  ار  وا  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  دوشن , دراو  هکم  يداو  هب  ربک 
توالت ار  هیآ  نیا  سپس  ترضحدننیبب  سابل  نآ  رد  ار  وا  مدرم  هک  دشاب  هتـشاد  تسود  دنک و  یهاگن  شدوخ  دشوپب و بـه  ییابیز  هماج 

یم میـسقت  ادیپان  ادـیپ و  هب  ربک  هک  نادـب  دـسیون : یمربک  تقیقح  حیـضوت  رد  یلازغ  دـماح  ـو  با تسانیب .))  دوخ  هب  ناسنا  هکلب  : )) درک
 , ینطا يو بـ نآ خـ رب  ربک  مان  قالطادـنز  یم  رـس  ناـسنا  زا  هک  تسا  یلاـمعا  ناـمه  ادـیپربک , سفن و  رد  تسا  ییوخ  ادـیپا  ربک نـ دوش 
رد ربک  هاـگ  ره  ور , نیمهزا  دوش  یم  اـهرات  ـ فر نآ  روهظ  بجوم  ربک  تلـصخو  دنتـسه  يوخ  نآ  هجیتن  اـهرادرک  اریز  تسارت ,  یقیقح 

ییوخ نامه  لصا   , نیاربانب تسا  ربک  شناج  رد  دـنیوگ : یم  دوشنرادومن  رادرک  رد  رگا  دـیزرو و  ربکت  دـنیوگ : یمدوش  رهاظ  اـهراتفر 
مزلتـس ربک مـ اریز  دـنیبب , دزرو  یم  ربـکت  وا  رب  هک  یـسک  زا  رترب  ار  شدوخ  ناـسنا  هک  تساـنعم  نیا  هب  دـشا و  سفن مـی بـ رد  هک  تسا 

توا کـبـر بـا عـجـب و دو تـفـ ـی شـ موا رب  ربکت  بجوم  هک  یعوضوم  دوش و  یم  هدیزرو  ربکت  وا  هب  تبسن  هک  یصخش  تسا :  يوسود 
کی اهنت  ایند  رد  رگا  هکلب  تسین  دنسپدوخ , صخش  زج  یسک  دوجو  مزلتسم  يدنسپدوخ  بجع و  اریز  تساج ,  نیمهرد  يدنـسپدو  خـ
یمود صخـش  دوجو  اـب  زج  ربکتم  دوجو  روصت  اـما  دشابدنـسپدوخ  درف  کـی  نآ  هک  تسه  روصت  نیا  ياـج  زاـب  دـش , یم  قلخ  ناـسنا 

هک تساج  نیا  دـن و  وا مـی بـیـ زا  رترب  لامک  تافـص  نتـشاد  رد  ار  دوخ  یـسک  هک  تسا  مود  صخـش  دوجو  اـب  اریز  تسی ,  مـمـکـن نـ
, دـنیب یم  گرزب  ار  شدوخ  یهاگ  ناسنا  اریز  تسین ,  یفاـک  ینیب  گرزبدوخ  ندوب ,  ربکتم  يارب  دوش  یم  ینیب  رترب  دوخو  ربکت  راـچد 

زین نارگید  ندرمـشدرخ  نینچمه  دزرو  یمن  ربکت  وا  رب  نیاربانبو  دنیب  یم  شدوخ  ـه  یا ای هـمـپـ رتگرزب  شدوخ  زاار  يرگید  صخـش  اما 
یمن ربکتوا  رب  زا  وا بـبـیـنـد بـ هیاپمه  ای  رتدرخ  رتریقح و  وازا  ار  شدوخ  اما  دنیبب , درخ  کچوک و  ار  يرگیدرگا  ار  ـ یز ـت ,  ـس یفاک نـیـ

وا زا  رتـالاب  ار  شدوخ  هبترم  هاـگ  نآ  دـشاب و  لـئاق  یتـبترم  مه  يرگید  يارب  یتـبترم و  شدوخ  يارب  هک  تسا  مزـال  نیارباـنب ,  دـشورف 
هدیقع شنیب و  نیا  هکلب  دشابربک , شنیب  نیا  دوخ  هک  نیا  هن  دیآ , یم  دوجو  هب  وا  رد  رب  يوخ کـ هک  تسا  داقتعا  هس  نیا  دوجو  ابدـنادب 

دو ـه خـ بو دو  رواـب خـ نیا  هب  هیکت  یناـمداش و  يدـنیاشوخدوخ و  رورغ و  یعوـن  وا  لد  رد  هجیتـنرد ,  ـد و  مد ـی  موا رد  ار  ربـک  هـیحور 
هک تسور  نیمه  زا  ـت  ـسا يو کـبـر  نا خـ هـمـ رواب , هدیقع و  هب  هیکت  يدنیاشوخ و  دوخ  يزان و  دوخ  نیا  دیآ و  یم  دوجو  هب  ندـیزان 

. ربکت هیحورو )   ) شمد زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ایادخ  دومرف :  ( (ص ربمایپ

. رتخبت اب  نتفر  هار  شهوکن 

و ((. )) دیسر یناوتن  اههوک  هب  يدنلب  رد  تفاکـش و  یناوت  یمن  ار  نیمززگره  هک  ارچ  رادم , رب  ماگ  توخن  هب  نیمز  يور  رد  و   . )) نآرق
يادـخ ناگدـنب  و  ((. )) دراد یمن  تسود  ار  نزفـال  ربـکتم  ادـخ  هک  ورم , هار  ناـمارخ  نـیمز  رد  باـتم و  رب  خر  توـخ )  بـه نـ  ) مدر زا مـ
خـساپ تمیالم  هب  دـنهد , رارق  باطخ  فرطار  ناشیا  نانادان  نوچ  دـنراد و  یمرب  ماگ  یمرن  هب  نیمز  يور  هک  دنتـسه  یناسک  ناـمحر , 

يا هدـع  رب  (ص )  ادـخ ربمایپ  ربکت ـ . توخن و  اب  ینعی  دومرف : احرم ,)) ضرالا  یف  شمتال  و   )) هیآ هرابرد  (ع ,)  رقاب ماـما  دـنهد ـ .)) یم 
وا نوماریپ  ام  هدرک و  شغ  هناوید  نیا  هّللا !  لوسر  یـا  ـد : ندر ضرع کـ دیا ؟ هدش  عمج  هچ  درگرب  دومرف : تشذگ  دندوب , هدـش  عمج  هک 
؟  تسیک یقیقح  هناوید  هک  مزاسن  هاگآ  ار  امـش  ایآ  دومرف : ـپـس  ـس تسا .  رامیب  هکلب  تسین ,  هناویدوا  دومرف : ترـضح  میا  هدـمآ  درگ 

شیاه هناش  ودرگن  یم  هناربکتم  دور و  یم  هار  رتخبت  اب  هک  تسا  یـسک  یقیقح ]  هناوید  :] دومرف اد  لوسر خـ يا  , دییامرفب دندرک : ضرع 
دور یمن  يدیما  شریخ  هب  تسین و  نمیا  وارـش  زا  یـسک  دنک  یم  وزرآ  ار  وا  تشهب  لاح  نیا  ابو  دنک  یم  ادخ  ینامرفان  دـنابنج  ار مـی 
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نتفر هار  رد  تسا و  هلاس  داتفه  درم ) دننام   ) شرسمه يارب  هک  ار  یـسک  دراد  نم  ـ ـشد ـد , نواد خـ تسا ـ .  رامیب  وا  اما  هناوید ,  تسا  نیا 
تصش زا  دراد و  تسود  ار  شو  هلاسداتشه  هلاس  تسی  بـ لا ,  ياد مـتـعـ خـ باداش ـ .)  دنمورین و   ) هلاس تسیب  ناوج )  دننام   ) شا هفایق  و 

. دراد ترفن  دشاب , هتشاد  ار  هلاس  تسیب  ناوج  راتفر  هک  يا  هلاس 

. ربکتم

 , ناربکتـسم نامه  ینعی   , نایوگرپ نم ,  زا  امـش  نیرترود  تمایق  زور  تسا ـ .  ربکتم  صخـش   , ناـمدرم نیرتروفنم  (ص :)  ادـخ ربماـیپ   ـ
لوسر يا  دندر : ضر کـ دنا عـ قهیفتم  يوگ  نطنطم  ياخژاژ  نایوگرپ  ترخآ ,  رد  ام  زا  ناتنیرترود  ام و  دزن  امـش  نیرتروفنم  دنتـسه ـ .

رد ایآ  ع :)   ) یلع ماما  اربکتم ـ . دومرف : دنتـسه ؟ یناسک  هچ  ناـقهیفتم  اـما  میناد ,  یم  ار  يوگ  نطنطم  ياـخژاژ  ناـیوگرپ  ياـنعم  ادـخ ,
تسین نامارد  يدوبان  زا  دشاب , ربکتم  هک  یسک  دهد ـ . ؟ وت  هب  ار  نانتورف  دزم  هک  يراد  راظتنا  یتسه ,  ناربکتم  زا  دنوادخدزن  هک  یلاح 

.

. دیاشن ربکت  یلاح  نینچ  اب 

لاوحا نیا  اب  تساجن و  نابنا  نایم  نیا  رد  يا و  هشـال  شماـجرف  تسا و  يا  هفطن  شزاـغآ  هک  , دازیمدآ زا  متفگـش  رد  ع :)   ) یل ما عـ ـ ما  ـ
زا متفگ  ـ ـش رد  ـر(ع :)  قا ما بـ ـ ما تـسا ـ .!  يا  هشـال  ادرف  هدوـب و  يا  هـفطن  زورید  هـک  ربـکتم , صخـش  زا  متفگـش  رد  دزرو ـ .! یم  ربـکت 
ـ . دوش یم  هچ  وا  اب  هک  دناد  یمن  هلصاف  نیا  رد  دوش و  یم  لیدبت  يا  هشال  هب  هدش و  هدیرفآ  يا  هفطن  زا  هک  نآ  لاح  ياتـسدوخربکتم , 

دازیمدآریقحت يارب  دومرف : ناـسنا ,)  زا   ) عوفدـم عفد )  تمکح   ) زا ع )   ) قداـص ترـضح  ناـمیالوم  لاؤـس  هب  خـساپ  رد  (ع ,)  رقا ما بـ ـ ما
دش ییوگم  وگب  يدرم  و   ( هر  ) یـسراف ناملـس  نایم  (ع :)  داجـس ما  ـ ما دزرون ـ . ربکت  دنک , یم  لمحار  شعوفدم  دوخ  اب  هک  وا  ات  تسا , 

ماجرف تسا و  سجن  تشلپ و  يا  هفطن  ود , ره  وت , نم و  زاغآ  تفگ :  ناملس  ناملـس ؟  يا  یتسه  هک  وت  رگم  تفگ :  ناملـس  هب  درم  نآ 
راوگرزب ومه  دـشاب , نیگنـس  شلامعا  يوزارت  سک  ره  ددرگ  بصن  اـهوزارتو  دوش  تماـیق  زور  نو  هد و چـ ـ ید يا گـنـ ـه  ـشالو نم و تـ

دوخ ردام  رـسپ  رب  هک  دیـشابن  لیباق )  ینعی   ) یـسک نآ  دننام  ع :)   ) یل ما عـ ـ ما تسا ـ .  هیامورف  دـشاب , کبـس  شیوزارت  سک  رهو  تسا 
زا یـشان  ینمـشد  ینیب ,  گرزب  دوـخ  هک  نیا  زج  دـیزرو  ربـکت  دـشاب , هداد  ییرتر  يو بـ ار بـر  وا  ـد  نواد هـک خـ نآ  یب  لـیباه ,)  ینعی  )

, دـیمد شغامد  رد  ار  ربکداـب  ناطیـش  تخاـس و  رو  هلعـش  شلد  رد  ار  مشخ  شتآ  رورغ , بصعت و  دـن و  ـکـ فا وا  نا  ردار جـ تدا  ـ ـس حـ
. داد شرارق  وا  ینامیشپ  هیام  تبقاعدنوادخ  هک  يربک 

. ربکت تلع 

سک چـیه  تفای ـ .  دوخ  رد  هک  یتراقح  يراوخ و  ساـسحا  ببـس  هب  رگم  درکن , يزارفندرگاـی  ربکت  يدرم  چـیه  ع :)   ) قداـص ما  ـ ما  ـ
, دزرونربکت تساریقح ـ .  يربکتمره ,  ع :)   ) یلع ماما  دبای ـ . یم  دوخ  رد  هک  تسا  یتراقح  يراوخ و  رثارب  رگم  دزرو , ربکت  هک  تسین 

لماوعو اـه  هزیگنا  حیـضوت  رد  یلازغ  ـد  ما ـو حـ با ناـشن .  ماـن و  یب  هیاـمورف  صخـش  رگم  دزروـن , ربـکت  تسا ـ .  تسپ  هک  یـسک  رگم 
, دـنهد یم  ناشن  ار  دوخ  رهاـظ  رد  هک  هناربکتم  ياـهرات  ـ فر قـال و  ـ خا ـت و  ـسا ینورد  یتلـصخربک  هک  نادـب  دـیوگ : یم  ربکت  كرحم 
زا تسا  ترابع  هک  دراد  ییاوران  موهفم  انعم و  نآ  هب  صاصتخا  ربک  ماـن  دـیمانربکت و  ار  اـهنآ  دـیاب  دنتـسه و  يوخ  نآ  هجیتن  دـنیآرب و 
نآ تسین و  شیب  لماع  کی  دوش , یم  ینورد  يوخ  نیا  بجوم  ـچـه  نآ نارگید .  زا  دوخ  هزادنا  ردـق و  ندـید  رترب  ینیب و  گرزب  دوخ 
هاگ ره  هک  نیا  هچ  دنز  یم  گنچ  ربکتم  صخش  ناج  هب  داد , میهاوخ  حیضوت  ار  شیانعم  هک  نانچمه  هک ,  تسا  بجع  يدنـسپدوخ و 

يدنسپدوخ بجع و  راچد  اهنآ  هب  تبـسنو  دیایب  شـشوخ  دراد  قلعت  وا  هب  هک  يزیچ  ره  ای  شلمع و  ای  شملع  ای  شدوخ  زا  ـی  ـص شـخـ
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کی تسا و  ربکتم  صخـش  دوجورد  ببـس  کـی  دراد : لـماع  هس  ینوریب ,  ربک  اـما  دزرو . یم  ربـکت  ددرگ و  یم  نیب  گرزب  دوخ  , دوش
رد هک  یببـس  نآدوش  یم  رـصنع  ود  نیا  ریغ  هب  طوبرم  ببـس  کـیو  دوش  یم  هدـیزرو  ربـکت  وا  هب  تبـس  یـصخشدوجو کـه نـ رد  ببس 

تسا تداسح  هنیک و  دشاب , یم  وا  رب  هدش  هدیزروربکت  صخش  رد  هک  یببـس  نآ  تسا و  يدنـسپدوخو  بجع  دشاب , یم  ربکتم  صخش 
 : تسا زیچ  راـهچ  , راـبتعا نـیا  هـب  ینوریب ,  ربـک  لـماوع  ـن ,  یار ـ با بـنـ تـسا .  ییاـمندوخو  اـیر  رـصنع , ود  نـیا  ریغ  هـب  طوـبرم  ببـس  و 

 . ییامندوخ ایرو و  تداسح  هنیک ,  يدنسپدوخ , 

. ربک نامرد 

تمظع هک  یناسک  ـبـگـی  تر دنلب مـ اریز  , دشاب نیب  گرزب  دوخ  دسانش , یم  ار  ادخ  یگرزب  هک  یـسک  تسین  راوازـس  ع :)   ) نسح ما  ـ ما  ـ
تلذ راهظا  هک  تسا  نیارد  دنـسانش , یم  ار  ادخ  هوکـش  لالج و  هک  یناسک  تزع  دـننک و  یگداتفا  هک  تسا  نیا  رد  دـنناد , یمار  ادـخ 

ار مدآ  تساوخ  ـد مـی  نواد ـر خـ گا دشاب ـ . نیب  گرزب  دوخ  تسین  راوازـس  دسانـش , یمار  ادخ  هک  یـسک  يارب  ع :)   ) یلع ماما  دـننک ـ .
ریخست ار  اهناج  شـشوخ  يوب  هک  يرطع  زا  دنک و  توهب  ار مـ ـا  هدر شا خـ ییابیز  ودزاس  هریخ  ار  اهمـشچ  شوترپ  هک  دنیرفایب  يرونزا 
هلیـسو هب  شیامزآ  راکو  درک  یم  شنرک  دش و  یم  مخ  شربارب  رد  اهندرگ  هنیآ  ره  درک , یم  نینچ  رگا  درک و  یم  نینچ  نامگیب  دـنک ,

یم دـنرادنربخ , نآ  هشیر  لصا و  زا  هک  ییاهزیچ  یـضعب  هبار  دوخ  ناگدـیرفآ  ناحبـس  دـنوادخ  اما  دـیدرگ  یم  ناسآ  ناگتـشرف  رب  وا ,
ـر گا دـنادرگ ـ . رود  نانآ  زا  ار  توخن  دـیادزب و  نانآ  زا  ار  ربک  يوخ  ات  دـنوش و  هتخانـش  زاب  هرـسانزا  هرـس  اهنآ  ندومزآ  اب  اـت  دـیامزآ 

تربعراک هنیآ  ره  دـندوب  رادرو  ـ خر یندـشان بـ هریچ  یتکوش  تردـق و  زا  دـنارورپن و  رـس  رد  ار  نآ  لایخ  یـسک  هک  ییورین  زا  ناربمایپ 
نینچ ناحبـس ,  دـنوادخ  اـما  دوبرترثؤم  یـشکندرگ  زا  نا  ـ نآ ندر  رود کـ رد  دـش و  یمرتناـسآ  مدرم  رب  اـیبنا ) توعد  تباـجا  و   ) نتفرگ

وا تعاط  هب  نداهن  ندرگ  شنامرف و  لباقم  رد  میلست  وا و  تاذ  ربارب  رد  شنرکو  شیاهباتک  قیدصت  وا و  ناربمایپ  زا  يوریپ  هک  تساوخ 
ـ .  تسا رتشیب  شاداپو  باوث  دـشاب , رتگرزب  ناحتما  شیاـمزآ و  هچ  رهو  دوشن  هتخیمآ  اـهنآ  اـب  سرت )  اـیر و  زا   ) يزیچ ودـشاب  وا  هژ  ـ یو

هب دریگ و  یم  یگدن  تدا و بـ هب عـبـ ار  نانآ  نوگانوگ  ياهیـشوکتخس  اب  دیامزآ و  یم  اهیتخـس  عاونا  هب  ار  دوخ  ناگدنب  دـنوادخ  نکیل 
دناشنب ناشیاهناج  رد  ار  يراسکاخو  یگداتفا  درب و  نوریب  ناشیاهلد  زا  ار  ربکتات  دـنک , یم  ناشناحتما  اهیدـنیاشوخان  تامیالمان و  عاونا 

نمؤم ناگدـنب  دـنوادخ  هک  تساج  ـن  یا زا  دـهد ـ . رارق  شیوخ  ناسحاو )   ) لضف يوس  هب  يا  هدوشگ  ياهرد  ار  اهـشیامزآ  نیا  ات  زین  و 
مارآ ثعاـب  روما  نیا  هک  اریز  , دـنک یم  ینا  نـگـهـبـ ـب ,  جاو يا  ـ هزور رد  يراد  هزوررد  تیدـج  اـهتاکز و  اـهزامن و  هلیـسو  هب  ار  دوخ 

, دـیرگنب دوش  یم  نانآ  دوجو  زا  توخن  ربک و  ندـنار  نوریب  واهلد  عوضخ  اهناج و  ینتورف  نا و  ـ گد ـ ید عوشخ  حراوج و  اضعا و  ندـش 
كاپ يارب  ار  نامیا  دنوادخ , دیادز ـ .! یم  ار  ربک  ياه  هناشنو  راثآ  دنکـش و  یم  مهرد  ار  یـشورف  رخف  ياهدومن  هنوگچ  لامعا  نیا  هک 

هب ربک و  نا  ـ مرد ربک . نامرد  رد  یـسلجم  همالع  راتفگ  ربک . زا  ندرک  رود  ياربار  زاـمن  دومرف و  بجاو  كرـش  ياـهیگدولآ )  ) زا ندرک 
هب لـماع  نیمه  دسانـشب و  ار  شیادـخ  دو و  صخـش خـ هک  تـسا  نـیا  نآ ,  یملع  هار  دراد  یلمع  یملع و  شور  ینتورف  ندروآ  تـسد 

رتنوبز اتاذ  هک  درب  یم  یپ  دسانـشبدیاب , هک  نانچ  ار  دوخ  یمدآ  هاگ  ره  اریز  دـیادزب , وادوجو  زا  ار  ربک  تلـصخ  هک  تسا  یفاک  ییاهنت 
ار شراـگدرورپ  هاـگ  ره  تـسین و  وا  روـخ  رد  يزیچ  يراـسکاخ  ینوـبز و  ینتورف و  زج  تـسا و  ینیرتـمک  ره  زا  رتـمکو  ینوـبز  ره  زا 

یلمع هار  ـا  ما ربک . هشیر  هدننک  رب  یملع  هار  تسا ,  نیا  تسا  قح  كاپ  تاذ  هتسیاش  راوازس و  اهنت  ایربکو  یگرزب  دبای  یم  رد  دسانـشب 
نامدرمراتفر لاوحا و  نانتورف و  ياه  ـلـتـ ـص يوخدنک و خـ یعـس  دـشاب و  نتورف  وا  قلخ  ادـخ و  ربارب  ردالمع  هک  تسا  نیا  ربک , نامرد 

یم ناگدنب  دننام  هک  متـسه  يا  هدنب  مه  نم  دومرف : یم  تسـش و  كا مـی نـ يور خـ هک  ار ,  ( (ص ادـخ لوسر  لاوحا  هتـسیاش و  كاپ و 
. دریگ شیپ  رد  مماشآ ,  یمو  مروخ 
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. ربک ندودز 

هلیـسو نیدب  دربب و  شا  هداوناخ  يارب  شدوخ  تسد  اب  ار  يزیچ  راختفا  یلاحـشوخ و  اب  درم  مراد  شوخ  هک  یتسارب  (ص :)  ادـخ ربمایپ   ـ
ره دنک , لمحار  شیالاک  دنز و  هنیپ  ار  شـشفک  دنک و  هلـصو  ار  شا  هماج  شدوخ  هک  ره  ع :)   ) قداص ماما  دـنک ـ . رود  دوخ  زا  ارربک 

شدو هـر کـس خـ تسا ـ .  ناما  رد  ربکت  زا  دـنک , لمح  ار  شیالاکو  راـب  شدوخ  سک  ره  (ص :)  ادـخ ربماـیپ  تساربم ـ .  ربک  زا  هنیآ 
 ( هناخ هب   ) رازابزا ار  شیالاک  دوش و  اذغ  مه  شراکتمدخ  اب  ودنز  هنیپ  ار  ششفک  دنک و  هلصو  ار  شا  هماج  ودشود  ار بـ شد  ـفـنـ سو گـ
ار شدنفسوگ  دوش و  راوس  ار  شغالا  دنکاپ و  هبراد  هلصو  شفکو  دشوپب  هنیمشپ  ـه  کر هـ تسا ـ .  هدش  كاپربک  زا  نامگیب  دنک , لمح 

یم هدنب  دننام  متـسه ,  هداز  هدنب  هدنب و  نم  تسا  هدرک  رود  وا  زا  ار  ربک  دنوادخ  هنیآ  ره  , دنوش اذغ  مه  وا  اب  شیا  ـ هرو ـخـ نا دشودب و نـ
 ( يزور  : ) هماما وبا  دنکن ـ . يزارفندرگ  یـسک  رب  یـسکو  دیـشاب  نتورف  هک  تسا  هدش  یحو  نم  هب  مروخ .  یم  اذغ  هدنب  دننام  منیـشن و 
هاگ نآ  دنورب و  ولج  دادروتـسد  ـهـا  نآ دا و بـه  ـتـ ـس ـ یا ربمایپ  دنداتفا  هار  هبوا  یپ  رد  ترـضح  باحـصا  دش  راپـسهر  عیقب  فرط  هب  ربمایپ 
هار مدوجو  هب  ربکت , زا  يزیچ  مدیـسرت  مدینـش و  ار  امـش  ياهـشفک  يادـص  نم  دومرف : دندیـسرپ , ار  تلع  درک  تکرحاهنآ  یپ  رد  دوخ 

دوجو رد  ربـک  ندوبن  رگناـشن  هک  یلک  هدـعاق  کـی  هدـمآ  ینتورف  ياـه  هناـشن  ناونع  هب  ثیداـحا  نیا  رد  هچنآ  هک  تسا  ینتف  گـ دـبای .
ـتـنـد ـس مدر هـ زا مـ يا  هد  عـ : )) ـد نا نآ کـه گـفـتـه  هچ  دنک  یم  قرف  فلتخم  دراومو  راصعا  صاخـشا و  رد  هکلب  تسین ,  دشاب  صخش 
بـه ع )   ) ـم ظا ما کـ ـ ما دوش ـ . تقد   , سپ تسا ))  ربک  يدنـسپ و  دوخ  زا  هدـنکآ  ناشیاهلد  اما  دنـشوپ , یم  هنیمـشپ  ینتورفدـصق  کـه بـه 
 , مرتـحم فیرـشدرم و  هک  مرادـن  شوـخ  نم  , زادـنارود ار  نآ  : دوـمرف دوـب , هدرک  نازیوآ  شتـسد  رد  ییهاـم  هـّللاد بـن جـبـلـه کـه  عـبـ

دیتسه کـه یتعامجامش  دیراد  يدایز  نانمشد  هک  دیتسه  یمدرم  امش  هعیش !  هورگ  يا  دومرف : سپ  ـ ـس دنک . لمح  ار  یتسپ  زیچ  شدوخ 
هداوناخ يارب  يز  يدر چـیـ مـ دیشاب ـ . تیصخش )  اب  و   ) هتسارآ نانآربارب  رد  دیناوت  یم  هک  ییاج  ات  سپ  دننک  یم  ینمشد  امش  خـلـق بـا 

تا هداوناخ  يارب  ار  نآ  دومرف : ترضح  ! دیشک تلاجخ  دا  ـتـ فا ع )   ) قداص ماما  هب  هک  شمـشچ  درب  یم  ار  نآ  شدوخ  دوب و  هدیرخ  شا 
اب ار  نآ  منک و  دـیرخ  ما  هداوناخ  يارب  متـشاد  تسود  دوبن , هنیدـم  مدرم  تسد  زا  رگا  مسق  ادـخ  هب  هک  نادـب ,  يرب ؟  یم  يا و  هدـیرخ 

ناتـسمز ناتـسبات و  هک  دـنیآ  یم  یمدرم  ناـمزلا  رخآ  رد  رذوـبا ! يا  دوـمرف : رذوـبا  هب  (ص )  ادـخ رب  ـ ما پـیـ ربـب ـ . ناـشیارب  مدوـخ  تسد 
. دننک یم  تنعل  نیمز  اهنامسآ و  لها  ار  نانیا  تسا  نارگیدرب  اهنآ  تیزم  بجوم  راک  نیا  هک  دندقتعمو  دنشوپ  یم  هنیم  پـشـ

. ربکت دمایپ 

, ربکت تسازـسان ـ .  مانـشد و  ندینـش ,)   ) ربکت هجیتن  دنناهانگ ـ . رد  نتفر  ورف  ياه  هزیگنا  تداسحو ,  ربکت  يدنمزآ و  ع :)   ) یلع ماما   ـ
, ربکت تسا ـ .  هرهب  یب  تسود  زا  ربکتم , صخش  دزاس ـ . یمراکـشآ  ار  یگیامورف  یتسپ و  ربکت , دنادرگ ـ . یم  تسپ  ار  هبترم  دنلب  مدآ 

تعلخ دـشوپب  ینادانای ,)   ) يور هدایز  ربک و  هماج  هک  ره  تسا ـ .  يدوباـن  بجوم  ربکت , يرایـسب  تسا ـ .  ناـهانگ  رد  نتفر  ورف  هزیگنا 
ـ . دنـشاب هتـشاد  ( ار دوخ  زا  نارگید   ) دیجمت فیرعت و  عقوتدیابن  زگره  ربکتم , ع :)   ) قداص ماما  دنکرب ـ . نت  زا  ار  یگبترم  دنلب  يرترب و 

. دوش یمن  ملاع  دشاب , هتشاد  ربکت  هک  یسک  ع :)   ) یلع ماما 

. دنادرگ تسپ  ار  وا  ادخ  دزرو  ربکت  هک  ره 

هدش هتشامگ  ناگدنب  رب  هک  دنا  هتشرف  ود  نامـسآ  رد  انامه  دنادرگ ـ . تسپ  ار  وا  دنوادخ  دزرورابکتـسا , هک  یـسک  (ص :)  ادخ ربمایپ   ـ
ره دنادرگ ـ . یم  تسپ  ار  هبترمدنلب  مدآ  ندیزرو ,  ربکت  ع :)   ) یلع ماما  دننادرگ ـ . تسپ  ار  وا  دنک  يزارفندرگو  ربکت  سک  ره  ات  دـنا ,
هک يا  هتـشرفو  تسا  یماگل  شرـس  رب  هک  نیا  رگم   , تسین يا  هدنب  چی  هـ ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دوش ـ . راوخ  دـشورف , یگرزب  مدرم  رب  هک 
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دوخ رظن  رد  هتـسوی  پـ سپ ,  نآ  زا  دانک  تسپ  تیادخ  شاب ,  نتورف  دیوگ : وا  هب  هتـشرف  دشورف , یگرزب  هاگ  دراد و هـر  هگن مـی  ار  نآ 
وا هب  هتشرف  دنادرگ و  هبترم  دنلب  ار  وا  لجوزع  يادخ  دنک , ینتورف  هاگ  ره  دشاب و  دارفا  نیرتکچوک  مدرم  مشچ  رد  نامدرم و  نیرتگرزب 

دارفا نیرت  هبترم  دنلب  مدرم ,  مشچرد  مدرم و  نیرتمک  دوخ  رظن  رد  هراومه   , سپ نآ  زا  دانک  زارف  رس  تیادخ  ریگبالاب , ار  ترـس  دیوگ :
هتـشرف هب  دنک , ینتور  هاگ فـ ره  يا و  هتـشرف  تسد  رد  تسا  يا  هنهد  وا  رـس  رب  هک  نیازج  تسین  یمدآ  چیه  (ص :)  ادـخ ربمایپ  دـشاب ـ .

ـا نا هـمـ ع :)   ) ـم ظا ما کـ ـ ما شکب ـ .  نییاـپ  ار  شا  هنهد  دوـش : هتفگ  هتـشرف  هب  , دزرو ربـک  هاـگرهو  شکبـالاب  ار  شا  هـنهد  دوـش : هـتفگ 
رد دوش و  یم  دابآ  نتورف  صخ  ـ ـش لد  رد  ـت :  ـسا زین چـنـیـن  تمکحدیور  یمن  گنـس  تخت  يور  دـیور و  یم  ـیـن  مز رد  ـت ,  عارز

یناد یمن  رگم  یناداـنرازبا  زا  ار  ربکت  هداد و  رارق  ییاـناد  درخرازبا و  ار  ینتور  ـد فـ نواد هک خـ اریز  دوش , یمنداـبآ  زارفندرگ  ربکتم  لد 
ناس نیدبدر  هانپ مـی گـیـ هیاس و  فقسریز  رد  دریگ  نییاپرس  هک  ره  دفا و  شر مـی شـکـ سـ ـد , یا ار بـه سـقـف سـ شر  ـ ـس سک  ره  هک 

(ص ادخ ربمای  پـ درب ـ . الاب  ار  وا  دنوادخ  دنک , ینتورفادخ  يارب  هک  ره  دنادرگ و  تسپ  ار  وا  دنوادخ  , دنکن ینتورف  ادـخ  يارب  هک  ره  زین 
سک ره  دهد و  ياج  نییلع  یلعا  رد  ار  يو  اج کـه  نآ  ات  درب  الابار  وا  هجرد  کی  دنوادخ  دنک , ینتورف  ادخ  يارب  هجرد  کی  هک  ره  (: 

ادخ يارب  هـر کـه  دهد ـ . ياج  نیلفاس  لفـسا  رد  ار  يو  هک  ییاجات  دروآ  دورف  هجرد  کی  ار  وا  دنوادخ  دزروربکت , ادخ  رب  هجرد  کی 
رظن رد  دـشاب و  گرزب  مدرم  مشچ  رد  وا  داـنک پـس  زارفرـس  اروت  ادـخ  شاـب ,  زارفرـس  دـیامرف : درب و  ـالاب  ار  وادـنوادخ  دـنک , ینتورف 
رظن رد  ودـشاب  کـچوک  مدرم  مشچ  رد  وا  سپ ,  وش  رود  : دـیامرف دنکـش و  مهرد  ار  وا  دـنوادخ  دزروربکت , هک  ره  کـچوک و  شدوخ 

 . گرزب شدوخ 

 . ناربکتم هاگیاج 

یناسک تقیقح ,  رد   ((. )) ناربکتم هاگیاج  تسا  دب  هچ  هک  اقح  دینامب و  هشیمه  نآ  رد  دـیوش و  دراو  خزود  ياهرد  زا  سپ ,   . )) نآرق
هب تماـیق  زور  ردربکتم  ناـشکندرگ  (ص :)  ادـخ ربماـیپ  دـنیآ ـ .)) یم  رد  خزود  رد  راوخ  يدوز  هب  , دـنزرو یم  ربک  نم  شتـسرپ  زا  هک 
 (: ع  ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دـننک ـ . یم  لامدـگل  لاعتم ,  يادـخ  هب  ناشییانتعا  یبرطاـخ  هب  ار , ناـنآ  مدرم  دـنوش و  یمروشحم  هچروم  تروص 

 ( ناگدـنب  ) باسحزا ادـخ  هک  هاگ  نآ  ات  دـننک , یم  لامیاپ  نانچمهار  اـهنآ  مدرم  دـنوش و  یم  هدروآرد  هچروم  لـک  ـ ـش نار بـه  مـتـکـبـ
ناربکتم تمایق ,  زور  شنمگرزب ـ .  ربکتم  نشخ  يوختـشرد  ره  منکن ؟  هاگآ  خزود  لها  زا  ار  امـش  ایآ  (ص :)  ادـخ ربمایپ  دوش ـ . غراف 

زور دوش ـ . یم  در  اهنآ  يور  زا  یکچوک  زیچ  ره  دننک و  یم  دگل  ار  اهنآ  مدرم  هک  دنوش , یم  روشحم  امن  مدآ  ياه  هچروم  تروص  هب 
هرد خزود  رد  دریگ ـ . یمارف  ار  نانآ  وس  ره  زا  ینوبز  يراوخو و  دـنوش  یم  روشحم  امن  مدآ  ياه  هچروم  تروص  هب  ناربکتم  تما ,  قـیـ

نآرد ناربکتم  هک  تسا  یخاک  شتآرد  دهد ـ . ياج  نآ  رد  ار  یشکندرگره  هک  تسا ,  ناحبس  يادخ  رب  و  بهبه ))   )) مان هب  تسا  يا 
نیا رقـس ))  )) مان هب  ناربکتم  يارب  تسا  يا  هرد  خزود  رد  ع :)   ) قداص ماما  دوش ـ . یم  هتـسب  ناشیور  هب  شیاهرد  دنوش و  یم  هداد  رارق 

دیـشک سفن  سپ  دشکب  یـسفن  ات  دـهد , هزاجا  يو  هب  هک  دومن  شهاوخ  درک و  تیاکـش  لجوزع  يادـخ  هب  دوخ  يامرگ  تدـشزا  هرد 
. دنازوس ار  خزود  دوخ ) سفن  زا  و(

 . هتشون باتک و 

 . هتشون باتک و 

 . تسوگنخس ود  زا  یکی  باتک ,  دننادنمشناد ـ . ياهناتسوب  اهباتک , ع :)   ) یلع ماما  دنسیون ـ .)) یم  هچنآ  ملق و  هب  دنگوس  نون   . )) نآرق
چیه دـهد , شمارآ  ار  دوخ  اهباتک  اب  هک  یـسک  باتک ـ .  تسا ,  ییوگنخـس  بوخ  تسا ـ .  هشیدـناو )   ) تین هدـننک  وگزاـب  بوتکم ,   ـ
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نوچ نک و  رشتنم  تناردارب  نایم  رد  ار  دوخ  شناد  سیونب و  دومرفرمع : نب  لضفم  بـه  ع )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دهدن ـ . تسد  زا  ار  یـشمارآ 
مدـمه ناشیاهباتک  اب  زج  نامز  نآ  رد  هک  دـسر , یم  بوشآ  رپ  يا  هنامز  مدرمرب  اریز  هد ,  ثاریم  تنارـسپ  هب  ار  نآ  يریمب ,   ( یتساوخ )
هابتشا راچد  نانآ  دوبن , راک  ود  نیا  رگا  داهن و  تنم  دب , کین و  زا  مدرم ,  رب  ندرک  باسحو  نتـشون  تمعن  اب  لجوزع ,  يادخ  دنوشن ـ .

. دندش یم 

 . هدنسیون تیصخش  یگدنسیون و 

 (: ع  ) یلع ماـما  وا ـ . شوـه  مـهف و  هـب  یپ  شا  هداتـسرفزا  دوـش و  یم  هدرب  وا  شنیب  درخ و  هـب  یپ  درم  هتــشو  زا نـ ع :)   ) قدا ـ ــص ما  ـ ما  ـ
هتشون تسوا ـ .  لضف  لیلدو  وا  درخ  ناشن  درم , همان )  و   ) هتشون وت ـ . يوگنخس  نیرتاسر  تا ,  هتشونو  تسوتدرخ  نامجرت  وت , هداتـسرف 

يرگنزاب ار  نآ  ینک ,  شرهم  هک  نآ  زا  شیپ   , یتشون يا   ( هماـن و   ) هت ـ ـشو ها نـ هـر گـ تسوا ـ .  شوه  جنـسافرژ  وا و  لـضف  راـیعم  درم ,
هب دوخ  ـه  ما رد نـ تساـهنآ ـ .  ياـه  هماـخ  كوـن  رد  نادنمـشناد ,  ياـهدرخ  ینز ـ .  یمرهم  شیوـخ  درخ  رب  تقیقح  رد  هک  اریز  نک , 

رامگب و شیوخ  ياهراک  هب  ار  نانآ  نیرت  رظن کـن و بـهـ تقد  هب  تناگدنـسیونو  ناریبد  هرابرد  هک  نآ  رگید  دـیامرف : یم   , رتشا کـلام 
هتسیاش و قالخا  دجاو  همهزا ,  رتشیب  هک  راذگاو  یـسک  هب  اهنت  یـسیون ,  یماه  ـ نآ رد  ار  ترارـسا  اه و  هشقن  هک  ار  ییاه  همان   ( شراگن )
اـب تـو ناـگرزب  روـضحرد  هجیتـن ,  رد  دزاـسن و  شرورغم  تسمرـس و  , وا هـب  تبـسن  وـت  تشادـگرزب  مارت و  ـ حا هـک  یــسک  , دـشاب کـین 
زا دنک و  یهاتوکوت  هب  تنارازگرا  ياه کـ همان  ندناسر  رد  اتدوشن  ببـس  وا  يراک  هحماسم  تلفغ و  دـنکن و  یخات  ـ ـس ـفـت و گـ لا مـخـ

. دسیونن اه  همان  نآ  هب  تسرد  ياهخساپ  دهد , یم  وت  فرط  زا  ای  دریگ  یم  وت  يارب  هچنآ  هرابرد  وت , فرط 

 . شناد نتشون  هب  قیوشت 

نتشوناب دومرف : تسا ؟  هنوگچ  نآ  ندیشک  دنبرد  دش : ضرع  دیشک  دنب  رد  ار  ملع  دیشک ـ . دنبرد  نتشون  اب  ار , ملع  (ص :)  ادخ ربمایپ   ـ
 (, ع  ) نس ما حـ ـ ما دور ـ . یم  زین  نانآ )   ) شناد نادنمشناد ,  گرم  اب  اریز  دیسیونب , نادنمشناد ,  تشذ  ـ گرد زا  پـیـش  ار , ـش  ناد نآ ـ . 

و  ) موق ناگرزب  يدوز  هب  هک  دـیتسه  یلـسن )   ) یمو نالاسدرخ قـ امـش  : دومرف درک , راضحا  ار  دوخ  ناـگدازرداربو  نادـنزرف  هک  هاـگ  نآ 
هناخ رد  دسیونب و  ار  نآ  دراد , هگن  شا  هظفاح  رد  ار  ملع  دناوت  یمن  هک  امـش  زا  کی  ره  دیزومایب و  شناد  سپدیوش  یم  رگید  یلـسن ) 

بـه دینک ـ . یمنظفح  دیسیونن , ات  اریز  دیسیونب , ینک ـ .  یمن  ظفح  نتـشوناب ,  زج  اریز  دیـسیونب , ع :)   ) قداص ماما  دنک ـ . يرادهگن  شا 
ات هکدینادب  دیسیون ؟ یمن  ارچ  امـش  دنتـشون , ار  اهنآو  دندیـسرپ  نم  زا  یثیداحا  دندمآ و  نم  شیپ  نایرـصب  زا  يا  هدع  دومرف : ریـصب  وبا 

. دریگ یم  مارآ  نتشون  هب  لد ,  درک ـ . دیهاوخن  ظفح  زگره  دیسیونن ,

 . نتشون فیلات و  باوث 

هگرب نآ  تمایق  زور  دراذگ , ياج  رب  دوخ  زا  دشاب  هدش  هتشون  یملع  نآ  يور  هک  هگرب  کی  ودریمب  نمؤم  هاگ  ره  (ص :)  ادخ ربمای  پـ  ـ
ایندزا رتروانهپ  ربارب  تفه  يرهش  هدش ,  هتـشون  نآ  يور  هک  یفرح  ره  يازا  هب  یلاعت  كرابتدنوادخ و  دوش و  یم  شتآ  وا و  نایم  هدرپ 

. دوش هتشون  رجا  شیارب   , تسا یقاب  ثیدح  شناد و  نآ  ات  دسیونب  نم  زا  یثیدح  ای  یشناد  سک  ره  دهد ـ . یم  وا  هب 

 . تسا هدرک  لزان  ادخ  هک  ییاهباتک 

رب ـ ما پـیـ دـنک ـ .)) يرواد  دنتـشاد  فـالتخا  مه  اـب  هچنآ  رد  مدرم  ناـیم  اـت  داتـسرف , ورف  قـح  هب  ار  دوـخ )  ) باـتک ناـنآ ,  اـب  و   . )) نآرق
هفیحـص هاجنپ  باتک :  راهچ  ـد و  ـص یـکـ دومرف : تسا ,  هدرک  لزان  دنوادخ  هک  ییاهباتک  دادعت  زا  رذوبا  لاؤس  هب  خساپ  رد  (ص ,)  ادـخ
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دنوادـخ و  ع :)   ) یلع ما  ـ ما ناقرف ـ .  روبز و  لیجناو و  تاروتو  میهاربا  رب  هفیحـص  تسیب  سیردارب ,  هفیحـص  یـس  درک , لزاـن  ثیـش  رب 
 . تشاذگن هرهب  یب  راوتساو  نشور  یهار  ای  نقتم ,  یتجح  ای  ینامسآ ,  یباتک  ای  لسرم ,  يربمایپ  زا  ار  دوخ  ناگدیرفآ   , ناحبس

 . نتشون بادآ 

راذگم ورف  ار , میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  ع :)   ) قداص ماما  تسا ـ .  يا  هتشون  ره  زاغآ  رـس  میحرلا ,  نمحرلا  هّللا  مسب  (ص :)  ادخ ربمایپ   ـ
شوخ طـخ  اـب  ار  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  ادـخ , مارتحا  هب  سک ,  ره  (ص :)  ادـخ ربماـیپ  دـشاب ـ . رعـش  کـی  نتـشون )  ) زا لـبق  هچ  رگا 

 . سیونب دوخ  طخ  نیرتوکین  اب  ار , میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  ع :)   ) قداص ماما  دزرمایب ـ . ار  وا  دنوادخ  دسیونب ,

 . يراگن همان 

 . يراگن همان 

نم دزن  هدش  میلست  دینکم و  یگرزب  نم  رب  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب   : تسا نیا  نآ )  نومضم   ) تسا و نامی  ـلـ ـس فر  زا طـ کـه   . )) نآرق
هک یسک  نیتسخن  ع :)   ) یلع ماما  راگن ـ . همان  رفس  رد  تسا و  دیدزاب  دید و  رـضح  رد  ناردارب  نایم  طابترا  ع :)   ) قداص ماما  دییایب ـ .))

. دوب یشبح  يا  هدنب  هک  دوب  میکح  نامقل  تشون ,  همان 

 . همان خساپ  نتشون  هب  بیغرت 

نداد خساپ  دننامه  همان ,  هب  نداد  خساپ  تسا ـ .   ( هفیظو و   ) قح مالـس  هب  نداد  خـساپ  دـننامه   , همان هب  نداد  خـساپ  (ص :)  ادـخ ربمایپ   ـ
 . تسا بجاو  مالس ,  هب  نداد  باوج  نوچمه   , همان هب  نداد  باوج  ع :)   ) قداص ماما  تسا ـ .  هفیظو )  و   ) قح مالس 

 . يراد زار 

 . یمالسا بالقنا  رارسا  نتشاد  هدیشوپ  موزل 

مهد هیدـف  ار  دوـخ  يوزاـب  تشوـگ  زا  يرادـقم  نامنایعیـش  تلـصخ  ود  ناربـج  هـب  مرـضاح  هـک  دـنگوس  ادـخ  هـب  (ع :)  دا ـجـ ـس ما  ـ ما  ـ
ار زیچ  همه  ور  نیا  زا  دندرک و  هابت  ار  اهنآ  اما  دندشرومام , تلصخ  ود  هب  مدر  مـ ع :)   ) قدا ما صـ ـ ما ندوبن ـ .  رادهگن  زار  یگدزباتش و  :
ار نآ  سکره  هک  دیراد  یبهذـم )  و   ) ینید امـش  نامیلـس !  يا  دومرف : دـلاخ  نب  نامی  ـلـ ـس بـه  يرادزار ـ .  ییابیکـش و  دـنداد : تسد  زا 

هتفرگ نامیپ  ام  ـیـه  ـض ـا بـر قـ نا هـمـ دزاس ـ . راوخار  وا  دنوادخ  دنک , شیاشفا  سک  ره  دـنادرگ و  شدـنمجرا  دـنوادخ  درادـب , هدیـشوپ 
رد ع ,)   ) ـم ظا ما کـ ـ ما دـنادرگراوخ ـ . ار  وا  دـنوادخ  دـنک ,  يرد  هدرپ  ام  نایز  هب  سک  ره  سپ  دـشاب  باـقن  تشپ  هدرپ و  رد  هک  هدـش 
زا هک  میوگبوت  هب  نادرگم  شاـف  يرادـب ,  موـتک  ما مـ هتـساوخوت  زا  هک  ار  هچنآ  تشوـن :  یئاـس ,  دـیوس  نب  یلع  هب  نادـنز  زا  يا  ـه  ما نـ

روما زا  هن  شیایند و  روما  زا  هن  يرادـن ,  هدیـشوپ  يو  زا   , تسوا دوس  هب  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  وت  ندرگ  هب  تردارب  قوقح  نیرت  بجاو 
دزن منارای  نیرتبوبحم  مسق  ادخ  هب  (ع :)  رقاب ماما  تسادخ ـ .  هار  رد  داهج  ام  رارـسا , نتـشاد  هگن  هدیـشوپ  ع :)   ) قداص ماما  شترخآ ـ . 

 ( تماما ) رما نیا  تخانش  ع :)   ) قداص ماما  دشاب ـ . رترادزارام  ثیداحا  هب  تبسن  هک  تسا  یسک  اهنآ و  نیرت  هیقف  نیرتراگزیهرپ و  نم , 
دـییوگب و امـش  مییوگ ,  یم  ام  هچنآ  هک  تسا  یفاک  دـیراد  هدـی  ـ ـشو لـهاان پـ زا  ار  نآ  دـیاب  هکلب   , تسین نآ  یتسود  تیـالو و  هب  اـهنت 

يراد زار  تمالـس و  هیام )   ) توکـس تسا و  تمکح  یـشوماخ  ع :)   ) یلع ماـما  دـیدنبورف ـ . بل  مه  امـش  میدـنب ,  یم  ورف  بل  هچنآزا 
 . یتخبشوخ زا  يا  هشوگ 

دلج 11 ۀمکحلا  www.Ghaemiyeh.comنازیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


 . بالقنا رارسا  ندرک  شاف  زا  یهن 

ار ام  ثیدح  هک  یسک  دنک ـ . راکنا  ار  ام  قح  هک  تسا  یسک  هلزنم  هب  دزاس , شاف  نامنایز  هبار  ام  ثیدح  هک  یـسک  ع :)   ) قداص ماما   ـ
تسادخ تلود  نآ  و  مدآ ـ  تلود  دادرارق : تلود  ود  ار  نید  لجوزع ,  ياد  خـ تسا ـ .  هتشک  ادمع  هکلب  هتشکن  اطخ  هب  ارام  دنک , شاف 

یناه هک پـنـ دهاوخب  ادخ  هاگ  ره  دیآ و  راک  يور  مدآ  تلود  دوش , یگدنباراکـشآ  هک  دهاوخب  دنوادخ  هاگ  ره  سپ ,  سیلبا  تلود  و   ـ
هک ره  تسا ـ .  هتفر  نوریب  نید  زا  دزاس , شاف  دنامب  ناهنپ  هتساوخادخ  ار  هچنآ  هک  یسک  دیآ و  راک  رـس  رب  سیلبا  تلود  دوش , تدابع 

یـسک تسا و  هدیقع )  تسـسو   ) هدننک کش  ام )  ) زار هدنن  شا کـ فـ دریگب ـ . وا  زا  ار  نامیا  دنوادخ  دنک , شاف  نامنایز  هب  ار  ام  ثیدـح 
هتخیرن مه  ینوخ  هرطق  هک  یلاح  رد  دوش  یمروشحم  هدـنب  تمایق ,  زور  ـر(ع :)  قا ما بـ ـ ما تسا ـ .  رفاک  دـنک , وگزاب  لهاان  دزن  ار  نآ  هک 

ضر مـی کـنـد: تسا عـ ینالف  نوخ  زا  وت  مهـس  نیا  دـنیوگ : یم  دـنهد و  یم  نوخوا  هب  رتشیب  ای  تماجح  خاش  کی  هزاد  ـ نا هب  اما  تسا 
نانچ نینچ و  ینالفزا ,  اـما  تسا ,  تسرد  دـیامرف : یم  مدوب  هتخیرن  ینوخ  هرطق  يدناتـس و  ار  مناـج  هک  یناد  ـی  مو تـ ارا ! ـ گدرور را پـ بـ

ار وا  دیسر و  رگمتـس  نالف  هب  ات  تشگ  ناهد  هب  ناهد  تیاور  نآ  اریز  دش , ما  وا تـمـ نایز  هب  هک  يدرک  تیاور  ار  نآ  يدینـش و  یتیاور 
رفک ادخ  تایآ  هب  هک  تسا  ببـس  نادب  نیا   )) هیآ هرا  ـ برد ع ,)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما تسوا ـ .  نوخزا  وت  مهـس  نیا  الاحو  تشک  نآ  رطاخ  هب 

ـد, ندز شیوخ نـ ياهریشمشاب  دنتشکن و  دوخ  ياهتـسد  اب  ار  اهنآ  هک  مسقادخ  هب  دومرف : دنتـشک ,)) یم  قحانب  ار  ناربمایپو  دندیزرو  یم 
نب دـمحم  رف  ـعـ جو ـ با بـه  دـندش ـ . هتـشک  ریگتـسد و  ناربمایپ  نآ  هجیتن ,  رد  دـنتخاس و  شاف  ار  اهنآ  دندینـشار و  ناـشیا  نانخـس  هک  بـلـ

هب اریز  دینکم , باتـش  سپ ,  تسادخ  رـس  هک  اریز  دیوگب , وت  هب  دناد  یم  هچ  ره  دناوت  یمن  ملاع  نامعن !  رـسپ  يا  : دومرف لوحا ,  نامعن 
امـشدزن يزار  چیه  مسق ,  ادخ  هب  دنکفا  ریخات  هب  ار  نآ  ادخ  دیدرک و  شاف  ار  نآ  ام  ـ ـش اما  دش , کیدزنراب  هس  رما  نیا  هک  دنگوس  ادخ 
مدیـسرپ رایـسب  ثیدـح  لقن  هرابرد  ع )   ) قداص ماـما  زا  ریـصبوبا :  دـناد ـ . یم  ار  نآ  ناـتدوخزا  رتهب  امـش  نمـشد  هک  نیا  رگم  تسین , 

: دومرف , دـید لاح  نیا  هب  ارم  نوچ  ترـضح  اما  مروایب  دای  هب  مدرک  یعـس  نم  يا ؟  هدرک  نامت  ارم کـ ثیداحازا  يزیچ  زگره  اـیآ  دومرف :
 . ییوگب تنارای  ریغ  ياربار  ثیدح  هک  تسا ,  ییاج  رد  ندرک  اشفا  درادن  یلاکشا  يا  هتفگ  دو  نارا خـ يار یـ ار بـ هچنآ 

. راد زار  هدنب  ندوتس 

ياه همـشچ  تیاده و  ياه  ـ غار نانیا چـ شدنـسانشن  مدرم  دسانـشب و  ار  وا  ادخ  هک  یمانمگ ,  هدنب  لاح  هب  اشوخ  (ص :)  ادـخ ـبـر  ما پـیـ  ـ
ـ . راکایر هتخیهرفان و  هنو  دنرارـسا  هدـننک  شخپ  نکارپ و  نخـس  هن  دوش , یم  فرطرب  اهنآ  دوجو  ببـس  هب  یکیرات  هنتف  ره  هک  دنـشناد 

دنوادخ دنـسانش , یمن  ار  وا  مدر  ودسانـش مـ یم  ار  مدرم  دوشن  ییانتعا  وا  هب  هک  یناشن  مان و  یب  هدنب  ره  لاح  هب  اشوخ  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما
مان و یب  هدنب  ره  لاح  هب  اشوخ  دنتیاده ـ . ياهغارچ  دارفا  هنوگ  نیا  تسادـخزا )  دونـشخ  هدـنب   ) دسانـش یم  دوخ  زا  يدونـشخ  هب  ار  وا 
, دـنتیاده ياـهغارچ  ناـنیا  , دسانـش یم  ادـخ ,) زا   ) يدونـشخ هب  ار  وا  دنوادخدنـسانش  یمن  ار  وا  مدرم  دسانـش و  یم  ار  مدرم  هک  یناـشن 

شاف نکارپ و  نخس  هن  دنک  یم  دوخ  ياهتمحر  زا  یتمحر  قرغار  نا  ـ نآ يدوز  ـد بـه  یادز نانآ مـی  زا  ار  یکیرات  هنتف  هنوگ  ره  دنوادخ 
نایم رد  رهاظ  هب  دسانش و  یم  ار  مدرم  هک  یمانمگ  هدنب  لاح  هب  اشوخ  ع :)   ) قداص ماما  راکایر ـ . هتخیهرفان و  هن  دنتسه و  رارـسا  هدننک 

ما ـ ما دـنرادن ـ . ربخ  وا  نطاب  زا  مدرمو  دسانـش  یم  رهاظ  هب  ار  مدرم  اذـل  دـنک  یمن  یهارمه  ناشیا  لامعا  اب  ابلق  اما  درب , رـس مـی  هب  نانآ 
یم تمالس  هب  ناج  اهنآ  زا  مانمگ  صخـش  اهنت  هک  دمآ , دهاوخ  دیدپ  زیگنارب  کش  روک و  کیرات و  ییاه  هنتف  نم  زا  سپ  ع :)   ) عـلـی
 (: ع  ) قدا ـ ـص ما  ـ ما درذگ ـ . یم  هچ  وا  نورد  رد  دنناد , یمن  مدرم  هک  یـسک  دومرف : تسیک ؟  مانمگ   ! نانمؤمریما يا  : دندرک ضرع  درب 
هب نادب  اب  (ص :)  ادخ ربمایپ  دسانـش ـ . یم  ار  مدرم  وا  دنـسانشبار  وا  مدرم  هک  نآ  زا  شیپ  هک  یناشن ,  مان و  یب  هدنب  ره  لاح  هب  ـا  ـشو خـ

ناشیا رامـش  رد  ات  دیوش  ادـج  نانآ  زا  ناترادرک ,  لامعا و  رد  دـینام و  ناما  رد  ناشترارـش  دـنزگ و  زا  ات  دـینک , راتفر  ناشدوخ  قالخا 

دلج 11 ۀمکحلا  www.Ghaemiyeh.comنازیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


. دیریگ شیپ  رد  نانآ  زا  ادج  هار  ناتیاهرادرک ,  اهلد و  هب  دیزیمایب و  مدرم  اب  , دوخ ياهندب  اهنابز و  هب  ع :)   ) یلع ماما  دیشابن ـ .

 . غورد

 . غورد

 , غورد ع :)   ) یلع ماما  دیـشاب ـ . )) ادخ  هب  صلاخ  ناگدنورگ  هک  یلاحرد  دیزرو  بانتجا  غورد )  و  (( ) 2  )) لطاب راتفگ  زا  و  نآرق (( . 
تـسا یگرزب  تنایخ  (ص :)  ادـخ ربمای  پـ تنایخ ـ .  غورد  تسا و  يرادـتناما  تسار ,  3 ـ . ))  )) یهلا هداهن  اب  تسا  نخـس  ندوبن  قباطم 

اهزیچ نیرتبایمک  ع :)   ) یلع ماما  یـشاب ـ .  هتفگ  غورد  وت  هک  یلاـح  رد  دـنادب  تسارار  وت  نخـس  وا  هک  ییوگب  ینخـس  تردارب  هب  هک  ,
نیرتـگرزب (ص :)  ادــخ ربماـیپ  تـسا ـ .  غورد  نخــس ,  نیرتدــب  تناـیخ ـ .  غورد و  اـهزیچ , نیرتـشیب  تـسا و  يرادــتناما ,  یتـسار و 

نیا نامیا ,  هناش )  نـ ( ـ .  تسوگغورد نابز  دـنوادخ , دزن  ناهانگو )   ) اـهاطخ نیرتگرزب  ع :)   ) یلع ماـما  تسوگغورد ـ .  ناـبز  , اـهاطخ
كاپ يارب  ار  نامیا  دنوادخ  یهد ـ .  حیجرت  دشاب , وت  دوس  هب  هچرگ   , ییوگغورد رب  دـشاب  وت  نایز  هب  دـنچ  ره  ار  ییوگتـسار  هک  تسا 

ار يا  هملک  هک  دـنگوس , ادـخ  هب  یتـسار ـ .  هب  نداـهن  جرا  يارب  ار , ییوـگغورد  كرت  دوـمرف و  بجاو  كرـش ,  یگدوـلآ )  ) زا ندرک 
نازیرگ یکانمیب  ره  تسا و  هدنیوج  يراودیما  رهاریز  دیزیهرپب , غورد  زا  ع : )   ) یلع ماما  ما ـ .  هتفگن  یغورد  زگره  ما و  هدرکن  نامتک 

اریز دـیزیهرپب , غورد  زا  دنـشتآ ـ . رد  اـهنآ  يودره  تسا و  قح  زا  فارحنا  اـب  ماوت  غورد  اریز  , دـیزیهرپب غورد  زا  (ص :)  ادـخ ربماـیپ   ـ .
دنمدرخ  : ماشه هب  زردنا  رد  ع ,)   ) مظاک ماما  دنـشتآ ـ . رد  فارحنا )  غورد و  ) اهنآ يود  ره  دناشک و  یم  قح  زا  فارحناو  هانگ  هب  غورد 

يوب زا  دـیوگب , غورد  هدـنب  هاگ  ره  تسا ـ .  غورد  ابر , نیرتدـب  (ص :)  ادـخ ربماـیپ  دـشاب ـ . نآرد  وا  عفاـنم  هچ  رگا  دـیوگ , یمن  غورد 
 , تسا هدروآ  دیدپ  هک  يدـنگ  يوب  زا  دـیوگب , غورد  هدـن  ها بـ هـر گـ دوش ـ . رود  وا  زا  لیم  کی  هتـشرف  تسا  هدروآ  دـیدپ  هک  يدـنگ 
اب نم  کیدزن  يدنواشیوخ  زا  امش  ع :)   ) یلع ماما  تسا ـ .  قافن  ياهرد  زا  يرد  غورد ,  دریگ ـ . هلصاف  وا  زا  لیم  کی  تفاسم  هب  هتشرف 

هابتشا و يراتفر  غورد و  يراتفگ  هاگ  چیه  دناشن و  یم  دوخ  نمادرد  ارم  دیها  ـ گآ متشاد ,  وا  دزن  هک  یصاخ  تلزنم  و  (ص )  ادخ لوسر 
ناـنچ هک  دنتـسه  يدارفا  دـنهد , یم  تبـسن  رما  نـیا  هـب  ار  دوـخ  هـک  یناـسک  ناـی  رد مـ ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دـیدن ـ . نـم  زا  تسرداـن , 

نآ رثا  رب  هک  دینکن , نیقلت  ( ار ینخـس   ) مدرم هب  (ص :)  ادخ ـبـر  ما پـیـ دوش ـ . یم  دنمزاین  اهنآ  غورد  هب  ناطیـش  هک  دنیوگ  یم  ییاهغورد 
گرگ ار  وا  مسرت  یم  :)) درک نیقلت  نانآ  هب  نوچ  اـما  دروخ , یم  ار  ناـسنا  گرگ  هک  دـن  ـتـ ـس ـ ناد بوقعی نـمـی  نادـنزرفدنیوگب  غورد 

. دروخ گرگ  ار  فسوی  : دنتفگ دروخب ,))

 . تساهیوخ نیرت  تسپ  غورد 

یعون نآ  تساـهیوخ و  نیرت  تسپ  نتفگ ,  غورداریز  دـیرادهگن , غورد  زا  ار  دوـخ  4 ـ . ))  )) تساهیوخ گـنن  غورد  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
, اـهیوخ نیرتدـب  تسا ـ .  ییوگغورد  اـهیوخ , نیرت  تشز  تسا ـ .  نتـسب  غورد  زیچ , نیرت  تشز  تسا ـ .  یتـسپ  زا  يا  هنوـگ  یتـشز و 
زا رتدب  ییدـب  چـیه  تسین ـ .   , ییوگغورد زا  رت  تشز  یتلـصخ  تسا ـ .  ییوگغورد  اهتلـصخ , نیرتدـب  تسا ـ .  ییورودو  ییوگغورد 

 . تسین غورد , 

 . نامیا غورد و 

لاؤس (ص )  ادخ ربمایپ  زا  دننایوگغورد ـ .)) دوخ  نانآ  دنرادن و  نامیاادـخ  تایآ  هب  هک  دـننک , یم  يزادرپ  غورد  یناسک  اهنت   . )) نآرق
نکمم ایآ  دش : ضرع  يرآ  دومرف : دشاب ؟ لیخب  نمؤم ,  دوش  یم  ایآ  دش : ضرع  يرآ  : دومرف دشاب ؟ وسرت  نمؤم ,  تسا  نکممایآ  دـش :
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: دیسرپ تسا  نکمم  دومرف : دنک ؟ یم  يدزد  نمؤم ,  ایآ  : دیسرپ (ص )  ادخ ربمایپ  زا  ادرد  وبا  هن ـ .  دومرف : دشاب ؟ وگغورد  نمؤم ,  تسا 
:تـنـهـا کـسـی دو ـ مر فـ دیوگ : یم  غورد  نمؤم ,  ایآ  دیسرپدشاب : هتشادن  شوخ  ادرد , وبا  دنچ  ره  هلب ,  : دومرف دن ؟ ـا مـی کـ نز نمؤم ,  ایآ 

دنوادخو دـنک  یم  هبوت  ددرگ و  یمرب  شراگدرورپ  يوس  هب  سپـس  دـنک و  یم  یـشزغل  هدـنب  انامه  تسین  نمؤم  کـه  دد , غورد مـی بـنـ
يرآ دومرف : دـشاب ؟ لیخب   , نمؤم تسا  نکمم  ایآ  مدیـسرپ :  ع )   ) قداص ماما  زا  دـیوگ  یم  بوبحم  نب  نسح  دریذـپ ـ . یم  ار  شا  هبوت 

رب نمؤم  دومرف : سپـس  تسین   , مه نئاخ  هن و  دومرف : تسه ؟  وگغورد  ایآ   : مدیـسرپ يرآ  دومرف : دشاب ؟ وسرت  دوش  یما  ـ یآ مد :  ـیـ ـسر پـ
زا غورد ـ .  تنایخ و  زجب  دوش , یم  هتشرس  یتلـصخ  ره  رب  نمؤم  (ص :)  ادخ ربمایپ  غورد ـ .  تنایخ و  رگم  دوش , یم  هتـشرس  ییوخ  ره 

تـسا رانک  رب  نامیا  زا  غورد  اریز  , دـیریگ هرانک  غورد  زا  ع :)   ) یلع ماـما  تسا ـ .  راـنک  رب  ناـمیا  زا   , غورد اریز  دـیزیهرپب , ییوگغورد 
هدـننک ناریو  غورد ,  (ع :)  رقاب ماـما  يراوخ ـ .  هاـگترپ و  هناتـسآ  رد  وگغورد , صخـش  تسا و  تمارک  تاـجن و  هبلردوگتـسار  صخش 

نتفر بجوم  هک  يراک  هرابرد  (ص )  ادخ ربمایپ  زا  يدرم  درب ـ . یم  نایم  زا  ار  هوکـش  , دایز ییوگغورد  (ص :)  ادـخ ربمایپ  سا ـ .  نامیا 
هدروآ نامیا  دنک , یکین  هک  ره  تسا و  هدرک  یکین  دیوگب , تسار  هدـنب  هاگ  ره  ییوگتـسار  دومرف : ترـضحدیسرپ  دوش , یم  تشهب  هب 

هاگ ره  غورد  دومرف : تسیچ ؟  , دوش یم  شتآ  بجوم  هک  يراک  ادخ , لوسر  يا  دیـسرپ : درم  دور  تشهب  هب  دروآ  نامیا  هک  ره  تسا و 
هب ددرگ , رفاک  هک  ره  ددرگرفاک و  دـیآ , رد  فارحنا  یتساراـن و  هر  زا  هک  رهو  هتفرگ  شیپ  رد  فارحنا  یتساراـن و  دـیوگب , غورد  هدـنب 

. دور شتآ 

 . تسا يدب  ره  دیلک  غورد 

بارشزا رتدب  غورد ,  تسا و  هداد  رارق  بارشار  اهلفق  نآ  ياهدیلک  هداد و  رارق  ییاهلفق  يدب  يارب  لجوزع ,  دنواد  خـ ـر(ع :)  قا ما بـ ـ ما  ـ
لو ـ ـسر يدر بـه  مـ تسا ـ .  هدـش  هداد  رارق  غورد  نآ ,  دـیلک  هدـش و  هداهن  هناخ  کـی  رد  اهیدـیلپ  همه )   (: ) ع  ) يرکـسع ماـما  تسا ـ . 
هک ار  مادـک  ره  اـما  غورد  يدزد و  يراوـخ ,  ـ بار ـ ـش اـنز ,  : تسا نم  دـنیاشوخ  را  را کـ چـهـ اد , لو خـ ـ ـسر يا  در : ضر کـ عـ (ص )  اد خـ

ربمایپ  : تفگ شدوخ  اب  اما  دنک  انز  تفرگ ,  میمصت  تفر و  درم  نک  اهر  ار  غورد  دومرف : ترضح  منک  یم  كرت  امش  رطاخ  هب  دییامرفب 
مروخ یم  دح  منک ,  رارقا  رگا  ما و  هتـسکش  ما  هداد  ناشیا  هب  هک  ار  یلوق  منک ,  راکنا  ـر  گا  (, يا یـا نـه هدر  ـا کـ نز هک   ) دسرپ یم  نم  زا 

تشگرب ادخ  لوسر  دزن  اذل  درک  دوخ  ـا  بار رکف  نیمه  راب  ره  اما  دروخب , بارـش  تفرگ  میمـصت  دعب  دنک , يدزد  تفرگ  میمـصت  سپس 
یم فارحناو  یتساران  هب  غورد  (ص :)  ادـخ ـبـر  ما پـیـ مدرک ـ .  اهر  ار  اهراک  نیا  همه  نم  دـیتسب , نم  رب  یلکب  ار  هار  امـش  درک : ضرعو 

. دوش یم  نومنهر  شتآ  هب  فارحنا ,  یتساران و  دناشک و 

 . یخوش يدج و  غورد  كرت  هب  روتسد 

دراذگاو و یخوش ,  هب  ره چـنـد  ار , غورد  هک  یسک  دشاب و  وا  اب  قح  دنچ  ره  دنک , اهر  ار  هلداجم  هک  یـسک  رب  نم  (ص :)  ادخ ربمایپ   ـ
 . منک یم  تنامض  تشهب  يالاب  رد  يا  هناخو  تشهب  زکرم  رد  يا  هناخ  تشهب و  هموحرد  يا  هناخ  دنادرگ , وکین  ار  شقالخا  هک  یـسک 
 (: (ص ادخ ربمایپ  دیوگ ـ . كرت  نآ ,  يدجای  یخوش  ار , غورد  هک  هاگ  نآ  رگم  دـشچن , ار  نامیا  معط  يا  هدـنب  چـیه  ع :)   ) یلع ماما   ـ

دنکن لمع  نآ  هب  دهدب و  يا  هدـعو  دوخ  دـنزرف  درم بـه  هک  تسین  تسرد  نینچمه  تسین  تسرد  نآ ,  یخوش  هچو  يدـج  هچ  غورد , 
دـناشک و یم  فارحنا  یتساراـن و  غورد بـه  ـت مـی کـنـد و  یاد ـت هـ ـش یکین بـه بـهـ دوش و  یم  نوـمنهر  یکین  هب   , ییوگتـسار اـنامه 

یکی هک  تسین  تسرد  تسین و  تسرد  نآ ,  یخوش  يدـج و  غورد ,  ع :)   ) یلع ماما  وش ـ . یم  نومنهر  شتآ  هب  فارحنا ,  یتساراـن و 
 , فارحناو یتساران  دوش و  یم  نومنهر  فارحناو ,  یتساران  هب  غورد  انامه  دـنکن  لمع  نآ  ـد و بـه  هد يا بـ هد  ـ عو شدـنزرف  هب  امـش  زا 

اریز دیزیهرپب , شیخوش  يدج و  شگرزب ,  کچوک و  غورد  زا  دومرف : یمدوخ  نادنزرف  هب  (ع )  داجـس ماما  دنک ـ . یم  تیاده  شتآ  هب 
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يارب هک  یسک  رب  ياو  (ص :)  ادخ ربمایپ  دنک ـ . یم  ادیپ  تئرج  زین  گرزب  غورد  نتفگ  هب  دیوگب , غورد  کچوک  زیچرد  هاگ  ره  ناسنا 
. وا رب  ياو  وا , رب  ياو  دیوگب , غورد  مدرم  ندنادنخ 

 . کچوک غورد 

دندوب نم  اب  زین  نانز  زا  يا  هد  مدرب عـ (ص )  ادخ لوسردزن  هب  مدرک و  هدامآ  ار  وا  هک  مدوب  هشیاع  شودـقاس  نم  سیمع :  تنب  ـمـا  ـسا  ـ
هشیاع تسد  هب  ار  هساک  سپـس  دیـشون و  ریـش  يراد  مـقـ اد , لوسر خـ دوبن  ریـش  هساک  کی  زج  یکاروخ  ادخ  لوسر  دزن  مسق ,  ادخ  هب 
تلاح اب  هشیاع ,  ریگب  ار  فرظ  نکن ,  درار  ادخ  لوسر  تسد  متفگ :  نم  درک  مرش  ـه شـیـر  سا نتفرگ کـ زا  رتخد , دیوگ : یم  امـسا  داد 
لوسر میرادن  لیم  ام  دنت : اهنآ گـفـ دنشونب   , هدب مه  نانز  هیقب  هب  دومرف : سپس  ترـضحدیشون  ریـش  يرادق  ـت و مـ فر ار گـ ـه  ـسا مرش کـ
يزیچ هب  لیم  ام  زا  یـسک  ـر  گا اد , لو خـ ـ ـسر يا  مدر :  ضر کـ عـ دیوگ : یم  امـسا  دینکن  عمج  مه  اب  ار  غورد  یگنـسرگ و  دومرفادـخ :
غورد مه ,  کچوک  غورد  یتح  دوش , یم  هتـشون  غورد  دومرف : دـیآ ؟ یم  رامـش  هب  غورد  نیا  ایآ  مرادـن ,  لـیم  دـیوگب  دـشاب و  هتـشاد 

مـیـل دیوگب : دشاب و  هتـشاد  يزیچ  هب  لیم  ام  زا  يدرف  رگا  درک : ضرع   ( (ص ادخ لوسر  هب  دیزی  تنب  امـسا  دوش ـ . یم  هتـشون  کچوک 
غورد ناونع  هب  مه ,  کچوک  غورد  یتح  دوش , یم  هتـشون  غورد  غورد ,  : دومرف ترـضح  دـیآ ؟ یم  باسح  غورد بـه  ـن  یا ـا  یآ مراد ,  نـ

وت هب  اـیب  تفگو :  دز  ادـص  ارم  مرداـم  دوب  هتـسشن  اـم  هناـخ  رد   ( (ص ادـخ لوسر  يزور  رماـع : نب  هّللادـبع  دوش ـ . یم  هتـشون  کـچوک 
لوسر ـم  هد ـ بوا ـی بـه  یا ـ مر مهاوخ خـ یم  درک : ضرع  یهدبوا ؟  هب  هچ  یهاوخ  یم  دومرف : وا  هب  (ص )  ادـخ لو  ـ ـسر ـم  هد بـ يز )  (چـیـ

ییوگغورد يارب  (ص :)  ادـخ ربماـیپ  دوش ـ . یم  هتـشون  تیارب  غورد  یهدـن ,  وا  هب  يزیچ  رگا  هک   , نادـب دوـمرف : مرداـم  هب  (ص )  ادـخ
یلع ماما  ینک ـ .  وگزاب  يونش  یم  هچ  ره  هک  سب  نیمه  ار  وت  ییوگغورد ,  يارب  دنکوگزاب ـ . دونش  یم  هچ  ره  هک  سب ,  نیمه  یمدآ 

ییوگغورد يارب  دوخ  نیمه  هک  اریز  نکم ,  وگزاب  مدرم  يارب  يونـش  یم  هچ  ره  دـیامرف : یم  ینادـمه ,  ثراح  هب  دوخ  هماـن  رد  (ع ,) 
. دنک وگزاب  دونشب  هچ  ره  هک  سب ,  هانگ  نیمه  یمدآ  يارب  (ص :)  ادخ ربمایپ  سا ـ .  یفاک 

 . ییوگغورد تلع 

یتراقح رثارب  رگم  دیوگ , یمن  غورد  وگغورد , تسوارد ـ .  هک  یتراقح  ببـس  هب  رگم  دیوگ , یمن  غورد  وگغورد  (ص :)  ادخ ربمایپ   ـ
ای  ) تسا تلع  نیرت  تشز  غورد ,  تلع  ع :)   ) یلع ماـما  تسا ـ .  ناـیوگغورد  هب  ندرک  داـمتعا  رخـسمت , هشیر  تسوا و  دوـجو  رد  هـک 

. دراد رارق  يراوخ  هاگترپ و  هبل  رد  وگغورد , تسا ـ .  راوخ  ریقح و  وگغورد , تسا ـ .)  ضرم  نیرت  تشز  غورد ,  ضرم 

 . باذک

وا زا  یغورد  هک  نیا  رگم  تسین ,  سک  چـیه  هن ,  دوـمرف : تسا ؟  باذـک  دـیوگب , یغورد  سک  ره  دـش : ضرع  ع )   ) قداـص ماـما  هب   ـ
هک دیوگ , یم  غوردردق  ـ نآ زا شـمـا  يدر  فـ ع :)   ) ما عـلـی ـ ما دشاب ـ . هتسشن  وا  تاذرد  ییوگغورد  هک  تسا  یـسک  باذک  دنز , یمرس 

ـبـر ما پـیـ دریگ ـ . یم  مان  باذـک  دـنوادخ , دزن  ماگنه  نیا  رد   , سپ دـنام  یمن  یقاـب  ییوگتـسار  ینزوس  ياـج  هزادـنا  هب  شلد  رد  رگید 
دیوگ و یم  غورد  ردقنآ  هدنب  دسیون ـ . یم  باذک  اروا , دنوادخ  ماجنارـس )   ) هک ییاج  ات  دیوگ , یم  غورد  هتـسوی  هد پـ بـنـ (ص :)  اد خـ

هطقن هک  دور , یم  غورد  لابند  دیوگ و  یم  غورد  نادنچ  هدنب  دوش ـ . یم  هتـشون  باذک  دنوادخ , دزن  ماجنارـس  ات  دور , یم  غورد  لابند 
یم هتـشون  نایوگغوردرامـش  رد  دنوادخ  دزن  ماگنه  نیا  رد  دـنک و  یم  هایـس  ار  شبلق  جـیردت  هب  دوش و  یم  رادـیدپ  شلد  رد  هایـس  يا 
هاـگ ره  اـما  دـهد  یم  ربخ  وت  هب  برغمو  قرـشم  نیمز و  نامـسآ و  زا  هک  تسا  نیا   , باذـک صخـش  هناـش  نـ ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دوش ـ .

ینخـس تنخـس ,)  ندوب  تسردزا   ) نانیمطا نودـب  ع :)   ) یلع ماما  درادـن ـ . نتفگ  يارب  يزیچ  یـسرپب  وا  زا  ادـخ  لالح  مارح و  هراـبرد 
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ـ .  تاهبش هلیـسو  هب  شناوریپ  دوش و  یم  كاله  نشور  ياهناهرباب  باذک ,  صخـش  ع :)   ) قداص ماما  دوب ـ . یهاوخ  باذک  هک  يوگم 
 . تسین يریخ   , باذک صاخشا  شناد  رد  ع :)   ) یلع ماما 

 . غورد هجیتن 

تیاده دشاب , نزغورد  راک  طارفا  هک  ار  یسک  دنوادخ  ((. )) دنک یمن  تیاده   , تسا ساپسان  يوگغورد  هک  ار  یسک  دنوادخ   . )) نآرق
يزور ات  ناشیاهلد ـ  رد  دنتفگ , یم  غورد  هک  يور  نآ  زاو  دندرک  هدعو  فلخ  ادـخ  اب  نآ کـه  ياز  ـ ـس بـه  ـتـیـجـه ,  نرد ((. )) دـنک یمن 

ـ .  تسا ترخآ  رد  باذع  وایند  رد  يراوخ  غورد ,  هجیتن  ع :)   ) یلع ماما  دراذگ ـ .)) یقاب  ار  قافن  ياهدمایپ  دننک ـ  یم  رادید  ار  وا  هک 
دایز ع :)   ) یلع ماـما  دور ـ . یم  نیب  زا  تهوکـش  هک  وگم , غورد  ع :)   ) قداـص ماـما  دروآ ـ . یم  یهایـسور  غورد ,  (ص :)  ادـخ ربماـیپ 

, دایز ییوگغورد  ع :)   ) یلع ماما  دورب ـ . شهوکش  دیوگب , غورد  دایز  هک  یسک  ع :)   ) حیسم درب ـ . یم  ار  وا  هوکش   , ناسنا نتفگ  غورد 
ـ .  سا ینامیـشپ  غورد ,  ماجرف  دـیامرف : یم  ع ,)   ) نسح شراوگرزب  دـنزرف  هب  شرافـس  رد  دـنادرگ ـ . یم  گرزب  ار  هانگ  هابت و  ار  نید 

غورد دماجنا ـ . یم  قافن  هب  غورد ,  شتآ ـ .  باذع  ترخآ ,  ردو  تسا  گنن  ایند  رد  نتفگ ,  غورد  دـنک ـ . یم  هابت  ار  زیچ  همه  غورد , 
یـسک ع :)   ) یلع ماما  دشاب ـ . وگغورد  هک  تسا  یـسک   , مدرم نیرت  تورم  مک  (ص :)  ادخ ربمایپ  دوش ـ . یم  ییوگدـب  تبیغ و  ثعاب  , 

هتخانـش ییوگغورد  هب  ـی کـه  ـس کـ دوش ـ . یمن  عمج  مه  اب  تورم ,  ییوگغورد و  تسا ـ .  هدرک  هابت  ار  دوخ  تورم  , دـیوگب غورد  هک 
ار دوسح   , شیاسآ ار  لیخب  ع :)   ) قداص ماما  دوش ـ . رواب  شیاه  هتفگ  دزرو  بانتجا  غورد  زا  هک  یسک  دوش و  یم  مک  وا  هب  دامتعادوش 

هدرم وـگغورد و  تسا ـ .  غورد  هوکـش ,  نتفر  نیب  زا  ثعاـب  ع :)   ) یلع ماـما  تـسین ـ .  تورمار ,  وـگغورد  اـفو و  ار  ناـهاش  یـشوخ , 
ـ .  تسا هتفر  نیب  زا  شتاـیح  , دوـشن داـمتعا  وا  هتفگ  هـب  هاـگ  ره  سپ  تـسوا  هـب  داـمتعا  ببـس  هـب  هدرم ,  رب  هدـنز  يرترباریز  دـنناسکی ,
 (: ع  ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دـیوگب ـ . تسار  درواـیب و  يوق  لـیلد  شا )  هتفگ  تاـبثا  يارب   ) دـنچ ره  تسا  ماـهتا  دروم  شراـتفگ  رد  وـگغورد ,
 (: ع  ) یل ما عـ ـ ما رود ـ . ار  کـیدزن  دــهد و  یم  هوـلج  کــیدزنوت  رظن  رد  ار  رود  وـگغورد  اریز  هاوـخم  کــم  ـگـو,کـ غورد زا  ـز  گر هـ

ینمشد دوخ و  هب  تبـسنار  مدرم  زیمآریقحت  هاگن  دوخ , هب  تبـسنار  ادخ  مشخ  دروآ : یم  تسد  هب  زیچ  هس  دوخ  ییوگغورد  اب  وگغورد 
ناسنا ع :)   ) قداص ماما  دراد ـ . حیقو  هرهچ  هک  یـصخش  تسوگغورد و   , حالـص هداج  زا  مدرم  نیرترود  دوخ ـ . هب  تبـسن  ار  ناگتـشرف 

 (: ع  ) یلع ماما  دـنک ـ . یم  مک  ار  يزور  غورد ,  (ص :)  ادـخ ربمایپ  دوش ـ . یم  مورحم  بش  زاـمن  زا  نآ ,  ببـس  هب  ودـیوگ  یم  یغورد 
یم نیب  زا  , ار یشیدنا  رود  دراد و  یم  زاب  هتساوخ ,  هب  ندیسرزا  دنیرفآ و  یم  یهابت  ریفس , غورد  دروآ ـ . یم  رقف   , ییوگغورد هب  تداع 

ع  ) یلع ماما  5 ـ ))  . )) تسا یشومارف  نایوگغورددضربدنوادخ  ياهکمک  هلمج  زا  ع :)   ) قداص ماما  دنز ـ . یم  مه  هب  ار , میمـصت  درب و 
هروس رد  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  نازیملا ,  رد  یئابطابط  همالع  نک .  ضقنار  شرگید  تمـسق  نآزا ,  یتمـسق  هک  تسا  نآ  راتفگ , نیرتدب  (: 
مـسا ياج  هب  تساردصم و  مود ـ  رـسک  لوا و  حـت  بـه فـ بذ ـ ))  کـ  )) هژاو دـسیون . یم  بذـک ,))  مدـب  هصیمق  یلع  اوؤاجو   : )) فسوی
هرکن دولآ ـ  نوخ  نهاریپ  هک  تسا  نیا  هب  رعشم  هیآ  نیا  نیغورد .  اراکـشآ  ینوخ  هب  هدولآ  ینعی  دناسربار , هغلابم  ات  هتفر ,  راک  هب  لعاف 
ندوب غورد  هک  هدوب  يروط  تسا ـ  بوقعی  نارـسپ  ياعدم  رب  نآ  ـت  لالد ـگـی  یا یتسـس و بـی پـ نداد  ناشن  يارب  مد ))   )) هملک ندروآ 

ـی نـمـی قا شیارب بـ يا  هدشن  هراپ  هکت  ملاس  نهاریپ  دنروخب  دننک و  هراپ  ناگدـنرد  هک  ار  یـسک  اریز  دـنک , یم  راکـشآ  ار  نانآ  نخس 
فلتخم ياهتمسق  نایم  هک  نیا  رگ  مـ ینیغورد نـیـسـت ,  تیاکحو  لقن  ای  غورد  نخـس  چیه  دراد  یعـضو  نینچ   , غورد الوصا  دنراذ  گـ

یم راکـشآار  نآ  ندوب  غورد  هک  تسا  يدـهاو  ـ ـش ـی  جرا لاو خـ ـ حا عا و  ـ ـضوا زا  ای  دراد , دوجو  ییاهـضقانت  شفارطا  رد  یفاـنت و  نآ 
. دراد یمرب  هدرپ  دـشاب , هتـشاد  رظنم  شوـخو  اـبیز  يرهاـظ  دـنچ  ره  نآ ,  تشز  داـهن  نوردزا و  دـنک و  یم  نشور  ار  تـیعقاو  دزاـس و 

يرید دـیاپ و  یمن  يدایز  تدـم   , غورد رابتعا  هک  هدـش  تباث  هبرج  ـن مـطـلـب بـه تـ یا درادـن . یماجرف  غورد  هک  نیا  باـب  رد  يراـتفگ 
هداد هک  يربخ  یتسردانو  نالطب  زا  ای  دروآ  یمرد  بآ  زا  غورد  اروا  راتفگ  هک  دنز  یم  رـس  يراتفر  وگغورد  صخـشزا  هک  درذگ  یمن 
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اهتبسن و نآ  يازجا  نایم  هک  تسا  راوتسا  یماظن  هیاپ  رب  یتسه  هک  تسا  نیا  مه  شتلع  دوش  یم  هتـشادرب  هدرپ  تسا  هدرک  هک  ییاعدا  ای 
بـسانتم یتاـموزلم  مزاول و  یعقاو ,  یجراـخ و  يداد  ـ یور ـه و  ثدا يار هـر حـ اریز بـ تسا ,  مکاـح  يریذـپان  لیدـبت  رییغت و  ياـه  هطبار 

هب دراد  دوجو  رگیدکی  اب  طبترم  يراثآو  ماکحا  تاموزلم  مزاول و  نیا  نایم  دـنریذپان و  کیکفت  یندـشان و  ادـج  رگیدـکی  زا  هک  تسا 
بیع یب  ملاس و  رب  لیلد  اه  ـ نآزا یکی  ندوب  لتخمان  ملاس و  دنوش و  یم  لتخماهنآ  همه  دیآ , دراو  یللخ  اهنآ  زا  یکی  هب  رگا  هک  يرو  طـ
لقتنم رگید  ياج  هب  ییاجزا  صاخ  نامز  کی  رد  یمـسج  ـر  گا الثم  دشاب  یمریذـپان  انثتـسا  یلک و  نوناق  کی  نیا  تسا  هعومجم  ندوب 

دوش رود  وادج  دشاب , یم  ناکم  نآ  هب  لصتم  طبترم و  هچ  رهزا  تسخن و  ناک  زا مـ ـت کـه  ـسا نیا  ییاج  هباج  نیا  مزاول  زا  یکی  دوش ,
هباج نیا  مزاول  رگید  دـیامیپب و  ار  ناکم  ود  نیا  نایم  هلـصاف  نینچمه  دـنک و  لاغـشا  ار  مود  ناکمو  ددرگ  یلاخ  نآ  زا  تسخن  ناکم  و 

هتـشاد لاغـشا  رد  ار  لوا  ناکم  مسج ,  نآ  مه  زاب  ضورفم  نامز  ناـمه  رد  ـالثم  دوش , لـلخ  راـچد  مزاول  نیا  زا  یکی  رگا  لاـح  ییاـج 
ار یتسه  قیاقح  زا  يزیچ  رگا  يرگید ,  یـضرف  لماع  ببـس و  چیه  هن  ناسنا و  هن  دوش . یم  لتخم  مسج  نآ  هب  هتـسباو  مزاول  همه  دشاب ,
ها ـگـ یا زا جـ ار  اهنآ  ای  دراد  هگن  هدیـشوپزین  ار  تقیقح  نآ  هب  طوبرم  تاموزلمو  مزاول  هیلک  دناوت  یمن  يدنفر  هلیح و تـ چـیه  اب  , دـناشوپب
یم راکـشآ  يرگید  دـنکفا , هدرپ  تاموزلم  مزاول و  نیا  زا  یکی  رب  رگا  دزاـس  فرحنم  ناـشیتسه  رتسب  زا  اـی  در  نور بـ نا بـیـ ـ ـش ـعـی  قاو
قح نآزا  تلود  تموکح و  هک  ـت  ـسا زا هـمـیـن جـ بیترت .  نیمه  هب  دزاس و  یم  نایامن  ار  دوخ  یموس  دناشوپب , مه  ار  نآرگا  دوش و 

هاگدـنچ ره  تسا ,  تقادـص  یتسار و  نآ  زا  یعقاو  شزرا  دـهد و  نالوج  یحا  ـبـ ـص دـنچ  یتسردانو  لـطاب  دـنچ  ره  تسا ,  تقیقح  و 
و (( تیاده نـمـی کـنـد دشاب , ساپسان  نزغورد  هکار  یسک  دنوادخ  انامه   : )) تسا هدومرف  لاعتم  يادخ  دریگ  رار  تبغر قـ دروم  غورد 
هب هک  یناسک   : )) تسا هدومرف  و  دـنک )) یمن  تیادـه  دـشاب , زادرپغورد  راـک  طارفا  هک  ار  یـسک  دـنوادخ  اـنا  هـمـ  : )) ـت ـسا هدو  ـ مر فـ

عضو رد  نانآ  سپ  دندرک , شبیذکت  دیسر  ناشیا  هب  قح  هک  یت  ـ قو پـس   : )) تسا هدومرفو  دنوش )) یمن  راگتـسر  دندنب , یم  غوردادخ 
رار انبم قـ ار  تسردان  لطاب و  دوخ  یگدـنزرد  راـچان  دندرمـش , غورد  ار  تقیقح  قح و  یتقو  هک  تسا  ـن  یا شتلع  دنتـسه )) يا  هتفـشآ 

شخب نآ  زا  یشخب  ره  راگزاسان و  مه  اب  نآ  يازجا  هک  هتخیسگ  مه  زا  لتخم و  ماظن  کی  رد  ور  نیا  زا  دندرک و  نآ تـکـیـه  هداد و بـر 
. دنداتفا دنک , یم  لاطبا  عفدار و  شرگید 

 . غورد نیرت  تشز 

رتراکمتس تسی  و کـ ((. )) دنک هارمگ  ار  مدرم  ینادان ,  يور  زا  ات  ددنب  غورد  ادخ  رب  هک  سک  نآ  زا  رتراکمتـس  تسیک  سپ ,   . )) نآرق
هچنآ يارب  و   ((. )) تسا هدشن  یحو  وا  هب  يزیچ  هک  یلاح  رد  هدش ,  یحو  نم  هب  دـیوگ : یم  ای  ددـنب  یم  غورد  ادـخ  رب  هک  سک  نآ  زا 
دندنب یم  غورد  ادخ  رب  هک  یناسک  اریز  , دیدنب غورد  ادخ  رب  ات  مارح ,  نآ  تسا و  لالح  نیا  دییوگم : , دزادرپ یم  غورد  هب  امش  نابز  هک 

هک نیا  اب  دندنب , یم  غورد  ادخ  رب  تسین و  ادخ  بناجزا  هک  یتروص  رد  تسادخ ,  بناج  زا  نآ  دنیوگ : یم  و  ((. )) دنوش یمنراگتـسر 
منهج هک  تسا  نیا  هن  اـیآ  ینیب  یم  هایـسور  , دـنا هتـسب  غورد  ادـخ  رب  هک  ار  ـی  نا ـ ـس ـت کـ ما زور قـیـ و  ((. )) دـنناد یم  مـه )   ) ناـشدوخ

قح زا  رت  هدیشوپ  يزیچ  نامز ,  نآ  رد  هک  دیآ  امـش  رب  يراگزور  نم  زا  سپ  يدوز  هب  ع :)   ) یلع ماما  تسا ـ .)) ؟  ناشکندرگ  هاگیاج 
لوسر هب  هک  نیا  زا  مراد  رتشوخ  ـد , یا ـ بر رد  ار  هد مـ ـ نر ـر پـ گا تسینوا ـ .  لوسر  ادخ و  هب  نتسب  غورد  زا  رت  جیارو  لطاب  زا  رتراکـشآ  و 

زا مراد  رتشوخ  دیابر , رد  ارم  هدنرپ  ای  متفا  دورف  نا  ـمـ سآ زا  ـر  گا اد قـسـم  بـه خـ تسا ـ .  هدومرفن  هک  مهد  تبسن  ار  ینخـس  (ص )  ادخ
زا روظنم  : دومرف ترـضح  تفر ,  نخـس  هدـنفاب  ندوب  نوعلم  زا  ع )   ) قداص ماما  روض  رد حـ مدـنب ـ .  غورد  (ص )  ادـخ لوسر  رب  هک  نیا 
دنک یم  لطاب  ار  راد  هزور  هزور  غورد ,  کی  ع :)   ) قدا ما صـ ـ ما دفابب ـ . غورد  وا  لوسر  ادخ و  رب  هک  تسا  یسک  تقیقح ,  رد  هدنفاب , 

دوصقم دومرف : ترـضح  دنزن ؟ رـس  وا  زا  زور ) رد  غورد  کی   ) يزیچ نینچ  هک  تسام  زا  کی  مادک  مدرک :  ضرع  : دـیوگ یم  ریـصب  وبا 
هب نتسب  غورد  دشاب ـ .  یم   , مهیلع هیلع و  هّللا  تاولص  همئا ,  وا و  لوسرو  ادخ  هب  نتـسب  غورد  دوصقم  هکلب  يدرکرکف ,  وت  هک  دوبن  نیا 
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 . تسا هریبک  ناهانگزا  ص ,)   ) وا لوسر  ادخ و 

 . غورد ندوب  زیاج  دراوم 

ار ( رفک مالسا و  رکش  زا لـ  ) ود صـف نایم  نتفر  هار  رتخبت  اب  نمشد :  ار  زیچ  ود  دراد و  تسودار  زیچ  ود  ـد  نواد خـ ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
نتفگ غورد  دراد و  نمـشد  ار  رازاـب  هچوکرد و  نتفر  هار  رتـخبت  اـب  دراد  تسود  مه  ار  نداد  یتـشآ  يارب  نتفگ ,  غورد  دراد و  تسود 

حلـص و داجیا  روظنم  هب  نتفگ  غورد  لجوزع ,  دـنوادخ  (ص :)  ادـخ رب  ـ ما پـیـ دراد ـ . یم  نمـشد  زین  ار  نداد  یتشآ  زا  ریغ  یفدـه  يارب 
: اج ود  رد  رگم   , تسا هدیهوکن  غورد  ع :)   ) قداص ما  ـ ما دراد ـ . یم  نمشدار  يزیگنا  داسف  دصق  هب  ییوگتـسار  دراد و  تسود  ار  یتشآ 

حالصا مدرم ـ .  نایم  نداد  یتشآو  غورد  تسار و  تسا :  هنوگ  هس  رب  نخس  ناناملـسم ـ .  نایم  نداد  یتشآو  نارگمتـس  رـش  ندرک  رود 
نخس غورد )  هب   ) مدرم نایم  حالصا  يارب  هک  یس  کـ (ص :)  اد ـبـر خـ ما پـیـ دیآ ـ . یمن  رامـش  هب  وگغورد   (, ناملـسم مدرم  نایم   ) هدنهد

تـساوخزاب شا  هدنیوگزا  يزور  یغورد  ره  ع :)   ) قداص ماما  دیآ ـ . یمنرامـش  هب  وگغورد  دنک , یـشکربخ  یبوخ  هبای  دـیوگب  یبوخ 
رفن ود  نایم  هک  يدرم  اـی  تسین ,  یهاـنگ  وا  رب  هک  دـنز  گـنرین  رد جـنـگ  يدر کـه  مـ دو : ـ ـش هتفگ  اـج  هس  رد  هک  یغورد  رگم  دوش ,

نآ نا  نداد مـیـ یتشآ  راـک  نیا  زا  شفدـه  يرگیددروخرب و  یکی  نآ  اـب  دـنک و  یم  يدروخرب  یکی  نیا  بـا  ـد , هد شزا  ـ ـس حالـصا و 
هیلع هّللا  ناوضر  یـسلجم ,  همال  عـ دشاب . هتـشادن  ار  نآ  ماجنا  دصق  دهد و  يا  هدعو  دوخ   ( هداوناخ ای   ) نز يدر کـه بـه  یـا مـ ـت ,  ـسود

هک تسا  هدرک  تـیاور  (ص )  ربماـیپزا يذـمرت  ـالث  ـت مـ ـسا هماـع  هصاـخ و  قاـفتادروم  ثیدـح  نـیا  نومـضم  هـک  نادـب  دـسیون : یم  ,
نادـیم رد  نتفگ  غورد  دـیوگبوا و  هب  ینخـس  دو  ـر خـ ـس يدو هـمـ ـنـ ـش يار خـ ـ بدر مـ هس جـا : رد  رگم  تسین ,  اور  نـتفگ  غورد  : دوـمرف

یم تسا ,  ملـسم  ناـیوار  زا  یکی  هک  باهـش ,  نـبا  لوـق  زا  ملـسم  حیحـص  رد  مدرم .  ناـیم  نداد  یتـشآ  يارب  نـتفگ ,  غورد  گـنج و 
نخـس مدرم و  نایم  نداد  یتشآ  يارب  گـنج ,  رد  اـج : هس  رد  رگم  دـشاب , هدـش  هداد  نتفگ  غورد  هزاـجا  مدرم  هب  هک  ما  هدینـشن  : دـیوگ

 . شرهوش اب  نز  نتفگ  نخس  شنزاب و  درم  نتفگ 

 . هیروت

رگا  , تسا هدرک  ناشرتگرزب  نیا  ار  نآ  هکلب  هن )   : ) تفگ  !((. )) مراد تلاـسک  نم  تفگ :  دـنکفا و  ناگراتـس  هب  يرظن  سپ ,   . )) نآرق
سپـس داهن  شردارب  راب  رد  ار  يروخبآ  , درک زهجم  ناشراب  راوخ  هب  ار  نانآ  هک  یماگ  هـنـ پـس ,  ((. )) دیـسرپب اهنآ  زا  دـنیوگ  یم  نخس 

رد هتـسبرس و  نانخـس  رد  انامه  (ص :)  ادخ ربمایپ  دیتسهدزد ـ .)) امـش  اعطق  نایناوراک ,  يا  داد : رد  گناب  يا  هدـننکادن  وا ) روتـسد  هب  )
نک یم  زاین  یب  نتفگ  غورد  زا  ار  دنمدرخ  درم  هک  تسا  ییاهتفارظ  اهییوگ , هتـسبرس  رد  انامه  سا ـ .  زاب  اج  غورد  زا  زیهرپ  يارب  هدرپ , 
اریز (( , 6  )) نک مگردرـس  جیگار و  مدرم  رکبوبا , يا  دومرف : دـش و  راوس  شا  هقان  ربرکبوبا  رـس  تشپ  (ص )  ادـخ لوسر  هریره :  وبا   ـ .
يا هدنیوج  داد : خساپرکبوبا  یتسیک ؟  وت  هک :  رکبوبا  زا  لاؤس  هب  دندرک  عورـش  مدرم  دـیوگب : غورد  هک  تسین  راوازـسربمایپ  کی  يارب 

 ( ع  ) قداص ماما  زا  دنک ـ . یم  ییامنهار  ارم  هک  ییامنهار  داد : خساپرکبوبا  تسوت ؟  رس  تشپ  یسک  هچ  دندیـسرپدیوج : یم  هار )   ) هک
نخسرگا تسا ,  هدرک  ار  راک  نیا  ناشرتگرزب  هکلب  هن )   :) تفگ  : )) هک دش  لاؤس  میهاربا  ناتـساد  رد  لجوزع  يادخ  نخـس  نیا  هرابرد 

؟  هنوگچ دش : ضرع  تفگ  غورد  ع )   ) میهاربا هن  دوب و  هدرک  ار  راک  نیا  ناشگرزب  تب  هن ,  : دومرف ترضح  دیسرپب )) اهنآ  زا  دنیوگ  یم 
راک نیا  گرزب  تب  دش  یم  مولعم  , دنتفگ یم  نخس  رگا  دیسرپب )) اهنآ  زا  دنیوگ  یم  نخـس  رگا   : )) تفگ میهاربا  اریز  دومرف : ترـضح 
نآ زا  نینچ ,  هـمـ تفگن .  غورد  مه  میهاربا  دنتفگن و  نخس  اهنآ  امادوب  هدرکن  يراک  ناشگرزب  سپ  دنتفگ , یمن  نخـسرگا  هدرک و  ار 
زاار فسوی  اـهنآ  دومرف : ترـضح  دـیتس )) دزد هـ امـشاعطق  ناـیناوراک ,  يا   : )) هک دـش  لاؤس  فـسوی  هروـس  هیآ  نیا  هراـبرد  ترـضح 

و میا ))  هدرک  مگ  ار  هاشداپ  ماـج  دـنتفگ : دـیا ؟ هدرک  مگ  هچ  : )) دـنتف گـ فسوی )  ناردارب   ) یتقو هک  ینیب  یمن  رگم  دـندیدزد  شردـپ 
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اعطق تفگ  هک  نیا  زا  زین  فسویدوصقم  و   ) دندیدزد شردـپ  زا  ار  فسوی  اهنآ  تقیقح  رد  دـیا  هد  ـ یدزد ار  هاشداپ  ماج  تفگن :  فسوی 
 : تفگو درک  ناگراتس  هب  یهاگن  سپ   : )) هک دش  لاؤس  قداص  ماما  زا  ع )   ) میهاربا نخس  نیا  زا  نـیـز  تسانعم .)  نیمهدیتسه  دزد  امش 

دیدرت ینعی  دوب , شنید  رد  تلاـسک  وادوصقم  هکلب  تفگ ,  غورد  هن  تشاد و  تلاـسک  هن  میهاربا  دومرف : ترـضح  مراد ))  تلاـسک  نم 
یم شزینک  هب  درم  نآاما  دهاوخ , یم  ار  وا  دـیآ و  یم  يدرم  هناخ  رد  یـسک  : درک ضرع  ع )   ) قداص ماما  هب  ریکب  نب  هّللادـبع  تشاد ـ . 

 , بساکم رد  يراصنا  خی  ـ ـش تسین .  غورد  نیا  درادن  یلاکـشا  دومرف : ترـضح  دراد ) ؟ یمکح  هچ  نیا   ) تسین اج  نیا  وا  وگب  دـیوگ :
هتفگ هدرک و  هراشا  نآ  هب  دوخ  تشگنا  اب  هک  ییا  تسا کـه جـ یتقورد  نخـس ,  نیا  ندوبن  غورد  دیوگ : یم  ثیدـح ,  نیا  رکذ  زا  دـعب 

زا ام  يارب  مدرک :  ضرع  ع )   ) قداص ماما  هب  لقی :  ـ ـص ـن  ـس حـ درادن ـ . نیا  زج  یهیجوت  اریز  دشاب , هناخ  یلاخ  تمـسق  تسین ,  اج  نیا 
ادـخ هب  تسا :  هدوـمرف  دـیتسه ,)) دزد  امـشاعطق  ناـیناوراک  يا   (: )) ع  ) ـف ـسو نـیا گـفـتـه یـ هراـبرد  هـک  هدـش  تـیاور  رقاـب  ترـضح 

ار راـک  نیا  اـهنآ  گرزب  نیا  هکلب   ( : )) ع  ) میهاربا نخـس  نیا  هراـبرد  زین  تفگن  غورد  مه  فـسوی  دـندوب و  هدرکن  يدزد  نانآدـنگوس 
نیع رد  ودندوب  هدرکن  ار  راک  نیا  اهتب  نآ  هک  دنگوس  ادخ  هب   : تسا هدومرف  دیـسرپب ,)) اهنآ  زا  دـنیوگ  یم  نخـسرگا  سپ  تسا ,  هدرک 

لقیص مـی تسیچ ؟  هراب  نیا  رد  امش  رظن  لقیص ,  يا  دومرف :  ( ع  ) قداص ترضح  دیوگ : یم  لقیص  نس  حـ تفگن .  غورد  میهاربا  لاح 
هدرک ار  راک  نیا  اهنآ  گرزب  هکلب   : )) تفگ هک  ع )   ) میهاربا دومرف : ترـضح  میرادن  میلـستزج ,  يرظن  ام  مدرک :  ضر  مـن عـ ـد : یو گـ

هب ار ) نخـس  نآ   ) زین ع )   ) فسویدـیآ یمن  رب  يراک  اهتب  نیا  زا  هک  دوب  هتکن  نیا  هب  ییاـمنهار  حالـصا و  تقیقح  رد  شدـصق   ((, تسا
. دومرف نایب  حالصا  دصق 

 . غورد هب  نداد  شوگ 

رد ع ,)   ) قداص ماما  یبیذکت ـ .))  هن  دنونش و  يا  هدوهیب  هن  اجنآ  رد  ((. )) دنغورد ناریگشوگ  دنیدوهی  هک  نانآ  زا  یخرب )   ) و  . )) نآرق
يا هدـنیوگ  هب  سکره  دومرف : هن و  دومرف : تساور یـا نـه ,  نازادرپ  ناتـساد  ناـیوگ و  لـقن  هب  نداد  شوگ  اـیآ  هک  لاؤـس  نیا  هب  خـساپ 

هدنیوگ رگا  تسا و  هدرک  تدابع  ار  ادخ  هدنونـش )  ,) دیوگب نخـس  ادخ  زا  هدـن  ـ یو رگا گـ سپ  تسا  هدرک  یگدـنب  ار  وا  دراپـس , شوگ 
قرب هب  دیرامشمدنلب و  هدرب ,  الاب  ایند  هک  ار  یسک  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما دشاب ـ . هدرک  تدابعار  سیلبا  هدنونـش )   ) وا دیوگب  یـسیلبا  نانخس 

, دوخ شوگ  رب  ار  ناهارمگ  غورد ـ .  شنخس ,  تسا و  هدنبیرف   , نآ قرب  هک  اریز  دیراپـسم  شوگ  ایند , يوگنخـس  هب  دیوشم و  هریخ  نآ 
 . نکم طلسم 

 . نیغورد ياهوزرآ  زا  نتشاد  رذح  رب 

ارف ـت  ـسار هار  ـد و بـه  ـش اریذـپار  نآ  دینـش و  ار  يا  هناـمیکح  نخـس  هک  ار  يا )  هدـنب   ) يدرم دـنک , تمحر  يادـخ  ع :)   ) یلع ما  ـ ما  ـ
ار ادـخ  ناتـسود  ادـخ , زا  ياورپ  انام  هـ درمـش ـ . غورد  ار  شیوزرآو  دـیزیتس  دوخ  سفن  ياوه  اب  تشگ  کیدزن  نادـب  دـش و  هدـناوخ 
راک و هب  ور  نیا  زا  دندید و  کیدزنار  لجا  دندر و  لد کـ هب تـشـنـگـی بـ ار  یباریـسو  جنر  هب  ار  شیاسآ  سپ  تشادهگن  وا  ياهمارحزا 

نیغورد ياهوزرآو  هتشگ  بیاغ  امـش  يا  ـهـ لد زا  گر  دا مـ یـ دنتـشاد ـ . مشچ  شیپار  گرم  دنتـسناد و  غورد  ار  وزرآ  دنتخادرپ و  لمع 
رادیاپ ترخآ  زا  شیب  ارذگ , ییایند  هدروآ و  رد  شیوخ  کلمت  هب  ار  ام  ـ ـش تر  ـ خآ زا  ایند بـیـش  ور  نیازا  دـنا  هدـش  رـضاح  امـش  دزن 

؟ دزاس یم  ناتنادرگرس  یک  هب  ات  اهیکیرات  نیا  و  دناشک ؟ یماجک  هب  ارامـش  نوگانوگ )  (ي  اههار نیا  دروآ ـ . یم  رد  تکرح  هب  ار  امش 
. ؟ دهد یم  ناتبیرف  دنچ  ات  اهغورد  و 

 . يراوگرزب
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 . يراوگرزب

شهد دومرف : تسیچ ,  يراوگرزب  هک  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  ع ,)   ) ـن ـس ما حـ ـ ما تسوا ـ .  نید  درم , يراوگرزب  (ص :)  ادـخ ربمایپ   ـ
 (: ع  ) قداص ماما  شهاوخ ـ .  زا  شیپ  شهد  تسا و  هنابلطواد  ندرک  ناسحا  يراوگرزب ,  یطحق ـ .  رد  ندرک  ماعطا  شهاوخ و  زا  شیپ 

يراوـگرزب هناـشن  ع :)   ) یلع ماـما  مـشچ ـ .  نتــشهورف  مـشخ و  ندروـخورف  ییوخــشوخ ,  تـسا :  یمدآ  يراوگرزبرگناــشن  زیچ  هـس 
وکین يراوگرزب ,  تسا ـ .  نآ )  زا  ندیـشکن  ماقتنا  و   ) ریـصقتو هانگ  ندرک  لمحت  يراوگرزب ,  تسوا ـ .  يراکوکین  ییورـشوخ و  , درم
یتسپ ییارادرب ,  تسوربآ  ندیزگرب  يراوگرزب ,  تسا ـ .  مدرم )  ي   ) اهناواتراب ندیشک  شود  هب  يراوگرزب ,  تسا ـ .  ندرک  ییابیکش 
نتـشاد رایتخا  رد  يراوگرزب ,  هدـعو ـ .  ندـناسر  ماـجنا  هب  تسا و  ندیـشخب  غیردـیب  يراوگرزب ,  نادرمرب ـ .  تسا  ییاراد  ندـیزگرب  , 

 . ناسحا لذب  تسا و  نابز 
تقیقح رد  يراوگرزب ,  ع :)   ) یلع ماما  دـجاسمرد ـ . ادـخ , دای  سلاجم  دومرف : ناراوگرزب ,  زا  لاؤس  هب  خـساپ  رد  (ص ,)  ادـخ ربماـیپ   ـ

سفن اـب  نک و  راـهم  ار  تسفن  ياوه  تسا ـ .  یتسپ  زا  ندرک  يرودو  وکین  شنم  نتـشاد  يراوگرزب ,  تسا ـ .  ناـهانگ  زا  ندرک  يرود 
هجیتن يراوگرزب ,  تسا ـ .  یگدنـشخب  مرک و  تقیقح  سفن ,  رب  ندـیزرو  لخب  اریز  شاب ,  لـیخب  تسینوار  وت  رب  هچنآ  هب  تبـسن  دوخ 

لئاق یتمارک  دوخ  يارب  هک  ره  دـیآ ـ . راوخ  وا  رظن  رد  شیناسفن  ياهـشهاوخ  , دـشاب لـئاق  تمارک  دوخ  يارب  هکره  تسا ـ .  یتمه  دـنلب 
يراو ـ گرز زا بـ تسا ـ .  يراوـگرزب  زا  اـهنامیپ , هب  يراداـفو  تسا ـ .  يراوـگرزب  زا  ییوـخمرن ,  دـیآ ـ . کـچوک  شرظن  رد  اـیند  , دـشاب

 , يراوـگرزب شا ـ .  هنیرید  ناتـسود  ندرک  ظـفح  شهاـگداز و  هب  وا  قاـیتشا  شا و  هتفر  تسد  زا  ناـمز  رب  وا  نتـسیرگ  تسا ,  نا  ـ ـس ـ نا
 . يراوگرزب هب  دوخ  نتشاد  او  تسا ,  ییوخ  وکین  تسا ـ .  يدنواشیوخزا  رتزیگنارهم 

 . تمارک

عمجم تسا و  تمالـس  ناونع  مالـسا ,  هک  اریز   , ناتدیزگرب نآ  يارب  دـینادرگ و  هژیو  مالـسا  هب  ار  امـش  لاعتم  يادـخ  ع :)   ) یلع ما  ـ ما  ـ
يارـس رد  ماجنارـس  هک  نآ  اـت  دـشاب , ناـنآاب  هراومه  تمارک  هک  دنتـسه  یهورگ  ناـیتشهب  : دـیامرف یم  ناـیتشهب ,  فصو  رد  تمارک ـ . 
شوخ یتمارک  هدنیاپ و  یماجرف  هب  سپ ,  : دیامرف یم  نایتشهب ,  فصو  رد  زین  دندرگ ـ . هدوسآاهرفس  ییاجباج  زا  دنیآ و  دورف  ینادواج 

هد و ـ مآ دورف  ناشیا  رب  شمارآو ,  دنا  هتفرگ  نایم  رد  ار  نانآ  ناگتـشرف  : دیامرف یم  تشهب ,  لها  فصو  رد  زی  نـ دنتفای ـ . تسد  اراوگو ,
 . تسا هتشگ  هدامآ  ناشیارب  يراوگرزب ,  تمارک و  ياهتخت  هدش و  هدوشگ  ناشیور  هب  نا ,  ـمـ سآ يا  ـ هرد

. راوگرزب

تراوگرزبراـگدرورپ هراـبرد  ار  وـت  زیچ  هچ  ناـسنا !  يا   ((. )) تسا میرک  مراـگدرورپ  ناـمگ  یب  دـنک , یـساپسان  سک  ره  و   . )) نآرق
راوگرزب لاعتم  دنوادخ  انامه  (ص :)  ادـخ ربمایپ  تسا ـ .))  راوگرزب  يا  هداتـسرف  نخـس  نآرق ,)   ) نآ انامه , (( .)) ؟  تسا هتخاس  رورغم 

ناراوگرزب نیرتراوگرزب  دـنوادخ , هورع :  تسا ـ .  راوگرزبو  مرـش  اـب  امـش , راـگدرورپ  اـنامه  راد ـ . یم  تسود  ار  يراوـگرزب  تسا و 
رـسپ راوگرزب  رـسپراوگرزب  رـسپ  راوـگرزب  (ص :)  ادـخربمایپ دوـب ـ . راوـگرزب  مرـشاب و  (ص )  ادـخ لوـسر  هملـس :  یبا  نبرمع  تسا ـ . 

بتارم هب  راوگرزب  صخشاب  ندش  انشآ  زا  مـن  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما تسا ـ .  میهاربا  رسپ  قاحسا  رـسپ  بوقعی  رـسپ  فسوی  نامه  راوگرزب ,
هگن شتآ  يراوخ  زا  ار  شیوخ  هرهچ  تمارک  هک  تسا  یسک  راوگرزب , اهبنارگ ـ . سیفن و  يرهوگ  ندروآ  تسد  هبات  موش ,  یم  رتداش 
ماما دزان ـ . یم  شیوخ  ییاراد  کـلم و  هب  تسپ ,  مدآ  دوش و  یم  ناـمداش  دوخ  لـضفزا  راوگرز  ـخـص بـ ـش (ع :)  دا ـجـ ـس ما  ـ ما دراد ـ .

, دوشراتفر تفطالم  یمرن و  هب  وا  اـب  هاـگ  ره  هیاـمورفو  دوش  یم  مرن  دوش , تبحم  یناـبرهم و  وا  هب  هاـگ  ره  راوگرزب  صخـش  ع :)   ) یلع
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يو اـب  تبحم  تمیـالم و  اـب  هاـگره  دوش و  یم  نشخ  دوش , یتشرد  وا  اـب  هاـگره   ( هک تسا  نینچ   ) راوگرزب صخـش  دوش ـ . یم  تخس 
یم تلفغ  هب  ار  دوخ  راوگرزب , مدآ  هتخپان ـ .  ماخ و  هیاـمورفو  تسور  هداـشگ  راوگرزب , صخـش  دوش ـ . یم  ناـبرهم  مرن و  دوش , راـتفر 

هیامورف دنک و  یم  يرازگساپس   ( ناسحا  ) كدنا زا  راوگرزب , دشاب ـ . ناسحارگزاغآ  هک  تسا  یسک  راوگرزب , دروخ ـ . یم  بیرف  دنز و 
ـ . دهن یم  تنمرایسب  هک  تسا  یسک  هیامورف  دنک و  یم  ناسحا  غیردیب  هک  تسا  یـسک  راوگرزب , دنک ـ . یم  یـساپسان  مه )  ) رایـسب زا  , 

تسا یسک  راوگرزب , دشخببدراد ـ . هچنآ  هک  تسا  یسک  راوگرزب , دریگ ـ . یـشیپ  وا  زا  شهاوخ  ربوا  شهد  هک  تسا  یـسک  راوگرزب ,
تـسا یتقو  دنک  تشذگ  راوگرزب  هک  نیا  يارب  نامز  نیرت  هتـسیاش  ع :)   ) نسح ما  ـ ما دشاب ـ . هزنم  بیاعم  زا  دنک و  يروداهمارح  زا  هک 

شیاهیکین يارب  هک  دـناد  نیا  زا  رتـالاب  ار  دوخ  هک  تسا  یـسک  راوگرزب , ع :)   ) ما عـلـی ـ ما ددرگ ـ . گـنت  راـکهنگ  رب  رذـع  هصرع  هک 
ها هـر گـ راو , ـ گرز بـ دـیامن ـ . یم  يرود  دـنک , یم  راختفا  نآ  هب  هیامورف  صخـش  هچنآ  زا  راوگرزب , دـشاب ـ . هتـشاد  راـظتنا  وکین  ضوع 

, دوش هتـساوخ  وا  زا  يزیچ  هاگ  ره  دنک و  یم  شـشخب  دروآ , تسد  هب  یلام  هاگ  ره  دـنک و  یم  تشذـگ  دـنک , ادـیپ   ( ماقتنا رب   ) تردـق
ینید ار  دوخ  ياهیراکوکین  راوگرزب , دراد ـ . یم  یمارگ  ار  هدـنهانپ )  ای   ) هیاسمهو دریذـپ  یمن  ار  گنن  راوگرزب , دزاـس ـ . یم  هدروآرب 

ـ . دریگب سپ  دـیاب  هک  دـناد  یم  نارگید  ندرگ  هب  ینید  ار  دوخ  هتـشذگ  ياهناسحا  هیاـمورفو  دزادرپب  دـیاب  هک  دـناد  یم  دوخ  ندرگ  هب 
وت هب  هاگره  هیامورف  دزاس , فرط  رب  ار  وت  زاین  ینکادـیپ ,  زاین  وا  هب  وت  هاگ  ره  دراد و  فاعم  ار  وت  , دوش دـنمزاین  وت  هب  هاگ  ره  راوگرزب ,

يدـنمترد نا قـ ـ مز رد  راو , ـ گرز بـ دـنکفا ـ . تمحزو  جـنر  هب  ار  وت  ینک ,  ادـیپ  زاین  وا  هب  هاگ  رهو  دروآ  هوتـس  هب  ار  وت  دـنک , ادـیپ  زاـین 
, راوگرزب دنک ـ . یم  راثن  ار  دوخ  ناسحاو  دتـسیا  یم  زاب  ندرک  يدب  زا  و  دنک , یم  هشیپ  تلادع  تموکح  ماگنه  هب  دنک و  یم  تشذـگ 

ظفح دوخ  ییاراد  اب  ار  شیوخ  يوربآ  هک  تسا  یـسک  راو , ـ گرز بـ مرتحم ـ .  بوبحم و  مدرم  دزن  تسا و  روجامو  نامداش  دـنوادخ  دزن 
دقن و راوگرزب , هدعو  تسا ـ .  زاون  هدنب  راوگرزب , دیامن ـ . یم  ظفح  شیوربآاب  ار  شیوخ  ییاراد  هک  تسا  یـسک  هیامورفو ,  دـنک  یم 

رتنایز مک  راوگرزب , ینمـشد  درذـگرد ـ . دـهد  میب ,  دـیعو و  هاگ  ره  ددـنبراک و  هب  دـهد , هدـعو  هاگ  ره  راوگرزب , تسا ـ .  گنرد  یب 
یم تسپ  وا  دزن  ار  وت  هیامورف  ياطع  دنادرگ و  یم  بوبحم  وا  دزن  اروت  راوگرزب , ياطع  ع :)   ) يرکس ما عـ ـ ما تسا ـ .  هیامورف  یتسودزا 

تسا ناسحا  یناوارف  اب  دید ـ .  ناسحا  تسا و  هیامورفاب  ینیـشنمه  زا  رتهب  يراوخ ,  اب  هارمهراوگرزب  اب  تمزالم  ع :)   ) یلع ماما  دزاس ـ .
ادیوه ار  وا  بیاعمو  اهیدب  هیامورف ,  تلود  دزاس و  یم  راکشآ  اروا  نساحم  بقانم و  راوگرزب , ـت  لود دوش ـ . یم  هتخانـشراوگرزب  هک  , 

شراگدرورپ زا  هک  یـسک  تسا ـ .  هتخادنا  جـنر  تمحز و  هب  ار  وت  هنیآ  ره  دراد , تیمارگ  یـسک  یـشاب و  راوگرزب  رگا  دـنادرگ ـ . یم 
ناملس يا  تفگ :  ناملس  هب  درم  نآ  دش  ییوگموگب  هر )   ) یسراف ناملس  يدرم و  نا  مـیـ (ع :)  دا ما سـجـ ـ ما تسا ـ .  راوگرزب  , دراد اورپ 

نوچ تسا  هدیدن  يا گـ ـه  شال نم و تـو , ماجرف  هدوب و  دیلپ  يا  هفطن  ود , ره  وت , نم و  زاغآ  تفگ :  ناملـس  یتسیک ؟  وت  ینک  یم  رکف  , 
ره تساراوگرزب و  دـشاب , نیگنـس  شیوزارت  سک  ره  هک  تسا  هاگ  نآ  ددرگ , اپ  رب  لاـمعا )  شجنـس  ي   ) اـهوزارت دوش و  تماـیق  زور 

. دوب دهاوخ  هیامورف  , دشاب کبس  شیوزارت  سک 

 . ناراوگرزب قالخا  زا  يا  همش 

صو و خـلـ ع :)   ) ما عـلـی ـ ما دـنرذگ ـ .)) یم  هناراوگرزب  دـنرذگب , وغلرب  نوچ  دـنهد و  یمن  غورد  یهاوگ  هک  دـنا  یناسک  و   . )) نآرق
ياهیو زا خـ ـت  شذ رد عـفـو و گـ با  ـتـ ـش تسا ـ .  ناگیامورف  ياهیوخ  زا  تنایخ  یـصلاخان و  تسا و  ناراوگرزب  قالخازا  یگ  ـ نر یـکـ

نآ زا  ناـسحا ,  يراـکوکین و  يوـس  هـب  باتـش  تلیـضف  سا ـ .  ناـگیامورف  ياهتلــصخزا  يریگماـقتنا  رد  باتــش  تـسا و  ناراوـگرزب 
افو ناراوگرز  هو بـ ـیـ ـش تسا ـ .  ییوگتـشز  ناـگیامورف  هویـش  تسا  ندرک  یکینو  نتخاون  یپاـیپ  ناراوگرزب  شور  تسا ـ .  ناراوـگرزب 
ـ .  تسا یگدنـشخب  ناراوگرزب ,  هویـش  تسا ـ .  اهنامیپ ) دـهع و  نداهن  اپ  ریزو   ) راکنا ناگیامورف ,  شور  تساـهنامیپ  ودـهع  هب  ندرک 

هارمه  , ) ناراوـگرزب يزوریپ  تـسا ـ .  نارگیدرــس  تـشپ  ندرک  ییوگدــب  ناـگیامورف  تداـع  تـسا  ندرک  یکین  ناراوـگرزب  تداـع 
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هیامورف شهد  زا  رتهب  راوگرزب , ندرک  غیرد  تسا ـ .  ناـگیامورف  تشذـگ  زا  رتوکین  ناراوگرزب ,  رفیک  تسا ـ .  ناـسحا  تشذـگ و  ( اـب
یلا ـحـ ـشو خـ تسا ـ .  رت  لـمحترپ  ورتابیکـش  ناـشیاهناج  ناراوـگرزب ,  ندیـشخب ـ .  غیردـیب   , تسا ناراوـگرزب  ياهتلـصخ  زا  تـسا ـ . 

رد ناراوـگرزب ,  تذــل  تـسا ـ .  نارگید )  ناـسحا   ) نداد شاداپدــب  رد  ناـگیورف ,  یلاحــشوخ  تـسا و  شهدو  داد  رد  ناراوـگرزب , 
ـ . دنزیرگ یمن  گرم  زا  دنزیرگ ,  یم  نامیئل  اب  یمدمهو  لخبزا  هک  ردق  نآ  مرک  بابرا  ندروخ ـ .  رد  نامیئل  تذـل  تسا و  ندـناروخ 

ياهداسفو اه  هنتف  نآ  یط  هک  يا  رد خـطـبـه  دـنوش ـ . هتخانـشوا  هب  نامیرک  هک  تسا  یـسک  یگدنـشخبو ,  مرک  هب  مدرم  نیرت  هتـسیاش 
نوچمه راگزور , نآ  مدرم  دنریگ و  یتساک  تدشب  ناراوگرز  ـ بو ـد  نو ـ ـش را  ـیـ ـس ناگیامورف بـ دیامرف : یم  , دنک یم  ینیب  شیپ  ار  هدـنیآ 

هدازانز نیا  ناه !  دومرف : اروشاع , زور  رد  دوخ  نانخس  زا  یشخب  رد  ع ,)   ) نیـسح ماما  ناگدنرد ـ .  نانوچ  شناهاشداپ  دنوش و  گرگ 
امزا ـی  نو ـ بز يراوخ و  دـسرب  نم  هب  تبـسن  دوخ  هتـساوخ  نیا  هب  هک  تاهیه ,  تسا  هدرک  ریخم  گرم  ریـشمش و  ناـیم  ارم  هدازاـنز  رـسپ 

گرم رب  ار  ناـگیامورف  زا  يربناـمرف  اـم  هک  دـنریذپ  یمن  هزیکاـپ ,  ناـکاین  كاـپ و  ياـهنمادو  ناـنمؤم  وا و  لوـسر  ادـخ و  تـسا  رودـب 
 . میهد حیجرت  نادرمدار  ياهیزابناجو 

 . تسا رود  هب  ناراوگرزب  زا  هک  ییاهتلصخ 

هماج تسین ـ .  ناراوگرزب  زا  , دهدن خـساپ  یکین  هب  ار  يدـب  هک  یـسک  تسین ـ .  ناراوگرزب ,  قالخازا  تنایخ  غورد و  ع :)   ) یلع ماما   ـ
تسین ناراوگرزب  ياهتلصخ  زا  يریگماقتنا ,  رد  باتش  تسین ـ .  زوت  هنیک  راوگرزب , تسین ـ .  ناراوگرزب  ياهتلصخ  زا  ندیـشوپ ,  گنن 

 . تسا هدرب  نیب  زا  ار  شیوخ  یگدنشخب  درمش , رب  اردوخ  ياهناسحا  هک  ره  ع :)   ) نسح ماما   ـ .

 . مرک بابرا  مشخ  زا  نتشاد  رذح  رب 

مـشخ زا  دیـسرتب  دوش ـ . ریـس  هک  هاگ  نآ   , هیاـمورف یتسمرـس  زا  دوش و  هنـسرگ  هک  هاـگره  , راوگرزب مشخ  زادیـسرتب  ع :)   ) یل ما عـ ـ ما  ـ
ره راوگرزب , مدآ  زا  سر  بـتـ دوش ـ . هدـینادرگ  دـنلب  هاگره  هیامورف ,  يدـنتزا  دوش و  اور  تراقح  یتسپ و  وا  هب  تبـسن  هاگ  ره  راوگرزب ,
هاگ نآ  شاب ,  رذح  رب  راوگرز  زا بـ ینادرگ ـ .  شدنمدرد  هاگره  روالد , زا  ینک و  شیمخز  هاگ  ره  رابدرب , زا  يراد و  شراوخ  هک  هاگ 

, راوگرزب مشخ  زا  دیـسرتب  يروآ ـ .  هوتـس  هب  ار  وا  هک  هاگ  ره  رابدرب , زا  يراد و  شیمارگ  هک  هاگ  نآ  هیاـمورف ,  زا  ینک و  شراوخ  هک 
. ددرگریس هک  هاگ  نآ  هیامورف ,  زا  دوش و  هنسرگ  هک  هاگ  نآ 

 . مرک بابرا  تشادیمارگ  هب  قیوشت 

هک یما  هـنـگـ يرادـب ـ .  یمارگ  ار , یموق  ره  راوگرزب  دـیرادب ـ . یمارگ  ار  وا  دـمآ , امـشدزن  یموق  میرک  هاـگره  (ص :)  ادـخ ربماـیپ   ـ
 : مدرک ضرع  دیوگ : مـی  يا ؟  هد  ـ مآ يار چـه  بـ ریرج ! يا  دیـسرپوا : زا  ربمایپ  دمآ , (ص )  ادخ لوسر  دزن  تعیب  يارب  هّللادبع  نب  ریرج 

درک و شباحصا  هب  ور  هاگ  نآ  درک  نهپ  وا  يارب  ار  دوخ  يابع  (ص )  ادخ لوسر  موش  ناملسم  امش  تسد  هب  ات  ما  هدمآ  , ادخ لوسر  يا 
نب رمع  دـندش و  هنیدـمدراو  یناریا  يارـسا  هک  یماگن  هـ دـیرادب ـ . یمارگار  وا  دـمآ , امـش  دزن  یموق  راوگرزب  صخـش  هاـگ  ره  دومرف :

, ار یموق  رهراوگرزب  دومرف : (ص )  ادـخ لوسر  دومرف : وا  هب   ( ع  ) یلع دریگ , ـی  گد ار بـه بـنـ نادرم  دـشورفب و  ار  نانز  تساوخ  باطخ 
. دیرادب یمارگ 

 . نتشادیمارگ

هک تسین  یناملسم  چیه  ناملـس ,  يا  دومرف : دادوا و  هب  ار  یتشپ  ربمایپ  دش  دراو  ناملـس  هک  دوب  هدز  هیکت  یـشلاب  رب  (ص )  ادخ ربمای  پـ  ـ
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هک تسین  یناملـسم  چـی  هـ دزرمایب ـ . ار  وا  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  دراذـگب , یتشپ  شیارب  وا  مارتحا  هب  دوش و  دراو  وا  رب  شناملـسم  ردارب 
تمظع تشادـگرزب  زا  دزرماـیب ـ . اروا  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  دراذـگب , یتشپ  شیارب  يو  مارتحا  هب  وا  دوش و  دراو  وا  رب  شناملـسمردارب 

رگداد ياوشیپ  و  تسا )  هدرک  دیفس  مالسا  رد  ار  دوخ  يوم  هک  یسک  ای   ) ناملـسمدیفس شیر  رفن : هس  تشادگرزب  تسا ,  لاعتم  يادخ 
یمارگ ار  ادـخ  تقیقح  رد  , دراد یمارگ  ار  دوـخ  ردارب  هک  یـسک  دزرو ـ . يرود  نآرق   ( هب لـمع   ) زا هن  دـنک و  وـلغ  هن  هـک  یناد  نآرقو 

دوخ نیشنمه  هب  دیاب  دراد , نامیا  نیسپاو  زور  ادخ و  هب  هک  ره  دیرادب ـ . یمارگ  ار  وا  , دش دراو  امش  رب  ینامهیم  هاگ  ره  تسا ـ .  هتـشاد 
هدـیزرمآ دوش ,) راوس  شیوخ  بکرم  رب  ات   ) دریگب باـکر  شیارب  يدرم ,  زا  سرت  اـی  تشادمـشچ  نودـب  سک ,  هـر  دراد ـ . یمارگ  ار 

یمارگ ار , میتی  دـینک ـ . لابقتـسا  وا  زا  ییوگدـماشوخ  اب  سپ  تسا  یگتـشگرس  یعونراچد  دوش , یم  یـسلجم  دراو  هک  یـس  کـ دوش ـ .
. دینک تیبرت  وکین  ار  اهنآو  دیرادب  یمارگ  ار  دوخ  نادنزرف  نک ـ .  یبوخ   , تا هیاسمه  هب  رادب و 

 . مارتحا تزع و  در 

در ار  نآ  دـش , هداهن  یمارتحا  امـش  زا  یکی  هب  ها  هـر گـ غـالا ـ .  رگم  دـنکن , يراددوخ  مارتحاو  تزع  نتفریذـپ  زا  (ص :)  ادـخ ربماـیپ   ـ
ترـضح دندش  دراو  ع )   ) نینمؤملاری ـ ما در بـر  ود مـ ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دـنک ـ . یم  در  ار  مارتحا  تزع و  هک  تسا  غالا  نیا  اریز  دـنکن ,

يور دوـمرف : نینمؤـملاریما  درک  يراددوـخ  يرگید  تسـشن و  ـک  ـش يورود تـ نآ  زا  ـت یـکـی  خاد ـ نا یکـشت  ود  نآ  زا  کـیره  يارب 
دراو (ع )  رقاب ترـضح  رب  , اذح هدیبع  وبا  نم و  ـو خـلـیـفـه :  با غالا ـ .  رگم  دـنزن  زابرـس  مارتحا  تزع و  نتفریذـپ  زا  اریز  نیـشنب ,  کشت 

وبا يا  دومرف : ترـضح  مینیـشن  یم  يروط  نیمه  تسین  مزال  مدرک :  ضرع  نم  درواـیب  ییاـکتم  داد  روتـسد  شزینک  هب  ترـضح  میدـش 
یم هیلع ـ  هّللا  تاولص  نینمؤملاریما ـ  ـا(ع :)  ـضر ما  ـ ما دنک ـ . یم  در  غالا  طقفار  مارتحا  تزع و  اریز  نکن ,  در  ار  مارتحاو  تزع  هفیلخ ! 

: دومرف تسیچ ؟  نآ  زا  دوصقم  مدرک :  ضرع  دیوگ : یم  مهج  نب  نسح  غالا  رگم  دن , يراددوخ نـکـ مارتحاو  تزع  نتفریذـپ  زا  دومرف :
مارتحا نیرتهب  دـیریذپبار و  مارتحا  تزع و  (ص :)  ادـخ ـبـر  ما پـیـ دوش ـ . فراعت  وا  هب  هک  یـشوخ  يوب  رطعو و  سلجم  رد  ندرک  زاب  اج 

ای دریذـپب , ار  وا  شکـشیپ  هک  تسا  نیا   , شناملـسم ردار  در بـه بـ مار مـ ـتـ حا زا  وبـشوخ ـ . رایـسب  مـه  تـسا و  رابکبـس  مـه  تـسا ,  رطع 
وت ياطع  هک  یسک  ع :)   ) نیـسح ماما  دزادنین ـ . تمحز  هب  ار  شدوخ  دنک و  شکـشیپ  فراعت و  وا  هب  دراد  رایتخا  رد  هک  يزیچ  نامهزا 

شیپ دوش و  اریذپ  ار  يراوگرزب  فاصوا ,  نیا  لوبق  اب  دیاب  ناسنا  ع :)   ) یلع ما  ـ ما تسا ـ .  هدرک  کمک  وت  هب  یگدنـشخب  رد  دریذـپبار 
ات دشیدنیب  ایند , لزنم  رد  شندنام  كدنا  شیوخ و  رمع  مایا  یهاتوک  رد  هک  دیا  ـ بو ـد  ـشا رذ بـ ـ حر نآ بـ زا  گر ,  يالب مـ ندمآ  دورفزا 

. دنک نآ  نیزگیاجار  ترخآ )   ) رگید یلزنم  هدش )  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  )

. دنکن بدا  ار  وا  مارتحا  هک  یسک 

تــسرد ار  وا  مارتـحا  هـک  یــسک  دـیامن ـ . بدا  ار  وا  یتـمرح  یب  تناـها و  دـنکن , شبدا  مارتـحا  تزع و  هـک  یــسک  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
هک ییاج  تسا و  رترگراک  یمارتحا  یب  تناها و  , دشخبن يدوس  نداه  مار نـ ـتـ حا ـتـی  قو دنادرگ ـ . شتـسرد  یمارتحا  یب  تناها و  , دـنکن

ناسنا يارب  تسا ,  هدنزاس  راوگرزب  صخـش  يارب  هک  هزاد  ـ نا نا  ندا بـه هـمـ مار نـهـ ـتـ حا تسا ـ .  رت  هدـنرب  ریـشمش  دـشخبن , رثا  هنایزات 
. دشاب یم  هدننک  هابت  هیامورف 

 . نامدرم نیرتیمارگ 

تسین یشورف  رخف  مدصق  متسه ـ .  شیوخ  راگدرورپدزن  مدآ  دنزرف  نیرتیمارگ  نم ,  تسین ,  یـشورف  رخف  مدصق  (ص :)  ادخ رب  ـ ما پـیـ  ـ
مدرم نیرتیمارگ  مراد  تسود  : درک ضرع  (ص )  ادـخ لوسر  هب  يدر  مـ تسه ـ .  ملاع  رـسارس  مدرم  نیرتراوگرزب  نیرتیمارگ و   , نم اما  , 
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نوچ یتـمارکو  يراوگرزب  چـیه  ع :)   ) یلع ماـما  یـشاب ـ .  مدرم  نیرتیمارگاـت  نکم ,  تیاکـش  قلخ  دزن  ادـخ  زا  دومرف : ترـضح  مشاـب 
 . تسین يراگزیهرپ , 

 . تسا دوخ  هب  مارتحا  مدرم  هب  مارتحا 

نیار ـ با يا بـنـ ـتـه  ـسارآ نآ  ار بـا  شیوخ  تیثیحو  يا  هداهن  مارتحا  تدوخ  هب  تقیقح  رد  یهن ,  یمارتحا  یـسک  هب  رگا  ع :)   ) یلع ماما   ـ
کین ياهراک  ماج  ـ نا ار بـه  تدو  خـ شاب ـ .  هتشادن  يرازگـساپس  راظتنا  يرگید  زا  يا ,  هدرک  تدوخ  هب  هک  یمارتحا  یبوخ و  رطاخ  هب  ,

 . یبای سفن  تفارش  ات  هدب ,  تداع   ( مدرم  ) نوید ياهراب  ندیشک  شود  هبو 

 . بسک

 . لغش نیرت  هزیکاپ 

هب یتناما  هاگ  ره  دـنیوگن و  غورد  دـنیوگ  ینخـس  نوچ  هک  تسا ,  یناـناگرزاب  لغـش  لغـش ,  نیرت  هزیکاـپ  اـنامه  (ص :)  ادـخ ربما  پـیـ  ـ
یتقو دـننکن و  شهوکن  نآ  زا  دـنرخ , یم  يزیچ  یت  ـ قو دـننکن و  هدـعو  فلخ  دـنهد , هدـعو  هاگ  ره  دـننکن و  تنایخ  دوش , هدرپساـهنآ 
يارب  ) دنـشاب راکبلط  هاگ  ره  دنزرون و  للعت  (, دوخ یهدـب  تخادرپ  رد   ) دـنراکهدب هاگ  رهو  دـننکن  غیلبت  فیرعت و  دنـشورف , یم  يزیچ 

. دزادنا یم  ادخ  هار  رد  هک  تسا  يریت  ناملسم ,  دمآرد  نیرتکاپ  نرواین ـ .  راشف  دوخ ,) بلط  نتفرگ 

 . لغاشم

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
اب يدتـسو  داد  هک  نآ  رگم  دـیروخم , اوران  هب  ار  رگیدـکی  لاوما  ((. )) دـیناد یم  بوخ )  مه   ) ناـتدوخ هک  یلاـح  رد  دـیروخب , هاـنگ  هب 

دتس وداد  مه  اب  قیرط  نآ  زا  هک  ناگدنب  شاعم  رارما  ياههار  دش : لاؤس  ع )   ) قداص ماما  زا  دشاب ـ . )) هتفرگ )  ماجنا   ) امش زا  یـضارت , 
ـق یر نآ طـ زا  مدر  هک مـ شاعم  رارما  ياههار  هیلک  : دومرف ترـضح  تساتدنچ ؟  جراخم  جرخ و  ياه  هویـش  دننک و  یم  ـد  مآرد بسک  و 

دنلالح یخرب  ای  دنتـسه  مارح  همه  ای  ـنـد  لال هار حـ راهچ  نیا  همه  ایآ  دیـسرپ : لئاس  تسا  هارراـهچ  دـننک , یم  دـمآرد  بسک  هلماـعم و 
عونراهچ نیا  مارح  رگید  یتهج  زاودـشاب  لالح  یته  زا جـ ـت  ـسا مـمـکـن  هار ,  راهچ  نیا  زا  کـی  ره  دومرف : ترـضح  مارح ؟  یخربو 

یخرب تبـسن بـه  یخرب  یتسرپرـس  تیلوت و  تسا و  تیالو  هناـگراهچ  ياـههار  نیا  زا  هار  نیتس  ـخـ ند ـتـنـ ـس هدـش هـ هتخانـش  فورعم و 
هبدـسرب ات  ناراز ,  ـ گرا ناراز کـ ـ گرا تیالو کـ سپـسو  تسا  نارازگراک  تیـالو  ماـظن ,  نیا  ساررد  يدـنمراک )  يرادا و  ماـظن   ) رگید

تسا یناگرزاب  تراجت و  دمآرد ,)  ) هار نیمود  دراد . يدصت  تیالو و  دوخ  تسدریز  هب  تبـسن  کی  ره  هک  نارازگراک  نیرت  هیاپ  نود 
اه هراجا  مراه ,  چـ دوش . یم  نآ  نوگانوگ  عاونا  لماش  هک  تسا  نونف  اهتعنـص و  موس ,  رگیدکیاب . مدرم  شورف  دیرخ و  عاونا  همه  رد  , 

بجاواهدتـس داد و  نیا  اـب  هطبار  رد  ناگدـنب  رب  دـنوادخ  هچنآ  مارح  رگید  یتهج  زا  تسا و  لـالح  یتـهجزا  تشیعم  ياـههار  نیا  همه 
يرود تالماعم  نیا  مارح  ياههارو  تاهجزا  دـننک و  لمع  اـهنآ  لـالح  هجو  هب  دـنوش و  دراواـهنآ  لـالح  هار  زا  هک  تسا  نیا  هدومرف , 

يدـصت تیالو و  تیـالو ,  هنوگ  ود  نیا  زا  یکی  تسا :  هنوگ  ود  مدرم  روما  يدـصت  اـهتیالو و  نیا  تاـیالو ,  ياـنعم  حیـضو  تـ دـنزرو .
نیا نارازگراک  يدص  ـت و تـ یالو ـت و نـیـز  سا هدادروتـسد  مدرم  رب  اهنآ  یتسرپرـس  تیالو و  هب  دنوادخ  هک  تسا ,  یلداع  نارازگراک 

. دراد يدصت  تیالو و  دوخ  تسدریز  رب  کی  ره  هک  نارازگراک  نیرت  هیاپ  نود  هب  دـسرب  ات  اهنآ , نارازگراک  نارازگراک  نارازگراک و 
نود هب  دـسرب  ات  اهنآ , نارازگراک  نارازگراک  تیالو  تسارگمتـس و  نا  ـیـ لاو يد  ـ ـص ـت و تـ یالو يراز ,  ـ گرا ـت و کـ یـالو مود  ـه  نو گـ
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یلداع یلاو  تیالو  نام  هـ يراز ,  ـ گرا ـت و کـ یالو لال  ـه حـ نو گـ دنراد . يدصت  رگیدکی , هب  تبسن  یبتارم  هلسلس  اب  هک  اهنآ  نیرت  هیاپ 
نینچمه تسا ,  هداد  نامرف  شتموکح  يدصت  نا  ـ مز رد  وا  يار  ندر بـ را کـ ـتـنـش و کـ ـشاد ـت  یالو وا و  تخانـش  هب  دـنوادخ  هک  تسا 

یب تسا ,  هدرک  لزاندـنواد  هچنآ خـ زا  هک  هداد  روتـسد  لداع  یلاو  هب  دـنوادخاریز  وا , نارازگراک  نارازگراک  وا و  نارازگراک  تیالو 
تاهج نیا  هب  هجوت  اب  یلاو ,  هاگ  ره  نیاربانبدیامن ,  يوریپ  دنک , زواجت  وا  نامرف  زا  ای  دنک  فیرحتار  شنخـس  هک  نآ  یب  دایز و  مک و 

لالح و يراک  وا  تیوقتو  شتموکح  رد  يو  هب  ندناسر  کمک  وا و  اب  ندرکرا  دراد و کـ تموکح  قح  دـشاب  لدـع  شتیالو  تاکنو , 
ره شنارازگراک  لداع و  یلاو  تیالو  رد  هک  تسا  نآ  رما  نیا  تلع  دـشاب  لال مـی  ـهـا حـ نآ ـق  یر زاد طـ ـ مآرد ـب  ـس تسا و کـ هزیکاـپ 

نیا تموکح  تیوقترد  سک  ره  هک  ـت  ـسور نیا  زا  دور و  یم  ناـیم  زا  يداـسف  روج و  متـس و  ره  دوش و  یم  هدـنز  یتلادـع  رهو  یقح 
اما و  تسا .  هدرک  تیوقت  ار  وا  نید  هدیـشوک و  ادخ  تعاط  هار  رد  دناسر , يرای  کمک و  شتموکح  ياهراکرد  ار  يو  دشوکب و  یلاو 

دسرب ات  رازگراک  یلاو و  ناور  هتفرگ تـا پـیـ سیئر  زا  تسا ,  نارازگراک  تیالو  رگمتس و  یلاو  تیالو  ینارمکح ,  تیالو و  مارح  هنوگ 
ره تسا و  عونممو  مارح  اهنآ  يدـنمرا  ـق کـ یر زا طـ ـد  مآرد ـب  ـس اهنیا و کـ يارب  ندرک  راک  یتموکح  ماظن  نیا  درف  نیرت  هیاـپ  نود  هب 

, رگمتـس نارمکح  تموکح  رد  هک  تسا  نیا  شتلع  دوش  یم  یهلا  باذع  لومـشم  دایز , ای  دشاب  مک  شراک  دـنک , راک  اهنآ  يارب  سک 
یم را  ـکـ شآ دا  ـی و فـسـ ها دادیب و تـبـ ملظ و  ددرگ و  یم  هدنز  تسا ,  یتسردانو  لطاب  هچ  ره  دوش و  یم  لامیاپ  یلکب  تق  ـقـیـ حو قح 

ماکحا ادـخ و  تنـس  دوش و  یم  ناریو  اهدجـسمو  دنـسر  لتق مـی  هب  ناـنمؤم ,  اـیبنا و  دور و  یم  ناـیمزا  ینامـسآ ,)  ي   ) اـهباتک دوش و 
اب ندرک  راک  قیرط  زادمآرد  بسک  ناشندناسر و  يرایواهنآ  اب  ندرک  راک  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  دوش  یم  نوگرگد  لیدبت و  وا  نیناوقو 

همه رد  اه  ـ ترا ـیـح تـجـ ضو ـیـر و تـ ـس ـا تـفـ ما و  رادرمو . نوخ  ندروخ  هب  ترورـض  ریظن  ترورـض ,  دحرد  رگم  تسا  هدش  مارح  نانآ , 
نآ نینچمه  دـشورفب , تسین  زیاج  شیارب  هچنآ  دـشورفب و  تسا  زیا  هد جـ ـنـ ـشور يارب فـ هک  اهتراجت  لالح  ياـه  هنوگ  شورف و  ماـسقا 

هتفای نامرف  اـهنآ  هیهت  هب  هک  ییاـهزیچ  هیلک  تسینزیاـج  وا  يارب  شندـیرخ  هک  هچنآ  درخب و  ـت  ـسا ـز  یا ـ جراد ـ یر يارب خـ هک  ییاـهزیچ 
یم هچنآ  دننام   , تسین رـسیم  اه  ـ نآ ناشیا جـز بـا  یگدنز  دشاب و  یم  اهنآ  یگدنز  ماوق  هیام  تسادـخ و  ناگدـنب  كاروخ  هچنآ  زا  , دـنا

هب دننک و  یم  هدافتسا  اهنآ  زا  دنراد  هک  یکلمت  تهج  زا  دنیا و  کلمت مـی نـمـ دننک و  یم  جاودزاو  دنـشوپ  یم  دنـشون و  یم  دنروخ و 
یم نانآ  راک  تحلـصم  هب  احنا  زا  يوحن  هب  تساهنادب و  ناشیگدـنز  یگدـنیاپ  ـعـی کـه  فا ـا و مـنـ هدو ـ ـس بسک  هار  رد  اهنآ  نتفرگراک 
مارح ياه  هنو  ـا گـ ما تساور .  لالح و  اهنیا  همه  نداد  هیراـع  ندیـشخب و  نتفرگ و  راـک  هب  يرادـهگنو و  شورف  دـیرخ و  يراـب  دـشاب 
ندـش کلام  ای  نآ  اب  ندرک  جاودزا  ای  نآ  بس  ـ کا ندـیماشآ یـ ندروخ و  زا  تسا و  یهابت  داسف و  هیاـم  هک  يزیچ  ره  شورف ,  دـیرخ و 

عیب دـننام  تسا ,  یهابتو  داسف  احنا  زا  يوحن  هب  نآ  رد  هک  يزیچ  ای  هدـش  نـهـی  شنداد ,  هیراع  ای  شندیـشخب  ای  نآ  نتـشاد  هگناـی  نآ 
ناگدـنرد عاونا  زا  معا  ناگدـنرد  تسوپ  تشوگای و  كوخ  تشوگ  ای  نوخ  ای  رادرم  شورف  ـت یـا  ـسا ـی  ها داسف و تـبـ هیاـم  هک  يوبر 

کلمت ندیشوپ و  ندیماشآو و  ندروخ  زا  هک  ارچ  تسا ,  هدش  میرحت  مارح و  اهنیا  همه  سجن ,  زیچ  ره  ای  بارش  ای  ناگدنرپ  ای  یشحو 
هجو نیا  رد  یفرـصت  هنوگ  ره  سپ ,  تسا  هدـش  یهن   , تساهنآ رد  هک  يداسف  تلع  هب  يوحن ,  ره  هب  اـهنآ  رد  فرـصت  نتـشاد و  هگن  و 

ـب جو دشابادخ یـا مـ ریغ  هب  برقت  هلیـسو  هک  يزیچ  ره  و  رامق ) و   ) يزاب هلیـسو  ره  شورف  دیرخ و  تسا  نینچمه  دشاب . یم  مارح  داسف 
فعض نهو و  بجوم  ای  دنک  ـت  یو ـقـ تار لطاب  ای  تلالـض  باوبا  زا  یباب  هک  يزیچ  ره  ای  دوش  یـصاعم  رگید  كرـش و  رفک و  تیو  تـقـ

, اهنیا رد  یفرصت  هنوگره  نداد و  هیراع  ندیشخب و  کلمت و  يرادهگنو و  دیرخ  شورف و  دنا  هدش  میرحت  مارح و  اهنیا  همه  ددرگ , قح 
ار شدو  نا خـ ـسـ نا ندر  ـیـر کـ جا اه . هراجا  حیـضوت  ریـسفت و  اما  و  دشاب . نایم  رد  يراچان  ترورـض و  ياپ  هک  نیا  رگم  دشاب  یم  مارح 

نیا  , لالح تروص  هب  شا  هماج  اـی  شبوکرم  اـی  شناشیوخدـن  ـ نا مـ تسوا ,  فرـصت  تیـالو و  تحت  هک  ار  هچ  ـ نآا ار یـ ـش  کو یـا مـمـلـ
راک شدوخ  ای  دـهد  هراجا  یتعفنم  دوس و  بسک  يارب  تسوا ,  کلم  هک  ار  يزیچا  ـیـنـش یـ مز ای  شا  هناـخ  اـی  شدوخ  ناـسنا  هک  تسا 

یلاکشا نیاربانب ,  دشابن  وا  رازگراک  ای  یلاو  لیکوو  هدنیامن  هک  نآ  طرش  هب  درامگ  راک  هب  ار  شرودزم  ای  شکولمم  شدنزرف و  ای  دنک 
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اهنیا اریز  دنک , ریجا  دهد و  هرا  ـ جا دراد , ـت  لا ـ کو ار کـه  يزیچ  یـسک و  ای  شکولممای  شدنواشیوخ  ای  شدـنزرف  ای  شدوخ  هک  درادـن 
نآ دناوت  یم  وا  درب  یم  ییاج  هب  ییاج  زا  صخـشم  يدزم  لابق  رد  ار  يراب  هک  ربراب  دننام  یلاو  نارازگراک  هن  دـنریجا  نآ  دوخ  يالکو 

يرا يار کـ ار بـ شدوخای  دـنک , لمح  شبکرم  ای  شکولمم  هلیـسو  هب  ای  اصخـش  شدوخ  تسا ,  زیاج  وا  يارب  شلق  لمح و نـ هک  ارراـب 
ـیـر جا ـه  نو ـن گـ یا دـهد . ماجنا  تسواریجا ,  هک  یـسک  ای  شدـنواشیوخ  اـی  شکولمم  هلیـسو  هباـی  اـص  ـخـ ـش ار  را  نآ کـ ـیـر کـنـد و  جا

يارب اههار  نیا  زا  بسک  نداد و  هراجا  نمؤماـی  دـشاب  رفاـک  يرازاـب ,  اـی  دـشاب  ناطلـس  تسا ,  لـالح  مدرم  زا  يدرف  ره  يارب  اـهندر  کـ
ند یـا ـیـ ما ـ شآا ندروخ یـ هک  يراب  لمح  يارب  دنک , ریجا  ار  شدوخ  صخـش  هک  نیا  دننا  مـ هرا ,  ـ جا مار  هو حـ ـ جو ـا  ما و  تسا .  لالحوا 

يارب دـنک  ریجا  ار  شدوخ  اـی  نآ  ندیـشو  ـ پا يرادـهگن و یـ اـی  زیچ  نآ  نتخاـس  يارب  دـنک  ریجاار  دوخ  اـی  دـشاب  یم  مارح  نآ  ندیـشوپ 
يزیچ ره  نوخ  ورادرم  كوخ و  بارش و  طبرب و  ین و  اهتب و  ریواصت و  لمح  ای  یسک  نتشک  اوران  هب  ای  دجاسم  هب  ندز  ررـضو  بیرخت 

تسا کـه مارح  دشاب , هدـش  میرحت  تاهج  زا  یتهج  هب  هک  يزیچ  ره  دـنا  هدـش  مارح  وا  رب  هراجا  ته  ـ جر زا غـیـ تسا و  داسف  نآ  رد  هک 
هدرک شریجا  هک  یسک  تعفنم  يارب  رگم  دنک , ریجا  نآ  زا  یتمسق  يارب  ای  نآزا  یتمـسق  رد  ای  نآ  يار  نآ یـا بـ رد  ار  شدو  نا خـ ـ ـس ـ نا

دنک و لقتنم  ییاج  هب  ار  نآ  يرادرم ,  دنگ  يوب  زا  نارگیدای  شدوخ  ندرک  صالخ  يارب  ات  دنک  ریجا  ار  يرگید  یسک  هک  نیا  لثم  يا 
دزم يارب  رگراـک ) ریجا و  مه  دـنمراک و  رازگراـک و  مه   ) ود ره  هک  نیا  اـب  هراـجا ,  تیـالو و  ناـی  قر مـ فـ لـیبق .  نیا  زا  يرگید  دراوم 
سک رما  دوشاهنآ و  نارازگراک  رازگراک  ای  لک  یلاو  رازگراک  ناسنا ,  هک  تساـنعم  نیا  هب  ـت  یـالو ـت کـه  ـسا ـن  یا ـی کـنـنـد , مرا کـ

ای اوشیپ ) و   ) سیئر هب  دـسرب  ات  دوش  یموا  یلو  ماـقم  مئا  وا و قـ یهن  رما و  يارجا  وا و  یتسرپرـسو  تیلوت  رد  دوش  یم  يدـصتم  ار  رگید 
اریز دـشاب , دـنمراک  نیرت  هیاپ  نود  هچ  رگا  وا , ییاورنامرف  تیالو و  تیوقت  ندرک و  کم  وا و کـ رما  رد  دوش  یم  وا  يالکو  ماقم  مئاـق 

يزیگناداسف يرگمتـس و  رد  دـنهاوخ و  هک  رهراتـشک  رد  هک  دـیامیپ , یم  ار  گرزب  نایلاو  هویـش  ناـمه  , دوخ تسدریز  هب  تبـسن  زین  وا 
رد هک  ار  هچنآ  اـی  شدوـخ  ناـسنا  هک  نیا  ینعی  مـیداد  حیـضوت  ـت کـه  ـسا نا  هرا هـمـ ـ جا يا  ـا مـعـنـ ما دـنوش . یم  مدرم  راـک  يدـصتم 

و  ) تسا دوخ  کل  ـ مو دو  کلام خـ دـهد , يرگید  هراجا  هب  ار  دوخ  کلمای  دوخ  هک  نآ  زا  شیپ  ناسنا  اریز  دـنک , ریجا  تسوا  کـل  تـمـ
دوش اهنآ  رادـتیالو  هک  تسا ,  مدرم  روما  زا  يزیچ  کـلا  یناـمز مـ یلاو  هک  یلاـح  رد  دـهد ) يرودزم  هب  ار  شکلم  شدوخ و  دراد  قح 
هیارک هراجا و  هب  دراد  تیالووا  رب  هک  ار  یـسک  ای  کلمیام  ای  دـنک  ریجا  ار  دوخ  هـر کـه  نیاربانب ,  دریگ  هدـهع  هب  ار  اهنآ  روما  تیلوتو 
دـشاب یم  لالح  تسا ,  زیاج  نآ  رد  هراجا  هک  يدرومرد  میتفگ ,  هک  یحرـش  هب  يرازاب ,  ای  دـشاب  ناطلـس  نمؤمای ,  دـشاب  رفاـک  دـهد ,

هبای دنزومایب  ادخ  ناگدنب  هک  ینف  تعنص و  هنوگ  ره  نونف .  اهتعنـص و  حرـش  ریـسفت و  اما  تساور .  نآ  دمآرد  بسک و  نداد و  ماجناو 
يزود نیز  یجارس و   ) يزود نالاپو  يرگرز  یناگرزاب و  يرادباسح و  و  يرگ )  یشن  ـ مو يریبد   ) یگدنـسیون دننام  دنهد , دای  يرگید 

ـی کـه یا ـ هراز ـ با عاو  ـ نا نتخاس  دنـشابن و  حوریذ  ناروناـج  هک  نآطرـش  هب  یـشاقن  نف  یگدـنزود و  يرزاـگ و  یگدـن و  ـ فا ـ بو ییاـنب  و  ( 
یگدـنز ياهزاین  نیمات  هلیـسو  درذـگ و  یم  نا نـ ـ ـشرو ـ ما اـهنآ  نودـب  دـننک و  يرادر مـی  هر بـ ـهـ با ـهـ نآ زا  ـت و  ـسا مدر  زا مـ درو نـیـ مـ

نآ زا  هـر چـنـد  دـشاب . یم  زاجم , لالح و  يرگید  دوخ و  يارب  اهنآرد  اـهنآ و  اـب  ندرک  راـک  نداد و  شزومآ  نداد و  ماـجنا  تساـهنآ 
رازبا و نیا  نتخاس  رد  مه  زاب  دوش , هدا  ـتـفـ سا , ود ره  لطاب  قح و  هب  کمک  یـصاعم و  تسردان و  ياههار  رد  یهاگ  رازبا  نآ  تعنص و 
هب کمک  تیوقت و  هار  رد  هک  يرگیشنم )  يریبد و   ) یگدنـسیون دننام  درادندوجو . یلاکـشا  يرگید ,  هب  اهنآ  نتخاس  هوحن  نداد  میلعت 

ییاهرازبا کـه رگید  نامک و  هزین و  ریشمش و  دراک و  نتخاس  نینچمه  دشاب  یم  هافتـسا  لباق  زین  رگمتـسو  لطاب  ياهتموکح  نارازگراک 
هنوگ نیا  نداد  شزومآو  نتخومآ  دنـشاب  یم  ود  ره  هب  کمک  رازبا  تسردان و  ياههار  رد  مه  دـنراد و  ير  ـ برا ـت کـ ـسرد هار  رد  هـم 
لها هک  یتروص  رد  مدرم  هیلک  يارب  اه  هفرح  نیا  يارب  اه و  هفرح  نیا  رد  ندرک  راـک  اـهنآ و  هار  رد  اـهنآ و  يارب  نتفرگ  ترجا  نونف و 
نیا درگاش  داتـسا و  رب  تسا و  مارح  یـسک  ره  هب  ندز  نایز  داسف و  هار  رد  اهرازبا  ـن  یا ندر  راـک بـ هب  اـما  تسا  عناـمالب  دنـشاب , حـالص 
نیا هب  اهنآ  يرادیا  مدرم و بـقـا و پـ یگدنز  نارذگ  دشاب و  یم  ناشرضم  تاهج  زا  شیب  اهنیا  عفانم  اریز  تسین ,  یهانگ  نون  عیانص و فـ
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اهنت دنوادخ  دـنک  هدافتـسا  مارحو  داسف  ياههار  رد  لیاسو  نیا  زا  هک  تسا  یـسک  هدـهع  هب  شرزو ,  هانگ و  هکلب  دراد  یگتـسب  اهرازبا ,
رهو جنرطـش  اه و  ین  اهزاس و  ریظن  دنـشاب  هتـشادن  يرگید  يربراک  بیرخت  داـسف و  هک جـز  هدرک ,  مارح  لـکلابار  ینونف  عیانـص و  نآ 

یتبثم حالـص و  هجو  چیه  تسا و  نآرد  ضحم  داسف  هک  هچنآ  مارح و  ياه  هباشون  نتخاسو  اهتب  اهبیلـص و  ير و  ـگـ ید بعل  وهل و  تلآ 
هنوگ ره  اهنآ و  يارب  نتفرگ  دزم  تر و  ـ جا اهنآ و  هب  ندـیزرو  لاغتـشاو  اهزیچ  نیا  نتفرگ  دای  نداد و  داـی  يرآ ,  درادـندوجو  اـهنآ  رد 

مه یهاگ  هچ  رگا  دنریگ  رارق  هدافتسا  دروم  رگیدزاجم ) اور و   ) عیانص روما  رد  هاگ  هک  دشاب  یتعنصرگم  تسا ,  مارح  اهنآ  رد  یفرـصت 
ـن یا ند بـه  ـ یزرو لاغتـشاو  نداد  دای  نتفرگ و  دای  دنراد , هک  یتسرد  دیفمدربراک و  لیلد  هب  دیاش  ـد  نو ـ ـش هدر  را بـ هب کـ یتیـصعم  هاررد 
حر و شـ دو , ـن بـ یا دشاب . یم  مارح  دنک , یم   ( برخم و   ) دساف اوران و  ياه  هدافتسا  اهنآ  زا  هک  یـس  يار کـ ـا بـ ما ـت  ـسا لال  ـع حـ یا صـنـ

 . ناشراک بسک و  ياه  هنوگو  هوجو  هیلک  رد  نانآ  میلعت  مدرم و  شاعم  رارماو  دمآرد  بسک  ياههار  ـیـح  ضو تـ

. اهدمآردو لاوما  قافناو  ندرک  هنیزه  ياههار 

دوـخ هب  صاـصتخا  هار  تف  هـ تسا :  هار  راـهچ  تسیب و  بحتـسم ,  بـجاو و  لـالح  فراـصم  هـیلک  رد  لا  ندر مـ ـنـه کـ یز يا هـ ـهـ هار
هارراـهچ شـشخب و  هلـص و  يارب  هار  جـنپ  هدـینادرگ  مزـالوا  رب  نید  هچنآ  يارب  هار  هس  تسوا  هقفنلا  بجاو  يارب  هار  جـنپ  دراد  صخش 

 , نز  , شکاشوپ شیاهیندیشون ,  شکاروخ ,  زا : دنترابع   , تسا مزال  صخـش  دوخ  يارب  هک  ییاه  هنیزه  اما  يراکوکین .  ناسحا و  يارب 
لزنم و دننام  دراد , زاین  اهنآ  هب  هک  ییاهزیچای  اهنآ , يرادهگن  ای  لقن  لمح و  ای  شیگدنز  لیاسو  ریمعت  يارب  دزم  تخادرپ  راکتمدـخ و 

نداد یجرخ  زا : دنترابع  تسا ,  مزال  وا  رب  شلفکت  تحت  دارفا  يارب  هک  يا  ـه  نا يا پـنـجـگـ ـنـه هـ یز ـا هـ ما شیاهیدـنمزاین .  عفر  لیاسو 
يا سـه ـنـه هـ یز ـا هـ ما دشاب . یم  مزال  وا  رب  یتسدگنت ,  هافر و  لاح  رد  اهنیا  نداد  یجرخ  شکولمم  شرسمه و  شنیدلاو ,  شنادنزرف , 

داهج نیمات  هنیزه  بجاو و  جـح  هنیزه  دزادرپبدـیاب و  لاـس  ره  هک  بجاو  تاـکز  زا : دـنترابع  تسا ,  بجاو  وا  رب  نید  رد  هک  يا  هنا  گـ
هب نداد  هلـص  شتـسد ,  ـالاب  هب  ماـعنا  هلـص و  : زا دـنترابع  یبـحت ,  ـ ـس ـه مـ نا يا پـنـجـگـ ـنـه هـ یز ـا هـ ما دوـش . بجاو  داـهج  هـک  یتـقورد 

دنترابع هناگراهچ ,  ياه  هنیزه  اما  هدنب .  ندرک  دازآ  يراکوکین و  هقدص و  هوجو  رد  عربت  نانمؤم و  هب  ندرک  کمک  هلـصدنواشیوخ و 
يارب اهنآ  ندروخ  هک  ییاهزیچ  دنتـسه . مزال  بجاو و  تنـس  رد  اهنیا  نامهیم  زا  ییاریذـپ  نداد و  ماو  هیراع ,  يراکهدـب ,  تخادرپ  زا :

زا ـتـه  ـسد کی  تسا :  ییاذـغ  داوم  زا  هورگ  هس  تساور ,  لالح و  ناسنا  يارب  اـهنآ  ندروخ  هک  ـی  یا ـیـهـ ند ـیـ یور تسا .  لـالح  ناـسنا 
ره اهنآ  زج  اهدجنک و  هتـسد  تا و  ـ بو عاونا حـبـ رگید  دوخن و  جنرب و  وج و  مدنگ و  دننام  تابوبح ,  اه و  هناد  هیلک  زا : دـنترا  ـهـا عـبـ نآ

شندروخ دراد , ررـض  ناسنا  مسج  يارب  هچ  رهو  تسا  لـالح  شندروخ  دـشاب , ناـسنا  مسج  تیوقت  هیذـغت و  بجوم  هک  يا  هناد  هنوگ 
دـنمدوس و شیارب  تسا و  ناـسنا  ياذـغ  هک  تسا  ـی  یا هو هـ عاو مـیـ ـ نا ـیـهـا , ند ـیـ یور زا  مود  ـتـه  ـسد رورـض . لاـح  رد  رگم  تـسا  مارح 
ـل ما ـ ـش مو  ـ ـس ـتـه  ـسد تسا .  مارح  ناشندروخ  دـنراد , نایز  ناسنا  يارب  هک  ییاهنآ  اما  تسا ,  لـالح  اـهنیا  ندروخ  دـشا  ـی بـ مازور نـیـ

هتــشاد ـه  یذ ـنـد و جـنـبـه تـغـ مدو ـ ــس نا  ـ ــس ـ نا يار  دــیورب و بـ نـیمز  زا  هـک  يا  هزبـس  هنوـگ  ره  تـسا و  ناـهایگ  تاـجیزبس و  کـلـیـه 
رخ دننام  هدنـشک و  یمـس  تاجیزبس  دننام  , دشاب هتـشاد  نایز  ناسنا  يارب  ناشندروخ  هک  یتاجیزبس  اما  دشاب  یم  لالح  شندروخ  , دـشاب

تشو گـ تسا .  لالح  اهنآ  تشوگ  ندروخ  هک  یتاناویح  اما  و  تسا .  مارح  ناشندروخ  هدنـشک و  یمـس ,  تاجیزبس  عاونا  رگیدو  هرهز 
لالح ناشندروخ  دـنراد , ناد  یناگدـنرپ کـه چـیـنـه  تشوگ  درادـن و  لاگنچ  شین و  هک  یـشحو  ناویح  ره  رتش و  دنفـسوگ و  واـگ و 

هک ناگدـنرپ  ياهمخت  اماو  تسا .  عنامالب  زین  خـلم  عاونا  ندروخدـشاب  یم  مارح  ناشندروخ  دـنرادن , ناد  هنیچ  هک  یناگدـنرپ  اـما  تسا 
نآ فرط  ود  هک  یمخت  ره  تسا و  لالح  شندروخ  , دـشاب هتـشاد  توافت  مه  اـب  نآ  رـس  ود  هک  یم  هـر تـخـ تسا .  لـالح  ناـشندروخ 

. دشاب یم  مارح  شندروخ  دشاب , ربارب 

دلج 11 ۀمکحلا  www.Ghaemiyeh.comنازیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 45 

http://www.ghaemiyeh.com


 . تسا لالح  ناشندروخ  هک  ینایزبآ 

 , تسین هتسوپ  هتسوپ  هک  ییاهنآو  تسا  لالح  ناشندروخ  تسا ,  رادکلوپ )  ) هتـسوپ هتـسوپ  ناشندب  هک  ییاهنآ  اه  ـیـ ها عاو مـ ـ نا نا  زا مـیـ
. دشاب یم  مارح  ناشندروخ 

. زاجم ياهیندیشون  عاونا 

ار لقع  شدایز  هک  ییندیـشونره  اما  درادن  یلاکـشا  شندیـشون  دشابن ,) هدننک  تسم  ) دـهدن رییغت  ار  لقع  نآ  دایز  هک  ییندـی  ـ ـشو هـر نـ
 . تسا مارح  مه  نآ  مک  دنک , لیاز 

. زاجم ياهیندیشوپ 

, دوش یعرـش  حـبذ  دـشاب و  لالح  شتـشوگ  هک  یناویح  ره  تسا و  عنامالب  نآاب  ندـناوخ  زاـمن  ندیـشو و  پـ ـد , یور ـیـن بـ مز زا  هـر چـه 
ندناوخزامن ندیشوپ و  دشاب , كاپ  رادرم  ریغ  رادرم و  كرک  رپ و  وم و  مشپ و  رگا  تساور و  نآ  كرک  ووم  مشپ و  تسوپ و  ندیـشوپ 

هدجـسای نآ  رد  ندـناوخ  زامن  دـشاب , یندیـشوپ  ای  یندیـشونو ,  یندروخ  زا  دـشاب  ناسنا  ياذ  يز کـه غـ هـر چـیـ درادـن . لاکـشا  نآ  اب 
نآ رب  ندناوخ  زامن  دش , هتـشر  هاگ  ره  سپ  دشاب  هدشن  هتـشر  دـشاب و  هویم  یب  هک  دـیور  نیمز  زا  هچنآ  رگم  تسین ,  زیاج  نآ  رب  ندرک 

 . يراچان ترورض و  لاحرد  رگم  تسین ,  زیاج 

. اور ياهجاودزا 

هراشا

زینک اـب  جاودزا  دوـخزینک و  اـب  جاودزا  تقوـم ,)  جاودزا   ) ثاریم یب  جاودزا   (, مـئاد دـقع   ) راد ثاری  جاودزا مـ ـت :  ــسا ـه  نو را گـ چـهـ
تیکلام تمینغ ,  تیکلام  تسا :  عون  شـش  تمدـخ .  تیکلام و  زا  تسا  زیاج  هچنآ  اما  و  وا . بحاص  ندرمـش  لالح  هزاجا و  اب  یـسک 

يارب زاجم  لالح و  دراوم  اههار و  تساهنیا ,  هراجا .  تیکلام  هیراع و  تیکلام   , شـشخب هبه و  تیکلاـم  ثاریم ,  تیکلاـم  يرادـیرخ , 
بجاو و قیرط  هب  دوخ  لاوما  رد  فرصت  زاجم  ياههار  دناسرب و  فرـصم  هب  شلالح  ياههار  زا  دنک و  جرخ  ار  دوخ  لام  ناسنا  هک  نیا 
تسا و مارح  ياهدمآرد  اهبسک و  نیا  مسرت ,  یم  متما  رب  نآ  زا  مگرم ,  زا  دعب  هک  يزیچ  نیر  بـیـشـتـ (ص :)  اد ـبـر خـ ما پـیـ بحتسم ـ . 

 . يراوخابر ادیپان و  توهش 

 . جنرتسد زا  دمآرد  بسک  هب  قیوشت 

 , هد بـنـ دروخ ـ . یم  دوخ , جنرتسد  زا  دواد , ادخربمایپ , تسا  هدروخن  دوخ , جنرتسد  زارتهب  ییاذـغ  یـسک  زگره  (ص :)  اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
دواد دوش ـ . هدیزرمآ  , دباوخب راک  زا  هتـسخ  ینت  اب  ار  بش  هکره  دشاب  وا  جنرتسد  زا  رتبوبحم  لاعتم  يادـخدزن  هک  دروخن  ییاذـغ  هـیـچ 

بسک و نیرتکاپ  دنک ـ . بسک  دوخ  جنرتسد  اب  ناسنا  هک  تسا  يدـمآرد  اهراک , نیرت  هزیکاپ  دروخ ـ . یمندوخ  جـنرتسد  زا  زج  ربمایپ ,
راک تسا و  هناراکتسرد  هلماعم  دمآرد , بسک و  نیرترب  دشاب ـ . هارمه  يراکتسرد  اب  هک  يا ,  هلماعم  ره  تسا و  یمدآ  جنرتسد  دمآرد ,

 , هّللا حور  ای  : دنتفگ یم  دـندش , یم  هنـسرگ  هاگ  ره  ع )   ) یـسیع نا  ـ یراو ـت کـه حـ ـسا هد  ـ ـش ـت  یاور شدوخ ـ .  تسد  اب  ناسنا  ندرک 
هدر ود گـ نا  ـ یراو زا حـ ره یـک  يارب  دز و  یم   , هوک هچ  دوب و  تشد  هچ  نیمز ,  هب  دوـخ  تسداـب  ع )   ) یـسیع سپ  میا  هدـش  هن  ـ ـسر گـ

شتسد اب  ترضح  نآ  میا و  هدش  هنشت   , هّللا حور  ای  دنتفگ : یم  دندش , یم  هنـشت  هاگ  رهو  دندروخ  یم  ار  اهنآ  هک  دمآ , یم  نوری  نا بـ نـ

دلج 11 ۀمکحلا  www.Ghaemiyeh.comنازیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 46 

http://www.ghaemiyeh.com


رترب ام  زا  کی  مادک  هّللا !  حور  ای  دنتفگاهنآ : دندیشون  یم  نایراوح  دمآ و  یم  نور  بآ بـیـ دز و  یم  هوک  ای  دوب  تشد  هاوخ  نیمز ,  هب 
میا و هدروآ  نامیا  وت  هب  ام  همه  هک  یلاح  رد  یناشون  یم  نامبآ  میهاوخ  یم  هاگره  یهد و  یم  نامیاذـغ  میهاوخ  یم  هاـگ  ره  هک  تسا 

سپ نآ  زا  دروخب  شدوـخ  بسکزا  دـنک و  راـک  دوـخ  تسد  اـب  هک  تسا  یـسک  , امـش نیرترب  دوـمرف : ع )   ) یـسیع مینک ؟  یم  تیوریپ 
دنتفرگ . یم  ترجا  دندرک و  یم  يرزاگ  نایراوح 

هب لجوزع  يادخ  ع :)   ) قداص ماما  دـشاب ـ . هتـشاد  تقادـص  شراک  رد  هک  تسا  يرگراک  دـمآرد  , دـمآرد نیرتهب  (ص :)  ادـخ ربمایپ   ـ
ترضح يدوب ))  يا  هدنب  وکین  هتبلا   , ینک یمن  را  ـال کـ صا ـتـت  ـسد اب  يروخ و  یم  لاملا  تیب  زا  هک  دوبن  رگا  : )) دومرف یحو   ( (ع دواد

 , لاعتم دنوادخ  سپ  وش  مرن  دواد  ما  هدنب  يارب  درک : یحو  نهآ  هب  لجوزع  يادخ  هاگ  نآ  تس  ـ یر دادماب گـ لهچ  (ع )  دواد سپ  : دومرف
کی رد   ) ـت پـس خور مهرد مـی فـ رازه  هب  ار  نآ  تفاب و  یم  هرز  کی  يزور  دواد , سپ  نآ  زا  دینادرگ  مر  دواد نـ ـت  ـسد رد  ار  ـن  هآ

 ( (ع دواد دش ـ . زاین  یب  لاملا  تیب  زا  بیترت  نیدب  تخورف و  مهرد  رازه  تصش  ودصیس  هب  ار  اهنآ  تفاب و  هرز  تصـش  دصیـس و   ( لاس
هک ار  یـسکو  دراد  تسود  دروخب  دنک و  راک  هکار  یـسک  , دنوادخ اریز  روخب , نک و  راک  وت ! يا  دومرفوا : هب  تشذگ و  يرگـشفک  بـر 
رد , امـش ناردپ  اریز  دـیزرون , یلهاک  دوخ  شاعم  نیمات  لا  ـبـ ند ـتـن  فر رد  ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دراد ـ . یمن  تسود  دـنکن , راک  دروخب و 

يدـنزرف ع )   ) نیـسحلا نب  یلع  هک  مدرک  یمرکف  نم  تفگ :  یم  ردـکنم  نب  مـحـمـد  دـندروآ ـ . یم  شتـسد  هب  دـندیود و  یم  نآ  یپ 
مدید و ار  ع )   ) یلع نب  دمحم  وا  دنزرف   ( يزور  ) هک نآ  ات  دشاب , نیسحلا  نب  یلعدوخ  زا  رترب  ـت کـه  شاذ ـد گـ هاو ياج نـخـ رب  دوخزا 

رایسب اوه  يزور  تفگ :  درکوت ؟ هب  یتحیـصن  هچ  دندیـسرپ : ردکنم , نب  دمحم  نارای  درک  تحیـصن  ارم  وا  اما  منک  شتحیـصن  متـساوخ 
ود هب  هک  مدید   , تشاد نیگنـس  هبرف و  یندـب  هک  ار  ع )   ) یلع نبدـمحم  رفعج  ـو  با هار  رد  متفر  هنیدـم  یحاون  زا  یکی  هب  نم  دوب و  مرگ 

یلاح نینچ  اب  یتقو و  نینچ  کی  رد  شیرق  خویشزا  یخیش  هّللا !  ناحبس  متفگ :  مدوخ  اب  تسا  هداد  هیکت  یلاو  زا مـ نت  ود  ای  هایـس  مالغ 
نم داد  ارم  مالس  باوج  نازیر ,  قرع  هتسخ و  یتلاح  مدر بـا  مال کـ ـ ـس ـتـم و  فر ـکـش  یدز نـ منک .  تحیـصن  ار  وا  دیاب  تسایند !  یپ  رد 
یم هچ  دسر  رد  تلجا  لاح  نیا  اب  رگا  ایند ! یپ  رد  یلاح  نینچ  اب  یتعاس و  نینچ  رد  شیرق  خویش  زا  یخیـش  دهد , تری  ـ خاد خـ متفگ : 

یتعاط متـسه ,  لجوزع  يادخ  تاعاط  زا  یتعاط  لاح  رد  دسر , ارف  مگرمو  مشا  ـی بـ لا رد چـنـیـن حـ ـر  گا دو : ـ مر تر فـ ـ ـض حـ ینک . ؟ 
یـصاعم زا  یتیـصعم  ماجنا  لاح  رد  هک  تسا  نیا  زا  نم  سرت  مراد  یمزاب  مدرم  وت و  هب  ندـش  جاتحم  زا  ار  ما  هداوناخو  مدوخ  نآ  اـب  هک 

اما منک ,  تحیـصن  ار  وت  متـساوخدان  ـمـت کـ حر ـت  یاد خـ ـت گـفـتـی ,  ـسار مـن گـفـتـم :  دسر . رد  ارم  گرم  مشاب و  لجوزع  يادخ 
یم راک  دوخ  نیمزرد  هک  مدید  ار  ع )  () رفعج نب  یـسوم   ) نسحلا وبا   : شردپ زا  هزمح  یبا  نب  یلع  نب  نسح  يدرک ـ .  تحیـصن  ارم  وت 

نم و زا  هک  یسک  یلع !  يا  دو : ـ مر فـ دنتسه . ؟ اجک   ( نارگراک  ) اهدرم موش ,  تیادف  مدرک :  ضرع  دوب  هدش  قرع  قرغ  شیاهاپ  درک و 
یگمه مناردپ ,  نینمؤملاریماو و  (ص )  ادخ لوسر  دومرف : تس ؟  وا کـیـ مدیسرپدرک :  یم  راک  شنیمز  رد  دوخ  تسد  اب  دوبرتهب , مردپ 

رب هرق :  یبا  نب  لضف  تسا ـ .  دـنوادخ ,)  ) هتـسیاش ناگدـنب  ناگداتـسرف و  ناربمایپ و  همه  راـک  نیا  دـندرک  یم  راـکدوخ  ياهتـسد  اـب  , 
, دـنک ـمـا  ـش ياد  ار فـ اد مـا  خـ ـم :  یدر ضر کـ دوب عـ ندرک  راک  لوغـشم  دوخ  غاب  رد  هک  یلاح  رد  میدـشدراو ,  ع )   ) قداص ترـضح 

مراد تسود  نوچ  دـیراذگبدوخ , لاح  هب  ارم  هن ,  دومرف : ترـضح  دـنهد  ماجنا  ار  راک  نامالغ  ای  مینک  راک  امـش  يارب  اـم  دـیهد  هزاـجا 
ياو رد هـ ع ,)   ) ما عـلـی ـ ما مروآ ـ .  یم  تسد  هب  لالح  يزور  , دوخ جنر  اب  منک و  یم  راک  مدوخ  تسد  اب  هک  دنیببارم  لجوزع  يادـخ 

يادخ تساوخ  یم  هک  دوب  نیا  شتل  عـ دور ) شدو بـ خـ  ) ـت شاد يزاین نـ هک  یلاح  رد  تفر ,  یم  نوریب  ندر  ـ کرا يار کـ زور بـ غاد نـیـمـ
دـیرخ و هدـنب  رازه  دوخ  جـنرتسدزا  ع ,)   ) نینمؤملاریما ع :)   ) قداص ماما  دـشک ـ . یم  تمحز  لالح  يزور  بسک  يارب  وا  دـنیبب , لاعتم 

. درک دازآ 

 . هدیهوکن لغاشم 
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: دومرف ترـضح  مرامگ ؟  یلغـش بـ هچ  هب  ار  وا  ـالاح  ما ,  هتخومآ  داوس  ار  مدـنزرف  نیا  نم  درک : ضرع  (ص )  ادـخ لوسر  بـه  يدر ,  مـ  ـ
 . شورف هدربو  شورف  مدـنگ  باـصق ,  رگرز , ایـس , شراپــسم :  هورگ  جـنپ  هـب  اـما  راذـگب  یلغــش  ره  رد  ار  وا  دزرماـیبار , تردـپ  ادـخ 
هک یلاح  رد  دراد , ارم  تما  دارفا  گرم  يوزرآ  دـشورف و  یم  نفک  هک  یـسک  دومرف : تسیک ؟  ایـس  ادـخ , لوسر  يا  درک : ضر  ـ عدر مـ
نم تما  دارفا  نتخاـس  نوبغم  رکف  هب  اریز  رگرز , ـا  ما مراد  تسود  رتـشیب  دـبات  یم  نآ  رب  باـتفآ  هچنآ  ره  زا  ار , دوـخ  تما  دازوـن  کـی 
یم راکتحا  ارم  تما  قازرا  اریز   , شورف مدنگ  اما  ددنب  یم  ـت بـر  خر ـش  لد زا  ـم  حر هک  دشک , یم  ناویح  ردقنآ  اریز  باصقاما ,  تسا 

ار مدرم  كاروخزور  لـهچ  هک  یلاـح  رد  دـنک , رادـید  ار  وا  هک  نیازا  تسا  رتـهب  دـنک  رادـید  ار  اد  خـ دزد , ناو  اـب عـنـ هدـنب  رگا  دـنک 
ناسنا هک  دنتـسه  یناسک  وت , تما  دارفا  نیرتدب  دمحم ! يا   : تفگ دمآ و  نم  دزن  ع )   ) لیئربج اریز  شورف ,  هدرب  اما  دشاب  هدرک  راکتحا 

. دننک یم  شورف  دیرخ و 

 (. هقرفتم  ) راک بسک و 

هب یتبغر  نم  هک  نادب  دومر : سپـس فـ نک  تراجت  نم  يارب  غلبم ,  نیا  اب  دومرف : داد و  رفاذـع  هبرانید  دـصتفه  رازه و  ع )   ) قداص ماما   ـ
 . متـسه وادیاوف  لضف و  زا  يدنم  هرهب  يایوج  هک  دنیبب   , لجوزع يادخ  مراد  تسود  هکلب  تسا  بولطم  دوس  دنچ  ره  مرادن ,  اهنآ  دوس 

کین وا  يوخ  كاپ و  شنورد  تین و  هزیکاپ و  شراک  بسک و  تسا و  راوخ  دوخ  رظن  رد  هک  یـسک  لاح  هب  اـشو  خـ ع :)   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
درگ تکاروخزا  شیب  هچ  ره  مدآ !  دـنزرف  يا  دراد ـ . یم  هگن  ییوگ ,  هدایز  زا  ار  شنابزو  دـنک  یم  قافنا  ار  دوخ  ییاراد  يدایز  تسا 
یم هار  بآ  يور  ع )   ) یـسیع با  ـحـ ـصاار چـ ـد : ندر لاؤ کـ ـ ـس ع )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما زا  یتـسه ـ .  يرگید  يارب  نآ  راد  هنازخ  وـت  يروآ , 

شاعم دنبرد  نانیا ,  اما  دندش , زاین  یب  شاعم  بلط  زا  ع ,)   ) یسیع باحصا  نوچ  : دومرف دنتفر ؟ یمن  هار  (ص )  دمحم باحصااما  دنتفر ,
هب يرآ  زا  نم ,  تما  هبسک )  و   ) ناناگرزاب رب  ياو  (ص :)  ادخ ربمایپ  دراذگ ـ . یم  رثا  لسن  رد  مارح ,  دمآرد  ع :)   ) قداص ماما  دندوب ـ .

 . ناشیاهندرکادرف زورما و  زا  نم ,  تما  نارو )  هشیپو   ) نارگتعنص رب  ياو  ناشیاهنتفگ و  ادخ  هب  هن  ادخ و 

 . یلبنت

 . یتسس

هک يوحن  هب  ـت ,  سا ـتـه  شاذ ـ گاو شدوخ  هب  اروا  دنوادخ  هک  تسا  يا  هدنب  لاعتم ,  يادخ  دزن  نادرم  نیرتروفن  زا مـ ع :)   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
حلاص لمع   ) ترخآ هتـشک  هب  رگا  دنک و  یمراک  دنناوخب  ـش  یا ـیـ ند هتـشک  هب  رگا  درپس , یم  هار  امنهر  یب  هدـش ,  فرحنم  تسار  هارزا 

هک هاگ  نآ  ع :)   ) یلع ما  ـ ما دـنز ـ . یم  نایزایند  نید و  هب  یلبنت  (ع :)  رقاب ماما  دـهد ـ . یم  ناشن  یلبنت  دـنناوخ  شیارف  يورخا )  شاداپو 
قداص ماما  تسا ـ .  یلبنت  تیقفوم ,  تفآ  دش ـ . دلوتم  رقف  اهنآ  زا  دندرک و  جاودزا  مه  اب  یناوتان  یلبنت و  دندش , تفج  رگیدکیاب  ایـشا 

هب ار  وا  یتـشی  ـعـ مرو ـ ما ـچـه  نآ رد  ره کـه  دـسر و  یمن  يریخ  هـب  شترخآ  راـک  رد  دزرو , یلبنت  دوـخ  زاـمنو  تراـهط  رد  هـک  ره  (ع :) 
رد هک  درم ـ  يارب  ای  درم ـ زا  مراد  ترفن  مـن  ـر(ع :)  قا ما بـ ـ ما دـبای ـ . یمن  تسد  يریخ  هب  شیایند  راک  رد  , دزرو یلبنت  دروآ  یم  ناـماس 

یندـنام هچنآ  هب  نمؤم  ع :)   ) یلع ما  ـ ما تسا ـ .  رت , لبنت  شترخآراک  رد  دـشاب , لبنت  شیایند  راـک  رد  هک  رهدـشاب  لـبنت  شیاـیند  راـک 
رب تموادـم  هب  داـب  وـت  رب  تساـشوک ـ .  هدنزرـس و  هتـسویپ  تسا و  رود  هب  یلبنت  زا  نادرگیور  تسا  ینتفر  هچنآ  زا  تسا و  بغار  تسا 

کمک لبنت  مدآ  زا  ارچ ـ . ؟ یلبنت  رگید  دـهد , یم  شاداپ  راکربارب ) رد   ) دـنوادخ رگا  ع :)   ) قداص ماما  یلبنت ـ .  طاشن و  لاح  رد  لمع 
رد دـنک , یلبنت  هتـسویپ  هک  یـسک  نکم ـ .  هیکت  لـبنت ,  مدآ  هب  دوـخ  ياـهراک  رد  ع :)   ) یلع ماـما  نکم ـ .  تروـشم  ناوتاـن  اـب  ریگم و 

. دنک یم  هابت  ار  ترخآ  یلبنت ,  ع :)   ) یلع ماما  تسا ـ .  یلبنت  راک , نمشد  ع :)   ) قداص ماما  دنام ـ . ماکان  شیوزرآ  هب  ندیسر 

دلج 11 ۀمکحلا  www.Ghaemiyeh.comنازیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 48 

http://www.ghaemiyeh.com


 . یگلصوح یب  یلبنت و  زا  زیهرپ 

رگا ینکن و  ییابیکش  قح  رب  یـشاب ,  هلـصوح  یب  رگااریز  یلبنت ,  یگلـصوح و  یب  زیهرپب : تلـصخود  زا  یلع !  يا  (ص :)  ادخ ربمای  پـ  ـ
قح رب  یـشاب ,  هلـصوح  یب  رگا  اریز  یلبنت ,  یگلـصوح و  یب   : تلـصخ ود  زا  راهنز  ع :)   ) قداص ماما  يرازگن ـ .  ار  یقح  یـشاب ,  لبنت 

یلبنت رگا  هک  اریز  یگلـصوح ,  یبو  زا تـنـبـلـی  را  ـهـ نز ع :)   ) ـم ظا ما کـ ـ ما يرواین ـ .  اج  هب  ار  یقح   , یـشاب لـبنت  رگا  یـشابن و  اـبیکش 
دیلک ود , نیا  هک  اریز  زیهرپب , یگلـصوح  یب  یلبنت و  زا  (ع :)  رقا ما بـ ـ ما يزادرپنار ـ .  یقح  یـشاب ,  هلـصوح  یب  رگا  ینکنراک و  يزرو 

 (: ع  ) مظا ما کـ ـ ما دزرون ـ . ییابیکش  قح  رب  دشاب , هلـصوح  یب  هک  یـسک  درازگنار و  یقح  دشاب , لبنت  هک  یـسک  دنـشاب و  یم  يدب  ره 
یک بـه یـ ع )   ) قدا ما صـ ـ ما دنزاس ـ . یم  مورحم  تترخآ  ایند و  هرهبزا  ار  وت  تلصخ ,  ود  نیا  هک  اریز  یلبنت ,  یگلصوح و  یب  زا  راهنز 
ماما دـنراد ـ . یم  زاب  تترخآ  ایند و  هرهب  زا  ار  وت  تلـصخ ,  ود  نیا  هک  اریز  زیهرپب ,  , یگلـصوح یب  یلبنت و  زا  دومرف : دوخ  نادـنزرف  زا 
انامه دـیزیهرپب  یلبنت  زا  ع :)   ) قداص ماما  رازگ ـ . یمنار  لجوزع  يادـخ  قح  دـشاب , لـبنت  هک  یـسکاریز  دـیزیهرپب , یلبنت  زا  ع :)   ) یلع

یم یبحتـسم  زامن  تعکر  ود  لجوزع  يادخ  ياضر  يارب  یمدآ  دـنک  یم  ینادردـق  زین  كدـنا  لمع  زا  تسا و  نابرهم  امـش  راگدرورپ 
دنوادخ دهد و  یم  یبحتـسم  هقدص  یمهرد  لجوزع  يادخ  يدونـشخ  يارب  در و  ـت مـی بـ ـش ار بـه بـهـ وا  نآ ,  رثا  رب  دنوادخ  دناوخ و 

. درب یم  تشهب  هب  ار  وا  نآ ,  ببس  هب 

. راک رد  یهاتوک  یتسس و  زا  زیهرپ 

ماما دنرب ـ . یم  هانپ  تلـصخ  نیا  هب  نانامیـشپ  هکاریز  تسین ,  يرذـع  نآ  رد  ار  وت  هک  هچنآ  رد  ندرک  یتسـس  زا  راهنز , (ع :)  رقاب ماما   ـ
تیمورحم لماوع  زا  یکی  تسا ـ .  هدش  هداز  يدوبان  یناوتان ,  یتسس و  زا  دزاس ـ . هابت  ار  قوقح  درب , نامرف  یتسس  زا  هک  ره  ع :)   ) یلع

 . تسا تصرف ,)  رمع و   ) هدننک عیاض  راک ) رد   ) لامها یتسس و  دوش ـ . یم  هدییاز  یلبنت  هک  تسا ,  یتسس  زا  تسا ـ .  راکرد )  ) یتسس , 
يدنـسپدوخ و هک  یـسک  سا ـ .  نداد  تسد  زا  ببـس  ندرک ,  یتسـس  تسا ـ .  نداد  تسد  زا  بجوـم  راـک ,) رد   ) یهاـتوک یتسـس و   ـ
, درب ناـمرف  یتسـس  زا  هک  ره  تسا ـ .  نارـسکبس  تلـصخ  لاـمها ,  یتسـس و  دـسرن ـ . وا  هب  يدـنیاشوخان  رما  چـیه  دـنکاهر , ار  یتـسس 

. دیورب یتسس  گنج  هب  هدارا ,  مزع و  اب  دریگ ـ . نایم  رد  ار  وا  ینامیشپ 

 . لبنت هناشن 

دنک یم  يدنک  نادنچ  دیارگ و  يدنک مـی  وطیرفت  هب  هک  دنک  یم  یتسس  نادنچ  تسا :  زیچراهچ  لبنت ,  هنا  نـشـ (ص :)  اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
: دومرف شدنزر  بـه فـ ع )   ) نا لـقـمـ دوش ـ . یم  هدرم  لد  راکهنگ و  هک  دنک , یم  يراذگورف  نادنچ  دراذـگ و  یم  ورف  ار ) راک  لصا   ) هک

یم ورف  ار ) لمع   ) هک دزرو , یم  يدنک  نادن  ـد و چـ یار يد مـی گـ طیرفت و کـنـ هب  هک  دنک  یم  یتسـس  نادنچ  تسا :  هناشن  هس  , ار لبنت 
 . تسا یلبنت  هناشن  , راک ندنکفا  ریخات  هب  ع :)   ) یلع ماما  دوش ـ . یم  راکهنگ  هک  دنک , یم  يراذگورف  لمع )  رد   ) نادنچو دراذگ 

 . ندرک رود  يارب  ادخ  زا  یهاوخ  کمک 

. دوخ زا  یلبنت 

نایزو و يروآ  هناهب  یناوتان و  یلبنت و  یتسـسزا و  راد و  ینازرا  ام  هب  ار  ییاشوک  یگدنزرـس و  تمعن  اعد : ـ  رد  (ص ـ )  ادـخ ربماـی  پـ  ـ
ماـما مرب ـ .  یم  هاـنپ  وـت  هب  یلبنت  یناوتاـن و  هودـنا و  مغ و  زا  نـم  ایادـخ ! راـب  اـعد : ـ  رد  زین  رادـب ـ . ناـمظوفحم  لـالم ,  یگدرم و  لد 

وطاشن اب  موش و  دراو  نآ  رد  تذـل  اـب  اـت  نادرگ ,  نم  بوبحم  يراد  تسود  وت  هک  ار  يرادرکو  راـتفگ  نآ  اـعد : ـ  رد  زین  (ع ـ )  داـجس
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نب ۀـجح  يارب  اعد  رد  (ع ـ )  اضر ماـما  دـشاب ـ . نم  هجوتم  نآ ,  رد  وت  فطل  هاـگن  مناوخبار و  وت  نآ  رد  میآ و  رد  هب  نآ  زا  یگدـنزرس 
نانآ هلیسو  هب  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  وامرفم  التبم  فعض  یتسس و  یلبنت و  یگنتلد و  هب  ار  ام  وا  راک  رد  هیلع : ـ  هّللا  تاولص  نسحلا 

زا یهارمگ )  و   ) يروـک اـی  تتداـبع  رد  یلبنت  هب  ارم  قـالخالا : ـ  مراـکم  يا  ـ عد رد  (ع ـ )  دا ـجـ ـس ما  ـ ما یناـسر ـ .  یم  يراـی  ار  تنید  ,
 . نکمراتفرگ تسوت ,  یتسود  تبحم و  فالخرب  هچنآ  هب  نتخادرپ  ای  تهار 

. رفک

 . تسا كرش  زا  رت  هنیرید  رفک 

ـی کـه نا ـ ـس و کـ )) رد هب  اهیکیرات  يوس  هب  ییانـشور  زا  ار  نانآ  هک  دنتوغاط , ناشنارورـس  دـنا , هدـیزرو  رفک  ـی کـه  نا ـ ـس و کـ  . )) نآرق
هدادن رارق  يرون  شیارب  دنوادخ  هک  یسک  درادنپ و  بآ  ار  نآ  هنشت  مدآ )   ) هک تساهتـشد  رد  یبارـس  نوچ  ناشیاهراک  دندیزرو , رفک 

رفک دوخ  ناگدـنب  يارب  تسا و  زاـین  یبامـش  زا  دـنوادخ  اـنامه  دـیزرو , نارفک )   ) رفک رگا  ((. )) دوب دـهاوخن  يروـن  چـیه  ار  وا  دـشاب ,
زاین یب  ادخ  نامگ  یب  دیوش , رفاک  یگمه  تسا  نیمز  يور  رد  هک  ره  امـش و  رگا  تفگ :  یـسو  و مـ ((. )) دراد یمن  شوخ  ار  نارفک )  )
هدش هارمگ  تخـس  هنیآ  ره  دوش , رفاک  نیـسپاو  زور  شناگداتـسرفو و  اهباتک  وا و  نا  ـتـگـ ـشر اد و فـ و هـر کـه بـه خـ  ((. )) تسا هدوتس 

هـر يا کـفـر , مـعـنـ ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما تسا ـ .  رفک  زیچ  نآ  دروایب , دوخ  اب  ار  نآ  یفنو  راکنا  هک  يزیچ  ره  (ع :)  رقاب ماـما  تسا ـ .)) 
ینامرفان نینچ  دوش و  ینامرفان  دـنوادخ   , یتشرد زیر و  ره  هب  ییانتعا  یب  فافختـساو و  راکنا  یفن و  يور  زا  نآ ,  اب  هک  تسا  یتیـصعم 

, دـشاب ییانتعا  یب  فافختـسا و  راکنا و  شا  هزیگنا  دـیارگب و  یتیـصعم  هب  شیوخ  سفن  ياو  ـبـب هـ ـس رگا بـه  یـسک  نینچ  تسارفاـک 
ياه هتفگ  هب  نداد  نت  میلست و  دیلقتو و  لیوات  شا  هزیگنا  دروآ و  يور  يرادنید  هب  شیوخ  سفن  ياوه  ببـس  هب  رگا  تسا و  هدشرفاک 

ترـضح تسا  كرـش  زا  رتدب  رتدیلپ و  ورت  هنیرید  رفک  هک  مسق  ادخ  هب  (ع :)  رقاب ماما  تسا ـ .  هدیزرو  كرـش  دشاب , شناکاینو  ناردـپ 
دـیزرو پـس عانتما  ندرک  هدجـس  زا  وااما  نک  هدجـس  مدآ  هب  دومرف : وا  هب  دـنوادخ  هک  ماـگنه  نآ  دـش , روآداـی  ار  سیلبا  رفک  سپس , 

تساوخ  ) هکره  , نیاربانب را  يادآور  شد   , هنگا ن آ مک  خداوند ه  او ه ب  فرمود   : آد ه ب ـ  ـت سا كر  ـ ـش زا  ـتـر  گرز ـر و بـ تد ـ بر کـفـ
تسا و رفاک  وا  , دزرو تموادم  هریبک  ناهانگ  ماج  ـ نا رد  دنززابرس و  تعاطا  زا  دنیزگرب و  ادخ  شنیزگو )  تساوخ  ) رب ( اردوخ شنیزگو 

یمیدق رفک  ایآ  هک  لاؤس  نیا  هب  ـخ  سا رد پـ ع ,)   ) قدا ما صـ ـ ما تسا ـ .  كرشم  یـسک  نینچ  دنک , ملع  نانمؤم  نید  زا  ریغ  ینید  هک  ره 
دوبن یکرـش  چیه  اب  ماوت  وا  رفک  دیزرو و  رفک  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  سیلبا  نوچ  ـت ,  ـسا رت  یمیدقرفک  دومرف : كرـش ,  ای  تسا  رت 

نب یسوم  هب  خسا  رد پـ ع ,)   ) ـم ظا ما کـ ـ ما دش ـ . كرـشم  ودناوخارف  راک  نیا  هب  ادعب  هکلب  درکن , توعدادخ  ریغ  شتـسرپ  هب  وا  هک  ارچ 
ضرع يدوـبن ؟  مدرم  اـب  هزیتـس  ثحب و  لـها  هک  وـت  دوـمرف : ـت ,  ـسا يرگید  رب  مدـقم  کـی  مادـک  كرـش  رفک و  زا  دیـسرپ  هـک  ریکب 
يادخ تسا  راکنا  نآ  تسارت و  یم  ـ ید کـفـر قـ دو : ـ مر تر فـ ـم حـضـ ـسر ـمـا بـپـ ـشزا هرا  ـن بـ یا رد  هک  تفگ  نم  هب  ملاس  نب  ماشه  : درک

مثیه يا  : دومرف یمیمت  مثیه  هب  ع )   ) قداص ماما  دش ـ .)) نارفاک  زا  تخورف و  یگرزب  دیچیپ و  رـس  هک  سیلبا  زج  : )) دـیامرف یم  لجوزع 
دندمآ یهورگ  نانآ  زا  دـعب  دیـشخبن و  ناشدوس  يزیچ  , ور نیا  زا  ـد  ند ـ یزرو نطاب کـفـر  هب  دـندروآ و  نامیا  رهاظ  هب  یهورگ  یمیمت ! 
تـسین نامیا  يزیچ ,  رهاظ  هب  نامیا  دادـن  يدوسار  نانآ  زین  هویـش  نیا  دـندش و  رکنم ) و   ) رفا ـ کار ـر  ها ـد و ظـ ندروآ ناـمیا  نطاـب  هب  هک 

ما ـ ما دشاب ـ . ماوت  رهاظ  هب  نامیا  اب  هک  هاگ  نآ  رگم  تسین  نامیا  يزیچ ,  نطاب  هب  نامیا  دشاب و  هارمه  نطاب  هب  نامیا  اب  هک  هاگ  نآ  رگم 
دندشن ناملسم  نانآ  دیرفایب , ار  ناسنا  تفاکش و  ار  هناد  هک  ییادخ  نآ  هب  دنگوس  دومرف : یم  دوخ  نارای  هب  گنج  ماگنه  رد  ع ,)   ) یلع

. دنتخاس راکشآ  ار  نآ  دنتفای , یناروایرفک  يارب  هک  یماگنه  دنتشاد و  ناهنپار  شیوخ )   ) رفک دندش و  میلست  هکلب 

. دوش یم  رفک  بجوم  هچنآ 
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دراذـگ ورف  ار  بجاو  يا  هضیرف  هک  ره  سپ  تسا  هتخاس  بجاو  ناگدـنب  رب  ار  یـضیارف  ـل  جوز ياد عـ ـا خـ نا هـمـ ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
زا مزاح  رو بـن  ـ ـص مـنـ تسا ـ .  رفاک  دـنک , کش  وا  لوسر  ادـخ و  هرابرد  هک  یـسک  تسا ـ .  رفاک  دوش , شرکنم  دـنکن و  لمع  نآ  هبو 

رفاک رد  هک  یـسک   : مدرک ضرع  تسا  رفا  کـ دو : ـ مر مدیـسرپ فـ دنک , کش  (ص )  ادخ لوسر  باب  رد  هک  یـسک  هرابرد   ( ع  ) قداص ماما 
مدرک و رارکتار  لاؤس  نیا  راب  هس  نم  درک  يراددوخ  نم  هب  نداد  خـساپ  زا  ترـضح  تسا ؟  رفاک  مه  وا  , دراد کش  هدـننک  کش  ندوب 

يا : دیسرپ دش و  دراو  ناشیا  رب  ریـصبوبا  هک  مدوب ,   ( ع  ) قداص ماما  دزن  ملـسم :  نب  دم  مـحـ دش ـ . رادومن  شا  هرهچ  رد  مشخ  راثآ  مدید 
لو ـ ـسر هرا  ـ برد رگا  دیـسرپ : تسا  رفاک  , دـمحمابا يا  دومرف : ییوگ ؟  یم  هچ  دـنک , یم  کـش  ادـخ  رد  هک  یـس  هرا کـ ـ برد هّللادـبعابا , 

راکنا هک  دوش , یم  رفاک  یتقو  تقیقحرد  دومرف : درک و  هرارز  هب  ور  سپس  ترضح  : دیوگ یم  يوار  تسا  رفاک  دومرف : دنک ؟ کشادخ 
هیاـم یفن  راـکنا و  زا  هک  یلمع )   ) يزیچره تسا و  ناـمیا  نآ  دزیخرب , میلـست  رارقازا و  هک  یتعاـط )   ) يزیچ ره  (ع :)  رقاـب ماـما  دـنک ـ .

راـکنا هب  دـندرک و  یم  گـنرد  دنتـسناد , یمن  یتـقو  ناگدـنب  رگا   : تسا هدـمآ  ع )   ) قداـص ما  ـ ما زا  ـتـی  یاور رد  تـسا .  رفک  نآدریگب 
ار يا  هراتـس  یتـقو  هک  ع )   ) میهاربا نخـس  نیا  هراـبرد  ع ,)   ) قداـص ماـما  اـی  ـر  قا ما بـ ـ ما دـندش ـ . یمن  هدیـشکرفک  هـب  دنتـساخ , یمنرب 
زا سک  ره  دوب و  هدیـسرن  رفک  هلحرم  هب  دوب و  شراـگدرورپ  ياـیوج  تقیقحرد  وا  دوـمرف : تسا ,))  نم  راـگدرورپ  نیا   : )) تفگدـید

. دراد ار  لاح  نیمه  دشیدنیب , نینچ  هک  زین  مدرم 

. رفاک

داد هن  نآ  رد  هکدسر  ارف  يزور  هک  نآ  زا  شیپ  دینک , قافنا  میا  هداد  يزورامـش  هب  هچنآ  زا  دـیا , هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   . )) نآرق
ام نینچمه  و  ((. )) دنک یمن  تیاده  ار  نارفاک  هورگ  ادخ  و  ((. )) دنناراکمتس نامه  نارفاک  یتعافـش و  هن  یتسود و  هن  تسا و  يدتـس  و 

یمن نآ  هب  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  نایم  زا  دنروآ و  یمن  نامیا  نادـب  میا  هداد  باتک  ناشیدـب  هک  نانآ  سپ  میدرک  لزان  وت  رب  ار  نآرق 
ملع هک  تسا  یناسک  ياه  هنیـس  رد  نشور  یتایآ  نآرق )   ) نآ هک  بـلـ ((. )) دـنک یمن  راکنا  ار  ام  تاـیآ  یـسک )   ) نارفاـک زج  دـنورگ و 

تشاد دهاوخن  یناهرب  نآ  يارب  دناوخب , ير  ـگـ ید دو  اد مـعـبـ ـس بـا خـ کر و هـ  ((. )) ناراکمتسرگم دننکن  راکنا  ار  ام  تایآ  دنا و  هتفای 
هک نآ  لاح  دـنهاوخ و  یم  باذـع  وت  زا  هدزباتـش  و  ((. )) دـنوش یمن  راگتـسر  نارفاک  انامه  دـشاب  یم  شراگدرورپ  اب  طـقف  شباـسح  و 
ریز زا  هک  ییاهغاب  رد  دـنا , هدرک  هتـسیاش  ياهراک  دـنا و  هدروآ  ناـمیا  هک  ار  ـی  نا ـ ـس اد کـ خـ ((. )) دراد هطاـحا  نارفاـک  رب  اـعطق  منهج 

هک هنوگ  نامه  دـنرب و  یم  هرهب  رهاظ ) رد   ) دـنا هدـش  رفاک  هک  یناسک  هک )  نآ  لاح   ) دروآ و یمرد  تسا ,  ناور  اهرهناهنآ  ناتخرد )  )
 ((, مینز کلذ  دـعب  لتع   )) هیآ هراـبرد  ع ,)   ) قداـص ما  ـ ما تسا ـ .))  ناـنآ  هاـگیاج  شتآ  یل )   ) دـنروخ و یم  دـنروخ , یم  ناـیاپراهچ 

ـ . دـشیدنا یمنرگید  زیچ  چـیه  هب  هک  تسا  شیوخرفک  هتفیـش  نادـنچ  هک  تسا  یـسک  مینز ))  )) تسا و رفک  دـب  مدآ  لـتع ))  : )) دومرف
شا یتخبدب  ارذگ و  ناهج  شتمه  تسایند و  شتشهب  رفاک , ع :)   ) ما عـلـی ـ ما سا ـ .  رفاک  تشهبو  نمؤم  نادنز  ایند , (ص :)  ادخ ربمایپ 

هشیپ و تنایخ  هیامورف و  تسا و  راکم  رفاک , قمحا ـ .  محریبو و  رگ  هلیح  تسا و  زابگنرین  رفاک  تسا ـ .  شتآ  شنایاپ ,  طـخو  گرم  , 
ـ .  تسا شتوهـش  شدصقم  شیارذـگ و  ناهج  يارب  وا  شـشوکو  تسوا  يایند  يارب  رفاک  مغ  مه و  هدـنزاب ـ .  شیوخ و  ینادان  هتفیرف 

 . شینادان ببس  هب  رگم  دشن , هدیشک  رفک  هب  رفاک  تسا ـ .  نادان  راکبان و  رفاک ,

. رفک هجرد  نیرتمک 

نآ هلیـسو  هب  يزور )   ) ات دراد  هگن  ار  نآ  دونـشب و  ینخـس  دوخ  ردارب  زا  یمدآ  هک  تسا  نیا  , رفک هجرد  نیرتمک  (ص :)  ادـخ ربما  پـیـ  ـ
یـسک اب  هک  تسا  نیا  رفک , هب  هدـنب  نامزو  تلاـح  نیرتکیدز  نـ ـر(ع :)  قا ما بـ ـ ما دنبیـصن ـ . یب  یبوخ  ریخ و  زا  ناـنیا  دـنادرگ , شیاوسر 
يزیچ نیرتمک  ع :)   ) یلع ماما  دنک ـ . شنزرس  ار  وا  اهنآ , هلیسو  هب  يزور  ات  درامشرب  ار  شیاهشزغلو  اهاطخ  هاگ  نآ  دنک  ینید  يردارب 
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دنک لایخ  هدرک ,  یهن  نآ  زا  ادخ  هک  ار  هچنآ  دـنک و  ادـی  ینید پـ داقتعا  يزیچ  هب  هک  تسا  نیا  , ددرگ یمرفاک  نآ  ببـس  هب   ( هدـنب  ) هک
نیا اب  هک  دنک  لایخو  دزرو  ینمـشد  یتسود و  نآ ,  رطاخ  هب  ودنک  ملع  ار  نآ چـیـز  ها  نآ گـ تسا و  هداد  نامرف  نادب  ار  وا  دنوادخ  هک 
یهن نآ  زا  ادـخ  هک  ار  يزیچ  یـسک  هک  تسا  نیا  ددرگ , رفاک  نآ  ببـس  هب  هدـنب  هک  یلمع  نیرت  کـمـ دـنک ـ . یم  تدابع  ار  ادـخ  راـک 

هب  ) هک اردنوادخ  هک  درادن  دنک و پـ يوریپ  نآ  زا  دـهدرارق و  ینییآ  نید و  ار  نآ  هداد و  روتـسد  نآ  هبادـخ  دـنک  لایخ  تسا ,  هدومر  فـ
رد ع ,)   ) قداص ماما  دنک ـ . یم  یگدنب  ار  ناطیش  تقیقحرد  هک  نیا  لاح  دنک , یم  شتـسرپ  تسا  هداد  شروتـسد  راک  نیا  هب  وا ) لایخ 

هاگره هک  یسک  ـد : ـش لاؤ  ـ ـس ع )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما زا  تسا ـ .  نآ  قیداصم )  ) زا یکی  ربک  دومرف : داحلا , هجرد  نیرتمکزا  لاؤس  هب  خساپ 
رفکزا و یتلزنم  هچ  رد  دنک  تنایخ  دوش , هدرمـش  نیما  هاگ  ره  دنک و  هدعو  فل  خـ دـهد , هدـعو  هاگ  ره  دـیوگ و  غورد  دـیوگب , نخس 

 . تسین رفاکوا  اما  دنتسه  رفک  هب  لزانم  نیرتکیدزن  اهنیا  : دومرف ترضح  دراد ؟ رارق  نامیا 

. رفک ناکرا  اهنوتس و 

یـسک سپ ,  دانع  تف و  ـ لا قح و مـخـ زا  فارحناو  يرگ  هزیتس  يواکفرژ و  رب  تسا :  راوتـسا  نوتـس  راـهچ  رب  کـفـر  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
 , قح ندـید  زا  وا  یلدروک  درک , رایـسب  يرگ  هزیتس  یناداـن  يور  زا  هک  نآ  تشگن و  زاـب  قح  هب  درک , يواـکفرژ  دوخ ) ماـهوا  رد   ) هک
هک نآ  دـش و  یهارمگ  تسم  درک و  هولج   , کین شرظن  رد  دـب  دـب و  شرظن  رد  نـیـک  دـش , فرحنم  قح  هار  زا  هک  نآ  دـنام و  رادـیاپ 

, رفک دیدرگ ـ . گنت  وا , رب  یهارمگ )  زا   ) شجورخ هار  دـش و  راوشد  وا , رب  شراک  راومهانوا و  رب  شیا  ـهـ هار ـد , یزرو دانع  ینمـشد و 
 : تسا راوتـسا  ـه  یا را پـ بـر چـهـ کـفـر , ههبـش ـ .  کـش و   (, نید رد   ) وـلغ ادـخ ,)  ) ناـمرف زا  ندـش  نوریب   : تسا راوتـسا  نوتـس  راـهچ  رب 

دنز و لطاب  زا  مد  اراکـشآ  درامـش و  کچوکار  قح  دشاب , هتخیهرفان  هک  یـسک  اریز  (( 7  )) کش تلفغ و  یلدروک ,  یگتخیهرفاـنرب , 
دنک يوریپ  نامگ  زا  دراپس و  یشومارف  هب  ار  ادخ  دای  دشاب , لدروک  هک  یسک  درش و  يا فـ پـ گرز ,  هانگ بـ رب  دزرو و  ینمـشد  نایاناداب 

ینامیـشپ غیرد و  دـبیرفب و  ار  وا  اهوزرآ  ودور  ههاریب  تسار  هار  زا  دـشاب  لفاغ  هک  یـسکو  دـشاب  شزرمآ  بلاط  يراز ,  هبوت و  نودـبو 
یـشکرس ادـخ  راـک  رد  ـی کـه  ـس و کـ درک . یمن  مه  ار  شناـمگ  هـک  دوـش , رادوـمن  وا  يارب  يزیچ  دـنوادخ  بناـج  زا  دریگ و  شیارف 

لالج اب  دـنادرگ و  راوخ  ار  وا  دوخ  تردـقاب  سپ  ـی کـنـد  گرز وا بـ رب  دـنوادخ  دـتفارد , کش  هب  هک  ره  دوش و  کش  شوختـسد  , دـنک
ـ . دش رورغم  دوخ  راوگرزب  نابرهم و  راگدرورپ  هب  سپ ,  درک , یهاتوک  دوخ  راک  رد  هک  نانچمه  دزاس , ریقح  ار  يو  شیوخ ,  هوکـشو 
زا نوچ  هک  ـت  ـسا ع )   ) مدآ شا  هنومن  يدنمزآ ,  اما  تداسح  ینیبرترب و  دوخ  يدنمزآ ,  تسات :  هس  رفک  ياه  هشیر  ع :)   ) قداص ماما 
رد هد  ـجـ ـس ـتـی بـه  قو ـت کـه  ـسا ـلـیـس  با شا  ـه  نو نـمـ ینیبرترب ,  دوخ  اما  تشاداو  نآ  زا  ندروخ  هب  ار  وا  يدـنمزآ  دـش , یهن  تخرد 

ار يرگید  تداسح ,)  ببس  هب   ) ود نآ  زا  یکی  هک  تسا  مدآ  دنزرف  ود  شا  هنومن   , تداسح اما  دیزرو  رابکتـسا  تفای ,  نامرف  مدآ  ربارب 
 . مشخ ییاضران و  سرت و  لیم و  تساتراهچ :  رفک  ياه  هیاپ  (ص :)  ادخ ربمایپ  تشک ـ . 

. ادخ باتک  رد  رفک  ياه  هنوگ 

 . تسا هنوگ  جنپ  رب  رفک  ادخ , باتک  رد  دومرف :  , لجوزع يادخ  باتک  رد  رفک  ياه  هنوگ  زا  شسرپ  هب  خسا  رد پـ ع ,)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
نامرف نآ  ماجنا  هب  دـنوادخ  هچنآ  كرتزا  یـشان  رفک  تسا و  هنوگ  ود  رب  دوخ  راکناو  تسا  یلاـعت ,)  قح   ) راـکنا رف  ـهـا کـ نآ زا  یـکـی 

هن : دـیوگ یم  هـک  تـسا  یـسک  راـتفگ  نآ  تیبوبرراـکنا و  زا  تـسا  تراـبع  راـکنا , ـا کـفـر  ما اـهتمعن . رفک  تـئارب و  رفک  تـسا و  هداد 
یم هک  دـننانیم  دـنیوگ هـ یم  هیرهد  نانآ  هب  هک  تسا  ناقیدـنز  زا  هتـسد  ود  هدـیقع  نیا  یخزود  هن  تشه و  ـت و نـه بـ ـسا يراـگدرورپ 

هتخاس شیوخ  يارب  ناشدوخ  هقیلـس  دنـسپ و  هب  انب  هک  تسا  ینییآ  نید و  نیا  (( درب یمن  نایم  زا  ار  اـم  راـگزور , زج  يزیچ  و  :)) دـنیوگ
رد زج  نانآ ,   : )) تسا هدومرف  لجوزع  يادخ  دنـشاب  هدرک  ـحـقـیـقـی  تو ـگ  نرد نیرتمک  دـنیوگ  یم  هچنآ  هرابرد  هک  نآ  نودـب  دـنا ,
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ناشیارب دندش , رفاک  هک  یناسک  انامه   : )) تسا هدومرف  دنیوگ و  یماهنآ  هک  تسا  نامه  تیعقاو  دن  نا مـی کـنـ و گـمـ دنتسین )) يرادنپ 
 , سپ دندش ) رفاک   ) لاعتم يادـخ  یگناگی  هب  ینعی  (( 8 (()) دنروآ یمن  نامیا  یهدن ,  ناشرادشه  ای  یهد  ناشرادـشه  هک  تسا  ناسکی 
یم هک  نآ  اب  رکنم  هک  تسا  نیا  نآ  تسوا و  تخانش  دوجواب  قح )   ) راکنا راکنا , رگید  هنوگ  ـا  ما و  تسارفک .  ياه  هنوگ  زا  یکی  نیا 

ناشیاهلد هک  نآاب   : )) تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  لجوزع  يادـخدنک  یم  راـکنا  زاـب  دـشاب , یم  تباـث  شیاربو  تسا  قح  بلطم )   ) دـناد
رب شراظتنا )  رد   ) زابریدزا و   : )) تسا هدومرف  زی  و نـ دندرک )) راکناار  اهنآ  ربکت , ملظ و  يور  زا  تشاد ,  نیقی  ( ام رگنشور  تایآ   ) اهنادب

دندرک شراکنا  دمآ  ناشیارب  دنتخانش  یم  ار  شفاصوا )  هک   ) هچ ـ نآ ـی هـمـیـن کـه  لو دنتسج , یم  يزوریپ  دندوب  هدش  رفاک  هک  یناسک 
هتفگ نیا )  رد  رفک   ) تساـهتمعن  ( یـساپسان و   ) رفک رفک , موس  هنوگ  راـکنا . هنوگ  ود  حیـضوت  دوب  نیا  داـب )) نارفاـکرب  ادـخ  تنعل  سپ 

ایآ هک  دیامزایب  ارم  ات   , تسا نم  راگدرورپ  لضف  زا  نیا   : )) تسانعم نیمه  هب  زا گـو مـی کـنـد , ار بـ نآ  لاعتم  يادـخ  هک  ع )   ) نامیلس
انامه دزرو , نارفک  هک  دـنک و هـر  يرازگـساپس  شیوخ  يارب   , تقیقح رد  دـشاب , رازگـساپس  هک  ره  منک و  یم  نارفک  اـی  مرازگـساپ  سـ
اناـمه دـیزرو , نارفکرگا  میازفا و  یم  امـش  يارب  يرازگـساپسرگا کـنـیـد ,  : )) تسا هدوـمرف  زین  تسا ))  میرکزاـین  یب  نـم  راـگدرورپ 

((. دـیزرون نارفک  دـینک و  يرازگـساپس  نم  زا  منک و  دای  ارامـش  ات  دـینک , دای  ارم   : )) تسا هدومرف  نینچمه   (( تسا تخـس  نم  باذـع 
نامیپ امـش  زا  نوچ  و   : )) لجوزع يادـخ  نخـس  نیا  تسانعم ,  نیمه  هب  تسا  لجوزع  يادـخرماوا  نتـشاذگ  ورف  رفک , مراـه  ـه چـ نو گـ

دـیدرک و رارقا  ناـمیپ )  نـیا  هـب   ) سپـس , دـینکن نوریب  دو  نیمزرـس خـ زا  ار  رگیدـکیو  دـیزیرم  ار  رگیدـمه  نوـخ  هـک  میتـفرگ  مـکحم 
هانگ و هب  دینار و  یم  نوریب  ناشراید  زاار  ناتدوخ  زا  یهورگ  دیـشک و  یم  ار  رگیدکی  هک  دـیتسه  امـش  نیمه  زاب  یلو )   ) دـیهاوگدوخ
هن  ) نآ کـه بـا  دینک , یم  دازآ  ار  نانآ   , هیدف نداد )   ) هب دنیآ  امش  شیپ  تراسا  هبرگا  دینک و  یم  کمک  رگیدکی  هب  نانآ  دض  ربزواجت 
رفک يا  هراپ  هب  دیروآ و  یم  نام  ـ یا  ( تارو تـ  ) باتک زا  يا  هراپ  هب  امش  ایآ  تسا  هدش  مارح  امش  رب  نانآ  ندرک  نوریب  هکلب )  نتشک  اهنت 

لجوزع يادخ  نامرف  نتـشاذگ  ورف  ببـس  هب  ار  نانآ  دـنوادخ , اج  نیارد  دـنک ))  نینچ  هک  امـش  زا  سک  ره  يازج  سپ ,  دـیزرو ؟ یم 
: دومرفاذـل درادـن  يدوس  ناشیاربدـنوادخ  رظن  زا  نامیا  نآ  تسا و  هتفریذـپن  ناش  ـ یا زا  ـی  لو هداد  ـهـا  نآ هب  نامیا  تبـسن  هدرمـش و  رفاـک 

يزی آــــــــــــن چـ داد اـهـ وــــــــــــل ه  ــ ـیـا ند ـی  گد ـ نزرد يراو  جـز خـ ـمـا کـه چـنـیـن کـنـد , ــــــــــــش زا  ياز هـر کـس  پـس جـ ))
رفک رفک , مجنپ  هنو  گـ تسین .))  لفاغ  دینک , یم  هچنآ  زا  دنوادخو  دنرب  زاب  اهباذـع  نیرت  تخـس  هب  ار  ناشیا  , زیخاتـسرزورودوبدهاوخن

تسانعم نیمه  هب  دنک , یموگزاب  ع )   ) میهاربا لوق  زا  هک  لجوزع  يادخ  نخس  نیا )  رد  رفک   ) تسا نتـسج  يرازیبو  تئارب  يانعم )  هب  )
ینعی دیروآ )) نامیا  هناگی  يادخ  هب  هک  نیا  رگم  دشاب , هنیک  ین و  ـمـ شد ـه  ـش يار هـمـیـ امـش بـ ام و  نایم  میدیزرورفک و  امـش  هب  ام  : ))

مـن : )) ـد یا ـ مر هدر مـی فـ دای کـ تمایق ,  زور  رد  شیمدآ  ناتسودزا  وا  نتـسج  يراز  نا و بـیـ ـیـطـ ـش زا  ـم هـمـچـنـیـن  یراز امـش بـیـ زا  ام 
دیا هدرکرایتخا  ار  ییاهتب  طقف  اد , جـز خـ : )) ـد یا ـ مر ـی فـ مز و نـیـ مرفاک ))  دیتسناد  یم  کیرـش  ادخ ) راکرد   ) ارم نیا  زا  شیپ  هچ  ـ نآ بـه 

زا یخرب  دزرو و  رفک  رگید  یضعب  هب  امشزا  یـضعب  تما ,  زور قـیـ ها  نآ گـ ـت  ـسا ـیـ ند ـی  گد ـ نزرد امـش  نایم  یتسود  يارب  مه  نآ  هک 
. دییوج یم  يرازیب  رگیدکیزا  ینعی  دننک ,)) تنعل  ار  رگید  یخربامش 

 . هرافک

 . تارافک

تدابعو ندرک  ماعطا  ناگمه ,)  هب  ندرک  مالـس   ) مالـس نداد  جاور  تسا :  هانگ )  هدننک  كاپو   ) هرافک زیچ  هس  (ص :)  ادـخ ـبـر  ما پـیـ  ـ
زا ع :)   ) یلع ماما  تسا ـ .  ناردارب  هب  ندرک  یکین  ناطلـس ,   ( يارب  ) راک هرافک  ع :)   ) قداص ماـما  دـنا ـ . هتفخ  مدرم  هک  ماـگنه  بش  رد 
 , هداوناخ هب  ندرک  تمدـخ  (ص :)  ادـخ ربما  پـیـ تسا ـ .  كانمغ  ندرکداش  هدیدمتـس و  یـسردایرف  گرزب ,  ناهانگ  ياه  هرافک  هلمج 
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يا هدرک  تبیغ  وا  زا  هک  یـسک  يارب  هک  تسا  نیا  تبیغ ,  هراـفک  دـناشن ـ . یم  ورف  ار  راـگدرورپ  مشخ  تسا و  گرزب  ناـهانگ  هراـفک 
هک وحن  نامه  هب  يا  هدرک  ار  شتبیغ  هک  یـسک  يارب  هک  نیا  دومرف : تسیچ ,  تبیغ  هرافک  هک  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  یبلط ـ .  شزرمآ 

شزرمآ دنوادخزا  شیارب  دـیاب  دـشاب , هتـشادن  وا  هب  یـسرتسدرگید  دـنک و  متـس  یـسک  هب  هک  ره  یبلطب ـ .  شزرمآ  يا ,  هدرکدای  وا  زا 
تاراـفکزا اهیتخـس , رد  وـضو  نتفرگ  لـماک  تسا ـ .  ناـنمؤم  ناـهانگ  هراـفک  گرم ,  تسوا ـ .  متـس )   ) هراـفک راـک  نـیا  اریز  دـبلطب ,

, دریگب وضو  برغمزاـمن  يارب  هک  هـر  ع :)   ) ـم ظا ما کـ ـ ما تسا ـ .  ناـهانگ  هراـفک   , نذؤم توعد )   ) هب نداد  خـساپ  تسا ـ .  ناـهانگ )  )
ـ .  تسا لاس  کی  ناهانگ )   ) هرافک بش ,  کی  بت  (ص :)  ادـخ ربماـیپ  هریبک ـ .  ناـهانگ  رگم  تسوا ,  زور  ناـهانگ  هراـفک  وا  يوضو 
نم رب  ایادخ !  : ییوگب هک  تسا  نیا  هدنخ ,  هرافک  تسا ـ  ناردارب  ياهزاینو  تالکشم  عفر   , ناطلس  ( يارب  ) راک هرافک  ع :)   ) قداص ما  ـ ما

نیرخآ دزیخرب , سلجم  زا  تساوخ  یم  هاگ  ره  (ص )  ادخ رب  ـ ما پـیـ تسا ـ .  لکوت   , ندز دب  لاف  هرافک  (ص :)  ادـخ ربمایپ  ریگم ـ . مشخ 
: درک ضرع  يدرم  کیلا  بوتا  كرفغتـسا و  تنا ,  الا  هلا  نا ال  دهـشا   , كدمحب مهللا و  ـک  نا ـبـحـ ـس دوب : نیا  تفگ  یم  هک  يا  هلمج 

یم سلجم  رد  هک  تسا ,  ییاهزیچ  هرافک  دومرف : ترضح  دیتفگ  یمنار  نآ  هتشذگ  رد  هک  دییوگ  یم  ـخـنـی  سا شـمـ اد , لو خـ ـ سر يا 
مالس نوفـصی و  امع  ةزعلا  بر  کبر  ناحبـس   : ییوگب اهنآ  زا  نتـساخرب  ماگنه  هک  تسا  نیا  سلاجم  هرافک  ع :)   ) قداص ما  ـ ما درذگ ـ .

نیا , دور ملع  لیـصحت  یپ  رد  هک  یـسک  تسا ـ .  ینامیـشپ  هانگ ,  هرافک  (ص :)  ادخ ربمایپ  نیملاعلا ـ .  بر  هّللدـمحلا  نیلـسرملا و  یلع 
هرافک هرابرد  دـشاب ـ . وا  هاـنگ  هراـفک  هک  نیا  رگم  دـسرب , نمؤم  هب  هک  تسین  يدرد  اـی  يراـمیب  چـیه  تسوا ـ .  هتـشذگ  هراـفک  لـمع 

 . تساهیتخس رد  وضو  ندروآ  اج  هب  لماک  دومرف : ناهانگ 

!. درادن يا  هرافک  چیه  هک  یهانگ 

رد ع ,)   ) قداص ما  ـ ما تسا ـ .))  هدـنریگ  ماـقتنا  دـنمزوریپ  ادـخ  هکدریگ  یم  ماـقتنا  وا  زا  ادـخ  سپ  ددرگ , زاـب  نادـب )   ) هکره  . )) نآرق
راب يار  ـر بـ گا مدر :  ضر کـ عـ ـد ]: یو يوار مـی گـ  ] دهدب هرافک  دـیاب  : دومرف دـنک , يدیـص  مارحا  لاح  رد  هک  یـسکزا  لاؤس  هب  خـساپ 

يادخ هک  تسا  یناسک  رامـش  رد  و  دوش ) یمن  هتفریذـپ  وازا  و   ) تسین وا  رب  يا  هراف  کـ دـنک , دیـص  هرابودرگا  دومرف : دـنک ؟ دیـص  مود 
, دنک دیـص  اهابتـشا  مرحم  ـر  گا دریگ ـ .)) یم  ماقتنا  وازا  ادـخ  سپ  ددرگ , زاب  نادـب )   ) هک ره  و   : )) تسا هدومرف  اهنآ ) هرابرد   ) لجوزع
دهدب و دیاب  هرافک  دنک , دیـص  اهابتـشا  تقو  ره  ات  تسا و  هرافک  وا  رب  زاب  دنک , دیـصاهابتشا  زین  مود  راب  يارب  رگا  دـهدب و  هرافکدـیاب 

دنوادخ هک  تسا  یناسک  رامش  زا  , دنک دیص  ادمع  راب  نیمود  يارب  رگا  تسا و  هرافک  وا  هد  رب عـهـ لوا ,)  راب  يارب   ) دنک دیصادمع  رگا 
 . تسین شا  هدهع  رب  هرافک  دریگ و  یم  ماقتنا  وا  زا 

 . ناربج

 . یبوخ اب  یبوخ  ناربج 

 ((. تسا يزیچره  رگباسح  ادخ  هنیآ  ره  دیهد  خساپ  دننامه  ای  نآ  زا  رتهب  یتروص  هب  دش , هتفگ  امش  هب  یتیحت  دورد و  هاگ  ره   . )) نآرق
شیوخ قوقح  هلمج  زا  ناحبس  دنوادخ  هاگ  نآ  دیامرف : یم   , قوقح نایب  رد  ع ,)   ) ما عـلـی ـ ما تسا ـ .)) ؟  یکین  زج  یکین  يازس  ایآ  ))
کیره دـننک و  یم  ناربـج  ار  رگیدـکی  هک  داد  رارق  يا  هنوـگ  هب  ار  اـهنآ  دوـمرف و  بجاو  رگیدـکی  هـب  تبـس  ـی نـ قو مدر حـقـ يارب مـ , 

زا  ) ندش دازآ  بجوم   (, یکین اب  یکین   ) ندرک ناربج  دوش ـ . یمن  بجاو  رگید , یقح  لباقم  ردزج  یقح  ره  دوش و  یم  يرگید  بجوم 
ربمای پـ دـنک ـ . یمنزاب  ار  نآ  رکـشت  اـی  ندرک  ناربج  زج  هک  تسا ,  يا  هدـالق  ناـسحاو  یکین  ع :)   ) مظاـک ماـما  تسا ـ .  ناـسحا )  قح 

اریز دنک , ینادردق  نآ  زا  دیاب  دناو , رگا نـتـ دیامن و  یفالتار  نآ  دیاب  دنک , ناربج  دـناوتب  دوش و  وا  هب  یناسحا  هک  سک  ره  (ص :)  ادـخ
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ـ .  تسا هدرک  یساپسان  دریگب , هدیدان  ار  ناسحا  سکره  تسا و  هدرک  يرازگـساپس  نآ  زا  عقاو  رد  , دنک ینادردق  یناسحا  زا  هک  یـسک 
نادنچ , دینک اعد  ادخ  هاگرد  هب  شیارب  دییامن , ناربجار  نآ  هک  دیتشادن  يزیچ  رگا  دینک و  شناربج  , درک یکین  امش  هب  یـس  ها کـ هـر گـ
زاردار تتـسد  تسا  هدرک  یکین  وت  هب  هک  یـسک  نداد بـه  ضو  يار عـ بـ ع :)   ) ما عـلـی ـ ما دـیا ـ . هدادار  وا  ناـسحا  شاداپدـینکرکف  هک 

هچنآ زا  شیب  دنک , ینادردقو  رکشت  وت , یکین  ضوع  رد  هک  یسک  نک ـ .  رکـشت  وا  زا  مک  تسد   , یتشادن ناربج )   ) ییاناوت رگا  نک و 
رفاک نمؤم و  هرابرد  هیآ  نیا  دومرف : تسا )) ؟  یکین  زج  یکین  يازس  ایآ   )) هیآ هرابرد  ع ,)   ) مظاک ماما  تسا ـ .  هداد  وت  هب  هتفرگ  وت  زا 

وا هک  ینکار  ـی  نا ـ ـس ـ حا نامه  هک  تسین  نیا  نداد ,  شاداپدـهد  شاداپ  ار  نآ  دـیاب  دوش , یبوخ  سکره  هب  تسا  يراج  دـب  کـین و  و 
یم ناـسحا  رگزاـغآ  هک  نیا  ببـس  هب  تسا ,  هدرکوا  هک  ینک  ناـمه  رگا  اریز  یهد ,  ناـشن  ار  دوـخ  يرترب  هک  نیا  رگم  تـسا ,  هدرک 
هاـگ رهو  يوـگ  خــساپ  نآ  زا  رتـهب  يدورد  اــب  دــش , هـتفگ  يدورد  وـت  ها بـه  هـر گـ ع :)   ) ما عـلـی ـ ما تـسوا ـ .  نآ  زا  يرترب  دــشاب ,

یناسحا نامه  سک  ره  تسا ـ .  یکین )   ) رگزاغآ نآ  زا  تلیضف  نیا ,  دوجو  اب  نک  شناربج  نآزا  رتهب  یناسحا  هب  دش , وت  هب  ـی  نا ـسـ حا
 . تسا رازگساپسرایسب )  ) روکش دنک , یفالت  نآ  زا  رتشیب  هب  سک  ره  هداد و  شاداپ  ار  نآ  تسا ,  هدش  وا  هب  هک  دنک  ار 

 . يدب اب  يدب  ندرک  یفالت 

هنوگ نامه  , درک يد  امـش تـعـ هب  سک  ره  سپ  دراد  صاصق  اهتمرح   ( کته  ) تسا و مارح  هام  نآ  لباق  رد مـ مار ,  ها حـ ـن مـ یا  . )) نآرق
, دیدرک تبو  ـر عـقـ گا و   ((. )) تسا ناگـشیپ  اوقت  اب  ادخ , هک  دینادب  دیرادب و  اورپ  ادخزا  دینک و  يدعت  وا  رب  هدرک ,  يدعت  امـش  هب  هک 

 ((. تسا رتهب  نایابیکـش  يارب  نآ  هتبلا  دینکربص , رگا  دیناسر و  تبوقع  هب  ار ) زواجتم   ) دـیا هتفرگ  رارق  تبوقع  دروم  هک  هنوگ  نامه  هب 
ار وا  ادخ  اعطق  دریگرارق , متـس  دروم  سپـس  دـنز , تبوقع  هب  تسد  تسا  هتفر  تبوقع  وا  رب  هچنآ  ریظن  سک  ره  و  تسا ,  نین  يرآ چـ ))

رایسب ار  ادخ  هدرک و  هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  مـگـر   ((. )) تسا هدنزرمآ  رگشیاشخبادخ  هک  ارچ  درک , دهاوخ  يرای 
هب تسناد  دنهاوخ  يدوز  هب  دنا , هدرک  متـس  هک  یناسک  دـنا و  هتـساوخ  يرای  دـنا , هتفرگ  رارق  متـسدروم  هک  نآ  زا  سپ  هدروآ و  دای  هب 

يازج و  دنزیخ ) یم  رب  ماقتنا  هب  و   ) دنیوج یم  يرای  دسر , ناشیا  رب  متس  نوچ  هک  ینا  ـ ـس و کـ  ((. )) تشگ دنهاوخرب  هاگتـشگزاب  مادک 
تـسود ار  نارگ  ـتـمـ ـس وا  یتسارب  تسادخ  هدهع )   ) رب وا  شاداپ  دنک , يراکوکین  درذگرد و  هک  ره  سپ  تسا  يدب  نآدننام ,  يدـب , 

رب اـهنت  شهوکن )   ) هار تسین  ناـشیا  رب  شهوکن )   ) هار دریگ ) ماـقتناو   ) دـیوج يراـی  دوـخ , ندـید )   ) متـس زا  سپ  هک  ره  دراد و  یمن 
تشاد و دنهاوخ  كا  ـ ندرد ـی  باذ نا عـ ـ نآ ـد  نراد ـی  مر ـر بـ ـس ـق  حا ـیـن بـه نـ مز يور )   ) رد ودننک  یم  متـس  مدرم  هب  هک  تسا ,  یناسک 

راتفر متس  هب  هک  ره  ع :)   ) یلع ماما  تساهراک ـ .))  ( رد  ) يوق هدارا  زا  یکاح )  يرادنتشیوخ ,   ) نیا املـسم  , درذگرد دنک و  ربص  هک  ره 
. دوش لثم  هب  هلباقم  وا  اب  , دنک

 . تسیاشان یفالت 

وا اب  درخبان ) بناج  زا   ) هک يراتفر  هب  دنک , یفالت  يدرخباناب  ار  دوخ ) هب  تبسن   ) درخبان صخش  ( رات ـ فر  ) هـر کـس ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
 . تسا يدب  اب  یکین )   ) نداد شاداپ   , یفالت نیرت  تشز  ع :)   ) یلع ماما  تسا ـ .  هدرک  يوریپ  وا  هنومنزا  اریز  تسا ,  هداد  تیاضر  هدـش 

هبترم رد  ار  تدوخ  درک , یمارتـحا  یب  وـت  هب  سک  ره  رادـب و  یمارگ  ار  وا  زین  وـت  تشاد ,  یمارگ  ار  وـت  سک  ره  ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
 . هدم رارقوا 

 . يریگماقتنا شهوکن 

کین تلـصخ  هک  ره  تسا ـ .  ناهانگ  نیرتگرزب  يریگماقتنا ,  رد  باتـش  تسین ـ .  راک  رد  يرورـس  يریگماـقتنا ,  اـب  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
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 . تسا يزوریپ  یتسپ  زا  نداد ,  دب  رفیک  دریگ ـ . شیپ  رد  ار  ماقتنا  تشز  راتفر  دشاب , هتشادن  ار  تشذگ 
ـ .  تسا ماقتنا  رب  ییاناوت  زا  رتشزرااب   , مشخ ماگنه  رد  يرابدرب  ییاناوت  تسا ـ .  نتفرگ  ماقتنا  , دـنمتردق صخـش  ياـهراک  نیرت  تشز   ـ

ندرک تازاجم  یپ  رد  دهد ـ . تسد  زا  ار  ترخآ  باوثو  دربب  نیب  زا  ایند  رد  ار  دوخ  يرترب  شزرا و  , دشک ماقتنا  راکه  زا گـنـ هـر کـس 
یمتـس وت  هب  هاگ  ره  هداز ,  یمدآ  يا  تسا :  هدـمآ  تاروت  رد  ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دـشاپب ـ . كاـخ  تناـهد  هب  هچ  رگا  شاـبم ,  تردارب 

 . مریگ یم  ماقتنا  تیارب  وت  زا  رتهب  نم  اریز   , هد تیاضر  مریگب  تیارب  نم  هک  یماقتنا  هب  , دش

 . نداد يدب  اب  ار  یبوخ  شاداپ 

ـ . دهد شاداپ  يدب  اب  ار  یبوخ  هک  تسا ,  یـسک  مدرم  نیرتدب  يدـب ـ .  اب  تسا  یکین  نداد  شاداپ   , ناگیامورف تداع  ع :)   ) یلع ماما   ـ
 . تسا رود  هب  تورم  زا  , دهد شاداپ  يدب  اب  ار  یکین  هک  ره 

 . یبوخ اب  يدب  نداد  شاداپ 

یـسک اب  ات  هد ,  قی  ـ فو ار تـ تسرف و مـ تاولـص  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ ! راب  قالخالا : ـ  مراکم  ياعد  زا  یـشخب  رد  (ع ـ )  داجـس ما  ـ ما  ـ
غیرد نمزا  هک  ار  یسک  مهد و  شاداپ  یتسود  اب  هدرکره ,  نم قـ زا  هک  ار  یسک  منک و  یهاوخریخ   , هدیزرو یـصلاخان  نم  هب  تبـسن  هک 

ـ .  منک دای  یکین  هب  هدرک ,  تبیغ  نم  زا  هک  نآزا  مهد و  شاداپ  نتـسویپ  اب  هدـیرب ,  نم  زا  هک  ار  یـسک  مهد و  ضوع  شهد  اـب  هدرک , 
شاداپ یکین  هب  ار  يدـب  هک  یـسک  یهد ـ .  شاداپ  یکین  هب  ار , هدـننک  يدـب  هک  تسا  نیا  نامیا  لامک  ياه )  هناشن   ) زا ع :)   ) یلع ماـما 

 . تسین نادرمناوج  ناراوگرزب و  زا  دهدن ,

 . يریگ یم  تسد  نامه  اب  یهدب  تسد  ره  زا 

نآاب شدوخ )  , ) دـش ـ کر متـس بـ غیت  هک  ره  دوش و  نایامن  شدوخ  هناخ  ياهبیع  دـنز , راـنک  ار  يرگید  هدرپ  هک  ره  ع :)   ) قداـص ماـما   ـ
نایاناداب هک  ره  دوش و  رادـقم  یب  دزیمآرد , نادرخ  ـ با ـ نا هک بـ ره  دـتفا و  نآ  رد  دوخ  دـنکب , یهاچدوخ  ردارب  يارب  هک  ره  دوش و  هتـشک 

یهاچ شردارب  يارب  هک  ره  ع :)   ) یل ما عـ ـ ما دریگرارق ـ . تمهت  دروم  دوش , دراو  دب  ياهاج  هب  هکره  دوش و  هیامنارگ  راقواب و  دنیـشنب ,
ناتناردـپ اب  ع :)   ) قداص ما  ـ ما دوش ـ . الم  رب  وا  هناـخ  نورد  ياـهبیع  دردـب , ار  يرگید  تمرح )   ) هدرپ هک  ره  دـتفا و  نآ  رد  دوخ  دـنک ,

ماما دنزرو ـ . تفع  امش  نانز  هب  تبسن  ات  دیزرو , تفع  مدرم  نانز  هب  تبسن  دننک و  يراتفرشوخامش  اب  ناتنادنزرف  ات  دینک , يراتفرشوخ 
ياه هویم  , دناشنب اوقت  ياهتخرد  هک  ره  دونـش و  ازـسان )  ) خـساپ دـیوگ , ازـسان  هک  ره  دوش و  ییوجبیع  , دـنک ییوجبیع  هک  ره  ع :)   ) یلع

هنا ـمـ لا دـیوش ظـ یم  هدادرفیک  باذـع  اب  هک  دـیهدن  رفیک  دـیراکاطخ , دوخ  هک  یلاح  رد  ناه !  لیجنا :  زا  لق  بـه نـ دـنیچب ـ . ار  اهوزرآ 
هنوگ نامه  هب  دوش و  یم  لیک  امـش  يارب  دینک , یم  لیک  هک  يا  هنامیپ  نامه  اب  دوش  یم  مکح  امـش  هرابرد  باذع  هب  هک  دـینکن , مکح 

 . يریگ یم  سپ  تسد  نامهاب  یهدب ,  تسد  ره  زا  ع :)   ) یلع ماما  دوش ـ . یم  مکح  امش  هرابرد  , دینک یم  مکح  هک 

 . فیلکت

 . فیلکت

اهنآ زا  دنوادخ  زوا کـه  متـس و تـجـ يارب  رگارایـسب  شباوث  تسا و  كدنا  دیا , هدـش  فلکم  نادـب  هچنآ  هک  دـینادب  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
ـ .  تسین مزال  يا  هناهب  ار  اهنآ  كرت  هک  تسا  گرزب  نادنچ  اهنآ  زا  يراددوخ  شاداپزاب  دوبن , مه  كانـسرت  يرفیک  تسا  هدومرف  یهن 
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هداد رادشه  نانآ  هب  هک  نیا  يارب  تسا  هتـشاد  ناشزابو  دنراتخم  نانآ  هک  یلاح  رد  تسا ,  هداد  نامرف  ار  دوخ  ناگدنب  ناحبـس ,  يادخ 
اب هن  دوش و  یم  ینامرفان  روز  اب  هن  ـد , هد ناوار مـی  شادا فـ ـ پار كدنا  راک  تسا و  هدادن  راوشد  فیلکتو  هدومرف  ناسآ  فیلکت  دشاب و 
ار هچنآ  نیمز و  واهنامـسآ  درکن و  لزان  ینامـسآ  باتک  هدوهیب  ناگدـنب  يارب  داتـسرفن و  هچیزا  هب بـ ار  ناربمایپ  يربنامرف  رابجا  هارکا و 
ار هچنآ  دنوادخ  هک  دینادب  شتآ ـ .))  زا  نارفاک  رب  ياو  سپ  دندیزرورفک  هک  تسا  یناسک  نامگ  نیا   )) دیرفاین لطاب  هب  تساهنآ  نایم 

هکلب تسناد  دهاوخن  دنسپان  امش  يارب  زگره  هدیدنس  نا پـ ـ نآ ار بـر  هچنآ  دیدنسپ و  دهاوخنزگره  زین  امش  رب  هدیدنسپن ,  امش  ناینیشیپرب 
. دنا هتفگ  امش  ناینیشیپ  هک  تسا  ینانخـس  باتزاب  دییوگ , یم  هچنآ  دینک و  یم  تکرح  يراکـشآ  ياپدرو  ناشن  یپ  رد  یگمه )   ) امش
رد دسیون . یم  نآ ,))  رارمتـساو  فیلکت  ندـمآ  دـیدپ  یگنوگچ  رد  یفـسلف  یثحب   )) ناونع تحت  هیلع ,  هّللا  ناوضر  یئابطاب  ـه طـ مال عـ

ياراد تادو  ـ جو عاو مـ ـ نا زا  ـک  یر هک هـ میتفگ  باتک ,  نیا  رد  ینامـسآ  عیارـش  ندـمآدیدپ  هوحن  توبن و  هب  طوبرم  ياـهث  ضـمـن بـحـ
نآ تمـس  هب  شیوـخ ,  یتـسه  اـب  بسا  يدو مـتـنـ ـ جو يا  ـتـهـ کر اـهراتفر و حـ اـب  دـنراد و  نآ  يوـس  هب  ور  هکدنتـسه  یلاـمک  ـتـی  یا غـ
نیا دننام  دسرب  لامک  تیاغ  نآ  هب  عون  نآ  دراذگن  دیآ و  شیپ  یعنام  هک  نیا  رگم  ـد , نر مارآ نـمـی گـیـ دنـسرن  نآ  هب  ات  دـنتکرحرد و 

ثحابم نآ  رد  نینچمه  دتـسیا  زاب  ومن  ودـشر  زا  شیدوجو  تیاغ  هب  ندیـسر  زا  شیپ  تافآ ,  هب  ندـش  راـچد  ـبـب  ـس بـه  ـت ,  خرد هک 
 , عون دوخ  دوش و  یم  تادوجوم  عاونا  زا  یصا  دار خـ ـ فا ریگنماد  تقیقحرد ,  فادها ,  تایاغ و  هب  ندیسر  زا  ندش  مورحم  هک  میتفگ , 
ـ  دـشاب یم  تادوجوم  عاوـنا  زا  یکی  هک  ناـسنا ـ  هک  میتـفگ ,  نی  هـمـچـنـ دوـش . یمن  تیمورحم  هفقو و  نیا  راـچد  شتیعوـن ,  ثیح  زا 
هب تـسوا  دوـجو  ندــش  زهجم  مـه  شلیلددــسر  یمن  تیاـغ  نآ  هـب  یند  عا مـ ـتـمـ جا ـق  یر زا طـ تـسا کـه جـز  يدوـجو  یتیاـغ  ياراد 

ياهزاین تاساسحاو و  فطاوع  یگدام و  رن و  نوچ  ییاـهیگژیو  تسادـنمزاین ,  دوخ  عون  دارفا  رگید  هب  اـهنآ  ببـس  هب  هک  ییاـهیگژ  ـ یو
یم دنمزاین  ینیناوقو  تاررقم  نتـشاد  هب  ار  هعماج  نیا  دارفا  یناسنا ,  هعماج  نتفرگ  لکـش  عامتجا و  نیا  نت  ـ فا تـحـقـق یـ هوبنا .  ناوارف و 

ریذپان زیرگ  تافالتخا  دریذپ و  نا مـی  ـ ما ـ ـسو اهنآ نـظـم  هدـنکارپ  ياهراک  نیناوق  نیا  نتـسب  راک  هب  اهنآ و  هب  نداهن  مارتحا  اب  هک  دـنک 
يدوجو لاـمکو  تداعـس  نیناوـق  تاررقم و  نیا  اـب  دریگ و  یم  رارقدوـخ  ـتـه  ـس ـ یا ـ ـش هاـگیاج  رد  يدرف  ره  دوـش و  یم  فرطرب  ناـشیا 

ناـسنا و دوجو  تیـصوصخ  هک  تسا  ییاـهزاینزا  هتـساخرب  تقیقح ,  رد  يدربراـک ,  نیناوق  ماـکحا و  نیا  دروآ  مهارف مـی  ار  شیوـخ 
وا تقلخ  دوجو و  تیصوصخ  هک  ـن  یا امک  دنک  یم  اضتقا  ار  اهنآ  یحورو ,  یمـسج  تازیهجت  زا  يرادروخرب  ببـس  هب  وا , هژیو  تقلخ 
 , ـن ید ندو  ير بـ يا فـطـ ـت مـعـنـ ـسا ـن  یا دراد . طابترا  دروآ , یم  دـیدپ  ار  ناسنا  دوجو  هک  یتسه  لک  بابـسا  للع و  تایـصوصخ  اـب 

اهـشور و رگید , تراـبع  هب  دـنک  یم  ییاـمنهار  اـهنآ  يوس  هب  ناـسنا  ینیوک  دوجو تـ هک  تسا  ینیناوـق  ماـکحا و  هعوـمجم  نید  ین  یـعـ
یم تسرد  ار  یناسنا  هعماج  دنوش , تیاعر  نیناوق  ماکحا و  نیا  رگا  ور , نیا  زا  دـنک  ـا مـی  ـض ـتـ قاار ـهـا  نآ یتسه  لک  هک  تسا  ینیناوق 
یم هابت  ار  یناسنا  يایند  , دـنوشن هتـسب  راک  هب  دـنوش و  اهر  رگا  اما  دـناسر  یم  بولطم  لامک  يدوجو و  تیاغ  هب  ار  هعماـج  دارفاو  دـنک 

هک دنشاب , طوبرم  یعامتجا  ياهراتفر  هب  هاوخ  نیناوق ,  ماکحا و  نیا  دننک . یم  ادیپ  داضت  ضراعت و  یتسه  لک  رب  مکاح  ماظن  اب  دننک و 
رد وا  ییاغ  لامک  هب  ار  ناسنا  هک  دنـشاب  يدابع  هاو  ـد و خـ نو ـ ـش نآ مـی  ند بـه  ـیـ ـش نا بـخـ ـ ما ـ ـس مظن و  هعماج و  عضو  حالـصا  ثعاب 

ناسنا ار , يدابع  یعامتجا و  نیناوق  نیا  عومجم  لاح  ره  رد  دـنناسر , یم  حـلاص  كاپ و  هعماج  کی  رد  نتـسیز  كاپ  تخانـش و  هنی  ـ مز
توبن هب  طوبرم  ثحابم  رد  البق  هک  ینا ,  لو و مـبـ ـ ـصا ـن  یا ـه بـه  جو بـا تـ دنک . تفایرد  ینامـسآ  ییحوو  یهلا  یتوبن  قیرط  زا  اهنت  دیاب 

هاوخ درب ـ  یم  رس  هب  يویند  یگدنز  نیارد  ناسنا  یتقو  ات  هک  دوش  یم  نشور  میا ,  هداد  حیـضوت  ینا  ـمـ ـسآ عیارـش  ندمآ  دیدپ  هوحن  و 
اب هتسویپ  یهلا  فیلکت  دشاب ـ  هد  ـیـ سر لامک  هب  لمع  ملع و  هبترم  رد  هاوخ  دشاب و  هدیـسرن  يدوجو  لامک  هلحرم  هب  زونهو  دشاب  صقان 

, دـشاب هدیـسرن  بولطم  لامک  هب  دـشاب و  صقان  ناسنا  هک  ـی  ترو ـ ـص رد  فیلاـکت ,  نیا  هب  وا  زایندـشاب  یم  مزـال  شیارب  تسه و  ناـسنا 
یلمعو یملع  دـعب  رد  هک  تسا  نیا  ناسنا ,  لاـمک  ياـنعم  اریز   , تسا دـنمزاین  یهلا  فیلکت  هب  مه  زاـب  دـشاب , لـماک  رگاو  تسا  نشور 

نآ حال  ـ ـصا ـب  جو دـشابراگزاس و مـ هعماج  اب  هک  دـنز  رـس  یعامتجا  ییاهراتفر  اهنآزا  هک  دوش  لـصاح  شیار  يا بـ ـلـه  ـضا تاـکلم فـ
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نامه هب  دوش , ـت  خا ـنـ ـش نآ  ـب بـا  ـسا يدا مـتـنـ لامعارودـص عـبـ تفرعم و  تخانـش و  لامک  هب  نتفاـی  تسد  ثعاـب  نینچمه  دو و  شـ
فیلکت ندش  هتـشادرب  زیوجت  ـت کـه  ـساد پـیـ دنک . یم  اضتقا  دوش , یم  نومنهر  شتداعـس  يوس  هب  ار  ناسنا  هک  یهلا  تیانع  هک  يوحن 

یم هعماج  داسف  هب  یعامتجا ,  ياهرات  ـ فر رد بـعـد  دو  ـن خـ یا ـیـن و  ناو ماـکحا و قـ زا  وا  فلخت  زیوجت  اـب  تسا  مزـالم  لـماک ,  ناـسنازا 
 ( يداـبع  ) لاـعفا اریز  دوش , یم  ناـشراثآزا  تاـکلم  فلخت  بجوـم  تاداـبع  دـعب  رد  ـت و  ـس ـیـ نرا ـ گزا ـ ـس یهلا  تیاـنع  اـب  هک  دـماجنا 

اهنآ راثآ  هب  لاعفا  نیا  دـند , ـ مآ دوجو  هب  تاکلم  نیا  هاگ  ره  دـنروآ و  یم  مهارف  تاکلم  شیادـیپ  يارب  ار  هنیمز  هک  دنتـسه  یتامد  مـقـ
یمراکشآ مهوت  نیا  یتسردان  هک  تساج  نیا  زا  دنوش . یم  رداص  هلـضاف )   ) تاکلم نیا  زا  يریذپان  فلخت  وحن  هب  هک  دنوش  یم  لیدبت 

دوخ بولطم  لامک  هب  ناسنا  یتقو   , نیاربانب دـشاب  یم  شیدوجو  تیا  وا بـه غـ ندـناسرو  ناسنا  ندرک  لماک  فیلکت  زا  ضرغ  هک  دوش ,
 , یهلا فیلکت  زا  ناسنا  فلخت  هک  تسا  ـن  یا ـم ,  هو ـن تـ یا نال  ـتـی و بـطـ ـسردا عـلـت نـ درادـن . انعم  فیلکت  ندوب  یقاـب  رگید  دیـسر ,

یهلا تیا  لا عـنـ ـطـ با بجوم  دوخ  نیا  دناشک و  یم  یهابت  هب  ار  هعماج  دشاب , هدیـسر  لامک  هب  یعامتجا  ياهراتفر  ـیـنـه  مز رد  دـنچ  ره 
رگا اریز  تسین ,  زیاج  نیا  تساهنآراثآ و  زا  تاـکلم  فلخت  مزلتـسم  فلخت ,  نیا  زین , تداـبع  هنیمز  رد  دوش  یم  ناـسنا  عون  هب  تبـسن 

لماک و ناسنا  نایم  يرآ ,  تسین  راگزاس  یهلا  تیانع  اب  زین  نیاو  تسا  هک  لاطبا مـلـ مزلتـسم  دـشاب , زیاـج  ناـشراثآ  زا  تاـکلم  فلخت 
زا وا , دوـجو  رد  هکلم  ندوـب  خـسار  تـلع  هـب  لـماک ,  ناـسنا  هـک  نـیا  نآ  تـسه و  قرف  ـهـا یـک  نآ زا  لا  ـعـ فا ندز  رـس  رد  لـماک  ریغ 

. درادن یتینوصم  نینچ  لماکان  ناسنااما  تسا ,  نوصم  تفلاخم 

. دهد یم  فیلکت  شناوت  هزادنا  هب  ار  یسک  ره  دنوادخ 

هچنآ یـشومارفو و  اطخ  نم ,  تما  زا  (ص :)  ادخ ربمایپ  دنک ـ .)) یمن  فیلکت  شا  ییاناوت  ردق  هب  زج  ار  سک  چـیه  دـنوادخ ,  . )) نآرق
تسا هداد  تسد  زا  ار  شلقع  هک  يا  هناوید  زا  تسا :  هدش  هتشادرب  فیلکت )   ) ملق سک  هس  زا  تسا ـ .  هدش  هتـشادرب  دنوش  روبجم  نادب 

يا هدنب  هاگ  چیه  دنوادخ , دوش ـ . ملتحم  هک  یتقوات  كدوک ,  زا  دوش و  رادیب  هک  ینامز  ات  هتفخ ,  صخـش  زا  دـبای  دوبهب  هک  ینامز  ات  , 
هچنآ یشومارف ,  اطخ , تسا :  هدش  هتشادرب  نم  تما  زا  زیچ , هن  دنک ـ . یمن  باذع  , دهد ماجنا  ربج  ای  اطخ  يور  زا  هک  يراک  ببس  هب  ار 

هـسوسو رکفت  ندز و  دب  لاف  تداسح ,  دنوش , راچان  نادب  هچ  ـ نآ ـت ,  ـسا نور  نا بـیـ ـ ـش ـ ناو زا تـ هچنآ  دننادن , هچنآ  دنوشروبجم , نادـب 
, دـننادن هچنآ  یـشومارف ,  اطخ , تسا :  هدـش  هتـشادرب  نم  تما  زا  تل ,  ـ ـص نـه خـ دوشن ـ . هدروآ  نابز  هب  هک  ینامزات  شنیرفآ ,  رد  زیمآ 

تداسح شنیرفآ و  رد  رکفت  هسوسو   , ندز دب  لاف  دنوش , یم  راداو  نادب  روز  هب  هچنآ  ـد , نرا ـ چا ناد نـ ـچـه بـ نآ دنرادن , ار  شناوت  هچنآ 
يزیچره سپ ,  دنا  هدـشن  هداد  نامرف  ناشناوت  زارتمک  هب  زج  ناگدـنب ,  ع :)   ) قداص ما  ـ ما وشن ـ . راکـشآ  تسد ,  ای  نابز  هب  هک  ینامزات 

, دنوادخ تسا ـ .  هدش  هتشادرب  نانآ  هدهع  زا  تسین ,  ناشناوت  رد  هک  هچنآ  دنراد و  ار  نآ  ییاناوت  , دنا هدش  رومام  نآ  ماجنا  هب  مدرم  هک 
لاس رد  هزور  هام  کی  نتفرگ  هب  ار  نانآ  دومرف : درب و  مان  ار  تابجاو  سپـس  ترـضح  تسا  هدرکن  فیلکت  ناـشناوت  زا  شیب  ار  ناگدـنب 

: دنیوگ یم  هک  نامدرم  نخـس  يانعمزا  لاؤس  هب  خساپ  رد  ع ,)   ) یل ما عـ ـ ما دنراد ـ . ار  نیا  زا  رتشیب  ییاناوت  هک  یلاح  رد  هدرک ,  فلکم 
دـشاب هدروآ  رد  ام  کلمت  هب  وا  هچنآرگم  میرادـن  يزیچ  میتسین و  يزیچ  کلامام  دـنوادخ , دوجو  اب  دومر : فـ هّللاب ,  الا  ةوق  الو  لوح  ـال 

ام زا  ار  نآ  هاـگ  ره  هداـهن و  یفیلکتاـم  هدــهع  رب  دروآ , رد  اـم  کـلمت  هـب  تسارتراوازــس  شتیکلاـم  هـب  وا  هـک  ار  يزیچ  هاــگره  سپ 
 . تسا هتشادرب  ام  زا  ار  شفیلکت  , دریگب

 . فلکت

 . فلکت
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ـ .))  مهد تبسنادخ  هب  مزاسب و  دوخ  زا  يزیچ  هک  متـسین  یناسک  زا  نمو  مبلط  یمن  امـش  زا  تلاسر ,)   ) نیا رب  يدزم  نم  وگب :  . )) نآرق
نخـس دوخ  سفن  ياوه  يور  زا  اـی  دـفابب , غورد  نخـس  ادـخ  رب  هک  نیا  درک : اربـم  زیچ  هسزا  ار  (ص )  دـمحم دـنوادخ  ـر(ع :)  قا ما بـ ـ ما

ـ .  میرودـب فلکت  زا  راگزیهرپو , رادـتناما  ناربمایپ  هورگ  ام  دومرف :   ( (ص ادـخ ربماـیپ  ۀعیرـشلا :  حابـصم  دزرو ـ .)) فلکت  اـی  دـیوگب ,
ره تساراک ,  اطخ  دراد ,) او  يراک  هب  تبغر  يور  زا  هن  روز  هب  ار  دوخ  هک  یـسک   ) فلکتم دومرف :   ( ع  ) قداص ماما  ۀعیرـشلا :  حابـصم 
 , ناناملسم ع :)   ) یلع ما  ـ ما دشاب ـ . هدرک  اطخ  عقاورد )   ) هچ رگا  تسا ,  تسرد  شلمع  بلطواد  ودشاب  تسرد  شراک  عقاو )  رد   ) دنچ
یم روبجم  مالـسا  نتفریذپ  هب  یت  ـ ـش هر گـ نا چـیـ ـ نآ ار کـه بـر  مدرم  زا  یناسکرگا  ادخ , لوسر  يا  دندرک : ضرع  (ص )  ادـخ لوسر  هب 

یتعدب اب  ار  لجوزع  يادخ  متسینرضاح  دومرف : (ص )  ادخ لوسر  میدش  یمدنمورین  نامنمـشد  ربارب  رد  دش و  یم  دایزام  دادعت  يدرک , 
ـ .))  مهد تبـسن  ادـخ  هبو  مزاسب  دوخ  زا  يزیچ  هک  متـسین  یناسک  زا  نمو   : )) تسا هدومرفن  نم  هب  يزیچ  نآ  هراـبرد  هک   , رادـید کـنـم

ـ . دوش فلکت  ثعاـب  هک  تسا  یـسک  ناردارب ,  نیرتدـب  یتـفا ـ .  فلکت  تمحز و  هب  وا  رطاـخ  هب  هک  تسا  یـسک  تناتـسود ,  نیرتدـب 
یتسود و نیرتدـب  تسا ـ .  ناقفانم  قالخازا  يزاس ,)  رهاـظ  عنـصت و   ) فلکت تسا ـ .  تاـفلکت  ندـنکفارود  رد ,)  ) یگدـنز نیرتاراوگ 
رد ع ,)   ) ـن ـس ما حـ ـ ما يزادرپـب ـ .  هدوهیب  ياـهزیچ  هب  هک  تسا  نیا  فلکت ,  نیرتـگرزب  دـشاب ـ . هارمه  فلکت  اـب  هک  تسا  نآ  تفلا , 

تاـفلکت ندـنکفا  رود  ع :)   ) یلع ماـما  تسا ـ .  هدوهیب  ياـهزیچ  هراـبرد  تنتفگ  نخـس  دومرف : تسیچ ,  فلکت  هک  لاؤس  نیا  هب  خـساپ 
تسا هدرک  رداص  ار  شدوخزا  وت  ینامرفان  مکح  دزاس , فلکم  يرادنار  شناوت  هک  يزیچ  هب  ار  وت  سک  ره  تسا ـ .  هتخودنا  نیرتالاب  ,

شیوزرآ هبو  تسا  هدرک  هاـبت  ار  شراـک  , دزادـنا فلکت  هب  تسین  وا  ملع  هطیح  رد  هچنآ  رد  ار  شدوـخ  هک  یـسک  ع :)   ) مظاـک ماـما   ـ .
اب اما  تسا ,  رادروخرب  یکدنا  شناد  زا  هک  یسک  دنزادنا : یم  تمحز  جنر و  هب  ار  نارگیدو  دوخ  هک  دنرفن , هد  ع :)   ) یلع ماما  دسرن ـ .
دح رد  ار  دوخ  تسود  هکلب  هدننکدوبان ,  تینمـشد  دـشابن و  ییادوس  تیتسود ,  دزومایب ـ . يدایز  زیچ  مدرم  هب  دـنک  یم  یعـس  تمحز 

شیادخ هک  یـسک  رگم  تسا  یتساکو  للخ  شوختـسد  مدر ,  در مـ خـ رادـب ـ . نمـشد  هزادـنا  هب  زین  ار  تنمـشد  رادـب و  تسود  لادـتعا 
نم هب  اعد : ـ  رد  (ص ـ )  ادخ ربمایپ  امندوخ ـ . فلکتم و  ناش  هدنهد  خساپ  تسا و  رگ  هلداجم  جوجل و  ناش  هدننک  لاؤس  درادـب  نوصم 

 . مزادنین فلکت  هباردوخ  هدوهیب  ياهراکردات  امرف , محر 

 . فلکتم صخش  ياه  هناشن 

رب ندمآ  هریچ  اب  دز و  ـتـیـ ـس وا مـی  اب   (, شناد ملع و  رد   ) دوخ تسد  الاب  زا  ینامرفان  اب   : تسا هناشن  هس  ار , فلک  مـتـ ع :)   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
ملاع  ) فلکتم هناشن  اما  (ص :)  ادـخ ربمای  پـ دـنک ـ . یم  تیوقت  ار  نارگمتـس  دـنک و  یم  متـس  وا  رب  شناد ,)  ملع و  رد  ) دوخ زا  رت  نییاـپ 
دزیتس یم  دوخ  تسدالاب  اب  دـنک  یم  هلداجمو  ثحب  دوش , یمن  طو  ـ بر وا مـ هب  هک  یتاعوضومرد  تسا :  زیچ  راهچ  ملع ,)  یعدـم  ياـمن 

رد تسا :  هناشن  هس  ار , فلکتم  دهد ـ . یمن  شتاجن  هک  دنک , یم  يزیچ  فورصمار  دوخ  تمه  دزای و  یم  تسد  دیـسر , دناوتن  هچنادب 
شدنزرف هب  ع )   ) نام لـقـ دوش ـ . یم  داش  نارگید ,)   ) يراتفرگ تبیصم و  زاو  دیامن  یم  ییوگدب  رـس , تشپ  دنک  یم  یـسولپاچ  , روضح

, دیـسر دـناوتن  هچنادـب  دـیوگ و  یم  دـناد , یمن  هک  يزیچ  دـنک  یم  هزیتس  ثحب و  دوخ , تسدالاب  اب  تسا :  هناـشن  هسار  فلکتم  دومرف :
زا ـیـد  هاو ره چـه مـی خـ دنیوگ : یم  دنناشن و  یم  اوتف  دنسم  رد  اردو  کـه خـ ـی هـسـتـنـد , یا عـلـمـ ع :)   ) قدا ما صـ ـ ما دزای ـ . یم  تسد 
 (: (ص ادخ ربمایپ  دراد ـ . یمن  تسود  ار , نافلکتمدـنوادخ  دـشابن و  تسرد  شا  هملک  کی  یتحاس  يا بـ ـی کـه  لا رد حـ ـیـد  ـسر مـن بـپـ

 ( ع  ) نینمؤملاریما شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  ع ,)   ) ـن ـس ما حـ ـ ما 9 ـ . )) ( )) امندوخ عنـصتم و   ) فلکتم ای  رومام و  ایریما  رگم  دیوگن , هصق 
ما ـ ما طبر ـ . یب  هدوهیب و  ياهزیچ  رد  ندیـشیدناو  دـهد  یمن  ناـما  وت  هب  هک  یـسک  هب  نتـسج  کـسمت   : تفگ تسیچ ,  فلکت  هک  وا  زا 
 , تسادـخ زار  ورم و  ورف  نآ  رد  تسا ,  فرژ  ییاـیرد  شیوپم  تسا ,  کـیرات  یهار  دوـمرف : , ریدـقت زا  لاؤـس  هب  خـساپرد  ع ,)   ) یل عـ
 , يا هدـشن  فـلکم  هچنآ  رد  دـنبورف و  مد  یناد ,  یمن  هچنآ  هراـبرد  نتفگ  نخـس  زا  زادـنیم ـ . تـمحز  هـب  نآ )  نتـسناد  يارب   ) اردوـخ
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ار اهنآ  دنناد , یمن  ار  شریسفتو  تسا  بیغ  هدرپ  سپ  رد  هچنآ  هب  فارتعا  هکدنتـسه  یناسک  ملع  رد  ناخـسار  هک  نادب  کم ـ .  وگتفگ 
هچنآ هب  ندیـسر  رد  یناوتان  هب  ار  نانآ  فارتعا  لاعتم  دـنوادخ  سپ ,  تسا  هدرک  زاین  یب  هدـش ,  هدز  اهبیغ  ولج  هک  ییاـهرد  هب  دورو  زا 

, دنتـسین نآ  تقیقح  هنکزا و  ثحب  هب  فلکم  هکار  هچنآ  رد  یـسرروغو  قمع  نتـشاذگ تـ ورف  تسا و  هدوتـس  دنرادن , یملع  هطاحا  نادب 
امش يارب  مه  ار  ییاهزیچو  دیراذگم  ورف  ار  اهنآ  سپ  تسا  هدومرف  بجاو  امش  رب  ار  یضیارف  دنوادخ , تسا ـ .  هدیمان   ( ملع رد   ) خوسر
ورف دـیزادنین ـ . فلکت  هب  ار  دوـخ  اـهنآ , نتـسناد  يارب  سپ  دـیوگباراهنآ  دـشاب  هدرک  شوـمارف  هک  نیا  هن  تسا ,  هتـشاذگ  توـک  ـ ـس مـ
رگید یسک  هدهع  هب  و   ) هدش هتشادرب  وا  هدهع  زا  هک  يراک  هب  هنافلکتم  نتخادرپ  هدش و  راذگاو  وا  هدهع  هب  هک  ار  هچنآ  یمدآ  ندراذگ 

 . تسا هدننک  هابت  يا  هشیدناو  راکشآ  ییناوتان  تسا ,) 

 . نخس

 . نخس

نآ هب  هتـس  ـ یا ـ ـشرا دور و کـ یم  ـالاب  وا  يوس  هب  هزیکاـپ  نخـس  تسادـخ  نآ  زا  هرـسکی  تزع  ـد , هاو تز مـی خـ هـر کـس عـ  . )) نآرق
ـ .)) ددرگ یم  هابت  دوخ , ناشگنرینو  تشاد  دنهاوخ  تخـس  یباذع  دننک , یم  دب  ياهراک  رکمو  هلیح  اب  هک  یناسک  دـشخب و  یم  تعفر 

 , نآ ـم  ـس نا و جـ ـ بز نآ ,  هدننک  راکـشآ  ودرخ  نآ ,  هدـننک  تیوقت  هشیدـنا و  نآ ,  رابنا  تسا و  لد  نخـس ,  هاگتـشک  ع :)   ) یلع ما  ـ ما
نیا زا  دـییآ  تفگـش  هب  یتسرد ـ .   , شماظن و  ندرک )  نایب  موهفم  تسرد و   ) بارعا شرویز ,  انعم و  شناج ,  و  تامل )  و کـ  ) فور حـ

اب ییایوگ :  درخ و   : تسا رادروخرب  تیزم  ود  زا  ناس  ـ نا دـیوگ ـ . یم  نخـس  يا ,  هراپ  تشوگ  اـب  دـنیب و  یم  هیپ  يا  هکتاـب  هک  ناـسنا , 
 , تسا مادک  هدیرفآ  ادـخ  هک  يزیچ  نیرتهب  دـندی : ـ ـسر پـ ع )   ) ما عـلـی ـ ما زا  دزاس ـ . یم  دـنم  هرهب  ییایوگاب  دوش و  یم  دـنم  هرهب  درخ 
هک تسا ,  نخـس  اـب  دوـمرف : سپـس  نخـس  دوـمرف : تـسا ؟  مادـک  هدـیر  ـ فآاد يز کـه خـ ـن چـیـ یر ـت تـ ـشز دـش : ضرع  نخـس  : دوـمرف

دنوادـخ يدونـشخ  زا  ناسنا  هاگ  (ص :)  ادـخ ربمای  پـ دـیآ ـ . یم  دوجو  هب  یهایـسور  هک  تسا ,  نخـس  اب  دوش و  یم  لصاح  يدیفـسور 
ات ار  دوخ  يدونـشخ  نخـس  نآ  ببـس  هب  لاعتم  دـنوادخ  دیـسر و  هک  ـد  ـسر ـجـا  ناد نخـس بـ نآ  دـنک  یمن  نامگ  هک  دـیوگ  یم  ینخس 
نآ دنک  نامگ نـمـی  هک  دیوگ , یم  ینخس  دنوادخ  يدنـسرخان  مشخ و  زا  ناسنا  هاگ  دسیون و  یم  وا  يار  بـ شرادید کـنـد , هک  يزور 
. دسیون یم  وا  يارب  دنک , شرادید  هک  يزور  ات  ار  دوخ  يدونشخان  مشخ و  نخس  نآ  ببس  هب  دنوادخ  دیسر و  هک  دسراجنادب  نخس 

 . نخس میظع  ریثات 

 , ینخـس اسب  وا ـ . راتفگ  رد  درم  تروصو  تسوا  راسخر  رد  نز  تروص  تسا ـ .  رترگراک  شرویزا  هک  ینخـس ,  اسب  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
 . تسا رترگراک  ییاهریت  زا  هک  ینخس ,  اسب  دروآ ـ . یمدراو  قیمع  یمخز  هک  ینخس ,  اسب  تسا ـ .  نارب  ریشمش  نوچ  هک 

 . تشز راتفگ  زا  زیهرپ 

. دنامر یموت  زا  ار  ناگیامنارگ  دنک و  یم  عمج  وت  درگار  ناگیامورف  هک  اریز  تشز ,  نانخس  ندروآ  نابز  هب  زا  راهنز , ع :)   ) یلع ماما   ـ
هک ره  يوـگم ـ .  يوـش ,  یم  تحاراـن  شباوـج  زا  هک  ار  ینخـس  زگره  دزاـس ـ . یم  رو  هنیکار  اـهلد  نآ  هک  تـشز ,  نخـس  زا  راـهنز   ـ

هویش يدنامرد ـ .  خساپ  زا  هچ  رگا  يوگم ,  دب  نخس  درب ـ . دب  هرهب  دشاب , دب  شنخس  هک  ره  دونـش ـ . رایـسب  تمالم  دشاب , دب  شراتفگ 
دـنک و یمراد  هکل  ار  تلزنم  ردـق و  یناـبز ,  دـب  دـنک ـ . یمراد  هکل  ار  تورم  هوکـش و  ییوگتـشز ,  تـسا ـ .  ییوگتـشز  ناـگیامورف , 

. درب یم  نیب  زا  ار  يردارب 
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 . ییوگ هدوهیب  كرت  هب  بیغرت 

ورف مد   , صخـش مالـسا  ییوکین  ياه  هناشن  زا  دـیوگ ـ . یم  هدوهیب  نخـس  رتمک  هک  تسا  نیا  , درم یگدـیمهف  هناشن  (ص :)  ادـخ ربمایپ   ـ
ناـبهگن هتـشرفود  رب  وت  هک  نادـب  دومرف : درک  یم  ییوگ  هداـیز  هک  تشذـگ  يدرم  رب  ع )   ) یل ما عـ ـ ما تسا ـ .  ییوگ  هدوـهیب  زا  نتـسب 

هدوهیب نانخسزا  دشاب و  دنمدوس  تیارب  هک  وگب  ینانخـس   , سپ یتسرف  یم  تراگدرورپ  يوس  هب  ینک و  یم  الما  يا  هت  ـ ـشو ـت نـ لا ـمـ عا
هملک ترخآ و  يارب  يا  هملک  لالح و  يزور )   ) بلطرد يا  هملک  هدـبرارق :  هملکود  ار  ایند  تفگ :  رذوبا  (ع :)  رقاب ماـما  دـنب ـ . ورف  مد 

میب اریز  يوگم ,  هدوهیب  نخس  زگره  : دومرف سابع  نبا  هب  ع )   ) نی ـ ـس ما حـ ـ ما زادرپن ـ . نآ  هب  سپ  دناسر  یمن  دوس  دنز و  یم  نایز  موس 
دننانآ  , مدرم نیرتهانگ  رپ  (ص :)  ادخ ربمایپ  دشاب ـ . اج  هب  نخس  نآ  هک  نیا  رگم  يوگمزگره ,  زین  دنمدوس  نخس  مراد و  وت  يارب  هانگ 

. دنیوگب هدوهیب  نانخس  رتشیب  هک  دنراد , یمدرم  نآ  تمایق  زور  رد  ار  هانگ  نیرتشیب  دننک ـ . یم  ییوگ  هدوهیب  رتشیب  هک 

 . ییوگ هدایز  شهوکن 

دـض رب  ار  تنانمـشد  هتفرگ  مارآ  ياـه  هنیکو  دزاـس  یم  راکـشآ  ار  وت  ناـهنپ  ياـهبیع  نآ  هک  , زیهرپب ییوگ  هداـیز  زا  ع :)   ) یل ما عـ ـ ما  ـ
ییوگ هدایز  اناد , ع :)   ) قداص ماما  دراد ـ . يدایز  نخس  هب  زاین  هک  نیا  رگم   , تسین يا  هدایز  چیه  (ع :)  اضر ماما  دنک ـ . یم  کیرحتوت 

رد تشاد ـ .  هگن  ییوگ  هدایززا  ار  شناـبز  درک و  قاـفنا  ار  دوخ  لاـم  يداـیز  هک  یـسک ,  لاـح  هب  اـشوخ  ع :)   ) یلع ماـما  نک ـ .  یمن 
رد دوش ـ . یم  هتشون  يرجا  وا  يارب  شترخآ ,  رد  هن  دناسر و  یمدوس  وا  هب  شیایند  رد  هن  هک  دیوگ , یم  ینانخس  هک  یـسک  زا  متفگ  شـ
ـ . دـناسر یمن  شدوس  دوشن , وگزاب  رگا  دـناسر و  یم  شنایز  دوش , وگزاب  وا  لوق  زا  رگا  هک  دـیوگ  یم  ینانخـس  هک  یـسک  زا  متفگ  شـ
 , یمدآ لجوزع ـ .  يادخ  دای  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگم  شدوس ,  هب  هن  تسوا  نایز  هب  مدآ  دنزرف , نخـس  (ص :)  ادـخ ربمایپ 
یم طوقـس  نامـسآ  زا  رترود  يا  هزادنا  هب  شراک )  نیااب  اما   ) دـنادنخب ار  مدرم  هک  نیا  زج  درادـن , يدـبدصق  دـیوگ و  یم  ینخـس  هاگ 

نامـسآ زا  رترود  یتفاسم  هب  ببـس  نادب  دـیوگ و  یم  ینخـس  مدرم ,  ندـنادنخ  ياربامـش  زا  يدر  دو کـه مـ ـ ـش ها مـی  گـ نا !  هـ دـنک ـ .
یم مشخ  وا  رب  دنوادخ  ببس  نادب  ودیوگ  یم  ینخس  دوخ , ناتسود  ندنادنخ  ياربامش  زا  يدرم  هک  دوش  یم  هاگ  ناه !  دنک  یمطوقس 

هزادـنا هب  کـه  دو , ـ ـش ـک مـی  یدز ـت نـ ـش ناد بـه بـهـ چـنـ ها )  گـ  ) ـی مدآ دوش ـ .! یمن  یـضار  دربن  شخزود  هب  اـت  هک  يروط  هب  دریگ ,
. دوش یم  رود  تشهب  زا  اعنص , زا  رترود  يا  هلصاف  هب  دیوگ و  یم  ینخس  سپ  دراد  هلصاف  نآ  اب  يا  هزین 

 . ییوگ هوای  زا  یهن 

, دـشاب وـگرپ  هک  ره  اریز  ییوـگ ,  هواـی  زا  راـهنز  تسا ـ .  شنزرـس  نآ ,  ناـیز  نیرتـمک  اریز  , زیهرپـب ییوـگ  هواـی  زا  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
هب راع  گنن و  دایز , ییوگ  هوای  تسا ـ .  هدنونـش )  رب   ) ییوگ هواـی  مخززا  رتهب  نخـس ,  رد  یگدـنامرد  یتشز  دوش ـ . رایـسب  شناـهانگ 
هب ار ) صخـش   , ) ییوـگ هواـی  دـنادرگ ـ . یم  تـمرح  یب  ار  سیئر  دزاـس و  یم  لوـلم  ار  نیـشنمه  رایــسب , ییوـگ  هواـی  دروآ ـ . یمراـب 

. دهد یم  داب  رب  ار  رس  ییوگ ,  هوای  دنک ـ . یم  کیدزن  لاوحا ,  زاسنوگرگد  رابنایز  ياهدماشیپ 

 . ییوگرپ زا  یهن 

نخـس يارب  يا  هنارک  نایاپ و  هجیتن ,  رددـنک  یم  مک  ار  شیناـعم  دـنارتسگ و  یم  ار  نخـس  ياـه  هیـشاح  ییوگر ,  پـ ع :)   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
يا ـهـ شرا زا سـفـ روآ ـ . یم  لالم  دنک و  یم  دایزار  اهـشزغل  هک  اریز  ییوگرپ ,  زا  راهنز  درب ـ . یمن  دوس  نآ  زا  یـسک  دوش و  یمن  هدید 

راکشآ ار  نازغم  کبـس  ياهیدب  دنک و  یم  راد  هکل  ار  نایاناد   , ییوگرپ اریز  شابم ,  وگ  هوای  وگرپ و  زگره   (: ع  ) یـسوم هب  (ع )  رـض خـ
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ییوگزارد نخـس ,  تفآ  ددرگ ـ . انیب  , دشیدنیب هک  ره  دوش و  هدناشک  ییوگ  نایذه  هب  دنک , ییوگرپ  هک  ره  ع :)   ) یلع ماما  دزاس ـ . یم 
لالم ییوگرپ ,  تسا ـ .  هداد  رارق  تمالم  ضرعمرد  ار  دوخ  نامگیب  دناشک , ازارد  هب  تسین  هتـسیاش  هچنآ  رد  ار  نخـس  هک  ره  تسا ـ . 

مه هزادـنا  زا  رتـمک  ینک و  ریگلد  هک  يوـگم  رایـسب  سپ ,  دروآ  یم  هوتـس  هب  ارراـبدرب  دـنازغل و  یم  ار  مـیکح  ییوـگرپ ,  دروآ ـ . یم 
 . يوش تمرح  یب  راوخات و  يوگم , 

. دناریم یم  ار  لد  ییوگرپ 

نیرترودو دوش  یم  یلدتخـس  بجوم  ادخ , دایزج  رد  ییوگ  رایـسب  اریز  دییوگم , نخـس  رایـسب  , ادـخ دای  زا  ریغ  رد  (ص :)  ادـخ ربمایپ   ـ
مرش و دنک , اطخرایـسب  هک  ره  دوش و  رایـسب  شیاطخ  دیوگرایـسب , نخـس  هک  هـر  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما تسا ـ .  لدتخـس  مدآ  ادخ  زا  مدرم 

شلد هکره  دریمب و  شلد  دوش , مک  شا  ییاسراپ  هک  رهو  دـبای  شهاک  شا  ییاسراپ  دوش , اـیح  مرـش و  مک  هک  ره  دوش و  مک  شیاـیح 
, دـنیوگ نخـس  رایـسب  ادـخدای  زا  ریغ  رد  هک  یناسک  اریز  دـییوگم , نخـسدایز  اد , دا خـ رد جـز یـ ع :)   ) ـیـح ـس مـ دور ـ . شتآ  هب  دریمب ,
 , سلجم نیرتدابآ  اریز  یـشوماخ ,  داب  وت  رب  دـمحا ! يا  تسا :  هدـمآ  جارع  ـث مـ ید رد حـ دـنناد ـ . یمن  دوخ  تسا و  تخـس  ناـشیاهلد 

 . تسا نایوگ  هدوهیب  ياهلد  سلجم ,  نیرتناریوو  تسا  ناشوماخ  ناکاپ و  ياهلد 

 . ییوگ مک  شیاتس 

شراتفگ هک  یـسک  ع :)   ) یلع ماما  دنک ـ . ییوگ  هدوهیبرتمک  هک  تسا  نیا  صخـش ,  مالـسا  ییوکین  ياه  هناشن  زا  (ص :)  ادـخ ربمایپ   ـ
ما ـ ما دریگ ـ . یتساک  نتفگ  نخـس  دوش , لماک  لقع  هاگ  ره  ینام ـ .  ناما  رد  تمالم  زا  ات  يوگ ,  مک  دوش ـ . دوبان  شبیع  دشاب , كدـنا 

هزادنا زا  رتنوزف  , وا شناد  هزادنا  مرادن  شوخ  هک  نانچ  دشابوا , شناد  هزادـنا  زا  رتنوزف  درم , نابز  هزادـنا  هک  مرادـن  شوخ  نم  (ع :)  رقاب
بول ـد مـغـ ـش بولغم مـی  قح )   ) نخـس ربارب  رد  هاگ  ره  ادخ و  هار  رد  دوب  يردارب  هتـشذ  رد گـ ار  مـ ع :)   ) ما عـلـی ـ ما دـشاب ـ . وا  درخ 

راد ـتـ ـسود ـر  گا دوب ـ . نتفگ  زا  رتصیرح  ندینـش  هب  و  درک ) یمن  هزیتس  دش و  یم  تکاس  تفریذپ و  یم  ار  قح  هکلب   ) دـش یمن  توکس 
تلد دریگ و  ینوزف  تا  هشیدـنا  ات  شاـب ,  شوماـخ  رتشیب  يوگ و  نخـس  رتمک  یتسه ,  تیاـهبیع  ندـنام  هدیـشوپو  دوخ  ناـج  تمـالس 

مک دـنکفا ـ . وا  لد  رد  ار  یباوخ  مک  يروخ و  مک  ییوگ و  مک  دـهاوخب , ار  يا  هدـنب  حالـص  ناحبـس  دـنوادخ  هاـگ  ره  دوش ـ . یناروـن 
. دنادرگ یم  نمیا  شزغل  زاو  دناشوپ  یم  ار  بیاعم  ییوگ ,  مک  دهاک ـ . یم  ار  ناهانگو  دناشوپ  یم  ار  اهبیع  ییوگ , 

 . نخس دنب  هدنیوگ و 

سپ ییآ  یم  رد  نخس  رد بـنـد  وت  يدروآ ,  نابز  هب  هک  نیمه  تسوت  دنب  رد  نخـس  يا ,  هدرواین  نابز  هب  ار  نخـس  ات  ع :)   ) یلع ما  ـ ما  ـ
فک زاار  یتمعن  هک  ینخس ,  اسب  اریز  راد , هگن  ناهد  هناخجنگ  رد  زین  ار  تنابز  یهن ,  یم  هنیجنگرد  ار  دوخ  میـس  رز و  هک  هنوگ  نامه 

 (, نتفگ زا   ) ار نآ  هاـگ  ره  تسوـت و  کـلام  نخـس  نآ  ـخـنـی گـفـتـی ,  ـس ها  هـر گـ تسا ـ .  هدروآار  یهلا )   ) يرفیک مشخ و  هدرب و 
دنب ریساوا  دنک , اهر  ار  نآ  نوچ  سپ  تسا  ریـسا  یمدآدنب  رد  نخـس ,  ار  ـ یز راد , ار نـگـه  ـت  نا ـ بز یتسه ـ .  شرادرایتخا  وت  یتشاد  هگن 

تسا و ینامیـشپ  زا  ندـنام  نوصم  هیام  یـشوماخ ,  ع :)   ) یلع ماما  تسا ـ .  شیوخ  نابز  ریـسا  نادان ,  ع :)   ) يداه ماـما  دوش ـ . یم  نآ 
نتـشاد هگن  دشاب و  هتفر  فک  زا  تنتفگ  نخـس  رثا  رب  هک  تسا  يا  هدـیاف  ناربج  زا  رتناسآ  هتفر ,  تسد  زا  تیـشوماخرثا  رب  هچنآ  یفالت 

هب هک  تسا  يزیچ  ناربـج  زا  رتناـسآ  هتفر ,  تسدزا  تیـشوماخ  تلع  ـچـه بـه  نآ ـی  فـال تـ تسا ـ .  نآ  رد  نتـسب  اـب  تسا  فرظ  رد  هچنآ 
 . تسا نآ  دنب ) ای  ) رد نتسب  اب  تسا ,  فرظ  رد  هچنآ  يرادهاگنو  دشاب  هتفر  فک  زا  تنتفگ  نخس  ببس 
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 . تسا رادرک  زا  ییزج  راتفگ 

هب  ) ار وت  هک  ریگ  راک  هب  يزیچ  رد  ار  نآ  سپ  دوش  یم  تبث  هشیمه  يارب  تا  همان  رد  يرادهگن و  تیارب  وت , ـخـن  ـس ع :)   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
دنمدوس هچنآ  رد  زجوا  راتفگ  دروآ , رامـش  هب  شرادرک  زا  یئزجار  شراتفگ  هک  یـسک  (ص :)  ادخ رب  ـ ما پـیـ دزاس ـ . یم  کیدزن  (, ادـخ

رد زج  وا  راتفگ  دوش ,) یم  تساوخزاـب  و   ) تسوا رادرک  رامـش  ردوا  راـتفگ  دـنادب  هک  یـسک  ع :)   ) یلع ماـما  دریذـپ ـ . یتساـک  تسا , 
هدوهیب نانخـس  دـنادب , ار  شرادرک  هب  تبـسن  دوخراتفگ  هاگیاج  هـر کـس  ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دوش ـ . كدـنا  تسادـیفم ,  هک  يدراوم 

رد رگم  دریذپ  یتساک  شنتفگ  نخـس  , دراد شرادرک  زا  یهاگیاج  هچ  شراتفگ  هک  دنادب  سک  ره  (ص :)  اد ـبـر خـ ما پـیـ دیوگ ـ . رتمک 
ـ . ددرگ هدامآ  رـضاح و  شباذع  دوش و  رایـسب  شناهانگ  درواین , رامـش  هب  شرادرک  زا  ار  شراتفگ  هک  یـس  کـ تسا ـ .  دـیفم  هک  هچنآ 

. دنک هاتوکار  شراتفگ  دیاب  دوش , یم  هذخاؤم  شنخس  يارب  دناد  یم  هک  یسک  ع :)   ) یلع ماما 

 . يا هتسناد  ره  ندرک  راکشآ  شهوکن 

چیه تسارتهب :  امش  يار  بـ دراد , هایس  طوطخ  ناشیاپو  تسد  هک  يرتسکاخ  نارتشا  زا  هک  دیونـشب  نم  زا  ار  ینخـس  ع :)   ) قداص ما  ـ ما  ـ
هک یسکاسب  اریز  دبایب , ییاج  شیارب  هک  هاگ  نآ  رگم  , درواین نا  ـ بز هب  مه  ار  دیفم  نانخس  زا  يرایسبو  دیوگن  هدوهیب  نخس  امش  زا  کی 

یناد یم  هک  مه  ار  هچنآ  مامت  یتح  يوگم ,  یناد  یمن  هچنآ  ع :)   ) یلع ماما  دنک ـ . تیانج  دوخرب , نخـس  نآ  اب  دـیوگب و  اجبان  ینخس 
ـ . دروآ یم  تجح  وت  دض  رب  اهنآ  هلیـسو  هب  تمایق  زور  هک  تسا ,  هدرک  بجاو  یـضیارف  وت  ندب  ياضعا  هیلک  رب  دـنوادخاریز  يوگم , 
ره تسا ـ .  ینادان  هناشن  راک  نیااریز  يوگم ,  یناد  یم  هک  ار  هچ  ره  دـیوگن ـ . دـناد  یم  ار  هچنآ  ماـمت  هک  تسا ,  یمدآ  يدـنمدرخ  زا 
ره هک  سب ,  نیمه  یمدآ  ییوگغورد  يارب  (ص :)  ادـخ ربمایپ  تسا ـ .  تقاـمح  هناـشن  نیا  هک  نکموگزاـب ,  مدرم  يارب  يونـش  یم  هچ 

. دنکوگزاب دونش  یم  هچ 

 . تسوراد نوچ  نخس 

تسرد نخس  دوش , كدنا  راتفگ  هاگ  ره  تسا ـ .  هدنـشک  شرایـسب  دشخب و  یم  دوس  شکدنا   , تسوراد نوچ  نخـس  ع :)   ) یلع ماما   ـ
 . شتجح لیلد و  ای  دوخ  زاین  يارب  رگم  دیوگن , نخس  دنمدرخ  دنام ـ . هتخانشان  تسرد  خساپ )  , ) دوش هوبنا  اهخساپ  هاگ  ره  ددرگ  رایسب 

ییوگ مک  دـماجنا و  یم  ییوگ  هوای  هب  ییوگرپاریز  ییوگ ,  مک  ییوگرپ و  تسا :  هتفرگرار  ـت قـ ـشز ـلـت  ـص ود خـ نا  مـیـ ـخـن ,  ـس  ـ
, دـشاب تسرداـن  رگا  تسوراد و  دـشاب , تسرد  هاـگ  ره  دـنمدرخ  نخـس  اـنامه  تسا ـ .  نـتفگ  نخـس  رد  زجع  یگدـنامرد و  رگناـشن  ,

 . تسادرد

 . توکس رب  نخس  يرترب 

تـسا یتافآ  ار  ود  نیا  زا  کی  ره  دومرف :  , ندـیزگ یـشوماخ  ای  تسا  رترب  نتفگ  نخـس  هک  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  (ع ,)  داج ـ ـس ما  ـ ما  ـ
: دومرف هّللا ؟  لوسر  نبای  هنوگچ ,  دش : ضرع  تسا .  ندیزگ  یشوماخ  زا  رترب  نتفگ  نخـس  هاگ  نآ  دنـشاب , رود  هب  تافآ  زا  ود  رهرگا 

راوازس توکس  اب  تشهب  هن  تسا و  هداتسرف  راتفگو  نخس  اب  ار  نانآ  هک  بـلـ هداتسرفن ,  توکس  ابار  ایـصوا  ایبنا و  لجوزع ,  دنوادخ  اریز 
زا , اهنیا همه  هکلب  هدش  رود  شتآ  زا  توکـساب ,  یـسک  هن  هدمآ و  بجاو  یـسک  رب  توکـس ,  ابادخ  یتسود  تیالو و  هن  هدـش و  یـسک 

مک و تسد  ار  نخـس  ! درم يا  دومرف : تفگ ,  نخـس  دایز  ناشیا  روضح  رد  هک  يدرم  هب  (ع )  رقاب ما  ـ ما دوش ـ . یم  لـصاح  نخـس  قیرط 
نخ بـلـکـه بـا سـ دا , ـتـ سر میـس نـفـ رز و  اب  ار  نانآ  داتـسرف , اردوخ  ناربمایپ  یتقو  لجوزع ,  يادخ  هک  نادب ,   ! يرام ـ ـش ـک مـی  چو کـ
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شخبمارآ نخـس ,  ع :)   ) قداص ماما  دناسانـش ـ . شناگدیرفآ  هب  ار  شدوخ  هناشن ,  لیالد و  نخـس و  قیرط  زا  لجوزع ,  يادخ  داتـسرف 
 . تسا ندنام  شوماخ  نخس و  رد  یگدنامردزا  رتهب  نتفگ ,  قح  نخس  ع :)   ) یلع ماما  درخ ـ . شخبمارآ  یشوماخ  تسا و  ناج 

 . نخس رب  توکس  يرترب 

یشوماخ (ص :)  ادخ ربمایپ  تسالط ـ .  زا  یشوماخ ,   , تسا هرقن  زا  نخس ,  هک  ینک  ضرف  رگا   ! مرـسپ دومرف : شدنزرف  هب  ع )   ) نامقل  ـ
نخـس نوچاما  دوش  یم  دادـملق  راـکوکین  تسا ,  شوماـخ  هک  یناـمز  اـت  نمؤم  هد  بـنـ ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما هرقن ـ .  نخـسو ,  تسـالط  , 

کیاریز یبوخ ,  زا  رگم  نتسب ,  ورف  مد  داب  وت  رب   ! مدنزرف دومرف : ع )   ) نامیلس هب  (ع )  دواد راکدبای ـ . دروخ  یم  مقر  راکوکین  ای  دیوگ ,
, دـشاب هرقن  زا  نخـس  رگا  مرـسپ !  دوش  یم  لصاح  ییوگرپ  زا  هک  تسا  ینامیـشپ  اهراب  زا  رتهب   , ینـالوط یـشوماخ  رثا  رب  ینامیـشپ  راـب 

. دوش لمات  تقد و  بابود  نیا  ثیداحا  نایم  شزاس  عمج و  رد  دشاب . الط  زا  یشوماخ  هک  تسازس 

 . حودمم یشوماخ 

ره تسین ـ .  يریخ  زین  یناداـن  يور  زا  نتفگ  نخـس  رد  هـک  ناـنچ  تـسین ,  يریخ  تـمکحزا ,  نتـسب  ور  نا فـ ـ بز رد  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
ـ .  تسا تدابع  دیوگ , ادخ  رکذ  هک  یسک  يارب  یـشوماخ  (ص :)  ادخ ربمایپ  تسا ـ .  تلفغ  نآ  دشابن , یندیـشیدنا  نآ  رد  هک  یتوکس 

مد دوخ , شناد  نایب  زا  دنمـشناد  صخـش  هک  تسین  راوازـس  (ص :)  ادـخ ربمای  پـ تسا ـ .  یگنگ  , رکفت نودـب  یـشوماخ  ع :)   ) یلع ماـما 
یناسک زا  دیناد , یمن  رگا  سپ   : )) تسا هدومرف  لاعتم  يادخ  دنک  توکـس  دوخ , ینادانرب  هک  تسین  راوازـس  زی  نادان نـ يارب  ددنبورف و 

وا هب  نتفگ  نخـساب  سپ  تسا  یگتـشگرس  یعون  راـچد  دوـش , یم  ییاـج  دراو  هک  سک  ره  ع :)   ) یلع ما  ـ ما دیـسرپب ـ .)) دـنناد  یم  هک 
. دیهد رطاخ  طاسبنا 

 . نخس زا  رترب  ییشوماخ 

تمالس وت  يارب  هک  ییـشوماخ  دشوپ ـ . وت  ربراع  هماج  هک  تسا  ینتفگ  نخـس  زا  رتهب  دشخبراقو , ار  وت  هک  ییـشوماخ  ع :)   ) یلع ماما   ـ
هک تسا  ینخـس  زا  رتهب  دناشوپوت , رب  تمارک  هماج  هک  ییـشوماخ  دناشن ـ . راب  هب  تمالم  تیارب  هک  تسا  يراتفگ  زا  رتهب  دروآ , یپ  رد 
 , یبوخ ندرک  الما  تسا و  لامعا )  بتاک  ناگتـشرف  رب   ) يدب ندرکالما  زا  رتهب  یـشوماخ ,  (ص :)  ادـخ ربما  پـیـ دروآ ـ . تمادـن  تیارب 
 . تسا ییوگ  هوایزا  رتهب  نتفگ ,  نخس  رد  یناوتان  تسا ـ .  نتفگ  غوردزا  رتهب  ندوب ,  گنگ  ع :)   ) یلع ماما  تسا ـ .  یشوماخ  زا  رتهب 

. ادخ يایلوا  یشوماخ 

 ( نتفرگ  ) تربع ناشهاگن ,  دنرگن و  یم  و  تسادخ )  ) دای ناش ,  یـشوماخ  دنوش و  یم  شوماخ  , ادخ يایلوا  انامه  (ص :)  ادـخ ربمای  پـ  ـ
ار ناشیاهلد  وا  زا  تیـشخ  سرت و  هک  تسا  یناگدنب  ار  ادـخ  ع :)   ) یل ما عـ ـ ما تسا ـ .  تمکح   , ناشنخـس دـنیوگ و  یم  نخـس  تسا و 
دنوادخ پـیـشـی يوس  هب  كاپ  ياهراک  اب  دندنمدرخ  رونخـس و  ینامدرم  هک  یلاح  رد  تسا ,  هتـسب  ورف  راتف  زا گـ ار  ناشنابزو  هتـسکش 

. دنهد یمن  تیاضر  دوخ , كدنا  لمع  هبو  دنرامش  یمن  دایز  ادخ , هاگشیپ  رد  ار  رایسب  لمع  دنریگ , یم 

 . نخس نیرتهب 

ـ . زادنین جنر  هب  ار  اه  هشیدـنا  نآ ,  ندـیمهفو  دوشن  رازیب  هجنر و  نآ  ندینـش  زا  اهـشوگ  هک  تسا  نآ  نخـس ,  نیرتهب  ع :)   ) یلع ما  ـ ما  ـ
نآ نخـس ,  نیرتهب  دنمهفب ـ . ار  نآ  ماع  صاخو و  دشاب  هتـسارآ  بیکرت )  فیلات و  نسح   ) مظن ییابیز  هب  هک  تسا  نآ  نخـس ,  نیرتهب 
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 . تسادخ نخس  نخس ,  نیرتهب  (ص :)  ادخ ربمایپ  دشابن ـ .) نآ  رد  لخمزاجیا  لمم و  بانطا   ) دشاب كدنا  هن  دروآ و  لالم  هن  هک  تسا 

(. انعمرپ ظفل و  مک   ) عماج نخس 

اب نم  مدش ـ .  زوریپ  دنکفا ) رافک  لد  رد  نم  زا  دنوادخ  هک   ) تشحو بعر و  اب  مدش و  ثوعبم  عماج  نخس  هب  نم  (ص :)  ادخ رب  ـ ما پـیـ  ـ
 (, (ص ادخ لوسر  زا  شراوگرزب  ناردپ  زا  لقن  هب  (ع ,)  رقاب ماما  دش ـ . هداد  نم  هب  عماج  نخس  مدش و  زوریپ  نمـشد  رب  تشحو  بعر و 

هداتـسرف خرـس  هایـسودیفس و  يوس  هب  نم  تسا :  هدشن  هداد  نم  زا  شیپ  ناربمایپ  زا  کی  هب هـیـچ  هک  هدـش  هداد  نم  هبزیچ  جـنپ  دومرف :
میار ـم بـ یا غـنـ مد ,  ـ ـش زوریپ  تشحوو  بعر  اب  دـش , هدادرارق  هاگ  هدجـس  نم  يارب  كاخ  نیمز و  تسا ,)  یناه  ـتـم جـ لا ـ ـسر  ) ما هدـش 

 . سا هدش  هداد  نم  هب  عماج  نخـس  دوب و  هدـشن  لالح  نم ـ  زا  شیپ  ربمایپ  چـیه  دومرف : ای  سک ـ  چـیه  يارب  هک  یلاح  رد  هدـش ,  لالح 
هک درک  شهاوخ   ( (ص ادخ لوسر  زا  ینیشن  هیداب  نآرق ـ .  دومرف : تسیچ ؟  عماج  نخـس   : مدیـسرپ (ع )  رقاب ترـضح  زا  دیوگ : یم  اطع 

نامه و   ) درک رارکتراب  هس  ار  دوخ  شهاوخ  نیشن ,  هیداب  يریگن  مشخ  هک  منک  هیـصوت مـی  دومرف : ترـضحدزومایب  وا  هب  عماج  ینخس 
(ص ادـخ لوسر  زا  ـد جـعـفـی  یز یـ منک ـ .  یمن  یلاؤس  رگیددـعب  هب  نیا  زا  تفگ :  دـمآ و  دوخ  هب  درم  نآ  هک  نیا  اـت  دینـش ) ار  باوج 

 . سرتب ادخ  زا  یناد ,  یم  هچنآ  رد  دومرف : (ص )  ادخ لوسر  دشاب , عماج  هک  دیامرفب , وا  هب  يا  هلمج  هک  درک  شهاوخ  (

 . ینخس شوخ  يرترب  شزرا و 

رب ار  ناشنایم  ناطیش ,  انامهدنیوگب  تسا  رتهب  هک  ار  هچنآ  وگب : مناگدن  و بـه بـ ((. )) دییوگب نخـس  شوخ  نابز )  هب   ) مدرم اب  و   . )) نآرق
ینخـسو دـیراد  اورپ  ادـخ  زا  دـیا , هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   ((. )) تسا راکـشآ  ینمـشد  ناسنا  يارب  ناطیـش  هک  یتسار  دـنز  یم  مه 

هب اعطق  درب  نامرف  ار  شربمایپ  ادـخ و  سک  ره  دـیاشخبب و  امـش  رب  ار  نات  ـ نا ـ ها ـنـ گو دروآ  حالـص  هب  ار  امـش  لامعا  ات  دـییوگب , راوتـسا 
نآ زا  ام  ياهرادرک  دنیوگ : یم  دنبات و  یمرب  يور  نآ  زا  دنون  يو بـشـ لـغـ سـخـن )   ) نو و چـ  ((. )) تسا هدمآ  لیان  یگرزب  يراگتـسر 
هک يدرم  هب  خـساپ  رد  (ص ,)  ادـخ ربمایپ  میتسین ـ .))  نانادان   ( تبحاصم  ) يایوج امـش , رب  مالـس  تسامـش  نآ  زا  امـش  ياهرادرک  ام و 

تواخس تسا :  یکین  ياهرد  زا  زیچ  هس  ع :)   ) یل ما عـ ـ ما نتفگ ـ .  نخس  وکین  ندرک و  ماعطا  : دومرف تسا ,  مادک  اهراک  نیرترب  دیسرپ 
یم هدـید  ناشنورد  زا  اهنآ  نوریب  هک  تسا  ییاـهقاتا  تشهب  رد  (ص :)  ادـخ ربما  پـیـ رازآ ـ . ربارب  رد  ییابیکـشو  راـتفگ  ییوکین  سفن و 

جاورار مالس  دننک , ماعطا  دنیوگب , نخـس  شوخ  هک  دنوش , یم  نکاس  نم  تما  زا  یناسک  اهقاتا  نیا  رد  ناش  ـ نور زا بـیـ ناشنورد  دوش و 
نابز هب   ) مدرم اب  و   )) هیآ هرابرد  (ع ,)  رقاب ماما  دنرازگبزامن ـ . نانآ  دنا , هتفخ  مدرم  هک  ماگنه  بشو  دـنهد  همادا  نتفرگ  هزور  هب  دـنهد ,

يا ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دییوگب ـ . مدرم  هب  دوش , هتفگ  امـش  هرابرد  دیراد  تسود  هک  ار  ینخـس  نیرتهب  : دومرف دییوگب ,)) نخـس  شوخ  ( 
هدایز زا  دـیراد و  هگن  ار  ناتیاهنابز  دـییوگب و  نخـس  وکین  مدرماب  دیـشابن  گنن ,  بیع و  ثعاـب  دیـشاب و  اـم  رویز  هیاـم  هع !  ـیـ ـش هور  گـ
مدرم اب  و  : )) دیامرف یم  لجوزع  دنوادخ  دینکن  راوس  ناتیاه  هناشرب  ار  مدرم  دیسر و  اد بـتـ زا خـ دیراد ـ . ناشزاب  تشز ,  نخـس  ییوگ و 

هب ار  لجاو  دهد  یم  شیازفا  ار  يزور  دـنک و  یم  دایز  ار  ییاراد  کین ,  راتفگ  (ع :)  داج ـ ـس ما  ـ ما دـییوگب ـ .)) نخـس  شوخ  نابز )  هب  )
هک نآ  هب  دنگوس  (ص :)  ادخ رب  ـ ما پـیـ درب ـ . یم  تشهب  هب  ار ) صخـش   ) دـنادرگ و یم  بوبحم  هداوناخدزن  ار  ناسنا  دزادـنا و  یم  ریخات 

, دییوگب کین  راتفگ  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما دشاب ـ . کین  راتفگ  زا  رت  ینتـشاد  تسود  هکدـندرکن  یقافنا  چـیه  مدرم  تسوا ,  تسد  رد  مناج 
یتشز دیونـشبابیز ـ . خـساپ  ات  دـییوگب , نخـس  ابیز  دیـشاب ـ . نارادرک )  وکین   ) نآ لهازا  ات  دـینک  کین  رادرک  دـیوش و  هتخانـش  نآ  هبات 
تدوخ هب  تسوا ـ .  ربارب  رد  يزوریپ  دـشاب , وکین  شراـتفگ  هک  ره  ییوـگ ـ .)  یم  هک   ) تسا نخـس  یتـشززا  يونـش ,)  یم  هک   ) خـساپ

هب ار  تنابز  ینام ـ .  نمیا  شنزرـس  زاات  هد ,  تداـع  ییوگوکن  هب  ار  تناـبز  هدـم ـ .  يرادرک ,  تشز  يراـتفگ و  تشز  نیرتمک  هزاـجا 
نیریـش شناـبز  هـک  یـسک  كدـنا ـ .  تناهاوخدـب  دـنوشدایز و  تنارادتـسود  اـت  هد ,  تداـع  نارگید )  هـب   ) ندرک مالـس  ییوـگمرن و 
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. دنوش دایز  شناردارب  , دشاب

 (. هقرفتم  ) نخس

 ( نخـس ,) روآدوس اما  هدرمژپ  ملاس و  روآدوس ,  : تسا هنوگ  هس  نخـس  (ص :)  ادـخ ربما  پـیـ تسا ـ .  ییاهتفآ  ار , نخـس  ع :)   ) یلع ماما   ـ
 ( نخس  , ) هدرمژپ اما  دراد و  تسود  ادخ  هک  دیوگ  یم  نآ  هک  تسا  یسک  نخـس )   , ) ملاساما دا مـی کـنـد  ار یـ اد  تسا کـه خـ یـسک 

شرگید تمسق  نآ  زا  یتمـسق  هک  تسا  ینخـس  نخـس ,  نیرتدب  ع :)   ) یلع ماما  دزادرپ ـ . یم  مدرم  رخـسمت  نعط و  هب  هک  تسا  یـسک 
يارب وگم ـ . نخـس   , یتفاین ییاج  نخـس  يارب  هاگ  ره  10 ـ . ))  )) تسا ینخـس  ار , ییاج  ره  دنا ـ . یناعم  ياهبلاق  ظافلا , دـنک ـ . ضقنار 

ار وا  شراتفگ  هک  یسک  تسا ـ .  راتفگ  نابز  زا  رتوگتـسار  لاح ,  نابز  دوش ـ . یم  يداقن )  ای   ) نوگرگداه هتفگ  هک  تسا ,  مهف  بابرا 
 . تسا هدرک  بورغ  شدرخ  هنیآ  ره  , دیآ شوخ 

 . لامک

 . لامک

ودوشرود وا  زادرخ  هکره   , سپ یتروص  تسا و  يدرخ  ناسنا ,  لام ـ .  يایوج  نادان  تسا و  لاـمک  بلاـط  دـنمدرخ , ع :)   ) یلع ماـما   ـ
ل;! ــ ـ, ـدـ; ـشا فرا بـ در مـتـعـ يا خـ ـ یو ـر کـه جـ هو ـت  ـسا نا  ير بـی جـ ـنـد پـیـکـ نا تـسین و بـه مـ لـماک  ددرگ , شهارمه  تروـص 

یم اهر  ار  لوصاو  دـنور  یم  دـیاوز ) و   ) عورف لابند  مدرم  زا  يرایـسباریز  , دسانـشبار  ( عورف ) دـیاوزو لوصادـیاب  ;€ ّ &ب خژ ;ـ4ً;ج; ــ,ـ
ناهانگ زا  ندرک  يرودواهزامن  هب  ندرک  هیکت  نید ,  رد  روما  لصا  دوش . یم  زاین  یب  عرف  زا  دروآ , تسد  هب  ار  لصا  هک  ره  سپ ,  دننک 

هب يوش  مورحم  نآ  زا  رگا  تسین ,  يزاین  یب  نآ  زا  یندز  مهرب  مشچ  هک  تسا  يزیچ  يد بـه  ـبـنـ یا پـ اـهنیا , همهزارتمزـال  تسا و  هریبک 
 . يا هدش  دنم  هرهب  ینک ,  تدابع  مهف و  اب  ماوتار  نآ  رگا  یتفارد و  تکاله 

 . لامک هب  ندیسر  رد  صقن  زا  یهاگآ  شقن 

توهـش و و  تسا .  رتهاـگآ  شیوـخ  صقن  زا  هک  تسا  یـسک  مدرم ,  نیرتلماـک  تـسا .  هدـمآ   ( ع  ) یلع ماـما  هـب  بوـسنم  يرعـش  رد   ـ
ـ . ریگم مک  تسد  , دشاب زیچان  دنچ  ره  ار , يدرد  چیه  و  شورفم .  ییاهب  چیه  هب  ار , تیفاع  دـنک . یم  بوکرـس  رتشیب  ار  دوخ  يدـنمزآ 
ـ .  تسوا لضف  یناوارف  لامک و  هناشن   , شندوب صقان  زا  ناسنا  یهاـگآ  لـماک ـ .  صخـش  رگم  , درمـشن صقاـن  ار  دوخ  ع :)   ) یلع ماـما 

 . تسا بایان  ایند  رد  لامک , 

 . لماک نانز 

محازم و رتخد  هی  ـ سآ ـد : ند ـیـ سر لامک  هب  نت  راهچ  اهنت  نانز  زا  اما  دنا , هدیـسر  لامک  هب  يدایز  رامـش  اهدرم  زا  (ص :)  اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
تسا و دلیوخ  تخد  هجیدخ  تشهب ,  نانز  نیرترب  دمحم ـ . تخد  همطاف  دـلیوخ و  تخد  هجیدـخ  نارمع ,  رتخد  میرم  نوعرفرـسمه , 

 . نوعرف رسمهو  محازم  رتخد  هیسآ  نارمع و  رتخد  میرمو  (ص ,)  دمحم تخد  همطاف 

 . لامک هب  ندیسر  لماوع 

وا کچوکوضع  ود  وا  تئی  ود هـ شگرزب و  وضعود  وا و  کچوک  وضع  ود  هب  تسا :  تلـصخ  شـش  هب  درم , لامک  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
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تمهو درخ  وا , گرزب  وضع  ود  دـیوگ  یم  نخـس  شنابز  اب  دـیوگب , نخـس  رگا  دـگنج و  یم  شلداب  دـگنجب  رگا  تسوا ,  نابز  لد و 
دید , دوب مادنا  شوخ  تماق و  دنلب  يدرم  هک  ار   ( بلطملادبع نب   ) سابع (ص )  ادـخرب ـ ما پـیـ تسوا ـ .  لامج  لام و  وا  تئیه  ود  تسوا و 

نتفگ تسرد  بـه  دو : ـ مر ربمایپ فـ تسیچ ؟  هب  درم  ییابیز  ادخ , لوسر  يا  تفگ :  سابع  یتسهابیز !  وت  ومع ! يا  دومر : در و فـ یمسبت کـ
زا تسا  ترابع  یقیقح ,  لامک  (ع :)  رقاب ما  ـ ما ییوخشوخو ـ .  لجوزع  يادخ  زا  نتشاد  اورپ  دومرف : تسیچ ؟  لامک  تفگ :  قح  نخس 
رد ییابیکـش   : تسا زیچ  هس  رد  لامک  ع :)   ) یلع ماما  تشیعم ـ .  رد  نتـشاد  هگن  هزادنا  تخـس و  يالبربارب  رد  ییابیکـش  نید و  رد  مهف 
اب ودـسر  یم  لاـمک  هب  سفن  هک  تسادرخ ,  اـب  هاوخ ـ .  کـمک  هب  ندرک  کـمک  اهتـساوخ و  اهـشهاوخرد و  ییاـسراپ  بئاـصم ,  ربارب 

 . تسا درخ  ناسنا ,  لامک  تسوا ـ .  لضف  وا , شزرا  تسوا و  درخ  یمدآ ,  لامک  دوش ـ . یم  هتخاس  سفن  هک  تسا ,  تدهاجم 

 . لماک ناسنا  یگژیو 

زا ) ار دوخ  وا  دشاب , ربارب  شیاهیدب  اهیبوخ و  هاگره  تسا و  لماک  وا  دـشاب , رتشیب  وا  ياهیدـب  زادرم  ياهیبوخ  هاگ  ره  ع :)   ) یل ما عـ ـ ما  ـ
ربوا يدـج  هک  تسا  یـسک  لماک ,  ناسنا  تسا ـ .  هدـش  كاله  وا  دـشاب , شیاـهیبوخ  زا  رتشیب  شیاهیدـب  رگا  هتـشاد و  هگن  تکـاله ) 

هب هک  تسا  تلـصخ  هس  ع :)   ) قداص ما  ـ ما دراذـگ ـ . ورف  تسین  وا  هدـنبیزار  هچنآ  هک  تسا ,  یمدآ  لامک  زا  دـشاب ـ . هریچ  شا  یخوش 
ای دوش و  هدرمش  تخبشوخ  , دشابن اناد  هک  یسک  تسین  راواز  سـ ینخس ـ .  اویـش  ییابیز و  يدنمدرخ ,   : تسا لماک  دوش  يزور  سک  ره 

هرز شوپب و  مرش  هماج  ع :)   ) یل ما عـ ـ ما دوش ـ . هدرمش  لماک  تسینابیکش ,  هک  یسک  ای  دیآ و  رامش  هب  هدوتس  دشابن , نابرهم  هک  یسک 
. دوش لماک  وت  یگبترم  دنلب  ات  يوگ ,  نخس  مک  نانزاب  راد و  هگن  ار  يردارب  نک و  نت  هب  يرادافو 

 . یکریز

 . كریز

تـسوا درخ  شا  هشیر  كریز ,  دنادرگ ـ . صلاخ  ادـخ ) يارب   ) ار شلامعا  دسانـشبار و  دوخ  هک  تسا ,  یـسک  كریز  ع :)   ) یلع ماما   ـ
ـ . درادزاـب دوخ , زا  ار  شهوکن  دـشاب و  رتهب  شزوریدزا  وا  زورما  هک  تسا ,  یـسک  كریز  وا ـ . راـبت  شنید ,  وا و  يوخ  شیگنادرمو , 

یـسک كریز  دناریمب ـ . ار  شلیاذر  دوخ , سفن  ياوه  توهـش و  بوکرـس  اب  دـنک و  هدـنز  ار  شیوخ  لیاضف  هک  تسا ,  یـسک  كر  ـ یز
رد ار  شیوخ  توهـش  مامز  هک  تسا ,  یـسک  كریز  دـنک ـ . تساوخزاـب  داـیز  شیوخ ,  سفن  زا  دـشاب و  لـفاغ  دوخ  ریغ  زا  هک  تسا , 
هک تسا ,  یـسک  كریز  (ص :)  ادـخ ربما  پـیـ دـنک ـ . نت  هب  يرابدرب  هرز  دـشوپرد و  ایح  هماج  هک  تسا ,  یـسک  كریز  دریگ ـ . رایتخا 

دیامن يوریپ  نآ ,  شهاوخ  سفنزا و  هک  تسا ,  یسک  ناوتان  هد و  ـ نا ـ مرد دنک و  راک  گرم  زا  سپ  يارب  دزاس و  موکحم  ار  دوخ  سفن 
كر ـ یز لطاب ـ .  شنمـشد  تسا و  قح  شتـسود  كریز ,  مدآ  ع :)   ) یلع ماما  دـشاب ـ . هتـشاد  تاعقوت  اهوزرآ و  لجوزع ,  يادـخ  زا  و 

رد كر ,  ـ یز دنک ـ . بوکرـس  روهقم و  ار  شیوخ  تروس  يدنت و  مشخ ,  ماگنه  رد  دشاب و  دوخ  توهـش  ریگ  شیپ  هک  تسا ,  ـی  ـس کـ
وکین داب  امـش  رب  ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دوش ـ . نامیـشپ  , دـنک هانگ  هاـگ  ره  دـبلط و  شزرمآ  دـنک , يدـب  هاـگره  هک  تسا  یـسک  تقیق  حـ

هک يروط  هب  تسا  كریز  ایند  راکرد  یمدآ ,  تا  ـ قوا ـی  ها ار گـ ـ یز دیزودنیب , نتـشیوخ  يارب  دـینک و  راک  ناتترخآ  يارب  ندـناوخزامن 
یکریز ع :)   ) یلع ماما  دشاب ـ . كریز  ترخآ  راک  رد  هک  تسا ,  یـسک  كریز  تقیقح  رد  اما  تسا ,  گنرز  هچ  ینالف  : دوش یم  هتفگ 

 . تساهنآ نیرتکریز  نانمؤم ,  نیرت  فیرش  داعم ـ . ندرک  تسرد  اهمارح و  زا  يرود  تسا و  ناحبس  يادخ  زا  زیهرپ  , 

 . يدنمشوه
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اب ندـیمهف ,  وا ـ . رهاـظو  تروـص  هب  هن  تسوا  شوـه  هب  ناـسنا ,  دـیورب ـ . یندوـک  گـنج  هب  يدنمـشوه ,  هلیـسو  هب  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
تمکح تفاـیرد  شوه ,  ییاـنیب  تسا :  هخاـش  راـهچ  رب  نیقی  تسا ـ .  یباـیهار  تیادـه و  ثعاـب )   , ) يدنمـشوه تسا ـ .  يدنمـشوه 

دوش نشور  وا  رب  قیاقحو )   ) تمکح دشاب , هتشاد  انیب  شوه  ـه  کر ار هـ ـ یز نا ,  ـیـنـیـ ـش شور پـیـ هار و  هب )  هجوت   ) تربعزا و يزومآدنپ  ,
 . تسا هدوب  ناینیشیپ  اب  ییوگ  دزومآ , تربع  هک  ره  دزومآ و  تربع  دوش , نشور  شیارب  تمکح  هک  ره  و 

 . ناکریز ياهیگژیو 

نآزاار ناشیاهلدودنتسبورف  مشچ  نآ  قر  قرز و بـ زا  ـد و  نراد ـمـن  شد ار  ـیـا  ند ـه  کد ـتـنـ ـس ـی هـ نا ـ ـس کـ نا ,  ـ کر ـ یز ع :)   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
یتمینغار دوخ ) زا   ) تعاط نا ,  ـد سـبـحـ نواد خـ تسا ـ .  ناکریز  هداد  قالط  ایند , دندش ـ . نادیواج  يارـس  هتفیـش  دندرک و  نادرگیور 

زج یلـصاح  شا  هزور  زا  هک  يراد ,  هزور  اس  بـ دـننک ـ . یم  یهاتوک  قح )  تعاـط  رد   ) ناـناوتان هک  هاـگ  نآ  هداد ,  رارق  ناـکریز  يارب 
ناکریز و باوخاشوخ  درب  یمن  یبیصن  جنر  يرادیب و  زج  شا  هنابش  تدابع  زا  هک  يراد ,  هدنز  بش  اسبو  درب  یمن  یگنشت  یگنسرگ و 

دراد دوجو  بولطم  ینایاپو  نشور  يا  هداج  كانبات و  ییاـههار  راکـشآ و  ییاـه  هناـشن  قح ,)  زا   ) تعاـط يارب  ناـنآ ـ .  يراوخ  هزور 
. دننادرگ يور  نآ  زا  ناگلفس ,  دنیآرد و  نادب  ناکریز , 

 . نامدرم نیرتکریز 

ودـشاب گرم  دای  هب  نانآ ,  همه  زا  رتشیب  هک  یـسک  : دومرف تسیک ,  نانمؤم  نیرتکریز  هک  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  (ص ,)  ادـخ رب  ـ ما پـیـ  ـ
شیب هک  یسک  : دومرف تسیک ,  مدرم  نیرت  شیدنارود  نیرتکریز و  هک  شـسرپ  ـن  یا ـخ بـه  ـسا رد پـ دزاس ـ . رت  هدامآ  نآ ,  يارب  ار  دوخ 

نآ زا  ار  ترخآ  تمارک  ایند و  تفارـش  دـنناکریز , نانیا  دزاـس  هداـمآ  گرم  يارب  ار  دوخ  همه ,  زا  رتشیبو  دـشاب  گرم  داـی  هب  همه ,  زا 
هب دسانش و  زاب  شیهارمگ  زا  ار , دوخ  تیاده  هک  یـسک  دومرف : مدرم ,  نیرتکریززا  لاؤس  هب  خساپ  رد  ع ,)   ) یلع ماما  دنا ـ . هدرک  دوخ 
ـ .  تسامش نیرتاسراپ  امش , نیرتکریز  دنکفا ـ . رود  ار  شیایند  هک  تسا  یسک  مدرم ,  نیرتکریز  دنک ـ . ور  دوخ , يراگتـسر  تیاده و 

. دشاب رتابیکش  قح  هار  رد  هک  تسا  یسک  اهنآ , نیرتکریز  تساهنآ و  نیرتارادماب  مدرم  نیرترب 

 . ناکریز نیرتکریز 

ار شدیما  عمط و  دنک و  عطق  نآ  زا  ار  شیوزرآو  دیما  درادب و  نمشد  ار  شیایند  هک  تسا  یـسک  ناکریز ,  نیرتکریز  ع :)   ) یلع ماما   ـ
 (: ع  ) یلع ماـما  ندرک ـ .  هاـنگ   , تقاـمح نـیرت  هناـقمحا  تـسا و  يراـگزیهرپ   , یکریز نیرتـکریز  (ص :)  ادـخ ربماـیپ  درادرب ـ . اـیند  زا 

سپ ياربو  دشکب  باسح  دوخ  سفن  زا  هک  تسا  یـسک   , ناکریز نیرتکریز  (ص :)  ادـخ ربمایپ  تسا ـ .  يراگزیهرپ   , یکریز نیرتکریز 
. دشاب هتشاد  اهوزرآ  مه ,  ادخ  زا  دنادرگ و  شیوخ  سفن  وریپ  ار  دوخ  هک  تسا  یسک  ناقمحا ,  نیرت  قمحا  دنک و  راک  گرم  زا 

 . سب نیمه  ناسنا  یکریز  رد 

هریچ دوخ )  ) شهاوخرب هک  سب ,  نیمه  ناسنا  یکریز  رد  دسانـشب ـ . ار  دوخ  بیاعم  هک  سب ,  نیمه  ناسنا  یکریز  رد  ع :)   ) یلع ماما   ـ
لادتعا هار  شیاه  هتساوخ  رد  دشاب و  هاگآ  شیوخ  ياهبیعرب  هک  سب ,  یکریز  نیمه  ار  یمدآ  دشاب ـ . شیوخ ,)  ) درخ رادرایتخا  دیآ و 

. دریگ شیپ  لادتعا  هر  شیاه  هتساوخردودنک  يور  هنایمدوخ  ياهزاینرد  هک  سب ,  یکریز  نیم  ار هـ ـی  مدآ دیوپ ـ .

 . یگیامورف

دلج 11 ۀمکحلا  www.Ghaemiyeh.comنازیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 68 

http://www.ghaemiyeh.com


 . یگیامورف

تسا لیاضف  همه  نمشد  یگیامورف ,  تساهشهوکن ـ .  عمجم  یگیامورف ,  تسا ـ .  يدب  خ ل )  رس ـ  ) داینب یگیامورف ,  ع :)   ) یلع ماما   ـ
ندـیزگرب یگیاـمورف ,  زاـسم ـ . دوـخ  هماـجار  نآ  سپ  تسا ,  تشز  یگیاـمورف ,  اـه ـ . یتـسپو  اـه  يدـبو  لـیاذر  هـمه  هدـنروآدرگو 

دهع هب  ندرک  تنایخ  یگیامورف  ياه  هناشن  زا  تسا ـ .  ییوخدب  یگیامورف ,  ياه  هناشن  زا  دیجمت ـ . شیاتس و  تذل  رب  تسا  یتسودلام 
ناکین رـس  تشپ  نتفگ  دـب  یگیامورف ,  نیرت  تشز  زا  تسا ـ .  ندرک  يراد  هیاسمهدـب  یگیامورف ,  ياـه  هناـشن  زا  تساـه ـ .  ناـمیپ  و 

نسح ماما  سا ـ .  هدیبسچ  یگیامورف  نوتس  ود  هب  دشاب , هدش  عمج  شدوجو  رد  نآ  هب  تبسن  لخب  اب  ایند  هب  يدنمزآ  سک  هـر  تسا ـ . 
 ( ناج  ) ناسنا هک  نیا  یگیا : ـ  ـ مور ـیـر فـ ـس رد تـفـ نـیـز  نتفگ ـ .  هاریب  دب و  ندیـشخب و  مک  یگیامورفزا : ـ  شـسرپ  هب  خـساپ  رد  (ع ـ ) 

. دیامن زواجتم )  ) میلست ار  شرسمهو  دنک  ظفح  ار  شدوخ 

 . هیامورف ياه  یگژیو 

ار ناگدازآو  دـشوپ  یم  رد  گنن  هرز  هیامورف  دـنک ـ . رییغت  شراتفر  لاوحا و  دور , رتارف  دوخ  هزادـنا  زا  هاگره  هیامورف  ع :)   ) یلع ماما   ـ
تردق هاگره  هیامورف  درادن ـ . مرـش  هیامورف ,  تسین ـ .  ینمیا  شیاهدنزگ  زا  یناما و  شرـش  زا  يدیما و  شریخ  هب  هیامورف  درازآ ـ . یم 

راکنا دوش , اطع  هاگره  ودزرو  هنیک  دنک , اطع  هاگره  هیامورف  دنک ـ . هدعو  فلخ  دهد , هدعو  نوچ  و  دیوگ ) ازـسان  ای   ) دنک يدعت  دبای ,
تـشزودناسرنرازآ هک  تسا  نیا  هیامورف ,  ناـسحا  نیرتهب  تسا ـ .  تلیذر  نیرت  تشز  هیاـمورف ,  ندرک  ناـسحا  دـنک ـ . یـساپسان )  (و 

وا هب  هک  ار  سک  ره  هیامورف  اریز   , ینک دامتعا  هیامورف  هب  هک  راهنز  دـنک ـ . غیرد  ار  دوخ  شـشخب  هک  تسا  نیا  هیامنارگ  ياهراک  نیرت 
تسا نیا  سکع  راوگرزب  صخـش  دنوش و  یم  رت  تسپ  وا  رظن  رد  مدرم  , دور رتالاب  هیامورف  ما  هـر چـه مـقـ راذگ ـ . یم  اهنت  , دنک دامتعا 
یثحب يدرم  و   ( هر  ) یسراف ناملس  نایم  ع :)   ) قدا ما صـ ـ ما تسا ـ .  لخب  هدیهوکن  تلصخ  ییوختـشزو و  يرادرکدب  هیامورف ,  هناشن   ـ .

ره میدوب و  دـیلپ  يا  هفطن  زاغآ  رد  ود  ره  ام  تف :  نا گـ ـلـمـ ـس یتسه . ؟  یچ  وت  یتسه ؟  یک  وت  تفگ :  ناملـس  هب  درم  نآ  تفرگ  رد 
نیگنـس شلامعا  يوزارت  یـسک  ددرگ , اپرب  اهوزارت  دوش و  تمایق  زور  نوچ  میوش و  یم  لیدـبت  هدـیدنگ  يرادرم  هب  ماجنارـس  ام  يود 

 . تسا هیامورفوا  دشاب  کبس  شلامعا  يوزارت  یسکو  تسا  راوگرزب  وا  دشاب 

 . مدرم نیرت  هیامورف 

نیرتـگرز زا بـ تسا ـ .  يزوـت  هنیک  قـالخا ,  نیرت  هیاـمورف  دـنک ـ . یم  تبیغ  هـک  تـسا  یـسک   , مدرم نـیرت  هیاـمورف  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
(. دنکزواجتم میلست  و   ) دراذگ اهنت  ار  شرسمهو  دنک  ظفح  ار  دوخ  ناج )   ) ناسنا هک  تسا  نیا  اه  یگیامورف 

 . ناگیامورف

 , ناـنادان ناـگیامورف و  تداـع  تسا ـ .  رتابیکـش  ناـشیاهناج  ناـگیامنارگ  تسا ,  رتروبـص  ناـشیاهرکیپ   , ناـگیامورف ع :)   ) یلع ماـما   ـ
, دـنک بلط  يزور  ناگیامورف  زا  هک  یـسک  تسا ـ .  گرزب  گرم  ناگیامورف ,  شیپ  نتخیر  وربآ  تسا ـ .  ناگدازآ  ناـمیرک و  ندرزآ 

 . تسا ناگیامورف  تلصخ  یلدتخس  روایب ـ . نتشاد  هزور  هناهب   , يدش دراو  ناگیامورف  رب  هاگره  تسا ـ .  هداد  تیاضر  ندش  مورحم  هب 

 . كاشوپ

 . كاشوپ
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مرن و اب و  ـ یز يا  ـه هـ ما زین جـ دناشوپ و  یم  ار  امـش  تروع  هک  میداتـسرفور  ـی فـ کا ـ ـشو ـمـا پـ ـش يار  مـا بـ مدآ !  ناد  ـ نزر يا فـ  . )) نآرق
 ( نیریـش روش و  يایرد   ) کی زا هـر  ـمـا  ـش و  ((. )) دیریگ دنپ  هک  دیاش  تسادـخ  ياه  هناشنزا  نیا  تسا  رتهب  امـش  يارب  نیا  اوقت , هماج 
هار هنهرب  ریگبدوخ و  هب  ار  تا  هماج  (ص :)  ادخ ربمایپ  ناشدیشوپ ـ .))  یم  هک  دینک  یم  جارختسا  ییاهرویز  دیروخ و  یم  هزات  تشوگ 

نیرتوکین ینک ـ .  نفک  دیفـس  هچراپ  رد  زینار  دوخ  ناگدرم  تسامـش  ياه  هماـج  نیرتهبزا  نآ  هک  دیـشوپب  دیفـس  ياـه  هما  جـ دـیورن ـ .
هما ـن جـ یر ـتـ بو زا مـحـبـ تسا ـ .  دیفـس  هماج  دـینک , یم  رادـید  ناتدـجاسم  رد  ناتیاهروگ و  رد  ار  لجوزع  يادـخ  نآ  اب  هک  يا  هماـج 

دیفـس ساب  لـ دـینک ـ . نفک  دیفـس  هچراپ  رد  ار  دوخ  ناگدرم  دـیناوخب و  زامن  , دیفـس هماج  اب  سپ  تسا  دیفـس  هماج  ادـخدزن , امـش  ياه 
يا هبنپ  ساـبل  ع :)   ) یلع ماـما  دـینک ـ . نفک  دیفـس  هچراـپ  ردزین  ار  دوـخ  ناـگدرم  تسا  رت  هزیکاـپ  رتوکیندیفـس و  هماـج  اریز  دیـشوپب ,

لوسر تسام  سابل  و  (ص )  ادـخ لوسر  سابل  نآ  هک  دیـشوپب , يا  هبنپ  سابل  تسام ـ .  سابل  و  (ص )  ادـخ لوسر  سابل  نآ  هک  , دیـشوپب
تسا و ناربماـیپ  ياهـسابل  زا  ناـتک  ع :)   ) قداـص ماـما  دوب ـ . راـک  رد  یتلع  هک  نیا  رگمدیـشوپ  یمن  نییوم  یمـشپ و  ساـبل  (ص )  ادـخ

. دنایور یم  ار  تشوگ 

 . كاشوپ رد  يور  هنایم 

نارمع و نب  یـسوم  يور ـ .  هنایم  اب  ماؤت  ناشکاشوپ  تسا و  تسرد  قح و  ناـشراتفگ  : ـ  نارا ـ گز ـیـ هر ـف پـ ـصورد ع ـ )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
میلـسترگا هکدندرکطرـش  واابو  دندش  دراو  نوعرف  رب  تسد ,  رد  یتسدـبوچو  دنتـشاد  نت  رب  یمـشپ  هبج  هک  یلاح  رد   , نوراه شردارب 

یناشیرپ رقف و  نیا  اب  هک  دینک  یمن  بجعترفن  ود  نیا  زا  امـش  ایآ  تفگ :  نوعر  فـ دنام . رادیاپ  شتردق  تزع و  اجرب و  شیهاشداپ  دوش ,
نآ تسد  هب  نیرز  ياهدنبتـسد  ارچ  سپ  دـننک ؟ یم  نییعت  طرـش  نم  یهاشداپ  ياقبو  تردـق  رار  ـتـمـ ـسا يار  دـینیب بـ یم  اه  نآ  رد  هک 
ـ . درمـش یم  تسپ  ار  یـشوپ  هنیمـشپو  هنیمـشپ  داد و  یم  تیمها  يزودـنارز  رز و  هب  هک  دوب  ور  نآ  زا  وا  نخـس  نیا  تسین ؟  هتخیوآاه 

هماـج درک و  یم  دوخ  شلاـب  ار  گنـس  وا  میوگ  یم  ع )   ) میرم نب  یـسیع  زا  یهاوخ  رگا  و  : ـ )  ع  ) یـسیع فـصو  رد  ع ـ )   ) یلع ما  ـ ما
دوخ تسد  اب  تسـشن و  یم  ناگدرب  دننام  دروخ و  یم  اذـغ  نیمز  يور   ( (ص ربمایپ (ص : ـ )  رب ـ ما ـف پـیـ ـصو رد  دیـشوپ ـ . یم  تشرد 

منیشن و یم  نیمز  يور  مشوپ و  یم  تشرد  هماج  نم  (ص :)  ادخ ربمایپ  درک ـ . یم  هلـصو  ار  شـسابل  اصخـش  دز و  یم  هنیپ  ار  شـشفک 
يا تسین ـ .  نم  زا  دـنادرگ , يور  نم  تنـس  زا  هک  ره  سپ ,  منک  یم  راوس  مرـس  تشپ  مه  ار  رفن  کی  موش و  یم  راوس  نـالاپ  یب  غـالا 

رد ع )   ) یلع ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دـباین ـ . هار  وت  دوجو  هب  رورغ  رخف و  ات  نک ,  نت  رب  میخـض  تشرد و  هماـج  شوپب و  ربز  ساـبل  رذاـبا !
هتفرگ داریا  ترضح  هب  هراب  نیا  رددناوخ  هبطخ  مدرم  يار  بـ دو , هدیشوپ بـ یمشپ  هلصو  اب  هدش  هلصو  تشرد و  یـسابرک  هماج  هک  یلاح 

يا هماـجاب  ار  ع )   ) یلع تسا :  هدـمآ  یتـیاور  رد  دریگ ـ . یم  وگلا  نآ  زا  نمؤمو  دـنک  یم  عضاوتم  ار  لد  هماـج ,  نیا  دومرف : ماـما  دـش 
قشمرس نآزا  نانمؤم ,  ددرگ و  یم  لیلذ  سفن  دوش و  یم  عشاخ  لد  هماج ,  نیا  اب  دومرف : دنتفرگداریا  وا  هب  دندید و  هدش  هلصو  هنهک و 

يو يرو کـه بـ هب طـ شرت  غود  يرادـقم  ترـضح  نآربارب  رد  مدـید  مدـشدراو ,   ( ع  ) نینمؤـملاریما رب  همقلع :  نـب  عـقـبـۀ  دـنریگ ـ . یم 
؟ دـیروخ یم  ییاذـغ  نینچ  کـی  نینمؤـملاری !  ـ ما يا  مدرک :  ضرعدراد  رارق  کـشخ  ناـن  هـکت  درزآ و چـنـد  ار  ما مـ ـ ـش نآ مـ ـی  ـشر تـ

هماج نیا  زا  رتربزو  دروخ  یم  ار  اه  نا  ـن نـ یا زا  ـکـتـر  ـش خـ (ص )  اد لو خـ ـ ـسر هک  مدوب  دهاش  دوخ  نم  دونجلاابا ! يا  دومرف : ترـضح 
زا (ص )  ادـخ ربماـیپ  موشن ـ .  قحلم  ترـضح  نآ  هب  مسرت  یم   , مریگن شیپ  رد  ار  (ص )  ادـخ لوسر  شوررگا  نیارباـنب ,  دیـشوپ  یم  ار 
 ( (ص ادخ ربما  پـیـ دشاب ـ . هرهش  یتشز  هب  هک  یسابل  دشاب و  امن ) تشگنا   ) هرهش ییابیز  هب  هک  یسابل  دومرف : یهن  سابل  عون  ود  ندیشوپ 

نیا نایم  طسو  دح  دیاب  هکلب  نآ  یهاتوک  يدنلب و  نآ و  يربز  یمرن و   , سابل تماخض  یکزان و  رد  ترهـش  دومرف : یهن  ترهـش  ود  زا 
هزاجا اه  نآ  هب  دراپـس و  یم  تناما  هب  درم  دزن  ار  اه  نآ  تسادـخ و  نآ  زا  اه  ییاراد  ع :)   ) قداـص ماـما  درک ـ . تیاـعرار  تایـصوصخ 

. دوش وت  تفخ  ثعاب  هن  ینک و  ادیپ  ترهش  نآ  هب  هن  هک  شوپب ,  یسابل  دنشوپب ـ . يور ,  هنایم  اب  دنروخب و  يور ,  هنایماب  هک  تسا  هداد 
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 . تسا نامز  نآ  مدرم  سابل  ینامز  ره  سابل  نیرتهب 

ـمـا ـش دراد ! ـت  حـال ـ ـص هب  دـنوادخ  درک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  يدرم  هک  مدوـب  ع )   ) قداـص ماـما  تمدـخ  رد  ناـمثع :  نـب  دا  حـمـ  ـ
مینیب یم  هک  یلاحرد  اه , نیا  لاثما  دیـشوپ و  یم  یمرد  راهچ  نهاریپ  , درک یم  نت  هب  نشخ  سابل  ع )   ) بلاـط یبا  نب  یلع  هک  دـیدومرف 

یم ینامز  رد  ار  اه  سابل  نآ  ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  دومرف : وا  هب  ترـضح  دـیوگ : یم  داـم  حـ دـیا .! هدیـشوپوکین  يا  هماـج  دوخ  اـمش 
مدر سا مـ ـی لـبـ نا ـ مز ره  سابل  نیرتهب   , سپ دش  یم  وا  ترهش  بجوم  دیـشوپ , یمزورما  ار  ییاه  سابل  نانچ  رگا  دوبن  بیع  هک  , دیـشوپ
ماما دیامن ـ . یم  راتفر  ترضح  نآ  هویش  هب  دشوپ و  یم  ع )   ) یلع دننام  ییاه  هماج  دنک , مایق  هک  هاگ  نآ  ام  مئاق  اهتنم  تسا ,  نامز  نآ 
راهنز سپ ,  تسا  سابل )   ) هجنگ رد  نآ  يرادهگن  زا  رتبوبحم  , ادخ دزن  رد  تمعن  نتخاس  راکـشآ  دومرف : , دایز نب  دـیبع  هب  ع ,)   ) قداص

رد زج  دوب , هدـنز  هک  یناـمز  اـت  دـیبع , سپ  نآ  زا  دـیو : يوار مـی گـ يوـشن .  رهاـظ  شیوـخ ,  مدرم  ساـبل  عوـن  نیرتوـکین  رد  زج  هک 
دیشوپبامش تسا  راوازس  هک  تسا  یـسابل  نامه  نیا  : ـ )  ع  ) یلع ماما  هماج  عون  فصو  زادعب  دشن ـ . هدید   , شمدرم سابل  عون  نیرتوکین 

راکایر تفگ :  دنهاوخ  ای  تسا ,  هناوید   : تفگ دنهاوخ  مینکب ,  ار  راک  نیا  رگا  اریز  میشوپب ,  يا  هماج  نینچ  میناو  زورما مـا نـمـی تـ اما 
سابل يدرم  مدید  هاگان  هک  مدوب ,  فاوط  لوغشم  دش ـ . دهاوخ  هدیـشوپ  یلع )  ماما   ) سابل نامه  دنک , روهظ  ام  مئاق  هک  ینامزاما  تسا 

. ؟  یشوپ یم  یـسابل  نینچ  يا و  هتـسشن  یلع  ياج  هب  وت  دمحم ! نب  رفعج  يا  تفگ :  وا  تسا  يرـصبدابع  مدید  متـشگرب  دشک  یم  ارم 
یم هچ  نآ  هک  درب  یم  رـس  هب  ینامزرد  ع )   ) یلع ما  هدیرخ  يا  هدرخ  رانید و  کی  هب  هک  تسا  یهوق  هماج  کی  نیا  وت ! رب  ياو  متف :  گـ

ما ـ ما تسا ـ .  راکایر  دابع  لثم  مه  نیا  تفگ :  دنهاوخ  مدرم  مشوپب ,  یسابل  نانچ  نم  نامز  نیا  رد  رگا  یلو  دوب  نآ  اب  بسانتم  , دیـشوپ
نیا ام )  ) هنامز هک  یلاح  رد  مشوپب ,  تشرد  سابل  منیـشنب و  دـمن  يور  نم  هک  دـنراد  تسود  نم  تعاـضب  یب  نارادـت  ـ ـسود ـا(ع :)  ـضر
يا درو و بـه جـ مهاوخ خـ عوبطمان  ياذغ  , ذیذل ياهاذغ  ياج  هب  مسرب ,  يدهعتیالو )  ) رما نیا  هب  رگا  دـنگوس , ادـخ  هب  دریذـپ ـ . یمنار 

رصن یبا  نب  دمحم  ـمـد بـن  حا بـه  دنکفا ـ . مهاوخ  تمحز  جنر و  هب  ار  دوخ   , شیاسآ ياج  هب  دیشوپ و  مهاوخ  ربز  سابل  مرن ,  ياهسابل 
یم روتسدو  تفرگ  یم  ون  هماج   ( (ع دمحم نب  رفعجو  دیشوپ , یم  نسح  هک  ما  هدینـش   : مدرک ضرع  تسیچ ؟  ربز  سابل  هرابرد  ترظن  : ـ
یم یمهرددصناپ  زخ  هبج  ع )   ) نیسحلا نب  یلع  اریز  شاب ,  هتسارآ  شوپب و  دومرف : نم  هب  ـا(ع )  ـضر ما  ـ ما دنرب . ورف  بآ  رد  ار  نآ  داد 
نآ داد  یم  ـه  قد ـ ـص ار  ـش  لو ـ پو تخورف  یم  ار  نآدش  یم  مامت  ناتـسمز  نوچو  دیـشوپ  یم  نیراگن  يزخ  يادر  ناتـسمز  رد  دیـشوپ و 

هدرک مارح  ار , كاپ  هزیکاپ و  يزورو  هدروآ  دیدپ  شناگدنب  يارب  هک  ار  ادخ  رویز  یسک  هچ  وگب : : )) درک توالت  ار  هیآ  نیا  ترـضح 
, دیشوپ یم  نشخ  هماج   ( ع  ) بلاط یبا  نب  یلع  هک  ینک  یم  تیاور  امش   : مدرک ضرع  ع )   ) قداص ماما  هب  يروث :  نایف  ـ ـس تسا ـ . ؟)) 

یتخـس راـگزور  رد  بلاـط  یبا  نب  یل  عـ رب تـو ! ياو  : دوـمرف ترـضح  نآ  یـشوپ !  یم  يورم  و  (( 11  )) یهوق هماـج  دوخ  هک  یلاـح  رد 
. دنرتراوازس شیاشگ  نآ  زا  ندشدنم  هرهب  هب  راگزور  ناکین  دوش  لصاح  شیاشگ  هنامز  رد  هاگره  اما  درب , یم  رس  هب  یتسدگنتو 

 . تدابع هماجو  تنیز  هماج 

رد هاگره  اما  دوب  تشرد  هچراپ  زا  شسابل  سالپ  يور  ناتسمز  رد  تسشن و  یم  ایروب  يور  ناتسبات  رد  (ع )  اضر ترـضح  دا : ـو عـبـ با  ـ
دیشوپ زخ  زا  يا  هماج  هنیمشپ ,  سابل  يور  (ع )  اضر ترـضح  هک  تسا  هد  ـ ـش ـت  یاور تسارآ ـ .  یم  ار  دوخ  دش , یم  رهاظ  مدرم  نایم 

 , يا هدیـشو  يزخ کـه پـ ساـبل  يرادروخرب و  نیا  دوجو  اـب  ـد,گـفـت :  ید نا  ـ ـش ـ یا يز بـر تـن  ـه خـ ما نو جـ نادا چـ ناـیفوصزا نـ یکی 
تسادخ يارب  نیا  دومرف : ماما  تسا  يا  هنیمشپ  نآ  ریزدندید  دز  رانک  ار  دوخ  سابل  ترـضح  يرادنپ ؟  یمدهز  لها  زا  ار  دوخ  هنوگچ 

تسا ترـضح  نآ  نت  یفیطلو  دیفـس  هماج  مدید  مدش  دراو   ( (ع دمحموبا مرورـس  رب  میهاربا :  نب  لماک  مدرم ـ .  يارب  زخ ) سابل   ) نیا و 
زا دـهد و  یم  روتـسد  ناردار  اـب بـ يدردـمه  هب  ار  اـم  دـشوپ و  یم  فیطل  مرن و  ياهـسابل  دوخ  , ادـخ تجح  ـی و  لو مدو گـفـتـم :  بـا خـ
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هایس و سالپ  زا  يا  هماج  مدید  دز  الاب  ار  شیاهنیتسآ  و  لما !  يا کـ دومرفو : درک  یمسبت  ترضح  دنک ! یم  یهن  یـسابل  نینچ  ندیـشوپ 
رو مار عـبـ ـحـ لا زا مـسـجـد  يرو  نا ثـ سـفـیـ امـش ـ . رطاخ  هب  یکی  نیا  تسادخ و  رطاخ  هب  یکی  نیا  دومرف : هاگ  نآ  تسا  نآ  ریز  نشخ 
منک یم  شنزرـسار  وا  مور و  یم  مسق ,  ادـخ  هب  تفگ :  تسا  هدیـشوپ  ـی  یا ـبـ یز یتـمیق و  ياهـسابل  هک  دـید  ار  ع )   ) قداـص ماـما  در  کـ

ناردـپ زا  کی  چـیه  هن  و  ع )   ) یلع هن  دیـشوپ و  یـسابل  نینچ  (ص )  ادـخ لوسر  هن  هّللا !  لوسر  نباـی   : تفگ تفر و  ترـضح  کـیدزن 
ـی گد ـ نز نآ  ير  ـخـتـگـیـ سو لخب  بسانت  هب  درب و  یم  رس  هب  ریگتخـس  لیخب و  يا  هنامز  رد  (ص ,)  ادخ لوسر  دومرف : وا  هب  ع )   ) ماماوت
 , نآ ياهتمعنزا  يرب  هرهب  هب  ایند  مدرم  نیرتراوازـس  سپ ,  ( دـش تمعن  روفو  و   ) درک لش  ار  دوخ  ياهکـشمرس  اـیند  ادـعب  یلو  درک , یم 

كاپ ياهیزور  هدروآ و  دیدپ  شناگدنب  يارب  هک  ار  ادخ  ياهرویز  یسک  هچ  وگ : بـ : )) در توالتار کـ هیآ  نیا  سپس  ترـضح ,  دنناکین 
رب هک  يا  هماج  يروث  يا  اهتنم , میتسه  نآ  يداد  ادـخ  ياهتمعن  زا  ندرب  هرهب  هب  سک  نیرتراوازـس  ام  تسا ؟))  هدر  مار کـ ار حـ هزیکاپو 

دز و الاب  ار  ییور  سابلو  دیـشک  دوخ  فر  ار بـه طـ نآ  تفرگ و  ار  نایفـس  تسد  هاـگ  نآ  ما  هدیـشوپ  مدرم  رطاـخ  هب  ینیب ,  یم  نم  نت 
مشوپ یم  مدوخ  يارب  ار  نیا  دومرف : دروآ و  نوریب  تشاد  میقتسم  سام  تر تـ نآ حـضـ ندب  اب  دوب و  هدشوپ  نآریز  هک  ار  یتشرد  هماج 

وت دومرفدوب : یفیطل  مرن و  سابل  نآ  ریز  دز و  رانک  دوب  تشرد  ربز و  هک  ار  نایفس  هماج  سپس  ترضح ,  مدرم  يارب  يدید  ار  هچ  نآ  و 
 . تسفن ندرک  لاحشوخ  يارب  ار  يریز )   ) نیا يا و  هدیشوپ  مدرم   ( بیرف  ) يارب ار  ییور  سابل  نیا 

 . همامع

تسب و همامع  ع ,)   ) یلع رـس  رب  دوخ  تسداب  (ص )  ادـخ لو  ـ ـسر ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما تساهبرع ـ .  جات  اه , همامع  (ص :)  ادـخ ربماـیپ   ـ
ـت ـش ـ گر بـ ع )   ) یلع درگرب  دومرف : هاگ  نآ  درک و  هاتوک  تشگنا  راهچ  هزاد  ـ نا ـه  بر ـ ـس ـت  ـش زا پـ در و  ناز کـ ـ یوآ ار  نآ  رپ  رـس  ولجزا 

ـ .  تسا هنوگ  نیا  ناگتـشرف ,  ياهجات  : دومرف (ص )  ادـخ لوسر  درک  ور  ربمایپ  فرط  هب  ع )   ) یلع نک و  نم  فرط  هب  ار  تیور  : دو ـ مر فـ
یلاح رد  هکم  حتف  لاس  رد  (ص )  ادخ لوسر  رباج : دنتـشاد ـ . رـس  رب  راد  هلابند  دیفـس  ياه  همامع  ناگتـشرف  ردب , زور  رد  (ع :)  رقاب ماما 

هایس يا  همامع  هک  یلاح  رد  مدید ,  ربنم  رب  ار  (ص )  ربمایپ  : شردپ زا  لقن  هب  ثیرح  نب  ور  عـمـ دش ـ . هکم  دراو  تشاد ,  هایس  همامع  هک 
اریز دییآرد , اهدجسم  هب  همامعاب  هدوشگ و  هرهچ  (ص :)  ادخ ربمای  پـ دوب ـ . هدرک  نازیوآ  شا  هناش  ود  نایمار  نآ  هلابند  تشاد و  رـس  رب 
رانک ار  دوخ  ياه  همامع  اهبرع  هاـگره  سپ ,  تساـهبرع  تزع  نمؤم و  راـقو  هیاـم  اـه , هماـم  عـ تسا ـ .  ناناملـسم  ياـهجات  , اـه هماـمع 

دنتشادرس هب  ار  همامع  نیا  هک  دناسر  ددم  یناگتـشرفاب  ارم  نینح ,  ردب و  گنج  رد  دنواد  خـ دنا ـ . هتـشاذگرانک  ار  دوخ  تزع  دنراذگ ,
همامع ـی کـه  نا ـ مز ـت مـن تـا  ما تسا ـ .  نیچقرع  يور  ياه  همامع  ناکرـشم ,  ام و  نایم  قرف  تسا ـ .  ناـمیا  رفک و  ناـیم  عناـم  هماـمع 

تسا و ییاناد  هناشن  زور , رد  رس  ندناشوپ  دوب ـ . دنهاوخ  يدیحوت )  نییآ   ) ترطفرب هراومه  دنهن , رـس  هب  هالک  بش  يور  رب  هتـسب  ياه 
. زیگنارب کش  بش  رد 

 . هعونمم ياهسابل 

اه نآ  رد  ناش  هماجو  دنوش  یم  هتـسارآ  دـیراورم  الط و  زا  ییاهدنبتـسداب  دـنوش و  یم  اه  نآ  دراو  هک  نادـیواج  ییاهتـش  بـهـ  . )) نآرق
هدز هیکتاهتخت  رب  مه  يور  هب  ور  هک  یلاـح  رد  دنـشوپ  یم  ربتـسو ) كزاـن  ریرح   ) قربتـسا سدنـس و  زا  ـی  یا ـه هـ ما جـ  ((. )) تسا ریرح 

ترخآ رد  دشوپب , ریرح  ایند  رد  هک  ره  دیـشوپن ـ . ایند  رد  ار  اه  نآ  دیراد  تسود  ار  تشهبریرح  رویز و  رگا  (ص :)  ادخ ربمایپ  دـنا ـ .))
متما نادرم  يارب  الط  ریرح و  ندیشوپ  دنک ـ . یمن  هدافتسا  ریرح  زا  دشاب , هتسب  دیما  ادخ  ياهزور  هب  هک  یـسک  دیـشوپ ـ . دهاوخن  ار  نآ 

رب ع :)   ) یلع ماما  دـشوپب ـ . ابید  ریرح و  هماج  , دـیابن گنج  رد  زج  هب  درم  ع :)   ) قداص ماما  تسا ـ .  هتـشگ  لالح  ناشنانز  يارب  مارح و 
لوسررب رکبوبا  رتخد  امـسا  هش :  ـ یا عـ دوش ـ . كزان  شنید  دـشاب , كزان  شا  هماج  هک  یـسک  اریز  میخـض ,  ياهـسابل  ندیـشوپ  داب  امش 
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هب یتقو  نز  امسا ! يا  دومر : ـد و فـ نادر يور گـ وا  زا   ( (ص اد لو خـ ـ سر تشاد  نت  هب  یکزان  ياهسابل  هک  یلاح  رد  دش , دراو  (ص )  ادخ
يرگید ياج  دومرف ـ  دوخ  نیفک  تروص و  هب  هراشا  اهتم ـ  ـ ـس ـن قـ یا وا جـز  ند  زا بـ ـت کـه  ـس ـت نـیـ ـسرد رگید  دیـسر , یگدعاق  نس 

ار هماج  نآ  هک  ینامز  ات  درگنن  يو  هب  دنوادخ  دننک , هاگن  وا  هب  مدرم  هک  دشوپبرخاف  یـسابل  سک  ره  (ص :)  ادخ ـبـر  ما پـیـ دوش ـ . هدید 
نوریب نت  زا  ار  نآ  هک  ینامز  اـت  درگنن  وا  هب  دـنوادخ  دـننک , هاـگن  وا  هب  مدرم  اـت  دـشوپب  يرخاـف  ساـبل  هـر کـس  دروآ ـ . نوریب  نت  زا 

. دنادرگب يور  وازا  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دشوپب , ریگمشچو )  ) روهشم ياهسابل  زا  سک  ره  دروآ ـ .

 . تجاجل

 . تجاجل

يا هشیدـنا  يار و  ار , جوجل  درب ـ . یمار  هشیدـنا  تجاجل ,  ع :)   ) یلع ماما  تجاجل ـ .  يدـبو  تسا  تداـع  یبوخ  (ص :)  ادـخ ربماـیپ   ـ
ـ . دنک یم  ماندب  ار  سفن  تجاجل ,  تسا ـ .  رـش  مخت  تجاجل ,  تسین ـ .  ریبدت  ار , جوجل  دنک ـ . یم  هابت  ار  هشیدنا  تجاجل ,  تسین ـ . 

تجاجل هدـیهوکن  تلـصخ  زا  راهنز  تسا ـ .  زیخ  گنج  تجاجل ,  دزاس ـ . یم  رو  هنیک  ار  اه  لد  ودروآ  یم  راب  هب  ار  اهگنج  تجاجل , 
هب دوخ  زا  يزیچ  تجاجل ,  تسا ـ .  ترخآ  وایند  رد  اهزیچ  نیرترابنایز  تجاـجل ,  دـنک ـ . یمرو  هلعـش  ار  اـهگنج  شتآ  نآ ,  هک  اریز  ,

ار وت  تجاجل  بکرم  ادابم , تسا ـ .  يراتفرگ  الب و  ضرعم  رد  تجاجل  بکرم  رب  راوس  درادن ـ . يزاین  نادب  ناسنا  هک  دراذـگ  یم  ثرا 
زا تسین ـ .   , تجاجل زا  رت  شومچ  یبکرم  درب ـ . اه  هکلهم  يوس  هب  ار  وت  هناشکرـس  تجاجل ,  بکرم  هک  راهنز  دـنکفارد ـ . تکاله  هب 
رد يور  هداـیز  دروآ ـ . یم  ردرـس  هب  ار  دوـخ  راوـس  تجاـجل ,  بکرم  یباـی ـ .  ییاـهر  نآ  ندمآردرـس  هب  زا  اـت  نـک ,  رذـح  تجاـجل 

شماـجرفو یناداـن  نآ  زاـغآ  هـک  اریز   , تجاـجل زا  راـهنز  (ص :)  ادـخ ربماـیپ  دـنک ـ . یم  رو  هلعـش  ار  تجاـجل  شتآ  ندرک ,  شنزرس 
 . سا دایز  يرگ  هزیتس  تجاجل و  اه  يدب  عمجم  تسا ـ .  تجاجل  زا  اه  نآ  نیرترود  , اه يوخ  نیرتهب  ع :)   ) یلع ماما  تسا ـ .  ینامیـشپ 

هدز و تلفغ )   ) هدرپ شلد  رب  دنوادخ  هک  تسا  يا  هتـشگرب  تخب  نامه  وا  درـشف , ياپ  شیوخ  تجاجل  نیا  رب  دنک و  تجاجل  هک  نآ   ـ
ندرک يدنک  ای  اه , نآ  نامز  ندیـسرارف  زا  شیپ  اهراک  رد  یگدزباتـش  زا  را  ـهـ نز تسا ـ .  هتفرگرارق  شرـس  زارف  رب  راوگان  ياهدـماشیپ 
نشور هاگره  اه  نآ  رد  ندرک  یتسسای  دنشاب و  هتخانـشان  مهبم و  هاگره  اه  نآرد  تجاجل  ای  اه , نآ  نامز  ند  ـیـ ـسر ماگنه  هباهراک  رد 

 . تسا تکاله  يزابجل ,  هرمث  راذگب ـ . شدوخ  هاگیاج  رد  ار  يزیچ  ره  نیاربانب ,  دنشابراکشآ  و 

 . شیر

 . شیر

یم ار  دوخ  ياه  شیر  نایـسوجم  دـیزاسن ـ . دوهی  هیبش  ار  دوخ  دـیراذگب و  دـنلب  ار  نساحم  ودـینک  هاتوک  ار  اهلیبس  (ص :)  ادـخ ربمایپ   ـ
اه لیبس  تسا ـ .  تقلخ  اب  قباطم  نیا  میراذگ و  یمدنلب  ار  نساحم  مینز و  یم  ار  اه  لیبسام  دنتـشاذگ و  یم  هوبنا  ار  ناشیاهلیبس  ودـندز 

. دیراذگب دنلب  ار  نساحم  دینک و  هاتوک  هت  زاار  اه  لیبس  دیشاب , ناکرشم  فالخرب  دیراذگب ـ . دنلبار  اه  شیر  دینیچب و  هت  زا  ار 

 . نابز

 . نابز

هفک ینادان  هک  تسا  ییوزارت  نابز ,  تسین ـ .  هدـش  اهر  ناویح  ای  مسجم  شقن  کی  زج  يزیچ  ناسنا  , دـشابن نابز  رگا  ع :)   ) یلع ماما   ـ
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تسا ناسنارکیپ  زا  يا  هراپ  نابز  هک  دی , ـ ناد بـ تسا ـ .  ناسنا  يوزارت  نابز ,  دزاس ـ . یم  شنیگنس  يدنمدرخ  دنادرگ و  یم  کبسار  نآ 
يزیچ ناسنا ,  لد  بلج  يارب  دهد ـ . یمن  شتلهم  قطن  دوشزاب  هاگره  دیآ و  یمن  وا  کمک  هب  راتفگ  دزرو , يراددوخ  هاگره  نیاربانب , 

. وا نید  شدرخ  تسوا و  نابز  شلد  ناسنا ,  درادن ـ . دوجو  ناطیش  زا  رت  هدنبیرف  يزیچ  سفن ,  يارب  تسین و  نابز  زارترثؤم 

 . نابز ریز  رد  تسا  یفخم  یمدآ 

ـ .  تسا ناهنپ  دوخ , نابز  ریز  رد  ناسنا  تسا ـ .  ناهنپ  دوخ , نابز  ریز  رد  یمدآ  اریز  دیوش , هتخانـش  ات  دییوگ , نخـس  ع :)   ) یلع ماما   ـ
دیوگ نخس  نوچ  تسا و  نا  دوخ پـنـهـ نابز  ریز  رد  ناسنا  متفگ :  درک  قیدصت  ار  اه  نآ  دوخ  باتکرد  دنوادخ  متفگ و  نخـس  را  چـهـ

لد رد  ار  يزیچ  سک  چی  هـ یسانش ـ .))  یم  نخس  نحل  زا  ار  نانآ  هنیآ  ره  و  دومرف (( : لزان  ار  هیآ  نیا  لاعتم  يادخ  سپ  دوش  راکـشآ 
لد نامجرت  نابز ,  تسوا ـ .  درخ  هجنـس  درم , نخـس  دش ـ . راکـشآ  وا  هرهچ  طوطخو  نابز  ياه  شزغل  رد  هک  نیا  زج  تشادـن ,  ناهنپ 
وا درخ  هب  ناوت  یم  دوش  یم  هدنار  ناسنا  نابز  رب  هچ  نآ  زا  دنک ـ . یم  وگزاب  دنراد  یم  هدیـشوپ  اه  نورد  هک  ار  هچ  نآ  نابز ,  تسا ـ . 
 , یناد یمنار  شتقیقح  یـسانش و  یمن  ار  شهار  هک  هچ  نآ  هرابرد  نتفگ  نخـس  زا  راه  ـ نز تسوت ـ .  درخ  ناـمجرت  وت , ناـبز  درب ـ . هار 

. دهد یم  ربخ  وت  تخانش  زا  وت  نایب  تسوتدرخ و  رگناشن  وت , نخس  اریز 

. دنوش یمراکشآ  نابز  هلیسو  هب  هک  ییاهتلصخ 

شرازگ نورد  زا  هک  ـت  ـسا یهاوگ  نابز  , دزاس یم  راکـشآ  ار  اه  نآ  وا  نابز  هک  دراددوجو  تلـصخ  هد  ناسنا  رد  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما  ـ .
دو ـ ـش هداد مـی  ـخ  ـسا پـ ـهـا ) ـش ـ ـسر بـه پـ  ) نآ ـیـلـه  ـسو هب  هک  تسا ,  ییاـیوگ  دـهد  یم  هلـصیف  اـهاوعد  هب  هک  تسا ,  يرواد  دـهد  یم 

یکین هب  هک  تسا ,  یهدنامرف  دوش  یم  هتخانش  ایشا  نآ  اب  هک  تسا ,  يرگفیصوتدوش  یم  فرطرب  لکشم  نآ  اب  هک  ـت ,  سا يا  ـطـه  ساو
ير ـ ـضا دـبای حـ یم  نیکـست  نآ  هب  اهمغ  هک  تسا ,  يا  هدـنهد  تیلـست  دراد  یمزاب  یتشز  زا  هک  تسا ,  ییو  ـ گزرد ـ نا دـهد  یم  ناـمرف 

. درب یم  تذل  نآ  هلیسو  هب  اهشوگ  هک  تسا ,  ییابرلد  دوش و  یم  فرطرب  اه  هنیک  نآ  هلیسو  هب  هک  ـت ,  سا

 . تسوا نابز  ییاویش  رد  درم  ییابیز 

ـ .  لقع رد  لامک  تسا و  نابز  رد  ییابیز  ع :)   ) یلع ماما  تسا ـ .  نابز  رد  درم , ییابیز  تسا ـ .  ناـبزرد  ییاـبیز ,  (ص :)  ادـخ ربماـیپ   ـ
نابز ییاویش  تسوا ـ .  نابز  ییاویش   ( هب , ) درم ییابیز  (ص :)  ادخ ربمایپ  شراتفگ ـ .  رد  درم , تروصو  تسوا  راسخر  رد  نز ,  تروص 
روآ ناـبز  هـک  یــسک  ع :)   ) یلع ماـما  دـلابب ـ . شدرخ  دــشاب , نیریــش  شناـبز  هـک  ره  ع :)   ) قداـص ماـما  تـسا ـ .  ییاراد  نیرتـالاب  , 

. دننادرگ دوخ  ریما  ار  وا  شموق  , دشاب

 . تسا يدب  یبوخ و  دیلک  نابز , 

هک هنوگ  نامه  دنز , رهم  دوخ  نابز  رب  نمؤم  هک  تساراوازـس  سپ ,  تسا  يدب  یبوخ و  ره  دـیلک   , نابز نیا  هک  یتسار  (ع :)  رقاب ما  ـ ما  ـ
دیلکو یبوخ  دـیلک  ناـبز ,  نیا  هک  یتسار  تفرعمو !  شناد  ياـیوج  يا  تفگ :  یم  رذوبا  دـنز ـ . یمرهم  شیوخ  میـس  رز و  هسیک )   ) رب

 . نز رهم  شیوخ  نابز  رب  ینز ,  یم  رهم  دوخ  میس  رز و  رب  هک  نانچمه  سپ  تسا  يدب 

 . نامیا یتسرد  رد  نابز  شقن 

تـسرد شنابز  هک  نآ  ات  دوشن , تسرد  شلدو  دوش  تسرد  شلد  هک  نآ  ات  دوشن , تسرد  يا  هدـنب  چـیه  نامیا  (ص :)  اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
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شلد دوش و  ـت  ـسرد شلد  هک  نآاـت  دوشن , تسرد  يا  هدـنب  چـیه  ناـمیا   )) تسا هدومرف  (ص )  ادـخ لو  ـ ـسر ع :)   ) ما عـلـی ـ ما دوش ـ .
ناناملسم لاوما  نوخ و  هب  هدولاین  یتسد  اب  ـد  ناو هک مـی تـ امش  زا  سک  ره  نیاربانب ,  (( دوش تسرد  شنابز  هک  هاگ  نآ  ات  دوشن , تسرد 

حبـص یمدآ  نوچ  (ص :)  ادخ ربمای  پـ دـنک ـ . نینچ  هتبلا  دـیامن , رادـید  ار  لاعتم  يادـخ  ناشیا  تیثیح  وربآ و  کته )   ) زا ملاس  ینابز  و 
اریز سرتب ,  ادـخ  زا  ام  هراـبرد  دـنیوگ : یم  دـنهاوخ کـه بـس کـنـد یـعـنـی  یم  ناـبز  زا  ( وا ندـب  ي   ) اهمادـنا همه  دزاـغایب , ار  شیوخ 

رداهمادنا هـمـه  ـبـح کـنـد , ـص ـی  مدآ نو  چـ میوش ـ .  یم  جـک  مه  ام  يوش  جـک  وترگا  میوش و  یم  تسار  زین  ام  يوش ,  تسار  وترگا 
تـسار رگا  میراد ,  یگتـسب  وت  هب  ام  اریز   , سرتب ادـخ  زا  ام  هرابرد  دـنیو : مـی گـ سامتلاو )  شهاوخ  اب  و   ) دـننک یم  شنرک  نابز  ربارب 

 . میوش یم  جک  زین  ام  يوش ,  جک  رگا  میتسه و  تسار   , یشاب

 . تسوا لد  سپ  رد  دنمدرخ  نابز 

, درخبان لدو  تسوا  لد  سپ  رد  دـنمدرخ , نابز  تسوا ـ .  گرم  دـیلک  نادان ,  نابز  تسوا  لد  سپرد  دـنمدرخ , نابز  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
تشپ رد  نمؤم ,  نابز  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما وا ـ . لد  رد  میکح ,  ناهد  تسوا و  ناهد  رد  درخبان , لد  ع :)   ) يرکسع ماما  وا ـ . نابز  سپ  رد 

شراهظادوب بوخ  رگا  دشیدنا , یم  نآ  هرابردادتبا  دیوگب , ینخس  دهاوخب  هاگره  نمؤم  اریز  , وا نابز  تشپ  رد  قفانم ,  لد  تسوا و  لد 
هچ تسوادوس و  هب  ینخـس  هچ  دنادب  هک  نآ  یب  دیوگ  یمدـیآ  شنابز  هب  هچره  قفانم  اما  دراد  یم  ناهنپ  ار  نآ  دوب  دـب  رگا  دـنک و  یم 
نآ نو  ـ مار لد پـیـ رد  دیوگب  يزیچ  دهاوخب  هاگره  تسوا ,  لد  سپ  رد   , نمؤم نابز  هک  یتسار  (ص :)  ادخ ربما  پـیـ شنایز ـ .  هب  ینخس 
لد رد  دروآ و  یم  نابز  هب  ار  نآدـنک  ینخـس  دـصق  هاگره  تسوا ,  لد  ولج  قفانم  نابز  اما  شدـنار  یم  ناـبز  رب  سپـسو  دـشید  ـ نا مـی 

. دشیدنا یمن  شنوماریپ 

 . نابز قح 

هدوهیب ياه  ییوگ  هدایز  نتشاذگ  ورف  یبوخ و  هب  شنداد  تداع  تسا و  ییوگتشز  زا  نآ  نتشاد  هزن  مـ نا ,  ـ بز حـق  (ع :)  دا ما سـجـ ـ ما  ـ
 . نانآ هرابرد  نتفگ  بوخ  مدرم و  هب  یکین  و 

 . تسا نابز  يرادهگن  رد  ناسنا  تمالس 

. دنناسنا لیاضف  نیرتهب  زا  يراکوکینو ,  نابز  يرادهگن  ع :)   ) یلع ماما  تسا ـ .  نابز  يرادهگنرد  ناسنا ,  تمالـس  (ص :)  ادخ ربمایپ   ـ
تاجن ع :)   ) قداص ماما  دراد ـ . یمارگ  ار  شدوخ  درادهگن , ار  شنابز  هک  ره  دناشوپب ـ . ار  شبیعدنوادخ  درادهگن , ار  شنابز  هک  ره   ـ

ـ . دشک ماکرد  ار  شنابز  هک  هاگ  نآ  رگم  تسین ,  ناما  رد  ناهانگ  زا  سک  چیه  (ص :)  ادخ ربمایپ  تسوا ـ .  نابز  يرادـهگنرد  نمؤم , 
هدرکن لمع  (ص :)  ادـخ ربمایپ  تسا ـ .  نابز  نتـشادهگن   , نامیا هلمج  زا  ع :)   ) یلع ماما  تسا ـ .  نابز  نتـشادهگن  رد  ناسنا ,  شیاـسآ 

 . تسین ناسحا  لذب  نابز و  يرادهگن  زا  رتدنمدوس  يزیچ  ناسنا ,  يارب  ع :)   ) یلع ماما  دشاب ـ . هتشادن  هگن  ار  شنابز  هک  یسک   , تسا

 . نابز شزغل 

ار ناسنا  نابز ,  شزغل  تسا ـ .  هزینرـس  مخز  زا  رتدـب  نابز ,  شزغل  تسا ـ .  هزینرـس  تباصا  زارت  يراک  ناـبز ,  شزغل  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
راوتـساو يدنمدرخ )  ای   ) یهن اب  راد و  هگن  تنابز  شزغل  دمایپ )  ) زا ار  دوخ  رـس  تسا ـ .  تکاله  نیرتدـب  نابز ,  شزغل  دـنک ـ . یمدوبان 

رد وش ـ . یم  هدیرب  شرـس  دزغل , یم  شنابز  ودوش  یم  یکاخ  دزغل , یم  شیاپ  ناسنا  نک ـ .  راهمار  نآ  لقع ,  يراگزیهرپ و  یـشیدنا و 
 . ياشخبب نم  رب  ارم , نابز  ياه  شزغلو  لد  ياه  شهاوخ  اه و  ییوگ  هدوهیب  ورباو و  مشچ  تاراشا  ایادخ ! را  بـ ـا : ـ  عد
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 . نابز شزگ 

ـ .  تسا هزینرس  تبرض  زارتکاندرد  نابز ,  تبرض  ع :)   ) یلع ماما  تسا ـ .  ریشمش  تبرض  زارت  تخـس  نابز ,  شزگ  (ص :)  ادخ ربمایپ   ـ
 , هزینرس يزیت  تسا ـ .  هزینرـس  يزیت  زا  رت  هدنرب  نابز ,  يزیت  شاب ـ .  طلـسم  تنابز ,  يزیت  تسد و  تبرـض  مشخ و  يدنت  ینیب و  داب  رب 

 . تسا هزینرس  تبرض  زا  رتکاندرد  نابز ,  تبرض  ار ـ . اهلجا  هتشر  نابز ,  يزیت  دلسگ و  یم  مه  زاار  ندب )  ي   ) اهدنب

 . نابز رطخ 

 , یناسنا اسب  سا ـ .  هتخیرار  نآ  یناهد  هک  ینوخ ,  اسب  يا  تسا ـ .  هداد  نایاپ  یناسنا  رمع  هب  هک   , ییاهنابز رایـسب  هچ  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
اردوخ میـس  رز و  هک  هنوگ  نامه  سپ ,  تسا  هدرب  فک  زا  ار  یتمعن  کـه  ـخـنـی ,  ـس ـا  ـس بـ تسا ـ .  هدـنکفا  يدوباـن  هب  ار  وا  یناـبز  هک 

ـ .  تسا نابز  هب  لوکوم  الب , تسا ـ .  نابززا  ناسنا ,  يراـتفرگ  (ص :)  ادـخ ربماـیپ  نک ـ .  تظفاـحم  زین  ار  تناـبز  ینک ,  یم  تظفاـحم 
 . یهد یم  تدوخ  يارب  هک  تسا  يا  هقدص  نابز ,  نتشادهگن  اریز  راد , هگن  ار  تنابز 

 . نابز ياه  هاگشزغل  زا  زیهرپ 

رگا هک  تسا  يا  هدـنرد  ناـبز ,  دریگ ـ . یمزاـگ  ینک ,  شیاـهر  رگا  هـک  تـسا  يا  هدـنریگ  گـس  ناـبز ,  هـک  نادـب  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
ییاوسردـنوادخ هاگره  ع :)   ) قداص ماما  دور ـ . یم  اطخ  هک  تسا  يریت   , نابز اریز  دیـشاب , رذـحرب  نابز  زا  دریگ ـ . یم  زاـگ  دوشاـهر ,

درب یم  تشهب  هب  ار  وا  هک  هچ  نآ  هرابرد   ( (ص ادخ لوسر  زا  لبج  نب  ذاعم  نک ـ .  یم  اوسر  ار  وا  شنابز  قیرط  زا  دهاوخب , ار  يا  هدـنب 
ضرع مهدن ؟  ربخ  وت  هب  ار  اه  نیا  همهداینب  ایآ  دومرف : هک  اج  نآ  ات  داد , ار  وا  خساپ  ترـضح  درک  لاؤ  ـ ـس دـنادرگ , یم  رود  شتآزا  و 
هرابرد ام  ایآ  ادخ ! ربما  يا پـیـ مدرک :  ضرع  رادهگن  ار  نیا  دومرف : درک و  هراشادوخ  نابز  هب  (ص )  ربمایپ ادـخ  لوسر  يا  ار , چـ  : مدر کـ

ـ  ور هب  ناشنابز  ياه  هدیورد  زج  يزیچار  مدرم  رگم  دنیـشنب , تیازع  هب  تردام  : دومرف ترـضح  میوش ؟  یم  هذخاؤم  مییوگ  یم  هچ  نآ 
هنوگچ دیوگ : یمو  دوش  یم  کیدزن  وا  ياضعا  هب  زورره  دازیمدآ , نابز  (ع :)  دا ـجـ ـس ما  ـ ما دـنکفا ـ . ؟ یم  شتآ  رد  ینیب ـ  هب  دومرفای :

ار وا  و  شا !  ـتـه بـ شاد ام نـ هب  يراک  سرتب و  ادخ  زا  دنیوگ : یمو  میتسه  بوخ  يراذگاو ,  دوخ  هب  ار  اموت  رگا  دنیوگ : اه مـی  نآ  دیا ؟
 . مینیب یم  رفیک  وت , هطساو  هب  میبای و  یم  شاداپ  وت , هطساو  هب  طقفام  دنیوگ : یم  دنهد و  یم  دنگو  سـ

 . نابز ندرک  ینادنز 

شی پـ سین ـ .  تدم  ینالوط  نادنزراوازس  نابز ,  هزادنا  هب  زیچ  چیه  تسا ـ .  نابز  ندرک  ینادنزورگ  رد  ناسنا ,  یکاپ  ع :)   ) یلع ماما   ـ
باوص هداج  زا  هک  ینابز  هزادـنا  هب  زیچ  چـیه  اریز   , نک ینادـنز  ار  وا  دـنکفا , رد  تکـاله  ینـالوط و  نادـنز  هب  ار  وت  تناـبز  هک  نآ  زا 

. دنام نمیا  ینامیشپزا  دنک , ینادنز  ار  شنابز  هک  ره  تسین ـ .  تدم  زارد  نادنز  راوازس  دباتـش , یم  نداد  باوج  هب  دوش و  یم  فرحنم 
شنابز دیاب  یمدآ ,  ع :)   ) یلع ما  ـ ما دشک ـ . ماکرد  ار  شنابز  هک  هاگ  نآ  ات  دسانشن , ار  نامیا  تقیقح  يا  هدنب  چیه  (ص :)  ادخ ربمایپ   ـ

رگم دهد , دوس  ار  وا  شیاوقت  هک  منیب  یمنار  يا  هدنب  چیه  دنگوس , ادخ  هب  تسا  شکرـس  شبحاص  ربارب  رد  نابز  نیا  اریز  دراد , هگنار 
. دریگ یتساک  یبوخ  ریخ و  زج  رد  تنانخس  ات  رامشبار , تراتفگ  راد و  هگن  ار  تنابز  دشک ـ .  ماک  رد  ار  شنابز  هک  هاگ  نآ 

 . نابز ياه  تفآ 

زا رتشیب  هک  تسا  یـسک   , تمایق زور  رد  مدرم  نیرتراکهنگ  تسوا ـ .  نابز  رد  دازیمدآ , ناهانگو  اـهاطخ  نیرتشیب  (ص :)  ادـخ ربماـیپ   ـ
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 . تساه تفآ  ار , نخس  ع :)   ) یلع ماما  دور ـ .  ورف  ییوگ )  هزره  و   ) لطاب رد  همه 

 . نابز باذع 

يا دـیوگ : ناـبز  دـهدن پـس ,  یباذـع  ناـنچار  رگید  ياـضعا  زا  کـی  چـیه  هک  دـهد  یباذـعار  ناـبز  دـنوادخ , (ص :)  ادـخ رب  ـ ما پـیـ  ـ
قرش و هب  ـد و  مآ نور  زا تـو بـیـ ـخـنـی  ـس : دو ـ ـش وا گـفـتـه  خساپ  رد  يدادن ؟  یباذع  نانچار  زیچ  چیه  هک  يداد  یباذع  ارم  راگدرورپ !

نابز رفاک  تمایق ,  زور  رد  دـش ـ . کته  یـسومان  تفر و  تراغ  هب  یلام  دـش و  هتخیر  قحاـنب  ینوخ  نآ  هطـساو  هب  دیـسر و  نیمز  برغ 
. دشک یم  شلابندار  دوخ 

. ردان ثیدح  دنچ 

تـسا یتورث  زا  رتهب  یمدآ  يارب  کین ,)  مان   ) ـت ـسار نا  ـ بز تسا ـ .  یتشرد  ینادان ,  نابز  تسا  یتسار  ییاناد ,  نابز  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
نایم رد  ناسنا  يارب  لاعتمدنوادخ  هک  کین ـ )  مان   ) ـسـتـه یا ـ ـش نا  ـ بز 12 ـ . ))  )) دراذگ ثرا  هب  تسین  وا  سانشردق  هک  یـسک  يارب  هک 
نیرت تسار  تسا ـ .  هاتوک  رصقم , صخش  نابز  دهن ـ . یم  ثرا  هب  یساپسان  صخش  يارب  هک  تسا ,  یتورث  زا  رتهب  دهد ـ یم  رارق  مدرم 

 . تنعل دیوگب . لاح  نابز  هک  تسا  يا  هتفگ  نآ  هتفگ , 

 . تنعل

هیام ات  ما  هدـش  ثوعبم  هکلب  منک ,  نیرفن  نعل و  هک  ما  هدـشن  ربماـیپ  نم  سوا ـ .  نتـشک  دـننام   , نمؤم ندرک  تنعل  (ص :)  ادـخ ربماـیپ   ـ
ـ . دشاب رگتنعل  هک  تسین  هتسیاش  قیدص ,  يارب  تسین ـ .  رگتنعل  نمؤم ,  دشاب ـ . رگتنعل  هک  تسین  هتسیاش  نمؤم ,  يارب  مشاب ـ .  تمحر 

هقان هک  يدرم  بـه  نکن ـ .  ینکن ,  تنعل  ار  يزیچ  یناوت  یم  رگا  هدـنهد ـ .  یهاوگ  هن  دـنا  هدـننک  تعافـش  هن  تمایق  زور  رد  نارگتنعل , 
تنعل ار  شرتش  هک  تسیک  ـن  یا دـش ـ . باجتـسم  تنیرفن ,  اریز  رواـیبام ,  بقع  زا  ار  نآ  دومرف : درک , تنعل  دوب  راوس  نآ  رب  هک  ار  شا 

هقان هک  ینز  هب  ار ـ . ناتلاوما  هن  وار  ناتنادـنزرف  هن  دـینک , نیرفن  ار  دوخ  هن  رواـینام  اـب  ار  يا  هدـش  تنعل  ناویح  وش و  هداـیپ  نآ  زا  درک ؟
ناهد زا  تنعل  هاگره  تسا ـ .  هدـش  تنعل  وا  هک  اریز  دورب , دـینک  شیاـهر  دـیرادرب و  هقاـن  نآ  تشپ  زا  ار  ناـتراب  : ـ  درک تنعل  ار  دوخ 

هب هنرگو  دور  یم  ـش  فر بـه طـ ـت ,  فا ـت یـ ـسا هد  ـ ـش نآ  هجوتم  هک  يزیچ  نآ  يوس  هب  یهار  رگا  دـنک , یم  هاگن  دوش  جراخ  رگ  تنعل 
هک یـسک  وا و  نایم  دیآ  نوریب  رگتنعل  ناهد  زا  تنعل  نو  چـ ـر(ع :)  قا ما بـ ـ ما ددرگ ـ . یمرب  تسا  هدش  جراخ  شناهدزا  هک  یـسک  فرط 
ددر ـی گـ مر هدننک بـ تنعل  يوس  هب  تفاین  هدش )  تنعل  يوس  ـتـن بـه  فر يار  بـ  ) يزو هار و مـجـ ـر  گا ـد  نا ددرم مـی مـ تسا ,  هدش  تنعل 

ناـمیعن هک  تسا  هدـش  ـت  یاور ددرگ ـ . یمرب  ناـتدوخ  هب  هک  دـیزیهرپب , نمؤـم  ندرک  تـنعل  زا  سپ ,  ـت  ـسا ـر  تراواز ـ ـس نآ  وا بـه  کـه 
ات درک  یم  تازاجم  دوب  هدش  بکترم  هک  یهانگرطاخ  ار بـه  وا  ترـضح  نآودندروآ  یم  (ص )  ادخ لوسر  دزن  دوز  هب  دوز  ار  يراصنا 

ادـخ لوسر  دـنروآ ! ؟ یمادـخ  لوسر  دزن  ار  وا  ردـقچ  تفگ :  درک و  تنعلار  وا  يدرم  دز  شدـح  ربمایپ  دـندروآ و  اروا  يزور  هک  نآ 
امرف یـشرافس  ارم  درک : ضرع  هک  یمیجه  زومرج  هب  (ص ـ )  ادخ ربمایپ  دراد ـ . تسود  ار  شلوسر  ادخ و  وا  اریز   , نکم شتنعل  دومرف :

 . شتآ هب  هن  ادخ و  بضغ  هب  هن  دینک , نیرفن  ار ) یسک   ) ادخ تنعل  هب  هن  یشابن ـ .  رگتنعل  هک  منک ,  یم  شرافسوت  هب   : ـ

 . ناگدش تنعل 

تفگ دنهاوخ  ناهاوگ  دش و  دنهاوخ  هضرع  ناشراگدرورپ  هب  نانیا  ددـنب ؟ یم  غورد  ادـخ  هب  هک  یـسک  زا  رتراکمتـس  تسیک   . )) نآرق
نآ ناش ,  ینکش  نامیپ  ببس  هب  ((. )) داب ناراکمتسرب  ادخ  تنعل  ناه !  دنا  هتسب  یم  غورد  ناشراگدرورپ  هب  هک  دنتسه  یناسک  نانیا  هک 

دلج 11 ۀمکحلا  www.Ghaemiyeh.comنازیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 77 

http://www.ghaemiyeh.com


هتخاس هدامآ  نازوس  یـشتآ  نانآ  يارب  هدرک و  تنعل  ار  نارفاک  ادخ , انامه   ((. )) میدـینادرگ تخـس  ار  ناشیاه  لدو  میدرک  تنعل  ار  اه 
زا هک  یناسک  رب  دـننک و  یمن  لـمعاه  نآ  هب  دوخ  دـنناوخ و  یم  ارف  اـه  یبوخ  هب  هک  یناـسک  رب  ادـخ , تنعل  ع :)   ) یلع ما  ـ ما تسا ـ .)) 
ـ . دـنک فرحنم  هار  زا  ار  انیبان  هک  یـسک  رب  ادـخ , تنعل  (ص :)  ادـخ ربمایپ  دـندنب ـ . یم  راک  هب  ار  اه  نآ  دوخ  دـنراد و  یمزاب  اه  یتشز 
رب ادخ , تنعل  دنک ـ . حبذ  وا ) ریغ  مان  هب  (و  ادخ ریغ  يارب  هک  یسک  رب  ادخ , تنعل  دهد ـ . ماجنا  ارطول  موق  لمع  هک  یسک  رب  ادخ , تنعل 

هتسباوریغ هب  ار  دوخ  هک  یسک  رب  دریگ و  یم  للحم  هک  یـسک  للحم و  رب  ادخ , لـعـنـت  دهد ـ . تبـسن  شردپ  ریغ  هب  ار  دوخ  هک  یـسک 
هثداح مالسا  رد  هک  یسک  رب  امندرم و  نانز  امن و  نز  نادرم  رب  دوش و  یعدم  یمولعمان  بسن  دوخ  يارب  هک  یسک  رب  دهد و  تبـسن  شا 

ار یسکای  دشکب  ار  دوخ  لتاق  ریغ  هک  یسک  رب  دهد و  هانپ  ار  راذگتعدب ) ای  لتاق   ) ینیرفآ هثداحای  دروآ  دیدپ  تعدب )  ای  سفن  لتق   ) يا
نیدلاو هک  دوش  یمادیپ  یسک  ایآ  ادخ ! لوسر  يا  ضر شـد : عـ دنک . تنعل  ار  دوخ  ردام  ردپ و  هک  یـسک  رب  تسا و  هدزن  ار  وا  هک  دنزب 

رب ادـخ , تنعل  دـننک ـ . یم  تنعل  ار  وا  نیدـلاو  الباقتم  اـه  نآو  دـنک  یم  تنعل  ار  مدرم  رداـم  ردـپ و  يرآ ,  : دومرف دـنک ؟ تنعل  ار  دوخ 
ار رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اراـصن , ناـبهار  دوـهی و  ناـی  ـالم  هک  یماـگنه  ود ـ . نآ  ناـیم  هطـساو  ناتـس و  هوـشر  هدـنهد و  هوـشر 
ار اه  نآ  ادـخ  هک  دنـسک , هس  تفرگ ـ .  ارف  ار  اه  نآ  همه  الب  هاـگ  نآودرک  تنعلار  ناـنآ  ناـشناربمایپ  ناـبز  هب  دـنوادخ  دنتـشاذگورف ,

دنکفا ییادج  اه  نآ  نایم  ات  دنک , تیاعس  ینز  درم و  نایم  هک  یسک  دنک  ییانتعا  یبدوخ  ردام  ردپ و  هب  هک  یـسک ,  تسا :  هدرک  تنعل 
ـ . دنزرو تداسحو  ینمشد  رگیدکی  هب  تبسن  نانآ  ات  دنک , ینیچ  نخس  نانمؤم  نایم  هک  یسک  دنک و  جاودزا  وا  نز  اب  شدوخ  سپـسو 
نآ : دش ضرع  دنا  هدر  ار لـعـنـت کـ اه  نآ  زین  نمزا  شیپ  يا  هوعدلا  باجتـسم  ربمایپ  ره  ادـخ و  هک  ما ,  هدرک  تنعل  ار  هورگ  تفه  مـن 
نم تنـس  اب  هک  یـسک ,  دنادب  غورد  ارادـخ  ریدـقت  هک  یـسک ,  دـیازفیب  ادـخ  باتک  هب  هک   , یـسک دومرف : ادـخ ؟ لوسر  يا  دنتـسیک  اه 
روز هب  لسوت  اب  هک  یـسک ,  درامـش  لالح  تسا  هدرک  مارح  دـنوادخ  هک  ار  هچ  نآ  نم  نادـناخ  ترتع و  زا  هک  یـسک ,  دزرو  تفلاخم 

هب تسا  هدیـشخب  تزع  ادـخ  هک  ار  یـسک  دـنادرگ و  زیزع  تسا  هدـینادرگ  شراوخ  ادـخ  هک  ار  یـسک  ات  در , تسد گـیـ هب  ار  تموکح 
هک یسکو  دروآ  رد  شیوخ  راصحنا  هب  ار  اه  نآ  هدرمش  لالح  دوخ  يارب  ار  ناناملـسم  لاملا  تیب  هک  یـسک  و  دناشک , ینوبز  فعض و 

هدرک تنعل  ار  اه  نآ  يا  هوعدلا  باجتسمربمایپ  ره  نم و  هک  دنرفن , تفه  دنادرگ ـ . مارح  تسا ,  هدرک  لالح  لجوزع  يادخ  ار  هچ  نآ 
هک یسک  درامـش  لالحار  ادخ  مارح  هک  یـسک ,  دشاب  هتـشادن  نامیا  ادخریدقت  هب  هک  یـسک ,  دیاز  ادخ بـیـفـ باتک  هب  هک  یـسک ,   : میا
هب ار  ئیف  هک  یـسک ,  دراذـگ  ورف  ارم  تنـس  هک  یـسکدرامش ,  لـالح  تسا  هدرمـش  مرتـحم  مارح و  ادـخار  هچ  نآ  نم  تر  هرا عـتـ ـ برد

دنادرگ و زیزع  تسا  هدرک  لیلذادخ  هک  ار  یـسک  ات  دنک , یـشکندرگ  دوخ  تردقو  تموکح  رد  هک  یـسک ,  دروآ و  رد  دوخ  راصحنا 
هدرک تنعل  ار  اه  نآ  يا  هوعدـلا  باجتـسمربمایپ  ره  ادـخ و  هک  دـنهورگ , شـش  دزاس ـ . راوخ  تسا ,  هدیـشخب  تزعادـخ  هک  ار  یـسک 

هک یـسک ,  دراذگ  ورفارم  تنـس  هک  یـسک ,  درامـش  غورد  ار  ادـخ  ریدـقت  هک  یـسک ,  دـیازفیب  يزی  اد چـ باتک خـ هب  هک  یـسک ,  : دـنا
شزیزع ادخ  ار کـه  ـی  ـس ات کـ دنک  ادـیپ  هطلـس  روزاب  هک  یـسک ,  درامـش و  لالح  تسا  هدرک  مارح  ادـخار  هچ  نآ  نم  ترت  هرا عـ ـ برد

لاـملا تیب  هک  یـسک ,  ودزاـس  دـنمتردق  ـز و  یز ـت عـ ـسا هتخاـس  شنوبزادـخ  هکار  یـسک  دـنادرگ و  فیعـض  لـیلذ و  تسا  هدـینادرگ 
دهد هانپ  ار  ینیرفآ  هثداح  ای  دـنیرفایب  يا  هثداح  سک  ره  دروآ ـ . رد  شیوخ  راصحنا  هب  ار  نآو  درامـش  لـالح  , دوخ يارب  ار  ناناملـسم 
ياپ هک  نآ  یب  هک  یسک  دومرف : تسیچ ؟  هثداح  زا  دوصقم  ! ادخ لوسر  يا  دش : ضر  داب عـ وا  رب  همه ,  مدرمو ,  ناگتـشرف  ادخ و  تنعل 

نز هاگمرش  هب  هک  ار  یسک  , دومرف تنعل   ( (ص ادخ لوسر  (ع :)  رقاب ما  ـ ما دشکب ـ . قحان  هب  ار  یـسک  ای  دنزب , هنایزات  دشاب  نایم  رد  يدح 
وا دننک و  ادـیپزاین  وا  هب  دوخ  نید  مهف  يارب  مدرم  هک  ار , يدرمو  دزرو  تنایخ  دوخ  ینید )   ) ردارب نز  هب  هک  ار , يدرم  درگنب و  مرحمان 

داد و ) رب ناهاوگ  هدـنهد ,  ابر  راوخ , ابر  دومرف : تنعلار  رفن  هد  (ص )  اد لو خـ ـ ـسر ع :)   ) ما عـلـی ـ ما دـنک ـ . بلط  دزم )  ) هوشر ناـنآ  زا 
يراددو تا خـ ـ کز نداد  زا  هک  یـسک  دـنک , هعجارم  بوکلاخ  هب  دوخ  ییابیز  يارب  هک  ینز   , بوکلاخ نز  نآ ,  هدنـسیون  اـبر , دـناتس )

ـ . دربـن راـک  هب  نآ  هراـبردار  تنعل  ریبـعت  یلو  دوـمرف , یم  یهن  يرگ  هحوـنزا  ادـخ  لوـسر  دریگ  لـلحم  هـک  ـی  ـس ـحـلـل و کـ مو دزرو 
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للحم (ص ,)  ادخ ربمایپ  ع :)   ) یلع ماما  دومرف ـ . تنعل  دنکفا , ییادج  شدنزرف  ردام و  نایم  هک  ار  یـسک  (ص ,)  ادخ ربمایپ  یـسوموبا : 
ربمایپ هشیاع :  دومرف ـ . تنعل  دشوپب , هنانز  شـشوپ  هک  ار  يدرم  (ص ,)  ادـخ ربمایپ  هریرهوبا :  دومرف ـ . تنعل  ار  (( 13  )) هدنریگ للحم  و 

 (: ع  ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دومرف ـ . تنعل  دنک , عطق  ارردـس  تخرد  هک  ار  یـسک  (ص ,)  ادـخ ربمایپ  دومرف ـ . تنعلار  امندرم  نانز  (ص ,)  ادـخ
دنک و ینامرفان  دوخ  ردامو  ردپ  زا  هک  یسک  تسا ,  نوعلم  تسا  نوعلم  , دنزب ار  دوخ  ردام  ای  ردپ  هک  یسک  تسا ,  نوعلم  تسا ,  نوعلم 
, رگوداج تسا  نوعلم  وگـشیپ , تسا  نوعلم  مجنم ,  درادن ـ . هگن  ار  دجـسم  مارتحا  هک  یـسک  تسا ,  نوعلم  تسا  نوعلم  , دهد ناشرازآ 

ربماـیپ تسا ـ .  نوـعلم  دـنک  شاـعم  رارما  وادـمآرد  زا  دـهد و  هاـنپ  رـس  ار  وا  هک  یـسک  تسا و  نوـعلم  ناوـخ ,  هزاوآ  نز  تسا  نوـعلم 
دننیشن یم  مدرم  هک  اه  هاگ  هیا  ـ ـس رد  هک  یـسک  تسا :  نوعلم  تسا  نوعلم  دهد , ماجنا  ار  اه  نآ  سک  ره  هک  تسا  زیچ  هس  (ص :)  ادخ

 , تسا نوعلم  تسا  نوعلم  ددـنبب ـ . ار  مدرم  رورم  وروبع  هار  هک  یـسک  دریگب و  ار  نارگید )   ) بآ تبوـن  وـلج  هک  یـسک  دـنک  عوفدـم 
 . تسا هدش  تنعل  رانید  هدنب  تسا ,  هدش  تنعل  مهرد  هدنب  دشاب ـ . رانید  مهرد و  هدنب  هک  یسک 

 . ترخآ ایند و  رد  ناگدش  تنعل 

هدامآ ناشیارب  هدننک  راوخ  یباذع  هدرک و  تنعل  ار  اه  نآ  ترخآ  ایندرد و  دنوادخ  دنرازآ , یم  ار  وا  لوسر  ادخ و  هک  یناسک   . )) نآرق
یباذع ناشیارب  دنا و  هدش  تنعل  ترخآ  ایند و  رد  دننز , یم  انز  تمهت  نمؤم  ربخ و  یب  نمادکاپ  نانز  هب  هک  ینا  کـسـ  ((. )) تسا هتخاس 

ار وا  ـد  نواد هک خـ يدرم  دنتفگ : نیمآ  ناگتـشرف  دندش و  تنعل  ترخآ  ایندرد و  هک  دـنرفن , راهچ  (ص :)  ادـخ ربمایپ  تسا ـ .))  گرزب 
دوخ دنک و  یتف  ـ ـص در  واو مـ هد  ـ یر ـ فآ ـث  نؤ ار مـ وا  دنوادخ  هک  ینز  دروآرد و  نانز  دننام  ار  دوخ  دنک و  یتفـص  نز  واو  هدیرفآ  رکذم 

نز ار  یـسک  ایرکز  نب  ییحیزج  دـنوادخ  اریز ) , ) زیرگ نز  درم  دزاس و  فرحنم  هار  زا  ار  انیبان  هک  یـسک  دروآرداهدرم و  تروص  هب  ار 
 . تسا هدادن  رارق  زیرگ 

 . هدوهیب رادرک  راتفگ و 

 . هدوهیب رادرک  راتفگ و 

هناراوگرزب دنرذگب , يا  هدوهیبرب  نوچ  دنهد و  یمن  غورد  تداهـش  هک  نانآ  و  ((. )) دـننک یم  ضارعا  هدوهیب  زا  هک  یناسک  و   . )) نآرق
زا هک  یناس  ـ کو  )) ـه یآ هرا  ـ برد ع ـ )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما سا ـ .  هدوهیب  دشابن , ادخدای  نآ  رد  هک  ینخـس  ره  ع :)   ) یلع ماما  دـنرذگ ـ .)) یم 

رطاخ هبوت  دـهد و  تبـسن  وت  هب  تسین  وت  رد  هک  يزیچاـی  دـفابب , یتسرداـن  وت  هرا  ـ برد یـسک  هک  نآ  ینعی  : ـ )) دـننک یم  ضارعا  هدوهیب 
هیآ لیذ  یمق ـ  ریسفت  رد  تسا ـ .  روآ  تلفغو  وهل  ياهراک  يرگاینخدوصقم و  تسا :  هدمآ  رگید  یتیاور  رد  ینک .  ضارعا  وا  زا  ادخ ,

یسک  , مدرم نیرت  جرارپ  (ص :)  ادخ ربمایپ  تسا ـ .  غورد  یخوش و  وغل , زا  دوصقم  : ـ )) دنونشن وغل  نخـس  نآ  رد  هک  نیرب  یتشهبرد  ))
اهر رد  ناج ,  شیاسآ  تساه ـ .  هدوهیب  نتشاذگ  ورف   , یمدآ مالـسا  ییوکین  ياه  هناشن  زا  راذگورف ـ . تسا  هدوهیب  ار  هچ  نآ  هک  تسا 

هچ نآ  زا  نکم و  ییانتعا  , دـسر یم  وت  هب  هار  نیا  رد  هک  ییاه  يراتفرگ  هب  نک و  لـمع  قح  هب  (ع :)  رقاـب ما  ـ ما تساـه ـ .  هدوهیب  ندرک 
ربماـیپ يوش ـ .  یم  نوبز  راوخ و  هک  زیهرپـب , تسا  هدوهیب  هچ  نآ  هب  نتخادرپ  زا  ع :)   ) قداـص ماـما  نک ـ .  يریگ  هراـنک   , تسا هدوـهیب 

ورف ار  ناهانگ  متـسه  هدنز  ات  هک  امرف , محر  نم  هب  ایادخ ! راب  اعد : ـ  رد  تسا ـ .  ییاسراپ  رویز  اه , یگدوهیب  نتـشاذگ  ورف  (ص :)  ادخ
 , يزیچ ره  زا  ار  ملد  ایادـخ ! راب  اعد : ـ  رد  ع ـ )   ) سیردا متفین ـ .  تمحز  هب  تسا  هدوهیب  هچ  نآ  هار  رد  ات  اـمرف , محر  نم  هبو  مراذـگ 
ـ .  نادرگرود مربن ,  يا  هرهب  نآ  زا  منک  رادـید  وت  اب  هک  يزور  رد  مرادـنرب و  هشوت  وت  يوس  هب  رفـس  هاررد  نآ  زا  هک  مارح ,  اـی  لـالح 
نب هّللادب  دو بـه عـ ـه خـ ما رد نـ دم ـ . رارق  تسا  هدوهیب  هچ  نآ  ضرعم  رد  ار  دوخ  تسا ,  دنمدوس  هچ  نآ  نتشاذگ  ورف  اب  ع :)   ) یلع ماما 
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تعاب هدوهیب ,  ياهزیچ  نتـشاذگورف  اریز  راذـگ , ورف  تسا  هدوهیب  هک  ار  هچ  نآو  تسا  دـنمدوس  هک  يوجب  ار  يزیچ  دـعب , اما  : ـ  سابع
تـسا هدوهیب  هچ  نآ  زا  سکره  دهدب ـ . تسد  زا  ار  دنمدوس  روما  , دزادرپب هدوهیب  روما  هب  سکره  تسا ـ .  دنمدوس  ياهراک  هب  ندیـسر 
یخوش و   ) يزاب يور  زا  دنچره  يوگم ,  ینخـس  دوخ  سوه  قفاو  ـز مـ گر هـ دوشراپـسهر ـ . تسا  دنمدوس  هچ  نآ  يوس  هب  دنک , يرود 

هب يدـب  هک  يا ,  هدوهیب  نخـس  اسب  دـنامرب و  وتزا  ار  يا  هدازآ  هک  ییخوش  اسب  اریز  يرادـنپ ,  ( دـصق نود  ـ بو  ) هدوهیب ار  نآ  اـی  ییوگب  (
 (: ع  ) یلع ماما  دینکن ـ . رو  هلعش  دوخ  ياهتروص  هب  ار  شتآ  هنابز  هدوهیب ,  ياهراکرد  نتفر  ورف  اب  (ص :)  ادخ ربمایپ  دناشک ـ . وت  يوس 

نیرتشیب زا  دـنک , یمن  شیهارمه  گرمزا  دـعب  هک  هچ  نآ  هب  سفن  نتخادرپ  دروآ ـ . یپ  رد  ار  يرـش  هک  يا ,  هدوهیبرادرک  راتفگ و  اسب 
فدـه دزادرپب , دـیاوز  هب  هک  یـسک  دـننک ـ . يرود  امـش  زا  نارـسکبس  ات  , دـینک اهر  ار  هدوهیب  رادرک  راتفگ و  تسا ـ .  لـمع  رد  یتسس 

ـ . دریگب شتـسد  زا  تسادـنمدوس  وا  يارب  ار  هچ  نآ  دزادرپب , تسین  يرورـض  شیارب  هچ  نآ  هب  سکره  هد ـ .  تسد  زا  ار  دوخ  بولطم 
, دزاـس مرگرـس  دراد  ترور نـ ـ ـض نآ چـه  ار بـه  دو  ـس خـ کر هـ دـهدب ـ . تسد  زا  ار  رتمهم  راـک  , دزادرپب تسین  مهم  هچ  نآ  هب  سکره 
هب نآ  هجیتـن  اریز  دـننادرگن , لـفاغ  تدوخ  زاار  وـت  مدرم  راـهنز , ع :)   ) قداـص ما  ـ ما دـنادرگ ـ . عیاـض  تسا  يرورـض  شیارب  ار  هچ  نآ 
زا ار  هچ  نآ  هک  تسا  یـسک  وت  هارمه  اریز   , نکم يرپـس  هدوهیب )  ياـهراک   ) هچ هچاـب و  ار  دوخ  زور  نآ هـا و  هب  هن  دـسر  یم  تدوـخ 

نآرد يا  هدـیاف  هک  تسا  یلمع  زا  تراـبعوغل  لـعف  نوـضرعم :))  وـغللا  نع  مه  نیذـلاو   )) هـیآ ریـسفت . دـنک . یم  تـبث  دـنز  یم  رـسوت 
دیفم رگید  يرما  هب  تبسن  لعف  نامه  اما  تسا ,  وغل  رما  کی  هب  تبـسن  هک  یلعفاسب  هچ  اریز  تسا ,  یبسن  رما  کی  وغل  لع  درادندوجو فـ

یم ترخآ  هب  يوـحن  هب  هک  ییاـیند  رد  اـی  ترخآ  رد  هک  تسا  یحاـبم  ياـهراک  زا  تراـبع  نید ,  رظن  زا  وـغل  لـعف  تسا .  شخبرمث  و 
هب دوش , یم  عرفتم  راک  ود  نیا  زا  ادـخ  تدابع  تعاط و  يارب  نتفرگ  ورین  هک  ندـیماشآ ,  ندروخ و  دـننام  دنـشخب  یمن  يدوس  دـماجنا 

ار نانمؤم  ناحب ,  ـد سـ نواد خـ بحتـسم .  بجاو و  لاعفا  ياوسام  زا  تسا  ترابع  وغل  لعف  رتقیقد : یهاگن  اب  ندروخ  اذغ  توهـش  هزیگنا 
باـنتجا گرزب  ناـهانگ  زا  یمدآ  هک  یتروص  رد  تساـطخو و  شزغل  ضرعم  رد  ناـسنا  نوچ  دومرفن , فصو  وغل  لـمع  قلطم  كرت  هب 

دیوش یم  یهن  اه  نآ  زا  هک  یگرزب  ناهانگ  زا  رگا   :)) تسا هدومرف  هک  نانچ  ـد , ـش ـی بـخـ مار وا  ناهانگ  اهاطخ و  ریاس  دـنوادخ  دـنک ,
هن هدوهیب و  راک  زا  ضارعا  هب  ار  نانآ  هکلب  میروآ .))  یم  ردوکین  یناکم  هب  ار  امـش  میرذگ و  یم  رد  ناتناهانگ  رگیدزا  دـیزرو , يرود 

یلو دـناوخ , ارف  یلعف  هب  لاغتـشا  يوس  هب  ار  ناـس  ـ نا ـت کـه  ـسا ير  ـ ما دوجو  یـضتقم  ضارعا ,  تسا  هدومرف  فصو  نآ ,  كرت  قـلطم 
هک تسا  نآ  ینادرگیور  نیا  همزال  دزادرپبرگید  يراک  هب  دوش و  نادرگ  ـ یور نآ  زا  را  نآ کـ نداد بـه  اهب نـ ییانتعا و  یب  يور  زا  ناسنا 

فادـها گرزب و  ياـهراک  هب  دـنادب و  رتـالاب  رترب و  تمارک  تفارـشاب و  فلاـخم  تسپ و  ياـهراک  هب  نتخادرپ  زا  ار  شدوخ   , شـخـص
لالج ودـجم  تزع و  عبنم  ایربک و  تمظع و  تحاـس  هب  ناـمیااریز ,  دـناوخ , یم  ارف  نیمه  هب  مه  یق ,  نا حـقـیـ ـمـ یا دروآ . يور  یلاـع 

هب اـهنت  دزرو و  یمن  ماـمتها  نادـیواجو  يدـبا  هنادنمتداعـس  یگدـنز  هب  زج  تسا  رادروـخرب  ناـمیا  تفـص  زا  هـک  یـسک  دراد و  قـلعت 
تیمها و دـنزرو  یم  مامتها  نادـب  ناداـن  هیاـمورف و  نا  ـ مدر هچ کـه مـ نآ  يارب  دـنادب و  تمظع  اـب  ار  نآ  قح  هک  دزادرپ  یم  ییاـهراک 

ابدنرذگب وغل  يراک  رب  نوچ  دـنهد و  یم  خـساپ  تمیالم  ـنـد بـه  هد رار  با قـ فر خـطـ ار طـ نا  ـ ـش ـ یا نالهاجرگا  تسین و  لئاق  یتمظع 
تمارک تـمه و  يدـنلب  زا  هیاـنک  وـغل , زا  ضارعا  هـب  ناـنمؤ  ـف مـ ــصو دو کـه  ـ ــش ـن مـی  ــشور ـن جـا  یا زا  دـنرذگ . یم  يراوـگرزب 

 . تساه نآ  تیصخش  يراوگرزبو 

 . هدش ادیپ  يایشا 

 . هدش ادیپ  يایشا 

رگا نزن ,  تسد  نآ  هب  هدشادیپ : ـ  ئی  هرا شـ ـ برد ع ـ )   ) قدا ما صـ ـ ما دروخن ـ . یسک  ناهارمگزج  ار , هدش  مگ  ئیـش )   (: ) (ع رقاب ماما   ـ
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ئیـشزا لاؤس  هب  خساپ  رد  ع ـ )   ) یلع ما  ـ ما تشاد ـ .  یمرب  ار  نآ  دـمآ و  یم  شبحاص  امتح  دـندز , یمن  تسد  ار  هدـشادیپ  ئیـش  مدرم 
شبحاص  ( تدم نیا  رد   ) هچنانچ دراد  هگن  لاس  کی  , دماین رگا  دهدب و  وا  هب  دش , ادیپ  شبحاصرگا  دنک  مالعا  ار  نآ  دیاب  هدش : ـ  ادـیپ 

یم دهاوخب , هچنانچ  دش , ادیپ  شبحاص  داد  هقدصار  ئیـش  نآ  هک  نیا  زا  دـعب  رگا  دـهدب  شا  هقدـص  , دـمای دـبلطب نـ ار  نآ  هک  یـسک  ای 
. دوب دهاوخ  وا  نآ  زا  تسا  هداد  هقدص  هک  یلام  رجا  تروص  نیا  رد  دزادرپب  شبحاص  هب  تسا  هدوبوا  دزن  هک  ار  يزیچ  ناوات  دناوت 

 . لاعتم ناحبس و  يادخ  رادید 

. رادید قوش 

راگدرورپ يا  دنناور  نم  یپ  زا  هک  دـنیاه  نامه  اه  نآ  تفگ :  یـسوم ؟  يا  يریگ ,  یـشیپ  تموق  زا  ات  تشاداو  ار  وت  زیچ  هچ   . )) نآرق
ـ .  تسا نافراع  گنرکی  رای  قوش ,  تسا ـ .  نیقی  لها  يوخ  قوش ,  ع :)   ) یلع ماما  يدرگ ـ .))  دونشخ  ات  متفاتـش  وت  يوس  هب  نم  نم , 

لجوزع يادـخ  داـی  نم و  بکرم  قوـش ,  نم و  ثاـثا  قـشع ,  نم و  نید  هشیر  درخ , تسا و  نم  هیامرـس  تخانـش ,  (ص :)  ادـخ ربماـیپ 
نایم رد  ع )   ) نار نب عـمـ یسوماب  زار  هب  هملک  رازه  راهچ  تسیب و  دصکیزور و  ـه  نا ـه شـبـ ـس رد طـی  ـل ,  جوز ياد عـ خـ نم ـ .  مدمه  ,
نانآ زا  دینش  ار  اه  نآ  نانخس  تشگرب و  لیئارـسا  ینب  يوس  هب  نوچ  دیماشآ و  يزیچ  هن  دروخ و  يزیچ  هن  یـسوم  تدم  نیا  رد  داهن و 

ياضق هب  يدونـشخ  ایاد ! را خـ بـ ـا : ـ  عد رد  دوب ـ . هداهن  شیاهـشوگ  رد  لجوزع  يادخ  نخـس  توالح  هک  دوب  يریثات  شتلع  , دش رفنتم 
ادرد بـه ـو  با مراد ـ .  تلاسم  تهاگرد  زا  اروت , رادید  هدـهاشم و  هب  قوش  وت و  يور  ندـید  تذـل  گرم و  زا  دـعب  شوخ  یگدـنز  وت و 

قوش نم  رادید  هب  ناکین  : دیامرف یم  ـل  جوز يادخ عـ تفگ :  رابحالا  بعک  هد  ربخ  تاروت ,  هیآ  نیرتصاخ  زاارم  تفگ :  رابحالا  بع  کـ
, دیوجب ارم  هک  ره   : )) تسا هدش  هتـشون  هیآ  نیا  رانک  رد  تفگ :  رابحالا  بع  تسا کـ رتدیدش  نانآ  رادید  هب  نم  قوشاما  دنراد , رایـسب 

ـ .  تفگ یم  ار  نیمه  زین  (ص )  ادخ لوسر  مدینش  هک  مهد ,  یم  یهاوگ  تفگ :  ادرد  وبا  دباین .)) ارم  دیوجب , ار  يرگید  هکره  مدبایب و 
نمزا ارم  هب  قوـش  ینک و  داـی مـی  تشهب  زا  یک  اـت  ! دواد يا  دوـمرف :  یحو  وا  هب  لـجوزع  يادـخ  هک  تسا  هد  ـ مآ (ع )  دواد را  ـبـ خا رد 

یگریت ره  زا  ار  نانآ  هک  دـنت  ـ ـس ـی هـ نا ـ ـس کـ  , نا مـن ـ قا ـتـ ـش مـ دومرف : دنتـسیک ؟ وت  ناقاتـشم  ! راگدرورپ يا  درک : ضرع  یهاوخ ؟  یمن 
یم نم  هب  نآ  زا  هک  ما  هدوشگ  مدوخ  يوس  هب  يا  هنزور  نانآ  ياه  لد  زا  ما و  هدرک  ناشرادـیب  يرایـشوه  رذـح و  اـب  ما و  هدرک  فاـص 
امش دو و  نا خـ هدر مـیـ یتقو پـ هک  نایز  هچ  ار  امـش  وگب : دنا , هدرک  نم  يوسور  نم  تبحم  اب  هک  مناگدنب  نآ  هب  نا جـا :  هـمـ دنرگن ـ .

ترس مشچ  ابو  نیبب  ارم  تلد ,  مشچ  اب  نا جـا :  هـمـ دینامب ـ . روتـسم  نم  ناگدیرفآزا  دیرگنب , نم  هب  ناتلد  ناگدید  اب  ات  ما  هدزرانک  ار 
نارجاهم و زا  یهوبنا  اب  نم  : ـ  هیواـعم هب  يا  هما  رد نـ ع ـ )   ) ما عـلـی ـ ما رگنم ـ . تسا ,  زجاـع  نم  ندـیدزا  ناـشیاهدرخ  هک  یناـسک  هب  , 
رد تسا ـ .  ناـشراگدرورپاب  رادـید  ناـنآ ,  يارب  رادـید  نیرتـبوبحمو  دـنا  هدرک  نـت  هـب  گرم  نـهاریپ  هـک  مناباتـشوت  يوـس  هـب  راـصنا 

هبلریز تشهب  دور  یم  بآ  يوس  هب  هک  يا  هنـشت  نوچمه  دوش , راپـسهر  ادـخ  يوـس  هب  هک  نآ  تسیک  : ـ  گـنج هب  شناراـی  نتخیگنارب 
نآ قایتشا  روش و  زا  رتشیب  نانمشد )   ) اه نآرادید  هب  نم  قایتشا  هک  دنگوس  ادخ  هب  دوش ! یمراکشآ  اهربخ  زورما  تساهریـشمش !  ياه 
وا يوکین  شاداپ  هب  راودیما  هار و  هب  مشچ  مقاتشم و  دنوادخ  رادید  هب  نم  رصم : ـ  مدر  دو بـه مـ ـه خـ ما رد نـ تسا ـ .  ناشیاه  هناخ  هب  اه 

غورد ار  شیاهدیما  , ددنب دیما  ناحبـس  يادخ  ریغ  هب  سک  ره  دسرب ـ . دیما  نامرآ و  ياهتنم  هب  دشاب , شنامرآ  ادخ  هک  یـسک  متـسه ـ . 
. دوش مگ  , دشاب هتشاد  ادخ  زج  يدصقم  هک  یسک  دبای ـ . بآ )  رب  شقن  (و 

 . نیرفآ قوش  لماوع 

دو يدو خـ ـنـ ـش زا خـ ار , ناقاتـشم  ياـه  لد  نم  دواد ! يا  دوـمرف : یحو  وا  هب  لـجوزع ,  يادـخ  هـک  تـسا  هدـمآ  (ع )  دواد راـب  ـ خا رد   ـ
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؟ دندیـسر , وـت دزن  ماـقم  نیا  هب  هلیـسو  هچ  هـب  ارا ! ـ گدرور پـ درک : ضرع  دواد  مدـینادرگ  مـعنم  دو , تاذ خـ رو  ـه نـ بار نآ هـا  مد و  ـ یر ـ فآ
هک تسا  یماقم  نیا  نم و  اب  ندومن  تاجانم  ندرک و  تولخ  نآ و  لها  ای و  ـ ند زا  ـش  یو نتـشاد خـ هگن  رود  یناـمگ و  شوخ  هب  دومرف :

همهرب ارم  دنادرگ و  یلاخ  نم  يارب  ار  شلد  دنکندای و  نآ  زا  زگره  دهن و  رانک  هب  ار  نآ  لها  ایند و  هک  یـسک  رگم  دبا , تسد نـیـ نادب 
رانک ار  وا  دوخ و  نایم  باجح  منادرگ و  غراف  شدوخ  يارب  ار  وا  منک و  یم  ور  وا  هب  نم  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دنیزگرب  مناگدـیرفآ 

هک دننادب  نمزا  نانادرگیور  رگا  دواد ! يا  اج :  نامه  دنیب ـ . یم  ار  يزیچدوخ  مشچ  اب  هک  یـسک  نوچمه  دـنیبب  ارم  هک  يروط  هب  منز , 
هب قوش  زا  هنیآ  ره  مراد ,  اه  نآ  يوس  زا  یصاعم  كرت  هب  یقایتشا  هچ  مزرو و  یم  نانآ  هب  يرهم  هچو  مشک  یم  نانآ  يارب  يراظتنا  هچ 

یناسک هب  تبحم  تدوخ و  هب  تبحم  ! اهلا راب  اعد : ـ  رد  (ص ـ )  ادخ ربمای  پـ دلسگب ـ . مه  زا  ناشندب  ياهدنب  نم  هب  قشع  زا  دنریمب و  نم 
نم دزن  رد  ار  دوـخ  تبحمو  اـمرف  میزور  دـنادرگ , یم  کـیدزن  وـت  تبحم  هب  ارم  هک  هچ  نآ  نتـشاد  تسود  دـنراد و  تـسودار  وـت  هـک 

ودیرادب تسود  ار  گرم  ات  دـینادرگ , تشهب  تمعن  قاتـشم  ار  دوخ  ياهناج  ع :)   ) یلع ماما  نادرگ ـ .  کنخ  بآزا  رت  ینتـشاد  تسود 
ـد نواد هک خـ مدید  نوچ  یتسه : ـ ؟  ادخ  رادـید  هتفیـش  لیلد  هچ  هب   : شـسرپ نیا  هب  خـساپ  رد  ع ـ )   ) ما عـلـی ـ ما نمـشد ـ .  ار  یگدـنز 
زا دنک  یمن  مشومارف  تسا ,  هتشاد  یمارگ  نینچ  ارم  هک  یسک  متسناد  دیزگرب , نم  يارب  ار  دوخ  ناربمغیپو  ناگداتسرف  ناگتشرف و  نید 

 . مدش وا  رادید  رادتسود  ور  نیا 

 . تسادخ رادید  رادتسود  هک  نآ 

, دشاب هتـشادن  شوخ  ار  ادخ  رادید  هکره  ودراد  تسود  ار  وا  رادید  ادخ  دشاب , هتـشاد  تسودار  ادـخ  رادـید  هکره  (ص :)  ادـخ ربمایپ   ـ
ار ادخرادید  هکره  دراد و  یم  تسود  ار  وا  رادید  زین  ادخ  , دشاب هتشاد  تسود  ار  ادخ  راد  ـ ید ـه  کر هـ درادن ـ . شوخ  ار  وا  رادیدزین  ادخ 

نیا دومرف : میراد !  شوخان  ار  گرم  ام  همه  ادخ ! لوسر  يا  دـندرک : ضرع  درادـن  شوخار  وا  اب  رادـید  زین  ادـخ  دـشاب  هتـشادن  شو  خـ
ار هچ  نآ  دیآ و  یم  ادخ  بناج  زا  يا  هدنهد  تراشب  ـد , ـسر ارف  شگرم  نامز  نوچ  نمؤم  هکلب  درادن , گرم  نتـشاد  شوخان  هب  یطبر 
وا نیاربانب ,  دور  ادـخ  رادـید  هب  هک  تسین  نیا  زا  رتبوبحم  يزی  وا چـ يار  ما بـ ـن هـنـگـ یا رد  دـهد  یم  تراشبوا  هب  دور  یم  نآ  يوس  هب 
هک يد  ـت بـ شو ـ نر سـ دسر , ارف  شگرم  نامز  نوچ  راکهن  ـا گـ ما دراد  ـت مـی  سود ار  واراد  ـ ید اد هـم  دراد و خـ ـت  سود ار  ادخ  رادید 
 ( ع  ) قدا ـ ـص ما  ـ ما زا  دراد ـ . یم  شوخان  ار  وا  رادید  مه  ادخ  هک  دراد  یم  شوخان  ار  ادخ  رادید  اذـل  دـیآ  یم  وا  شیپ  تسواراظتنا  رد 
ادخ رادید  زا  ـس  کر دراد و هـ ـت  ـسود ار  وا  راد  ـ ید زین  ادخ  دشاب , هتـشاد  تسود  ار  ادخ  رادید  سکره  دش : لاؤس  ثیدـح  نیا  هرابرد 

شوخان ار  گرم  ام  مسق ,  ادخ  هب  مدرک :  ضرع  تسا .  روط  نیمه  دومرف : ترـضح  دراد  ترفن  وارادید  زا  زین  ادخ  دشاب , هتـشاد  ترفن 
رد تسا  گرم  هدهاشم  ماگنه  رد  هّللااقل ,  نتشادن  شوخ  نتشاد و  شوخ  هکلب  ینک  یمرکف  وت  هک  تسین  نانچ  دومرف : ترضح  میراد ! 

رادید ادخ  هک  تسا  ماگنه  نیارد  دور  شیپ  هک  تسین  نیا  زا  رتبوبحم  شیاربزیچ  چیه  دراد  تسود  هک  دـنی  ار بـبـ يزیچ  رگا  ماگنه  نآ 
وا دزن  زیچ  چـی  ترو هـ ـ ـص ـن  یا رد  دراد , شوخان  هک  دـنیبب  ار  يزیچرگا  اـما  دراد  یم  تسود  ار  ادـخ  رادـید  زین  وا  ودراد  تسود  ار  وا 

ریزارـس هرابرد   ( ع  ) قداص ماما  مدینـش  روبا : ـ ـس یـحـیـی بـن  دراد ـ . ترفن  وا  رادید  زا  مه  لجوزع  يادخو  تسین  ادخ  ياقل  زا  رتروفنم 
شنامداش هک  دنیب  یم  ار  يزیچ  اریز  تسا ,  (ص )  ادخ لوسر  هدـهاشم  ماگنه  رد  نیا  دومرف : رـضتحم  صخـش  نامـشچ  زا  کشا  ندـش 

ار وا  هک  دـنیب  یم  ار  يزیچ  یتقو  ناسنا  هک  ینیب  یمن  اـیآ  دومرف : سپـس  ترـضح  دـیوگ : یم  ییح  یـ دراد ) ـت  ـسود ار  نآ  و   ) دـنک یم 
امـش دـنوادخ  هچ  نآ  هب  ع :)   ) یلع ما  ـ ما ددـنخ ـ . ؟ یم  دوش و  یم  ریزارـس  شنامـشچ  زا  کشا  دراد , شتـسود  دـنک و  یم  لاحـشوخ 
نیا زج  دراد  تسود  هچ  نآ  ندـید  يداش و  وا بـه  ند  ـیـ ـسر ـمـا و  ـش زا  کی  ره  نایم  اریز  دـینز , رد  گنچ  تسا ,  هداد  ناـمرف  نادـبار 

وا هب  لجوزع  يادخ  بناج  زا  یتراشب  تسا و  رت  یندنام  رتهب و  تسادخ  دزن  هچ  نآ  دوش و  رـضا  وا حـ دزن  (ص )  ادخ لوسر  هک  تسین 
ار ع )   ) میهاربا ناج  تساوخ  یلاعت  كرابت و  يادخ  نوچ  درادب ـ . تسود  ار  ادـخ  رادـید  دوش و  نشور  شمـشچ  هجیتن ,  رد  هک  دـسر 
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 , توملا کلم  يا  دورد  وت  رب  و  تفگ :  ع )   ) میهاربا میهاربا  يا  وت  رب  دورد  تفگ :  دمآ و  وا  داتسرف  شیوس  هب  ار  توملا  کلم  دناتسب ,
ایآ تفگ :  ع )   ) میهاربا نک .!  تباجا  ار ) قح  توعد   ) سپ میهاربا ,  يا  مرگتوعد  تفگ :  يا ؟  هدروآار  یگرم  ربخ  اـی  يرگتوعد  اـیآ 
ایآ وگبوا : هب  ورب و  میهاربا  دزن  تو ,  ـمـ لا يا مـلـک  دوـمرف : لـجوزع  يادـخ  سپ  دریگب ؟ ار  دوـخ  تسود  ناـج  یتـسود  هک  يا  هدـید 

میهاربا سپ  تسا  هدمآ  يربخ  رد  تسا .  دوخ  تسود  رادید  هتفیش  تسود  دشاب ؟ هتشادن  شوخار  شتـسود  رادید  یتسود  هک  يا  هدید 
یسک دیامیپ ـ . هار  ار  بش )  رخآ  ساپای   ) بش رـسارس  دشاب , قاتـشم  هک  یـسک  ناتـسب ـ .  ار  مناج  کنیا  مه  توملا ,  کلم  يا  تفگ : 

. درب دای  زا  ار  ایند  دشاب , ناحبس  يادخ  رادید  رادتسود  هک  یسک  نک ـ .  شومارف  ار ) نآ  ریغ  ,) دشاب هتشاد  يزیچ )  هب   ) قوش هک 

 . نآرق رد  رادید 

بات رد کـ ـنـیـن مـن  مؤ ـمـ لار ـیـ ما يا  : درک ضرع  دـمآ و  ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  تمدـخ  يدرم  ـی :  ناد ـعـ ـس ـعـمـر  مو ـ با  ـ
: در ضر کـ يا عـ هدر  ـک کـ ـش نآ  رد  نآ چـه کـه  ـت  ـس ـیـ چو بـگـ وت ! رب  سوسفا  دومرف : وا  هب  ترـضح  ما !  هدرک  کش  ادخ  ینامـسآ 

هدومرف نانمؤم  هرابرد  و  دـننامیا )) یب  ناشراگدرورپ  رادـید  هب  نانآ  هکل  بـ : )) ـد یا ـ مر ـه مـی فـ لال لج جـ دـنوادخ  هک  منک  یم  هظحال  مـ
نآ رد  نانآ  دورد   : )) تسا هدومرف  و  دندرگ )) یم  زاب  وا  يوس  هب  دننک و  یمرادید  ناشراگدرورپ  اب  دنراد  نا  نا کـه گـمـ ـ نآ  :)) ـت ـسا

هد ـ عو  ( ـد کـه ناد بـ , ) دراد ـیـد  ما شرا  ـ گدرور راد پـ ـ ید ره کـس بـه  تسا (( :  هدومرف  و  تسا ))  مالس  دننک , یمرادید  ار  وا  هک  يزور 
ـد یو را مـی گـ یـک بـ دـنک .)) هتـسیاش  يراکدـیاب  دراد , دـیما  شراگدرورپ  رادـید  هب  سکره   :)) تسا هدومرف  و  تسا ))  یند  ـ مآ اد  خـ
هب : )) دیوگ یم  رگید  راب  دبای و  یم  رد  ار  ناگد  ـ یدوا دنبای و  یمن  رد  ار  وا  ناگدید  هک  دیوگ  یم  راب  کیو  دـننک  یم  راد  ـ ید ار  وا  کـه 
هیآ اما  دومرف : ترضح  منکن ؟  کش  يدی  ـنـ ـش نآرد چـه  ـه  نو ـگـ چو نا  ـنـ مؤ ـ مر ـیـ ما يا  تسیچ  اه  نیا  دننک )) یمن  ادیپ  یملع  هطاحاوا 
نا ـ ـشرا ـ گدرور اب پـ دـنراد  نامگ  هک  یناسک   : )) نانمؤمزا دـنوادخ  نخـس  نیا  و  دـننامیا )) نا بـی  ـ ـشرا ـ گدرور ـ پراد ـ ید هب  نانآ  هکلب  ))
هیآ و  دندرک )) ادخ  اب  هک  يا  هدعو  فلخ  ببـس  هب  دننک  رادید  ار  وا  هک  يزور  ات   :)) نارگید هرابرد  وا  نخـس  نیا  و  دننک )) یم  رادـید 
((, دننامیا یب  ناشراگدرورپ  رادید  هب  نانآ  هکلب   )) هیآ اما  دنک )) هتسیاش  يراک  دیاب  دراد , دیما  شراگدرورپ  رادید  هب  هک  یـسک  سپ  ))
نا هک گـمـ نانآ   : )) نانمؤم هرابرد  هیآ  نیا  نینچمه  تسا  هدیمان  دوخ  رادید  ار  نآ  لجوزع  دنوادخ  ـت کـه  سا زیخاتـسر  رادید  زا  دارم 
یم رفیک  شاداپ و  دنوش و  یم  یـسر  ـ با ـ ـس روشحم و حـ هتخیگنارب و  هک  دنراد  نیقی  ینعی  دننک ,)) یم  رادـید  ناشرا  ـ گدرور ـد بـا پـ نراد
دیاب دراد , دـیما  شراگدرورپرادـید  هب  هکره  سپ   : )) هیآ تسا  نینچمه  ـت  ـسا نیقی  يانعم  هب  صوصخب  ياج  نیارد  نامگ  سپ  دـننیب 

ینعی کـسـی کـه تسا ,))  یندمآ  ادخ  هدعو  هک )  دنادب  ,) دراد دیما  شراگدرور  راد پـ ـ ید کـسـی کـه بـه   )) ـه یآ و  (( دنک هتسیاش  يراک 
هکلب تسین ,  تیؤر  يانعم  هب  اج  نیا  ردرادید  تسا  یندمآ  امتح  رفیک  شاداپ و  هرابردادخ  هدعو  اریز  دوش , یم  هتخیگنارب  دراد  نام  ـ یا

اه نیا  مامت  رد  هک  نک  مهف  تسا ,  هدمآ  ادخ  رادید  هب  عجار  ادـخ  با  ـتـ کرد هک  ار  هچ  نآ  مامت  سپ ,  تسا  ندـش  هتخیگنارب  يانعم  هب 
هک يزوررد  ینعی  تسا ,))  مالـسدننک  یمرادـید  ار  وا  هک  يزور  رد  ناـنآ  دورد   )) هیآ نـی  ـت هـمـچـنـ ـسا هدـش  هـتخیگنارب  ياـنعم  هـب 
تا هدوسآ  دـنوادخ  نانمؤمریما ,  يا  يدرک  ما  هدوسآ  درک : ضرع  در  نآ مـ دوش . یمن  لیاز  ناشیاه  لد  زا  نامیا  دـنوش , یم  هتخیگنارب 

 . يدوشگ نم  راک  زا  یهرگ  هک  اریز  دنادرگ ,

 . تلفغ یمرگرس و 

 . تلفغ یمرگرس و 

هک ـت  سا مدر کـسـی  زا مـ و  ((. )) امش نایم  یشورف  رخف  رویز و  یمرگرسو و  تسا  يزاب  تقیقح ,  رد  ایند , یگدنز  هک  دینادب   . )) نآرق
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هدننک راوخ  یباذع  ناشیارب  نانیا  دریگ  یم  هرخـسم  هب  ار  نآرق  دـنک و  هارمگ  ادـخ  هار  زا  ار  مدرم  ینادان  هبات  درخ , یم  ار  هدوهیب  نخس 
دزن هچ  نآ  وگبدننک : یم  اهر  هداتسیا  نانچمه  ار  وت  دنوش و  یم  هدنکارپ  نآ  يوس  هب  دننیبب , ییمرگرـس  ای  یتراج  نو تـ و چـ  ((. )) تسا

یناسکدنیاجک ادخ ! ناگدنب  يا  ع :)   ) یلع ما  ـ ما تسا ـ .))  ناگدنهد  يزور  نیرتهب  ادخ  تسا و  رتهب  تراجت  یمرگرس و  زا  تسادخ , 
. ؟ دندش لفاغو  مرگرس  دندش و  هداد  تلهم  دنتشگ و  هدیمهفو  دندش  هتخومآ  شناد  دندش و  رادروخرباهتمعن  زا  دندرک و  زارد  رمع  هک 

تـسا هدـشن  اهر  لمهم  دـنارذگ و  تلفغ  یمرگرـس و  هب  اـت  تسا ,  هدـشن  هدـیرفآ  ثبع  یـسک  چـیه  اریز  دیـسرتب , ادـخ  زا  مدرم !  يا   ـ
چیه ناحبـس ,  يادخ  دنارذگ و  تلفغ  یمرگرـس و  هب  هجیتن  رد  هک  دیرفاین  ثبع  ار  يراک  چـیه  ناحبـس ,  دـنواد  خـ دـنک ـ . یگدوهیبات 

هدشن هدیرفآ  هدوهیب  وت  هک  اریز  نک ,  يرود  ( روآ تلفغ  ياهراک  و   ) یمرگر زا سـ دنک ـ . یگدوهیب  ات  درکن , اهر  دوخ  لاح  هب  ار  يزیچ 
ریما نیا  دوش : هتفگ  هک  منک  شوخ  لد  نی  ـا بـه هـمـ یآ ینک ـ .  یگدوهیب  ات  يا  هدشن  اهر  لمهمو  يزادرپب  یمرگرس  هب  هجیتن  رد  ات  يا , 

هک ما  هدشن  هدیرفآ  نم  مشابن ؟  ناشیا  قشمرس  یگدنز  یتخس  رد  ای   , نانآ دردمه  کیر و  راگزور شـ ياه  یتخسرد  اما  تسا ,  نانمؤم 
ای تسوا ,  هفولع  ـمـش  غو مه  همه  هک  يا  هتسب  روخآ  هب  ناویح  دننامه  , دزاس لوغشم  دوخ  هب  ارم  گنراگنر  وذ  ـ یذ يا لـ ـ هاذ ندروخ غـ
ای تسا  لفاغ  تسواراظتنا ,  رد  نآ چـه  زا  رپ مـی کـنـد و  فلع  زا  ار  شمکـش  درچ و  یم  اه  هلابز  نایم  رد  هک  ییاـهر  ناویح  نوچمه 
زا تلفغ ,)  و   ) یمرگرـس تسا ـ .  تقامح  كاروخ  تلفغ ,)  و   ) یمرگرـس منارذگب ـ .  هدوهیب  ای  موش  اهر  دوخرـس  هک  ما  هدشن  هدیرفآ 

يدـنمدرخ نیرتالاب  ع : )   ) یلع ماما  تسا ـ .  نانادان  راک  نادرخ و  مک  یخوش  ییوگ ,  لزه   ( : ع  ) يداه ماما  تسا ـ .  ینادان  ياـه  هویم 
هب دنادرگدونـشخ و  لطاب  هطـساو  هب  ار  وت  هک  یـس  کـ دینک ـ . يرود  , دیرادن يزاین  نآ  هب  هک  يراک  ره  زا  تسا ـ .  وهل  زا  ندرک  يرود  ,

ار وت  دوخ  نیغورد  ياه  یمرگرـس  اب  ایند  هک  را  ـهـ نز تسا ـ .  هدرک  تناـیخ  وت  هب  دـنک , تبیغرت  يدـجریغ  هدـننک و  مرگرـس  ياـهراک 
نآ رد  رمع  هک  يزیچ  نیرتدـب  دـنام ـ . یم  یقاب  تیارب  يا  هدرک  بسک  هک  یناهانگ  دـسر و  یم  ناـیاپ  هب  ماجنارـس  سوه  اریز  دـبیرفن ,
نو ددرگ و چـ یم  نامیشپ  , دوش رامیب  رگا  تسا  هتسب  دیما  ترخآ  هب  لمع  نودب  هک  شابم ,  یسک  نانوچ  تسا ـ .  يزاب  دوش , یم  فلت 

تـسود رتشیب  ناشیورد  رانک  رد  ندوب  ادخ  دای  هب  زا  ار , نارگناوت  اب  ندنارذگ  تلفغ  هب  دوش  یم  لفاغ  رطاخ و  هدوسآ  , دـبای یتسردـن  تـ
. دراد

 . ندرک یمرگرس  ياهدمایپ 

ـ . درب یم  داـی  زا  ار  نآرق  دزاـس و  یم  دونـشخار  ناطیـش  دروآ و  یم  مـشخ  هـب  ار  ناـبرهم  يادـخ  ندرک ,  یمرگرــس  ع :)   ) یلع ماـما   ـ

ـ . دنک یم  هابت  ار  يدج  تامیمصت  یمرگرس ,  دنک ـ . یمرضاح  ار  ناطیش  دراپس و  یم  یشومارف  هبار  نآرق  یمرگرس ,  لها  اب  ینیشنمه 
ددرگ یم  متخ  اوعد  گنج و  هبو  دوش  یم  عورـش  يزاب  اب  یمرگرـس ,  دننکفا ـ . یم  اه  یهارمگ  رد  ( ار ناسنا   , ) هدوهیب لطاب و  ياهراک 

زا یهلا )  باوث  هب   ) يدـیما چـیه  یب  هک   , هدـم ردـه  اه  یمرگرـس  رد  ار  دوخ  رمع  دـنامرب ـ . ار  يا  هدازآ  هک  یمرگرـس ,  اسب  14 ـ . )) ))
. دنک یم  هابت  ار  نامیا   (, ینارذگشوخ و   ) یمرگرس سلاجم  يوربایند ـ . 

 . یمرگرس هتفیش 

هتفیش هک  تسا  یسک  تیقفوم ,  زا  مدرم  نیرترود  تسا ـ .  یمرگرس  هتفیش  هک  تسا  یـسک  حالـصزا ,  مدرم  نیرترود  ع :)   ) یلع ماما   ـ
مک شلقع  , دزادرپب یمرگرـس  هب  دایز  هک  یـسک  دوش ـ . هدرمـش  قمحا  , دزادرپب یمرگرـس  هب  داـیز  هک  یـسک  سا ـ .  یخوش  یمرگرس و 

یمرگرس هتخابلد  يزاب و  هتفیش  هک  یسک  دوش ـ . یمنراگتسر  دشاب , ینارذگشوخ  یمرگرس و  هتفیش  يزاب و  هتخابلد  هک  یسک  تسا ـ . 
 . تسین دنمدرخ  دشاب , یشوخ  و 
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 . یمرگرس نامیا و 

 (: ع  ) یلع ماما  دوش ـ . نیگهودـنا  دـشیدنیب  هاگره  سپ  ددرگ  لـفاغ  هجیتن  رد  اـت  دـنک  یمن  یمر  ـ گر ـ ـس ـن ,  مؤ مـ ع : )   ) ـن ـس ما حـ ـ ما  ـ
هرا ـ برد ع ـ )   ) قدا ما صـ ـ ما تسا ـ .  رپ  شتقو  نمؤم : ـ  فصو  رد  تسا ـ .  روخمد  يدج  ياهراک  اب  ودراد  شوخانار  یمرگرس  نمؤم , 

هتشاد زاب  یمرگرس  زا  ار  وا  ییوج  ترخآدراد  ار نـ ـی  یا ـ هرا نینچ کـ تصرف  نمؤم ,  : ـ  دور یم  راکش  لابند  یمرگرس  يارب  هک  یـس  کـ
هدـننک مرگرـس  وهل و  ياهراک  اه ؟ یمرگرـس  هب  هچ  ار  وا  دـسر , یمن  اهراک  نیا  زا  کـی  هب هـیـچ  نمؤم  دومرف ـ : هک  اـج  نآ  اـت  تسا ـ 

: دنتفگ ییحی  هب  ناکدوک  تفگ :  هک  هدش  لقنرمعم  زا  تسا :  هدمآ  نایبلا  عمجم  رد  دراذـگ ـ . یم  ياج  رب  قافن  دروآ و  یم  یلدتخـس  ,
هب یکدوک  زا  و   : )) تسا هدومرف  وا  هرابرددنوادخ  هک  تساج  نیا  زا  میا  هدشن  هدـیرفآ  يزاب  يارب  ام , تفگ :  ییحی  مینک  يزاب  مه  ابایب 
ناو ـفـ ـص لاؤ  ـ ـس ـخ بـه  ـسا رد پـ ع ـ )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما تسا ـ .  هدش  تیاور  (ع )  اضر ترـضحزا  بلطم  نیا  میداد ))  توبن )   ) تمکحوا

دراودوب كدوک  هک  یـسوم  نسحلاوبا  ماگنه  نیارد  دن  يزا نـمـی کـ ـی و بـ مر ـ گر ـ ـس ماقم  نیا  هدـنراد  : ـ  تماما ماقم  هدـنراد  زا  لامج 
ودیشک شوغآ  رد  ار  وا  ع )   ) قداص ترضح  نک  هدجس  ار  تراگدرورپ  تفگ :  یم  وا  هب  بترمو  تشاد  یکم  يا  هلاغزب  دوخ  اب  وا  دش 

هک هدرک  عیاش  نایماش  نایمرد  هغبان !  رسپ  زا  اتفگش  ع :)   ) یل ما عـ ـ ما دنک ـ . یمن  يزاب  یمرگرس و  هک  یسک  يادف  مردام  ردپ و  دومرف :
نا ـ بز دولآ , هانگ  يراتفگ  هب  هتفگ و  یتسردان  نخس  وا  تسا !  يزاب  یخوش و  مراک  متـسه و  شو  ـگـ یزا يدرم بـ تسا و  یگدول  نم  رد 
یم زاب  قح  نتفگزا  ار  وا  ترخآ ,  ندرک  شومارف  دراد و  یم  زاـب  يزاـب  زا  ارم  گرم  داـی  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  نا !  ـت هـ ـسا هدو  ـ ـش گـ

. دراد

 . نمؤم یمرگرس 

 (: (ص ادـخ ربماـی  پـ بش ـ .  زاـمن  ناردارباـب و  ییوگ  هلذـب  ناـنز ,  زا  ندرب  تذـل  تسا :  زیچ  هس  رد  نمؤـم  یمرگرـس  (ع :)  رقاـب ما  ـ ما  ـ
 , شرـسمه اب  یخوش  يزاب و  شنامک و  اب  يزادناریت  بسا ,  تیبرت  رد  : راک هس  رد  رگم  تسا ,  تسردان  نمؤم  يارب  یمرگرـس  هنوگره 

ادخ دای  رامش  رد  هک  يزیچ  ره  یگدنسیر ـ .  نز ,  یمرگرس  نیرتهبو  تسانش  نمؤم ,  یمرگرـس  نیرتهب  تسا ـ .  قح  راک , هس  نیا  اریز 
ود نایم  درم  ندز  مدق  ار , شبسا  ناسنا  ندرک  تیبرت  شرسم ,  اب هـ درم  یخوش  يزاب و  راک : راهچ  رگم  تسا ,  يزاب  یمرگرـسدشابن و 

. دوش هدید  تنوشخ  یتخـس و  امـش , نید  رد  هک  مرادن  شوخ  نم  اریز  دینک , يزاب  حیرفت و  انـش ـ . نداد  شزومآ  و  يزادناریت )   ) فده
دنمدوس نمؤم  يارب  هک  درک  هتفگـشیپ  ياه  یمرگرـسو  تاحیرفت  ناـمه  رب  لـمح  ار  نآ  دـیابدشاب  تسرد  ثیدـح  نیا  هک  یتروص  رد 

. دنتسه

 . يزاب رتوبک 

: دومرف دـنارپ  یم  رتوبک  هکدـید  ار  يدرم  (ص )  ربمایپ ع :)   ) یلع ماما  دـنناقفانم ـ . ناراک  سک و  هدـنرپ ,  نارتوبک  (ص :)  ادـخ ربماـیپ   ـ
لابند یناطیـش  : دومرف تسا  يرتوبک  لابند  هک  دـید  ار  يدرم   ( (ص ادـخ لوسر  کلا :  ـس بـن مـ نا زا  دور ـ . یم  یناطیـش  لابند  یناـطیش 
هداـم بیقعت  رد  یناطیـش  دومرفدـنک : یم  بیقعت  ار  يا  هداـم  رتوبک  هک  دـیدار  يدرم  (ص )  ادـخ لوـسر  هریر :  ـو هـ با تسا ـ .  یناـطیش 

 . تسا یناطیش 

. طاول

. طاول
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رد ناینا  ـهـ جزا چیه کـس  هک  دیوش  یم  بکترم  ار  تشز  راک  نآ  ایآ   : تفگ دوخ  موق  هب  هک  یماگنه  میداتـسرف )   ) ار طول  و   . )) نآرق
ربمایپ دیراکزواجت ـ .)) یهورگامش  يرآ  دیزیمآ , یم  رد  نادرم  اب  نانز  ياج  هب  توهش  يور  زا  امـش  تسا ؟  هتفرگن  یـشیپ  امـش  رب  نآ 

هدننک و , دنک یم  ار  طول  موق  راک  یـسک  دیدید  رگا  تساطول ـ .  موق  لمع  مسرت ,  یم  نآ  زا  متما  يارب  هک  يزیچ  نیرتشیب  (ص :)  ادـخ
 (: ع  ) یل ما عـ ـ ما دـنک ـ . توـعددوخ  هـب  ار  نادرم  هـک  نآ  اـت  دریمن  دزرو , تموادـماهدرم  اـب  یکیدزن  رد  سکره  دیــشکب ـ . ار  هدـنهد 

. دهد رارق  وا  رد  ار  نانز  توهشدنوادخ  دوش , يزاب  وا  اب  هک  دهد  هزاجا  تبغر  لیم و  اب  سکره 

. طاول میرحت  تلع 

نادر يدو مـ ـ جو ـت  ـشر ـ ـس نانز و  يدوجو  راتخاس  یکی  نانز ,  هب  ناـنز  نادرم و  هب  نادرم  ندروآ  يور  میرحت  تلع  (ع :)  اـضر ماـما   ـ
نیب زا  ببس  نانز  هب  نانز  نادرم و  نادر بـه  ندروآ مـ يور  هک  نیا  رگید  و  تسا )  هدش  هدیرفآ  فلاخم  سنج  يارب  کی  ره  هک   ) ـت سا

زا ـق  ید ـ نز ـش  ـسر ـخ بـه پـ ـسا رد پـ ع ـ )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما تسایند ـ .  يدوبان  و  هعماج )   ) ریبدـت مظن و  ندروخ  مهرب  و  رـشب )  ) لسن نتفر 
بجوم نیا  دـندش و  یم  زاین  یب  اه  نز  زا  اهدرم  تروص  نآ  رد  دوب , لالح  ـی  گرا ـبـ مال رگا غـ هک  نیا  رطاـخ  هب  طاول : ـ  میرحت  تل  عـ

تاناویحاب ندرک  یکیدزن  ارچ  دیسرپ : قیدنز  دوب . يرایـسب  دسافم  طاول  زیوجت  رد  دش و  یماه  نز  ندنام  رهوش  یب  لسن و  نتفر  نیب  زا 
رگا دنک . یکیدزن  دوخ , عونمه  ریغ  اب  دهد و  رده  ار  دوخ  بآ  درم  هک  هتشادن  شوخ  دنوادخ  دومر : تر فـ ـ ـض حـ تسا . ؟  هدش  مارح  , 

نیارد درک و  یم  یک  ـ یدز نآ نـ اب  مه  تفرگ و  یم  يراوس  نآ  زا  مه  تسب و  یم  غالا  هداـم  کـی  يدرم  ره  داد , یم  هزاـجا  ار  راـک  نیا 
ار ناشیاهجرفو  هدرک  لالح  مدرم  رب  ار  اه ) نآ  زا  یـش  ـ کرا يراوس و بـ  ) تاناویح نیا  ياه  تشپدـنوادخ  اذـل  دوب  يرایـسب  دـسافم  راک 

تاوهـش هاگیاج  نانز  دـنریگ و  شمارآ  اه  نآ  هب  دـنوش و  مدـمه  نانآ  اب  ات  دـیرفآ  ار  اه  نز  اـهدرم  ياربو  تسا  هدومرف  مارح  ناـشیارب 
طاول كرتو  دومرف  بجاو  كرش  ثول  زا  ندرک  كاپ  يارب  ار  نامیا  دنوادخ  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما دنشاب ـ . ناشیا  نادنزرف  ناردام  نادرم و 

 . لسن شیازفا  رهب  زا  ار 

 . هدننک طاول 

يور یگرابمالغ  هب  هک  یـسک  ره  رب  دنک و  ییاضرادوخ  هک  یـسک  رب  یگمه  مدرم  ناگتـشرفو و  ادخ  تنعل  ناه !  (ص :)  ادخ ربمای  پـ  ـ
هک ینامز  دوش  هتـشاذ  دحل گـ رد  ات  دوش  یم  هداد  تلهم  دریمب , راک  نیا  رب  دـهد و  ماجناار  طول  موق  راک  نم  تما  زا  يدرف  هـر  دروآ ـ .
اه نآ  اب  تماـیق  زور  ودـنک  یم  ترپ  طول  هدـش  كـاله  موق  ناـیم  هب  ار  وا  نیمز  هک  دـیاپ  یمن  زور  هس  زا  شیب  دـش , هتـشاذگ  دـحلرد 

ـه یآ ـن  یا هب  نوچ  دـش  هدـناوخ  دوه  هروس  زا  یتایآ  ناشیا  روضح  رد  هک  مدوب  ع )   ) قداـص ماـما  دزن  ناـبل :  نومی  مـ دوش ـ . یم  روشحم 
زا نآ  دوب و  هدز  ناشن  تراگدرورپ  دزن  هک  ییاهگنس )   ) میدناراب نانآ  رب  هیال  هیال  ياهلگ  گنـس  عون )   ) زا ییاهگنـس  و  : )) دش هدیـسر 
وا رب  ار  اهگنس  نآ  زا  یکی  دنوادخ  , دریمب هدرکن  هبوت  دزرو و  تمواد  طاول مـ لمع  رب  سک  ره  دومرف : ترضح  تسینرود ,))  نارگمتس 

. دنیبن ار  نآ  سک  چیه  دشاب و  نآ  رد  شگرم  هک  دنزب 

 . هدنهد طاول 

یتلصخ ره  ام  نایعیش  رد  وا ـ . دعقم  رد  ار  رفاک  توهش  تسا و  هداد  رارق  وا  رمک  رد  ار  نمؤم  توهـش  لاعتم ,  يادخ  ع :)   ) قداص ماما   ـ
دوجو لیخب ,  اه  نآ  نایمرد  درادـن  دوجو  زارد کـنـد , ییادـگ  تسد  هک  یـسک  اه  نآ  ناـیم  رد  تسین :  اـه  نآ  رد  تلـصخ  هس  دـشاب ,

هدرک مارح  هدش  حاکن  ياهربدرب  ار  تشهب  قربتـسا  رب  نتـسشن  دنوادخ  دوش ـ . یمن  تفای  دـهد , طاول  هک  یـسکاه  نآ  نیب  رد  درادـن و 
 . تسا
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 . شنزرس

. دوخ شنزرس 

هب نمو  داد  تسار  هد  ـ عو امـش  هب  ادخ  تقیقح  رد  دیوگ : یم  ناطیـش   (, تفرگ تروص  يرواد  و   ) تشذگ راک  زا  راک  نوچ  و   . )) نآرق
دیدرک متباجا  مه  امشو  مدرک  توعد  ار  امش  ـن کـه  یا دوبن جـز  یطلـست  چیه  امـشرب  ارم  مدرک و  هدعو  فلخ  امـش  اب  مداد و  هدعو  امش 

چیه دیاتـسن و  ار  دوـخ  راـگدرورپزج  يا ,  هدـنیات  ـ ـس هـیـچ  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما دـینک ـ .)) شنزرــسار  دوـخ  دـینکن و  شنزرــس  ارم  سپ 
شنزرـس ( دیرب یم  اه  نآ  هب  هک  يدب   ) نامگ ساسا  ربار  مدرم  دب ! ناگدنب  يا  ع :)   ) حیـسم دنکن ـ . شنزرـس  ار  دوخ  زج  يرگـشنزرس , 
هاگیاجرد ار  دوخ  سک  ره  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما دینک ـ .! ؟ یمن  شنزرس  شیوخ )  يراکهنگ  يدب و  هب   ) نیقی دوجو  اب  ار  دوخ  دینک و  یم 

. دنک شنزرس  درب  یم  دب  نامگ  وا  هب  هکار  یسک  دیابن  دهد , رارق  تمهت  ياه 

 . تسا هدرکن  یهانگ  هک  يا  هدش  شنزرس  اسب 

ربصو  ) درک یمن  شنزرـس  تشاد ,  رذـع  ياج  هک  يراک  رطاخ  هب  ار  سک  چـیه  دوخ : ـ  نارداربزا  یکی  فصو  رد  ع ـ )   ) نسح ماـما   ـ
ناوت يرذع  هک  یلمع  يارب  ار  سک  چـیه  ادـخ  هار  رد  دوب  يردارب  هتـشذگ  رد  ار  مـ ع :)   ) ما عـلـی ـ ما دـنیبب ـ . یهاوخرذـع  ات  درک ) یم 

هب دوخ  همان  زا  رد بـخـشـی  تسا ـ .  هانگ  یب  هک  يا ,  هدش  تمالم  اسب  دونشب ـ . ار  وا  یهاوخرذع  هک  نیا  ات  درک , یمن  شنزرـس  تشاد 
ییاهییامنهار داشرا و  رگا  مهاوخب ,  شزوپ  مدرک  یم  نا )  عـثـمـ  ) وا ياهتعدبرب  هک  ییاه  يریگ  هدرخ  زا  هک  متسین  یـسک  نم  : ـ  هیواعم

. درادن یهانگ  هک  يا  هدش  شنزرساسب  اریز  شاب ,)  وگ   ) تسا هانگ  مدرک  یمار  وا  هک 

 . نآ بادآ  شنزرس و 

یم نمـشدوت  اب  هک  نکم ,  شنزرـس  ار  نادان  تسا ـ .  یتسود  يرادـیاپو )   ) تایح هیام  يرازگ  هلگ  ندرک و  شنزرـس  ع :)   ) یلع ماما   ـ
ياه ـ شرا زا سـفـ راذگب ـ . یقاب  یتسود )  يارب  ییاج   , ) يدرک شنزرس  هاگره  دوش ـ . یم  تسود  وتاب  نک ,  شنزرس  ار  دنمدرخ  دوش و 
رگا ات  راذـگب  یقابدوخ  زا  وا  ـتـی  ـشآ يار  ـی بـ یا جـ يربب ,  ترداربزا  یتساوخ  هاـگره  ع : ـ )   ) نسح شراوگرزبدـنزرف  هب  ترـضح  نآ 

يدرک زاورپ  هاگره  راذـگب و  یقاب  تیدونـشخ  يارب  ییاج  دوخ  مش  زا خـ ددرگرب ـ . نیرید )  یتسود  هب   ) اج نآ  زا  دوش  نامیـشپ  يزور 
دشاب ییادوس  تیتسود  هن  يآ ـ .)  دورف  مشخ  نامسآ  زا  دوز  هکلب  ریگن  جوا  دایز  مشخ  ماگنه  رد   ) يآ دورف  هدرواینرد ,  رپ  هجوجدننام 

 . نک ینمشد  لادتعا  دحرد  تنمشد  اب  رادب و  تسود  لادتعا  دح  ردار  دوخ  تسود  هکلب )   , ) هدننک دوبان  تینمشد  هن  و 

 . ندرک شنزرس  رد  يور  هدایز 

رب راک  نیا  اریز  , ررکم ياهندرک  شنزرـس  زا  را  ـهـ نز دـنک ـ . یم  رو  هلعـش  ار  تجاجل  شتآ   , شنزرـس رد  يور  هداـیز  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
هب دروآ و  یم  راب  هب  هنیکراک  نیا  اریز  نکم ,  شنزرـس  دایز  دزاس ـ . یم  شزرا  یب  ار  شنزرـس  دـنک و  یم  يرج  يراکفالخ )  و   ) هاـنگ

. دوش یم  ینامگدبو  کش  ثعاب  دایز , شنزرس  ناشک ـ .  یم  ترفن  ینمشد و 

. اه لثم 

. اه هنومن  اه و  لثم 
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یلثم هنوگر  زا هـ نآر  ـن قـ یا رد  ـتـی  سار و بـ ((. )) دنباینرد ار  اه  نآ  ناروشنادزج  یل )  و( مینز ,  یم  مدرم  يارب  ار  اه  لثم  نیا  و   . )) نآرق
 ( یل و( میدروآ ,  یلثم  هنوگره  زا  مدرم  يارب  نآرق ,  نیا  رد  ـتـی  سار و بـ ((. )) دنرادن راکنا  رس  زج  مدرم  رتشیب  یلو  میدروآ  نوگانوگ  , 
رس هب  راگزور  امـش  زا  شیپ  هک  یناسکزا  یلثم  رگنـشور و  یتایآ  امـش  يو  ـ ـس و قـطـعـا بـه  ((. )) دراد لادج  رـس  زیچ  ره  زا  شیب  ناسنا 
یم شرافس  ییادخ  زا  نتشاد  اورپ  هبار  امـش  ادخ ! ناگدن  يا بـ ع :)   ) ما عـلـی ـ ما میدروآ ـ .))  دورف  اوقت  لها  يارب  يا  هظعومو  دنا  هدرب 

 , اه لثم  دوش ـ . یم  هدز  لدو  درخ  نادنوادخ  يارب  اه  لثم  عاونا  تسا ـ .  هدرک  نییعتار  ناترمع  تدم  هدز و  اه  لثم  امـش  يارب  هک  منک 
فحـص هک  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  (ص ـ )  ادـخ ربما  پـیـ وش ـ . یم  هدز  نتفرگ  سرد  يارب  اه ,  لثم  دوش ـ . یم  هدز  نازومآ  تربع  يارب 

نآ يارب  ات  داتـسرف , سنا  نج و  يوس  هبار  دوخ  ناگداتـسرف  و  ع )   ) ما عـلـی ـ ما تسا ـ .  هدوب  لثم  اـه  نآ  همه  : ـ  تسا هدوب  هچ  میهاربا 
هو کـه چـه مـثـل دننزب ـ . اه  لثم  ناشیاربایند  زا  دنهد و  رادشه  نانآ  هب  شیاه  یتخس  واه  يدب  هب  تبـسن  دنرادرب و  ایند  يور  زا  هدرپاه 
 , شیدنارود مکحم و  ياهدرخ  راوتسا و  ياه  هشیدنا  اونش و  ییاهشوگ  كاپ و  ییاه  لد  اب  رگا  شخبافش ,  ياهد  ـت و پـنـ ـسرد يا  هـ

. دننک دروخرب 

. اهدننامه مکح 

نـسح دوخ  راوگرزب  ـد  نزر بـه فـ دوش ـ . یم  هدیجنـس  ناشزاغآ  هب  اه  نآ  نایاپ  دنوش , هبتـشم )  ای  ) دننامه اهراک  هاگره  ع :)   ) یلع ماما   ـ
يایند نیازا  هچ  نآ  مسق ,  ادخ  هب  (ص :)  ادخ رب  ـ ما پـیـ دـندننامه ـ . ایند )  ) روما هکاریز  ربب , هار  تسین  هچ  نآ  هب  هدوب ,  هچ  نآ  زا  : ـ )  (ع

هب بآ  تهابش  زا  هتشذگ ,  هچ  نآ  اب  هدنام  یقاب  نآ  زا  هچ  نآ  تهابش  دنک و  یمن  يربارب  نم  درب  نیا  ياه  هشیر  زرپ و  اب  هتشذگ ,  امش 
رد ارایب ـ . زین  تلصخ  نآ  ياهدننامه  هب  ار  تدوخ  دناوخ , ارف  ییابیز  تلـصخ  هب  ار  وت  نآرق  هاگره  ع :)   ) یلع ما  ـ ما تسا ـ .  رتشیب  بآ 

وا و هدنـشک  ياهالب  ادـخ و  مشخزا  ییاه  هنومن  هعـصاق : ـ  هبطخ  رد  تسا ـ .  نآ  دـننامه  رب  لیلد  يا  هنومنره  اریز  شیدـنیب ,  هراـب  نیا 
وا و موجه  نتفرگ  مک  تسدو  ادخ  هذخاؤم  هب  تبسن  ینادان  يربخ و  یب  يورزا  سپ ,  دراد  رارق  امـش  رایتخا  رد  شیاهدادخرو  ثداوح 

لیعامسا ناگداز  تشذگرسو )   ) لاوحا زا  هبطخ : ـ  نا  رد هـمـ نـیـز  دیراگناین ـ . رید  ار  وا  باذع  هدعو  شرفیک ,  زادوخ  نتـشادنپ  نمیا 
یکیدزن يدننامه  واه  تشذگرسو  لاوحا  نایم  تسا  يرایـسب  یناسمه  هک  اریز  دیریگ , دنپ  ع )   ) لیئارـسا نادنزرف  قاحـسا و  نادنزرفو 

. اه هنومن  نایم  تسا 

 . لطاب قح و  لثم 

دوخ يوردـنلب  کـفـی  لیـس ,  دـندش و  ناور  ناشدوخ  شیاجنگ  هزادـنا  هب  ییاه  هناخدور  سپ  داتـسرف  ورف  یبآ  نا ,  ـمـ ـسآ زا   . )) نآرق
لطاب قح و  دنوادخ  دـیآ  یمرب  یفک  نآ  ریظن  مه ,  دـنزادگ  یم  شتآ  رد  ییالاک  ای  یتنیز  ندروآ  تسد  هب  يارب  هچ  نآ  زا  تشادرب و 

نیا دـنام  یم  یقاب )   ) نیمز رد  دـناسر  یمدوس  مدر  نآ چـه بـه مـ ـی  لو دور , نایم مـی  زا  هداـتفا  نوریب   , فک اـما  دـنز  یم  لـثم  نینچ  ار 
((. دنز یم  اه  لثمدنوادخ  نینچ 

. ادخ هار  لثم 

يوری ـ پدزا ـ ـس هدـنکارپ مـی  يو  هار  زا  ار  امـش  هک  رگید ) (ي  اـه هارزا  دـینک و  يوریپ  نآ  زا  سپ ,  نم ,  تسار  هار  تـسا  نـیا   . )) نآرق
یتسار هار  دنوادخ  (ص :)  ادخ رب  ـ ما پـیـ دینک ـ .)) هشیپ  اوقت  هک  دشاب  تسا ,  هدرک  شرافـس  نآ  هب  ار  امـش  ادخ )  ) هک تساه  نیا  دینکم 

کی هار  رـس  رد  تسا  نازیوآ  ییاه  هدرپ  اهرد  ولج  هدوش و  ـی گـ یا ـ هرد ياراد  تسا  يارـس  ود  نآ ,  هراـنک  ود  رد  هک  تسا  هدز  لـثمار 
ار هک  ره  دـنک و  یم  توعد  تمالـس  يارـس  هب  دـنوادخ  دـناوخ و  یمارف  يرگید  رگتوعد  هار  يـالاب  رد  دـنک و  یم  توعد  يرگتوـعد 
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دراوادخ دودح  رد  سک  ره  هک  دشاب  یم  ادـخ  دودـح   , تسا هار  هرانک  ود  رد  هک  ییاهرد  نآ  دوش  یم  نومنهر  تسار  هار  هب  دـهاوخب 
هک هدز  لثم  ار  یتسار  هار  ـد , نواد خـ تسوا ـ .  راگدرورپ  ظـعاو  دـنک , یم  توعد  هار  يـالابزا  هک  يرگتوعد  نآ  دور و  ـالاب  هدرپ  دوش 
يا دیوگ : یم  يرگتوعد   , هار لخدـم  رد  دـن  ـ ناز ـ یوآ ـی  یا هدر هـ ـا پـ هرد ولج  هدوشگ و  ییاهرد  ياراد  تساراوید ,  ود  نآ  فرطود  رد 
سپ دنک  یم  توعد  هار )  رد  ندـمآرد  هب  ار  مدرم   ) هار زارفزا  زین  يرگید  رگتوعد  ـد  یو ـ ـش هد نـ ـنـ کار دـییآرد و پـ هار  هب  یگمه  مدرم ! 
يوش یم  نآ  دراو  ینک  شزاب  رگا  اریز  نکمزاب ,  ار  نآ  وت ! رب  ياو  دیوگ : یم  وا  دیاشگب , ار  اهرد  نآ  زا  یکی  دهاوخب  ناس  ـ نا ها  ـ گر هـ
زارف رگتوعد  نآ  ادخ و  باتک   , هار رـس  رگتو  ـ عد نآ  اد و  مراحم خـ هدوشگ  ياهردو  ادخ  دودـح  راوید  ود  نآ  تسا و  مالـسا  هار ,  نآ 

هاگ نآ  دیشک و  یطخ  شتسد  اب  (ص )  ادخ لو  ـ ـسر دو : ـعـ ـس ـن مـ با دشاب ـ . یم  یناملـسم  ره  لد  رد  هک  تسا  لاعتم  يادخ  ظعاو  هار , 
یناطیش اه  هار  نیا  زا  کی  ره  رس  رب  دومرف : درک و  مسر  یطوطخ  نآ  پچ  تسار و  تم  ـ ـس رد  ـپـس  ـس تسادخ  تسار  هار  نیا  دومرف :

(ي اه هارزا  دینک و  يوریپ  نآزا  سپ ,  نم  تسار  هار  تسا  نیاو  : )) دناوخ ار  هیآ  نیا  سپـس  ترـضح  دناوخ  یم  ار  نآ فـ ـت کـه بـه  ـسا
((. دینکم يوریپ  رگید )

. وا تلاسر  تما و  و  (ص )  ربمایپ لثم 

ـد نزاد ـ نا نآ مـی  نورد  ار بـه  دوخ  اه  خلم  اه و  هناورپو  هتخورفا  شتآ  هک  تسا  يدرم  تیاکح  , امـش نم و  تیاکح  (ص :)  ادخ ربمایپ   ـ
ـ . دـیزیرگ یم  نم  ناتـسد  زا  امـشو  منک  یم  ناترود  شتآ  زا  ما و  هتفرگ  ار  امـش  دـنبرمک  مه  نمدـنک  یم  رود  شتآ  زا  ار  نآ هـا  وا  و 

ناشیارب هک  دنتـسر  ار مـی فـ يدرم  ور , نیا  زاو  دنـسرت  یم  دوخ  هب  ینمـشد  موجه  زا  هک  تسا  يا  هدـع  تیاکح  امـش , نم و  تیاـک  حـ
ناــنآ هــبو  دورب  شدارفادز  ـن کـه نـ یا زا  اداــبم پـیـش  هــک  نآ  مــیب  زا  دـــنیب و  یمار  نمـــشد  وا  لاــح ,  نــیمه  رد  دـــهد و  یلوارق 

تیاکح رد حـقـیـقـت  تسا ـ .  هدش  هلمح  امـش  هب  مدرم  يا  دهد : یم  تمالع  راب  هس  دوخ  سابل  اب  دسرب , اه  نآ  هب  نمـشد  , دهدرادشه
تسا رتشیب  دنا  هدومیپ  هک  یتفاسمدنناد  یمن  دنیامیپ و  یم  ار  نازوس  کشخ و  ینابایب  هک  تسا  یهورگ  تیاکح  ناربمایپو ,  امـش  نم و 

یم نیب  زا  هک  دننک  یم  نیقیو  دنتفا  یم  نابایب  طسو  رد  دسر و  نا مـی  ـ یا نا بـه پـ ـه شـ شو دنوش و تـ یم  هتفوک  هتـسخ و  هدنام  هچ  نآ  ای 
درم نیا  دنیوگ : یم  هدع  نآ  دوش  یم  نایامن  دکچ , یم  بآ  شرـسزا  هک  یلاح  رد  نت  يدر حـلـه بـر  ها مـ ـ گا لا نـ رد هـمـیـن حـ دـنور 
رمک زا  هک  ینیب  یم  : دنیوگ یم  هدع  نآ  ـت ؟  سا هد  هچ شـ ار  امش   ! ناه دیوگ : یم  دسر  یم  اه  نآ  هب  نوچ  سپدیآ ,  یم  يدابآ  زا  هزات 
یم درم  نآ  ار  شرتمک  ای  میا  هدومیپ  ار  هار  رتشیب  میناد  یمنو  میا  هدـمآ  رد  اپ  زا  نابایب  نیا  طسو  رد  هدـش و  مامت  نام  هشوت  میا و  هداتفا 

نامرف ییو  وت بـگـ هچ  ره  دنیوگ : یم  اه  نآ  دیهد ؟ یم  هچ  نم  هب  مناسرب ,  مزبسرس  ياهناتـسب  غابو و  اراوگ  یبآ  ار بـه  امـش  رگا  دیوگ :
دیزیخرب : دیوگ یم  اه  نآ  هب  ها  ـ تو ـگـی کـ نرد زا  سپ  ودناسر  یم  اراوگ  یبآ  مرخ و  زبسرس و  ییاهغاب  هب  ار  اه  نآ  درم  نآ  درب  میهاوخ 

هک دوب  هدنامن  يزیچ  دنیوگ : یم  هدع  نآ  رتشیب  اما  مرب  بآ بـ ـن  یا زا  ـر  تاراو یبآ گـ اج و  نیا  زا  رتزبسرس  ياه  ناتسب  غاب و  هب  ار  امش  ات 
وا دینکن  شینامرفان  هک  دیتسبن  نامیپو  دهع  درم  نیااب  رگم  دنیوگ : یم  نا  ـشـ یا زا  ـی  هور ـیـم لـیـکـن گـ با ـت نـیـ ـسد مه  رادقم  نیمه  هب 
هب اراـه  نآ  وا  دـنتفا و  یم  هار  هب  وا  اـب  هور  ـن گـ یا سپ  تسا  تسار  شلوا  فرح  دـننام  مه  شفرح  نیا  تفگ و  تسار  امـش  هب  لوا  رد 

هتـشک و زج  يزیچ  نانآزا  هاگحبـص  دنوش و  یم  نمـشد  نوخیبش  راتفرگ  ماگنه  بش  نارگیداما  دـناسر  یم  اراوگ  یبآ  مرخ و  ییاهغاب 
یم دور و  یم  یمدرمدزن  هک  تسا  يدرم  تیاـکح  هدرک ,  ثوـعبم  نآ  هب  ارم  دـنوادخ  هچ  نآ  نم و  تیاـک  حـ دـنام ـ . یمن  یقاـب  ریـسا 

ـیـد! نا ـ هر ار بـ دو  ـیـد!خـ نا ـ هر ار بـ دوخ  منایرع  هدـنهد  رادـشه  نمانامه  مدـید و  ار  نمـشد )   ) رکـشل دوخ  مشچاب  نم  مدرم !  يا  دـیوگ :
و دنبای , یم  تاجن  دنور و  یم  شیپ  یمارآ  ـد و بـه  نو ـ ـش ـی  مرا ـپـ ـس ـ هر ماگنه  بش  دننک و  یم  شتعاطا  مدر  نآ مـ زا  ـی  هور گـ پـس , 

همه دزات و  یم  ناشیا  رب  مد  هدـیپس  رکـشل  نآو  دـننارذگ  یم  ار  بش  دوخ  ياج  رد  دنرامـش و  یم  غورد  ار  وا  نخـس  ناشیا  زا  یهورگ 
نم زا  هک  یـسک  تیاکح  ودـیامن  يوریپ  ما  هدروآ  هچ  نآ  زا  دـنک و  تعاـطا  نمزا  هک  یـسک  تیاـکح  تسا  نیا  دـنک  یم  عمق  علقار و 
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. درامش غورد  ما  هدروآ  قح  زاار  هچ  نآ  دنک و  ینامرفان 

 . تمایق و  (ص )  ربمایپ لثم 

وا يا  هدـع  هک  تسا  يدرم  تیاکح  تمایقو ,  نم  تیاـکح  تسا  هقباـسم  بسا  ود  دـننام   , تماـیق نم و  تیاـکح  (ص :)  ادـخ ربما  پـیـ  ـ
هماج دناسرب , شمدرم  هب  ار  دوخ  وا  زارتدوز  نمشد  هک  نیا  سرت  زا  وا  دنا و  هدرک  هناور  شیپاشیپ  نمشد  تیعـضو  زا  نتفای  ربخ  ياربار 

 !. متسه نم  متسه !  نم  هدش !  هلمح  امش  هب  هدش !  هلمح  امش  هب  دهد : یم  تمالع  نآ  اب  دروآ و  یمردار  شا 

 . نآرق لثم 

دنوادـخ هاگان  تسا ,  هدیکـش  هدرم و خـ نیمز  هک  یلاح  رد  تسا  ناراب  نیمز و  تیاکح   , مدرم نآرق و  تیاکح  (ص :)  اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
نآ دنک  یم  دشر  دروخ و  یم  ناکت  نیمز  دنازیر و  ور مـی  ار فـ دـنت  ياه  ناراب  سپـس  دروخ  یم  ناکت  نیمز  دتـسرف و  یم  ناراب  نآ  رب 

ار هچ  نآدنوادخ  دنریگ و  یم  ندیلاب  شناهایگ  دیور و  ـیـن مـی  مز نآ کـه  تـا  دزا , يراج مـی سـ ار  اه  هرد  اهرهن و  مه  رـس  تشپ  هاگ 
تیا حـکـ دـنک ـ . یم  نینچ  مدرم  اب  زین  نآرق  دروآ  یم  نوریب  نآ  لد  زا  تسا  تاـناویح  مدرم و  كاروخ  نیمز و  ـتـگـی  ـسارآ هیاـم  هک 

هک نیمزرس  نآ  زا  یتمسق  درابب  ینیمزرس  رد  هک  تسا  يرایسب  ناراب  تیاکح  هدرک ,  ثوعبم  اه  نآ  هب  ارم  دنوادخ  هک  یشناد  تیاده و 
هگن ار  بآ  تسا  تخـس  هک  نآ  زا  یـشخبو  دنایور  یم  ار  یناوارف  فل  هایگ و عـ دریذپ و  یمدوخ  هب  ار  بآ  تسا ,  بسانم )  و   ) هزیکاپ

ناشنایاپراچ دننک و  یم  يرایبآ  ار  دوخ  عرازم  دنـشون و  یم  اج  نآ  بآ  زااریز  دزاس , یم  دنم  هر  ار بـهـ مدرم  نآ ,  اب  دنوادخ  ودراد  یم 
یهایگ هن  دراد و  یم  یبآ نـگـه  هن  تسا ,  ریوک  هک  دزیر  یم  نیمزرس  نآ  زا  يرگید  ياهاج  هب  مه  ناراب  بآزا  یتمسق  دننارچ و  یم  ار 

دزومایب و دـشخب و  دوس  ار  وا  تسا  هداتـسرف  نآ  هب  ارم  دـنوادخ  هچ  نآ  دوش و  اناد  ادـخ  نید  رد  هک  یـسک  لـثم  تسا  نیا  دـنایور  یم 
. دشاب هتفریذپن   , ما هدش  هداتسرف  نآ  يارب  هک  ار  ادخ  تیادهو  هدرکن  دنلب  يرس  نآ  ببس  هب  هک  یسک  لثم  ودهد  شزومآ 

 (. (ص ربمایپ تما  لثم 

یم دوجـس  عوکر و  رد  ار  نانآ  دننابرهم  رگیدمه  اب  و )  ) ریگتخـس نارفاکرب  دنیوا , اب  هک  یناسک  تسادـخ و  هداتـسرف  دـمح  مـ  . )) نآرق
رد تسا  ناشیا  تفـص  نیا  تسا  ناشیاه  هرهچ  رد  دوجـس  رثا  رب  ناـنآ  هصخـشم )   ) تمالعدنراتـساوخ ار  ادـخ  يدونـشخ  لـضف و  ینیب 

دتـسیاب دوخ  ياه  هقاس  رب  دوش و  ربتـس  ات  دهد  هیامار  نآ  دروآرب و  دوخ  هناو  هک جـ تسا  يا  هتـشک  نوچ  لیجنارد  اه  نآ  لثم  تاروت و 
هدروآ و نامیا  هک  نانآ  زا  یناـسک  هب  ادـخ  دزادـنا  رد  مشخ  هب  ار  نارفاـک  ( ادـخ  ) ناـنآ یهوبنا )   ) زا اـت  دروآ , تفگـش  هب  ار  ناـناقهدو 
هک تسا  ناراب  نوچ   , نم تما  تیاکح  (ص :)  ادـخ ربمایپ  تسا ـ .))  هداد  هدـعو  یگرزب  شاداپو  شزرمآ  دـنا , هدرک  هتـسیاش  ياهراک 

مولعم هک  تسا  ناراب  نوچ  نم ,  تما  تیاکح  تکرب ـ .  وریخ  زین  نآ  رخآ  رد  دهد و  یم  رارق  تکرب  ریخ و  نآ  زاغآ  رد  لاعتم  دنوادخ 
تـسا رتهب  شزاغآ  تسین  مولعم  هک  تسا  ناراب  تیاکح  تما ,  نیا  تیاکح  تقی  رد حـقـ شرخآ ـ .  ای  تسا  رتهب  ناراـب  نآ  لوا  تسین 

هک تسا  يرکشل  تیاکح  تما !  يا  امش , تیاک  حـ نم ـ .  زا  نآ  هن  متسه و  نآ  زا  نم  هن  هک  جک  تسا  یهار  نایم  نیا  رد  شماجرفای و 
رد ایند  دنگوس  ادخ  هب  دندنویپ ! یم  ناشنیلوا  هب  رکـشل  نآ  هلابند  دوز  هچ  تسا  هدش  هداد  رـس  ندـیچوک  گناب  هدرک و  تکرح  نآ  لوا 
ـ . دیریگب کمک  ادـخ , ناتراگدرورپزا ,  و  ادـخ ! ناگدـنب  يا  دیباتـشب , دیباتـشب , تسین  شیب  یـشوگر  هزادـنا نـفـس خـ هب  ترخآربارب 

نیرخآ دیا  ار شـ ـگـر  ید ـی  هور رگید گـ یلاسو  دنک  هیذغت  نآ  زا  ار  یهورگ  لاس  کی  هک  تسا  یغاب  لثم  تقیقح  رد  تما ,  نیا  مـثـل 
رت و هدرتسگ  شتلادـع  رتـشیب و  شریخ  دـشاب و  رت  نیریـش  يا  هویم  رتاـبیز و  یگربو  خاـش  رتراوتـسا و  يا  هشیر  ياراد  تما ,  نیا  هورگ 

رفح ار  شیاه  يوجو  اه  هاچ  دـنک و  یگدیـسر  نآ  هب  شبحاص  هک  تسا  یغاب  تیاکح  نم ,  تما  ـت  یا حـکـ رتزارد ـ . شا  ییاورنامرف 
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رگید لاس  دهد و  هویم  ار  یهور  لاس گـ کی  هک  يروط  هب  دربب , ار  شناتخرد  کشخ  ياه  هخاش  دزاس و  هدامآ  ار  شیاه  هناخ  دـیامن و 
 , تخیگنارب قح  هب  ارم  هک  نآ  هب  دنگوسدشاب  رتدنلب  شیاه  ـه  خا ـ ـش رترابرپ و  شیاه  هشوخرخآ  ياهلاس  هک  اسب  يا  ار و  رگید  یهورگ 

 . تفای دهاوخ  ار  دوخ  نایراوح  نانیشناج  نم ,  تما  نایم  رد  میرم  نب  یسیع  هنیآ  ره 

 (. (ص ربمایپ تیب  لها  لثم 

قرغ دنام  زاب  نآ  زا  هک  سک  ره  تفای و  تاجن  دش  شراوس  سک  ره  هک  تسا  حون  یتشک  لثم  نم ,  تیب  لها  لثم  (ص :)  ادـخ ربمایپ   ـ
تفای و تاجن  دش  نآ  دراو  سکره  هک  تسا  ع )   ) حون یتشک  تیاکح  امش , نایم  رد  نم  تیب  لها  دوجو  تیاکح  تقیقح  رد  شگ ـ . 

دـش شراوس  سکره  هک  تسا  حون  یتشک  تیاـکح  امـش , ناـیم  رد  نم  تیب  لـها  دوجو  تیا  حـکـ دـش ـ . قرغ  دـشن  شراوس  سک  ره 
سک ره  حون  موق  زا  هک  تسا  حون  یتشک  لثم  , امش نایم  رد  نم  تیب  لها  دوجو  لث  مـ دش ـ . دوباندنام  زاب  نآ  زا  سک  ره  تفای و  تاجن 
تیب لها  مـثـل  تسا ـ .  لیئارسا  ینب  نایم  رد  هطح  باب  تیاکح  زین  تشگ و  دوباندنام  زاب  نآ  زا  سک  ره  تفای و  تاجن  تسـشن  نآرد 

هبزینودش قرغ  درک , شیاهر  هک  ره  تفای و  تاجن  دش , نآراوس  سک  ره  هک  وا , موق  نایم  رد  تسا  حون  یتشک  لثم  متما ,  نایم  رد  نم 
يرترب هب  دقتعم  دیاب  دنک , یم  يوریپ  نم  شورزا  دور و  یم  ارم  هار  دراد و  ارم  نید  هک  هـر  لیئارـسا ـ .  ینب  نایم  رددنا  هطح  باب  دننام 

: رذو ـ با تسا ـ .  لیئارـسا  ینب  نایمرد  هطح  باب  لـثم  تما  نیا  ناـیم  رد  اـه  نآ  لـثماریز  دـشاب , متما  هم  ـل بـیـت مـن بـر هـ ها زا  ناـماما 
دش شراوس  سک  ره  هک  تسا  حون  یتشک  دننام  هب   , تما نیا  نایم  رد  نم  تیب  لها  تیاکح  دیامرف : یم   ( (ص ادخ لوسر  مد کـه  شـنـیـ
رد رـس  هلزنم  هب  دوخ , نایم  رد  ارم  تیب  لها  دـیامرف : یم  (ص )  ادـخ لوسر  هک  مدینـش  و  دـش . قرغ  درک  شیاهر  هک  ره  تفای و  تاجن 

یمن ادیپ  ار  یهار  رس  , دشابن مشچ  ات  درب و  یمن  ییاج  هب  هار  ندب  دشابنرس , ات  اریز  دینک , یقلت  رس  رد  ـم  ـش ود چـ يا  هب جـ ودینادب  ندب 
زا دعب   ) وت لسن  زا  ناماما  وت و  تیاکح  ینآ  هزاورد  وت  متسه و  تمکح  رهش  نم  یلع !  يا  ع : ـ )   ) یلع هب  (ص ـ )  ادخ ـبـر  ما پـیـ دنک ـ .

دنناـم هب  امـش  لـثم  زین ) دـش و( قرغ  دـنام , زاـب  نآ  زا  هک  ره  تفاـی و  تاجندـش  شراوس  سک  ره  هک  تسا  حون  یتشک  تیاـکح   (, نم
تیاکح یلع !  يا  ع : ـ )   ) یلع بـه  دـیامن ـ . یم  عولط  يرگید  هراتـس  دـنک , بورغ  يا  هراتـس  هاگره  تماـیقزور  اـت  هک  تسا  ناـگراتس 

ما ـ ما تشگ ـ .  قرغ  دـنامزاب  نآ  زا  هک  ره  تفای و  تاجن  دـش  نآ  راوس  سکره  هک  تسا  حون  یتشک  تیاـکح  متما ,  ناـیم  رد  وتدوجو 
تعاطا میلـست و  باب  نآ  تسا و  هطح  باب  دننام  هب  فهک و  باحـصا  راغ  دننام  هب  امـش , نایم  ردام  دوجو  لثم  تقیقح  رد  ع :)   ) عـلـی

( زا دوصقم  ( : ـ ))  هتـشارفا یکـشوک  كورتم و  یهاچ  و   )) هیآ هرابرد  ع ـ )   ) قداص ماما  دـییآرد ـ . ادـخ )  ) تعاطا هب  یگمه  سپ  تسا 
 , تسا نیمز  اه و  نامـسآرون  ادخ   )) هیآ زا  لاؤس  هب  خـسا  رد پـ ایوگ ـ . ماما  هتـشارفا ,  یکـشوک  زا )  ) تسا و شوماخ  ماما  كورتم  هاچ 

همئا و  (ص )  ربمایپاریز تسا ,  هدز  ام  هرابرد  دنوادخ  هک  تسا  یلثم  نیا  تسا : ـ ))  یغارچ  نآ  رد  هک  تسا  ینادغارچدننام  وا  رون  لثم 
مالـسا عیارـش  نید و  حـلاصم  دـیحوت و  هب  اه  نآ  هطـساو  هب  هک  دنتـسه  ادـخ  دوجو  میالع  اه و  هناـشنزا  نیعمجا ,  مهیلع  هّللا  تاولـص  , 

 ( (ص ادخربمایپ هنیس  رد  ملع  رون  نادغارچ ))  ( )) زا دوصقم  (: ـ  هیآ نیمه  ریسفت  رد  (ع ـ )  رقاب ماما  دوش ـ . یم  هدرب  هار  ننـس  ضیارفو و 
ع  ) قدا ما صـ ـ ما تفرگ ـ .  رارق  ع )   ) یلع هنیسرد  (ص )  ربمایپ ملع  تسا ,  ع )   ) یلع هنیس  هشیش   ((, تسا يا  هشیـش  رد  غارچ   )) ـت و ـسا

تـسد و  ناگتـشرف )   ) ناری ـفـ ـس هد  ـ ـش ـیـت  بر توبن و تـ هناخ  ياهلیدـنقزا  یلیدـنق  منوتیز و  تخرد  نآ  ياـه  هخاـشزا  يا  هخاـش  نم  (: 
رد تمایق  زور  ات  هک  يا  هملک  هدـیزگرب  تسا و  رون  رون  نآ  رد  هک  نادـغار  ياـه چـ غارچ  نآ  زا  یغارچ  وراـکوکین  نادـنمجرا  هدرورپ 
درگ رب  ییاه  هقلح  تروص  هب  سپس  دیرفآ و  ییاهرون  ار  امش  : ـ  هعماج ترایز  رد  ع ـ )   ) يدا ما هـ ـ ما تسا ـ .  یقاب  ناگدیزگرب ,  تشپ 

تلزنمو ردـق   ) ات هداد  تصخر  ادـخ  هک  داد  رارق  ییاه  هناخرد  ار  امـش  دـنوادخ  داهن و  تنم  ام  رب  هک  نآات  داد , ناترارق  شیو  شر خـ عـ
یکیرات رد  غارچ  دـننام  هب  امـش , نایم  رد  نمدوجو  لثم  تقیقح  رد  ع :)   ) یلع ما  ـ ما دوشدای ـ . اـه  نآ  رد  شماـن  دـبای و  تعفر  اـه ) نآ 

. دنک یم  هدافتسا  نآ  رون  زا  دوش  یکیرات  دراو  سک  ره  هک  تسا 
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 . نیرب هنومن 

 ! يا عـلـی ع : ـ )   ) بـه عـلـی راوتـسا ـ . هریگتـسدو  گرزب  تجح  نیرب و  هنومن  تیادـه و  هار  واوقت  هملک  میتسه  ام  (ص :)  ادـخ ربمایپ   ـ
يدا ما هـ ـ ما نیرب ـ .  هنومن  وت  یمیقتسمطارص ,  وت  یگرزب ,  ربخ  نآ  وت  ییادخ ,  هب  ندیسر  هار  وت  ییادخ ,  باب  وت  ییادخ ,  تجح  تـو 

لقع و نابحاصو  درخ  بابرا  يراگزیهر و  ياه پـ هناشن  یکیراـت و  ياـه  غارچ  تیادـه و  ناـماما  رب  دورد  : ـ  ـعـه ما ترا جـ ـ یز رد  (ع ـ ) 
 . نیرب هنومن  ناربمایپ و  ناثراو  ناگدیرفآ و  هاگهانپ  راغ و  تواکذ و 

 . كاپ نخس  لثم 

نامسآ رد  شا  ـه  خا راوتـسا و شـ شا  هشیر  هک  تسا  كاپ  یتخرد  دننام  هب  كاپ  ینخـس  هدز ؟  لثم  هنوگچ  ادخ  يد  ـ ید ـا نـ یآ  . )) نآرق
ماما دـنریگ ـ .)) دـنپ  نانآ  هک  دـیاش  , دـنز یم  مدرم  يارب  ار  اه  لـثم  ادـخ  دـهد و  یم  شراـگدرورپ  نذا  هب  یناـمز  ره  ار  شا  هویم  تسا 

نآ هنت  ع )   ) نین ـ مؤ ـمـ لار ـیـ ما تسا و  تخرد  نیا  هشیر  (ص )  ادـخ لوـسر  تسا : ـ ))  كاـپ  یتخرددـننام   )) هـیآ هراـبرد  ع ـ )   ) قداـص
ـ )  ع  ) قداص ماما  رقا و  ما بـ ـ ما دنتسه ـ . شیاه  گرب   , نانآ نمؤم  نایعیـش  شا و  هویم  ناماما  شناد  شیاه و  هخاش  نانآ  لسن  زا  ناماماو 

هخاش دنتـسه و  تخرد )  نیا   ) راوتـسا هشیر  وا  زا  دع  نا بـ ـ ما ـ ما و  (ص )  ربمایپ ینعی  : ـ )) ار یکاپ  نخـس  هدز  لثم  دـنوادخ   )) هیآ هرابرد 
نیا دـیوگ : یم  تسخن ,  تیاور  لـقن  زا  دـعب  نازیملا ,  رد  یئاـبطابط  همـال  عـ دـنریذپ . یمار  نآ  هـک  یناـسک  يارب  تـسا  تیـالو   (, نآ )

ـه یآ دننام  تسا ,  هدـش  قالطا  زین  ناسنا  رب  دـنوادخ , راتفگ  رد  هملک  هژاو  تسا   ( (ص ربمایپ هبیط ,  هم  زا کـلـ دارم  هک  دـیوگ  یم  تیاور 
 ( قادـصم نییعت  و   ) قیبطت باب  زا  تیاور ,  نیا  لاح ,  ره  رد  تسا ))  میرم  نب  یـسیع  حیـسم ,  شمان  هک  دوخ , بناـج  زا  يا  هملک  هب  ))

نیمه ینعی  اه , نآ  زا  یـضعبرد  الثم  تسا  نوگا  ـ نو تا گـ ـ یاور قادـصم ,  نداد  ناـشن  قیبطت و  هوحن  رد  هک  تسا  نیا  مه  شلیلد  تسا 
اه نآ  شناد  شا  هویم  و  ع )   ) ناماما شیاه  هخاش  و  ع )   ) یلع شا  هنت  تسادخ و  لوسر  كاپ )  تخرد   ) هشیر هک  تسا  هدمآ  تیاور , 

لوسر تخرد  هک  تسا  هدمآ  هدرک ,  تیاور   ( (ع رقاب ماما  زا  رباج  زا  قودص  هک  یثیدح  ینعی  رگید , یضعب  رد  نایعیش و  شیاه  گربو 
ناماما ربمایپ و  هک  تسا  هدمآ  مه  یضعب  ردام  نایعیـش  شیاه  گرب  وا و  نادنزرف  شا  هویمو  همطاف  شا  هخاش  یلع و  شا  هنت  تسادخ و 

ماما زا  یبلح  دمحم  زا  شدنس  هب  یفاک  رد  هک  نانچ  دریذپب  ار  نآ  ـت کـه  ـسا یـسک  تیالو  شا  هنت  دنتـسه و  تخرد  نیا  راوتـسا  هشیر 
دارم الوا  هک  تسا  نیا  رـس  رب  ناشفالتخا  دـنرادرظن و  فالتخا  هیآ  نیا  هرابرد  نارـسفم  املع و  ریـسفت . تسا .  هدرک  تیاور  ع )   ) قداص
هتفگ یضع  ـت بـ سا نا  ـمـ یا دارم  دنا : هتفگ  یـضعب  تسادخ  یگناگی  هب  نداد  تداهـش  دارم  دنا : هتفگ  یـضعب  تس ؟  هملکزا طـیـبـه چـیـ

نخـس ره  دارم  یلوق :  هب  تسادـخ  ياـنث  قـلطمدارم  ـی :  لو هب قـ تسا  ادـخ )  ) هیزنت حـیبست و  قـلطمدارم  یلوـق :  هب  تسا  نآرق  دارم  دـنا :
ـت کـه سا ـن  یا نا بـر سـر  ـ ـشر ـگـ ید فال  ـتـ خا تسا .  نمؤم  نآ ,  زا  دارم  مه  یلوق  هب  تسا و  تاعاط  همه  دارم  یلوق :  هب  تسا  ییوکین 

هویم هک  یتخرد  ره   : یلوق هب  لـیگران  تخرد  یلوق :  هب  ـت  ـسا ـ مر ـت خـ خرددار مـ نارـسفم ,  رثـکا  لوق  هب  تسیچ ؟  هبیط  هرجـشزا  دارم 
هک تسا  ناـمه  شفاـصوا  هک  تـسا  یتـخرد   : مـه یلوـق  هـب  راـنا  روـگنا و  ریجنا و  تـخرد  دـننام  , دـهدب يذـغ )  یندروـخ و مـ  ) كاـپ
 (( نامز ره   )) هملک زادارم  هک  نیا  هرابرد  فال ,  ـتـ خا درو  ود مـ ـن  یا هوال بـر  عـ دشاب . هتـشادن  دوجو  عقاو  رد  دـنچ  ره  هدومرفدـنوادخ , 

یضعب مامت  لاس  کی  دنا : هتفگ  یضعب  هام  شش  : دنا هتفگ  یـضعب  تسا  هام  ود  دوصقم  دنا : هتفگ  یـضعبدنا  هدرک  فالتخا  زین  تسیچ , 
یلـصا عوضوم  زا  ار  ناسنا   , تارجاشم اه و  ثحب  هنوگ  نیا  هب  ـتـن  خادر پـ تقو .  همه  هشیمه و  مه :  یلوق  هب  ماش و  ماب و  ره  دـنا : هتفگ 

نآ دراد . یمزاب  همیرک ,  تایآ  فادها  دـصاقم و  هب  نتفای  تسدو  ادـخ  باتک  فراعم  زا  ثحب  ینعی  دراد , تیمهاوا  يارب  هک  هچ  نآ  و 
داقتعا هدش ـ  هیبشت  یتا  نا صـفـ نینچ و چـنـ اب  كاپ  یتخرد  هب  هک  هبیط ـ  هملک  زا  دارم  هک  تسا  نیا  دیآ , یمرب  تا  ـ یآ رد  ـر  بد زا تـ چـه 
نامیا هک  ار  یناسک  ادـخ  : )) دـیامرف یم  لیثمت ,  زا  هتفرگرب  هج  ناونع نـتـیـ هب  لـثم ,  نیا  زا  دـعب  لاـعتم  يادـخاریز  تسا ,  تباـث  قح و 
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تهج نآ  زا  يا  هملک  ره  هناما  تسا  هملک  نامه  نخس ,  دنادرگ ))  یم  تباث  راوتـسا  نخـس  اب  ترخآ  رد  ایند و  یگدنز  رد  دنا , هدروآ 
لمع رد  دـنک و  يرادـیاپ  نآ  رب  ناسنا  هک  دـشاب  یمزعو  داـقتعا  رب  یکتم  هک  يا  هملک  هکلب  دوش , یم  هدروآ  ناـبز  هب  تسا و  ظـف  هک لـ

هیآ دـننام  تسا  هدومرف  اـنعم  نیمه  هب  کـیدزن  ینانخـس  دوخ , مـالک  زا  اـج  دـنچ  رد  لا  ـد مـتـعـ نواد خـ دوـشن . فرحنم  نآ  زا  رادرکو ,
دننام و  دش )) دنهاوخن  نیگهودنا  تسین و  نانآ  رب  یمیب  دندرک  یگداتـسیا  سپـس  تسادـخ ,  ام  راگدرورپ  دـنتفگ  هک  یناسکانا  هـمـ ))

میب  , ناه دنیوگ ): یم  و   ) دنیآ یم  دورف  نانآ  رب  ناگتـشرف  ـد, ندر یگداتـسیا کـ سپـس  تسادخ ,  ام  راگدرورپ  : دـنتفگ هک  یناسک   )) هیآ
نخ و ـ ـس ـن  یا دشخب .)) یم  تعفر  نآ  هب  هتـسیاش  راک  دور و  یم  الاب  وا  يوس  هب  هزیکاپ  نخـس   )) هیآ دننام  و  دیـشابم )) نیمغ  دیرادم و 
هک نانچمه  تسا  هداد  رارق  ترخآ  اـی و  ـ ندرد ناـنمؤم ,  ینعی  نآ ,  لـها  تیبثت  ار  شا  هجیتن  لاـعتم  يادـخ  هک  تسا  ناـمه  هبیط ,  هملک 
هک دوش  یم  مولعم  ناس  نیدـب  تسا  زیچ  نآ  رثا  ناکرـشم  كرـش  رگید , هجو  هب  ناهارمگ و  نتخاـس  هارمگ  هک  تسا  يزیچ  نآ  لـباقم 

تسادخ .  یگناگی  هب  یقیقح  نداد  تداهشو  دیحوت  هملک  هبیط  هملک  زا  دارم 

رییغت و هنوگ  ره  زا  نوصم  راوتـسا و  يا  هشیر  هک  تسا  یقح  هدـیقع  نآ ,  رب  یگداتـسیاو  ادـخ  یگناگی  تینادـحو و  هب  داقتعا  نیارباـنب 
هنوگره اب  دروخر  نود بـ دراد کـه بـ ـی  یا ـه هـ خا ـ ـش تسا و نـیـز  قیاقح  نیمز  اـی  ماـن  دـنلب  دـنوادخ  هشیر ,  نآ  دراد و  ینـالطب  لاوز و 

هک تسا  هتـسیاش  لامعا  كاپ و  تافـص  قالخا و  یعرف و  يا حـق  ـ هروا ـد و بـ یا نا عـقـ هـمـ اه , هخاش  نیا  دنبای و  یم  امن  وشن و  یعنام 
دو و دا مـی شـ ـ بآ ـد  یا دیاب و شـ هک  نانچ  یناسنا  ياینداه  نآ  هلیـسو  هب  دنارذگ و  یم  ار  یکاپ  یگدنز  نآزا هـا  يرادرو  ـ خر اب بـ نمؤم 
. دماجنا یم  هتـسیاش ,  رادرکو  قح  داقتعا  رب  هدش  هتـشرس  ناسنا  شیادـیپ  هب  هک  یتکرح  تسا ,  گنهامه  یتسه  ماظن  تکرح  ریـسا و  بـ
ار هبیط  هملک  راوتـسا و  نخ  ـ ـس ـن  یا ناس  نیدب  دندرک و  یگداتـسیا  سپـس  تسادخام ,  راگدرورپ  دـنتفگ : هک  نانامه  لماک ـ  نان  ـ مؤ مـ

یمدـنم هرهب  ناشدوجو  تاکرب  تاریخ و  زا  هراوم  مدر هـ مـ ـد , ندر يرادـیاپ کـ هک  تسا  ناـشراتفگ  دـننامه  ناـشلثم  دندیـشخب ـ  ققحت 
شیاه هویم  هدنلاب و  دنلب و  شیاه  هخاشو  راوتسا  شا  هشیر  دراد , ار  لثم  مکح و  نیمهزین  يا ,  هتسیاش  رادرک  ره  قح و  نخس  ره  دنوش 

دوش یمدراوم  نیا  هم  ـل هـ ما ـ ـش هبیط ,  هملک  ندروآ  هرکن  هب  هجوت  اب  هدش ,  هدز  هیآ  رد  هک  یلثم  سپ  تسا  دـنمدوسو  كا و مـفـیـد  پـ
زا قح  ياهرواب  دیاقع و  رگید  هک  تسادیحوت  هشیر  لصا و  ـه ,  یآ نیا  رد  هبیط  هملک  زا  دارم  , دیآ یمرب  هیآ  قایس  زا  هک  روط  نآ  اهتنم ,

ـد نواد ها خـ نآ گـ دریگ . یم  تاشن  نآ  زا  هتـسیاش ,  ياهرادرک  ودـنک  یم  دـشر  نآ  زا  هزیکاپ  ياه  يوخ  قلخ و  دـنز و  یم  هخاـش  نآ 
نیا هطـساو  هب  ناگدنریگ  دنپ  ینعی  دنریگ ,)) دنپ  هک  دشاب  دنز , یم  مدرم  يارب  ار  اه  لثم  ادخ  و   : )) تسا هداد  همتاخ  نینچ  ار  ـه  یآ ـن  یا

يرادـیاپ و نآ  رب  دـشخب و  ققحت  دـیحوت  هملک  هب  هک  درادـن  نیا  زج  يا  هراـچ  تسا ,  تداعـس  ناـهاوخ  سک  ره  هک  دـنریگ  دـنپ  لـثم 
. دزرو یگداتسیا 

 . كاپان نخس  لثم 
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هک ار  یماگنه  نک )  دای   ) و ((. )) درادن يرارق  هدش و  هدنک  نیمز  يورزا  هک  تسا  كاپان  یتخرد  نوچ  كاپان ,  ینخس  لثم  و   . )) نآرق
نآرق رد  هدـش  تنعل  تخرد  نآ  زین )  ) میدـنایامنوت و هب  هک  ار  ییایؤر  نآ  دراد و  هطاـحا  مدرم  رب  تراـگدرورپ  یتسار  هب  میتفگ :  وت  هب 

ـ )  ع  ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دـیازفا ـ .)) یمن  نانآ  رتشیب  نایغط  رب  زج  یلو   , میهد یم  میب  ار  نانآ  اـم  میدادـن و  رارق  مدرم  شیاـمزآ  ياربزج  ار ,
نانمشد تیاکح  تسا ,  هدزاه  نآ  نانمشد  شربمایپ و  تیب  لها  هرابرددنوادخ  هک  تسا  یلثم  نیا  الثم : ـ ))  هّللا  بر  ضـ  )) ـه یآ هرا  ـ برد

ـ )  (ع رقاب ماما  درادن ـ . یتابثو  رارق  هدش و  هدـنک  نیمز  يور  زا  هک  دـنام  یم  كاپان  یتخرد  هب  هک  تسا  یکاپان  نخـس  تیاکح  اه , نآ 
میداد ناشن  وت  هب  هک  ار  ییایؤر  نآ  و   )) هیآ لیذ  یمق ,  ـیـر  ـس رد تـفـ تسا ـ .  هیما  ینب  دوصقم , هدش : ـ ))  تنعل  تخردو   )) هیآ هرابرد 

یناگنیزوب هکدید  باوخ  رد  ربمایپ  تسا :  هدمآ  میدادن ,))  رارق  مدرم  ـش  یا ـ مزآ يار  جـز بـ ار , نآر  رد قـ هدش  تنعل  تخرد  نآ  زین )  ) و
نآو : )) دومر لزا فـ ار نـ هیآ  نیا  دـنوادخ  سپ  تشگ  نیگمغ  تدـش  هب  دـش و  تحاران  باوخ  نیا  زا  ترـضح  دـنور  یمالاب  شربن  زا مـ

. دنا هیما  ینب  نانآ  میدادن ))  رارق  مدرم  شیامزآ  يارب  زج  ار , نآرق  رد  هدش  تنعل  تخرد  نآ  میداد و  ناشن  وت  هب  هک  ار  ییایؤر 

 . نمؤم لثم 

دنوادـخ هک  تسا  یلثم  نیا  دـنز : ـ )) یم  مدرم  يارب  ار  اه  لثم  ادـخ  تسا  نیمز  اه و  نامـسآرون  ادـخ   )) هیآ هراـبرد  (ع ـ )  رقا ما بـ ـ ما  ـ
شملع تسا ,  رون  شدـش  نورب   , تسا رون  شد  ـ ـش نورد  دروخ : یم  هطوغ  رون  جـنپ  رد  نمؤم  دومرف : ترـضح  تسا  هدز  نمؤم  هرابرد 

راـط نو عـ ـن هـمـچـ مؤ مـ (ص :)  اد ـبـر خـ ما پـیـ تسا ـ .  رون  تماـیق ,  زوررد  تشهب  يوـس  هب  شتکرح  تساروـن و  شنخـس   , تساروـن
هب يوش ,  کیرـش  وا  اب  رگا  ودناسر  یم  دوس  وت  هب  يورب  هار  وا  اب  رگا  دـناسر , یمدوس  وت  هب  ینیـشنب ,  وا  اب  رگا  هک  تسا  شورفرطع )  )
 , ناملـسم در  ـت مـ یا حـکـ دـیآ ـ . یم  تراـک  هب  يریگرب  نآ  زا  هچ  ره  هک  تساـمرخ  تخرد  دـننام  هب  نمؤـم ,  دـناسر ـ .  یم  دوـس  وـت 

لثم ـن ,  مؤ مـ تسامرخ ـ .  تخرد  تخرد ,  نیا  دنیب  یمن  یگدیـسوپ  تفآو و  دزیر  یمن  شیاه  گرب  هک  تسا  يزبس  تخرد  تیاکح 
مدـنگ  ) هشوخ لـثم  نمؤـم ,  تساـهالب ـ .)  ثداوـح و  ضرعم  رد   ) تسار هاـگ  دوـش و  یم  جـک  هاـگ  هک  تسا  ( وـج اـی  مدـنگ   ) هشوـخ

دتفا یم  ورف  هرابکی  هک  نآ  ات  تسا ,  تسار  هشی  تسا کـه هـمـ ربونـصدننام  رفاـک  خرـس و  هاـگ  دوش و  یم  تسار  هاـگ  هک  تسا  ( وجاـی
 , نمؤ مـثـل مـ دنک ـ .) یم  ریگلفاغ  ار  وا  دیآ و  یم  شغارـس  هب  گرم  ناهگان  دسر و  یمن  شدالوا  لاوماو و  وا  هب  یتبیـصم  الب و  چـیه  )
يا هتشک  تیاکح  نمؤم ,  تیاکح  تسا ـ .  ربونـص  تخرد  دننامرفاک  اما  درز  هاگ  دوش و  یم  خرـس  هاگ  هک  تسا  هتـسر  ون  یهایگ  لثم 
جک الب  اب  زین  نمؤم  ناسنیدب  دوش  یم  تسار  دت  ـ ـس ـ یا دا بـ نو بـ دنک و چـ یم  شا  هدـیمخ  , دزوب نآ  رب  داب  فرط  ره  زا  هک  تسا  هزات  ورت 

ـ . دنکـشب ار  نآ  دهاوخبدنوادخ و  هک  هاگ  نآ  ات  تسا ,  تسار  تخـس و  هک  تسا  ربونـص  تخرد  دـننام  رجاف  اما )  ) دوش یم  هدـیمخ  و 
تـسالب ضرعم  رد  هتـسویپ  زی  نمؤم نـ دنک , یم  هدیمخوس  ره  هب  ار  نآ  هراومه  اهداب  شزو  هک  تسا  یتعارز  تیاکح  نمؤم ,  تیاک  حـ

لـسع روبنز  دننام  نمؤ ,  مـ دسر ـ . یم  ارف  شندیرب  تقو  هک  نآ  ات  دروخ ,  یمن  ناکت  هک  تساربونـص  تخرد  تیاکح  قفانم ,  تیاکح 
هدیسوپ هخاش  يور  رگاو  دنک  یم  دیلوت  هزیکاپ  كاپ و  يزیچ  دنک , دیلوترگا  دروخ و  یم  هزیکاپ  كاپ و  ياهزیچ  دروخبرگا , هک  تسا 

مک دوش , نزو  رگا  ددرگ و  یم  خرـس  دوش , هداهن  شتآ  رد  رگا  هک  تسـالط  شمـش  ـنـد  نا مـ ـن ,  مؤ مـ دنکـش ـ . یمنار  نآ  دنیـشنب , يا 
یم ـبـا  یز هتـسارآ و  ار  نآ  يوش  شلخاد  نوچ  اما  تسا  هناریو  شنوریب  هک  تسا  يا  هناخ  دـننام  هب  نمؤم ,  تیاـکح  دـهد ـ . یمن  ناـشن 
دنگ زا  هدنکآ  شنورد  اما  دیآ  یم  ششوخ  دنیبب , ار  نآ  سکره  هک  تسا  هدش  يراک  چگ  هتـسجرب  روگ  دننام  هب  رفاک  تیاکح  ینیب و 

یمرب دوخ  هیخا  فرط  هب  سپـس  دـنز و  یم  یخرچ  هک  شا  هیخا  رد  تسا  بسا  تیاکح  ناـمیا ,  نمؤم و  ـت  یا حـکـ تسا ـ .  تفاـثک  و 
. ددرگ یمرب  دوخ ) هابتشا  زا   ) سپس دنک و  یم  هابتشا  زین  نمؤم  ددرگ ,

. رفاک لثم 
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گناب دونش  یمن   ( يزیچ مهبم ,   ) ییادن ادص و  زج  هک  ار  یناویح  هک  تسا  یـسک  لثم  نوچ  نارفاک  هدننک )  تو  ـ عد  ) و مـثـل  . )) نآرق
رد ایآ  تساونش  انیباب و  هسیاقم )  رد   ) رک انیبان و  نوچ  هورگ ,  ود  نیا  مـثـل  ((. )) دنبای یمنرد  و )  ) دنروک دنلال , دنرک , يرآ )   ) دنز یم 
هک دنام  یم  يرتسکاخ  هب  ناشیاهرادرک  , دندش رفاک  دوخ  راگدرورپ  هب  هک  یناسک  لث  مـ ((. )) دـیریگ یمندـنپ  ایآ  سپ ,  دـنناسکی ؟ لثم 

رود و یهارمگ  نامه  تسا  نیا  درب  دنناوت  یمن  يا )  هرهب   ) چیهدنا هدروآ  تسد  هب  هچ  نآ  زا  دزوب : نآ  رب  ـی  نا ـ فو يزوررد طـ دنت  يداب 
دـسر نآ  هب  نوچ  ات  درادنپ , یم  بآ  ار  نآ  هنـشت  هک  ینابایب  رد  تسا  یبارـس  نوچ  ناشیاهراک  دـندیزرو , رفک  هک  یناسک  و  ((. )) زارد

یکیرات دننام  ناش )  ـ یا ـ هرا ـت یـا(کـ ـسا را  ـمـ ـش دوز  ادخ  دهد و  وا  هب  مامت  ار  شباسحو  دبای  شیوخ  دزن  ار  ادـخ  دـباین و  يزیچ  ار  نآ 
 , تسا يربا  نآ  يـالاب  و )  ) تسا رگید )  ) یجوـم نآ  يور  و )  ) دـناشوپ ار مـی  نآ  یجوـم  هک  تسا  فرژ  ییاـیرد  رد  هک  تـسا  ییاـه 

ادخو دنیب  یم  ار  نآ  تمحز  هب  دروآ , نوریب  ار  شتسد  هقرغ )   ) هاگره تسا  هتفرگ  رارق  یـضعب  يور  رب  یـضعب  هک  تسا  ییاه  یکیرات 
يروط هب  میا ,  هداهناه  لغ  ناشیاه  هناچ  ات  نآ هـا  يا  ندر هـ رد گـ مـا  ((. )) دوب دهاوخن  يرون  چیه  ار  وا  دشاب , هدادن  يرون  سک  ره  هب 

ورف نانآ  نامـشچ )   ) رب يا  هدرپ  هداهن و  يدـس  ناشرـس  تشپ  يدـس و  ناشیور  ارف  دـنا و  هتـشهورف  هد  ـ ید هتفرگ  ـالاب  ار  ناشیاهرـس  هک 
و  ) تلاح تفـص و  يانعم  هب  مه  دیآ و  یم  لثملا  برـض  يان  هـم بـه مـعـ مـثـل ,  ریـسفت .:  دـننیبب .)) دـنناوت  یمن  هجیتنرد  میا ,  هدرتسگ 

دنناوت یمن  ار  هار  اذل  دندش و  هارمگ  دـندزاه و  لثم  وت  يارب  هنوگچ  هک  رگ  بـنـ  : )) لا ياد مـتـعـ ـخـن خـ ـس ـن  یا دـننام  لاحلا ,)  فصو 
يدان  )) زا هلعافم  باب  ردـصم  اد )) نـ  )) دـنز و یم  نادنفـسوگ  ندـنارو  ندرک  یه  يارب  ناپوچ  هک  تسا  یگناـب  قیعن ))  (()) دـننک ادـیپ 

فالخرب دراد , دنلب  زاوآ  اب  ندز  ادص  يانعم  ادن ))  )) اریز ـت ,  ـسا ندز )  ادص  ندناوخ و   ) اعدزا صخا  شیانعم  تسا و  ةادانم ))  يدانی 
تاناویح رب  هک  تسا  یسک  دننام  رافک , ندناوخ  ارف  ندز و  ادص  ردوت  لثم  هک  تسا  نیا  دناد ـ  یم  رتهب  ادخ  هتبلا  هک  هیآ ـ  يانعم  اعد و 

ـد ندر ـی گـ مر بـ درو , ناشـشوگ بـخـ هب  ادص  هک  نیمه  دنونـش و  یمن  يزیچ  زاوآ  ادـص و  زجوا  گناب  زا  اه  نآ  دـنز و  یم  یه  گناب و 
دنونش یمندشاب  دیفم  ناشلاح  هب  هک  ار  ینخس  دن و  ـتـ ـس ـ هر نارفاک کـ نیاربانب ,  دننک  كرد  دنمهفب و  ادص  نآزا  يزیچ  نآ کـه  نود  بـ

, دننک یمن  كاردا  لقعت و  ار  يزیچ  , ور نیا  زا  دننیب و  یمن  ار  يزیچ  دنروک و  دنیوگ و  یمن  , دشاب ییانعم  دیفم  هک  ار  ینخـس  دنلال و  و 
بلق هبش  ای  بلقرب  لمتشم  لثم  نیا  هک  دوش  مو مـی  ـن جـا مـعـلـ یا زا  تسا .  هتسب  اه  نآ  يور  هب  كاردا  لقعت و  هب  یهتنم  ياه  هار  اریز 

ار اه  نآ  هک  تسا  یـسک  لثم  دنونـش , یمن  يدایرف  ای  ادص  زج  يزیچ  هک  یناسک  رب  دنز  یم  گنا  یـسک کـه بـ ندروآ  لثم  اریز  تسا , 
لثم نیا  زا  هک  يا  هناگ  هس  فاصوا  اهتنم  دـنوش  یم  توعد  تسار  هار  تیادـه و  هب  هک  ینارفاک  يارب  لثم  هن  دـناوخ , یمارف  تیاد  هب هـ

فاصوا نوچ  دننک ,)) یمن  لقع  پـس تـ ـد , نرو کـ ـنـد , لال دـنرک ,  )) ینعی دـنا ـ  هدـش  رکذ  نآ  لابند  هب  هدـش و  جارختـسا  يریگ و  هجیتن 
نیاربانب ادـخ  لوسر  هب  هن  دوش , هداد  تبـسن  رافک  هب  لثم  هک  دـیآ  یم  مزال  دـناو , ارف مـی خـ قح  هب  ار  نانآ  هک  یـسک  هن  تسا  نارفاـک 

تسا يرتسکاخ  نانوچ  ناشیاه  هدرک  دندشرفاک , دوخ  راگدرورپ  هب  هک  ـی  نا ـ ـس مـثـل کـ  )) ـه یآ تسا .  بلق  هیبش  يزیچ  لثم  نیا  هجیتن  ,
رب هک  يا  هجیتنرظن  زا  نارفاک  لامعا  يارب  تسا  یلیثمت  ینافوط  زور  کی  رد  دـنت  داب  دزوب ,))  نآ  رب  یناـفو  يزور طـ رد  يدا تـنـد  هک بـ
 , هیآ نیا  درادـن  اه  نآ  تداع  ـ ـس رد  ير  ـیـ ثا ـت و هـیـچ تـ ـسا لطاب  هتفر و  داب  رب  لامعا  نیا  هک  هتکن  نیا  نایب  دوش و  یم  بترتم  اـه  نآ 
یم هدنکارپ  يدرگ  نوچ  ار  نآ  میزادرپ و  یم  دنا  هدرک  هک  يراک  هنوگ  ره  هب  و  : )) دیامرف یم  هک  تسا  لاعتم  يادخ  نخس  نیا  دننامه 

ار رتسکاـخ  لـت  دزو و  یم  نآرب  تخـس  يداـب  یناـفوط  زور  کـی  رد  هک  تسا  رتسکاـخ  تارذ  نوچمه  نارفاـک  لاـمعا  سپ  میزاـس )) 
رد تسین  يزاین  هک  دوش  یم  مول  ـن جـا مـعـ یا زا  اه . نآ  لاـمعا  يارب  تسا  یلثم  نیا  دـنام  یمن  یقاـب  نآ  زا  يزیچ  دـنک و  یم  هدـنکارپ 

هلابند هیآ  ارهاظرخآ  یلا  دـندش  رفاک  هک  یناسک  لامعا  لـثم  مینادرگرب :  هلم  نیا جـ ـالثم  هب  ار  نآ  میریگب و  ریدـقت  رد  ار  يزیچ  مـالک 
, دـندش رفاک  ـی کـه  نا ـ ـس و کـ  )) ـه یآ دوش . یم  هتفرگ  وا  زا  هدـش  لـقن  نخـس  زا  هک  تسا  يا  هجیتن  نوچمه  هکلب  تسین ,  یـسوم  نخس 

بآ دننام  نابایب  رد  هک  تسا  يز  چـیـ بار ))  سـ  ((, )) دراد بآ مـی پـنـ ار  نآ  هنشت  هک  راومه  ینیمزرس  رد  تسا  یبارسدننام  ناشلامعا 
و هعیق ))   )) هملک ود  نیا  درفم  تسا و  تشد  راوـمه و  نیمز  ياـنعم  هـب  عاـق ))   )) و قـیـع ))   )) ـت ـس بآ نـیـ عـقاو  رد  یلو  دـشخرد , یم 
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نآ کـه زا  پـس  تسا .  هنشت  صخش  يانعم  هب  نمظ ))  )) و دنتسه ) رمت  نیت و  درفم  هک   (( ) هرمت  )) و هنیت ))  )) دننام دشاب , یم  ـه ))  عا قـ ))
تراجت چیه  دننک و  یم  ادـخ  رکذ  تمظ  ـ عا گرزب و بـ ياه  هناخ  رد  هک  دومرف  اه  نآ  فصو  ردو  درک  دای  نانمؤم  زا  ناحبـس ,  ياد  خـ

رون يوس  هب  یگژیو ,  نیا  نتشاد  ببس  هب  ار , نانآ  تسا  نیمز  اه و  نامسآرون  هک  ادخ  دزاس و  یمن  ناشلفاغ  وا  دای  زا  یشورفو  دیرخ  و 
دا رافک یـ زا  لـباقم  رد  بلاـطم ,  نیا  ناـیب  زا  سپ  يرآ  دـنک , یم  ناـشرختفم  یمارگ و  شیوخ  تفرعمرون  دوش و بـا  یم  نومنهر  دوخ 

یکیرات هب  راب  کیو  درادن  یندیسر  ینایاپ  هک  دنک  یم  هیبشت  نابایب  رد  یبارـس  هب  راب  کی  درادن , تقیقح  هک  ار  نانآ  لامعا  ودنک  مـی 
هیآ پـس ,  دشاب . یم  لوا  فصو  نمضتم  هیآ  نیادنوش  یم  مه  رون  روبع  عنام  تسین و  اه  نآ  اب  يرون  چیه  هک  مه  يور  رب  هتشابنا  ییاه 

یمن يزیچ  دـسر  نادـب  نوچ  درادـنپ و  بآار  نآ  هنـشت  هک  راومه  ینابایب  رد  تسا  یبارـس  نوچ  ناشلامعا  دـندش  رفاک  هک  یناـسک  و  ))
دنیوج یم  برقت  ناشنایادخ  هب  اه  نآ  هلیسو  ـی کـه بـه  یدا لا عـبـ ـمـ عا رگیدو  هیعدا  راکذا و  اهینابرق و  نامه  ینعی  رافک ـ  لامعا  ((, دبای

رب هک  يراثآ  هجیتن و  تسین و  نینچ  هک  یلاح  رد  تسا  بآ  دـنک  یم  لایخ  هنـشت  درف  هک  دـنک  یم  هیبشت  ناـبایب  کـی  رد  یبارـس  هب  ار   ـ
رد درادـنپ ,)) یم  بآ  ار  نآ  هنـشت   : )) تسا هدومر  ـن کـه فـ یا تسین .  بترتم  نآ  رب  نآ ,  لاثما  یگنـشت و  عفر  ینعی  تسا ,  بترتم  بآ 

اهنت تسا و  بارـس  يوس  هب  نتفر  نایب  هیآ  نیارد  فده  هک  تسا  نیا  شتلع  دسر , یم  رظن  هب  بآ  يا  هدـننیب  ره  يارب  بارـس  هک  یلاح 
هدو ـ مر نآ فـ ـه  مادا رد  لیلد  نیمه  هب  دناشک  یم  بارـس  تمـس  هب  اروا  یگنـشت  هک  تسا  ـنـه  ـش مدآ تـ دور  نآ مـی  فر  هب طـ هک  یـسک 

هنـشت مدآ  هک  نابایب  کی  رد  یبارـسدننام  تسا :  هدـش  هتفگ  راگنا  دـبای )) یمن  يزیچ  ار  نآ  دور , یم  بارـس  ياـج  هب  یتقو   : )) ـت ـسا
یم اج  نآ  هب  یتقو  دور و  یم  شیپ  نانچمه  دـنک و  یگنـشت  عفر  دروخب و  بآ  ات  دور  یم  نآ  فرط  هب  اذـل  تسا ,  بآ  دـنک  یم  لایخ 
نیا لاـثما  دوـش و  یم  یهتنم  نآ  هب  اـی  دـسر  یم  نآ  هب  : دوـمرفن و  دـیآ )) یم  بارـس  دزن  : )) دو ـ مر ـن کـه فـ یا و  دـبای . یمن  يزیچ  دـیآ ,

رد لیلد ,  نیمه  هب  تسا  ناحب  يادخ سـ سک  نآ  دشک و  یم  ار  وا  ندمآ  راظتنا  یسک  اج  نآ  رد  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  يارب  تاریبعت , 
نیا دراذگ )) یم  شتسد  فک  مامت  لماک و  روط  هب  ار  شباس  مه حـ ادخ  دبای و  یم  بارـس  نآ  دزن  ار  ادخو   : )) تسا هدومرف  نآ  لابند 

ناشیا اه , نآ  تشرسو  ترطف  هک  دنسرب  يزیچ  هب  دنهاوخ  یم  دوخ  لامعاو  اهراک  اب  نارفاک  نیا  هک  تسانعم  نیا  دیفم  هیآ ,  زا  تمـسق 
نک لـیـ ـد , ـشا نآ مـی بـ یپ  رد  شیوخ  تشرـس  ترطف و  ساسا  رب  یناـسنا  ره  هک  تسا  یتداعـس  زیچ  نآو  دزیگنا  یمرب  نآ  يوس  هب  ار 

, دنتـسه اه  نآزا  کین  شاداپ  ناهاوخ  دو  لا خـ ـمـ عا اب  نارفاک  هک  زین  ناشنایادـخ  دـناسر و  یمن  فدـه  نیا  هب  ار  اه  نآ  نارفاک  لاـمعا 
ناشلامعا يازـس  دراد و  هطاحا  ناـشیا  ياـهراکرب  وا  دـسر و  یم  وا  هب  نارفاـک  لاـمعا  هک  يدوجوم  نآ  هکلب  دـنرادن  یتیعقاو  تقیقح و 

لامعا باسح  قبطرب  نداد  ازج  زا  هیانک  زین  باسح  نداد  لماک  دهد و  یم  لماک  ار  شباسح  ـت کـه  ـسا نا  ـبـحـ ـس دنوادخ  دهد , یمار 
هب نارفاک  لاـمعا  هفیرـش ,  هیآ  رد  ـن ,  یار ـ با بـنـ تسا .  نآ  قحتـسم  شلاـمعا  ببـس  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  هب  لـمع  بحاـص  ندـناسر  و 
دنک یم  رظن  فرص  نآ  زا  اما  دراد  اراوگ  نیریش و  بآ  شدو  ـت و خـ ـسا بآ  ناهاوخ  هک  يا  هنـشت  هب  اه  نآ  دوخ  هدش و  هیبشت  بارس 

بآ مـی ار  بارس  هکلب  دهد , یمن  شوگ  دنک  یم  شتوعد  بآ  نآ  زا  ندیشون  هب  دنک و  ـیـحـت مـی  ـص ـ نار وا  هک  شیالوم  فرح  هب  و 
يا هنـشت  هب  ناشلامعا  ندش  مام  گرم و تـ ندیـسر  ارف  اب  ادـخ  يوس  هباه  نآ  تکرح  نینچمه  دـنک  یم  تکرح  نآ  فرط  هب  ودرادـن  پـ

ندیشون هب  درک و  یم  تحیصن  ار  وا  هک  نامه  دبای , یمار  شیالوم  دور و  یم  بارس  لحم  هب  دور و  یم  بارـس  فرط  هب  هک  هدش  هیبشت 
شخب تداعـس  رون  يوس  هب  ار  ناـنآ  هک  يا  هتـسیاش  يا  ـ هرا نا و کـ ـ ـشرا ـ گدرور دا پـ زا یـ مدر ,  ـن مـ یا دومن . یم  شتوـعد  اراوـگ  بآ 

هب هک  تسا  یلا  ـمـ عا ـه  یا ـ ـسرد دنناوخ و  یم  هک  تسا  ینایادـخ  دزن  ناشتداعـس  هک  دـندرک  لایخ  دنتـشگ و  لفاغ  دوش , یم  نومن  ـ هروا
ردار دوخ  ناوت  تیاهن  رمع  مامت  رد  دندش و  هنوگبارـس  لام  ـ عا نآ  مرگرـس  اذل  دـنادرگ  یم  کیدزن  نایادـخ  نآ  هب  ار  اه  نآ  ناشنامگ 

ناشلامعا زا  هک  ییاهوزرآ  دیما و  زا  هن  دنتفر و  ترخآ  يارس  هب  دیسر و  رد  ناشیاه  لجا  هک  نیا  ات  دنتفرگ , راک  هب  یلامعا  نانچ  ماجنا 
دنوادخ دیسر و  لماکروط  هب  ار  ناشلامعا  باسح  ادخ  دندرک و  هدهاشم  يرثا  ناشیاهدوبعم  تیهولا  زا  هن  دنتفای و  يزیچدنت  ـ شاد راظتنا 

کچوک و , دایز مک و  هب  دـنوادخ  ملع  هک  تسا  نیا  شتلع   ((, تسا رام  ـ ـش دوز  اد  و خـ  : )) لا ياد مـتـعـ هدو خـ ـ مر فـ تسا .  رامـش  دوز 
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همه لاحلا  فصو  شرهاظ  دـنچ  ره  هفیرـش ,  هیآ  هک  تسناد  دـیا  بـ دراد . هطاحا  ناسکی  روط  هب  شیپ ,  سپ و  تشرد و  زیر و  گرزب , 
یناـسنا ره  اریز  تسا ,  قداـص  زین  یتـسه  هدـنزاس  نارکنم  رگید  هراـبرد  فصو  نیا  اـما  ـت  ـسا تسرپ  تب  ناکرـشم  هژیو  هب  نارفاـک و 

ـت کـه ـسا يرادر  ـ کو لامعا  تداعـس  نیا  هب  ندیـسر  هلیـسو  هک  درادن  یکـشو  تسا  یتخبـشو  تدا و خـ ـعـ ـس لا  ـبـ ند دو  یگدنزرد خـ
لامعا اب  دنک  یم  یعـس  دنادب , دوخ  یتخبـشوخرد  رثؤم  احنا  زا  يوحن  هب  ار  وا  دشاب و  یتسه  هدنزاس  هب  دقتعم  رگا  لاح  دـهد  یم  ماجنا 

دشاب و عناص  رکنم  رگاو  دروآ  تسد  هب  تسا  هدرک  ردقم  شیارب  عناص  هک  ار  یتدا  دنک و سـعـ لیصحت  ار  وا  تیاضر  دوخ  ياهرادرکو 
مـثـال ـت ,  ـسا لئاق  ریثاـت  شیارب  هک  ار  يدوجومرظن  دوخ  لاـمعا  قیرط  زا  اـت  دـشوک  یم  دـنادب , ـش  یو تدا خـ ـعـ ـس رد  رثؤم  ار  وا  ریغ 
 , ـتـه ـسد ـن  یا دـنک . بلج  درادـن , يداـقتعا  نآ  يارواـم  هب  هک  دوخ  ياـیند  یگدـنز  تداعـس  فرط  هب  هداـم ,  اـی  تعیبط و  اـیرا  ـ گزور

نانیا هدـیقع  هب  درادـن  دو  ـ جو وا  ير جـز  ـ ثؤ تسا و مـ لاعتم  يادـخ  زا  ریغ  يدوجوم  تسد  هب  اـه  نآ  یگدـنز  تداعـس  هک  دـندق  مـعـتـ
بار يز جـز یـک سـ تدا چـیـ ـعـ سو راد  ـن پـنـ یا نآ کـه  لا  ـد,حـ نا ـ سر ناشرظندروم مـی  تداعس  هب  ار  اه  نآ  ناشیویند  ياه  ششوک 

نآ هـا لامعا  ناشردقم  لجا  ندیـسر  ارف  اب  هک  نیا  ات  دنهد , یم  همادا  دوخ  شـشوکو  شالت  هب  هتـسو  نا پـیـ ـنـ یا تسین  تقیقحزا  یلاخ 
زج دنتـشاد , راظتنا  لامعا  نیا  زا  ییاهوزرآو کـه  دیما  تسین و  يربخ  رمث و  چـیه  لمع  راک و  همه  نآزا  دـننیب  یم  دـسر و  یم  نایاپ  هب 

ادـخ دراذـگ و  یم  ناشتـسد  فک  لماک  روط  هب  ار  ناشباسح  دـنوادخ  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  تسا  هدوبن  شیب  ییایؤر  ای  لاـیخ  یتشم 
رگید یجوم  نآ  يور  دـناشوپ و  یم  ار  نآ  یجوم  هک  فرژ  ییاـیرد  رد  تسا  ییاـه  یکیراـت  نوچمه  اـی   )) هیآ تسا .  باـسحلا  عیرس 

لد رب  هک  تسا  ییاه  هدرپاه  نآ  لامعا  دهد  یم  ناشن  هک  نارفاک  لامعا  زا  تسا  يرگید  هی  ـبـ ـش تـ ـت ,))  ـسا ير  ـ با نآ  يالا  ـت و بـ ـسا
تاـملظ رد  راـفک  نتـشاد  رارق  هلاـسم  میرک  نآرقرد  دـسرب  ناـشیاه  لد  هب  تفرعم  رون  دراذـگ  یمن  هدـش و  هدز  مه  يور  اـه  نآ  ياـه 
یکیرات يوس  هب  رون  زا  هک  تسا  توغاط  اه  نآ  تسرپرـس  دندش , رفاک  هک  یناسکو   )) هیآ دننام  تسا ,  هدـش  حرطم  اهراب  اه  یکیراتو 

نین هن چـ : )) دـننام و  تسین ))  یندـمآ  نوریب  نآزا  تساه و  یکیراـت  رد  راـتفرگ  هک  تسا  یـسک  نو  چـ  )) ـه یآ و  ناشدـناشک ))  یم  اـه 
تخـس ناـشراگدرورپزا  زور  نآ  رد  ناـنآ  هک  رادـنپ , یهز  تسا  هتـسب  ناـشیاه  لد  رب  راـگنز  دـندش  یم  بکترم  هچ  نآ  هـکلب   , تـسا
يانعم هب  یجلرحب ))   )) تسا لبق  هیآ  رد  بارـس ))   )) رب فطع  یجلرحب ))  یف  تام  وا کـظـلـ  : )) لا ياد مـتـعـ هدو خـ ـ مر فـ دنبوجحم .))

هلمج يانعم  دشاب  یم  نآ  جاوما  تشگرب  تفر و  نامه  هک  ایرد  هجل  هب  تسا  بوسنم  دنیآ  یم  مهرس  تشپ  نآ  جاوما  هک  تسا  ییایرد 
یمارف یجوم  ار  نآ   : )) لاعتم ياد  هدو خـ ـ مر فـ دراد . رارق  جاوم  ییایردرد  هک  تسا  ییاه  یکیرات  دـننام  نارفاـک ,  لاـمعا  هک  تسا  نیا 
هدروآ نآ  یـضرف  ياه  یکیرات  نایب  يارب  تساـیرد و  يار  ـفـت بـ ـص ـت ,))  ـسا يربا  جوم  نآ  يور  تسا و  یجوم  نآ  يور  هک  دریگ 

نآ يـالاب  رگید و  یجوم  جوم ,  نآ  زارف  رب  دریگ و  یم  ارفار  نآ  رـسارس  یجوم  هک  تسا  نینچ  شف  ـ ـصو اـیرد ,  نیا  سپ ,  تسا  هدـش 
تاملظ  : )) لاع ياد مـتـ هدو خـ ـ مر فـ دـنوش . یم  ایرد  هب  ناگراتـس  هام و  دیـشروخرون و  ندیـسر  عنام  اـه  نآ  عومجم  هک  دراد  رارق  يربا 

هدـش هتـشابنا  مه  يور  هک  تسا  ییاه  یکیرات  ضورفم  ياه  یکیراتزا  دارم  هک  نیا  يارب  تسا  یحیـضوت  ریرقت و   (( ضعب قوف  اهـضعب 
ار نآ  تمحز  هب  دروآ , نوریب  ار  شتسد  هاگره   : )) تسا هدومرف  بلطم  نیا  ـیـد  کا يار تـ ـم و بـ هزا ادج  هدنکارپ و  ییاه  یکیرات  هن  دنا 

شندـب ياضعا  رگیدزا  رت  تحار  رتهب و  ار  شیوخ  تسد  ناـسنا  تسوادوخ و  دـنیب  یم  ناـسنا  هک  يزیچ  نیرتکیدزن  اریز  ((, مـی بـیـنـد
دروآ و نوریب  ار  شتسد  یسک  رگا  فصو ,  نیااب  دهد  یم  رارق  شمـشچ  ولج  ار  دوخ  تسد  دهاوخب  هک  هنوگ  ره  نوچ  دنیبب  دناوت  یم 

دنتکرح رد  ادــخ  يوــس  نار کـه بـه  ـ فا ـن کـ یا پـس ,  تـسا .  دــیدش  یلیخ  یکیراــت  هـک  دوــش  یم  موــلعم  دــنیبب , تـمحز  هـبار  نآ 
تسا جوم  يور  جوم  هک  هتشاذگ  مدق  جاوم  ییایرد  هب  هک  دنتسه  یسک  نوچمهرادر  لامعا و کـ رظن  زا  تسوا ,  يوس  هب  ناشتـشگزابو 

هار تاجن  لحاس  هب  نآ  وترپ  رد  ات  تسین  یناشن  نیرتمکرون  زا  یکیرات و  يور  تسا ,  یکیرات  تسه  هچ  رهو  تسا  ير  ـ با نآ  زارف  رب  و 
لالغا  )) ندرگ و يانعم  هب  تسا  قنع ))   )) عمج قانعا ))   ((, )) نوحمقم مهف  ناقذالا  یلا  یهف  الالغا  مهقانعا  یف  اـنلعج  اـنا   )) هیآ درب .))

هب ار  تسد  نآ  اب  نداد ,  رازآ  هجنکش و  يار  بـ ـت کـه ,  سا يا  هلیـسو  يانعم  هب  هدش ,  هتفگ  هک  روط  نآ  لغ ,  تسا و  لغ ))   )) عمج (( 
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ياه هناچات  هنیس  زا  اه  لغ  نیا  ییوگ  ینعی  رس , ندرب  الاب  يان  بـه مـعـ حا ))  ـمـ قا  )) زا ـت  ـسا لوعفم  مسا  نوحمقم ))   )) دندنب یم  ندرگ 
دننیبب و ار  دوخ  هار جـلـو  دننک و  مخار  نآ  دنناوت  یمن  دوش و  یم  هتـشاد  هگن  الاب  فرط  هب  ناشیاهرـس  هک  يروط  هب  هدـناشوپ  ار  اه  نآ 

یلیلعت هیآ  نیا  تسا  عوضوم  ندوب  كانـسرت  تیمها و  نداد  ناشن  يارب  الالغا ,))  )) هملک ندروآ  هرکن  دـنهد  صیخـشت  ههاریب  زا  ار  نآ 
نورـصبیال مهف  مهانیـشغاف  ادس  مهفلخ  نم  ادـس و  مهیدـیا  نیب  نم  و جـعـلـنـا   : )) ـه یآ نونمؤیال .))  مهف   )) ینعی لبق ,  هلمج  يارب  تسا 

 (( ـی ـش غـ  )) تسا کـلـمـه تاهج  همه  زا  هیانک  مهفلخ ,))  نم  مهیدیا و  نیب  نم   )) هلمج تسا  زیچ  ود  نایم  عنام  يان  هب مـعـ دـس )) ((, ))
ار ینالف  راک  نآ  ینعی :  (( انالف رمالا  یشغا   )) ـد نا ـ ـشو ار پـ نآ  ینعی  اذک , هیـشغ  : دوش یم  هتفگ  تسا  ندناشوپ  يانعم  هب  نایـش ,))  غـ )) و

هرابرد يزار  ریـسفت  رد  تسا .  لبق  هیآ  رد  انلعج ))  )) رب فطع  انلعج ))  )) هلمج نیـشیپ  لـیلعت  رب  تسا ,  يا  همتتزین  هیآ  نیا  دـناشوپ  ورف 
 , مسق کـی  تسا :  هنوگ  ود  دوش , یم  اد  تا خـ ـ یآ ردرکفت  نتـسیرگن و  زا  عناـم  هک  هچ  نآ  تسا :  هدـمآ  هیآود ,  نیا  رد  هیبشت  ياـنعم 

شرـس لغ  رد  هتـسبدرف  دوش  یم  بجوم  هک  هدرک  هیبشت  یل  ار بـه غـ ـع  نا ـن مـ یا دنوادخ  هک  دوش  یم  یـسفنا  تایآ  رد  رکفت  رظن و  عنام 
نیا دنواد  هک خـ دوش  یم  یقافآ  تایآ  رد  رکفتو  رظن  عنام  مود ,  مسق  دتفین  شندب  هب  شمـشچ  دنیب و  ـ نار شدو  دشاب و خـ الاب  فرط  هب 

تایآ و ور  نیا  زا  دن و  ار نـمـی بـیـ قا  ـ فآ ـت  سا دس  هطاحا  رد  هک  یـسک  تسا  هدش  هدز  ناسنا  نوماریپ  هک  هدرک  هیبشت  يدس  هبار  عنام 
یم مورحم  یلک  هب  شفارطا  طیحم  ودوخ  ندـید  زا  دـشاب , عنام  ود  نیا  راتفرگ  هک  یـسک  سپدوش ,  یمن  رادومن  شیارب  نآ  ياه  هناـشن 

ناشیاه تسد  اه  نآا  هک بـ میا  هدز  ییاه  لغ  ناشیاه  ندرگ  هب  الوا : نوچ  , دـنروآ یمن  نامیا  راـفک  هک  تسا  نیا  هیآ  ود  ياـن  مـعـ دوش .
دنتـسه یقاب  لاح  نیا  رب  نانچمه  تسالاب و  فر  هب طـ ناشیاهرـس  اذـل  هدـمآ و  ناشیاه  هناچ  ات  اه  لـغ  نیا  میدـنب و  یم  ناـشندرگ  هب  ار 

ادیپ ار  تسار  هار  دننیب و  یمن  ار  ییاج  اذل  دناشوپ و  یم  ورف  ار  اه  نآدـس  ـن  یا میا کـه  هداد  رارق  یعنام  دـس و  اه  نآ  فرط  رهرد  ایناث :
یهارمگ و رفک و  يازـس  هب  دنوادخ  هک  نیا  نامیا و  هب  ندرب  هار  زا  اه  نآ  تیمورحم  يارب  تسا  تـمـثـیـلـی  ـه ,  یآ ود  نیا  رد  دننک  یمن 

دنوادـخ  )) هیآ لیذ  نازیملا ,)   ) بات ـن کـ یا لوا  رد جـلـد  تسا .  هدرک  نغدـق  مارح و  نانآ  رب  ار  ناـمیا  یهارمگ ,  ورفک  رد  ناـشنایغط 
ناشن هدـمآ ,  نارفاک  نانمؤم و  فصو  رد  هک  میرک  نآرق  رد  اه  نآ  ریاـظن  فا و  ـ ـصوا ـن  یا هک  میتفگ  دـنزب ,)) یلثم  هک  دـنک  یمن  مرش 

ابو ـت  سا رود  يدام بـه  سح  سرتسد  زا  هک  دراد  دوجو  ناسنا  يارب  يرگید  تایح  یگدنز و  يویند ,  یگدنز  نیا  لد  رد  هک  دهد  یم 
هنوگ نیا  رد  هک  ینانخس  نیاربانبدوش ,  یم  رادو  یمدآ نـمـ يارب  یگدنز  نیا  دوشراکشآ , قیاقح  هک  هاگ  نآ  زیخاتسر  زور  رد  ای  ندرم 

. دشاب هتشاد  زاجم  هبنج  دندقتعم , نارسفم  هک  هنوگ  نآ  هن  دراد , تقیقح  هبنج  هدمآ  تایآ 

 . كرشم لثم 

هک یتسار  تسا و  هتخاس  يا  هناخ  هک  تسا  توبکنع  لثم  دـننام  دـنا , هدرکرایتخا  یناتـسود  ادـخ  زا  ری  ـی کـه غـ نا ـ ـس مـثـل کـ  . )) نآرق
ناگدنریگ کیرش  هن  دیـشاب , ادخ  هب  صلاخ  ناگدنورگ  هک  یلاح  رد  ((. )) دنتـسناد یم  رگا  تسا ,  توبکنع  هناخ  اه  هناخ  نیرت  تسس 

ار وا  داب  ای  دنا  هدوبر  ار  وا  يراکـش )   ) ناغرم هداتفا و  ورف  نامـسآ  زا  ییوگ  هک  تسا  نانچ  , دزرو كر  ـ ـش ادخ  هب  سک  ره  وا و  يارب )  )
هب ار  وا  کی  ره  و   ) دنراد تکرـش  وا  تیکلام )  ) رد راگزاسان  هجاوخ  دـنچ  هک  هدز  لثم  ار  يدرم  اد  خـ  ((. )) تسا هدـنکفا  رود  ییاج  هب 

ناشرتشیب هکلب  هن ),   ) ار يادـخ  ساپـس  دـنناسکی ؟ لثم  رد  ود , نیاایآ  تسا  درم  کی  ربنامرف  اهنت  هک  ار  يدرم  و  دـنرام ) يرا مـی گـ کـ
هب دوخ  ـب  نا زا جـ هک  یسک  اب  وا )  ) ایآ دیآ  یمن  رب  شتسد  زا  يراک  چیه  هک  دیرخرز  تسا  يا  هدنب  دنز , یم  یلثم  ادخ  ((. )) دنناد یمن 

یمن ناشرتشیب  هکلب   ,( هن  , ) تسار يادـخ  ساپـس  تسا ؟  ناسکی  دـنک  یم  قافناراکـشآ  ناـهن و  رد  نآ  زا  وا  میا و  هداد  وکین  يزور  وا 
یم شراگدنوادخ  رابرس  وا  دیآ و  یمنرب  وا  زا  يراک  چیه  ـت و  سا لال  اه  نآ  زا  یکی  هک  دندرمود  دنز , یم  رگید )  ) یلثم ادخ  دنناد و 

تـسار هار  رب  دوخ  دهد و  یم  نامرف  تلادع  هب  هک  یـس  وا بـا کـ ـا  یآ دروآ , هار نـمـی  ير بـه هـمـ دتـسرف خـیـ یمار  وا  هک  اج  ره  دـشاب ,
ناتـسرپرس و نتفرگ  تسا  هجوت  تیاـنعدرو و  نآ چـه مـ اوذ ,)) ـخـ تا ـن  یذ ـ لا مـثـل   )) ترا رد عـبـ ریـسفت . تسا .)) ؟  ناـسکی  , دـشاب یم 
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زین اتیب )) تذـخ  ـ تا تو  ـعـنـکـبـ لا لثمک   )) هلمج رد  تسا  هدـمآ  لوصومو  هلـص  بلاق  رد  هلمج  لـیلد  نیمه  هب  تسادـخ  ياوس  ییا  ـیـ لوا
ایلوا ندیزگرب  رد  ناکرشم  تیـصوصخ  تیاک و  حـ  , ددر کـه رب مـی گـ نیا  هب  هلمج  يانعم  سپ ,  دراد  توبکنع  نتخاس  هناخ  هب  تیانع 

تـسا فصو  نیمه  رگناشن  ((, اتیب  )) ندروآ هرکن  دوخ  يارب  هناخ  ندینت  رد  تسا  توبکنع  تیـصوصخ  دننام  ادخ , ياوس  یناتـسرپرسو 
نا تسا :  هدومر  ـن کـه نـفـ یا تلع  دـنت  یم  توبکنع  هک  تسا  يا  هناـخ  تیـصوصخ  ناـیب  توبکنعلا ,))  تیبل  تویبلا  نهوا  نا   )) هلمج

برض هتفرگ و  لثملا  برض  هلزنم  هب  ار  هلمج  هک  تسا  نیا  دراد , ار  نایب  هوحن  نیا  ياضتقا  هیآ  رهاظ  هک  یلاح  رد  اهتیبل )) تویبلا  نهوا 
ناکرـشم يوس  زا  تسرپرـس  یلو و  ناونع  هب  ادـخ  زاریغ  ییاهزیچ  ندـیزگرب  هک  تسا  نیا  هیآ  يانع  مـ دـهد . یمنرییغت  یـسک  ار  لـثملا 

نیرت تسـس  هک  تسا  توبکن  ندـینت عـ هناخ  نوچمه  دـننک ـ  یم  دوخ  هاگ  هیکت  تسرپرـس و  ار  اه  نآ  هک  ناشنایادـخ  ناـم  ـیـعـنـی هـ
بیسآ زا  هن  تسا و  هانپرس  ار  یصخش  ود نـه  ییامرس حـفـظ مـی کـنـ امرگ و  زا  هن  دراد  ار  شمان  طقف  هناخ  راثآ  زا  اریز  تساه ,  هناخ 

دنناسر و یم  ینایزو  دوس  هن  دراد , ار  شمان  اهنت  یتسرپرس  زا  دراد  ار  عضو  نیمه  زین  نا  ـ کر يایلوا مـشـ تیالو  دراد  یم  هگن  يدنزگ  و 
هب هک  نیا  ناکرـشم  فرط  زاادخ  ياج  هب  تسا  ینادوبعم  ندیزگر  بـ درو مـثـل ,  مـ دنتـسه . يزیخاتـسرو ,  یگدنز  گرم و  رادرایتخا  هن 

تسا کـه مـی نیا  نایادـخ  شتـسرپ  رد  ناکرـشم  هزیگنا  هک  تـسا  نـیا  يارب  هدروآ  ار  اـیلوا ))  )) ریبـعت نادوـبع ,  ـ مو هـهلآ  هـملک  ياـج 
ناشقح رد  دننادرگ و  یم  رود  ناشیازا  ار  اه  يدب  دنروآ و  یم  ریخ  ناشیارب  تساه و  نآ  تسد  هب  ناشروما  هرادا  ریبدـت و  دـنت  ـ ـشاد پـنـ

دوخ نوؤشو  روما  رد  هک  دوش  یم  یسک  ره  لماش  دراد , هک  یقالطا  تهج  هب  هتکن ـ  نیا  هدافا  رب  هوالع  روکذم ـ  هیآ  دننک . یم  تعافش 
لئاق لمع  لالقتسا  شیارب  دراد , دیما  وا  زا  هک  يریثات  رد  دنک و  هیکت  وا  هب  دنیزگرب و  یتسرپرسو  تیالو  هب  ار  ادخ  زج  يزیچ  ای  یـسک 

هک نانچ  نانمؤمو  ناـماما  ربماـیپ و  تیـالو  دـننام  ددرگرب , اد  ـت خـ یـالو وا بـه  تیـالو  هک  نیا  رگم  دـشابن  تب  زیچ , نآ  دـنچره  دـشاب 
یلوق هب  دنتـس ,)) ـ ناد ـر مـی  گا  )) گـفـتـه دنکرـشم .)) هک  نیا  رگم  دـنروآ , یمن  نامیا  ادـخ  هب  اه  نآرتشیب  : )) دـیامرف یم  لاـعتم  يادـخ 

و  )) هلمج دندیزگ . یمنرب  یتسرپرس  تیالو و  هب  ار  نادوبعم  نایادخ و  نآ   , تسا توبکنع  تیاکح  ناشتیاکح  هک  دنتسناد  یمرگا  ینعی 
نآرق ياه  ـمـثـل  لا بر  دراد کـه ضـ ـن  یا هب  هراشا  دننک ,)) یمن  لقعت  كرد و  نایاناد  زج  ار  اه  نآو  مینز  یم  مدرم  يارب  ار  اه  لثم  نیا 

اناد دارفا  صوصخم  ناشدصاقم  زغم  اه و  نآ  يانعم  تقیقح  هب  ندی  ـ ـسرا ـ ما دـسر , یم  مدرم  مومع  شوگ  هب  دراد و  تیمومع  هک  نآ  اب 
اه نآ   )) ترابع انعم  نیا  رب  لیلد  دنیامن  یمن  هدنـسب  اه  نآ  رهاوظ  هب  دننک و  یم  لقعت  رو  ـ ما ـق  یا ـقـ حرد یناسک کـه  تسا ,  دنمـشناد  و 
رد ـد  نواد ـی کـه خـ یا زا مـثـل هـ مدر  مـ انعم . نیا  هب  يا  هلمج  ای  دـنروآ و  یمن  نامیا  اه  نآ  هب  و  دومرفن : تسا و  دـننک )) یمن  كرد  ار 

تفایرد , دـنرب یم  اه  لثم  نیا  زا  هک  يا  هرهب  اهنت  یـضعب  دـنراد  یتوا  ياه مـتـفـ تفایرد  دوخ  توافتم  ياـه  مهف  ببـس  بـه  هدز ,  نآر  قـ
ار اه  لثم  نیمه  هیقب ,  دننام  مه  یـضعب  دـننک  یـسر  روغ  قمعت و  اه  لثم  نیا  رد  هک  نآ  نودـب  تسا  نآ هـ هداس  میهافم  روصت  ظافلا و 
هک نیا  هب  تسا  هراشا  هیآ  ـن  یا رد  دنزرو . یم  لقعت  ناشزیگنا  تفگش  قیاقح  رد  دننک و  یم  روغ  اه  نآ  فرژ  دصاقمرد  اما  دنونش  یم 

هنارعاش و لیثمت  کی  تسا ,  هناخ  نیرت  تسـس  هک  توبکنع  راـت  ندـینت  هب  دـنوادخ  ياـج  هب  ددـعتم  نایادـخ  نتفرگ  تسرپرـس  لـیثمت 
. دنک یم  هراشا  نآ  هب  دعب  هیآ  هک  تسا  تباث  ینیع و  یتقیقح  یناهرب و  یلیلد  رب  یکتم  هکلب  تسین  لیلد  زا  یلاخ  ياعدا 

 . قفانم لثم 

نایم ردو  درب  ار  ناشرون  ادـخ  داد , ییانـشور  ار  وا  نوماریپ  نوچ  تخورفا و  شتآ  هک  تسا  یـسک  لثم  نوچ  نا هـمـ ـ نآ مـثـل   . )) نآرق
دعر و اه و  یکیرات  نآ  رد  هک  ـ  نامسآ زا  يرابگر  ضرعم )  رد  هک  یناس  کـ  ) نو یـا چـ ((. )) درک ناشیاهر  دننیب  یمن  هک  ییاه  یکیرات 

نارفاـک رب  ادـخ  یلو  دـنهن , ناشیاهـشوگرد  ار  دوـخ  ناتـشگنارس  گرم ,  میب  و )  ) شخرذآ بیهن )   ) زا (, دـنا هـتفرگ  رارق  ( ـ  تـسا یقرب 
تاـجن يارب  یهار  زگره  دـنک , هارمگ  ادـخ  ار  هک  ره  ناـنآ و  اـب  هـن  دـننانیا و  اـب  هـن  دـنلد , ود  هورگ )  ود   ) نآ نا  مـیـ ((. )) دراد هطاـحا 

يا هناخدور  يوس  هب  هک  تسا  يرفن  هس  هورگ  کی  تیاکح  رفاکو , قفانم  نمؤم و  تیاکح  (ص :)  ادـخ ـبـر  ما پـیـ تفاـی ـ .))  یهاوخنوا 
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نمؤم هب  ار  شدوخ  هک  هدـنامن  يزیچ  دوش و  یم  دراو  قفاـنم  سپـسدرذگ  یم  نآ  زا  دوـش و  یم  هناـخدور  دراو  نمؤـم  ادـتبا  دـنور  یم 
هرهب نم  دزناریز  ایب , نم  يوس  هب  هک :  دـنز  یم  ادـص  نمؤم  منارگن و  وت  يارب  اریز  ایب , نم  يوس  هب  دـنز : یم  شیادـص  رفاک  اما  دـناسرب 

هتسویپ قفانم  يرآ  دنک  یم  شقرغ  دسر و  یم  وا  هب  يدنزگ  هرخالاب  هک  نآ  ات  دنک  یم  ددرت  ود  نآ  نایم  هتـسویپ  قفانم  دوب  یهاوخ  دنم 
هک تسا  يدنفـسوگ  تیاکح  قفانم ,  تیاکح  دراد ـ . یتلاح  نینچ  وا  دـسر  یم  ارف  شگرم  هک  نآ  اـتدرب  یم  رـس  هب  ههبـش  کـش و  رد 

مادـک لابند  دـناد  یمن  همر و  نآ  فرط  هب  هاگ  ودور  یم  همر  نیا  فرط  هب  هاـگ  تسا ,  نادرگرـسدنفسوگ  همر  ود  هب )  نتـسویپ   ) ناـیم
 (: (ص ادـخ ـبـر  ما پـیـ خـلت ـ .  شا  هزم  تسا و  زبس  شیاـه  گرب  هک  تسا  لـظنح  دـننام  قفاـنم ,  تیاـکح  ع :)   ) یلع ماـما  دورب ـ . کـی 

ییاج رد  دنک و  هدافتسا  شا  هناخ  نامتخاس  زا  یتمسق  رد  نآ  زا  دهاوخ  یم  شبحاص  هک  تسامرخ  تخرد  هنت  تیاکح   , قفانم تیاکح 
هرخالاب تسین و  بسانم  مه  اج  نآ  ياربو  دراذگ  یم  نامتخاس  رگید  ياج  رد  ار  نآاذ  دریگ لـ یمن  رارق  تسرد  دراذگب  دهاوخ  یم  هک 

ناقفانم و لاح  نایب  يارب  تسا  یلثم  اران ))  دقوتسا  يذلا  لثمک  مهل  مـثـ  )) جـمـلـه ریـسفت . دنازوس . یم  ار  نآ  هک  دسر  یم  اج  نآ  هبراک 
دنمدوس زا بـد و  بوخ  دوش و  یمن  هدـید  ییاـج  هک  هتفرگ  رارق  یتملظ  یکیراـت و  رد  هک  دنتـسه  یـسک  دـننام  ناـقفانم  هک  دـیامرف  یم 

وترپ رد  ات  دوش  یم  لسوتم  شتآ  دننام  هدننک ,  نشور  يا  هلیـسو  هب  یکیرات  نیا  ندرک  فرطرب  يارب  اذل  دوش  یمن  هداد  زیمت  دنمنایززا 
هلیـسو ای  ناراب و  ای  داب  نوچ  يا  هلیـسو  اب  دنوادخ  درک , نشور  ار  وا  فارطا  دش و  هتخورفا  شتآ  هک  نیمه  امادـنیبب  ار  دوخ  فارطا  نآ 

البق هک  ییکیرات  دور : یم  ورف  یکیرات  ود  رد  صخـش  دوش و  یم  هتفرگرـس  زا  یکیرات  هرابود  دنک و  یم  شوماخ  ار  شتآ  نآ  يرگید 
اب ببـس ,  نیدـب  ودـنک  یم  نامیا  راهظا  قفان  زور مـ لا و  ـت حـ ـسا ـن  یا ییانـشور .  هلیـسو  نتفر  نیب  زا  تریح و  یکیرات  هدوب و  نآ  رد 
هک گرم ,  نامز  نوچ  هک  نآ  ات  دنک  یم  هدافتـسا  نید  عفانم  یخرب  زا  نانمؤم ,  رو بـا  ـ ما ـن  یا لا  ـثـ ماو جاودزا  ثرا و  رد  ندـش  کیرش 

یتملظ رد  دزاس و  یم  چوپ  لطاب و  ار  وا  لامعا  دریگ و  یم  وا  زا  ار  نامیارون  دـنوادخ  دـسر ,  ارف  تسا ,  نامیا  زا  لماک  هدافتـسا  ناـمز 
هدروآ دوجو  هب  ار  نآ  دوخ  لامعا  اب  هک  ییکیرات  یلـصا و  یکیرات  نایم  دنک و  یمن  كرد  يزیچ  نیرتمک  نآ  رد  هک  دنک  یم  شیاهر 
تـسا مولعم  مه  قرب ))   )) يانعم تسا  ناوارف  ناراب  ياـنعم  هب  بیـص ))   ((, )) امـسلا ـیـب مـن  ـص وا کـ  : )) جـمـلـه دریگ . یم  رارق  تسا 

لثم نی  ـ مود ـن  یا دیآ . یم  دورف  نیمز  هب  هک  تسا  یقرب  هقعاص ))  , )) دوش یم  دیلوت  اهربازا  ندز  قرب  ماگنه  هک  تسا  ییادص  دعر )) ))
وا یتملظ  یکیرات و  هدش و  عقاو  يدید  نارا شـ ـ بر ـ یز رد  هک  دنتسه  یـسک  دننام  اه  نآ  نامیا  راهظا  رد  ناقفانم  لاحلا  فصو  يارب  تسا 
اما دنک , رارف  دوخ  تاجن  يارب  هک  دراد  یم  او  ار  وا  دنت  نارا  ـت بـ ـسا هدر  ـلـب کـ ـس يو  زا  ار  صیخـشت  ندید و  تردق  هک  هتفرگارف  ار 
زج دنی  يا نـمـی بـ هراچ  اذـل  تسا و  هتفرگ  نایم  رد  ار  وا  وس  ره  زا  زین  كانتـشحو  ياه  شخرذآو  اهرد  دو تـنـ ـ ـش وا مـی  عنام  یکیرات 

دـنز و یم  یقرب  تقو  ره  اذـل  دـنک  هدافت  ـ ـسا تسین  لصتم  رادـیاپو و  یگـشیمه  اما  دـنک  یم  داجیا  هک  يرون  نامـسآ و  قرب  زا  هک  نیا 
یفرط زا  اریز  دراد , یتلاح  نین  ـق نـیـز چـ فا مـنـ دتسیا . یم  دوش , یم  کیرات  اج  همه  نوچو  دتفا  یم  هار  هب  وا  دنک , یم  نشور  ار  فارطا 

وا هار  نامیا  شنابزو ,  لد  نایم  یگنهامهان  رطاخ  هب  دـن و  نآ نـمـی بـیـ را  ـهـ ظاز يا جـ هراچ  رگید  فرط  زا  درادـن و  يا  هقالع  نامیا  هب 
ناس نیدب  دتـسیا و  یم  یکدنا  دور و  یم  یکدناو  دزغل  یم  مدق  هب  مدق  دنک و  یم  هابتـشا  یپایپ  هک  تسا  نیا  دنک  یمن  نشور  الماک  ار 

 : ـه یآ تخاس .  یم  شیاوسر  تفرگ و  یم  ار  وا  شوگ  مشچ و  لوا  زور  نامه  زا  تساوخ ,  یم  ادـخ  رگا  دـنک و  یم  شیاوسردـنوادخ 
لوا و بـه فـتـح  ـد:شـکـس ـ  یو بغار مـی گـ نایوتسی ,))  له  لجرل ,  املس  الجر  نوسکاشتم و  اکر  ـ ـش ـال فـیـه  جر هّللا مـثـال  بر  ـ ـض ))

اوعد مه  اب  هشیمه  یقلخدب  رطاخ  هب  هک  یناکیرش  ینعی  نوس ,))  ـ کا اکرش مـتـشـ  )) هلمج تسا و  يوخدب  صخـش  يانعم  هب  مود ـ  رـسک 
کیرش نآ  رد  يدایز  هدع  تسا و  رفن  کی  صاخ  هک  دنا  هدرک  ریسفت  يزیچ  هب  ار  ملس ))   )) هژاو بغار  راتف  دوب گـ نیا  دننک  هرجاشمو 

هک دتسرپ  یم  ینوگانوگ  نادوبعم  نایادخ و  هک  یکرشم  تسا ,  هدز  كر  ـ ـش هرا مـ ـ برد ـد  نواد ـت کـه خـ ـسا ـه مـثـلـی  یآ ـن  یا دنتـسین .
شزاب زیچ  نآ  زا  يرگید  دهد و  یم  روتسد  يزی  ار بـه چـ وا  یکی  دنراد و  شکمـشک  هزیتس و  مه  اب  وا  رـس  رب  دنکیرـش و  وا  رد  یگمه 
تـسا یلثملا  برـض  نینچم  هـ دنک . تمدخ  ار  وا  طقف  دـشاب و  وا  هدـنباهنت  صخـش  نآ  هک  دـنهاوخ  یم  نایادـخ  زا  کی  رهو  دراد  یم 
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ار يو  وا  تساوخو  هدارا  قبط  اهنت  اذل  تسین و  کیرش  وا  رد  رگید  یسک  تسا و  رورس  مودخم و  کی  صاخ  هک  دحوم  صخش  هرابرد 
هک تسا  يدرم  كرـشم  سپ ,  دوش  شا  ینادرگرـسو  تریح  بجوـم  هک  دـشاب  وا  رـس  رب  شکمـشک  هک  نآ  نودـب  دـنک , یم  تمدـخ 
هک نآ  هکلب  دـنرادن , یناـسکی  عضو  درم  ود  نیا  تسا  رفن  کـی  صاـخ  هک  تسا  يدرم  دـحوم  دراد و  رگ  هزی  ـتـ ـس وخدـب و  یناـکیرش 
نآ رد  تقداما  تسا ,  مهف  سک  همه  هدا و  ـ ـس ـن یـک مـثـل  یا تسا .  رگید  نآ  زا  رتهب  شزور  لاح و  تسا  رفن  کـی  میلـست  صاـخ و 

یناهرب و  دندش )) یم  هابت  ود  نیا  هنیآره  دوب  یم  ادخ  دـنچ  نیمز  نامـسآ و  رد  رگا   : )) تسا هیآ  نیا  هب  شتـشگزاب  هک  دـهد  یم  ناشن 
ریغ هدنب  زا  رتهب  ندوب  وا  هدنب  هک  تهج  نادب  ادخ  يارب  تسا  یشیاتس  انث و  ار )) ياد  سا خـ سـپـ  : )) جـمـلـه ییادخ .  دنچ  یفن  رب  تسا 
یم ار نـ وار  یگدـنب غـیـ شتـسرپ و  رب  وا  شتـسرپ  یگدـنب و  تیزم  ینعی  دـنناد ,)) یمن  اـه  نآ  رتـشیب  هکل  بـ  : )) جـمـلـه تسا .  ندوب  وا 

ار يدیرخرز  هدن  ـد بـ نواد خـ  : )) جـمـلـه تسا .  نشور  الماک  دشاب  هتشاد  یتریـصب  نیرتمک  هک  یـسک  يارب  تیزم  نیا  هک  نیا  اب  دنناد ,
چیه هک  دـنک  یم  ضرف  ار  يدـیرخرز  هدـنب  هیآ ,  ـن  یا ـمـثـل  لا بر  ـ ـض رد  دـنوادخ  دـیآ ,))  یمن  رب  وا  زا  يراک  چـیه  هکدـنز  یم  لثم 

زا سپ  دنوادخ  دنک  یم  قافنا  نآزا  ناهن  راکـشآ و  رد  هدرک و  شیاطع  یبوخ  يزور  هک  ار  يرگید  صخـش  درادـن و  دوخ  زا  يرایتخا 
یفصو هبدیقم  نیفرط  زا  کی  ره  هک  تسا  بلطم  نیا  رگنایب  ضورفمود  ندرک  هلباقم  دنناسکی ؟ رفن  ود  نیا  ایآ  دسرپ : یم  لثم  نیا  نایب 
تـسا دیرخرز  لثم ,  نیا  رد  ضورفم  هدنب  دننک . یم  نشور  نییبت و  ار  رگیدکی  فاصوا  نیا  يرگید و  رد  دوجوم  فصو  فالخ  تسا 

, وا لباقم  رد  تسین  یلام  چیه  رد  فرـصت  لخد و  هب  رداق  ایند و  عات  زا مـ يزیچ  کلام  هن  شدوخ و  کلام  هن  تسین ,  زیچ  چیه  کلامو 
مامترد فرـصت  لخد و  هب  رداق  هک  وا  هدومرف و  شیاطع  یبوخ  يزور  دنوادخ  تسا و  شیوخ  ـک  لا ودازآ مـ هک  هدـش  ضرف  یـصخش 

دنک . یم  قافنا  نآزا  ناهن  راکشآ و  رد  دشاب , یم  يزور  نیا  ماسقا 

یم تباث  لثم  نیا  اب  تسا  یفنم  باوج  هک  تسا  یهیدب  تسا و  صخـش  ود  نیا  ندوب  ناسکی  زا  ـش  ـسر پـ ـد ,)) نر ـ بار ـا بـ یآ  : )) جـمـلـه
تـسین ناـسکی  دوخ  ناگدـیرفآ  زا  کـی  چـیها  بـ ـد ـ  هد وا مـی  ار  اـهتمعن  همه  تسا و  زیچ  همه  کـلام  هک  ناحبـس ـ  دـنوادخ  هک  دوش 
ناکرشم نخس  نیا  نیاربانبدنشاب ,  یمن  یفرصت  لخد و  نیرتمک  هب  رداق  دوخری و  ـک غـ لا هن مـ دنتسه و  دوخ  کلام  هن  هک  یناگدیرفآ  ,

و نووتسی ))   )) ریب ندروآ تـعـ دنشاب . یم  وا  هدیرفآ  هک  دنتـسهزین  يرگید  نادوبعم  نایادخ و  ادخ , رانک  رد  هک :  تسا  تسردان  لطاب و 
هدنب رتهم و  هب  صاصتخا  تسا و  رتهم  هدنب و  سنج  نآ  زا  دارم  هک  تسا  هتکن  نیا  نداد  ناشن  يارب  دنا , هتفگ  هک  نانچ   ((, نایوتسی  )) هن

ـت ـسا ییانثدمح  تسا و  دنوادخ  نآ  زا  شیاتـس  دمح و  تقیقحو  سنج  ینعی  تسار ,))  ادخ  شیاتـس   )) هلمج درادـن . ینیعم  صاخ و 
دمح و هچ  ره  ـت پـس  ـسا ـش  یا ـتـ ـسو دمح  لباق  وکین  تمعن  اهنت  تسادخ و  دزن  زا  وکین  تمعن  اریز  يرایتخا ,  را نـیـک  ـر کـ بار رد بـ

هـصالخ تسا و  تجح  لم  مـکـ ـن جـمـلـه ,  یا دوش . تقد  تسادخ  نآ  زا  زین  دمح  سنج  هک  نانچ  تسا ,  لاعتم  يادـخ  نآ  زا  تسانث 
رد يزور  هک  یکلاماب  دهد  یتمعن  دناوت  یمن  درادن و  ار  يز  رد چـیـ فر  ـصـ تو لخد  تردق  هک  يا  هدنب  هک :  تسا  نیا  ناهرب  تجح و 
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يادخ تسین و  ربارب  ناسکی و  دهد , یم  تمعنو  دنک  یم  فرصت  دهاوخب  هک  هنوگ  ره  دراد و  ار  نآ  رد  فرصت  تردق  تسوا و  تسد 
دننا مـ يز ,  ـیـ مآ ـش  یا ـتـ ـس ـفـت  ـص ره  سپ ,  تسوا  هدیرفآ  هک  نیا  رگم  تسین  یتمعن  چیه  اریز  تسا ,  یـشیاتس  ره  هب  هدوتـس  ناحبس 

هب صاصتخا  ییانث  حدم و  ره  نیاربا ,  ـت بـنـ ـساد صا خـ ـن هـا,خـ یا زج  ماعنا و  ناسحا و  شزرمآ و  تمحرو و  نداد  يزور  ندیرفآ و 
. وا ریغ  هن  تسا  راگدنوادخ  بر و  ناحبـس  يادخ  طقف  سپ ,  هراک  چیه  تسا و  كولممدنتـسرپ  یم  ادخ  لابق  رد  هک  هچ  نآ  دراد و  وا 

یـشیاتس دم و  حـ ـد , نا یـضعبوا گـفـتـه  ياهتمعن  ربارب  رد  تسا  دنوادخ  زا  يرازگـساپسو  رکـش  هیآ  نیا  رد  دمح  دـنا , هتفگ  ـی  ـض بـعـ
ار ادخ  شیاتـسو  ساپـس  دنتفگ : هک  تسا  نیا  شیانعم  ناگدنب و  هب  تسا  ینیقلت  مه ,  یلوق  هب  لیلد  ناهرب و  يدنمورینو  لامک  رب  تسا 

یمن اه  نآ  رتشیب  هکلب   : )) جـمـلـه دنرادن . ینادنچ  تیمها  هوجو  نیا  درک  تیاده  شیاهتمعن  رکش  هب  دش و  نومنهر  دیحوت  هب  ار  ام  هک 
هراک چیه  دنتسین و  نآ  زا  يزی  ـک چـ لا نار مـ ـگـ ید ـت و  ساد نآ خـ زا  تسا  تمعن  هچ  ره  هک  دنناد  یمن  ناکرـشم  رتشیب  ینعی  دنناد ,))

عمط و يور  زا  اذل  دنلئاق و  يراذگاوو ,  ضیوفت  لیبس  رب  تردق ,  تیکلام و  زا  یکدنادوخ  ناتسرپرس  نادوبعم و  يارب  ناکرشم  اما  دنا 
زا نکیل  دـنناد , یمار  تقیقح  اه  نآ  صاوخ  تیلقا  اما  تسا  ناکرـشمرتشیب  تیعـضو  نیا  دـننک  یم  شتـسرپ  یگدـنبار و  نآ هـا  سر  تـ
هک تسا  یـسک  ناحبـس و  يادخ  هرابرد  لثم  نیا  هک  دش  نشور  نآ چـه گـفـتـیـم ,  زا  دننادرگ . یم  يور  نآ  زا  دانع  یـشکرس و  يور 

ـن مؤ دو و مـ لاح خـ هب  هدش  اهر  رفاک  لاحلا  فصو  لثم  نیا  هک  دـنا  هتفگ  یـضعب  دـنناد  یم  ادـخ  کیرـش  ـیـت  بو ـ بررد ار  وا  ناکرـشم 
هدنب دننام  دنوادخ , يوسزا  وا  لامعا  ند بـه  ـ ـش انتعا نـ شلمع و  ندش  هابت  رطاخ  هب  رفاک  اریز  تسادخ ,  بناج  زا  هدـش  تیامح  قفوم و 
نمؤم فالخرب  دیآ  یمن  رامش  هب  ناسحا  شراک  دنک  قافنا  مه  هچ  ره  اذل  دراد و  دوخ نـ زا  يا  هدارا  رایتخا و  چیه  هک  تسا  يدیرخرز 

ياه ییاراد  لاوما و  زا  ینمؤم  نینچ  دنک  یم  ینادردق  شیاهـششوک  زا  هداد و  قیفوت  دوخ  يدون  ـ ـش هار جـلـب خـ رد  ار  وا  دـنوادخ  هک 
درادـن يراـگزاس  یگنهاـمه و  تاـیآ ,  جاـجتحا  قایـساب  هک  تسا  نیا  رظن  نیا  رب  دراو  لاکـشا  دـنک . یم  قاـفنا  ناـهن  راکـشآ و  دوخ 

ندروآ مـثـلـی بـا  هیآ ,  نیا  دنزادرپ و  یم  یهلا  ياهتمعن  ندرمش  رب  عوضوم  هب  هک  تسا  ییلاوتم  هیآ  هس  زا  یکی  هیآ  نیا  هک  میتفگالبق 
دیحوت تسین ,  زیچ  ردا بـه هـیـچ  دراد و قـ هک هـیـچ نـ یسک  تیعضو  اب  تسا  رادروخرب  یتمعن  رهزا  هک  ار  یـسک  تیعـضو  نآ  رد  کـه 
نیلجر الثم  هّللا  برض  و   )) هلمج هرابرد  سب .  تسا و  هدنهد  تمعن  نامهراگدنوادخ  رورـس و  هک  دریگ  یم  هجیتن  دوش و  یمروآدای  ار 

 : یلوق هب  تسین  مهفت  میهفت و  هب  رداـق  دوـش و  یم  دـلوت  تسا کـه گـنـگ مـ یـسک  مکبا ))  : )) دـیوگ یم  عـمجم  رد  مکباامهدـحا ,)) 
وا رب  راک  ینعی  الک : لکی  رمالا , نع  لک  دوش : یم  هتفگ  تسا  ینیگنس  يانعم  هب  لک ))  )) دنک تبحص  دناوت  یمن  هک  تسا  یـسک  مکبا 

تفگن نخس  دنک شـد و تـنـد و تـیـز  شنابز  هناسل :  لک  دشدنک  دراک  هغیت  ینعی  الولک : نیکسلا  تلک  درکن  مادقا  نآ  هب  دش و  نیگن  سـ
یم هتفگ  تسا  هار  زا  یتمـس  هب  نداتـسرف  يانعم  هب  هیجو ,))  تـ  )) دوش یم  ذوفن  عنام  هک  تسا  ییدـنک  لک ))   )) یلـصا يانعم  نیارباـنب , 

 . عمجم راتفگ  نایاپ  دـش ) هناور  تمـس  نآ  هب  وا  مدرک و  هناور  اـج  نـالف  تمـس  هب  ار  وا  ینعی   ) هیلا هجوتف  اذـک  عضوم  یلا  هتهجو  دوش :
رگیدکی لباقم  رد  اه  نآروکذم  فاصوا  هک  یـضرف  تیـصخش  ود  نایم  تسا  يرگید  هسیاقم  نیل ))  ـ جر هّللا مـثـال  بر  ـ ـض  : )) جـمـلـه

مورحم نا ,  ـ بز ـیـلـه  سو هب  يرگید  هب  نآ  ندنامهف  نخـس و  ندیمهفزا  ینعی  ئـش ,))  یلع  ردقیال  مکبا  ـمـا  هد ـ حا  )) جـمـلـه دنراد . رارق 
شوگ قیرط  زا  ناسنا  هک  تسا  ییایازمو  اه  تیلعف  هیلک  دقاف  وا  درادـن  ار  نتفگ  نخـس  ندینـش و  تردـق  تسا و  گنگ  اریز  دـشاب , یم 

ناگتشذگرابخا هب  دناوت  یم  ناسنا  هک  تسا  شوگ  هلیـسو  هب  تسارت  عیـسو  شا  هنماد  رگید  سح  ياضعا  همه  زا  شوگدنک  یم  بسک 
هک تسا  شوگ  هلیسو  هب  دنک  ادیپ  ملع  نونف ,  مولع و  دشاب و  یم  مدرم  نورد  ریمض و  رد  هچ  نآ  سر چـشـم و  ـتـ سد زا  رود  ثداوح  و 

رادـقمرگم تسین  روما  نیا  زا  يزیچ  كرد  ردا بـه  گنگ قـ صخـش  هک  نآ  لاح  دـنک , اقلا  نارگید  هب  ار  تشرد  وزیر  یناعم  دـناوت  یم 
 (( گنگ مکبا ـ   )) هلمج اب  نآ  تیمومع  ئـش ))  یل  رد عـ ـقـ یال  )) جـمـلـه دـنک . یم  تفایرد  هراشا  مشچ و  کمک  هب  هک  یکدـنا  رایـسب 

تامولعم و تفایرد  كرد و  هب  رداق  گنگریغ ,  صخـش  فالخرب  گنگ ,  صخـش  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسا و  هدـش  هدز  صیـصخت 
ار ـ یز تسواروما ,  یلوتم  تسرپرـس و  هک  تسا  یـسک  روخنانو  رابرـس  ینعی  هالوم ,))  یلع  لک  وه  و   )) هلم جـ دـشاب . یمن  اه  نآ  میهفت 
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ماـج ـ نا يار  ار بـ وا  ـتـش  ـسر ـ پر ـ ـس واـقآ  رگا  ینعی  ریخب ,)) تاـیال  ههجوـی  اـمنیا   )) هلمج دـنک  هرادا  ار  شیاـهراک  دـناوت  یم  شدو نـ خـ
ياربدـهد ماجنا  دـناوت  یمن  يراک  شدوخ  يارب  هک  روط  نامه  اذـل  تسین و  اه  نآ  ماـجنا  هب  رداـق  دتـسرفب  شیاـقآای  شدوخ  ياـهراک 

صخش ود  زا  یکی  لثم  ئش ))  یلعردقیال  مکبا  امهدحا   )) هلمج سپ  دناسر  یم  يدو نـ ـ ـسو دیآ  یمن  رب  شتـسد  زا  يراک  مه  يرگید 
نیا رد  دوش  یم  مولعم  لدـعلاب ))  رمای  نم  وه و  يوتـسی  له   )) هلمجزا نوچ  تسا  هدرکن  رکذ  ار  يرگید  لثم  ناحبـسدنوادخ  هک  تسا 
تفص هب  تسا  يا  هراشا  میقتسم ,))  طارـص  یلعوه  لدعلاب و  ـر  ما يو هـو و مـن یـ ـتـ ـس هـل یـ  )) جـمـلـه دراد . دوجو  یفیطل  زاجیا  نایب 

یبوخ و جوا  دـنواد  خـ ـفـت ,  ـص نآ  ـا  ما دـنوش . هسیاقم  مه  اب  هاگره  ود  نیا  ندوب  ناسکیان  ای  ناـسکی  زا  لاؤس  مود و  یـضرف  صخش 
ار لدـع  ینعی  دـهد , تیارـس  نارگید  هب  مه  دوش و  هت  ـ ـسارآ ناد  دوخ بـ مه  دـنک و  بسک  دـناوت  یم  گـنگ  ریغ  صخـش  هک  ار  لاـمک 
زا ندرک  يرود  راتفر و  لامعا و  رد  لادتعا  ـط و  سو ـت حـد  یا ـ عر زا  ـت  سا ترا  لد عـبـ عـ سا .  هدرک  رکذ  مود  یضرف  صخش  هرابرد 

دریگ ياج  نا  ـسـ نا نا  رد جـ یکاپ  حالص و  هک  تسا  نیا  شا  همزال  , دوش تیاعر  نآ  تقیقح  هاگره  لدع ,  هب  ندرک  رماطیرف  طارفا و تـ
تـسود دنک و  یم  تیاعر  ار  يور  هنایمو  لادتعا  هبن  شیاهراک جـ رد  اذل  دـهد و  یم  رارق  شـشوپ  تحت  ار  وا  رادرک  لامعا و  سپـس  و 

هک هنوگ  نامه  ـ  لدع دناوخ و  یم  ارف  لدع  هب  ار  اه  نآ  ور  نیا  زاو  دن  ـت کـ یار ـ ـس نارگید نـیـز  راتفر  لامعا و  هب  تلـصخ  نیا  هک  دراد 
اب يرگداد  تلادـع و  زا  معا  هتـسیاش  راکو  حـلاص  لمع  رگید , تراـبع  هب  تسا  طـیرفت  طارفازا و  باـنتجا  يا مـطـلـق  هب مـعـنـ میتفگ ـ 

طارص  (( میقتسم طارص  یلع  وه  و  : )) دیامرف یم  دزادرپ و  یم  صخـش  نیا  رگ  ـ ید ـفـت  ـص نا  ـپـس بـه بـیـ ـس ـد  نواد خـ دشاب . یم  مدرم 
رد هک  یناسنا  دـناسر  یم  ناشفدـه  يور بـه  فارحنا و کـجـ نودـب  ار  دوخ  ناگدـنیوپ  هک  تسا  ینـشور  تسار و  هار  يانعم  هب  میقتـسم 

دوش و یمن  لامعا  ضقانت  راچد  دنز و  یم  رـس  یناسنا  ترطف  ساسا  شرادر بـر  لامعا و کـ دیامیپ  یم  ار  تسار  هاردوخ  یگدـنز  ریـسم 
دوجو فالتخا  ضقانت و  و  قح )  زا   ) فلخت شراتفر  لاـمعا و  رد  یلک  روط  هب  دزرو  یمن  فلخت  دـناد  یم  ار حـق  نآ  هک  هچ  نآ  زا  اـی 

هک نیا  لوا  تسا :  ود نـکـتـه  دیفم  تسار  هار  رد  ندوب  تفـص  اب  لادتعاو ,  لدع  هب  هدنناوخ  ارف  ـی  ـضر در فـ ـن مـ یا ـیـف  ـصو تـ درادـن .
هکلب دننک , یمن  لمع  ناشدوخ  اما  دنهد  یمروتسد  یکی  هب نـ مدرم  زا  یـضعب  هک  تسین  ییاه  ندرکرما  عون  نآ  زا  لدع  هب  وا  ندرک  رما 

رما هک  نیا  موددـنک  یم  لمع  نآ  هب  مه  شدوخ  دـهد  یم  روتـسد  لدـع  هب  هک  روط  نا  تسا و هـمـ میقتـسم  دوخ  لاـمعا  لاوحارد و  وا 
يار ار بـ لد  هک عـ تسا  نیا  شا  همزـال  تسا و  میقتـسم  طارـص  رب  دوـخ  نورد  رد  وا  هکلب  تسین ,  ساـسا  هیاـپ و  یب  لد  هب عـ وا  ندرک 

یلاؤس ـا  ما و  دننک . يرود  طیرفت  طارفا و  بناج  ود  زا  دنریگب و  ار  هار  طسو  هک  دهد  یم  روتسد  مدرم  هب  اذل  دراد  تسود  مه  نار  ـگـ ید
ناس نیدـب  دـشاب و  مـنـفـی مـی  ـک ,  ـش نودـب   , نآ خـساپ  هک  تسا  یلاؤس  تسه  لدـعلاب ,))  رمای  نم  وه و  يوتـسی  له   )) هیآ رد  هک 

ناشدوخ دنناوت  یم  هن  دنشاب و  یم  یتردق  هنوگ  ره  دقاف  دنتسرپ و  یم  ادخ  ياج  هب  ناکرشم  هک  ییاه  منص  اه و  تب  هک  دوش  یم  تباث 
نیناوق نایدا و  ندروآ  نالوسر و  لاسرا  اب  مه  تسا و  میقتـسم  طارـص  رب  دوخ  مه  هک  لاعتم  يادخا  بـ ار , يرگید  هن  دننک و  تیادـه  ار 

اب رظانتم  هیآ ,  نیارد  هدش  هدروآ  لثم  هک  دوش  یم  مولعم  ـن جـا  یا زا  دنتسین . ناسکی  دنک , یم  تیاده  تسار  هار  هب  ار  يرگید  ینامسآ 
دیامن یمن  هار  هک  یسک  ای  دریگ  رارق  يوریپدروم  تسا  رتراوازـس  دنک  یم  يربهر  قح  يوس  یـسک کـه بـه  ایآ   : )) تسا هیآ  نیا  يانعم 

رب شلا  ـعـ فاو تا  ـفـ ـص رد  ناحبـس  دـنوادخ  سپ ,  دـینک )) ؟ یم  يرواد  هنوگچ  هدـش ,  هچ  ار  امـش  دوش ؟ تیادـه  دوـخ )  ) هک نآ  رگم 
دننک یم  تکرح  اـه  نآ  يوس  هب  هک  هداد  رارق  یفاد  ـ ها دوـخ  ناگدـیرفآ  يارب  هک  تسوا  هار  ندوـب  میقتـسم  زا  تسا و  میقتـسم  طارص 

تـساه نآ  نایم  هک  ار  هچ  نآ  نیمز و  اه و  نامـسآ  اـم  و   :)) تسا هدومر  دو فـ ناـنچ کـه خـ تسین ,  هدوهیب  لـطاب و  شنیرفآ  نیارباـنب , 
ار اـه  نآ  نآ ,  يارب  هک  یفدـه  تیاـغ و  يوـس  هب  ار  تادوـجوم  همه  هک  تسوا  هار  ندوـب  میقتـسم  زا  نـینچمه  مـیا ))  هدـیرفاین  لـطاب 

تیادهار نآ  سپ  سـ هداد ,  ـت  سوا روخ  رد  هک  ار  یتقلخ  ار  يزیچ  ره  هک  یـسک   : )) تسا هدومرف  هک  نانچ  دنک , یم  ير  ـبـ هر هد  ـ یر ـ فآ
و تسادخ ))  هدهع  رب  تسار  هار  ندومنو  : )) دیامرف یم  هک  نانچ  دـنک , یم  يربهر  تسار  یهار  يوس  هب  ار  ناسنا  اذـل  تسا ))  هدومرف 

توبن ثحابم  رد  نآ  لماک  ثحب  هک  تسا  ـع  یر ـ ـش تو و تـ ـیـل بـر نـبـ لد ـل ,  ـصا ـن  یا میهد .  یم  ناشن  وا  هب  ار  هار  ام  : )) دـیامرف یمزین 
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ناهرب و هماقا  هیآ ,  نیا  رد  هدش  هدروآ  لثم  زا  ضرغ  هک  نیا  هج  نـتـیـ تشذگ .  باتک ,  نیا  مهد  دلج  رد  حون ,  ناتـساد  رد  مود و  دلج 
دور یم  وا  زا  ریخ  دیما  هک  تسا  هدش  هدز  یسک  هرابرد  لثم  نیا  دنا : هتفگ  یـضعب  عیرـشت .  توبن و  هب  يا  هراشا  اب  تسا  دیحوت  رب  لیلد 
ریغ ووا  تدابع  دناوت  یم  هنوگچ  تسا  لاعتم  يادخ  یبوخو ,  ریخ  هنوگ  ره  هشیر  هک  یتروص  رد  تسین  شر  يدیما بـه خـیـ هک  یسک  و 

ـن مـثـل یا اریز  تسا ,  هدـش  هتفگ  هک  تسا  يزیچ  زا  صخادروـم  نیا  هک  تـسا  نـیا  هـتفگ  ـن  یا دراو بـر  لا  ـکـ ـشا دـشاب . ؟ ناـسکی  وا 
ریغ هن  تسا  لاعتم  يادخ  ناش  يزیچ  نینچ  دهد و  یم  نامرف  مه  لدع  هب  تسا و  حلاصو  بوخ  شدوخ  هک  هدـش  هدروآ  یـسک  هرا  ـ برد

یـضعب دنتـسرپ . یمار  وا  ریغ  دننک و  یم  اهر  ار  ادخ  هکلب  دننک  یمن  تدابع  ناسکی  هب  ار  وا  ریغ  ادخ و  اهنت  هن  ناکرـشم   , لاح نیا  اب  وا 
نامه دـهد  یم  نامرف  لدـع  هب  هک  نآ  تسا و  رفاک  نامه  گنگ  صخـش  تسا  هدـش  هدزرفاـک  نمؤم و  هراـبرد  لـثم  نیا  دـنا : هتفگ  مه 

راک ـن  یا زا  ـسـی کـه  کو دهد  یم  نامرف  لدع  هب  هک  یسک  ره  رب  هکلب  رفاکو و  نمؤم  رب  هیآ  قابطنا  تحـص  هک  تفگ  دیا  ـا بـ ما نمؤم . 
دیحوـت يارب  ندروآ  لـیلد  اـه و  تمعن  ندرمـشرب  قایـس  رد  نآ  نتفرگ  رارق  تهج  زا  هیآ  لولدـم  تسا و  يزیچ  دزرو , یم  يراددوـخ 

يادـخ لـثم ,  دروـم  هک  تسا  نیا  دـشاب  یم  نآ  دـیفم  هیآ  هچ  نآ  ته ,  ـن جـ یا هجوـت بـه  اـب  يرگید  زیچ  نآ ,  رب  ینتبم  لوـصا  رگیدو 
 . سب نیمه و  دنتسرپ , یموا  ياج  هب  هچ  نآ  تسا و  ناحبس 

. دنا هدش  رفاک  هک  یناسک  لثم 

ام هتـسیاش  نا  ـ گد زا بـنـ هدنب  ود  حاکن  رد  ود  ره  هک )   ) هدروآ لثم  ار  طول  نز  حون و  نز  دندیزرو  رفک  هک  یناسک  يارب  ادـخ   . )) نآرق
 , ناگدنوش لخاد  اب  دش : هتفگ  دوبن و  هتخاس  ناشیارب  ادخ  ربارب  رد  اه  نآ  نارهوش )   ) تسدزا يراک  دندرک و  تنایخ  اه  نآ  هب  دندوب و 

نیحلاصاندابع نم  نیدـبع  تحت  اتناک  طول  ةارما  حون و  ةارما  اورفک  نیذـلل  الثم  هّللا  برـض   )) هیآ هرابرد  ریـسفت . دـیوش .)) شتآ  لخاد 
اب قافن  دوش و  ـت گـفـتـه مـی  نا ـ ما نامیپاب و  طابترا  رد  تنایخ  اهتنم  تسانعم ,  کی  هب  قافنو  تنایخ  دیوگ : یم  بغار  امهات ,))  ـ نا فـخـ

یناهن ینکـش  نامیپ  قیرط  زا  تسا  قح  اـب  ندرک  تفلاـخم  ياـنعم  تناـیخ بـه  سپ ,  دـننک  یم  ادـیپ  لخادـت  سپـس  نید  نتفرگ  رظن  رد 
ینالف تناـما  رد  يدرک ,  تناـیخ  ینـالف  هب   ) نـالف ۀـناما  تنخ  اـنالف و  تنخ  دوش : یم  هتفگ  تسا  يرادـتناماو  تناـما  تناـیخ ,  ضیقن 

هک هدز  یلثم  دنوادخ  تسا :  نیا  هلمج  يانعم  , دشاب لثم ))   )) هب قلعتم  رگا  اورفک )) نیذلل   )) هلمج بغار .  نخـس  نایاپ  يدرک )  تنایخ 
شیانعم دشاب  برض ))   )) هب قلعتم  رگا  درادن و  نانآ  لاح  هب  يدوس  هتسیاش  ناگدنب  اب  اه  نآ  طابترا  هک  تسا  نارفاک  لاح  نیارگ  ـ نا بـیـ
ناگدـنب اب  ناشطابترا  هک  دـننادب  دـنریگ و  تربع  نآ  زا  هدز تـا  لثم  نارفاک  يارب  ار  اه  نآ  تشونرـس  نز و  ود  دـنوادخ  هک :  تسا  نیا 

((, طو ةار لـ ـ ما حو و  ةار نـ ـ ما  )) جـمـلـه دـنخزود . لها  مرجال  (ص )  ربمایپ هب  ناشتنایخ  ببـس  هب  درادـن و  ناشلاح  هب  يدوس  ادـخ  حـلاص 
((, ائیش هّللا  نم  امهنع  اینغی  ملف   )) هلمج دندوب . ود  نآ  رسمه  هک  تسا  نیا  نیدبع ))  تحت  اتناک   )) زا دارم  دشاب و  یم  برض ))   )) لوعفم

 , ندوب حـلاص  هدـنب  ود  رـسمه  هک  تسا  نیا  دارم  نز و  ود  هب  امهنع ))  )) هینثت ریمـض  ددرگ و  یم  رب  هدـنب  ود  هب  اینغی ))  )) رد هینثت  ریمض 
 . تشادن نز  ود  نیا  لاح  هب  يدوس 

. دنا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  لثم 

تـشهبرد دو  اراگدرورپ پـیـش خـ تفگ :  هک  هاگ  نآ  هدروآ ,  لثم  ار  نوعرف  رـسمه  دـنا  هدـیزرو  رفک  هک  یناسک  يارب  اد  خـ  . )) نآرق
يامرگ  ) اب نوعرف  هـمـسـر  نا :  سـلـمـ ناهرب ـ .))  رگمتس  مدرم  تسد  زا  ارم  هد و  تاجن  شرادرک  نوعرف و  زا  ارم  زاسب و  میارب  يا  هناخ 

ار دوخ  هناخ  وا  دندنکفا و  یم  هیاس  يو  رب  ناشیاهلاب  اب  ناگتـشرف  دنتفر , یم  وا  شیپ  زا  نارگ  هجنکـش  یتقو  دش و  یم  هجنکـش  باتفآ  (
ـر بار رد بـ ار  وا  تشاذگ و  شا  هنیس  يور  یبایـسآ  گنـس  دیـشک و  خیم  راهچ  هب  ار  دوخ  رـسمه  نوعرف  هریره :  وبا  دید ـ . یم  تشهبرد 

دنوادـخ سپ  زاسب ))  میارب  يا  هناخ  تشهب  رد  دوخ  شیپ  اراگدرورپ   : )) تفگو تشادرب  نامـسآ  هب  رـس  نوعرف  رـسمه  دادرارق  باتفآ 
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تخد هجیدـخ  زا : دـنترابع  تشهب  نانز  نیرترب  (ص :)  ادـخ ربمای  پـ رک ـ . هدـهاشمار  نآ  يو  دز و  رانک  تشهب  رد  وا  هناـخ  يورزا  هدرپ 
 . نوعرف رسمه  محازم و  رتخد  هیسآ  نارمع و  رتخد  میرم  (ص ,)  دمحم تخد  همطاف  دلیوخ ,

 . شردارب نمؤم و  لثم 

تیاکح دـنک ـ . یم  زیمت  ار  يرگید  اـه  نآ  زا  یکی  هک  تسا  تسد  فک  ود  تیاـکح  شرداربو  نمؤم  تیاـکح  (ص :)  ادـخ رب  ـ ما پـیـ  ـ
ریاس دیآ  درد  هب  نآ  زا  يوض  ها عـ ـ گر هک هـ تسا ,  یمدآ )   ) رکیپ تیاکح  , رگیدکی هب  تبـسن  يزوسلد  ینابرهمو و  یتسود  رد  نانمؤم 
یمن تیاعر  ار  شیوخ  نمؤم  ناردارب  قوقح  هک  ینمؤم  لثم  دننک ـ . یم  يدردمه  نآ  اب  ندش  راد  بت  ندیباوخن و  بشاب  ندـب  ياضعا 

اب دونـش , یمن  شـشوگ  اب  دـنیب , یمن  شمـشچ  اب  دـشیدنا , یمن  شلقع  اب  اما  ـت  ـسا ـم  لا ـ ـس وا  ساوح  مامت  هک  تسا  یـسک  لـثم  دـنک ,
يزیچ هب  دو  تسد خـ اب  , دـنک یمن  رود  دوخ  زا  ار  اهدـنزگ  تامیالمان و  شنیهارب  لیالد و  نایب  اب  دـیوگ , یم  ـ نار دو  لکـشم خـ شناـبز 

يدنزگ هنوگ  ره  جامآ  تسا و  تیـصا  تشوگ بـی خـ هکت  کی  یـسک  نینچ  دباتـش  یمن  يزیچ  فرط  هب  دوخ  ياپ  اب  دـنک , یمن  هلمح 
دـهد و یم  تسدزا  ار  ناـنآ  قوقح  تیاـعر )   ) باوث دریگب , هدـیدان  ار  دو  ناردارب خـ قوـقح  هاـگره  نمؤـم ,  تسا  نینچمه  دـشاب  یم 

یتفآ ره  هب  دوش و  یم  بلس  وا  زا  یتمعن  ره  دورب  نیب  زا  ات  دشونن  نآ  زا  دشاب و  یکنخ  بآ  شربار  رد بـ هکدوب  دهاوخ  يا  هنـشت  نانوچ 
. ددرگ یم  التبم 

. دیآ یم  هاتوک  اه  نآ  يارجا  رد  هک  یسکودراد  یم  اپ  هب  ار  ادخ  دودح  هک  یسک  لثم 

هعرق یتشک  رد  اج  میـسق  رـس تـ رب  هک  تسا  یموق  تیاکح  نآ ,  رد  رگ  هحماسم  ادخ و  دودح  هدنراد  اپ  هب  تیاکح  (ص :)  ادـخ ربمایپ   ـ
یم هاـگ  ره  نیریز  هقبط  دارفا  رگید  يا  هدـع  ما  نآ بـه نـ نییاـپ  دـمآ و  رد  يا  هدـع  ماـن  هب  نآ )  هـشرع   ) یتـشک يـالاب  تمـسق  دـندز و 

دنیایب الاب  میهد  یمن  هزاجا  اه  نآ  هب  ام  دـنتفگ  یتشک  هشرع  نانیـشنرس  دـنرذگب  اه  ییـالابرانک  زا  تسیاـب  یم  دـنرادرب , بآ  دنتـساوخ 
ار نامیاه  ییالاب  مینک و  داجیا  یخاروس  نامدوخ  تمسق  رد  تسا  رتهب  دنتفگ : نییاپ  هقبط  نا  ـشـیـنـ نر ـد سـ نو ام شـ تیذا  رازآ و  ثعابو 
دنور و زا بـیـن مـی  هـمـگـی  ـنـد , هد ما  ـجـ نا ار  ناشدوخ  راک  هدع  نیا  هک  دنراذگب  هشرع  نانیـشنرس  رگا  تروص  نیا  رد  مینکن  تیذا 

یم يراگنا  لهـس  ادخ  دودح  رد  هک  ـی  ـس ـت کـ یا حـکـ دنبای ـ . یم  تاجن   , یگمه ناشدوخ ,  مه  نانآ و  مه  دنریگب  اراه  نآ  ولج  رگا 
نوچمه دراد , یمزاب  اه  نآ  نتسکش  زا  دهد و  یم  روتـسداه  نآ  تیاعر  هب  دراد و  ساپ مـی  ار  لجوزع  يادخ  دودح  هک  یـسک  دنک و 

هب ـی  یو ـتـشـ سدا نآ بـ ياج  نیرترود  یتشک و  بقع  تمسقو  دندز  هعرق  یتش  رد کـ ـر تـقـسـیـم جـا  ـس ـت کـه بـر  ـسا یهورگ  تیاکح 
دندش یم  ناشیا  تیذا  رازآ و  بجوم  دنتـشذگ , هیقب مـی  هاگیاج  زا  هاگره  دندوب و  نادان  یمدرم  هدع  نیا  دـمآ  رد  ناشیا  زا  یخرب  مان 

یمداـجیا یتشک  رد  یخاروس  ییوشتـسد  دوخ و  نیب  میرترود ,  بآ  زا  ـکـتـر و  یدز ییوشتـسد نـ هب  یتشک  لـها  هیقب  زا  اـم  دـنتفگ : سپ 
ـتـی ـش راوید کـ اـت  تشادرب  يربت  تفر و  لـخاد  وا  وش  لـخاد  دـنتفگ : وا  ناداـن  ناـیاتمه  میدـنب  یم  ار  نآ  میتشادرب  بآ  یتـقو  مینک و 

نیرترود ییوشتسد و  هب  امـش  نیرت  ـکـ یدز ام نـ تفگ :  ینک ؟  یم  هچ  دز  ادص  ودش  وا  هجوتم  نان  ـیـ ـش ـ نر ـ ـس زا  خارو کـنـد یـکـی  ـ ـسار
نیا رد  اریز  نکن ,  ار  راک  نیا  تفگدرم :  نآ  میدنب  ار مـی  نآ  ـتـیـم  شادر بآ بـ یتقوو  مفاکـش  یم  ار  یتشک  هراوید  میتسه  بآزا  امش 

. ام مه  يور و  یم  نیب  زا  تدوخ  مه  تروص 

 . نآرق يراق  لثم 

یمن نآرق  هک  ینمؤم  لثم  هزمـشوخ و  مه  تسوبـشوخ و  مه  هک  تسا  جـنرت  دـننام  دـناوخ , یم  نآرق  هک  ینمؤم  لـثم  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
ناحیر دننام  دـناوخ , یم  نآرق  هک  يراکبان  لثم  (ص :)  ادـخ ربما  پـیـ درادـن ـ . هحیار  اما  دراد  شوخ  یمعط  هک  تسامرخ  دـننام  دـناوخ 
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ـ . درادن مه  يا  هحیار  تسا و  خلت  شمعط  هک  تسا  لظنح  دننام  دناوخ , یمن  نآرق  هک  يراکبان  لثم  هزم و  خلت  تسوبشوخ و  هک  تسا 
دننامدناوخ یمن  نآرق  هک  یقفانم  لثم  تسا و  خلت  شا  هزم  دراد و  شوخ  يوب  هک  تسا  ناحیردـننام  دـناوخ , یم  نآرق  هک  یقفانم  لث  مـ

رـس یب  هالک  لثم  دناد , یمن  ار  ثرا  ماکحاو  دناوخ  یم  نآرق  هک  یـسک  لثم  خلت ـ .  شا  هزم  مهو  تسا  خلت  شیوب  مه  هک  تسا  لظنح 
ار نآ  هک  یـسک  يارب  نآرق  لثم  درادن ـ . رـس  هک  تسا  یـسک  لثم  دناد , یمن  ار  ثرا  ماکحاو  دناوخ  یم  نآرق  هک  یـسک  لثم  تسا ـ . 
هک یسک  لثم  دوش و  یم  هدنکارپ  اج  همه  رد  نآ  يوب  هک  تسا  کشم  زارپ  ینابنا  دننام  دنک , یم  لمع  نآ  هب  دناوخ و  یم  ودزومآ  یم 
نب یی  یـحـ دشاب ـ . هتـسب  شرد  هک  تسا  یکـشم  نابنا  دـننام   , تسا نآرق  شنوردـنا  هک  یلاح  رد  دور  یم  رتسب  هب  دزومآ و  یم  ار  نآرق 

تیاکح  ( ینامـسآ  ) باتک ندناوخ  تیاکح  دیناوخبار و  باتک  هک  دـهد  یم  نامرف  امـش  هب  لاعتم  يادـخ   , لیئارـسا ینب  يا  (ع :)  ایرکز
يا هدع  راصح  ياه  هشوگ  زا  يا  هشوگ  رهرد  دوش و  هناور  اه  نآ  يو  ـ ـس هب  ناشنمـشد  دنـشابدوخ و  هعلق  راصح و  رد  هک  تسا  یمدرم 

نینچمه دـنک  یمرود  راصح  زا  ار  يو  هک  دوش  یم  ور  هب  ور  یـسک  ابدـنک  هلمح  نانآ  ـمـن بـر  ـشد ـو  ـس ره  زا  سپ  دنـشاب  وا  نیمک  رد 
. دراد رارق  يراصح  يژد و  رد  هتسویپ  دناوخ  یم  نآرق  هک  یسک 

 . نآرق ظفاح  لثم 

دراد یم  هگن  ار  رتش  دنک , تبقارم  نآزا  رگا  دشاب  هتسب  ار  شرتش  يوناز  هک  تسا  یـسک  لثم  نآرق ,  ظفاح  لثم  (ص :)  اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
تبظاوم نآ  ياهدنبوناز  زا  شبحاص  رگا  دـشاب  هدـش  هتـسب  شیوناز  هک  تسا  يرتش  لثم  نآرق  لث  مـ دور ـ . یم  رتش  دـنک  شیاهررگا  و 

یم شدای  هب  دناوخب , ار  نآ  زور  بش و  لالخرد  رگا  زین  نآرق  ظفاح  دور  یم  رتش  دوش , لفاغ  نآ  زا  رگا  دراد و  یم  هگن  ار  رتش  دـن , کـ
. دور یم  شدای  زا  دزادرپن , نآ  هب  رگا  ودنام 

. دهاجم لثم 

نادی زا مـ  ) ـی کـه نا ـ مز تـا  دنک ـ  یمداهج  وا  هار  رد  یـسک  هچ  هک  دـناد  یم  رتهب  ادـخ  و  ادـخ ـ هار  رد  دـهاجم  لثم  (ص :)  ادـخ ربمایپ   ـ
هتـسخ تسـس و  نداد  هقدص  نتفرگ و  هزور  زا  دنارذگ و  تدابع  هبار  بش  دریگ و  هزور  هتـسویپ  هک  تسا  یـسک  دـننام  , ددرگرب داهج )
شاداپ هارمه  هب  ای  درب و  تشهب  هب  ار  وا  دناتسار , شناج  رگا  ـت کـه  ـسا هدر  ـت کـ نا ـمـ ـض دو  هار خـ رددهاجم  يارب  لاعتم  يادخ  دوشن 

یـسکدننام ددرگرب , هک  ینامز  ات  دشک  ازارد  هب  وا  داهجدـنچره  دـنک  یم  داهج  ادـخ  هار  رد  هک  یـسک  شدـنادرگرب ـ .  ملاس  تمینغای 
. دنارذگ تدابع  هب  ار  اه  بش  دریگب و  هزور  اهزور  هک  تسا 

. دریگ یم  دزم  دگنج و  یم  هک  یسک  لثم 

یسوم ردام  لثم  دننک , تیوقت  ار  دوخ  ناشنمشدربارب  رد  ات  دنریگ  یم  دزم  دنگنج و  یم  هک  نم  تما  زا  یناسک  لثم  (ص :)  ادخ ربمایپ   ـ
 . تفرگ یمار  دوخ  دزم  داد و  یم  ریش  ار  شدنزرف  هک  تسا 

 . هناگجنپ ياهزامن  لثم 

يزور پـنـج وا  درذ و  امـش بـگـ زا  یکی  هناخ  لـباقم  زا  هک  تسا  ینیریـش  بآ  رهن  لـثم   , هناـگجنپ ياـهزامن  لـثم  (ص :)  ادـخ ربما  پـیـ  ـ
. دراذگ یمن  یقاب  وا  ندب  رد  یتفاثکو  كرچ  رگید  دهد  وش  نآ شـسـتـ رد  ار  دو  ـ خرا بـ

 . نیشنمه لثم 
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 , ینام یمن  هرهب  یب  شورف  زا مـشـک  رگنهآ  هروکو  تسا  شورف  کشم  لثم  دب , نیشنمه  بوخ و  نیشنمه  لثم  (ص :)  ادخ ـبـر  ما پـیـ  ـ
یم تماشم  هب  نآ  زا  يدب  يوب  ای  دنازوس  یم  ار  وت  هماجای  هناخ  رگنهآ  هروک  یلو  ینک  یم  مامـشتسا  شا  هحیار  زا  ای  يرخ  یم  وا  زا  ای 

ـت یا ـد و حـکـ ـسر وـت مـی  هب  شـشوخ  يوـبزا  دـهدن  وـت  هب  شرطع  زا  رگا  هک  تسا  شورفرطع  لـثم  بوـخ ,  نیـشنمه  مـثـل  دـسر ـ .
. دریگ یم  ار  وت  شدب  يوب  دنازوسن  ار  وت  سابلرگا  هک  تسا  رگنهآ  تیاکح  دب , نیشنمه 

. دنک یم  قافنا  ادخ  هار  رد  هک  یسک  لثم 

رد هک  دنایور  ـه بـ ـشو تفه خـ هک  تسا  يا  هناد  دننامه  دننک , یم  قافناادخ  هار  رد  ار  دوخ  لاوما  هک  یناسک  تاقدـص )   ) لثم  . )) نآرق
مـثـل  ((. )) تساناد رگـشیاشگ  دنوادخو  دنک  یم  ربارب  دنچ  ار ) نآ   ) دهاوخب هک  سک  ره  ياربدنوادخ  دـشاب و  هناد  دـص  يا  هشوخ  ره 
رب هک  تسا  یغاب  لثم  نوچمه  , دننک قافنا مـی  ناشحور  يراوتسا  ادخ و  يدونـشخ  بلط  يارب  ار  شیوخ  لاوما  هک  یناسک  تاقدص )  )

يارب  ) يزیر ناراب  دسرن , نآ  هب  مه  يرابگررگا  دروآرب و  لوصحم  نادنچ  ود  دـسرب  نآ  هب  يرابگر  رگا ) هک   ) دراد رارق  يا  هتـشپ  زارف 
هک تسا  درم  ود  لثم  هدنهد ,  هقدص  لیخب و  لثم  (ص :)  ادخ ربمای  پـ تسانیب ـ .))  دـیهد  یم  ماجنا  هچ  نآ  هب  دـنوادخ  و   ( تسا سب  نآ 
دنک یم  كاپ  ار  شرثا  هک  نآ  ات  دوش  یم  داشگ  وا  نت  رب  هرز  نآ  دهدب , يا  هقدص  دهاوخب  هدنهد  هقدص  هاگره  دنراد  نت  رب  ینهآ  هرز 

ـم هرد هرز  يا  ـلـقـه هـ حو دوش  یم  هتـسب  شیاـهربنچ  هب  شیاـه  تسدو  دوش  یم  گـنت  وا  رب  دـهد , يا  هقدـصدهاوخب  لـیخب  هاـگره  و 
مه زا  ار  هرز  نآدنک  یم  یعـس  سپ ,  دیامرف : یم  (ص )  ادخ لوسر  هک  مدینـش  دیوگ ـ :  یم  ثیدح  يوار  هریرهوبا  دـنوش ـ  یم  جـمـع 

. دناوت یمن  اما  دنک  داشگ  زاب و 

. دهد یم  هقدص  ییامندوخ  يارب  هک  یسک  لثم 

يار ار بـ ـش  لا هـک مـ یـسک  دـننام  دـینکم , لـطاب  رازآ  تنماـب و  ار  دوـخ  ياـه  هقدـص  دـیا , هدروآ  ناـم  ـ یا ـی کـه  نا ـ ــس يا کـ  . )) نآرق
نآ يور  رب  هک  تسا  ییاراخ  گنس  لثم  نوچمه  وا  لثم  سپ ,  درادن  نامیا  نیسپاو  زور  ادخ و  هب  دنک و  یم  قافنا  مدرم  هب  ییامندو  خـ

تـسد هب  هچ  نآ  زا  زین  نانآ  تسا  هداهن  ياج  رب  فاص  تخـس و  ار  ـنـگ )  ـس  ) نآ هدیـسر و  نآ  هب  يرابگر  تسا و  هتـسشن )   ) یکاـخ
هار رد   ) اـیند نیا  یگدـنز  رد  ناـنآ )   ) نآ چـه مـثـل  ((. )) دـنک یمن  تیادـه  ار  نارفاـک  هورگ  دـنوادخو  دـنرب  یمن  يا  هرهب  دـنا  هدروآ 
دنا هدومن  متـس  دوخ  رب  هک  یموق  رازتشک  هب  هک  تسا  یتخـس  يامرـس  نآ  رد  هک  تسا  يداب  دننامه  دـننک , یم  جرخ  ربمایپ ) اب  ینمـشد 

((. دنا هدرک  متس  نتشیوخ  رب  دوخ  نانآ  هکلب  هدرکن ,  متس  نانآ  هب  دنوادخ  دزاس و  هابت  ار  نآ  دزوب و 

. دهد یم  هقدص  مارح  لام  زا  هک  یسک  لثم 

هک هنوگ  نامه  رگم  در  ـ یذ وا نـپـ زا  دنوادخ  دهد , هقدص  نآ  زا  سپـس  دروآ و  تسد  هب  یمارح  لام  هک  یـسک  لثم  (ص :)  ادخ ربمای  پـ  ـ
. دهد هقدص  نارامیب  هب  ار  نآدمآرد  هاگ  نآ  دهد و  انز  هک  يا  هراکدب  نز  زا 

 . يدب زا  دعب  یکین  لثم 

هرز ـت کـه  ـسا يدر  نوچمه مـثـل مـ دنک , یم  کین  ياهراک  سپـس  دوش و  یم  اه  يدب  بکترم  هک  یـسک  لثم  (ص :)  ادـخ رب  ـ ما پـیـ  ـ
نآ ات  رگید  يا  هقلح  سپس  دوش و  یم  هراپ  هرز  نآ  ياه  هقلح  زا  یکی  دهد  ماجنا  یکینراک  راب  ره  دشاب , هدیشوپ  يا  هدننک  هفخ  گن  تـ

. دتفا نیمز  هب  شنت )  زا   ) هک
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 . ناملاع لثم 

ودوش یم  یبایهار  اه  نآ  هلی  ـ سو هب  ایرد  تشد و  ياه  یکیرات  رد  هک  تسا  نامسآ  ناگراتـس  لثم  ناملاع ,  لثم  (ص :)  اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
ناگراتس تیاکح  نیمز  يور  رد  ام  ـت عـلـ یا حـکـ دنریگ ـ . یم  رارق  هار  ندرک  مگ  هناتسآرد  نایامنهار  دنوش , دیدپان  ناگراتـس  هاگره 

ندش مگ  هناتسآ  رد  نایامنهار  دنوش  دیدپان  هاگره  ودوش  یم  یبایهار  اه  نآ  هطـساو  هب  ایرد  تشد و  ياه  یکیرات  رد  هک  دننامـسآ  رد 
بورغ يا  هرات  ـ ـس هاگره  هک  تسا  نامـسآ  ناگراتـس  نوچ  (ص ,)  دمحم نادناخ  لثم  ـیـد کـه  ناد بـ ع :)   ) ما عـلـی ـ ما نریگ ـ .  یم  رارق 

هداد امـش  هب  دیدرک  یموزرآ  ار  هچ  نآ  هتـشگ و  لماک  امـش  نایمرد  دنوادخ  ياه  تمعن  ییوگ  وت  دنک  یم  عولطرگید  يا  هراتـس  دـنک 
ندش هارمگ  زا  متما  ینمیا  هیام  نم  تیب  لها  دنتـسه و  ندش  قرغ  زا  ینمیا  بجوم   , نامـسآ ناگراتـس  (ص :)  ادخ ربمای  پـ تسا ـ .  هدش 

 . ناش ینید )  دیاقع  و   ) نایدارد

 . لمع یب  ملع  لثم 

 . تسا هز  یب  نامک  نوچ  لمع ,  یب  ملع  تسا ـ .  رمث  یب  تخرد  نوچ  لمع ,  یب  ملع  ع :)   ) یلع ماما   ـ

 . لمع یب  ملاع  لثم 

یم تشپ  ربار  ییاه  باتک  هک  تسا  يرخ  لثم  نوچمه  دنتـسبن , راک  هبار  نآ  هاگ  نآ  دش  راب  نانآ  رب  تاروت  هک  یناسک  مـثـل   . )) نآرق
نآ و خـبـر  ((. )) دـیامن یمن  هار  ار  رگمتـس  مدرم  ادـخ  دـنتفرگ و  غورد  هب  ار  ادـخ  تایآ  هک  یموق  نآ  لثم  تسا  تشز  هچ  هو )   ) دـشک

ناهارمگ زا  درک و  لابندار  وا  ناطیـش  ها  نآ گـ تشگ  يراـع  نآ  زا  سپ  میدوب ,  هداد  وا  هب  ار  دوخ  تاـیآ  هک  ناوخب  ناـشیارب  ار  کـس 
زا درک  يوریپ  دوخ  سفن  ياوه  زا  ودـییارگ  نیمز  هب  وا  اما  میدرب ,  الا مـی  بـ تایآ )   ) نآ هلیـسو  هبار  وا  ردـق  میتساوخ ,  یم  رگا  دـش و 
ماک زا  ناـبز  مه )  زاـب   ) ینک شیاـهر  رگا  ودروآرب  ماـک  زا  ناـبز  يوش ,  رو  هلم  وا حـ ـر بـر  گا ـت کـه  ـسا گـس  لـثم  وا  لـثم  ور , نیا 
نانآ هک  دیاش  نک ,  تیاکح  نانآ )  يارب   ) ار ناتـساد  نیا  سپ  دندرک  بیذکت  ار  ام  تایآ  هک  تسا  ـی  هور نآ گـ مـثـل  ـن ,  یا دروآر  بـ
مدرم يارب  هک  تسا  يا  هلیتف  لثم  , درب یم  دای  زا  ار  دوخ  دزومآ و  یم  یبوخ  ار  مدرم  هک  یملاع  لثم  (ص :)  ادخ ـبـر  ما پـیـ دنـشیدنیب ـ .))

هک تسا  یغارچ  دـننام  دـنک , یمن  لمع  نآ  هب  شدوخو  دـهد  یم  میلعت  ار  یبوخ  هک  یـسک  دـنازوس ـ . یم  ار  شدوخ  امادـهد  یم  رون 
یم شوـمارف  ار  شدوـخ  اـما  دزوـمآ  یم  یبوـخ  مدرم  هب  هـک  یـسک  تیاـک  حـ دـنازوس ـ . یم  ار  شدوـخ  اـما  دـهد  یم  روـن  مدرم  يارب 

تیاـکح ـیـا , ند نا  ـ گد يا بـنـ ع :)   ) ـیـح ـس مـ دـنازوس ـ . یم  ار  شدوـخ  دـهد و  یم  ییانـشور  مدرم  هب  هک  تسا  یغارچ  تیاـکح  , دـنک
هانگ زا  رپ  ناگدرم و  ياه  ناوختـسا  ناشنوردو  دیآ  یم  شوخ  ار  هدـننیب  ناشنوریب  هک  تسا  يا  هتخادرپ  هتخاس و  ياهروگ  تیاکحامش 
درآ هک  دیشابن  لابرغ  نو  چـ دهد ـ . یم  یئانشور  مدرم  هب  دزوس و  یم  شدوخ  هک  تسا  یغارچ  لثم  امش  لثم  ایند , ناگدنب  يا  تسا ـ . 

هنیک و دـیهد و  یم  نوریب  تمکح  ناتیاه  ناهد  زا  زین  امـش  ناس ,  نیدـب  دراد  یم  هگن  ار  سوبـس )  و   ) هلاخن دـهد و  یم  نوریبار  بوخ 
؟  کـیراتو كانتـشحو  شنورد  دـشاب و  یغارچ  نآ  ماـب  رب  هک  دوـس  هچ  ار  کـیرات  هنا  خـ دـنام ـ . یم  اـج  هب  ناـتیاه  لد  رد  یـصلاخان 

ياه هناخ  دیباتـشب و   , سپ یهت !  نازیرگ و  نآ  زا  ناتیاه  نوردو  دـشاب  ناتیاه  ناهد  رد  شناد  يانـشور  هک  دوس  هچ  ار  امـش  نینچمه , 
تسا و یفاک  امش  يارب  نآ  رون  هک  یلاح  رد  دیراد  یمرب  غارچدیشروخ  ییانـشور  رد  ایند , ناگدنب  يا  دیزاس ـ . نشور  ار  دوخ  کیرات 

ایند راک  ياربامـش  نی  هـمـچـنـ تسا !  هدش  هداهن  امـش  رایتخارد  یکیرات  يارب  غارچ  هک  یلاح  دـیهن  یم  فک  زا  ار  نآ  اه  ـکـی  یرا رد تـ
یم اهر  ترخآرما  يارب  ار  شناد  وترپ  زا  هدافتـسا  تسا و  هد  ـ ـش تنامـض  ناتیارب  اـیند  راـک  هک  نآ  لاحدـیریگ  یم  هرهب  شناد  غورف  زا 

نانوچ دنک , لمع  دوخ  شناد  فالخ  هب  هک  ـی  یا ـ ناد ع :)   ) ما عـلـی ـ ما تسا ـ .  هدش  هداد  امـش  هب  نیمه  يارب  شناد  هک  نآ  لاح  دـینک ,
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رتمزال شیارب  سوسفا  ترـسحو و  رتیوق  وا  دض  رب  تجح  هکلب  دـیآ  یمندوخ  هب  شیوخ  ینادان  تلفغ )   ) زا هک  تسا  ینادرگرـس  نادان 
 . تسا تمالم  راوازس  رتشیب  ادخدزن  تسا و 

. دهد یمن  میلعت  ار  دوخ  ملع  هک  یملاع  لثم 

نآ زاو  دزودنا  یم  جنگ  هک  تسا  یـسک  لثم  نوچمه  , دـهد یمن  شزومآ  ار  نآ  اما  دزومآ  یم  ملع  هک  یـسک  لثم  (ص :)  ادـخ ربمایپ   ـ
. دنک یمن  جرخ 

 . نادان دباع  لثم 

. دنک یم  ناریو  زور  دزاس و  یم  ییانب )   ) بش هک  تسا  یسک  لثم  نوچمه  تسین ,  اناد  نیدرد )   ) هک يدباع  لثم  (ص :)  ادخ ربما  پـیـ  ـ

. دزومآ یم  ملع  یلاس  درخ  رد  هک  یسک  لثم 

هک یـسک  تیاـکح  دوش و  هدـنک  گنـس  يور  هک  تسا  یـشقن  نوچمه  یلاـسدرخ ,  رد  ملع  نتخوـمآ  تیاـکح  (ص :)  ادـخ رب  ـ ما پـیـ  ـ
. دسیونب بآ  يور  هک  تسا  یسک  نوچمه  دزومآ , یم  ملع  یلاسگرزبرد 

. دیوگ یمن  دب  زج  هک  یسک  لثم 

وگزاب تسا  هدینش  هک  ار  يزی  نیرتدب چـ زج  دوخ  تسود  زا  یلو  دونشب  یتمکح  ات  دنیشن  یم  هک  یـسک  تیاکح  (ص :)  ادخ ـبـر  ما پـیـ  ـ
هد نم  هب  نتـشک  يارب  يدنفـسوگ  دوـخ  هل  زا گـ نا ,  ـبـ ـش يا  دـیوگ : یم  دور و  یم  یناـپوچدزن  هـک  تـسا  يدرم  تیاـکح  دـنک , یمن 

. دریگ یم  ار  هلگ  گس  شوگو  دور  یم  وا  اما  ریگب , ار  دنفسوگ  نیرتهب  شوگ  ورب و  تدوخ  دیوگ : یم  وا  هب  ناپوچو 

 . هسیکون هب  ندش  جاتحم  لثم 

مهرد نآ  هب  وـت  هک  تـسا  یعفا  ناـهد  رد  مـهرد  تیاـکح  نوـچمه  تـقیقح  رد  هسیکوـن  هـب  ندـش  جاـتحم  تیاـکح  ـر(ع :)  قا ما بـ ـ ما  ـ
 . تسا رطخ  رد  یعفا  زا  تناج  اما  يرادزاین 

. دریگب سپ  تسا  هدیشخب  ار  هچ  نآ  هک  یسک  لثم 

سپسو دنک  غارفتـسا  دوش و  ریـس  ات  دروخب  ردق  نآ  هک  تسا  یگـس  لثم  دریگب , سپ  ار  دوخ  ياطع  هک  یـسک  لثم  (ص :)  ادخ ربمایپ   ـ
غارفتسا هک  تسا  یگس  دننام  , دریگب سپ  ار  دوخ  ششخب  هک  یسک  تسین   ( نانمؤم  ) ام هتسیاش  تشز ,  تفص  دروخب ـ . ار  دوخ  غارفتسا 

. دروخب ار  دوخ 

 . گرم وزرآ و  لثم 

وا لوـسر  ادـخ و  دـندرک : ضرع  تسیچ ؟  نآ  تـسیچ و  نـیا  دـیناد  یم  اـیآ  دوـمرف : تخادـنا و  گـیر  ـه  ناد ود  (ص )  اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
دنک یم  لقن  هّللادبع  زا  میثخ  نب  عیبر  تسا  هدمآ  يذمرت  حیحص  حرـش  رد  لجا ـ .  یکی  نآ  تسوزرآ و  یکی  نیا  دومرف : دنناد  یمرتهب 

طـسو طـخ  فارطا  رد  یکچوکطوطخ  درک و  مسر  یطخ  نآ  طـسو  رد  دیـشک و  یعبرم  ربماـیپ  هک :  تسا  يراـخب  زا  تراـبعو  ظـفل  و 
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 ( عبرم زا   ) نور ـن خـطـی کـه بـیـ یا هدرک و  شا  هطاحا  هک  تسوا  لجا  عبرم )   ) نیا تسا و  ناسنا  ـط ) سو خـط   ) ـن یا دو : ـ مر ـ فو کـشـیـد 
( دنکن تباصا  ناسنا  هب  و   ) دوراطخ هب  اه  نآ  زا  یکی  رگا  هک  دنتـسه  اه  يرامیبو  اهالب  کچوک  طوطخ  نیا  تسوا و  يوزرآ  دراد  رارق 

نیا دومرفو : درک  مسر  یطوطخ  (ص )  ربمایپ هک  هدـش  لـقن  سنا  زا  ـت :  ـسا هد  ـ مآ حر  ـ ـش رد هـمـیـن  دـنز . یم  شین  ار  وا  يرگید  نیا 
هّللا همحر  یبر  ـن عـ با دور . یم  شغارـس  هب  کیدزنطخ  هاگان  هک  درب  یم  رـس  هب  راد  ریگ و  نیمه  رد  ناسنا  لـجا و  مه  نیا  تسوزرآ و 

رد طخ  ود  عبرم ,  کیزا  دنترابع  هک  درک  دیهمت  انعم  هس  (ص )  ربمایپاریز تسا ,  هدرکن  لقن  تسرد  ار  ثیدـح  نیا  يراخب  دـیوگ : یم 
لجا اـت  ود  نیا  تسا و  ناـسنا  یکی  نیا  دومرف : سپ  مروآ  یم  يا  هنوم  يارب هـر یـک نـ دوـمرف : هاـگ  نآ  کـچوکطخ  هس  نآ و  طـسو 

اـهالب و کـچوک  طـخ  راـهچ  نیا  دنتـسه و  وا  يوزرآ  دـنراد  رارق  عـبرم )   ) نوریب هک  اـت  هس  نیا  تسا و  هدرک  هطاـحاار  يو  هک  تسوا 
يارب مـا (ص )  ادـخ لوـسر  دـیوگ : یم  هّللادـبع  هدرک  تیاور  وا  ریغ  هک  تسا  نآ  تیاور  نـیا  تـسرد  لکـش  ـا  ما دنتـسه . اـه  يراـمیب 

هاگ نآ  ودرک  مسر  یطخ  زین  عبر  زا مـ جراخ  رد  دیشک و  یطوطخ  طخ  نیا  فارطا  ردو  درک  مسر  یطخ  نآ  طسو  رد  دیـشک و  یع  ـ بر مـ
تـسا ناـسنا  عـبرم )   ) طـسو طـخ  نیا  دوـمرفد : ـنـ ناد وا بـهـتـر مـی  لوـسر  ادـخ و  دـندرک : ضرع  تسیچ ؟  نیا  دـیناد  یم  اـیآ  دوـمرف :

تفراطخ هب  یکی  نیا  شین  رگا  دننز و  یم  شین  ار  ناسنا  رام ) دننام   ) وس ره  زا  هک  دـنیاه  يرامیبو  اهالب  دنتـسه  شفارطا  هک  یطوطخو 
نینچ نآریوصت  تسوزرآ  عبرم ,  زا  رود  نوریب و  طخو  هدرک  شا  هطاحا  وس  ره  زا  هک  تسوا  لجازین  عبرم  دنز  یم  فده  هب  یکی  نآ  , 

يرگید و بوچ  نآ  رانک  درب و  ورف  نیمز  هب  یبوچ  دوخ  ربارب  رد  (ص )  ادخ لوسر   : تفگ هک  هدش  تیاور  يردخ  دیع  ـو سـ با زا  تسا . 
ناسنا نیا  دومرف : دنناد  یم  رتهب  شلوسرو  ادخ  دندرک : ضرع  تسیچ ؟  نیا  دیناد  یمایآ  دومرف : هدرک و  نیمز  رد  یبوچ  زین  نآ  زا  دـعب 

(ص ربمایپ دوعـسم :  نبا  تسا ـ .  نیا  نآ  لکـش  دوش  یم  لئاح  وزرآ  وا و  نایم  لجا  اما  دور , یموزرآ  فرط  هب  ناسنا  وزرآ  نیا  تسا و 
درک و مسر  یناـیم  طـخرانک  رد  یکچوک  طو  دیـشک و خـطـ نآ  نوریب  یطخ  نآ و  طـسو  رد  طـخ  کـی  و  (( 15  )) درک مـسر  یعبرم  ( 

دراد رارق  جراخ  هک  نیا  دراد و  هطاحا  وا  رب  ابیرقت  ای  هتفرگ  ار  شرود  هک  تسوا  ـل  جا عبرم )   ) نیا تسا و  ناسنا  طسوطخ )  ) نیا دومرف :
و (( 16  )) دنز یم  شین  ار  وا  یکی  نیا  دور , اطخ  یکی  نیا  رگا  دنیاه , يرامیبو  اهدما  ـک پـیـشـ چو يا کـ ـن خـطـهـ یا تسوا و  يوزرآ 
 ( (ص اد لو خـ ـ ـسر ـس :  نا دوـمرف ـ . مسر   ( (ص ربماـیپ هک  تسا  يزیچ  ریوـصت  نیا  و  دزگ . یم  ار  وا  يرگید  نآ  دور  اـطخ  مه  نیا  رگا 

درک مسر  يرگید  طخ  نآ  زا  رترودو  تسوا  لجا  نیا  دومرف : دیـشک و  يرگیدطخ  نآ  رانک  رد  تسا  ناسنا  نیا  دومرفو : دیـشک  خـطـی 
تسا دازیمدآ  نیا  (ص :)  ادخ رب  ـ ما پـیـ 17 ـ . ))  )) دیآ یم  شغارـس  هب  لجا )   ) وا کیدزن  طخ  راد  ریگ و  نیا  رد  تسوزرآ  نیا  : دومرف و 

يوزرآ اج  نآ  تسوا و  يوزرآ  اج  نآ  :و  دومرف دیـشک و  ار  نآ  سپـس  تشاذـگ و  دوخ  ندرگ  سپ  ار  شتـسد  ترـضح  وا  لجا  نیا  و 
 . تسوا

 . سفن لثم 

 , يارایمار دوخ  مرن ,  رتسب  گنراگنر و  هزمـشوخ  ياه  كاروخ  مرن و  سابل  ندیـشوپ  اب  دـمحا , يا  تسا :  هدـمآ  جارع  ـث مـ ید رد حـ  ـ
هار رد  دناشک  یموا  ینامرفان  هب  ار  وت  وا  ینا و  ـ ـش ادخ مـی کـ تعاط  يوس  هب  ار  نآ  وت  تسا  يدـب  ره  قیفرو  رـش  ره  هاگهانپ  سفن  اریز 

هنسرگ نوچ  دنک و  یم  یشکرس  دوش , ریس  هاگره  دنک  یم  تعاطاوت  زا  يراد  شوخان  هچ  نآ  رد  دنک و  یم  تفلاخم  وت  اب  ادخ  تعاط 
ها ـ گر ـ هد يزارفندرگ مـی کـنـ دوش , زاـین  یب  نوـچ  ودریگ  یم  مشخ  دوـش , دـنمزاین  هاـگر  ـد هـ یا ـ ـش ـت مـی گـ یا ـکـ ـش هب  ناـبز  دوـش ,

تیاکح سفن  تیاـکح  تسا .  ناطیـش  مدـمه  سفن  ددرگ , یم  لـفاغ  دـنک , تینما  ساـسحا  نوچ  دـنک و  یم  شومار  فـ دو , ـ ـش گرز  بـ
 . خلت شمعط  تسابیز و  شگنر  هک  تسا  هرهز  رخ  تیاکح   ( شتیاکح  ) دشک و یمن  راب  اما  دروخ  یم  دایز  هک  تسا  غرمرتش 

. ایند لثم 

دلج 11 ۀمکحلا  www.Ghaemiyeh.comنازیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 110 

http://www.ghaemiyeh.com


ـت و ـشو گـ اد , لوـسر خـ يا  درک : ضرع  تـسیچ ؟  تکاروـخ  كاحــض ,  يا  دوـمرف : نایفــس  نـب  كاحــض  هـب  (ص )  ادـخ ربماـیپ   ـ
ناسنازا ار  هچ  نآ  لاعتم  يادخ  دومرف : دیناد ! یمدوخ  هک  يزیچ  هب  درک : ضرع  دـنوش ؟ یم  هچ  هب  لیدـبت  يدروخ  یت  ـ قو دو : ـ مر ـ فر شـیـ

هیودارپ و ار  نآ  دنچره  تسا ,  هدش  هداد  رارق  ایند  يارب  یلثم  مدآ ,  دـنزرف  كاروخ  ـا  نا هـمـ تسا ـ .  هدز  ایند  يارب  یلثم  دوش , یم  عفد 
هارمه اذغ  دیـسرپ : ترـضحدندمآ  (ص )  ادـخ لوسر  دز  يا نـ هد  عـ دوش ـ . یم  لیدـبت  هچ  هب  ماجنارـس )   ) هک رگنب  اما  دزاسب , هزمـشوخ 

يرآ دندرک : ضرع  دینک ؟ یم  کنخ  ار  نآ  دومرف : يرآ  دـندر : ضر کـ عـ ـد ؟ یراد ـی  ند ـیـ ـشو نـ دیـسرپ : يرآ  دـندرک : ضرع  دـیراد ؟
ینیب شدنگ ,  يوبزا  دور و  یم  شا  هناخ  تشپ  امـش  زا  يدرف  هک  تسایند  ماجنارـس  دننام  یندیـشون ,  كاروخ و  نیا  ماجنار  ـ ـس دومرف :

. دریگ یم  ار  دوخ 

. ایند دنمزآ  لثم 

قد هک  نآ  ات  دوش  یم  رت  هتـسب  وا  جورخ  هار  دنت , یمدوخ  رود  رتشیب  هچ  ره  هک  تسا  مشیربا  مرک  لثم  ایند , دنمزآ  لثم  (ع :)  رقاب ما  ـ ما  ـ
. دوش یم  گرم 

 . کین ياهراک  نتفر  داب  رب  لثم 

ار وادنک  یم  رکف  هک  دو  ـ ـش هدروآ مـی  یکین  ياهراکاب  تمایق  زور  رد  یمدآ  اریز  دیزیهرپب , ملاظم  زا  دیناوت  یم  ات  (ص :)  ادخ ربمای  پـ  ـ
كاپ شتانـسح  زا  دوش : یم  هتفگ  دراد پـس  وت مـظـلـمـه و حـقـی  ندرگ  رب  ینالف  دوش : یم  هتفگ  وا  هب  هتـسویپ  اـما  دـشخب  یم  تاـجن 

يا همیه  دـنا و  هدـمآ  دورف  یتشد  رد  هک  تسا  ینارفاسم  لثم  صخـش  نیا  لـثم  دـنام  یم  ـی نـ قا يا بـ هنـسح  شیارب  هک  ییاـج  اـت  دـینک 
نینچزین ناهانگ  دنزپ  یم  دنا  هتـساوخ  ار  هچ  نآو  دننک  یم  مزیه  شتآ  نتخورفارب  ياربو  دور  یم  یفرط  هب  کی  ره  اذ  ـد لـ نراد دوخاب نـ

(. دننازوس یم  ار  تانسح   ) دنا

 . تسادخ دای  هب  هک  یسک  لثم 

ـمـن شد ـت کـه  سا يدر  تیاکح مـ ندوب ,  ادخ  دای  هب  تیاکح  اریز  دیـشاب , ادخ  دای  هب  هتـسویپ )   ) هک مهاوخ  یم  امـش  زا  ع :)   ) ییح یـ  ـ
زا اردوخ  تسا ,  نینچ  زین  هدـنب  دراد  ناـما  رد  نانآدـنزگ  زا  ار  دوخ  درب و  هاـنپ  ریذـپان  ذوفن  يژد  هب  وا  دـنک و  بیقعت  ار  وا  تعرـس  بـه 

. ادخ دای  اب  رگم  درادن  هگن  ناطیش  دنزگ 
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 . یشاقن همسجم و 

 . یشاقن همسجم و 

اه و هچـضوحدن  ـ نا گرزب مـ فورظ  اـه و  همـسجم  اـه و  هناـخزامنزا  تساوخ ,  وا هـر چـه مـی  يار  بـ نا )  ـ ـص ـ ـص نآ مـتـخـ  . ))) نآرق
 (: ع  ) قداص ما  ـ ما دنرازگساپس ـ .)) یکدنا  نم  ناگدنب  زا  دیشاب و  رازگرکش  دواد , نادناخ  يا  دنتخاس  یم  نیمز  هب  هدیبسچ  ياه  گید 

یهن اه  هناخ  ندرک  نیذآ  زا  دناسر و  یم  مالـس  ار  وت  تراگدرورپ  , دـمحم يا  تفگ :  دـمآ و  نم  دزن  لیئربج  : دومرف (ص )  ادـخ لوسر 
لیئربج (ص :)  ادـخ ربمایپ  اه ـ . همـسجمریواصت  دومرف : تسیچ ؟  اه  هناخ  ندرک  نیذآ  مدرک :  ضرع  دـیوگ : یم  ریـصب  وبا  دـیامرف . یم 

ره دومرف : وا  هب  داتـسرف  هنیدم  هب  ار  ع )   ) یلع هک  یماگنه  دنک ـ . یم  یهناه  همـسجم  زا  تراگدرورپ  دمحم , يا  تفگ :  ودـمآ  نم  دزن 
ناگتشرف دنوش ـ . یمندراو  دشاب , بنج  صخش  ای  گس و  ای  ریوصت  نآ  رد  هک  يا  هناخ  هب  ناگتشرف  ربب ـ . نیب  زا  يدید  هک  ار  يریوصت 

هچ نآ  اما  مدمآ  وت  دزن  بشید   : تفگ دمآ و  نم  دزن  ع )   ) لیئربج دنوش ـ . یمن  دراو  دـشاب , يا  همـسجم  ای  گس  نآ  رد  هک  يا  هناخ  هب 
دوجو یگـس  هناخ  لخاد  دوب و  هتخیوآ  يروصم  كزان  هدرپ  قاتا  رد  دوب و   ( ییاهریوصت  ) اهلاثم رد تـ رب  هک  دوب  نیا  دـش  نم  دورو  عنام 

ود نآ  زا  دنرادرب و  ار  هدرپ  هدب  روتسد  دیآرد و  تخرد  لکـش  هب  ات  دننکوحم , تسا  قاتا  رد  هک  ار  لاثمت  رـس  هدب  روتـسد   , سپ تشاد 
رد رب  و  : ـ )  (ص ربمایپ فصو  رد  ع ـ )   ) یلع ماما  دـننک ـ . نوریب  ار  گس  هدـب  روتـسد  دریگ و  رارق  اـپ  تسد و  ریز  هکدـننک  هیهت  شلاـب 
 , نک رود  نم  مشچ  ولج  زا  ار  هدرپ  نیا  نز ,  يا  دومر : ـ فدو نار خـ ـ ـس زا هـمـ یکی  هب  سپ  دوـب  نازیوآراـگن  شقن و  اـب  يا  هدرپ  شقاـتا 
ار نآ  داـی  دـنادرگ و  يور  اـیند  زا  اـبلق  ادـخ  لوـسر  يرآ ,  متفا  یم  نآ  ياـهرویز  اـیند و  دا  ـتـد بـه یـ فا نآ مـی  هـب  ممـشچ  یتـقو  اریز 

سکع نآ  رد  هک  میتشاد  يا  هدرپ  هشیاـع :  دـنک ـ . رود  دوخ  مشچ  شیپ  زا  ار  اـیند  رویز  هک  تشاد  یم  تسود  دـناریم و  دوخ  دوجورد 
 , نک ضوعار  هدرپ  نیا  دومرف : نم  هب  (ص )  ادخ لوسردش  یم  ور  هب  ور  نآ  اب  لوا  دش , یم  قاتا )  ) دراو یـسک  هاگره  دوب و  يا  هدـنرپ 

دـش دراو  (ص )  ربمایپ هک  مدوب  هتخیوآ  يرادراـگن  شقن و  هدرپ  نم  متفا ـ .  یم  اـیند  داـی  هب  منیب  یمار  نآ  موش و  یم  دراو  هاـگره  اریز 
نارگتروص تمایق ,  زور  ردار  باذع  نیرت  تخس  (ص :)  ادخ ربمایپ  مدرک ـ .  تسرد  اکتم  ود  نآ  زا  نم  تخادنا و  رودار  نآ  ترـضح 

يرـس يا کـ لا هـ نیا تـمـثـ تفگ :  قورـسم  دوب  میرم  ياه  لاثمت  نآ  رد  هک  میدوب  یقاتا  رد  قورـسم  اـب  حـیبص :  ـلـم بـن  ـس مـ دـنراد ـ .
تخـس دومرف : (ص )  ادخ لوسر  دـیوگ : یم  هک  مدینـش  دوعـسم  نب  هّللادـبعزا  تفگ :  قورـسم  تسا  میرم  ياه  لاثمت   , هن متفگ :  تسا 

نیا هک  مرگتروص  يدرم  نم  تفگ :  دـمآ و  سابع  نبا  دزن  يدرم  نسح :  نب  دیعـس  دـنراد ـ . نارگتروص  تمایق  زوررد  ار  باذـع  نیرت 
ساـبع نبا  دـش  شکیدزن  وا  وش  کـیدزن  نم  هب  تفگ :  وا  هب  ساـبع  نبا  هد  اوتف  نم  هب  نآ هـا  با  رد بـ مروآ  دـیدپ مـی  ار  اـه  تروـص 

هب ما  هدینش  (ص )  ادخ لو  ـ سر زا  ار  هچ  نآ  تفگو :  تشاذگ  وا  رـس  يور  ار  شتـسد  هک  ییاجات  تفر  رتکیدزن  وا  يآ  رتکیدزن  تفگ : 
یم هداد  یناـج  هدیـشک  هک  يریوصت  ـه هـر  بو ـت  ـسا ـش  تآ رد  يرگتروص  ره  دـیامرف : یم   ( (ص ادـخ لوسر  مدینـش  مهد  یم  ربـخ  وـت 
ناج یب  تادوجوم  تخرد و  یتسهراک ,  نیا  ماجنا  هب  راچان  رگا  تفگ :  سابع  نباد  ـ هد هجنکـش مـی  خزود  رد  ار  وا  ریوصت  نآ  ودوش 

دناوت یمن  دمدب و  ناج  نآ  رد  هک  دوش  یم  فلکم  تمایق  زور  دنک , یشاقن  يریوصتایند  رد  هک  ره  (ص :)  ادخ رب  ـ ما پـیـ نک ـ .  یـشاقن 
نب دمحم  لاؤس  هب  خسا  رد پـ دمدب ـ . حور  نآرد  هک  دـننک  یم  شروبجم  تمایق  زور  دـشکب  يریوصت  هک  ره  ع :)   ) قداص ماما  دـمدب ـ .
هیآ هراـبرد  درادـن ـ . یلاکـشا   ( نآ ریوصت  ندیـشک   ) دـشابن يرادـناج  دوـجوم  هک  ماداـم  هاـم : ـ  دیـشروخ و  تخرد و  لاـثمت  زا  ملـسم 

هب خـساپ  رد  (ع ـ )  رقاب ما  ـ ما دوب ـ . نآ  لاثما  تخرد و  لاثمت  هکلب  دوبن , نز  درم و  لاثمت  اه , نآ  مسق  ادـخ  هب  : ـ ))  اـشی اـم  هل  نولمعی  ))
 . تساه نز  ياه  قاتا  ای  اه  نز  صوصخم  اه  لاثمت  نیا  تسا : ـ  ناشیاه  هناخ  رد  هک  ییاه  لاثمتزا  لاؤس 

 . ناحتما
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 . ناحتما

ناحتما يراگزیهرپ  يارب  ار  ناشیاه  لد  ادخ  هک  دنتسه  یناسک  نامه  دنشک , یمورف  ار  ناشیادص  ادخ  ربمایپ  شیپ  هک  یناس  کـ  . )) نآرق
رجاهم نامیا  اب  نانز  نوچ  دـیا , هدروآ  نامیا  هک  ـی  نا ـ ـس يا کـ  ((. )) تسا گرزب  یـشاداپ  شزرمآار و  نانآ  تسا ,  هدرک  صلاخ )  ای : )
نارفاک يوس  هب  رگید  , دیداد صیخـشت  نامیا  اب  ار  ناشیا  رگا  سپ  تسا  ـر  تا ـ ناد نا  ـ نآ نا  ـمـ یا هب  ادـخ  دـییامزایب  ار  نانآ  دـنیآ , امـش  دزن 
ناحتما نامیا  يارب  ار  شلددنوادخ  هک  ینمؤم  هدنب  زج  تسا و  بایریدو  راوشد  ام  هیـضق  انام  هـ ع :)   ) ما عـلـی ـ ما دینادرگم ـ .)) ناشزاب 

یتخـس  ( عاونا  ) هب دومزآ و  یگنـسرگ  هب  ار  نانآدنوادخ  ایلوا : ـ  ایبنا و  فصو  رد  دبات ـ . یمن  رب  ار  نآ  یـسک  دشاب , هدرک   ( صلاخ ای : )
ددرگرب هدـننک  عییـشت  هک  ماگنه  نآ  ردو  ربق : ـ  رد  تیم  زا  شـسرپ  هرابرد  دومن ـ . ناـشناحتمااه  ساره  میب و  هب  تخاـس و  ناـشراتفرگ 

ات يامزایب  دـیوگ ـ . یم  نخـس  هتـسهآ  ناـحتمارد ,  شزغل  لاؤس و  تشحو  زا  وا  دـنناشن و  یم  شروگ  رد  ار  وا  دـنک , تعجارم  رادازعو 
نیا هک  دنک  یم  دییات  هچ  نآ  اما  دنا  هدرک  تیاور  (ص )  ادخ لوسر  زاار  هلمج  نیا  یـضعب ,  دیوگ : یم  یـضر  دیـس  يرادب .  شنمـشد 

 (( يوش شنمشدات  يامزایب  : )) دوب هتفگن  یلع  رگا  تفگ :  نومام  هک  تسا  یبارعا  نبا  زا  بلعث  تیاور  دشاب , یم  نینمؤملاریما  زا  نخس 
اب يدرک  ناشناحتما  نوچ  ییاـمزایب و  ار  اـه  نآ  اـت  نک  شزیمآ  مدرم  بـا  ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما ییاـمزایبات ـ .  نک  ینمـشد  متفگ :  یم  نم 
یم هدومزآ  شرادرک  هب  درم  دوش ـ . یم  هدنکفارس  ای  دنلبرس  یمدآ  هک  تسا  ناحتما  ماگنه  رد  ع :)   ) یلع ماما  يوش ـ .  یم  نمشد  نانآ 
 (: ع  ) قداص ماما  تبیـصمو ـ .  یتسود  ییاراد ,  دوش : یم  هدومزآ  اه  نآ  اب  نایمدآ  ياـهدرخ  هک  تسا  زیچ  هس  شراـتفگ ـ .  هب  هن  دوش ,
زا ار  اه  نآ  هنوگچ  هک  ناشرارـسا  رد  دـننک  یم  تبظاوم  اه  نآ  رب  هنوگچ  هک  ناشزامن  تاـقوا  رد  دـییامزایب : زیچ  هس  رد  ار  اـم  ناـیعیش 

رگم , دشن هداد  يا  هدنب  هب  ایند  زا  يز  چـیـ دننک ـ . یم  کمکدوخ  ناردارب  هب  نآ  اب  هنوگچ  هک  ناشلاوما  ردو  دـننک  یم  ظفح  ام  نانمـشد 
هدومزآ اه  نآ  اب  نادرم  قـالخا  هک  تسا  زیچ  شـش  ع :)   ) یلع ما  ـ ما ناـحتما ـ .  يارب  رگم  دـشن  هتفرگ  وا  زا  يزیچ  يریگ و  تربع  يارب 
نادـیم ییاورناـمرف  ياـه  بصنم  يزیچ ـ .)  هب  وا   ) تبغر لـیم و  وا و  زا  يزیچ  ندـش  غیرد  سرت ,  تینما ,  مشخ ,  يدونـشخ ,  : دوش یم 

میرک نآرق  هک  تسی  ـکـی نـ ـش نآ .  تیهام  ناحتما و  هرابرد  يراتفگ  تسا .  شیامزآ  هبرجت و  هب  اهراک , تسا ـ .  نادرم  هقباـسم  ياـه 
ترخآ تداعس  يوس  هب  يرایتخا  تیاده  هب  رصحنم  هدمآ  نآرق  رد  هک  یتیاده  اهتنم  دناد , یم  ناحبـس  يادخ  صوصخمار  تیاده  راک 
تیادـه ار  نآ  سپـس  هداد ,  تسوا  روخرد  هک  یت  ار خـلـقـ يز  ـی کـه هـر چـیـ یاد خـ  : )) ـت ـسا هدومرف  لاعتم  يادـخ  دوش  یمن  ایند  ای 

زین ار  تیادـه  هجیت  ـ نو تیاـغ  تسا و  هداد  میمعت  تیارـس و  يدنمـشوهانو  دنمـشوه  دوجوم  ره  هب  ار  تیادـه  نیارباـنب ,   (( ـت ـسا هدرک 
هیآ نیا  دومن )) هار  درک و  يریگ  هزادنا  هک  نآ  ودیـشخب  یگنهامه  دیرفآ و  هک  ییادـخ   : )) تسا هدومرف  نینچمه  تسا  هتـشاذگ  قلطم 

هک تسا  یـصاخ  تیادهزا  ریغ  تیاد ,  ـن هـ یا دو کـه  ـ ـش مو مـی  ـن جـا مـعـلـ یا زا  تسا .  لبق  هیآ  نوچمه  قالطا  میمعت و  ظاحل  هب  زین 
ـی هار نآ گـمـ ياج  هب  هدرک و  یفن  مدرم  زا  یهورگ  هرابرد  ار  تیاده  نیا  ناحبـس  دـنوادخ  اریز  تسا ,  یهارم  لالـضا و گـ لباقم  رد 

هورگ ادـخ  و  : )) دـیامرف یم  لاعت  ياد مـ دوش خـ یم  لماش  ار  وا  ناگدـیرفآ  همه  یمومع  تیادـه  هک  یلاـح  رد  تسا ,  هدومن  تاـب  ـ ثاار
رایسباه نآ  رامش  هک  تایآ  نیا  لاثما  و  دنک )) یمن  تیادهار  ناقساف  هورگ  ادخ  و  : )) دیامرف یم  زین  و  دنک )) یمن  تیاده  ار  ناراکمتس 

نمؤم و تسا و  یمومعر  ـ ما کی  هک  تسا  هار  نداد  ناشن  يانعم  هب  تیادـهزا  ریغ  هماع  تیادـه  هک  دوش  یم  مولع  هـمـچـنـیـن مـ تسا . 
و ساپـسان ))  ای  تسا و  رازگـساپس  ای  میا ,  هداد  ناشن  ناسنا  هب  ار  هار  ام  : )) دـیامرف یم  لاعتم  يادـخ  هک  ناـنچ  دریگ  یم  رب  رد  ار  رفاـک 

هدمآ اه  نآ  ریاظن  هیآ و  ود  نیا  رد  هک  یتیاده  دنداد )) حیجرت  تیاده  رب  ار  يروک  نانآ  اما  میدرک  تیاده  ار  دومث  ام  : )) دیامرف یمزین 
(( درک شتیاد  هاـگ هـ نآ   )) تاـیآ رد  هک  یتیادـه  میتفگ  هک  یلاـح  رد  دریگ , یم  رد بـر  ار  در  ياراد خـ ود  ـمـنـ ـشو تادوجوم هـ طـقف 

دراد تیمومع  هجیتـن  تیا و  ظا غـ قادـصم و هـم بـه لـحـ دروم و  ظاـحل  هب  مه  هدـمآ  دومن ,)) هار  درک و  يریگ  هزادـنا  هک  ییادـخ  )) و
مهارف يانعم  هب  هک  يریگ  هزادنا  اب  هصاخ  تیاده  هک  یتروص  رد  درا  ـمـ ـش يریگ مـی  هزادـنا  ریدـقترب و  عرف  ار  تیادـه  مود  هیآ  اهتنم 
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ـه ـصا تیاده خـ هک  نیاوگ  درادن , یناوخمه  دشاب , یم  شـشنیرفآ  فده  يوس  هب  هدـید  نداد یـک پـ ـت  کر للع حـ بابـسا و  ندروآ 
تیاده لاح ,  ره  رد  دوش . تقد  دـنک ـ  یم  قرف  مه  اب  اههاگن  اما  دراد  رارق  ریدـقت  ورملق  رد  یتسه  رب  مکاح  یلک  ماظن  رظن  هطقن  زا  زی  نـ
فدـه هب  ار  نآ  دوش و  یم  نومنهر  شیدوجو  لاـمک  يوس  هب  ار  يدوـجوم  ره  نآ  هطـساو  هب  لاـعتم  يادـخ  هک  تسا  یتیادـه  هماـع , 

لامک و امن و  وشن و  لی  زا قـبـ دو , يدو خـ ـ جو تا  ـیـ ـض يدو بـه مـقـتـ ـ جو ره مـ هک  تسا  تیاده  نیمه  هلیـسو  هب  دـناسر و  یم  شتقلخ 
نآ يدوز  هب  دوش , راـی  قیفوت  رگا  دـنوادخ  تساوخ  هب  هک  تسا  راد  هنماد  عوضوم  کـی  نیا  دـیارگ  یم   , هریغ اـه و  تکرح  اـهراتفر و 

تایا يو غـ هب سـ یهلا  هماع  تیاده  اب  تادوجوم  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  لا  ياد مـتـعـ ـخـن خـ ـس ـن کـه  یا ضر  غـ داد . میهاوخ  حرـشار 
رب تادوجوم  قوقح  زا  ار  ینیو  ـت تـکـ یاد نیا هـ دنوادخ  تسین و  نوریب  هدعاق  نیا  زا  يدوجوم  چیه  دـنور و  یم  شیپ  دوخ  فادـها  و 

تـسام نآ  زا  ترخآ  ایند و  ندرک  تیاده  تسام  رب  : )) دیامرف نا کـه مـی  چـنـ دنک , یمن  لمع  هدعو  فالخ  وا  هدادرارق و  دوخ  ندرگ 
 , يدرف تیاده  عماوج و  یعامتجا  تیاده  لماش  دراد  هک  یقالطا  اب  شیپ ,  هیآ  ود  نوچمه  هیآ  نیا  دین , هظحالم مـی کـ هک  نانچمه  (( 
یع ـ یر ـ ـش ـ تو ینیوکت  لامک  يوس  هب  ار  اـه  نآ  هک  تسا  نیا  لاـعتم  يادـخ  رب  تادوجوم  قوقح  زا  یـکـی  ـن ,  یار ـ با بـنـ دوش . یم  , ود ره 

نیوکت رد  لخاد  عیرـشت  هنوگچ  هک  میتسناد  توبن  ثحابم  رد  نیا  زا  شیپ  دنک  تیادـه   , تسا هدـش  نییعت  ینیب و  شیپ  اه  نآ  يارب  هک 
يرایتخا و لاعفا  هتـشر  کی  اب  زج  شراک  هک  تسا  يا  هنوگ  شدو بـه  ـ جو هوحن  ناسنا  عون  اریز  دراد , هطاـحا  نآرب  ردـق  اـضق و  تسا و 
ای تسرد  نیناوق ,  هلـسلس  کی  هک  نیا  زجدرادـن  يا  هراـچ  نیارباـنب ,  دریذـپ  یمن  تروص  یلمعو  ير  ياـهرواب نـظـ زا  هتـساخرب  يدارا 

و تعیرش )  نامه  ای   ) ـی هاو رماوا و نـ زا  يا  هریجنز  ناسنا  يارب  دیاب  یتسه  نابنج  هلسلس  سپ ,  دشاب  مکاح  وا  رب  دب , ای  بوخ   , تسردان
تیلعف هب  دراد  هوـق  رد  هچ  نآ  هریجنز ,  ود  نیا  وادرو بـا  ـ خر هطـساو بـ هب  اـت  دروآ  مـهارف  يدرف  یعاـمتجا و  ثداوـح  زا  يرگید  هریجنز 

مان هک  تساج  نیا  دسر  روهظ  هصنم  هب  تسا  هتفهن  وا  دوجو  يادیوس  رد  هچ  نآو  دبای  تسد  تواقـش  ای  تداعـس  هب  هجیتن ,  رد  دـسر و 
ـی کـه ـس ـن کـه کـ یا ـیـح  ـضو تـ دنک . یم  ادیپ  قابطنا  یهاونو  رماوا  نیا  ثداوح و  نیا  رب  تسد  نیا  زا  يرگید  ياه  مان  الب و  ناحتما و 

قحتـسم نامگ  یب  دـنامب , یقاـب  لاـح  نیمه  رب  رگا  درخبدو , يارب خـ ار  یتخبدـب  تواقـش و  راـک  نیا  اـب  دـنکن و  تیعبت  یهلا  توعد  زا 
هب ور  دسر  یم  تیلعف  هب  هوقزا  اه  نآ  هلیـسو  هب  تسا و  یهلا  یهاون  رماوا و  دروم  هک  يدادـخر  هثداح و  ره  اب  اریز  دوب , دـهاوخ  باذـع 
نآ هب  دشاب و  دنسر  دراد خـ هک  یعـضو  زا  شدوخ  دنچره  دیآ , یم  دوجو  هب  شیارب  یتخبدب  تواقـش و  زا  يدیدج  فـعـلـیـت  دوش , ور 

يزیچ نامه  اب  تسرد  دنواد  خـ  , يز نـیـسـت چـه یهلا چـیـ يا  هشقن  رکم و  زج  نیا  هکارچ  دوش  هتفیرف  رورغم و  دروآ  یم  تسد  هب  هچ 
ابدـنروآ یم  رامـش  هب  يزوریپ  دوخ  يارب  هک  ار  یـششوکو  شالت  دـنک و  یم  ناشتخبدـب  دـنرادنپ , یم  تداعـسدوخ  يارب  هدـع  نیا  هک 

ـن یر ادــــخ بـهـتـ درک و  رک  مـ نـیـز )  ) اد ـد و خـ ندر و مـکـر کـ :)) ـد یا ـ مر لا مـی فـ ـد مـتـعـ نواد دزا خـ ـ ــــس ور مـی  هــــب  ور  یماــــکان 
ـگ نر نآ بـه نـیـ ردا  تـ : )) ـد یا ـ مر زاـب مـی فـ دریگن )) ار  شبحاـص  نـماد )   ) زج تـشز  رکم  و  : )) دـیامرف یم  زین  تـسا ))  ناگدـننکرکم 

یمن هـک  ییاـج  زا  جـیردت  هـب  : )) دـیامرف یم  نـینچمه  دـننک )) یمن  كرد  دــننز و  یمن  گـنرین  ناـشدوخ  هـب  زج  ناـنآ  یلو  دــنزادرپ 
نادان رورغم و  صخش  هک  هچ  نآ  سپ ,  تسا ))  راوتـسا  نم  ریبدت  هک  میهد ,  یم  تلهم  نا  ـ نآ تفرگ و بـه  میهاوخ  ار  ناشنابیرگ  , دنناد
هدارا زیچ  نام  ـیـلـه هـ ـسو هب  هتفرگ  یـشیپ  ادخ  تساوخ  رب  درمت  تفلاخم و  اب  دنک  یم  لایخ  هک  نیا  ینعی  دلاب  نآ مـی  اد بـه  راک خـ هب 

ام رب  هک  دنا  هدرک  نامگ  دنهد  یم  ماجنا  تشز  يا  ـ هرا هک کـ نانآ  ایآ  :)) دیامرف یم  لاعتم  يادخ  دـناسر  یم  يرای  دوخ  دـضرب  ار  ادـخ 
اه گنرین  همه   : )) تسا لاعتم  يادخ  نخـس  نیا   , هراب نیا  رد  تایآ  نیرت  بیجع  زا  یکی  دننک )) یم  مکح  دـب  هچ  دـنریگ ؟ یم  یـشیپ 
رد هدـع  نیا  يوس  زا  هک  اه  يرگزواجت  اه و  متـس  واه  ندرک  تفلاخم  اه و  گـنرین  نیا  هیلک  نیاربا ,  بـنـ تسادـخ .))  نآ  زا  اهریبدـتو 

ـد هد زور مـی  ارا بـ نآ هـ ـن  طا دیآ و بـ یم  شیپ  ناشیارب  هک  ییاهدادخر  ثداوح و  مامت  نینچمه  دریگ و  یم  ماجنا  ینید  فیاظو  لابق 
نیا ادخ , رب  نانآ  قوقح  هلمج  زا  اریز  ـهـی ,  لا ـت  سا ـی  جارد ـتـ سا تلهم و  رکم و  تساه ,  نآ  سوهو  اوه  زا  هتساخرب  همه  نیا  هتب  ـ لا و 
روما نیمه  تساناوتو .  هریچ  دوخ  راک  رب  دـنوادخ  تسا و  هدرک  مه  ارراک  نیا  دـناسرب و  ناشراک  ماجرف  ناـیاپ و  هب  ار  ناـشیا  هک  تسا 
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توعد و ـه و  ـسو ـ ـسو او مـی کـنـد و بـا  ـ غاار اه  نآ  ناطیـش  اریز  ددرگ , یم  یـصاعم  رفک و  ماسقازا  دوش , هداد  تبـسن  ناطیـش  هب  یتقو 
ياهروت مادو و  رویز  اه  نآ  لاثما  رگتوعد و  ثداوح  دـناشک و  یم  یـصاعم  رفک و  يوس  هب  ار  نانآ  يزاس ,  هارمگ  نیقلت و  کـیرحت و 

هدرک خوـسر  وا  لد  رد  ناـمیا  هک  ینمؤ  ـا مـ ما دـمآ . دـهاوخ  بلطم  نیا  حیـضوت  فارعا  هروـسرد  ادـخ  تساوـخ  هب  هک  دنتـسه  ناـطیش 
روهظ هب  وا  زا  لامعا  نیا  اه  نآ  اب  درو  ـ خر رد بـ ـد و  یآ ـش پـیـش مـی  یار هک بـ یثداوح  زین  دـنز و  یم  رـس  وا  زا  هک  یتادابع  تاعاط و  ,

لا يادخ مـتـعـ دنک  یم  ادیپ  قابطنا  تادابع  تاعاط و  نیا  رب  یعون  هب  صخا  يانعم  هب  تیاده  ـهـی و  لا يرا  قیفوت و یـ موهفم  دسر , یم 
یم زاب  تسا ))  نانمؤم  روایو  تسرپرـس  ادخ  : )) دیامرف یم  زین  دنک )) یم  دـییاتدهاوخب  ار  هک  ره  دوخ  يرای  اب  ادـخ  و  : )) دـیا ـ مر مـی فـ
یم نینچمه  دناشک ,)) یم  رون  يوس  ـکـی هـا بـه  یرا زاار تـ نآ هـا  دـنا , هدروآ  نامیا  هک  تسا  یناسک  تسرپرـسو  رای  ادـخ  : )) دـیامرف

میدرک هدنز  ار  وا  ام  دوب و  هدرم  هک  یسک  ایآ  : )) دیامرف یم  و  دنک )) یم  تیاده  اراه  نآ  نا  ـشـ نا ـمـ یا ببس  هب  ناشراگدرورپ  : )) دیامرف
نیا ـت کـه  ـسا ـی  یا رد جـ تیادـه )  يرای و  قیفوت و  ماـن   ) نیا دور )) یم  هار  مدرم  ناـیم  رد  نآ  وترپ  رد  هک  میداد  رارق  يرون  شیارب  و 

: دیامرف یم  لاعتم  يادخ  تسادیدست  دییات و  اه  نآ  مان  دنو , هداد شـ تبسن  ناگتشرف  هب  رگا  اما  دوش  هداد  تبسن  ناحبس  دنوادخ  هبروما 
زا تادوجوم  هک  نانچمه  تسا .))  هدرک  دـییات  دوخ  بناـج  زا  یحور  اـب  ار  اـه  نآ  هتـشون و  ار  ناـمیا  ادـخ )  ) هک تساـه  نیا  لد  رد  ))

, دـنیامیپبار ناحبـس  يادـخ  يو  ـ ـس ـت بـه  ـش ـ گزا هار بـ هک  مادام  , دـسر یم  نایاپ  هب  ناشدوجو  هک  ینامز  اـت  دـنبای  یمدوجو  هک  یناـمز 
نیا رهاظ  زا  بلطم  نیا  دـننار و  یمولج  هب  ار  اه  نآ  رـس  تشپ  زا  زی  ـهـی نـ لا تار  ـ ید تسا تـقـ هارمه  نانآ  اب  هشیمه  یهلا  هماـع  تیادـه 
يدو ـ جو ـ مر دوجو هـ رب  طاحم  بابـسا  للع و  هک  یتاریدقتاریز  دومرف ,)) تیادـه  سپـس  درک و  ردـقم  هک  ـی  یاد ـ خو : )) دـیآ یمرب  هیآ 
بقع زا  هتسویپ  ار  تادوجوم  هک  دنتاریدقت  نیمه  دنهد و  یم  رییغت  رگید  یلاح  هب  یلاحزا  ابترم  ار  دوجو  مـ ـد , ـشا نآ هـا مـی بـ ـل  ما حـ

نآ زین  ایشادوجو ـ  هیلا  یهتنم  ماجنارس و  ینعی  اه ـ  لجا  دننار , یم  شیپ  هب  بقع  زا  ار  ایـشا  تاردقم  هک  هنو  نا گـ هـمـ دننار . یمولج  هب 
نآ نیمز و  اه و  نامسآ  ام  : )) دیامرف ـت کـه مـی  سا لاعتم  يادخ  نخس  نیا  بلطم ,  نیا  رب  لیلددنناشک  یم  دوخ  يوس  هب  ولج  زا  ار  اه 

, دـنوش یم  هدادرادـشه  هچ  نآ  زا  دـندش  رفاک  هک  یناسک  میدـیر و  ـ فا یتدـم مـعـیـن نـیـ يارب  قح و  هیاپ  رب  زج  تساـه  نآ  ناـیم  ار  هچ 
ود چـیـز بـه زا  هاگره  هک  تسا  یهیدـب  ودـهد  یم  طابترا  اه  لجا  ینعی  اه  نآ  نیماـجرف  هطقن  ـه  بار تادو  ـ جو هیآ مـ نیا  دـننادرگیور ))

ياهتدم  ) یمـسم ياه  لجا  دـنیوگ  یم  شـشک  بذـج و  شنیرق  هب  تبـسن  ار  وا  تلاح  دـیآ , قیاف  يرگید  رب  یکی  طبترمو  هتـسویپ  مه 
ییاهورین هطاحا  رد  تادوجوم  یمامت  نیاربانبدنشک ,  یم  دوخ  يوس  هب  ولج  زا  ار  تادوجوم  هشیمه  اذل  دنریذپان و  رییغت  تباث و  نیعم ) 

تسا و هارمه  اه  نآاب  ییورین  دـشک و  یم  ولج  زا  ار  اـه  نآ  رگید  ـی  یور ـد,نـیـ نار زا عـقـب پـیـش مـی  ار  اـه  نآ  ییورین  دنتـسه : یهلا 
دننام  , نیرق بقارم و  نابهگن و  ياهورین  زا  ریغ  دنک , یم  یفرعم  ار  اه  نآ  میرک  نآرق  هک  یلـصا  ياهورین  نیا  ـد  هد نا مـی  ـ ـش ـ ـشرور پـ

راک هب  يدـصقم  رد  ار  نآ  میهاوخبو  میـشاب  هتـشاد  يراظتنا  دو  ـ جو زا یـک مـ ـر  گا مـا  دنـشاب . یم  اه , نیا  لاثما  نیطایـش و  ناگتـشرف و 
نیا مان  می  ـ با ـ یرد دوصقم  نآ  يارب  ار  نآ  تیحالص  مدع  ای  تیحالص  ات  میهد  یم  ماجنا  نآ  يور  یلامعا  تسخن یـک سـلـسـلـه  میرب , 
نیا ای  هن ,  ای  دراد  ییآراک  یگتـسیاش و  زیچ  نالف  يارب  يزیچ  مینادن  هاگره  هک  نیا  حیـضوت  میراذـگ  یم  شیامزآ  ناحتما و  ار  لامعا 

نآ يور  دـصقم  اب  بسانتم  ییاهراک  لامعا و  دـسربروهظ , هص  ـع بـه مـنـ ـضو نآ  میهاوخب  اـما  میـشاب  هاـگآ  نآ  ینطاـب  تیعـضو  زا  هک 
مان هب  مادـقا  نیا  دـنک  یم  عفد  دوخ  زا  ار  اه  نآ  ای  دریذـپ  یم  دوخ  هب  ار  اهراک  نآ  ایآ  هک  دوش  مولعم  بیترت  نیدـب  اـت  میهد  یم  ماـجنا 

راتفررب انیع  انعم  نیا  دوش  یم  هدـناوخ  اه  نیا  هب  کیدزن  یتاریبعت  ظافلا و  ئـش و  نآ  تیعـضو  زا  ندـش  هاـگآ  ـش و  یا ـ مزآ نا و  ـتـحـ ما
لاح و اریز  دبای , یم  قابطنا  دروآ , یم  ناسنا  دـننام  دـن  ـ مدر روعـش و خـ يذ  تادوجوم  يارب  هک  ار  یثداوح  نیناوق و  عیارـش و  هک  یهلا 

نیا  , سپ دوش  یم  راکـشآ  روما  نیا  اب  دوش , یم  هدـناو  ـ خار نآ فـ يو  ـ ـس ـنـی بـه  ید تو  ـ عد اـب  هک  يدـصقم  هب  تبـسن  ناـسنا  تیعـضو 
زا ابلاغ  ام  هک  تسا  نیا  مینک  یم  رـشب  ام  هک  یناحتما  یهلا و  ناحتما  نایم  تواـفت  تقیقح ,  رد  دنتـسه . یهلا  یتاـناحتما  روما  اـهراک و 

ـی کـه لا ـ حرد دو , ـ ـش مولعم  ام  رب  نآ  هتخانـشان  تیعـضو  هلیـسو  نیدـب  ات  مینک  یم  ناحتما  ار  نآ  اذـل  میربخ و  یب  ـیـا  ـشا نورد  نطاب و 
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هب تبسن  یهلا  هماع  تیاده  تیبر و  تـ  , ـن یار ـ با ـت بـنـ سوا رایتخا  رد  بیغ  ياهدیلک  درادنانعم و  ناحبـس  يادخ  هب  تبـسن  ینادان  لهج و 
ایآ هک  دوجوم  تیعـضوراک  نیا  اب  اریز  تسا ,  ناحتما  دریگ , یم  تروص  تداعـس  یماجرف و  کین  هب  وا  ندناوخارف  روظنم  هب  هک  ناسنا 

دوخدرکلمع نیا  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دسر . یم  نیعت  روهظ و  هصنم  هب  رفیک  باقع و  يارسای  تسا  باوث  يارـس  لها 
رب ار  هچ  نآ  ام  : )) دـیامرف یم  ماعو  یلک  روط  هب  تسا و  هدـیمان  هنتف  التبا و  الب و  مان  ـه  بار ثداوح ـ  هب  ندیـشخب  تهج  عیرـشت و  ینعی   ـ

هفطنزا ار  ناس  ـ نا ام  : )) دـیامرف یم  زین  دـننک )) یم  لمع  رتهب  کی  مادـک  هک  مییامزایب  ار  مدرم  اـت  میداد  رارق  نآ  رویز   , تسا نیمز  يور 
هار زا  ار  امـش  و  : )) دـیامرف هـمـچـنـیـن مـی  میداد ))  رارق  انیب  اونـش و  ار  وا  تهج )  نیدـب   , ) مییاـمزآ یم  ار  وا  میدـیرفآ و  طـلتخم  يا 

: دهد یم  لیـصفت  هیآ  نیا  رد  هک  ـد  ـشا نا بـ هـمـ بو و بـد , ـش بـه خـ یا ـ مزآ نیا  زا  دارم  ایوگ  دومزآ )) میهاوخدـب  کین و  هب  شیامزآ 
: دــیوگ یم  , دـــهد یم  وا  هــب  ناوارف  تــمع  دراد و نـ شز مـی  ـ یز ـ عو ـد  یا ـ مزآ ار مـی  يو  شرا  ـ گدرور هــک پـ یماــگنه  ناــسنااما ,  ))

ارم مراگدرورپ  دـیو : مـی گـ دـنادرگ , یم  گـنت  وا  رب  ار  شیزور  دـیامزآ و  یم  ار  يو  نوچاـما  تسا و  هتـشاد  یمارگ  ارم  مراـگدرورپ 
امش زا  یخربات  : )) دیامرف یم  زین  دنش )) ـ یا ـ مزآ ـیـلـه  ـسو ـمـا , ـش نادنزرفو  لاوما  تقیقح  رد  : )) دیامرف یم  نینچمه  تسا ))  هدرک  راوخ 
 (( میدومزآ یم  دندرک , یم  ینامرفان  هک  نآ  ببـس  هب  ار  اه  نآ  ام  نین  ـن چـ یا : )) ـد یا ـ مر ـی فـ مز نـیـ دـیامزایب )) رگید  یخرب  هلیـسو  هب  ار 

نامیادنتفگ ات  هک  دنت  ـ ـشاد مدرم پـنـ ایآ  : )) دیامرف یم  نینچمه  (( دیامزایب وکین , یـشیامزآ  اب  ار  نانمؤم  هلیـسو  نیدبو  : )) دیامرف زین مـی 
هک ار  نانآ  ادـخ  ات  میدومزآ  دـندوب  نانیا  زا  شیپ  هک  ار  یناسک  نیقی  هب  و  دـنریگ ؟ یمنرارق  شیامزآ  دروم  دـنوش و  یم  اـهر  میدروآ , 

دنوادـخ هک  هاگ  نآ  و  : )) دـیوگ یم  میهاربا  نوچ  ـی  ـس هرا کـ ـ برد و  دراد .)) مولعم  زین )  ) ار ناـیوگغورد  دراد و  مولعمدـنا  هتفگ  تسار 
زین یسوم  هرابرد  و  تسا ))  راکشآ  ناحتما  نامه  نیا  اققحم  : )) دیامرف یم  زین  لیعامسا  حبذ  نات  ـ ـساد رد  دومزآ )) یتاملک  اب  ار  میهاربا 
هیلک هب  ار  البو  ناحتما  تایآ  نیا  دوش , یم  هظحـالم  هک  نا  چـنـ لـیبق .  نیا  زا  يرگید  تاـیآ  و  میدومزآ ))  اـهراب  ار  وت  و  :)) دـیامرف یم 

یگدنز مشچ و  شوگ و  دـننام  دوش , یمطوبرم  وا  دوجو  ياضعا  وا و  دوجو  هب  هک  ییاه  نآ  دـهد چـه  یم  میمعت  ناسنا  هب  طوبرم  روما 
لام و تسودو و  رابت  لیا و  رـسمه و  دـنزرف و  دـننام  دراد , طابتراوا  اب  يوحن  هب  اما  تسا  جراـخ  وا  دوجو  هطیح  زا  هک  ییاـه  نآ  هچ  و 

یم ناسنا  هب  هک  ییاه  تبیـصم  رگید  گرمدن و  ـ نا مـ روما , نیا  لباقم  ياه  هطقن  زین  دوش  یم  دنم  هرهب  نآ  زا  یعون  هب  هچ  نآ  ره  ماقم و 
ناحتما و هلیسو  دنک , یمادیپ  طابترا  ناسنا  اب  هک  ار  نآ  تالاح  زا  یتلاح  رهو  ملاع  يازجا  زا  یئزج  ره  تایآ  نیا  هک ,  نآ  هصالخدسر 
, رـشب دارفا  مامت  هک  تسا  نیا  نآ  دراددوجو و  تایآ  نیا  رد  زین  يرگید  می  تـعـمـ هوال ,  بـه عـ درامـش . یمرب  ناسنا  زا  دنوادخ  شیامزآ 

انثتسم نآ  زا  يدحا  تسا و  یلک  نوناق  کی  نیا  دنشیامزآ و  ناحتما و  ضرعمرد  ربمایپ  ریغ  ربمایپ و  راکدب , راکوکین و  رفاکو , نمؤم  زا 
یکتم ینیوکت  تنـس  کی  رب  هک  تسا  یلمع  نوناق  کی  تسا و  یهلاریگارف  نوناق  کی  ناحتما  نوناق  هک  دش  نشور  پـس ,  دـشاب . یمن 

ـن شور ـن جـا  یا زا  دریگ . یمرب  رد  ار  نانآ  لجاو  ریدقت  یناسنا و  فلکم  دارفا  هیلک  هک  تسا  یهلا  هماع  تیاده  تنـس  نآ ,  دشاب و  یم 
لاحم نیوکت  رد  داسف  تسا و  یت  ـ ـس ند هـ ـ ـش ها  اب تـبـ يواسم  نآ  خسن  اریز  تسین ,  خسن  لباق  یهلا  ناحتما  تنـس  ـن  یا دو کـه  ـ ـش مـی 

نیمز و اه و  نامسآ  ام   )) هیآدننام دنراد , تلالد  زیخاتـسر  ندوب  قح  شنیر و  ـ فآ ندو  قح بـ رب  هک  یتایآ  دراد  هراشا  انعم  نیمه  هب  تسا 
هدوه ار بـیـ امـش  هک  دـیرادنپ  یم  اـیآ   )) هیآ دـننام  و   (( میدرکن قلخ  نیعم  یناـمز  يارب  قح و  ساـسا  رب  زج  تساـه  نآ  ناـیم  ار  هچ  نآ 

نیا ام  میا  هدیرفاین  يزاب  هب  تساه ,  نآ  نایم  ار  هچ  نآ  نیمز و  اه و  نامسآ   )) هیآ دننام  و  دیدرگ )) ؟ یمن  زاب  ام  يوس  هب  میا و  هدیرفآ 
زاوا  ) لجا هک )  دنادب   ) دراد دیما  ادخ  رادید  هب  هک  یـسک   )) هیآ دننام  زین  و  دنناد )) یمن  نانآ  رتشیب  اما  میا  هدرکن  قلخ  قح  هب  زج  ار  ود 
یمن فدـه  یب  لطاب و  تسا و  قح  شنیرفآ  هک  دـنراد  نیا  رب  تلالد  تایآ  نیا  همه  تاـیآ  ـن  یا لاـثما  و  تسا ))  یندـمآ  ادـخ  يوس ) 
یقح تیادـه  تسا و  یقح  تاردـقم  زین  ناشرـس  تشپ  دـنراد و  ور  شیپ  یقح  ياهدیـسررس  تاـیاغ و  تادوـجوم  یتـقو  سپ ,  دـشاب 

اه نآ  هطـساو  هب  هکدـن  درو مـی کـنـ ـ خر يروما بـ اب  اصوصخ  فیلکت  بابرا  وامومع  تادوجوم  یمامت  راـچان  دـشاب , یم  ناـشهارمهزین 
ناسنا دروم  رد  اـنعم  نیا  دـسر و  یم  تیلعف  هلحرم  هب  ـت ,  ـسا دو  ـ جو هوقلاـب مـ ناـشدوجو  رد  هک  تواقـش  تداعـس و  صقن و  لاـمک و 
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اریز دوش , یم  نشور  زین   (( صیحمت  )) و قحم ))   )) ياـنع مـ نآ چـه گـفـتـیـم ,  زا  دوـش . تقد  تسا  ـالتبا  ناـحتما و  فـیلکت  هب  فـلکم 
ـش یا ـ مزآ دروـم  هعماـج  یتـقو  اـی  ددرگ  زیاـمتم  شلیاذر  زا  وا  هـتفهن  لـیاضف  نآ  ببــس  هـب  دریگ و  رار  نا قـ ـتـحـ ما دروـم  نمؤـم  یتـقو 

زیمت يانعم  هب  هک  زین  صیحمت ))   )) مان دـنوش , کیکفت  هتخانـشزاب و  دـنلدرامیب  هک  یناسک  ناقفانم و  زا  نانمؤم  هجیتن ,  رد  دریگرار و  قـ
هدیدنـسپ و تالاح  تافـص و  رهاظ  هب  هک  قفاـنم  ـر و  فا ها کـ ـ گر هـمـچـنـیـن هـ دـنک . یم  قدـص  لـمع  نیا  رب  تسا  ندـش  ادـج  نداد و 
رو کـنـد كدنا ظـهـ كدنا  اه  نآ  ینطاب  يدیلپ  ثبخ و   , هجیتن رد  دـنریگ و  رارق  دـنوادخ  یپایپ  تا  ـ نا ـتـحـ مادرو دـنراد مـ يدـنیاشوخ 

نساحم یجیردت  ندرب  نیب  زا  ینع  یـ مـحـق ))   )) نامه نیا  دورب  نیب  زا  اه  نآ  يرهاظ  تلیضف  يا ,  هلیذر  تفص  ره  ند  را شـ ـکـ شآ ـا  بو
دنپ نانآ  ات   ) مینادرگ یم  تبون  هب  مدرم  نایم  ار  يزوریپو )  تس  ـکـ ـش ي   ) ـا هزور نیا  ام  و  : )) دیامرف یم  لاعتم  يادخ  دشاب  یم  اه , نآ 
یمن تسود  ار  نارگمتـس  ادخ  ودریگب  یناهاوگ  امـش  نایم  زا  درادب و  مولعم  دنا  هدروآ  نامیا  اعقاو )  ) هک ار  یناس  دنوادخ کـ و  دـنریگ )

زین يرگید  تهج  زا  نارفاک  دزاس .)) دوبان  جـیردت )  هب   ) ار نارفاک  دـنادرگ و  صلاخ  دـنا , هدروآ  ناـمیا  هک  ار  یناـسک  ادـخ  اـت  دراد و 
ادخ يارب  نید  ندش  تسد  کی  صلا و  ـر و خـ ـش حال بـ ـ ـص تمـس  رد  یتسه  هک  دیامرف  یم  لاعتم  يادخ  هک  نیا  نآ  دنوش و  یم  دوبان 

هب نم  هتـسیاش  ناگدنبار  نیمز  انامه  : )) دیامرف یم  و  تسا ))  يراگزیهرپ  نآ  زا  کین )   ) ماجرف و  : )) دیامرف یم  دـنوادخ  دور  یم  شیپ 
((. درب دنهاوخ  ثرا 

 . شیاتس

 . شیاتس راوازس 

شرامش هتـسیاشو  وکین  شیاتـس  راوازـس  وت  ایادخ ! راب  دنناوتان ـ . وا  شیاتـس  زا  نارونخـس  هکدزـس  ار  ییادخ  شیاتـس  ع :)   ) یلع ماما   ـ
نیرتهب وت  هک  تسا  ببـس  نادـب  دوش , هتـسب  دـیما  وت  هب  رگاو  ینامرآ  وزرآ و  نیرتهب  وت  هک  تسور  نآ  زا   , يوش وزرآ  وت  رگا  يرایـسب 

نوناک هجوتم  ار  نآ  میوگن و  انث  ار  وت  زج  يدحاو  میاتس  ار نـ نآ غـیـر تـو  يداد کـه بـا  يرو  ـخـنـ ـس ناو  وت بـه مـن تـ ایادخ , راب  يدیما 
هن يدامتعا  ناشیاطع  هب  تسین و  يدـیما  اه  نآ  ریخ  هب  هک  نیقولخم  ینعی   ) يدامتعا یب  کش و  ياه  هاگیاجو  تیمورحم  یماکان و  ياه 

تدوخ يانث  حدم و  هجوتمار  نآ  و   ) یتشادزاب دنقولخم  هدرورپ و  تسددوخ  هک  نانآ  رب  ییوگانث  نایمدآ و  ندوتسزا  ار  منابز  مزاسن ,  ( 
حدم نیا  راوازس  ار  یسک  وتزج  تسوت و  صاخ  یگناگی  دناد و  یم  هناگیار  وت  اهنت  هک  هداتسیا  یسک  وت  هاگش  رد پـیـ , ادنوادخ يدرک ) 

. دناد یمناهشیاتس  و 

 . شیاتس شهوکن 

, دـنک یم  شیاتـس  وت  زا  ـی کـه  ـس کـ دـشاب ـ . هتـشاد  فاـصنا  ییکین  اـی  یتشز  ناـیب  رد  ناـبز  هک  دـیآ  یم  شیپ  رتمک  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
غیرد وا  زا  ار  دوخ  شـشخب  رگا  هچ ,  دزرو  یم  تنایخ  یل و  ـ غد وت  اـب  دـبیرف و  یم  ار  وتدرخ  ساـسا ,  یب  شیاتـس  نیغورد و  فیرعتاـب 

رد ع ـ )   ) نس ما حـ ـ ما دهد ـ . تبـسن  وت  هب  ار  یبیع  یتشز و  ره  دنزب و  وت  رب  یگنن  ره  غاد  هاگ  نآ  يراد ,  زاب  يو  زا  ار  تناسحا  ای  ینک 
وگغورد ارم  ای  مسانش ,  یموت  زا  رتهب  ار  مدو  ار مـن خـ ـ یز ییاتسب ,  ارم  ادابم  : ـ  دهد شدنپ  درک  شهاوخ  ترضح  نآزا  هک  يدرم  خساپ 

نم دزن  یسک  زا  ای  دنک ,) یمندامتعا  شرظن  فرح و  ـی بـه  ـس کـ  ) دراد ير نـ يار و نـظـ دوش  هدرمـش  وگغورد  هک  یـسکاریز  يرامش , 
ام هب  (ص )  ادـخ لوسر  ورمع : نب  دادـقم  ورب ـ . یتساوخ  هاگره  يرآ ,  دومرف : ترـضح  مورب  دـیهد  هزاـجا  درک : ضرعدرم  ینک  تبیغ 
هب تشادرب و  كاخ  یتشم  دوسا  نب  دادقمدرک  شیاتس  وا  زاو  دمآ  نامثع  دزن  يدرم  میـشاپب ـ .  كاخ  نایوگ  حدم  تروص  هب  هک  دومرف 
هک هدـش  تیاور  دیـشاپب ـ . كاخ  ناشتروص  هب  دـیدید , ار  نایوگ  هحیدـم  هاـگره  دومرف :  ( (ص ادـخ لوسر  تفگ :  دیـشاپ و  وا  تروص 
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, دونـشب ار  وت  حدـم  ـن  یار ـ گا يد  ار کـنـ ـیـقـت  فر ندرگ  وت ! رب  ياو  دومرف : ترـضح  درک  حدـم  ار  يدرم  (ص )  ربمایپروضح رد  يدرم 
نطاـب و زا  یلو  مراد  تسودار  ینـالف  دـیوگب : دیاتـسب , ار  شردارب  تساوخریزگاـن  امـش  زا  یکی  رگا  دوـمرف : سپـسدوش  یمن  راگتـسر 

یبا نب  نامحرلادب  عـ دـشاب ـ . شیاتـس )  لباق  كاپ و   ) نینچ هک  دـسر  یمرظن  هب  تسادـخ و  اب  شباسح  مرادـن ,  ربخ  سک  چـیه  تبقاع 
: دومرف هاگ  نآ  يدرک  عطقار  تق  ـیـ فر ندر  گـ دو : ـ مر وا فـ هب  راب  هس  ربمایپدوتـس  ار  يدرم  (ص )  ربمایپ روضح  رد  يدرم   : شردپ زا  هرکب 

یم دومناو  و   ) دیوگب دهاوخ  یم  هک  تسا  هنوگ  نامه  منک  یم  لایخ  دـیوگب : , دـش دوخ  ـت  ـسود ندوتـس  زا  راچان  امـشزا  يدرف  هاگره 
فیرعتوا رگا  مسق  ادخ  هب  یتسکش  ار  ترداربرمک  وت ! رب  سوسفا  (ص :)  ادخ ربمایپ  تسا ـ .  هاگآ  ادخ  وا  راک  تبقاع  نطابزا و  و  دنک )

ینـالف : دـیوگب درک , شیاتــس  ار  شرداربا  ـمـ ــش زا  ها یـکـی  ـ گر ـد هـ ــش ـد  هاو را نـخـ ـتـگـ ــسرز ـ گر هـ دو , ـنـ ــش ار بـ وـت  ياهدـیجمت  و 
رد يدر  مـ ـی :  ــسو ـ مو ـ با مرادـن ـ .  ربـخ  عـطق  روـط  هـب  سک  چــیه  تبقاـع  نطاـب و  زا  اـما  تـسا )  شیاتــس  لـباق  بوـخ و  مدآارهاـظ  )

ینک یم  كاله  ار  وا  هک  ناسرن  شـشوگ  ار بـه  فر هـا  نیا حـ دومرفادخ : لوسر  درک , شیاتـس  فیرعت و  يدرم  زا   ( (ص ربمایپروض حـ
ادخ تمحر  متفگ :  نم  درم ,  ( ضر  ) نوعظم نب  نامثع  یتقو  العلا : ما  دوش ـ . یمن  راگتسر  دونـشب  وت  زا  ار ) اهـشیاتسو  فیرعت  نیا   ) رگا

ار وا  ادـخ  هک  یناد  یم  اـجکزا  دومرف : (ص )  ادـخ لوسر  تسا  هتـشاد  یمارگار  وت  دـنوادخ  هک  مهد  یهاوگ مـیـ بئاـسلاوبا ,  يا  وت  رب 
هک نم  مسق  ادخ  هب  مراد  یبو  ـ خو ریخ  دیما  شیارب  نم  و  دمآ ) شغارس  هب  گرم   ) دیسر وا  هب  شراگدرورپ  نیقی  تسا ؟  هتـشاد  یمار  گـ

مهاوخن یکاپ  هب  ار  سک  چیه  وازا  دعب  مسق  ادخ  هب  تفگ :  العلا  ما  درک  دهاوخ  هچ  امش  اب  نم و  اب  دنوادخ  مناد  یمن  متسهادخ  لوسر 
. دوتس

 . شیاتس ماجرف 

رـس راک  نیا  هک  اریز  , دیزیهرپب رگیدکی  ییوگ  حدـم  زا  تسا ـ .  ندـیرب  رـس  نآ  هک  دـیزیهرپب , شیاتـس  حدـم و  زا  (ص :)  ادـخ ربمایپ   ـ
هاگره دیاتـسب ـ . ار  وا  شیور  هب  ور  هک  نیا  ات  تسا  رتهب  وا  يارب  دـنک , هلمح  يدرم  هب  نارب  زیت و  يدراک  اـب  يدرم  رگا  تسا ـ .  ندـیرب 

 . تسا هدیرب  ار  ترسدیاتسب  ار  وت  هک  یسک  ع :)   ) یلع ماما  یشاب ـ .  هدیشک  شیولگ  رب  غیت  هک  راگنا  ییاتسبار ,  وا  تردارب  يور  هب  ور 

. دروخ ار  حدم  بیرف  دیابن 

حدمزا سک  ره  تسین و  دنمدرخ  دوش , هدیجنردوخ  هرابرد  قحان  غورد و  نخـس  زا  سکره  هک  دـی  ـ ناد بـ مدر ,  يا مـ ع :)   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
راچد هجیتن  رد  هک  روخم  ار  نادان  حدم  نخـس و  بیرف  ع :)   ) قداص ما  ـ ما دشاب ـ . یمن  میکح  , دوش لاحـشوخ  دوخ  هرابرد  نادان  يانث  و 

 , مدرم نیرت  ناداـن  ع :)   ) یلع ما  ـ ما تسا ـ .  ینتورف  تداـبع و  لـمع ,  نیرتهباریز  يدرگ ,  رورغم  تلمع  هب  يوش و  يزارفندرگو  ربـکت 
ـ . دزاس یم  وا  روفنم  ار  هاوخریخو  دهد  یم  هولج  ابیز  شرظن  رد  ار  تشز  هک  دروخبار  یسولپاچ  رگشیاتس  نخس  بیرف  هک  تسا  یـسک 
هنتف هب  ای   ) دوش هتفیرف  دوخ  هراـبرد  نارگید  ياـنث  حدـم و  زا  هک  یـسک  اـسب  دروخ  بیرف  دوخ  هراـبرد  مدرم  شیاتـس  زا  هک  یـسک  اـسب 

(. دتفارد

 . شیاتس رد  راصتخا 

ـ .  تسا شهوکن  شیاتس و  رد  قارغا  تقامح ,  نیرتگرزب  نک ـ .  هاتوک  يدیهوکن  هاگره  نکرـصتخم  يدوتـس  هاگره  ع :)   ) یلع ماما   ـ
شیات حد و سـ يد مـ زا تـنـ ار  دو  خـ دنادرگ ـ . یم  کیدزن  ربک  رورغ و  هب  دروآ و  یم  يدنـسپدوخ  هک  تسا  ییـسولپاچ  دایز , ییوگانث 

يدنسپدوخ  ( حودمم رد   ) زیمآ هغلابم  شیاتس  دننک ـ . یم  داجیا  رورغ ) ربکزا و   ) يدنگ داب  لد  رد  شیاتـس  حدم و  هک  اریز  دیراد , هگن 
)ي اه ماد  و   ) اه تصرف  نیرت  مکحم  زا  زیمآ , قارغا  شیاتـس  حدم و  نتـشاد  تسود  دناشک ـ . یم  تلفغو )   ) بیرف هب  دروآ و  یم  دیدپ 
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زا  ) ار اه  هناخ  دزاس و  یمرک  روک و  نید  زا  ار ) حودـمم   ) زیمآ هغلابم  يانثو  حدـم  نتـشاد  تسود  (ص :)  ادـخ ربما  پـیـ تسا ـ .  ناـطیش 
. دنک یم  یلاخ  شلها ) 

 . يوگ هحیدم  خساپ  رد 

هتفگ ادخ  يانث  رد  هک  ار  یتایبا  دوب : ـ  هدورـس  يرعـش  (ص )  ربمایپ حدم  ادـخ و  يانث  رد  هک  عیرـس  نب  دوسا  هب  (ص ـ )  اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
لـصفم نانخـس  یط  هک  دوـخ  باحـصا  زا  یکی  خـسا  رد پـ ع ـ )   ) ما عـلـی ـ ما راذـگاو ـ . يا  هتفگ  نم  حدـم  رد  ار  هـچ  نآو  ناوـخب  يا 

هوکـش لـالج و  هک  یـسک  درک : ـ  مـالعا  ار  ناـشیا  زا  دوخ  تعاـطاو  يونـش  فرح  داد و  ـخ مـثـبـت  ـسا ترـضح پـ هب  يزیمآ  شیاـتس 
وا زج  يزیچ  ره  ادخ ـ  تم  رطاخ عـظـ هب  هک ـ  تسا  فظوم  تمظع ,  اب  شلد  رد  وا  ماقم  دـشاب و  گرزب  شناج  رد  ناح  ـبـ ـس ـد  نواد خـ

ییاتسدوخ هتفیش  دوش  نامگ  هک  تسا  نیا  هتسیاش  را و  ـتـکـ ـسرد مدرم  دزن  رد  نارادمامز  تالاح  نیرت  تسپ  زا  دیآ  کچوک  شرظنرد 
تسود ار  انث  حدم و  ندینشو  زیمآ  قارغا  شیاتـس  نم  هک  درذگب  امـش  نهذرد  یتح  مرادن  شوخ  دوش  ریبعت  ربک  هب  ناشرادرکو  دنتـسه 
عوضخ رطاخ  هب  ار  لیم  نیا  دن , ـ یو انث گـ حدم و  ارم  هک  متشاد  یم  تسود  ضرف )  هب   ) مه رگا  متـسین و  چـنـیـن  ـ  هّللاد بـحـمـ مراد مـن ـ 
لمحت زا  سپ  ار  شیاتـس  حدم و  مدرم  تسا  نکم  مدر مـ ـا مـی کـ هر تسا ,  رت  هدنبیز  ییایربک  تمظع و  هب  هک  كاپ  دـنوادخ  ربارب  رد 

يارب منکفا  یم  یتخس  جنر و  هبار  دوخ  دینیب  یم  هک  نیا   ) اریز دییوگن , انث  حدمارم و  امش  نکیل  دنبایب  نیریش  يراک )  رد   ) تقشمو جنر 
زا زونه  هک  یقو  حـقـ  , مزا ـ ـس جراـخ  تسه  مندرگ  رب  امـش  ادـخ و  بناـجزا  هک  یقوقح  تیلوؤسم  زا  ار  دوخ  مهاوخ  یم   ( هک تسا  نیا 
اب , دـنیوگ یم  نخـس  شکندرگ  نارادـمامز  اب  هک  هنو  نآ گـ سپ  مروآ  اج  هب  دـیاب  هک  یفیاظو  تابجاوو و  ما  هتفاین  تغارف  اه  نآ  ماجنا 

قلمت يزاسرهاظ و  اب  دینکن و  نمروضح  رد  دوش  یم  ینابصع  نایاور  ـ نا ـ مر رو فـ ـ ـض ـ حرد ییاه کـه  يراک  هظفاحم  دییوگم و  نخـس  نم 
يدا ـ یز اریز  شاب !  بظاوم  درک : ـ  رایـسب  طارفا  ترـضح  نآ  شیاتـسو  حدـم  رد  هک  يدرف  هب  ع ـ )   ) يداـه ما  ـ ما دـییامننراتفر ـ . نم  اـب 

ـ .  شاب هتـشاد  تین  نسح  رادرب و  تسد  قلمت  زا  یتفرگرارق ,  تردارب  دامتعا  دروم  نوچ  دوش و  یم  ینامگدب  ثعاب  شیاتـس ,  حدـم و 
یم نانآ  زا  رتهب  ار  دوخ  نم  یـسانش و  یم  مدوخزا  رتهب  ارم  وت  ایادخ , دومرف : ترـضح  دندوتـسار  وا  ع )   ) یلع ماما  روضح  رد  يا  هدـع 

ربمایپ ياشخبب ـ .  ام  رب  دنناد  یمنام  هرابرد  هک  مه  ار  هچ  نآ  دـننک و  یم  نامگ  نانآ  هک  هد  رارق  يزیچ  نآ  زا  رتهب  ار  ام  ایادـخ , مسانش 
زا مـن  ) ار کـه نآ چـه  هد و  رار  دـنرادنپ قـ یم  هچ  نآ  زا  رتهب  ارم  ایادـخ , راب  وگب : دـش , شیاتـس  وتزا  تروضح  رد  هاگره  (ص :)  ادـخ

يدرف هاگره  : ـ  ناراگزیهر ـف پـ ـصو رد  ع ـ )   ) ما عـلـی ـ ما امرفم ـ . ما  هذخاؤم  دنیوگ , یم  نانیا  هچ  نادب  ياشخبب و  نم  رب  دنناد  یم  )نـ
یم سک  ره  زا  رتـهب  ار  دوخ  نم  دـیوگ : یمو  دو  ـ ـش نا مـی  ـ ـسار ـنـد هـ یو شا مـی گـ هرا  ـ برد هچ  نآزا  دوش , هدوتـس  یکاـپ  هب  ناـنآ  زا 
رارق دنرادنپ  یم  هچ  نآزا  رترب  ارم  ریگم و  نم  رب  دنیوگ  یم  هچ  نآ  ایادخراب , دسانـش ! یم  ارم  مدو ,  زا خـ مرا بـهـتـر  ـ گدرور ـ پو مسانش 
نخس دنام و  ملاسات  دنام , یم  شوماخ  نمؤم  (ع :)  دا ـجـ ـس ما  ـ ما زرمایب ـ . ياشخبب و  نم  رب  دنناد , یمن  نم )  ناهانگ  زا   ) ار هچ  نآ  هد و 

زا دــنناد , یمن  هـک  هـچ  نآ  زا  دوـش و  یم  ناـساره  دــنیو  نآ چـه مـی گـ زا  دو , ـ ــش هدو  ـتـ ــس یکاـپ  هـب  رگا  درب  دوـس  اـت  دــیوگ , یم 
 ( ترخآ رد   ) شلامعا ندرمش  رب  زا  دهد و  یمن  شبیرف  شدیاتس )  یم  (و  دسانش یمن  ار  وا  هک  یـسک  نخـس  دبلط  یم  شزرمآدنوادخ 

. دسرت یم 

 . یسک زا  اجبان  شیاتس 

اعطق دنوش  شیاتسدنا  هدرک  هچ نـ نآ  هب  دنراد  تسود  دننک و  یم  ینامداشدنا  هدرک  هچ  نادب  هک  یناس  نا مـبـر کـ ـبـتـه گـمـ لا  . )) نآرق
وا رد  هک  یتفـص  هب  ار  یـسک  ادابم  ع :)   ) یلع ما  ـ ما تسا ـ .))  كاندرد  یباذـع  ار  نانآ  تسا  باذـعزا  یتاجن  نانآ  يارب  هک  ربم  ناـمگ 
نآ هب  ار  يرگید  هک  یسک  دزاس ـ . یم  راکشآار  وت  غورد  دهد و  یم  ناشن  تسه  هک  نانچار  وا  تفص  وا  رادرک  اریز  ییاتـسب ,  تسین , 
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نیمه هک  نآ  هچ  دنک , یم  هرخسم  ار  وت  , دیاتسب يرادن  هچ  نآ  هب  ار  وت  کـسـی کـه  دنک ـ . یم  هرخسم  ار  وا  عقاو )  رد   ) دیاتسبدرادن هچ 
هتفرگ رارق  رخسمت  دروم  عقاورد )   ) دوش هدوتس  تهج  یب  هک  یـسک  دشوک ـ . یموت  وجه  شهوکن و  رد  ینکن  ناسحا  وا  هب  رگا  صخش 

هچ نآ  هب  ار  وت  هک  یـسک  تسوت ـ .  شهوکن   ( عقاو رد   ) راک نیا  یـشاب ,  لقاع  رگا  دیاتـسب , يرادن  هچ  نآ  هب  ار  وت  هک  یـسک  تسا ـ . 
دنک . یم  تشهوکن  تسینوترد  مه  هچ  نآ  هب  دیاتس , یم  يرادن 

يوشوربآ تمرح و  یب  وا ) طسوت   ) زین تهج  یب  هک  دشاب  دوز  اریز  نک ,  زیهرپ  دنک , یم  شیاتسو  حدم  تهج  یب  ار  وت  هک  یـسک  زا   ـ
متفگشرد دوش !  یم  تحارا  لاح نـ نیا  اب  تسهوا و  دوجو  رد  دناد  یم  هک  دوش  یم  هتفگ  يزیچوا  يدب  زا  هک  یـسک  زا  متفگـش  رد   ـ .

هک نآ  یب  نتشاد ,  شیاتس  راظتنا  دوش ـ .! یم  لاحـشوخ  لاح  نیا  اب  تسین و  وا  رد  دناد  یم  هکدوش  یم  هدوتـس  ییبوخ  هب  هک  یـسک  زا 
ار دوخ  دیاتـسب , درادن  شیاتـس  قاقحتـسا  هک  ار  يدرف  سک  ره  ع :)   ) ير ـکـ ـس ما عـ ـ ما تسا ـ .  تقامح  یـشاب ,  هتـشاد  ار  شقاقحتـسا 

یم هزوراهزور  دـنتفگ : دندوتـس و  ار  وت  مدرم  هاگره  , دوعـسم رـسپ  يا  (ص :)  ادـخ ربمای  پـ تسا ـ .  هداد  رارق  ینامگدـب  ماهتا و  ماـقمرد 
ـی نا ـ ـس ـ کر نا مـبـ هتبلا گـمـ : )) دـیامرف یم  لاعتم  يادـخاریز  وشم , نامداش  يدوبن  نینچ  هک  نآ  لاح   , ینک یم  تدابع  اه  بش  يریگ و 

یتاجن نانآ  يارب  هک  ربم  نامگ  اعطق  دـنوش , شیاتـس  دـنا  هدرکن  هچ  نآ  هب  دـنراد  تسود  ودـننک  یم  ینامداش  دـنا  هدرک  هچ  نادـب  هک 
یتسار ییاسراپ و  لها  هب  رتشا : ـ  کلام  هبدوخ  همان  زا  یـشخب  رد  ع ـ )   ) یل ما عـ ـ ما تسا ـ .))  كاندرد  یباذـع  ار  نانآ  تسا  باذـعزا 
شیاتـس هک  اریز  دنزاسن , تداشلد  يا  هدرکن  هک  يراک  ندوتـس  اب  دننکن و  قارغا  وت  شیاتـسرد  هک  نک  تیبرت  نانچ  ار  اه  نآ  دـنویپب و 

. دناشکربکت یشکرس و  هب  درآ و  يدنسپدوخ  دایز ,

 . شیاتس زا  ندش  داش  شهوکن 

هرابرد هچ  نآ  نومار  یباتیب مـکـن و پـیـ يدش ,  شهوکنرگا  وشم و  داش  يدش ,  شیاتس  رگا  یفعجدیزی : ـ  نب  رباج  هب  (ع ـ )  رقاب ماما   ـ
ببـس هب  لـجوزع ,  يادـخ  مشچ  زا  نداـتفا  تب  ـیـ ـص مـ  , ـت ـس وـت هـ رد  دـنا  هتفگ  هچ  نآ  هک  يدـیدرگا  شیدـنیب  تسا  هدـش  هتفگ  وـت 
یشاب يزیچ  نآ  فالخ  رگا  یسرت و  یم  نآزا  هک  تسا  مدرم  مش  زا چـ ـت  ندا ـتـ فا ـیـبـت  ـص ـ مزا رتگرزب  تقیقح ,  زا  تندش  كانمـشخ 

همه رگا  هک  هاگ  نآ  رگم  یتسین  ام  وریپ ) و   ) تسود وت  هک  نادب  و  يا .  هدروآ  تسد  هب  جنر  یب  هک  تسا  یباوث  دوخ  نیا  دنا , هتفگ  هک 
یبوخ درم  وت  دنیوگب : رگاو  دزاسن  نیگهودنا  ار  وت  نخس  نیا  یتسه ,  يدب  درم  وت  دنیوگ : ـد و بـ نو ناتسادمه شـ وتدض  رب  تنایرهشمه 

ناد ـی بـ یا ـتـنـ عا نآ چـه بـه بـی  هب  يدوب و  نآ  هار  هدنیوپ  رگا  جنسب ,  نآرق  اب  ار  تدوخ  هکلب  دنادرگن  تنامداش  نخس  ـن  یا هـسـتـی , 
هرابرد هچ  نآ  هک  اریز  شاب ,  شوخ  نک و  يرادیاپ  پـس   , يدو بغار بـ تسا  هدرک  بیغرت  نادب  هچ  نآ  هب  انتعا و  یب  تسا  هدـناوخارف 

هدنب ع :)   ) قداص ما  ـ ما يروخب ـ .  ار  مدرم  ياه  فرح  بیرفدیاب  ارچ  يدوب ,  ادج  نآرق  زا  رگا  اما  دـناسرن و  ینایز  وت  هب  هدـش  هتفگ  وت 
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دزن هک  یـسک  اریز  دـشاب , ناس  ـش یـکـ یار بـ مدر )  مـ  ) شهوکن شیاتـس و  هک  هاگ  نآ  رگم  دوشن , صلاـخ  يا  هدـنب  لاـعتم  يادـخ  يارب 
حدم و زا  دشاب و  هدیهوکن  ادـخ  دزن  هک  یـس  ـت کـ ـسا ـمـچـنـیـن  هو دو  ـ ـش هدـیهوکن نـمـی  مدرم  شهوکن  اب  , دـشاب حودـمم  دـنوادخ 
هد بـی ـ ـش ردقمو  مکح  وت  يارب  هچ  نآ  زا  دیازفا و  یمن  ادخدزن  وت  تلزنم  رب  نانآ  شیاتـس  هک  اریز  وشم , نا  ـ مدا ـ ـش زین  يدـحا  شیاتس 

. دهاک یمن  يا  هرذ  وت  ردق ) ) زا نآ  هک  اریز  وشم , ریگلد  زین  سک  چیه  شهوکن  زا  دنادرگ  یمن  تزا  نـیـ

. راکدب ندوتس  زا  زیهرپ 

ای صخش   ) ندرک شیاتس  یتسپ ,  نیرتگرزب  ع :)   ) یلع ماما  دیآ ـ . یم  مشخ  هب  دنوادخ  دوش , شیاتس  راکدب  هاگره  (ص :)  ادخ ربمایپ   ـ
ربمایپ تسا ـ .  نادـب  ندـناوخ  كاـپ  ناـهانگ ,  نیرتگرزب  تسا ـ .  ناـگیامورف  ندوتـس  اـه  بیع  نیرت  تشز  زا  تسا ـ .  هدـیهوکن  زیچ )

رـس زا  دیوگ و  حدم  ار  يرگمتـس  نارمک  هـر کـس حـ دیآ ـ . مشخ  هب  راگدرورپ  دزرلب و  شرع  دوش , هدوتـس  راکدب  هاگره  (ص :)  ادخ
يدرم هک  اـس  يا بـ ـر(ع :)  قا ما بـ ـ ما دـشاب ـ . شتآ  يوـس  هب  وا  رفـسمه  دـنادرگ , راوـخ  فـیفخ و  شرباربرد  ار  دوـخ  وا  هب  تشادمـشچ 

ماما تسین ـ .  دنوادخ  زج  ینمـشد  ار  وا  هک  نآ  لاح  دنک , نوگنرـس  ار  تنمـشد  دنوادخ  : دـیوگ یم  وا  هب  دوش و  یم  ور  هب  ور  یـسکاب 
. دوش يراج  ناکین  نابز  زا  هک  تسا  یشیاتس  شیاتس ,  نیرتهبدوش  يراج  نادب  نابز  زا  هک  تسا  یشیاتس   , شیاتس نیرتدب  ع :)   ) یلع

 . ییاتسدوخ زا  یهن 

هب تبس  نـ  ) ترا ـ گدرور پـ دنزرو , یم  يراددوخ  کچوک ـ  ياه  شزغلزج  اه ـ  يرا  ـتـکـ ـشز گرز و  نا بـ ـ ها زا گـنـ نا کـه  ـ نآ  . )) نآرق
 ( نادـهز رد   ) ناتناردام ياهمک  ـ ـش رد  ها کـه  نا گـ زا هـمـ دروآ و  دـیدپ  نیمز  زا  ارامـش  هک  مد  نآ  زا  يو  تسا  شزرمآ  خارف  اـه ) نآ 

ـا یآ  ((. )) تسا رتاناد  هدومن  يراگزیهرپ  هک  یسک  لاح )   ) هب وا  دیرامشم  كاپ  ار  ناتدوخ  سپ  تسارتاناد  امش  لاح )   ) هب دیدوب , هتفهن 
هب دنادرگ و  یم  كاپ  دهاوخبار  هک  ره  هک  تسادـخ  هکلب  تسین )  نینچ  ( ؟  يا هتـسیرگنندنرامش  یم  كاپ  ار  نتـشیوخ  هک  یناسک  بـه 

: ـ ))  دیرامـشم كاپ  ار  دوخ  سپ   )) هیآزا لاؤس  هب  ـخ  ـسا رد پـ ع ـ )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دـننیب ـ .)) یمن  متـس  ییامرخ  هتـسه  يور  خـن  ردـق 
ـد کـه ندو يا بـ هدع  دومرف : سپـس  ترـضح  نانخـس  نیا  لاثما  متفرگ و  هزور  زورید   , مدناوخ زامن  بشید  دـیوگ : ناسنا بـ هک  نیادـننام 
زور مـی ـب و  ـش ـا مـن  ما دو : ـ مر فـ  ( ع  ) عـلـی سپ ,  میتفرگ  هزور  زورید  میدناوخزامن و  بشید  ام  دـنتفگ : یم  دـش , یم  ـبـح  ـص نو  چـ

تسا یمدآ  ییاتسدوخ   , ییوگتسار نیرت  تشز  ع :)   ) یلع ماما  مباوخ ـ .  یم  مه  نآ  رد  مبایب  یتصرف  زین  زور  بش و  نیب  رگا  مباو و  خـ
مدرم نیرتدب  وا  مرتهب ,  مدرم  همهزا  نم  دیوگب : هک  ره  (ص :)  ادخ ربما  پـیـ تسا ـ .  هدیرب  رس  ار  نآ  دیاتـسب  ار  دوخ  سفن  هک  یـسک   ـ .

هک دوبن  رگا  هیواـعم : ـ  هب  دوخ  ياـه  هماـن  زا  یکی  رد  ع ـ )   ) یل ما عـ ـ ما تسا ـ .  یخزود  وا  متـسه ,  یتـشهب  نم  دـیوگب : هکره  تسا و 
ياه لد  هک  درمش  یم  رب  ار  يرامـش  یب  ياه  يراوگرزب  لیاضف و  هدنیوگ  نیا  هنیآ  ره  هدومرف ,  ییاتـسدوخ نـهـی  زا  ار  ناسنا  دنوادخ 

. دنیآ یمن  نارگ  ناگدنونش  ياه  شوگ  رب  تسانشآاه و  نآ  اب  نانمؤم 

 . تساور ییاتسدوخ  هک  ییاهاج 

نخس نیا  يا  هدینش  ـ نا ـ یآ يرآ  دوش  راچان  رگا  دیاتسبار : ـ ؟ دوخ  یسک  تساور  ایآ  دیسرپ :  هک  نایفس  هب  خساپ  رد  ع ـ )   ) قداص ماما   ـ
ـ .))  متـسه امـش  نیماو  هاوخریخ  نم  : )) ار حـلاص  هدـنب  نخـس  نیا  و   (( میاناد رادـهگن و  نم  هک  راـمگب  نیمز  نیازخرب  ارم  : )) ار فسوی 

: درک ضرع  یهاوخ ؟  یم  هچ  يدوهی ,  يا  دومرفربمایپ : دـش  هریخ  ترـضح  نآ  هب  تساخرب و   ( (ص ادـخ لوسر  ربارب  رد  يدوهی  يدرم 
شرـسرب ربا  اب  تفاکـش و  شیارب  ار  ایرد  دادوا و  هب  اص  تاروت و عـ تفگ و  نخـس  وا  اب  ادـخ  هک  ربمغیپ  نارمع  نب  یـسوم  اـی  يرترب  وت 

هاـنگ ع )   ) مدآ یتـقو  میوگ :  یم  ردـق ) نیمه  ) اـما دیاتـسب  ار  دوخ  هک  تسین  بوـخ  هدـنب ,  يارب  : دوـمرف (ص )  ربماـیپ تخادـنا ؟  هیاـس 
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. دیزرمآ ار  وا  دنوادخ  سپ  يزرمایبارم ,  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  دمحم  لآ  دمحم و  قح  بـه  ـا , یاد خـ دوب کـه گـفـت :  نیا  شا  هبوتدرک 

 . نز

 . نآرق رد  نز  درم و  يربارب 

نانز نادرمو و  وگت  ـ ـسار نانز  نادرم و  هشیپ و  تداـبع  ناـنز  نادرمو و  ناـمیا  اـب  ناـنز  نادرم و  ناـم و  ـلـ ـس نا مـ ـ نز نادر و  مـ  . )) نآرق
ادخ هک  ینانز  نادرم و  نمادکاپ و  نانزو  نادرم  راد و  هزور  نانز  نادرم و  هدنهد و  هقدص  نانزو  نادرم  نتورف و  نانز  نادرم و  ابیکش و 

هک یماـگ  هـنـ نا :  ـل بـن حـیـ تا مـقـ تسا ـ .))  هتخاـس  مهارف  گرزب  یـشاداپ  شزرمآ و  ناـنآ  هـمه  يارب  ادـخ  دـننک , یمداـی  ناوارف  ار 
هراـبرد اـیآ  تفگ :  تفر و  (ص )  ادـخ لوـسر  نارـسمه  دزن  تشگرب ,  هشبح  زا  بلاـط  یبا  نب  رفعج  دوـخ  رهوـش  اـب  سیمع  تنبامـسا 
هدنزاب مورحم و  اه  نز  ادخ , لوسر  يا  درک : ضرع  تفر و  (ص )  ادخ لوسر  دزنامسا  هن  دنت : گـفـ تسه ؟  نآرق  زا  يزیچ  مه   ( نانز ) ام

نیملـسملا و نا   )) ینعی هیآ ـ  نیا  لاعتم  يادـخ  سپ  دوش  یمن  داـی  یبوخ  هباـهدرم  دـننام  اـه  نآ  زا  نوچ  درک : ضرع  ارچ ؟ : دومرف دـنا !
زا درف  ود  نزو ,  درم  هک  دنک  یم  مکح  ـه چـنـیـن  بر هد و تـجـ ـ ها مـشـ هسیاقم .:  کی  یفسلف و  ثحب  کی  داتسرف . ورفار  تاملـسملا ـ )) 

هدهاشم زین  نز  فنص  رد  یتوافت ,  چیه  یب  دوش , یم  هدید  درم  فنـص  رد  هک  يراثآ  هیلک  اریز  , دنتـس هـ ناسنا ,  نامه  ینعی  عون ,  کی 
نآ رد  زین  تیعون  نامه  ینع  راثآ یـ نآ  عوضوم  اشنم و  دوش , هدهاشم  يدوجوم  رد  عون  کی  راثآ  هاگره  هک  تسین  یک  ـ ـشو دو  ـ ـش مـی 

یمن نآ  بجوم  توافت  نیا  اما  دنتوافتم  فعضو  تدش  ظاحل  هب  فنـص  ود  رد  كرتشم  راثآ  يا  هراپ  هتبلا  تشاد  دهاوخ  ققحت  دوجوم 
زین رگید  فنص  رد  فنـصود ,  زا  یکی  رد  دوجوم  یعون  تالامک  هک  دوش  یم  نشور  نا ,  ـ ـس نیدب  دورب  نیب  زا  درف  رد  تیعون  هکدوش 
نیر هک بـهـتـ دوـش  یم  موـلعم  بیترت ,  نیدـب  از  برقت  لاـمعا  تاـعاط و  ناـمیا و  زا  هدـمآرب  يوـنعم  تـالامک  هلمج  زا  تـسا ,  مـهارف 

زا همه  هک  نز ,  ای  درم  زا  ار , امـشزا  یلمع  بحاص  چیه  لمع  نم   : )) هک تسا  هفیرـش  هیآ  نیا  انعم , نیا  ندناسر  رد  نخـس  نیرتعماجو 
باتکود نیا  هاگیاج  نایم  توافت  دینک , هسیاقم  تسا  هدمآ  تاروت  رد  هک  هچ  نآ  اب  ار  نخـس  نیا  هاگره  منک .))  یمن  هابت  دـیرگیدکی ,

لقع تمکح و  بل  تفرعمرب و بـحـث و طـ ار  دوخ  لد  هتشگرب  سپ ,  تسا :  هدمآ  تاروت  هعماج  رفس  رد  الثم  دوش  یم  راکشآ  ناتیار  بـ
تـسد تساه و  هلتو  اه  ماد  شلد  هک  نز  هک  متفایرد  ـت و  ـسا یگناوید  تقامح  تسا و  تقامح  ترارـش  هک  منادـب  ات  متخاس  لوغـشم 

رتشی بـ تفاین .  ینز  اه  نآ  عیمج  زا  اما  متفایرازه  زا  درم  کی  تفگ :  هک  نآ  اـت  تسا  گرم  زا  رتخلت  يزیچ  دـشاب , یم  اهدـنمک  شیاـه 
یناطیـش سجن و  يدوجوم  ار  نز  نانوی  رد  دنتـسناد  یمن  ناحبـس  يادخ  هاگرد  لوبقم  ار  نز  يدابع  لامعا  یتح  هتـشذگ ,  للم  ماوقا و 

عمجم دندوب  لئاق  یناسنا  درجم  سفن  درم  يارب  اما  درادـن  نـفـس ))   )) نز هک  دـندوب  دـقتعم  ناینانوی  زا  یخرب  اه و  یمورو  دـندیمان  یم 
ـب یر ات قـ تسا  هدش  هدیرفآ  درم  هب  تمدخ  يارب  اما  تسا  ناسنا  نز  هک  داد  رظن  نینچ  نز  هرابرددایز  ثح  زا بـ دـعب  لاس 586 م  هسنارف 
هک يروآ  تفگش  بیجعدیاقع و  نتسناد  يارب  تفر  یمن  رامش  هب  یناسنا  هعماج  زج  نز  زین  ناتسلگنا  رد  نیا ,  زا  شی  لا پـ ـ ـسد ـ ـص بـه 

. دوش هعجارم  فلتخم  ماوقا  للم و  بادآ  دیاقع و  ارآ و  ياه  باتک  هب  تسا ,  هدش  زاربا  نز  هرابرد 

 (. (ص ربمایپ دزن  نانز  هدنیامن 

رد و پـ ـد و گـفـت :  مآ دو ـ  هتـسشن بـ باحـصا  عمج  رد  هک  (ص ـ )  ربمایپ دزن  هک  دـنک  یم  لقن  يراصنا  دـیزی  رتخد  امـسا  زا  یقه  بـیـ  ـ
ملاع برغ  قرـش و  رد  ینز  چیه  هک  مناد  یم  موش ـ  ـت  یاد فـ ما و ـ  هدـمآ  امـشدزن  اه  نز  فرط  زا  یگدـنیامن  هب  نم  تیادـف !  هب  مردام 

وت و هب  مه  اـمو  داتـسرف  ناـنز  نادرم و  يوس  قح  هب  ار  وـت  دـنوادخدوب  دـهاوخ  يار  مه  نم  اـب  هک  نیا  رگم  دونـشبارم  نخـس  هک  تسین 
میـشا و امـش مـی بـ ياه  هناخ  ساـسا  میتسه و  روصحم  دودـحم و  ناـنز  هفیاـط  اـم  میدروآ  ناـم  ـ یا ـت  ـسا هدا  ـتـ ـسر ار فـ وت  هک  ییادـخ 
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هعمج و زامن  الثمدـیراد  ییاـه  يرتر  اـم بـ رب  اـهدرم  امـش  اـما  میوش  یم  هلماـح  ار  امـش  نادـنزرف  میروآ و  یمرب  ار  امـش  ياـه  شهاوخ 
داهج , اه نیا  همه  زا  رتالاب  دیور و  یم  جح  ترایز  هب  یپایپ  دینک و  یم  هزانج  عییـشت  دیور , یم  نارامیب  تدایع  هب  دیناوخ , یم  تعامج 

مینک و یم  ظـفح  ار  امـش  لاومااـم  دور , یم  نوری  ـه بـ نا زا خـ دا  هر یـا جـهـ يار حـج یـا عـمـ ـمـا بـ ـش زا  يدرم  هاـگره  تسادـخ  هار  رد 
. ؟  میتسین امـش  کیرـش  باوث  رجا و  رد  ایآ  ادخ , لوسر  يا  سپ ,  مینک  یم  تیبرت  ار  ناتنادنزرف  میفاب و  یم  ار  ناتیاهـسابل  ياه  هچرا  پـ

یبوخ ـن  یا دو بـه  ـن خـ ید روما  زا  شـسرپ  رد  ینز  هک  دـیا  هدینـش  لاح  هب  ات  ایآ  دومرفو : درک  دوخ  باحـصا  هب  ور  ـالماک  (ص )  ربماـیپ
ـمـا ـسا ور بـه  ـبـر(ص )  ما ـپـس پـیـ ـس دسرب .! هیاپ  نیدـب  ات  ینز  هک  میدرک  یمن  نامگ  ادـخ , لوسر  يا  دـندرک : ضرع  دـیوگب ؟ نخس 

نانز امش  زا  کیره  يرادرهوش  وکین  هک  نک  مالعا  دنا  هداتسرف  یگدن  ـ یا هب نـمـ ار  وت  هک  ـی  نا ـ نز در و بـه  ـ گر بـ نز ,  يا  : دو ـ مر در و فـ کـ
یم يربارب  يدرب )  ماـن  نادرم  يارب  هک   ) لاـمعا نیا  هم  بـا هـ يرا )  رد کـ  ) وا ـق  فاو زا نـظـر مـ ندر  يور کـ ـیـ پو شدرم  تیاـضر  بلج  و 

(ص ادـخ لوسر  دزن  ینز  يردـخدیع :  ـ ـسو ـ با تشگرب ـ .  تفگ ,  یم  ریبکت  و  هّللا )  الا  هلا  ال   ) لیلهت يداش  زا  هک  یلاـح  رد  امـسا  دـنک 
زا مییایب و  ناترضحم  هب  ات  امرف  نییعتام  يارب  مه  يزور  دننک  هدا مـی  ـتـفـ سا امـش  نانخـسزا  اهدرم  ادخ , لوسر  يا  درک : ضرع  دمآ و  (

دوعوم زور  رد  دـییآ  درگ  اج  نامهبو  نالف  رد  زور  نامهب  نالف و  دومرف : ربماـیپ  يزوماـیب  زین  اـم  هب  دزومآ  یم  امـش  هب  دـنوادخ  هچ  نآ 
حیـضوت رد  نازیملا ,  رد  یئاب  ـ طا ـه طـبـ مال عـ داد . شزومآ  نانآ  هب  ار  ادـخ  میلاعت  تفر و  نانآ  عمج  هب  (ص )  ربمایپ دـندش و  عمج  نانز 

و (ص )  ربمایپروضح هب  ناـنز  ندـمآ  رگناـیب  هک  نآ ,  لاـثما  ثید و  ـن حـ یا رد  لـمات  تقد و  زا  دـسیون : یم  دـیزی , رتخد  امـسا  ثیدـح 
ینیـشن و هدرپ  نیع  رد  نانز  هک  دوش  یم  مولعم  دنـشاب , یم  ناشیا  هب  طوبرم  یمال  ـ ـسا لئا  ـ ـس ـ مو ـن  ید ماکحا  هراـبرد  ناـشیا  اـب  وگتفگ 

عونمم دمآ , یم  شی  نا پـ ـشـ یار هاگ بـ هک  یتالکشم  لح  رد  یعس  ودوخ  رما  یلو  دزن  دمآ  تفر و  زا  زگره  هناخ ,  ياهراک  هب  نتخادر  پـ
 . میا هدرک  ثحب  نآ  زا  نارمع ,  لآ  هروس  رخآ  رد   , یمالسا طباور  زا  نخس  نمض  رد  هک  تسا  يا  هدیقع  يدازآ  نامه  نیا  دنا و  هدوبن 

تسا نیا  مالـسارظن ,  زا  نز  یگدنز  رد  هدیدنـس  شور پـ ـن کـه  یا لوا  دوش .: یم  هدافتـسازین  رگید  هتکن  دنچ  نآ  لاثما  ثیدح و  نیا  زا 
بیغرت هکلب  تسین  بجاو  اـما  تسا  هدیدنـسپ  تنـس  کـی  هچرگ  شور  نیا  دزادرپـب  دـنزر  ـیـت فـ بر ـ تو هناـخ  یلخاد  روـما  هرادا  هب  هـک 
ترخآ باوث  حیجرت  ادخ و  يدونشخ  بسک  و  اوقت ـ  ياضف  اضف  تسا و  ینیدطیحم  طیحم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  ییا ـ  ـتـحـبـ سا ـق  یو ـشـ تو

 , یگداوناخ یگدنز  هب  یگتسبلد  نادنزرف و  هب  تبحم  وایح  دننام عـفـت و  نانز ,  رد  هتـسیاش  ياه  يوخ  قلخ و  شرورپ  ایند و  عاتم  رب 
نآ دوجو  رد  هتفهن  كاپ  فطاوع  ندرک  هدـنز  هب  مامت  ماـمتها  روما و  نیا  هب  ناـنز  نتخادر  پـ تشاد .  یم  ظوفحم  ار  شور  تنـس و  نیا 

تـشاد یمزاب  تسا ,  هتـسناد  زاجم  ناشیارب  دنوادخ  هک  يدودحو  دـح  رد  نانآ  اب  سامت  نادرم و  عماج  ند بـه مـ ـ ـش دراوزا  ار  نانز  اه ,
يدازآ هب  موسوم  یبرغ  يراگنلو  هک  نآ  ات  دوب  یقاب  ناناملـسم  ناـیم  رد  يداـمتم  ياـه  نرق  شور  نیا  هک  تسا  نآ  بلطم  نیا  رب  هاوگ 

هک نآ  یب  , دـناشک ناملـسم  نادرم  نانز و  نایم  هب  ار  یگدـنز  داسفو  قالخا  یها  تفای و تـبـ هار  ناناملـسم  نانز  نایم  هب   , نانز یعامتجا 
ار نامسآ  تاکر  ياهرد بـ دنوادخ  نامگیب  , دنتـشاد اوقت  نامیا و  مدرم  رگا  دش  دنهاوخ  هجوتم  يدوز  هب  هتبلا  ـد و  نو ـ ـش هجوتم  ناشدوخ 

مود نـکـتـه  دندش . راتفرگ  هجیتن ,  رد  دندرک و  بیذکت  اما  دـمآ  یم  ناشغارـس  هب  نیمز  نامـسآ و  زا  اه  تمعن  دوشگ و  یم  ناشیور  هب 
زین تموکح  تواضق و  هک  هنوگ  نامه   , تسا نانز  يارب  داهج  رد  تکرش  تیعونمم  مالـسارد ,  بجاو  ياه  ـنـت  ـس زا  ـن کـه یـکـی  یا
نود بـ ادـخ , هار  رد  داهج  تلیـضف  زا  نز  تیمورحم  لثم  ار , اه  تیمورحم  نیا  مالـسا  ـن کـه  یا مو  ـ ـس نـکـتـه  دـشاب . یم  عونمم  ناشیارب 

صوصخم لیاضف  نآ  اب  مالـسا  رظن  زا  هک  زیمآراختفا  اتقیقح  یلیاضف  ایازم و  اـبار  اـهدوبمک  نیا  هکلب  هتـشاذگن  لـثم  هب  ناربج  ضوع و 
هچرگ هدیدنسپ  لاصخ  اهراک و  نیا  تسا  هداد  رارق  نز  داهجار  ندرک  يرادرهوش  بوخ  الثم  تسا  هدرک  ناربج  , دنک یم  يربارب  نادرم 

اب ار  اهراک  هک  یمالـسا  طیحم  اما  دـشاب , هتـشادن  یتمیق  ردـق و  میرب ـ  یم  رـس  هب  يدـساف  یگدـنزطیحم  رد  هک  ام ـ  رظن  زا  تسا  نکمم 
رگیدکی اب  لاعتم  يادخ  دنـسپ  دروم  یناسنا  ياه  شزرا  لیاضف و  بسک  هار  رد  طیحم  نآ  رد  مدرم  دجنـس و  یم  اه  نآ  ـعـی  قاو شزرا 

رد هب  ار  وا  مالـسا  هک  یناسنا  ره  راتفر  يارب  تسا ,  لئاق  ار  اه  نآ  یعقاو  ياهب  اـه  شزرا  لـیاضف و  نیا  يارب  دـنزیخ و  یم  رب  تباـقر  هب 
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تیلاعف تامدخ و  عاونا  نآ  رد  هک  هدرک  صخشم  یشزرا  هدرک  میـسرت  شیارب  هک  یهار  هب  وا  مازتلا  يارب  هدناوخ و  ارف  نآ  نتفرگ  شیپ 
شزرا و همه  اـب  نوخ ـ  راـثن  گـنج و  نادـیم  رد  روـضح  مالـسا  رظن  زا  سپ ,  دـنریگ  یمرارق  نزاوـت  لداـعت و  تلاـح  رد  یناـسنا  ياـه 

دناخرچ یمار  هعماج  یگدنز  خرچ  هک  يرادمامز  يارب  نینچمهدرادن  يرترب  يرسمه  هفیظو  هب  نز  يدنب  ـ یا ـ پر بـ دراد ـ  فـضـیـلـتـی کـه 
هک دنتسه  یبصانم  تواضق  ـت و  مو ـت بـلـکـه حـکـ ـس را نـیـ ـتـخـ فا ـا  هرا ـن کـ یا دنز , یم  هیکت  تواضق  دنـسم  رب  هک  ییـضاق  يارب  ای  و 

تموـک و نارگراـب حـ لـمحت  زج  دـنک ـ  تکرح  قـح  ساـسا  رب  دـنک و  لـمع  ـر بـه حـق  گا ـت ـ  ـسا نآراد هـ هد  هـک عـهـ یـسک  يارب 
, دـنرادن نایناهج  راگدرورپزج  ینابیتشپ  هانپ و  هک  يدارفا  قوقح  زا  عافد  يارب  هک  یکلاهم  تارطخ و  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  تواضق و 

اهراک نیا  هب  ناشدورو  عنام  نید  هک  یناسک  رب  تسا  نانیا  يارب  يراـختفا  هچ  نیارباـنب  درادـن  یلـصاح  دـنک , یم  ناشدـیدهت  هظحل  ره 
يراذگشزرا ساسا  رب  ار  دوخ  ياضعا  هک  يا  هعماج  عون  تق  رد حـقـیـ ار  ـر  خا ـن مـفـ یا تسا . ؟  هداهن  ناشیاپ  شیپ  يرگید  هار  هدش و 

بـسحرب یناسنا  ياهراتفر  لامعا و  یعامتجا و  نوؤش  هک  تسین  راکنا  ياـج  دراد  یم  اـپ  رب  هدـنز و  دـن , ـیـت مـی کـ بر شدوخ تـ ياـه 
نیا لایخ  هب  دناد و  یم  تمارکو  راختفا  شدوخ  هک  هچ  نآ  بس  يار کـ يزا کـه بـ ـ بر ـ ـس تسا .  توافتم  یعامتجا ,  ياهطیحم  فالتخا 
ياه بم  ـ برا ـفـجـ نا ریز  رد  ندرم  ینعی  اه  هکلهم  نیرت  كانرطخ  هب  ار  نتـشیوخ  دوش , تبث  ـن  طو نازا  ـبـ نا ـت جـ ـسر رد فـهـ شماـن  هک 

یفده زج  هک  یلاح  رد  دـشورف  یم  رخف  ناگ  رب هـمـ شراک  نیا  اب  دـناد , یم  يدوبان  یتسینار و  گرم  هک  نآ  اب  دزادـنا و  یم  رگناریو ,
یم میرکت  میظعت و  نانچار  اه  نآ  مدرم  دـننیزگ و  یم  رب  اهامنیـس  نز  ناگرات  ـ ـس ار کـه  یهار  نینچمه  تسین  یفارخ  يراختفاو  موهوم 
نآ هلاـس  نیدـنچ  لـمع  لغـش و  نـیا  هـک  یلاـحرد  دـنوش , یمن  لـئان  یتاـمارتحا  ناـنچ  هـب  هاـگ  گرزب  ياـه  تـلود  نارــس  هـک  دـننک 
یم نییعت  يروط  ار  اه  شزرا   , یگدنز طیحم  هک  تسا  ببس  نیا  هب  اهنت  اه  نیا  همه  يرآ  هدز ,  نانز  ماقم  هب  ار  هبر  ـ ـض ـن  یر ـتـ گرز ـ با هـ

يداعبتـسا بلطم ,  نیا  هب  هجوت  اـب  سکعلاـب  دـن و  شزراد مـی کـ ـ ـض ار  اـه  شزرا  دریگ و  رارق  مدرم  هدوت  دنـسپو  لوبق  دروم  هک  دـنک 
ای میرامـش  یم  کچوکو  درخ  ار  اه  نآ  میرب  یم  رـس  هب  هتفـشآ  طیارـش  نیارد  هک  اـم  هک  دراـم  ـ ـش گرزب  ار  يروما  مالـسا  هک  درادـن 
هب رگ  ـ ید اـب یـکـ اـه  نآ  ندروآ  تسد  هب  ياربو  میرامـش  یم  دنمـشزرا  گرزب و  ار  اـه  نآ  اـم  هـک  درامـشریقح  ـک و  چو ار کـ يروـما 

 . سب تسا و  هدوب  ایند  رب  ترخآ  حیجرتو  اوقت  طیحم  مالسا  ردص  طیحم  هک  ارچ  میزیخ  یمرب  تباقر 

 . نانز رب  نادرم  تمومیق 

ناشلاوما زا  هک  نآ  لیلد  هب  زین )  ) هداد و يرترب  رگید  یخرب  رب  ار  ناشیازا  یخرب  ادـخ  هک  نآ  لیلد  هب  دـننانز  تسرپرـس  نادرم   . )) نآرق
تیذا رازآ و  ار بـا  نانز  و  نیفصرد : ـ  نمشد  اب  ندشور  هب  ور  زا  شیپ  دوخ  نایهاپس  هب  شرافس  رد  ع ـ )   ) یلع ماما  دننک ـ .)) یم  جرخ 

ناـج و مسج و  نا  ـ نز ار  ـ یز ـنـد, یو از گـ ـ ـسا امـش نـ ناهدـنامرف  نارادـمامز و  هبو  دـنهد  مانـشد  امـش  سیماوـن  هب  هـچ  رگا  دـینکن , جـییهت 
نانز نآ  هک  یلاـح  رد   , میتشاد ناـمرف  ناـنآ  رازآ )  ) زا يراد  ـتـنـ ـش ـ یو اـم بـه خـ زین ) ادـخ  لوسر  ناـمز  رد   ) تسا فیعـض  ناـشیاهدرخ 

زا سپ  شنادنزرف  مهو  وا  دوخ  مه  راک  نیا  رطاخ  هب  دز  یم  قامچ  ای  گنس  اب  ار  نز  درم , رگا  زین  تیل  ـ ها راگزوررد جـ دندوب  كرـشم 
قامچ اب  ار  نز  درم  رگا  دینکن  کیرحت  یناسررازآ  اب  ار  ینز  چیه  لمج : ـ  گنج  رد  دوخ  هبطخ  زا  یشخب  رد  دندش ـ . یم  شنزرـس  وا 

رد  ( ع  ) عـلـی شرد :  زا پـ بد  هّللاد بـن جـنـ عـبـ دـندش ـ . یم  شنزرـسراک  نیا  رطاخ  هب  وا  ناگدـنامزاب  دز , یم  امرخ  تخرد  هکرت  اـی 
نهآای قامچ  اب  ار  نز  درم  رگا  تیلهاج  نامز  رددینکن  جییهت  ار  ینز  چـیه  دومرف  یم  داد و  یمروتـسد  ام  هب  شنانمـشد  اب  گنج  ماگنه 

انامه مدرم ,  يا  لمج : ـ  گنج  نایاپ  زا  سپ  ع ـ )   ) یلع ماما  دـندش ـ . یم  شنزرـس  راـک  نیارطاـخ  هب  يو  زا  سپ  وا  نادـنزرف  دز , یم 
تسا ضیح  مایا  رد  نانآ  نتفرگن  هزور  ندناوخن و  زامن  اه , نآ  نامیا  یتساک  لی  ـ لد ـا  ما ـد  نراد یتساک  درخ , هرهبو و  نامیا  رظن  زا  نانز 

نیا ناشیاه ,  هرهب  یتساک  لیلد  تسا و  درم  کی  تداهـش  هلزنم  هب  نز  ود  تداه  ـ ـش ند  ـ ـش تـلـقـی  نا ,  ـ ـش ـ یا ـ هدر ـتـی خـ ـسا لیلد کـ و 
نم اوقفنا  اـمب  ضعب و  یلع  مهـضعب  هّللا  لـضف  اـمب  اـسنلا  یلع  نوماو  لا قـ ـ جر ـ لا  : )) ـه یآ ریـسفت . دـنرب . یم  ثرا  نادرم  فصن  هک  تسا 

دلج 11 ۀمکحلا  www.Ghaemiyeh.comنازیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 124 

http://www.ghaemiyeh.com


هب  )) هلمج زا  دارم  دنتـسه . نآ  هغلاـبم  هغیـص  ماـیق  ماوقو و  دزادرپ  یم  رگید  یـسک  راـک  ندرک  هرادا  هب  هک  تسا  یـسک  میق  مهلاوما ,)) 
ینعی دـنراد , ناـنز  رب  نادرم  عبطلاـب  هک  ـت  ـسا یتـیزمو  يرترب  هداد ,))  يرترب  رگید  یخرب  رب  ار  اـه  نآزا  یخرب  دـنوادخ  هچ  نآ  ببس 

تخـس و ياهراک  لمحتو  يدنمروز  تعاجـش و  دـننام  دریگ , یم  ـه  یا ـل مـ ـصا نیازا  هچ  نآ  اهدرم و  رد  يزرودرخ  يورین  ندوب  رتشیب 
و  )) زا جـمـلـه دارم  دشاب و  یم  تفاطل  تفارظ و  رب  ینتبم  یفطاع  یـساسحا و  یگدنز  کی  نانز  یگدـنز  هکارچ  اه  نیا  لاثما  نیگنس و 

یم مولعم  تلع ,  نیا  تیموم  زا عـ دنزادرپ . یم  نانز  هب  نادرم  هک  تسا  يا  هقفنو  هیرهم  دننک )) یم  جرخ  ناشلاوما  زا  هک  نآ  بب  بـه سـ
هفیاط يارب  مکح  نیا  هکلب  دوش  یمن  رهوش  نز و  دروم  هب  دود  مـحـ ـ  نانز هب  تبـسن  نادرم  ندوب  میق  ینعی  نآ ـ  رب  ینتبم  مکح  هک  دوش 

اریز تسا ,  هدـش  هداد  رارق  دـهد , یم  دـنویپو  طابترا  مه  هب  ار  هفیاط  ود  نیا  یگدـنز  هک  يداعبا  هی  رد کـلـ نانز  هفیاط  هب  تبـسن  نادرم 
ینتبم ود  نیا  رب  هعماـج  تاـی  هک حـ تواـضق  تموکح و  دـعب  دـننام  دوش , یمطوبرم  نادرم  يرترب  هبنج  هب  هک  یعاـمتجا  یموـمعدا  ـعـ با

هک گنج  رد  عافد  هلاسم  نینچمه  دـنراد  میقتـسمطاب  ـ ترا دراد  دوجو  اه  نز  زا  رتشیب  اـهدرم  رد  اـعبط  هک  يزرودرخ  لـقعت و  اـب  تسا و 
. دـنوش یم  ناـنز  رب  نادرم  تموـمیق  بجوـم  هـک  دنتـسه  یلماوـع  اـه  نـیا  هـمه  يرآ  دراد  دـنویپ  لـقعت  يورین  یمــسج و  يدـنموریناب 

دمآ دهاوخ  هک  نانچ  تا ـ ))  ـتـ نا تاحلاصلاف قـ  )) ینعی دـعب  هلمج  اما  دراد  مات  قالطا  اسنلا )) یلع  نوماوق  لاجرلا   )) هلم جـ ـن ,  یار ـ با بـنـ
هک نآ  یب  دـشاب , یم  نآ  زا  هدـمآرب  تاـیئزج  زا  یئزج  قلطم و  مکح  نیا  عورف  زا  یعرف  دراد و  رهوش  نز و  ناـیم  هطبار  هب  صاـصتخا  ـ
نآ يوغ  يانعم لـ نامه  حالص ))   )) زا دارم  هّللا ,))  ظفح  امب  بیغلل  تاظفاح  تاتناق  تاح  ـ لا ـ ـص ـ لا فـ  )) جـمـلـه دزاسدیقم . ار  قالطا  نیا 

 . تسا یمئاد  عوضخ  تعاـطا و  ياـنعم  هب  زین  تونق ))   )) دوش یم  ریبعت  سفن  یگتـسیاشو  تقاـیل  هب  نآ  زا  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  ینعی 
دشاب مـی  ـح ))  لا نار صـ هـمـسـ  (( )) تاحلاص )) زا دوصقم  هک  دناسر  یم  نهزوشن ))  نوفاخت  یتاللاو   )) ینعی هلمج ,  نیا  لباقم  هل  جـمـ

رد هیئاشنا  هلمج  هک  ـ ))  تاـظفاح تاـتناق   )) هلمج هک  دـنامهف  یم  زین  ناـنز و  قلطم  هن  تسا  جاودزا  لاـح  رد  ناـنز  هراـبرد  مکح  نیا  و 
نیا  , نیا دوجو  اب  یگداوناخ  ترـشاعم  ییوشاـنز و  روما  هبطوبرم  تسا  یمکح  دنـشاب ـ ) هظفاـح  هتناـق و  دـیاب  ینعی   ) تسا هیربخ  بلاـق 

تسا و ییوشانز  تمومیق  کی  نز  رب  درم  تمومیق  ینعی  دشاب , یم  شتلع  عبات   , نآ هنماد  تیودحم  ـی و  گدر ظا گـسـتـ بـه لـحـ مکح , 
نآ كرتـشم  یگدـنز  يرـسمه و  هطبار  هب  هک  يرومارد  دـشاب و  عضاـخ  عیطم و  شرهوش  ربارب  رد  دـیاب  نز   , تموـمیق نیا  هب  هجوـت  اـب 

داـعبا هب  هعماـج  رد  ناـنز  هفیاـط  رب  نادرم  هفیاـط  تمومیق  هک  ناـنچمه  رگید , تراـبع  هب  دـشاب . وا  رادزار  ظـفاح و  دوش , یم  طوبرمود 
تعا و ـجـ ـشو درم  لـقعت  تردـق  ندوب  رترب  هب  تسا و  كرتشم  درمو  نز  ناـیم  هک  گـن ,  توا و جـ ـ ـض ـت و قـ مو نوچ حـکـ  , ییمومع

هتساوخ رد  تلاخد  قح  درم  دنزب و  يا  همط  نز لـ يدرف  هدارا  رد  لالقتسا  هب  هک  نآ  نودب  دوش  یمطوبرم  اه  یتخس  ربارب  رد  وا  تمواقم 
رب درم  تمومیق   , بیترت نیمه  هب  دـنراتخم , دـنهاوخب  هک  يا  هتـسیاش  تسرد و  راک  ره  ماـجنا  رد  ناـنز  دـشاب و  هتـشاد  وا  عورـشم  ياـه 

يدرف قوقح  ظفح  رد  ار , نز  لمع  لالقتـساای  دنک  فرـصت  لخد و  دوخ  کلمی  ام  رد  دـهدن  هزاجا  نز  هب  تسین کـه  يروط  شرـسمه 
نآ تمومیق  نیا  يانعم  هکلبدنک  بلـس  قوقح ,  نیا  هب  هدنناسر  تامدقم  قیرطزا  اه  نآ  هب  ندیـسر  قوقح و  نیا  زا  عافد  شیعامتجاو و 

عتمت هب  طوبرم  لئاسم  هیلک  رد  دیاب  زین  نز  دـهد , یم  هقف  ـ نو جرخ مـی کـنـد  شیوخ  ییاراد  لام و  زا  عتمت  يازارد  درم  نوچ  هک  تسا 
ار ییاه  تذـل  دـهدن و  هار  دوخ  هب  ار  يرگید  دراد و  هگن  ار  شیوربآ  زین  وا  بایغ  ردو  دـنک  يرادربنامر  تعاطا و فـ درم  زا  ترـشابم  و 

كرتشم یگدنز  یگداوناخ و  طیحم  رد  هک  یلاوما  ردو  دراذـگن  هناگیب  رایتخا  رد  دـشاب  یم  رهوش  صوصخماه  نآ  زا  ندـش  عتمتم  هک 
یناسنا میلـس  لقع  بناج  میرک  نآرق  هک  ـن  یا رد  نانز .  رب  نادرم  تمومیق  هرابرد  يراتفگ  دزرون . تنایخ  تسا ,  هتـشاذگ  وا  رایتخا  رد 

هب هداد و  حـیجرت  دـنت  تاـساسحاو  فطاوع  ناـمرف  ربارب  رد  میلـست  عو و  ـ ـض ـ خو تاوهـش  زا  يوریپ  سوه و  رب  ار  نآ  هدرک و  تیوـقتار 
یجا ـتـیـ حا تسین و  یکش  تسا ,  هدومن  شرافس  ندش  هابت  زا  یهلا  هعیدو  نیا  يراده  هدر و بـه نـگـ ـیـب کـ غر قیوشتدرخ و تـ زا  يوریپ 

ار بلطم  نیا  نوگانوگ  ریباعت  اب  احیولتو و  احیرـصت  هک  دراد  دوجو  یناوارف  تایآ  دـیجم  نآرقرد  اریز  درادـن , نآرق  زا  لـیلد  ندروآ  هب 
دوخ و تـحـکـیـم تیبرت  رد  ار  اه  نآ  بوخ  مهم و  ریثات  كاپ و  بوخ و  فطاوع  هلاسم  هاگ  چـیه  نآرق  لاـح ,  نیا  اـب  دـنا . هدرک  ناـیب 
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ات : )) دیامرف یم  و  نابره ))  نا مـ ـ ـشدو نا خـ دنریگتخـس و مـیـ نارفاک  اب  : )) دـیامرف یم  الثم  تسا  هتـشادن  رود  زا نـظـر  ـعـه  ما ـی جـ نا مـبـ
شناگدنب يارب  ادخ  هکار  ییاهرویز  وگب : : )) دیامرف نـیـز مـی  دا )) ـی نـهـ نا ـ بر ـهـ مو یتسود  ناتنایم  دیریگ و  مارآ  ناتنارـسمه )  ) اه نادب 

يزاسمه قیر  زا طـ ار  فطاوع  تاساسحا و  نیا  اهتنم  تسا )) ؟  هدـینادرگ  مارح  یـسک  هچ  ار  هزیکاپ  ياـه  يزور  نـیـز)  ) هدروآ و دـیدپ 
ثحاب زا مـ ـی  خر رد بـ دوش . یم  بوسحم  لقع  مکح  زا  يوریپ  لایما ,  فطاوع و  نیا  زا  يوریپاذـل  هدرک و  لیدـعت  لقع  مکح  اب  اه  نآ 

نیا نآ ,  ساسا  رب  دوخ  یعیرـشت  ماکحا  نداهنان  هبنج عـقـل و بـ هب  مالـسا  نداد  تیمها  ظفح و  لیالدو  اه  هناـشن  زا  هک  میتفگ  هتـشذگ 
تـسرد هرادا  شیاه و  يروادرد  نآ  شزغل  هابتـشا و  بجوم  لقع و  ـت  ـسرد يرواد  ـع  نا هک مـ یقالخا  لاوحا و  لامعا و  مامت  هک  تسا 

مارح و نید  رد  اه  نیا  همه  تبیغ ,  ارتفا و  ناتهب و  غوردو و  رابنایز  تـالماعم  عاونا  راـمق و  يراوخبارـش و  دـننام  , دوش یم  هعماـج  روما 
ار یعامت  ـ جا یناگمه  تاهج  یمومع و  روما  مامز  دیاب  هک  دنروآ  یم  تسد  هب  رادقم  نیمه  زا  لمات  قیق و  ـل تـحـ ها تسا .  هدش  عونمم 

تموکح دـننا  مـ در ـ  با کـ ـتـنـ جا نآ هـا  رد  یناسفن  لایما  فطاوع و  تواضق  نداد  تلاخد  زا  دـنوش و  هرادا  لقعت  يورین  اب  دـیاب  هک   ـ
فیعض نانآ  دوجو  رد  فطاوع  تیمکاح  دنرادروخرب و  يرتشیب  يزرودر  لقع و خـ زا  هک  درپس  یناسک  تسد  هب  ار  گنج  تواضقو و 

ناـنز تسرپرـس  نادرم  :)) دـیامرف یم  لاـعتم  يادـخ  تسا  نیمه  زین  تیعقاو  ناـنز .  هن  دنتـسه  نادرم  هفیاـط  یناـسک  نـینچ  دـشاب و  یم 
تا لوط حـیـ رد  (ص )  ربمایپ لمع  راتفر و  تسارما  نیمه  رگنایب  دـشاب , یم  ینآرق  تانایب  يایو  نا گـ ـ بز کـه  زین , يوبن  تنـس  دنتـسه ))

ار تواضق  بصنم  هن  وداد  رار  يا قـ هد  ياورنامرف عـ مکاح و  ار  ینز  هن  هاگ  چیه  ترـضح  نآ  تسا  هدوب  لاونم  نیمه  تر بـر  ـ ـض نآ حـ
راکو ملعت  میلعت و  دننام  یعامتجا  لغاش  ـگـر مـ ید ـا  ما دناوخ . ارف  نمـشد  اب  هزرابم  گنج و  رد  تکرـش  يارب  ار  نانآ  هن  درپس و  ینز  هب 

عنم اه  نآ  زا  هاگ  چیه  تنس  درادن ـ فطاوع  تلاخد  اب  یتافانم  راک  رد  تیقفوم  هک  اه ـ ـن  یا لاثما  نارامیب و  نامرد  يراتسرپ و  ندرک و 
نانز هب  اهراک  ـن  یا هزاجا  رب  تلالد  زا  زین  ادـخ  باتک  تسا  هدرک  دـییات  اضما و  ار  اهراک  نیا  زا  يرایـسب  ربماـیپ  شور  هریـس و  هدرکن و 

تـسا هداد  اه  نز  هب  یگدـنز  نوؤش  زا  يرایـسب  رد  دـنوادخ  هک  تسا  یلمع  هدارا و  يدازآ  نآ  همزال  هزاجا  نیا  هچ ,  دـشاب  یمن  یلاخ 
لام ناـج و  کـلام  ار  ناـنآ  دروآ و  نوریب  نادرم  یتسرپرـس  زا تـحـت  دو  هب خـ طوبرم  روما  رد  ار  ناـنز  دـنوادخ  هک  درادـن  اـنعم  نوچ 

ای اوعد  قح  ناـشیارب  هک  درادـنانعم  نینچمه  دـنک  یهن  ناـشکلمیام  قت  ـق و فـ تر حـال و  ـ ـصا زا  ار  نآ هـا  سپـس  دـهد و  رارق  ناـشدوخ 
قح اب  لئاسم  نیا  هک  نآ  رگ  تسد مـ نیا  زا  يرگید  تاعوضومو  دنک  یهن  یـضاق  ای  یلاو  شیپ  نتفر  زا  ار  اه  نآاما  دهد , رارق  تداهش 

دراد و تمومیق  شرـسمه  رب  يو ,  باـیغرد  شلاوما  وربآ و  ظـفح  وا و  زا  نز  تعاـطا  هنیمز  رد  , درم هک  ارچ  دـنک  ادـیپ  دروخرب  رهوـش 
. دهد ماجنا  درادن  قح  دشاب , هتشاد  ضراعت  دروخرب و  وا  هب  تبسن  درم  قوقح  اب  هچنانچ  تسا ,  زیاج  شیارب  هکار  ییاهراک 

 . نانز ياه  تلصخ  نیرتهب 

دشاب رورغم  هاگر  نز هـ ار  ـ یز لخب ,  ییوسرت و  رورغ ,  : تسا نادرم  ياه  تلصخ  نیرتدب  نانز ,  ياه  تلصخ  نیرتهب  ع :)   ) یل ما عـ ـ ما  ـ
زا دشاب  وسرت  هاگره  دراد و  یم  هگن  ار  شرهوش  دوخ و  لامدشاب  کسمم )  و   ) لیخب هاگره  دراذگ  یمن   ( مرحمان  ) رایتخا رد  ار  شدوخ 

. دنک یم  تشحو  دشاب ) یمان  دب  هیام  (و  دیآ شیپ  شیارب  هک  يزیچ  ره 

 . نانز تسد  هب  تموکح  مامز  ندرپس  زا  یهن 

هک یمدرم  دــننیب ـ . یمن  ار  يراگتــسر  يور  زگره  دنراپــسب , ینز  تـسد  هـب  ار  دوــخروما  ماــمز  هــک  یمدرم  (ص :)  ادــخ ـبـر  ما پـیـ  ـ
. دننیب یمن  ار  يراگتسر  يور  زگره  دنراپسب , ینز  تسد  هب  ار  دوخ  راک  هک  یمدرم  دنوش ـ . یمن  راگتسر  زگره  , دشاب ینز  ناشرادمامز 
زا هک  ینخـس  هطـساو  هب  ارم  دـنوادخ  هرک :  ـ بو ـ با تسا ـ .  رود  هب  ادـخ  تـمحر  زا  دـنک , هراداار  وا  ینز  هـک  يدرم  ره  ع :)   ) یلع ماـما   ـ

: دندرک ضرع  دنا ؟ هدرک  وا  نیشناج  ار  یسک  هچ  دی : ـ ـسر اد پـ لو خـ ـ ـسر در , يرـسک مـ هک  ینامز  درک  ظفح  مدینـش  (ص )  ادخ لوسر 
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هب هشیاع  هک  ینامز  دیوگ : یم  هرکبوبا  دنوش . یمن  راگتـسر  زگره  دننک , دوخ  رادمامزار  ینز  هک  یمدرم  دومرف : (ص )  ربمایپ ار  وارتخد 
ریبز هحل و  ـی کـه طـ نا ـ مز هر :  ـکـ بو ـ با رک ـ . ظفح  ارم  دنوادخ  نخس  نیا  اب  مداتفا و   ( (ص ادخ لوسر  نخس  نیا  دای  هب  نم  تفر ,  هرـصب 

 , نامرف دنک و  یم  یهن  رما و  هک  مدید  متفر و  هشیاع  شیپ  مت و  ـ ـشادر ار بـ مریـشمش  اه  نآ  نداد  يرای  دـصق  هب  نم  دـندش , هرـصب  دراو 
زگره دنک , هرادا  ینز  ار  اه  نآراک  هک  یمدرم  مدوب :  هدینـش  (ص )  ادخ لوسر  زا  هک  مداتفا  یثیدـح  دای  هب  ماگنه  نیا  رد  تسوا  نامرف 

هدش تیاور  زین  تروص  نیا  هب  ربخ  نیا  دیوگ : یم  دیدحلا  ـی  با ـن  با مدرک .  يریگ  هرانک  اه  نآ  زا  متـشگرب و  اذـل  دـنوش  یمنراگتـسر 
(ص اد ـبـر خـ ما پـیـ دنوش ـ . یمنراگتـسر  زگره  هورگ  نیا  دراد  رارق  ینزاه  نآ  سار  رد  هک  دننک  یم  جورخ  یهورگ  نم  زا  دـعب  تسا : 

رتهب امش  يارب  نیمز  يور  , دریگ ماجنا  تروشم  اب  ناتیاهراک  هدنشخب و  ناتنادنمتورث  دنشاب و  امش  دارفا  ناکینامش  نارادمامز  ها  ـ گر هـ (: 
, دشاب ناتنانز  تسد  هب  ناتیاهراک  لیخب و  ینامدرم  ناتنادنمتورث  ودنـشاب  امـش  دارفا  ناد  ـمـا بـ ـش نارادمامز  هاگره  تسا و  نیمز  ریز  زا 

لگ نز  اریز  راپـسم , تسا ,  رتارف  وا  ناوـت  دـحزا و  هک  ار  يراـک  نز  هب  ع :)   ) یلع ماـما  تسا ـ .  نیمز  يور  زا  رتهبامـش  يارب  نیمز  ریز 
. دنک عمط  یسک  زا  ندرک  تعافش  هب  هک  نکم  يراک  راذگم و  رتارفدح  زا  اپ  وا  تشادیمارگ  رد  رازگراک و  هن  تسا 

 . یتسود نز  شیاتس 

رتشیب ام  هب  شا  هقالع  سک  ره  ع :)   ) قداـص ماـما  دوش ـ . یم  رتنوزف  وا  یتسود  نز  دوش , رتشیب  هدـنب  ناـمیا  هچ  ره  (ص :)  ادـخ ربماـیپ   ـ
قـالخازا ع :)   ) قداـص ماـما  مراد ـ .  تسود  ار  رطع  نز و  اـیند , زا  (ص :)  ادـخ ربماـیپ  تسا ـ .  رتـشیب  اوـلح  نز و  هب  شا  هقـالع  دـشاب ,

 . تسا یتسود  نز   (, ع  ) ناربمایپ

 . یتسود نز  شهوکن 

ـ . درب یمن  يا  هرهب  شیگدنز  زا  دشاب  تسود  نز  هک  یسک  تسا  ناطیش  ریـشمش  نآ  یتسود و  نز  تسات :  هس  اه  هنتف  ع :)   ) یلع ما  ـ ما  ـ
مکـش  , یبلط تسایر  یتسودایند ,  دـش : ینامرفان  تلـصخ  شـش  ببـس  هب  راب  نیتسخن  یلاـع ,  ـ تو كرا  ياد تـبـ خـ (ص :)  اد ـبـر خـ ما پـیـ

نز ع :)   ) یلع ماما  تسین ـ .  مشخو  ناـنز  زا  رتگرزب  یهاپـس  ار  سیلبا  یبلط ـ .  تحار  باوخ و  هب  هقـالع  قشع و  یتسود ,  نز  یتسرپ , 
. دنا هنتف  نیرتگرزب  اه 

 . نانز هب  یگتخابلد 

تذـل دـنمزآ  تسا و  تنحم  جـنر و  رد  نانز  هتفیـش  اریز  ایند , ياه  تذـل  هب  يدـنمزآ  نانز و  هب  یگتفیـش  زا  راـه  ـ نز ع :)   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
ندرک يدـنک  اب  دـیوش و  یم  هتـسخ  رگیدـکیزا  هک  نکم  تولخ  دایز  نانز  اب  تسا ـ .  ناقمحا  تلـصخ  نانز ,  هب  یگتخابلد  راوخاـه ـ .

اب راد و  هگن  ار  يردارب  نک ,  نت  رب  يرادافو  هرز  شوپ و  رد  ایح  هماج  راذگ ـ . یقاب  ار  شیوخدرخ  ناج و  زا  يردق  ناشیا  دزن ) نتفر  ) زا
بیع هیام  اه  نیا  هک  اریز  وشم , ناـنز  هتخاـبلد  نکم و  هزیتس  نادرخ  مک  اـب  ددرگ ـ . لـماک  وت  یگبترم  دـنلب  اـت  نک ,  وگتفگرتمک  ناـنز 

 . تسا نادنمدرخ 

 (. هقرفتم  ) نز

تـسد زا  نانز  رب  ياو  نانز و  تسد  زا  نادرمرب  ياو  دـنهد : یم  زاوآ  هتـشرف  ود  هک  نیا  رگم  تسین  يدادـماب  چـیه  (ص :)  ادـخ ربمایپ   ـ
هب هک  یـسک  (ص :)  ادـخ ربمایپ  دـنک ـ . یمرترادـیاپ  ار  شا  ییابیز  رتشوخ و  ار  وا  زورو  لاح  نز ,  يرادـهگن  ع :)   ) یلع ماـما  نادرم ـ . 

تولخ ینز  اب  يدرم  چیه  درب ـ . یمن  رس  هب  دونش , یم  ار  وا  سفن  مرحمان  نز  هک  ییاجرد  ار  بش  دشاب , هتشاد  نامیا  نیسپاو  زورو  ادخ 
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هعمج زامنرد ) تکرـش   ) هن هماقا و  هن  تسا  بجاو )   ) ناذا هن  نانز  رب  ع :)   ) قداص ماما  دشاب ـ . ناطیـش  اه  نآ  نیموس  هک  نیا  رگم  , دنکن
 . تعامج هن  و 

 . یگنادرم

 . یگنادرم

ـ . دزیگنا یمرب  اـه  يراوـگرزب  هب  یگنادرم ,  دریگ ـ . یم  رب  رد  ار  نساـحم  لـیاضف و  همه  هک  تـسا  یماـن  یگنادرم ,  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
یگیامورف هنوگ  ره  زا  یگنادرم ,  تسا ـ .  راـنکرب  هنهرب و  ییوگازـسان  هنوگ  ره  زا  یگنادرم ,  تسا ـ .  یتسپ  هنوگ  ره  عناـم  یگنادرم , 

چیه درم , شا ـ .  یگنادرم  وا  ییابیز  تسوا و  درخ  درم , هسانش  تساربم ـ .  ینکش  نامیپ  ییوگ و  مانـشد  زا  یگنادرم ,  تسا ـ .  رود  هب 
. وا هلیبق  ناگدنامزاب و  يارب  تسا  یبسن  شدوخ ,  هرابرد  , درم یگنادرم  ع :)   ) قداص ماما  تسا ـ .  هتشادن  رب  یگنادرمزا  رت  نیگنس  يراب 

 . تسوا يدنمدرخ  هزادنا  هب  درم , یگنادرم  دراد ـ . یگتسب  يراوگرزب )  و   ) سفن تفارش  هزادنا  هب  یگنادرم ,  ع :)   ) یلع ماما   ـ

(. 1  ) یگنادرم ریسفت 

هب ادـخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  تسیچ ؟  هب  یگنادرمامـش  ناـیم  رد  یفقث !  درم  يا  فـیقث : ـ  هلیبـق  زا  يدرم  هب  (ص ـ )  ادـخ ـبـر  ما پـیـ  ـ
هرابرد هک  شیرق  زا  ینادرمناوجای )   ) ناناوج هب  ع ـ )   ) یلع ماما  تسا ـ .  نینچ  زین  ام  نایم  رد  دومرف : ترضح  حالصا  نتـشاد و  فاصنا 

ـ .  تسا ناسحا  فاصنا و  هیاپ  رب  : دومرف ترـضح  یگنادرم  زا  دندرک : ضرع  دییوگ ؟ یم  نخـس  هچ  زا  دـندرک : ـ  یم  وگتفگ  یگنادرم 
رد دنوادخایآ  دومرف : می  وگتفگ مـی کـنـ یگنادرم  هرابرد  : دندرک ضرع  دینک ؟ یم  هچ  دنتفگ : ـ  یم  نخـس  رگیدـکی  اب  هک  یهورگ  هب 

فاصنا  , لدع دهد )) ؟ یم  نامرف  ناسحا  لد و  ـد بـه عـ نواد انامه خـ : )) دیامرف یم  هک  اج  نآ  تسا ,  هدادـن  ار  امـش  خـساپ  دوخ  باتک 
رد هک  نیا  تسیچ : ـ ؟  یگنادرم   : لاؤس هب  خـساپ  رد  ع ـ )   ) یلع ماما  تسه ـ . ؟  مه  يرگید  زیچاـه  نیا  زا  ریغ  لـضفت  ناـسحا  تسا و 

يریلد و يراوگرزب و  زا  هیواعم  لاؤس  هب  خساپ  رد  ع ـ )   ) نس ما حـ ـ ما یشاب ـ .  هتشاد  مرش  نآ  ماجنا  زا  اراکشآ  هک  ینکن  ار  يراک  ناهن 
یلاس و طحق  رد  ندرک  ماعطا  شهاوخزا و  شیپ  شهد  تسا و  یکین  ناسحارد و  یهاوخداد  تواخـس )  و   ) يراوگرزب اـما  : ـ  یگنادرم

قوقح دنک و  یگدیـسر  شکالما  هب  ودنک  ظفح  یگدولآ  زا  ار  نتـشیوخ  درادـهگنار و  دوخ  نید  یمدآ  ـت کـه  ـسا نآ  ـگـی  نادر ـ ما ـ ما
ناسحا یکین و  رب  تموادم  شمرن و  سفن و  تزع  نید و  ظفح  : ـ  یگنادرم زا  لاؤس  هب  ـخ  سا رد پـ دیوگ ـ . مالس  ناگمه  هب  دزادرپبار و 

هب ندیشخب  دوبهب  دوخ و  نید  هب  درم  يدنمزآ  : ـ  شسرپ نیم  ـخ بـه هـ ـسا رد پـ نـیـز  تسا ـ .  مدرم  اب  ندومن  یتسود  قوقح و  ندرازگ  و 
رما رد  تسرد )  يزیر  همانرب  و   ) نتـشاد هگن  هزادـنا  نید و  رد  یکاپ  : ـ  شـسرپ نیمه  هب  خـساپ  رد  زی  نـ قوقح ـ .  ندرازگ  شا و  ییاراد 

نانآزا کی  ره  تسیچ ؟  تورم  دندوب : ـ  ناشیارضحم  رد  هک  یناسک  هب  (ع ـ )  رقاب ماما  تخس ـ .  ياهدماشیپ  رباربرد  ییابیکش  شاعم و 
لخبو يوش  یم  رادان  هک  ینکن  زارد  لاؤس  تسدو  يوش  یم  راوخ  اریز  يزرون  عمط  هک  تسا  نآ  تورم  دومرف : ترـضح  تفگ  ینخس 
تسیچ یگنادرم   : شسرپ هب  خساپ  رد  ع ـ )   ) قداص ما  ـ ما يوش ـ .  یم  موکحم  هک  ییوگن  نخس  هتسنادن  يونش و  یم  مانشد  هک  يزرون 

. دباین بیاغ  تسا ,  هداد  تنامرف  هک  اج  نآ  ردو  دنیبن  رضاح  تسا ,  هدرک  تیهن  هک  ییاج  ردار  وت  دنوادخ  هک  نیا   : ـ ؟

(. 2  ) یگنادرم ریسفت 
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شا ـعـ مدو ـن و بـهـبـ ید رد  ندو  تسرد بـ درک : ضرع  تسیچ ؟  یگنادرم  امـش  نایم  رد  فیقث :ـ  هلیبق  زا  يدرم  هب  (ص ـ )  ادـخ ربما  پـیـ  ـ
يرگداد یگنادرم ,  ع :)   ) یلع ماــما  تـسا ـ .  نـیمه  یگنادرم  زین  اــم  ناــیم  رد  دوـمرف : ترــضح  ییوخــشوخ  سف و  توا نـ ـخـ ــس و 

ـ .  تسا یتسپزا  ندرک  يرود  یگنادرم ,  نارـشاعم ـ .  اب  يدردـمه  و  ماقتنا )  رب   ) ییاـناوت نتـشاد  نیع  رد  تشذـگ  تسا و  تموکحرد 
ندر يرود کـ ـگـی ,  نادر مـ ع :)   ) ما عـلـی ـ ما تسا ـ .  یگنادرم  يراداـفو ,  ع :)   ) نیـسح ماـما  تسا ـ .  هدـعو  هب  ندرک  اـفو  یگنادرم , 

نادنواشیوخ هب  یگدیسر  یگنادرم ,  تسوا ـ .  یگتـسارآ  ثعاب  هک  ییاهزیچ  ندروآ  تسد  هب  تسوا و  گنن  هیام  هچ  نآ  زا  تسا  درم 
تسا و تعانق  یگنادرم ,  دراد ـ . یگتـسب  یگنادرم  هزادنا  هب  تواخـس ,  نامهیم ـ .  زا  ییاریذپو  تسا  ناسحا  لذـب  یگنادرم ,  تسا ـ . 

یتورم راگزور ) ياه  یتخس  ربارب  رد  ییابیکش  يرادوربآ و  ای   ) یگتـسارآ تامیالمانربارب ـ .)  رد  ییابیکـش  يرادوربآ و  ای   ) یگتـسارآ
ـ . وا شوخ )   ) يوخ وا , تیمدآ  تسوا و  درخ  درم , راختفا  دـنادرگ ـ . هدـنز  ار  شتورم  , دـناریمب ار  دوخ  توهـش  هک  ره  تساراکـشآ ـ . 
رد یگدنشخب   : تسا یگنادرم  تلـص ,  ـه خـ ـس لادتعااب ـ .  نتفر  هار  ادص و  ندروآ  نییاپ  مشچ ,  نتـشهورف   : تسازیچ هس  رد  یگنادرم 

تردارباب هک  تسا  ـن  یا رد  ـگـی  نادر ـیـن مـ یآ یهاوخزاـین ـ .  زا  يرادنتـشیوخ  دـشاب و  هارمه  يراوخاـب  هک  نآ  یب  لـمحت  یتسدـگنت , 
 ( یصاعم باکترا  تعاط و  كرت   ) هراب نیا  رد  هک  نیا  ینک و  هزراب  وا مـ ـی  صا زا مـعـ شنتشادزابو  ادخ  تعاط  هب )  وا  نتـشاد  او   ) يارب

, رضح رد  یگنادرماما  رفـس  رد  یگنادرم  رـضح و  رد  یگنادرم   : تساتود یگنادر  مـ ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما ییامن ـ .  شنزرـس  رایـسب  ار  وا 
ندیشخب رفس , رد  یگنادرما  ـ ما و  نید )  لئاسم   ) هقف رد  ندیـشیدنا  ناکین و  اب  ینیـشنمه  دجاسم و  رد  ندش  رـضاحو  تسا  نآرق  توالت 

زا یتـقو  هک  نیا  ترفـسمه و  اـب  ندرک  يراـگزاسان  رت  دوشنادـخ و کـمـ مشخ  بجوـم  هک  هـچ  نآ  رد  ندرک  یخوـشو  تـسا  هشوـت  زا 
 . ینکن لقن  يزیچ  اه  نآ  دضرب  يدش  ادج  تنارفسمه 

 . تسا رامش  هب  یگنادرم  زا  هچ  نآ 

ربماـیپ تـسا ـ .  یگنادرم  زا  ناـگیاسمه ,  هـب  یگدیــسر  تـسا ـ .  یگنادرم  زا  ادــخ , يارب  ناوـت  زا  شیب  ندرک  راـک  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
هنایم هک  تسا  یگنادرم  زا  ع :)   ) یلع ماـما  تسا ـ .  یگنادرمزا  دـیوگب , نخـس  وا  اـب  هاـگره  شردارب  هب  ردارب  نداد  شوگ  (ص :)  ادـخ

یگنادرم زا  اه ) نآ  ندرکن  یفـالتو   ) ناردارب ناـهانگ  ندرک  لـمحت  ینکن ـ .  هدـعو  فلخ  یهد و  هدـعو  ینکن و  فارـسا  ینک و  يور 
یـشهاوخ وت  هاـگره  يزادـنا و  تمحز  هب  ار  تدوـخ  نآ )  ندروآرب  يارب   ) دـش یـشهاوخوت  زا  هاـگره  هک  تسا  یگ  ـ نادر زا مـ تسا ـ . 

زا يراددوخ  تسا ـ .  یگنادرمزا  اه , يرامیب  يرادان و  نتـشاد  ناـهنپ  تسا ـ .  یگنادرم  زا  مشچ ,  نتـشهورف  يریگ ـ .  کبـس  يدرک , 
یمدآ یگنادرم  زا  ع :)   ) مظاک ماما  تسا ـ .  یگنادرم  زا  ندوب  لام  حالصا  یپ  رد  (ص :)  ادخ ربمایپ  تسا ـ .  یگنادرمطیارـش  زا  مارح , 

داد و یمرـشرپ و  ع :)   ) یلع ماما  تسا ـ .  نآ )  بحاص   ) يدرمناوج زا  روتـس  ندوب  هلچو  قاـچ  دنـشاب ـ . هبرف  شناروتـس  هک  تسا  نیا  ,
 , نداهن تنم  زا  يراددوخ  ندرک و  ناسحا  غیرد  یب  یکین و  ندنکارپ  تسا ـ .  یگنادرمرگناشن  یناسر ,  رازآ  زا  يرادنتـشیوخ  شهد و 
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 . تسا درم  یگنادرم  هناشن 

 . یگنادرم ساسا 

سـه خـصـلـت یشاب ـ .  هتشاد  مرش  نآ  ماجنازا  اراکشآ  هک  ینکن  ار  يراک  ناهن  رد  هک  تسا  نیا  یگنادرم ,  سا  ـ ـسا ع :)   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
ـ .  یهاوخزاین زا  يراد  دوخ  ودشابن  هارمه  يراوخ  اب  هک  یلمحت  یتسدگنتدوجو ,  اب  ندیشخب  دنهد : یم  لیکـشتار  یگنادرم  هک  ـت  ـسا

بجوـم هک  يزیچ  ندروآ  تسد  هب  تسوا و  گـنن  هیاـم  هـچ  نآ  زا  درم  ندرک  يرود  دنتـسه : یگنادرم  ساـسا  هـک  تـسا  تلـصخ  ود 
ششخب دشاب و  هتسب  ینامیپ  هک  نآ  یب  يرادافو  شهاوخ ,  نودب  شهد  دنا : یگنادرم  ساسا  هک  تسا  تلصخ  هس  تسوا ـ .  یگتسارآ 

 . یتسدگنتدوجو اب 

 . یگنادرم ماجنا  زاغآ و 

نآ ماجناو  تسا  ییورـشوخ  یگنادرم ,  زاغآ  اه ـ . یتسپ  زا  یگتـسراو  نآ  ماجنا  تسادـخ و  تعاط  یگنادرم ,  زاـغآ  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
سار رد  يرادـنامهم ,  مدرم ـ .  اـب  ندومن  یتـسود  نآ ,  ماـجنا  تسا و  ییور  هداـشگ  یگنادرم ,  زاـغآ  یکین ـ .  ناـسحا و  رب  تموادـم 

 . يرادنتشیوخ شا  هویمو  تسا  مرش  یگنادرم ,  هشیر  تسا ـ .  یگنادرم  سار  رد  يرادنتشیوخ ,  تسا ـ .  یگنادرم 

 . یگنادرم لامک 

رد دــنک , يور  هناــیم  شیگدــنز  رد  دوشاــناد , هـیقف و  شنید  رد  هــک  هاــگ  نآ  رگم  دوــشن , لــماک  درم  یگنادرم  ع :)   ) یلع ماــما   ـ
تسا یگنادرم  لامک  زا  یتسپ ,  زا  ندرک  يرود  دبای ـ . نیریش  ار  ناردارب  یخلت  دشابابیکش و  دسر  یم  وا  هب  هک  یتخس  ياهدماشیپربارب 

هب دــنراد , وــت  ندرگ  رب  نارگید  هـک  ار  یقحو  ینک  شوــمارف  يراد ,  نارگید  ندرگ  رب  هـکار  یقح  هـک  تـسا  یگنادرم  لاــمک  زا   ـ .
هک تسارادـم  یمرن و  اـب  دـیوگ ـ . كرت  تـسین  وا  هدـنبیز  ار  هـچ  نآ  هـک  سب  نـیمه  یمدآ ,  یگنادرم  لاـمک  رد  یـشاب ـ .  هتــشاددای 
اب دوش ـ . یمن  لماک  دنمدرخ , يارب  زج  یگنادرم  دوش ـ . یم  لماک  یگنادرم  هک  تسا  یتسار  قدص و  اب  دـسر ـ . یم  لامک  هب  یگنادرم 

, دزرو يرادـیاپ  شیوـخ  توهـش  ربارب  رد  هـک  ره  دـسر ـ . یم  لاـمک  هـب  تورم  باـبرا  يارب  یگنادرم  هـک  تـسا  يراداـفو  تقادـص و 
يزاسهب یگنادرم ,  (ص :)  ادـخ ربمایپ  تسا ـ .  یگنادرم  لاـمک   , ییاراد نداد  دـشر  (ع :)  داجـس ماـما  دـناسر ـ . تیاـهن  هب  ار  یگنادرم 

 . تسا ییاراد 

 . یگنادرم نیرترب  نیرتهب و 

یگنادرم نیرترب  تسا ـ .  توهش  ندناریمو  مشخ  رب  طلست  یگنادرم ,  نیرتهب  تسا ـ .  يردارب  نسح   , یگنادرم نیرتهب  ع :)   ) یلع ماما   ـ
یگنادرم نیرترب  تسا ـ .  اه ) نآ  ندرکن  یفالت  و   ) ناردارب ناهانگ  لمحت  یگنادرم ,  نیرترب  تسا ـ .  شیوخ  يوربآزا  درم  يرادساپ  , 

نیرترب زا  سا ـ .  محر  هلـص  یگنادرم ,  نیرترب  زا  ناـنآ ـ .  زورو  لاـح  اـب  دوـخ  ندوـمن  ربارب  تسا و  ناردارب  هـب  ندرک  یلاـم  کـمک  , 
تسا یتسود  نتشادهگن  یگنادرم ,  نیرتهب  تسا ـ .  یگنادرم  نیرترب  زا  ماوع ,  زا  ندیزگ  ییادج  تسا ـ .  یشیدنارودظفح  یگنادرم , 

.

. درادن یگنادرم  هک  یسک 

یگنادرم درادـن , نـید  هـک  یــسک  تسینراـگزاس ـ .  یگنادرم  اـب  يدــنمزآ ,  لـخب و  تـسین ـ .  یگنادرم  ار  هیاـمورف  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
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رود هب  یگنادر  ـفـت مـ ـص زا  تسا ـ .  زیچان  شیگنادرم  , دشاب تسـس  شنیقی  هک  یـسک  درادن ـ . تمه  درادـن  یگنادرم  هک  یـسکدرادن 
یم راد  هکل  ار  یگنادرم  يدنمزآ ,  دـشاب ـ . هتـشادن  فاصنا  شنانمـشد  اب  دـنکن و  تیاعر  ار  دوخ  ناتـسود  اب )  ) نامیپ هک  یـسک   , تسا

درادن تورم  درادن و  تورم  هک  یـسک  درادن  نید  ع :)   ) مظاک ماما  درادـن ـ . یگنادرم  , درادـن تمه  هک  یـسک  ع :)   ) نسح ماما  دـنک ـ .
نییآو  ) نید نیرترب  زا  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما تسا ـ .  رود  هب  یگنادرم  زا   , ناردارب زا  نتفرگ  دوس  (ص :)  ادخ ربمایپ  درادـندرخ ـ . هک  یـسک 

 . تسین يریخ  تسین ,  یگنادرم  هک  ینییآو )   ) نید رد  تسا و  یگنادرم  اه )

 . تورم بابرا  ياه  شزغل  زا  ندرک  تشذگ 

هک يدرمناوـج  ره  تسوا ,  تسد  رد  مناـج  هک  نآ  هـب  دـنگوس  اریز  دـیرذگ , رد  تورم ,  باـبرا  ياـه  شزغل  زا  (ص :)  ادـخ رب  ـ ما پـیـ  ـ
زا کی  چیه  هک  اریز  دیـشخبب , ار  تورم  بابرا  ياه  شزغل  ع :)   ) یلع ماما  دنک ـ .) یم  شدنلب  ادخ  و   ) تسادخ تسد  رد  شتـسددزغلب 

رگم دیـشوپ , مشچدرمناوج  ندادرفیکزا  (ص :)  ادخربمایپ دنک ـ . دـنلب  ار  وا  دریگبار و  شتـسد  دـنوادخ  تسد  هک  نیا  رگم  دزغلن , نانآ 
دیشخببار تورم  بابرا  ياه  شزغل  دینک و  رود  تاهبش  اب  ار  اه  تازاج  دود و مـ حـ دشاب ـ . نایم  رد  ادخ  دودحزا  يدح  ياپ  هک  اج  نآ 

. دیرمشب تمینغ  ار  تورم  بابرا  ياه  شزغل  زا  تشذگ  ادخ ـ . دودح  زا  يدح  رد  رگم 

 . يرامیب

 . يرامیب

یتبیـصم تسین ـ .  ییاهر  اه , یـشوخان  زا  اراه  ندـب  تسا ـ .  نادـنز  ود  زا  یکی  يرامیب  تسا ـ .  نت  نادـنز  يرامیب ,  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
كدنا هک  تسازیچ  راهچ  تفگ :  هک  دننک  یم  لقن  اموقرمدوخ  دنس  هب  حلاص  زا  يرعشا  زا  سین ـ .  مسج  يرامیب  نتفای  همادا  زا  رتگرزب 
ینمـشد تسا و  رایـسب  مه  شکدنا  يرامیب ,  تسا  رایـسب  مه  شکدنا  باوخ ,  تسا  رایـسب  زین  شکدـنا   , شتآ تسا :  رایـسب  زین  اه  نآ 

هتسوی هک پـ ما  یتسردنترب  ساپس  ار  وت  ایادخ , راب  يرامیب : ـ  ماگنهرد  ترضح  نآ  ياعد  (ع ـ )  دا ما سـجـ ـ ما تسا ـ .  رایسب  مه  شکدنا 
ود نیا  زا  کی  مادـک  نم ,  يادـخ  يا  مناد ,  یمن  اریز  يا ,  هدروآدـیدپ  مندـب  رد  هک  ییراـمیب  رب  ساپـس  ار  وتو  مرب  یم  رـس  هب  نآ  رد 

نامز ایآ  تسا  رتراوازـس  وت  شیاتـس  يارب  ناـمز  ود  نیازا  کـی  مادـک  رت و  هتـسیاش  وت  يرازگـساپس  هب   ( يراـمیب اـی  یتسردـنت   ) تلاـح
تسا یتسدگنتاهالب  زا  یکی  هک  دینادب , ع :)   ) یل ما عـ ـ ما يدرک ـ . ؟  كاپ  ناهانگ )  زا   ) نآ هلیسو  هب  ارم  هک  يرامیب  نامز  ای  یتسردنت 
تسا هدیشوپ  ( وا رب   ) شلجا دازیمدآ , هراچی  بـ تسا ـ .  لد  يرامیب   , نت يرامیب  زا  رت  تخس  تسا و  نت  يرامیب  یتسدگنت  زا  رت  تخـس  و 

یم وب  دب  ار  وا  یقرع  هرطق  شدشک و  یم  ریگولگ , يا  هعرج  دنک  یمدنمدرد  ار  وا  يا ,  هشپ  ظوفحم  شرادرکو  ناهنپ  شیاه  يرامیب  و 
هنوگچ دومرف : ترـضح  نانمؤمریما ؟  يا  يا  هنوگچ  دـش : ضرع  ع )   ) یلع ماما  هب  دـنوش ـ . یم  هدـییاز  یتسردـنتزااه  يراـمیب  دزاـس ـ .

. دور یم  شغارس  هب  گرم  شنما ,  هاگهانپ  ردو  دوش  یم  رامیب  دوخ  یتسردنت  اب  دوش و  یم  تسین  دوخ , یتس  اب هـ هک  یسک  لاح  تسا 
ییارـس , دزاس یم  نا  ـ ـش ـ نادوا دوخ جـ يارـس  رد  دهد و  یم  شاداپ  دوخراوج  رد  نداد  يا  ار بـا جـ ـت  عا ـل طـ ها ـا  ما ع :)   ) ما عـلـی ـ ما  ـ

. دسر یمن  نانآ  هب  اه  يرامیب  دیآ و  یمن  ناشغارس  هب  اه  تشحو  سرت و  دوشن و  نوگرگید  ناشلاح  دننکن و  چوک  شناگدنیآدورف  هک 

. درادن رجا  يرامیب 

وا هانگ  يرامیب  نآ  ببـس  هب  دـنوادخ  هک  نیارگم  دوش , یمن  راـمیب  یناملـسم  نز  درم و  اـی  نمؤم  نز  درم و  چـیه  (ص :)  ادـخ ربماـی  پـ  ـ
يرامیب هطـساو  هب  دـنوادخ  هک  اریز  ار , وت  اداب  تراشب  ـالعلا , ما  يا  دوبراـمیب : ـ  هک  ـالعلا  ما  زا  تداـیع  ماـگنه  رد  دـنک ـ . یم  كاـپار 
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 , تخرد گرب  نوچمه  رامیب , صخش  ناهانگ  دیادز ـ . یم  ار  هرقنو  نهآ  یـصلاخان  شتآ  هک  نانچمه  درب , یم  اروا  ناهانگ  ناملـسم , 
یم تسود  نامگ  یب  تسه ,  يراـمیب  رد  یباوث  هچ  هک  تسناد  یم  رگا  منک  یم  بجعت  يراـمیب  زا  وا  یباـت  ـن و بـیـ مؤ زا مـ دزیر ـ . یم 

تشادرب و نامـسآ  ـر بـه  ـس (ص )  اد ـبـر خـ ما پـیـ دـنک ـ . رادـید  ار  دوـخ  لـجوزعراگدرورپ  هک  هاـگ  نآ  اـت  دـشاب  راـمیب  هتـسویپ  تشاد 
نمؤم هدنب  غارـس  هب  دـندمآ و  دورف  نیمز  هب  نامـسآزا  هک  مدرک  بجعت  يا  هتـشرف  ود  زا  يرآ ,  : دومرف دندیـسرپ  ار  شتلع  دز  يدـنخبل 

ـتـنـد فا شهاگزامن نـیـ رد  ار  يو  اما  دنـسیونبار  وا  بش  زور و  لمع  ات  دنتفر  دناو  زا مـی خـ نآ نـمـ رد  الـصم یـش کـه  رد  يراکتـسرد 
وا زور  هنابـش  لـمع  اـت  میتفر  شیالـص  ـ مرد تنمؤم  هدـنب  نـالف  غارـس  هب  اـم , راـگدرورپ  يا  دـندرک : ضرع  دـنتفر و  نا  ـمـ ـسآ پـس بـه 
نم ماد  رد  هک  ینامز  ات  نم ,  هدنب  يارب  دومرف : لجوزع  يادخ  میتفای ؟  تـو  يرامیب )   ) مادرد ار  وا  هکلب  میدرکن ,  شیادیپ  اما  میـسیونبار 
زاار یتمالس  یتقو  هک ,  تسا  نم  رب  اریز  تسا ,  هداد  یم  ماجنا  زور  بش و  شیتمالس  نامزرد  هک  دیسیون  ار بـ یباوث  ریخ و  دننام  تسا , 

نمؤـم هاـگره  ع :)   ) مـظا ما کـ ـ ما مسیوـنب ـ .  شیارب  تـسا ,  هدرک  یم  شا  یتسردــنت  ناـمز  رد  هـک  ار  يراــک  رجا  مریگ ,  یم  زاــب  وا 
یهانگ تسا ,  نم  دـنب  نادـنزرد و  هک  یناـمز  اـت  ما ,  هدـنب  يارب  هک  دـیامرف  یحووا  پچ  تسد  هتـشرف  هب  لـجوزع  يادـخ  دوشراـمیب ,

ـ .  سیونب شیارب  یتشون ,  یم  ما  هدنب  یتمالس  نامز  رد  هک  ار  یتانـسح  نامه  هک  دیامرف  یم  یحو  وا  تسار  تسد  هتـشرف  هب  سیونم و 
دننامه : دوش یم  هتفگ  وا  رب  ـل  کو هتـشرف مـ هب  دوشرامیب  هاگ  نآ  دـنک و  ریـس  تدابع  زا  ییوکین  هار  رد  هاگره  هدـنب  (ص :)  ادـخ ربما  پـیـ

قحلم مدوخ  هب  ای  منک  دازآ  ار  وا  هک  هاگ  نآ  ات  سیونب  شیارب  داد , یم  ماجنا  يرامیب )  نادنز  دیقزا و   ) شیدازآ ماگنه  رد  هک  ار  یلمع 
ما ـ ما تسا ـ .  تداـبع  لاـس  کـی  زارتگرزب  شرجا  رترب و  نتفخن ,  درد  اـی  يراـمیبزا  ار  یبش  ع :)   ) قداـص ماـما  ـر یـا  قا ما بـ ـ ما مزاـس ـ . 

يرامیب هک  نآ  هچ  دنادرگ  تناهان  شهاک گـ هلیـسوار  وت  يرامیب  دـنوادخ , دوب :ـ  هدـش  رامیب  هکدوخ  باحـصا  زا  یکی  هب  ع ـ )   ) عـلـی
تـسا نابز  رات  يار گـفـ رد حـقـیـقـت بـ دز  دز مـ ـ یر ـی  مور ار فـ نآ هـا  تخرد ,  ياه  گرب  دننامو  دهاک  یم  ار  ناهانگ  اما  درادـن , رجا 

تـشهب هب  دهاوخ  هک  ار  شیوخ  ناگدـنب  زا  کی  ره   , كاپ داهن  تسرد و  تین  رطاخ  هب  ناحب ,  ـ ـس ياد  اهاپ و خـ اه و  تسد  اب  رادرک  و 
يرو ـ ما زا جـمـلـه  يرامیب  نوچ  درادن  رجا  يرامیب  هک  ترضح  دومرف  تسار   : میوگ یم  نم  و  دیوگ : یم  یـضر  دی  ـ ـس نییبت .  درب . یم 

اه يرامیب  اهدرد و  دننام  ـت ,  سا هد  گرز بـا بـنـ يادخرادرک بـ لباقم  رد  ضوع  قاقحتسا  اریز  دزم ـ  هن  تسا ـ  ضوع  راوازس  هک  تسا 
قیمع و شناد  ياضتقا  هب  ترـضح  هک  تسا  یتوافت  دزم  ضوع و  نایم  سپدنک ,  یم  هدنب  هک  تسا  يراک  لباقم  رد  دزم  اما  نآ  لاثماو 
دزم و هرابرد  هک  یثیداحا  دـیدر , ـظـه کـ حال نا کـه مـ هـمـچـنـ یـضر .  دیـس  نخـس  نایاپ  تسا  هدومرف  ناـیب  ار  نآ  شیوخ  بقاـث  يار 

يا هتـسد  دهاک و  یم  ار  ناهانگ  هکلب  درادـن , دزم  رجا و  يرامیب  هک  دـنن  ـ یا زا  ـی  کا يا حـ ـتـه  ـسد دـنا : هتـسد  ود  هدـمآ  يرامیب  شاداپ 
نیا نا  هد مـیـ ـ ـش ـت  یاور ع )   ) نانمؤمریما نامیالوم  زا  هکریخا  ثیدح  نم ,  رظن  هب  دراد  شاداپ  رجا و  يرامیب  هک  دـننآ  رگنا  ـ ـش رگید نـ

دنوادخ دیامرف : یم  نآ  ياهتنارد  درادن و  ـر  جا يرا  بـیـمـ دیامرف : یم  ثیدح  يادـتبارد  اریز  تسا ,  هدرک  عمج  ار  ثیداحا  زا  هتـسد  ود 
اریز  , مود هتـسد  ثیداحا  اب  قباطم  نآ  لیذ  تسا و  لوا  هتـسد  ثیداحا  لولدـم  اب  قب  ثیدـح مـنـطـ ردـص  تسرد  تین  ببـس  هب  ناـحبس 

يراـمیب ـتـن  ـشاد دزم  رگناـیب  هک  یثیداـحا  دنتـسه  تشهب  هب  نتفر  رجا و  بجوـم   , هتـسیاش داـهن  كا و  ـت کـه نـیـت پـ ـسا نیا  رگناـشن 
نامز رد  هداد ,  یم  ماجنا  شیت  ـ ـسرد نا تـنـ ـ مز رد  راـمیب  صخـش  هک  ار  يا  هتـسیاش  ياـهراک  هک  دـنراد  حیرـصت  بلطم  نیا  هب  دنتـسه ,
هتشاد ندوبن  رامیب  تروص  رد  اراه  نآ  ماجنا  تین  رامیب  هک  ار  يا  هتـسیاش  لامعا  رگید : ترابع  هب  دوش  یم  هتـشون  وا  يارب  زین  شیرامیب 

. دوش تقد  دوش  یم  هتشونوا  يارب  تسا , 

 . يرامیب نتشاد  ناهنپ 

تسا تشهب  ياه  جنگ  زا  زی  را چـ چـهـ هقدصو ـ .  اه  يرامیب  اه و  تبیـصم  نتـشاد  ناهنپ  تسا ,  یکین  ياه  جنگ  زا  (ص :)  ادخ ربمایپ   ـ
ییادخ يردارب  ارم  هتشذگ  رد  ع :)   ) یلع ما  ـ ما درد ـ . نتشاد  ناهنپ  تبیصم و  نتشاد  ناهنپ   , هقدص نتشاد  ناهنپ  يرادان ,  نتـشاد  ناهنپ  :
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یمدوبهب نآ  زا  هک  هاگ  نآ  رگم  درک , یمن  هوکش  يدرد  زا  دومن و  یم  گرزب  نم  ناگدید  رد  ار  يو  وا , مشچ  رد  ایند  يدرخ  هک  دوب ,
يدـب یتقو  نم  هک  هنوگ  نامه  نکم ,  هوکـش  مناگدـیرفآ  شیپ  دیـسر , وت  هب  ییالب  هاگره  : دومرف یحو  (ع )  ریزع ـد بـه  نواد خـ تفای ـ . 

 . منک یمن  هوکش  مناگتشرف  شیپ  وت  زا  دیآ  یم  زارف  تیاه  ییاوسر  واه 

. دنکن هوکش  دوش و  رامیب  هک  یسک 

, دـنکن هوکـش  شناگدـننک  تداـیع  زا  کـی  چـیه  هب  نآ  زا  دوش و  راـمیب  زور  هس  هک  ره  : دوـمرف لـجوزع  يادـخ  (ص :)  ادـخ رب  ـ ما پـیـ  ـ
رگا مهد و  شهانگ  نودب  یتیفاع   , مشخب تیفاع  ار  وار  ـ گا سپ ,  منک  شنیزگیاجدراد  هک  ینوخ  تشوگ و  نآ  زا  رتهب  ینوخو  تشوگ 

هوکـش دوـخ  ناگدـننک  تداـیع  هـب  ودوـش  راـمیب  زور  هنابـش  کـی  هـک  یـسک  مرب ـ .  دوـخ  تـمحر  راوـج  هـب  ار  وا  مناتــسبار ,  شناـج 
یلع ماما  درذگب ـ . طارـص  زا  ناهج  قرب  نوچمه  ات  دزیگنارب  نامحرلا ,  لیلخ  میهاربا  , دوخ لیلخ  اب  ار  وا  تمایق  زور  رد  دـنوادخ  , دـنکن
درد نآزا  ار  وا  هک  تسادـخ  رب  دـنک , تیاکـش  ادـخ  هب  ودرادـب  ناـهنپ  مدرم  زا  زور  هس  تسا  هدیـسر  وا  هب  هک  ار  يدرد  سک  ره  (ع :) 

يادـخ هاـگرد  هب  نآ  زا  درادـب و  هدیـشوپ  مدرم  زا  تسا  هدـش  نآ  راـتفرگ  هکار  ییـالب  درد و  سک  ره  ـر(ع :)  قا ما بـ ـ ما دـشخب ـ . دوبهب 
ینامز ات  تسادخ و  نادنز  رد  رامی , بـ ع :)   ) ما عـلـی ـ ما دشخب ـ . تیفاع  يرامیبو )   ) الب نآ  زا  ار  وا  هک  تسادخ  رب  دنک , هوکش  لجوزع 
یمدآ هک  تسین  نیا   ( يرامی زا بـ  ) ـت یا ـکـ ـش ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دوش ـ . كاپ  شناهانگ  دـنکن , هوکـش  دوخ  ناگدـننک  تدایع  دزن  هک 

هک ما  هدش  راتفرگ  يدرد  نانچ  هب  دیوگب : هک  تسا  نیا  تیاکـش  هکلب  مدوب  شوخا  ـنـد و نـ مدرد بشید  ای  مدـشرامیب ,  بشید  دـیوگب :
 . تسا هدشن  نآ  راتفرگ  سک  چیه 

. درادب هدیشوپ  ناکشزپ  زا  ار  دوخ  يرامیب  هک  یسک 

ار دوخ  هتفهن  درد  هک  یـسک  تسا ـ .  هدرک  تنایخدوخ  ندب  هب  درادـب , هدیـشوپ  ناکـشزپ  زاار  دوخ  يرامیب  هک  یـسک  ع :)   ) یلع ماما   ـ
. دزاس ناوتان  شیوخ  نامرد  زا  ار  شبیبط  دنک , نامتک 

 . تسا یفاک  درد  ار  تمالس 

, دسر یمن  یبیـسآ  وا  لام  ناج و  هب  هک  یتفـص  وید  دیلپ  صخـش  زا  دنوادخ  تسا ـ .  یفاک  درد   , ندنام ملاس  يارب  (ص :)  ادـخ ربمایپ   ـ
تس مد چـیـ ما مـلـ درک : ضرع  یسانش ؟  یمار  مدلم  ما  دومرف : ترضح  درک  روبع   ( (ص ادخ لوسر  رب  ینیـشن  هیداب  برع  دراد ـ . ترفن 
تفر درم  نآ  یتقو  ما  هدشن  التبم  درد  نیا  هب  ـز  گر هـ تفگ :  یبارعا  دنک  یم  رادبت  ار  ندب  دریگ و  یم  رس  رد  هک  تسا  يدرد  دومرف :  ؟

تسمرس , دوشن رامیب  رگا  مس  جـ ـر(ع :)  قا ما بـ ـ ما درگنب ـ . درم  نیا  هب  دنیبب  ار  خزود  لها  زا  يدرم  دراد  تسود  هک  یـسک  دومرفربمایپ : , 
زور رد  ترضح  نآ  ياعد  زا  یـشخب  ع ,)   ) یلع ما  ـ ما تسین ـ .  يریخ  دوش , تسمرـس  دوشن و  راچد  يرامیب  هب  هک  یندب  رد  دوش و  یم 
یم (ع )  دواد دنادرگ ـ . لفاغ  مرگرـس و  ارم  هک  ییتسردـنتزا  دزاس و  راتفرگ  ارم  هک  ییرامیب  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  نم  ایادـخ , راب  ریره : 
دح هکلب  دناشک , وت ) دایزا   ) تلفغ یشومارف و  هب  ارم  هک  ییتسردنت  هن  دنادرگ و  يرتسب  نیگنـس و  ارم  هک  ییرامیب  هن  ایادخ , راب  تفگ : 

(. امرف مبیصن   ) ود نیا  نایم 

 . يرامیب ياه  هنوگ 

اهدردراوازس و دیاب  ارچ  تسا ,  هدز  رـس  وا  زا  یمرج  هن  هدرک و  یهانگ  هن  هک  یلاسدرخ  كدوک  : دیـسرپ ع )   ) قداص ماما  زا  یق  ـ ید ـ نز  ـ
گرم و تلع  هک  ییرامیب  رفیک و  يرامیب  شیامزآو و  ـالب  يراـمیب  تسا :  هنوگ  دـنچ  اـه  يراـمیب  : دومرف ترـضح  دـشاب ؟ اـه  يراـمیب 
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ببس هب  ای  تسا ,  هدولآ  ياه  یندیشون  دب و  ياهاذغ  فرـصم  ببـس  هب  اه  يرامیب  ـن  یا هک  ینک  یم  لایخ  وت  هک  نآ  لاح  تسا  يدوبان 
عـضو هرابرد  دـنک و  تبقارم  نآ  زا  یگدیـسر و  تسرد  دوخ  ندـب  هب  سک  ره  هک  ینک  یم  لایخ  ـتـه و  ـشاد شردا  هک مـ تسا  ییرامیب 

یم هک  یهد  یم  ناشن  شیارگ  یـسک  هب  دوخ  هتفگ  رد  و  دوش . یمن  رامیب  دسانـشب , ار  رـضمو  دـنمدوس  ياهاذـغ  دـشیدنیب و  کین  دوخ 
 , نامیکح هتسدرس  وطسرا و  ناکشزپ ,  راگزومآ  هک  یلاح  رد  تسین  ـی هـا  ند ـیـ ما ـ ـشآ كاروخزا و  یـشان  زج  گرم  يرامیب و  درادنپ 

رود دوخزا  ار  نآ  تسناوتن  دمآ , شغارـس  هب  گرم  هک  هاگ  نآ  دش و  وس  مک  شنامـشچ  تشگ و  ریپ  سونیلاج  دندر و  زین مـ نوطالفا , 
. دنک

. رامیب زا  تدایع 

رد دـنک , تداـیعدوخ  راـمیب  ردارب  زا  درم  هاـگره  وش ـ . یم  رو  هطوـغ  ادـخ )  ) تمحر رد  راـمیبزا , هدـننک  تداـیع  (ص :)  ادـخ ربماـیپ   ـ
زا هدنن  تدا کـ عـیـ دنیچ ـ .) یم  هویم  تشهب  ياه  لخن  زا  ییوگ  هک  دـنک  یم  بسک  یباوث  نانچ  ینعی   ) دـنیچ یم  هویم  تشهب  ناتـسلخن 
هب سک  ره  ع :)   ) قداص ماما  دریگ ـ . یم  ارف  ار  وا  ادـخ )  ) تمحر دنیـشنبرامیب , دزن  هاگره  دـنیچ و  یم  هویم  تشهب  ناتـسلخن  رد  رامیب ,

ربمای پـ ددرگرب ـ . دوخ  لزنم  هب  هک  هاگ  نآ  اتدنبلط  یم  شزرمآ  شیارب  دننک و  یم  تعیاشمار  وا  هتشرف  رازه  داتفه  دورب , يرامیب  تدایع 
ضر مـی کـنـد: عـ يدر ؟  متداـیع نـکـ اـما  مدـش  راـمیب  نـم  مدآ !  رــسپ  يا  دــیامرف : یم  تماـیق  زوررد  لـجوزع  يادــخ  (ص :)  ادــخ
دش و رامیب  ما  هدنب  نالف  هک  یتسنادن  رگم  دیامرف : یم  ینایناه ؟  راگدرورپ جـ وت  هک  نآ  لاح  منک  تدایع  ار  ـه تـو  نو چـگـ ارا , ـ گدرور پـ

. ؟  یبای یم  وادزن  ارم  يور ,  شتدایع  هب  رگا  هک  یتسناد  یمنرگم  يدرکن ,  شتدایع 

 . تدایع بادآ 

هب هک  یـسک  زا  تسا ـ .  نآ  نیرتکبـس  تداـیع ,  نیرترجارپ  دوش ـ . رازگرب  رتکبـس  هک  تسا  نآ  تداـیع ,  نیرتـهب  (ص :)  ادـخ ربماـیپ   ـ
نامز دیورب ـ . رامیب  تدایع  هب  راب  کی  زور  هس  ود  ره  دب ـ . هیده  , دهد یمن  هیدـه  وت  هب  هک  یـسک  هب  نک و  تدایعدـیآ  یمن  وت  تدایع 
ندرک گر  نامز  هزادـنا  هب  دـیاب  تدایع  نامز  ع :)   ) قداص ماـما  18 ـ . ))  )) دشاب رتش  ناتـسپ  ندرک  گر  نامز  هزادنا  هب  دـیاب  تدایع , 

هب هاگره  هک  دراد  يا  هدننک  تدایع  نآ  لجوزع  دنوادخدزن  ار  شاداپ  نیرتگرزب  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما دـشابرتش ـ . شود  کی  ایرتش  ناتـسپ 
ما ـ ما دنیشنب ـ . رتشیب  هک  دهاوخب  وا  زا  دشاب و  هتشاد  تسود  رامیب  دوخ  هک  نیا  رگم  دنیشنب , وا  دزن  یهاتوک  نامز  دورب , شردارب  تدایع 

يارباه قمحا  تدایع  اریز  يزیخرب ,  وا  شیپ  زا  دوزو  يراذـگب  رامیب  يوزاب  يور  ار  تتـسد  هک  تسا  نیا  لماک ,  تدایع  ع :)   ) قدا صـ
زا يا  هدـع  ام  دـش و  رامیب  ترـضح  نارای  زا  رفن  کی  : دـیوگ ع )   ) قداص ماما  یلاو  زا مـ یـکـی  تسوا ـ .  دوخ  درد  زا  رت  تخـس  راـمیب 
هب میدرک :  ضرع  دـیور ؟ یم  اجک  : دیـسرپ ام  زا  میدـش  هجاوم  ع )   ) قداص ترـضح  اب  هار  رد  میتفر  نوریب  وا  تدای  يار عـ ماـما بـ ناراـی 

هارمه هب  وبشوخ  يا  هکرتای  رطع  یمک  یجنرت ,  یهب ,  یبیـس ,  ایآ  دومرف : ترـضح  میداتـسیا  ام  دیتسیاب  دومرف : میور  یم  ینالف  تدایع 
شیارب يزیچ  هک  نیا  زا  رامیب  هک  دـیناد  یمن  رگم  دومرف : ترـضح  میرادـن  دوخ  اب  اـهزیچ  نیا  زا  میدرک :  ضرع  تسه ؟  امـش  زا  یکی 

. دبای یم  شمارآ  دنربب ,

 . تدایع تمکح 

. دزادنا یم  ترخآدای  هب  ار  امش  هک  دینک , تکرش  هزانج  عییشت  رد  ودیورب  رامیب  تدایع  هب  (ص :)  ادخ ربما  پـیـ  ـ

 . ییامن رامیب 
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كاوسم هک  ار  یـسک  دومرف : دنتـسه ؟  ( ناسنا و   ) مدرم یگمه  قیالخ ,  نیا  هک  دـینک  یمرکف  ایآ  ـد : ـش ضر  عـ ع )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما بـه   ـ
هدیلوژ ار  شعضو  رس و  تبیصم  ازع و  نودب  هک  ار  یسک  دنز و  یم  يرامیب  هب  ار  شدوخ  يرامیب  تلع و  نودب  هک  ار  یـسکو  دنز  یمن 

روآ نایز  ياهاذغ  هک  يرامیب  دنک و  یم  زیهرپ  هک  یتسردـنت  : دـنرامیب رف  ود نـ (ص :)  اد ـبـر خـ ما پـیـ زادـنیباه ـ . نآ  رامـش  زا  دـنک , یم 
(. دنک یمن  زیهرپ  و   ) دروخ یم 

 (. هقرفتم  ) يرامیب

ملاسرگا ددرگ و  یم  نا  دوش پـشـیـمـ رامیب  رگا  تسا  هتسب  دیما  ترخآ  باوث )   ) هب لمع  نودب  هک  شابم  یـسک  دننام  ع :)   ) یلع ما  ـ ما  ـ
زا دوش , رام  ـر بـیـ گا ددرگ ـ . یم  دیمون  دوش , راتفرگ  نوچ  دوش و  یم  دنسپدوخ  دبای , تیفاع  نوچدوش  یم  لفاغ  رطاخ و  هدوسآ  دشاب ,

هاگره دـنکفا ـ . یم  ریخات  هب  ار  لمع  ددرگ و  یم  لـفاغ  رطاـخ و  هدوسآ  , دـشاب تسردـنت  رگا  دوش و  یم  نامیـشپ  هدرکن  یلمع  هک  نیا 
یباداش زا  هک  نانآ  ایآ  دـیآرد ـ . اپ  زا  هک  یتسردـنتو  دـبای  تاجن  هک  يرامیب  اـسب  يا  دروآ ـ . یم  يور  هبوت  صـالخا و  هب  دوش , راـمیب 

 ( تهاقن نارودرد   ) رامیب نتفر  هار  ع :)   ) قدا ما صـ ـ ما دنشک ـ . ؟ یم  راظتنا  ار  اه  يرامیب  ندمآ  دورف  زج  يزیچ  دنرادروخرب , یتسردنت 
, وضو نتفرگ  ینعی  شراک ,  ماجنا  يارب  دنتـشاذگ و  یم  يا  هچراپ  يور  ار  وا  دـش , یم  راـمیب  یتقو  مردـپدوش  یم  يراـمیب  دوع  ثعاـب 

. دوش یم  يرامیب  تشگرب  ثعاب  رامیب  نتفر  هار  دومرف : یم  هک  دوب  نآ  يارب  نیا  دندرک و  یم  لمح 

 . هلداجم

 . نآ راثآ  هلداجم و  شهوکن 

اه نآ  ـمـیـن  ـش ـ ـش دـندوب و  نت  جـنپ  دـنیوگ : یم  دوب و  ناشگـس  اه  نآ  نیمراـهچ  دـندوب و  نت  هس  تفگ :  دـنهاوخ  يدوز  هب   . )) نآرق
هب مراگدرورپ  وگبدوب : ناشگـس  اه  نآ  نیمتـشه  دـندوب و  نت  تفه  دـنیوگ : یم   ( يا هدـع   ) دـنزادنا و یم  یکیرات  رد  ریت  دوب  ناـشگس 
رد نکم و  لادـج  رهاظ  تروص  هب  زج  ناشیا  هرابرد  سپ  دـناد  یمن  ار  اه  نآ  هرامـش )  یـسک   ) یکدـنا زج  تسا  رتهاگآ  اه  نآ  هرامش 
دنا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  دنهاوخ و  یمار  نآ  هدزباتش  دنرادن  نا  ـمـ یا نآ  ـی کـه بـه  نا ـ ـس کـ ((. )) وشم ایوج  سک  چیه  زا  اه  نآ  دروم 

يزارد رود و  یهارمگ  رد  اعطق  دـنزرو , یم  دـیدرت  تمایقدروم  رد  هک  نانآ  هک  نادـب  تسا  قح  نآ  هک  دـنناد  یم  ودنکانـسار  نآ هـ زا 
یم قافن  دـننک و  یم  رامیب  ناردارب  هب  تبـسن  ار  اه  لد  راک  ود  نیا  اریز  دـیزیهرپب , ندرک  هزیتسو  هلداجم  زا  ع :)   ) یلع ما  ـ ما دنتـسه ـ .))
راک نیا  هک  زیهرپب , ندرک  ثحب  رج و  زاو  دـهد  یم  داب  رب  ار  وت  لمع  راک  نیا  هک  زیهرپب , ندرک  هلداجم  زا  ع :)   ) قداص ماما  دـننایور ـ .

زا ار  نیرید  یتسود  ندرک ,  هلداجم  ع :)   ) يداه ماما  دنک ـ . یم  رود  ادخ  زا  ار  وت  هک  اریز  نکم ,  هزیتس  دایز  دنادرگ و  یم  كالهار  وت 
لماع دوخ   , ییوج هریچ  تسا و  ییوج  هریچ  تسه ,  هلداـجم  رد  هک  يزیچ  نیرتم  دلـسگ و کـ یم  مهزا  ار  راوتـسا  دـنویپ  درب و  یم  نیب 

یم خاتـسگ  وترب  هک  نکم  یخوش  دور و  یم  نیب  زا  تمارتـحا  هک  نکم  هلدا  مـجـ ع :)   ) ير ـکـ ـس ما عـ ـ ما دـشاب ـ . یم  هطبار  عطق  یلـصا 
ـ . دـنک اهر  ار  هلداجم  دـیاب  , دـهاوخ یم  ار  دوخ  يوربآ  هک  ره  تسا ـ .  يزوت  هنیک  ینمـشد و  هلداـجم ,  هجیتن  ع :)   ) یلع ماـما  دـنوش ـ .
ـ . دـنیب یم  نایز  اعطق  رگ  هلداجم  اریز  ار , هلداجم  دـینک  اهر  دـنک , یمن  هلداـجم  نمؤم  اریز  , ار هلداـجم  دـینک  ـا  هر (ص :)  اد ـبـر خـ ما پـیـ
نآ اـب  هکدـنا  سک  شـش  تسا ـ .  تبغر  یب  هلداـجم  هب  دـشاب , تسرد  شنیقی  هک  یـسک  تسا ـ .  رـش  مـخت  هلداـجم ,  ع :)   ) یلع ماـما 

 . كدوک نز و  نابزدب ,  هیامورف ,  سیئر ,  هیقف ,  : دیاشن هلداجماه 

. دشاب امش  اب  قح  دنچ  ره  دینکن  هلداجم 
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ما ـ ما شاب ـ .  قح  رب  دـنچره  دـنک , اهر  ار  هلداجم  هک  هاگ  نآ  رگم  دـسرن , نامیا  تقیقح  هب  ـالماک  يا  هدـنب  چـیه  (ص :)  ادـخ ربما  پـیـ  ـ
 (: (ص ادخ ربمایپ  دنک ـ . اهر  ار  هلداجم  تسوا  اب  قح  هک  لاح  نیع  رد  هک  نیا  رگم  دسرن , نامیا  تقیقح  هب  يا  هدـنب  هـیـچ  ع :)   ) عـلـی

يارب دیوگ و  كرت   , یخوش هب  هچر  ـ گا ار  غورد گـفـتـن  هک  یـسک  يارب  دشاب و  قح  رب  دنچره  دنک  اهر  ار  هلداجم  هک  یـسک  يارب  نم 
 . منک یم  تنامض  تشهب  يالاب  رد  يا  هناخ  تشهب و  زکرم  رد  يا  هناخ  تشهب و  هموح  رد  يا  هناخ  دنادرگوکین , ار  شقالخا  هک  یسک 

تشهب يالاب  طسو و  هموح و  رد  هناخ  هس  شیارب  نم  دنک , اهر  ار  هلداجم  لاح  نیا  اب  دشاب و  وا  اب  قح  هک  یسک  دینک  اهر  ار  هلدا  مـجـ  ـ
ـت نا ـمـ ـض تشهب  هموح  رد  يا  هناخ  شیارب  نم  دـنک , اهر  ار  هلداجم  لاح  نیا  اب  دـشا و  وا بـ ـی کـه حـق بـا  ـس کـ منک ـ .  یم  تناـمض 
ار شنطاب  هک  یـسکو  منک  یم  تنا  ـمـ ـض تشهب  طسو  رد  يا  هناخ  شیارب  نم  دـیوگن , غورد  مه  یخوش  لاـحرد  هک  یـسک  من  مـی کـ
رد يا  هناخ  دـنکن , هلداـجم  تسین  وا  اـب  قح  یتقو  هک  یـسک  منک ـ .  یم  تنامـض  تشهب  يـالاب  رد  يا  هناـخوا  يارب  نم  دـنادرگ , وکین 

دوش و یم  هتخاس  شیارب  تشهب  طسو  رد  يا  هناخ  دنکن , هلدا  ـجـ مو ـد  ـشا وا بـ یـسک کـه حـق بـا  دوش  یم  هتخاس  شیارب  تشهب  هموح 
ار هلداجم  هک  تسا  یـسک  نامدرم ,  نیرتاسراپ  دوش ـ . یم  هتخاس  شیارب  تشهب  يالاب  رد  يا  هناخ  دنادرگ , کینار  شقالخا  هک  یـسک 
 (: (ص ادخ ربمایپ  دشاب ـ . وا  اب  قح  دنچره  دنک  اهر  ار  هلداجم  هک  تسا  ینتورف  زا  ع :)   ) قداص ماما  شاب ـ .  وا  اب  قح  دـنچره  دـنک  اهر 
وا اب  قح  یتقو  هک  یـسک  دوش و  یم  هتخاس  شیارب  تشهب  يالابرد  يا  هناخ  دنک , اهر  ار  هلداجم  لاح  نیا  اب  ودـشاب  وا  اب  قح  هک  یـسک 

. دوش یم  هتخاس  شیارب  تشهب  هموح  رد  يا  هناخ  دنکن , هلداجم  تسین 

 . تسین هتسیاش  وا  اب  هلداجم  هک  یسک 

. دناسر ترازآ  هیفس  دراد و  تنمشد  میلح  اریز   , نکم هلداجم  هیفس  و  دنمدرخ ) ای  رابدرب   ) میلح صخش  اب  ـز  گر هـ ع :)   ) ما حـسـیـن ـ ما  ـ
هـر کـس بـا دـنک ـ . تدوبان  هیفـس  دراد و  تنمـشد  میلح  اریز  نکم ,  هلداجم  هیفـس  میلح و  صخـش  اب  هاـگ  چـیه  ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ

دزن هاگر  ـل هـ فو ـۀ بـن نـ قرو دـنکفا ـ . تکاله  هب  ار  وا  دـنک , هلداجم  هیفـس  اب  سک  ره  دـنادرگ و  رود  ار  وادـنک  هلداـجم  میلح  صخ  شـ
نادان اب  رگا  اریز  نکم ,  هلداجم  انادو  نادان  صخـش  اب  مردارب ,  رتخد  يا  درک : یم  شرافـس  وا  هب  تفر ,  یم  (ع )  دلیوخ تخد  هجیدـخ 
نایاناد اب  راهنز  (ع :)  اـضر ماـما  دـنک ـ . یم  غیرد  وت  زا  ار  دوخ  شناد  ینک ,  هلداـجم  اـناد  اـب  رگا  دـهد و  یم  رازآ  ار  وت  ینک ,  هلداـجم 

. دننک یم  ینادانوت  هب  تبسن  اریز  نکم ,  هلداجم  نادرخباناب  راهنز  دننک و  یم  اهر  ار  وت  اریز  نکم ,  هلداجم 

. دایز هلداجم  ياهدمایپ 

, اه يدب  نوناک  تسین ـ .  نمیااطخ  زا  دنک , هلداجم  دایز  هک  یسک  تسا ـ .  دایز  هلداجم  يزوت ,  هنیکو  ینمـشد  ببـس  ع :)   ) یلع ماما   ـ
وا يروک  , دنک رایـسب  هلداجم  قحان  هب  هک  یـسک  درادـن ـ . ییاج  تبحمو  یتسود  دایز , هلداجم  دوجو  اب  تسا ـ .  دایز  هلداجم  تجاجل و 
 [ نید هویش [  ار  هلداجم  هک  یـسک  يراپـس  نت  دیدرت و  تشحو و  هلداجمرب و  تسا :  راوتـسا  هیاپ  راهچ  رب  کش  دیاپب ـ . قح  ندید )   ) زا

(. دسرن نیقی  ییانشور  هب  کش  یکیرات  زا   ) دوشن حبص  شبش  , دنادرگ دوخ 

 . یخوش

 . یخوش شیاتس 

قدا ما صـ ـ ما ینابصع ـ .  ومخا و  قفانم  تسا و  گنـش  خوش و  نمؤم  میوگ ـ .  یمن  قح  زجاما  منک ,  یم  یخوش  نم  (ص :)  ادخ ربمایپ   ـ
هب یخوـش ـ .  دوـمرف : تسیچ ؟  هباـعد  مدرک :  ضرع  دـیوگ : یم  يوار  تسه  هباـعد ))   )) وا رد  هک  نیا  زج   , تسین ینمؤ  هـیـچ مـ (ع :) 
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وت تسا و  ییوخـشوخ  زا  ـی  خو ـ ـش اریز  دینکن , هنوگ  نیا  : دومرف مک  مدرک :  ضرع  دینک ؟ یم  مه  یخوشرگیدـکی  اب  ینابیـش : ـ  سنوی 
دزن ینزر  پـیـ درک ـ . یم  یخوـش  وا  اـب  دـنک , داـش  ار  یـسک  هـک  نـیا  يارب  (ص )  ادـخ لوـسر  يزاـس  یمداـش  ار  تردارب  هلیــسو  نادـب 

يادـخ دوب  یهاوخنریپ  وت  زور  نآ  رد  دومرف : ترـضح  تسیرگ  نزریپ  دور  یمن  تشهب  هب  ریپ  دومرف : وا  هب  ترـضح  دـمآ  (ص )  ربماـیپ
نـسحلاوبا ترـضح  زا  الخ د :  نبرمعم  میدینادرگ ـ .))  هزیـشود  ار  ناشیا  یندروآ و  دیدپ  میدروآ  دیدپ  ار  نانآام  : )) دیامرف یم  لاعتم 

يزیچ رگا  دومرف : دندنخ , یم  ودـننک  یم  یخوش  دـنیوگ و  یم  مه  اب  دنیـشن و  یم  يا  هدـع  اب  يدرف  متفگ :  مدیـسرپ و  ع )   () مظا (ك 
دزن هک  دوب  ینیـشن  هیداب  دومرف : سپـس  دوب ـ  ییوگازـسان  دـشابن ) يزیچ  رگا  : زا  ) ترـض دو حـ ـ ـص منامگ مـقـ هب  درادـن ـ  یلاکـشادشابن 
یم (ص )  ادـخ لوسر  هدـبار و  ام  هیدـه  لوپ  تفگ :  یم  اج  ناـمه  دروآ و  یم  هیدـه  ترـضح  نآ  يارب  دـمآ و  یم  (ص )  ادـخ لوسر 

(ص ربمایپ دزن  يدرم  ـس :  نا دمآ ـ . یم  ام  دزن  شاک  دش ؟ هچ  نیشن  هیداب  نآ  دومرف : یم  دش , یم  نیگهودنا  هاگره  ترضح  نآ  دیدنخ 
مینک یم  راوس  يا  هقان  دـنزرف  ربار  وت  ام  دومرف : (ص )  ربمای موش پـ شراوس  هک  هدـب  یبکرم  نم  هب  ادـخ , لوسر  يا  درک : ضرعو  دـمآ  ( 

رد یعجـشا :  ـک  لا فو بـن مـ عـ دـیاز ـ .! یم  هقاـن  زج  ار  رتـش  رگم  دومرفربماـیپ : منک ؟  هچ  مهاوخ  یم  ار  هقاـن  دـنزرف  درک : ضرع  درم 
نم وش  لخاد  دومرف : داد و  ار  ممالـس  باوجربمایپ  مدر  مال کـ ـ ـس مدیـسر و  دوب , یتسوپ  يا  همیخ  رد  هک  ربمایپ  روضح  هب  كوبت  گنج 

لوسردزن نمیا  ما  مان  هب  ـی  نز ـلـم :  ـسا ـد بـن  یز مدـش ـ .  لـخاد  نم  تلکیه و  همه  دومرف : دـیایب ؟ ملکیه  همه  ادـخ , لوسر  يا  متفگ : 
؟  تسا يدیفـس  شمـشچ  رد  هک  نامه  تسیک ,  ترهوش  : دومرف ربمایپ  دنک  توعد مـی  ار  امـش  مرهوش  درک : ضرع  دمآ و  (ص )  ادـخ

شمـشچ رد  یـسک  ره  دومرف : (ص )  ربمایپ ادخ  هب  هن  تفگ :  تسه  ارچ , دومرف : ربمایپ  تسین !  يدیفـسوا  مشچ  رد  ادـخ  هب  تفگ :  نز 
یعمج نایم  رد  هک  ار  یسکدراد  تسود  لجوزع  يادخ  (ع :)  رقاب ماما  دوب ـ . مشچ  یهایس  رود  يدیفـس  ترـضح  روظنم  تسه  يدیفس 

. دشابن ییوگازسان  هک  نآ  طرش  هب  دنک , ییوگ  هلذب  یخوش و 

 . یخوش شهوکن 

یلع ماما  دور ـ . یم  نایم  زا  تتینارون  هک  وگم  غورد  دور و  یم  نیب  زا  تمارتحا  جرا و  هک  نکم  یخوش  یلع ,  يا  (ص :)  ادـخ ربماـیپ   ـ
ـ . دراذـگ یم  ياج  رب  هنیک  یخوش ,  تخادـنا ـ .  رود  ار  دوخ  لقع  زا  يا  هراـپ  هک  نیا  رگم  درکن , ییخوش   ( يدرم  ) یناـسنا چـیه  (ع :) 

مخت تسا و  یمخت  ار  يزیچ  ره  دوش ـ . یم  کبـس  دـنک , یخوـش  هک  ره  تسا ـ .  هنیک  هدـننکروراب  یخوـش  اریز  نک ,  اـهر  ار  یخوـش 
یخوش زا  ع :)   ) یلع ما  ـ ما تسا ـ .  کچوک  مانـشد  یخوش ,  ع :)   ) قداـص ماـما  تسا ـ .  یخوش  تهبا ,  تفآ  تسا ـ .  یخوش  ینمـشد 

 , نکم یخوش  ع :)   ) قداص ماما  تسا ـ .  کچوک  مانشد  نآ  دراذگ و  یم  ياجرب  هنیک  دروآ و  یم  یهاوخدب  یخوش  هک  اریز  , دیزیهرپب
ـ . دـنادرگ یم  کبـسار  وت  یگنادرم  و  درب , یم  ار  تنامیا  رون  نآ  هک  زیهرپب  یخوش  زا  ع :)   ) مظاک ماما  دور ـ . یم  نیب  زا  تتیناروناریز 

هبقع و نامیپرد  ناگدـننک  تکرـش  زا  هک  نسح  ـ لاو ـ با درب ـ . یم  نیب  زا  ار  نادرم  راقو  وربآ و  اریز  , دـیزیهرپب یخوش  زا  ع :)   ) قداص ماما 
درک شومارفار  شیاه  شفک  تفر و  تساخرب و  ام ) عمجزا   ) يدرم هک  میدوب  هتـسشن  (ص )  ادـخ لوسراب  دـیوگ : یم  دوب , ردـب  گنج 

ام دنتفگ : , دندوب هتسشن  اج  نآ  هک  يدارفا  میاه ؟  شفک   : تفگ تشگرب و  درم  نآ  ـت  شاذ دو گـ ـر خـ یزو ـت  ـشادر ار بـ اه  نآ  رفن  کی 
انعم هچ  نمؤم  ندـناسرت  دومرف : اد  لو خـ ـ ـسر تساج  نیا   : تفگ دوب , هدرک  ناهنپ  دوخ  ریز  اراه  شفک  هک  يدرم  میا  هدـیدن  ار  اـه  نآ 

ربماـیپ دراد ـ .! ؟ اـنعم  هچ  نمؤم  ندـناسرت  دومرف : راـب  هساـی  ود  ربماـیپ  مدرک  ار  راـک  نیا  یخوش  هب  ادـخ , لوسر  يا  تفگ :  درم  دراد ؟
ماما دشاب ـ . قح  رب  دنچ  ره  دنک , اهر  ار  هلداجم  دیوگ و  كرت  ار  غورد  یخوش و  هک  هاگ  نآرگم  دسرن , بان  نامیا  هب  هدنب  (ص :)  ادخ

. دنوش یم  خاتسگوترب  هک  نکم ,  یخوش  هلداجم ـ .  هن  نک  یخوش  هن  وا  اب  یتشاد ,  تسودار  يدرم  هاگره  ع :)   ) قداص

 . یگرخسم یخوش و 
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یگرخـسم و زا  يوش ـ .  یم  کچوک  هک  نکن  یگرخـسم  یـشاب و  رذح  رب  ات  سرتب  دـماجنا ـ . دـج  هب  هک  ییخوش  اسب  ع :)   ) یلع ماما   ـ
خوش و دایز  هک  ره  درب ـ . یم  نیب  زاار  يدـج  مزع  یگرخـسم ,  ندـمآ  هریچ  نک ـ .  يرود  ییوگدـنرچ  هدـنخ و  ودایز  یخوش  يزاـب و 

دورب نیب  زا  شندوب  يدج  دشاب , دایز  شا  یگرخسم  هک  هـر  تسا ـ .  ینادان  هناشن  دایز , یگرخسم  دوش ـ . هدرمش  نادان  , دشاب يدجریغ 
, دهدرارق دوخ  تداع  ار  یگرخـسم  هک  ره  دنهدن ـ .) یتیمها  اه  نآ  هبو  دنریگ  یخوش  هب  زین  ار  وا  يدـج  ياهرادرکو  نانخـس  مدرم  (و 

شندوب يدجانو  یخوش  دشاب , مک  شلقع  هک  ره  وش ـ . هابت  شدرخ  , دـیآ هریچ  وا  رب  یگرخـسم  هک  ره  دوشن ـ . هتخانـش  شندوب  يدـج 
يدـج هک  تسا  یـسک  مدرم ,  نیرتد  ـنـ مدر خـ دـیآ ـ . هریچ  شا  یگرخـسم  رب  شندوب  يدـج  هک  تسا  یـسک  نآ  لماک ,  دـشاب ـ . دایز 

. دریگب کمک  شلقع  زا  دوخ  سوه  ربارب  ردو  دشاب  هریچ  شا  یگرخسم  رب  شندوب 

. دایز یخوش 

یخوش دایز  هک  ره  دزادـنا ـ . یم  تبیه  زا  ( ار ناسنا   ) داـیز یخوش  ع :)   ) یلع ماـما  درب ـ . یم  اروربآ  داـیز , یخوش  (ص :)  ادـخ ربماـیپ   ـ
هدرمش نادان  دنک , یخوش  دایز  هک  ره  دوش ـ . یم  ینمـشد  بجوم  ودرب  یم  ار  مارتحا  جرا و  دایز , یخوش  دوش ـ . یم  مک  شتبیه  دنک ,
یخوش دایز  هک  ره  دوش ـ . یم  مک  شراقو  دـنک , یخوش  داـیز  هک  ره  دـیآ ـ . یمرامـش  هب  قمحا  دـنک , یخوش  داـیز  هک  ره  دوش ـ . یم 

ـ .  تسا هتفهن  تقامح  , دایز یخوش  يرـسکبس و  رد  دوب ـ . دهاوخن  بیـصن  یبدرامـش  فیفخ  ار  وا  هک  یـسک  هاوخدب و  نتـشاد  زا  دنک ,
 . تسا تقامح  یخوش ,  رد  يور  هدایز 

 . خسم

 . خسم

درط یناگنیزو  بـ  : ار گـفـتـیـم ناشیا  سپ  دیتخانش  کین  دندرک , زواجت  ( ادخ نامرف  زا   ) هبنش زور  رد  هک  ار  امش  زا  ـی  نا ـ ـس و کـ  . )) نآرق
ماما میداد ـ .))  رارق  يدـنپ  ناراگزیهرپ ,  يارب  یتربع و  نآ  زا  سپ  ياـه )  لـسن   ) نارـضاح و يارب  ار  تبوقع )   ) نآ اـم  دیـشاب و  هدـش 

تشاد ررقم  اه  نآ  يارب  ار  هبنش  زور  هک  دوب  نیا  , دومرف رما  نآ  هب  ار  ع )   ) یسوم لجوزع  يادخ  هک  یشورو  نوناق  هلمج  زا  و  (ع :)  رقاب
هک ره  درب و  تشهب  هب  ار  وا  دـنوادخ  , درامـشن اور  ار  زور  نیا  هب  یمارتـحا  یب  ادـخ  سرت  زا  درمـش و  گرزب  ار  هبنـش  زور  سک  ره  هـک 
هب ار  وا  لـجوزع  يادـخ  درمـش , لـالح  یهاـم )  دیـص   ) هدرک یهن  زور  نآ  رد  ـد  نواد ار کـه خـ يراـک  درادـن و  هگن  ار  زور  نیا  مارتحا 

دندرک دیـص  دـعب  زور   ) دـندرک و سبح  ار  اـه  نآ  هبنـش  زور  رد  دندرمـش و  اور  ار  اـه  یهاـم  ندروخاـی )  دیــص   ) نوـچ اـما  درب  خزود 
ـک کـنـنـد ـش دو  هدروآ بـ ـی  ـسو هچ مـ نآ  رد  ای  هدش  كرـشم  نامحر  يادخ  هب  هک  نآ  نودب  تفرگ  مشخ  اه  نآ  رب  ادخ  دندروخ , و)
 : میتفگ ار  ناشیا   , سپ دیتخانش  کین  دندرک , زواجت  ادخ ) نامرفزا   ) هبنـش زور  رد  هک  ار  امـش  زا  یناسک  : )) دیامرف یم  لجوزع  دنوادخ 

میرم نب  یـسیع  دواد و  نابز  هب  دـندش  رفاک  هک  لیئارـسا  ینبزا  یناسک   )) هیآ هرابرد  ع ـ )   ) قداص ما  ـ ما دیـشاب ـ . هدـش  درط  یناـگنیزوب 
هنیزوب .  هب  میرم  نب  یسیع  نیرفن  اب  دندش و  لیدبت  كوخ  هب  دواد  نیرفن  اب  دندش : ـ )) نیرفن 
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اه نآ  بناج  هباه  یهام  هبنـش  زوررد  هک  دـندوب  دومث , موق  زا  هکیا ,  یلاها  زا  یتعامج  هک  میتفای  ع )   ) یلع باـتک  رد  ـر(ع :)  قا ما بـ ـ ما  ـ
اه و هناخ  ولجزا  هک  ییاهرهن  اه و  يوج  دراو  اه  ـی  ها هبنـش مـ زوردـیامزایب  هراب  نیا  رد  ار  ناـنآ  تعاـطا  دـنوادخ  اـت  , دـندمآ یم  شیپ 
رابحا و دـندرک و  یم  ار  راک  نیا  اـه  تدـمو  دـنتخادرپ  یم  اـه  نآ  دیـص  مدر بـه  نآ مـ دـندش و  یم   , تشذـگ یم  اـه  نآ  عمجت  زکارم 

زور رد  یهام  ندروخزا  امـش  هک  درک  نیقلت  اه  نآ  زا  یهورگ  هب  ناطیـش  یهگناو  دـندرک  یمن  یهن  ـیـد , ـص زا  ار  اه  نآ  مه  ناـشیاملع 
یم ار  هدشدیص  ياه  یهامرگید  ياهزورو  دندرک  یم  دی  زور شـنـبـه صـ ـت  عا ـن جـمـ یا اذ  نآد لـ ـیـ ـص زا  ـد نـه  یا هد  ـ ـش شـنـبـه نـهـی 

دندر ـیـچـی کـ پر ـ ـس ( اد نامرف خـ زا   ) بیترت نیدب  مینک و  یم  دیـص  اراه  یهام  ام  ـنـک  یا هـم  نآ هـا گـفـتـنـد : زا  ـی  هور گـ دـندروخ .
, دینکن تفلاخم  ادخ  نامرف  اب  دنتفگ : ناگد )  بـه صـیـد کـنـنـ  ) و دندرک ) يراددوخ  دیص  زا  و   ) دنتفر تسار  تمس  هب  ناشیا  زا  یهورگ 
دندادن و زردنا  ار  ناگدننکدیص  دندرک و  توکس  دنتسج و  هرانک  پچ  تمـس  هب  مه  رگید  یهور  دیوش و گـ یم  راتفرگ  وا  رفیک  هب  هک 

دهاوخ نانآ  هب  تخـس  یباذعای  دنک  یم  ناشکاله  ادـخ  هک  ار  یهورگ  هچ  يارب  :)) دـنتفگ دـندوب  هداد  زردـنا  ار  اه  نآ  هک  یهورگ  بـه 
هک دیاش  دشاب و  يرذع  ناتراگدرورپ  شی  ار پـ تـا مـا  : )) ـد نداد خساپدندوب  هداد  ناشزردنا  هک  یهورگ  نآ  دیهد )) ؟ یمزردنا  دناشچ ,

نوچ ینعی  دـندرب )) دای  زا  دـندوب  هدـش  هداد  رکذـت  نادـبار  هچ  نآ  هک  یماگنه  سپ ,  : )) دومرف لـجوزع  يادـخ  سپ  دـنزیهرپب )) ناـنآ 
سپ دـنداد  همادا  هانگ  هب  دـنتخادنا و  شوگ  تشپ  دوب  هدـش  هداد  یهام )  دیـص  ادـخ و  ینامرفان  كرت  هرابرد   ) اه نآ  هب  هک  ار  يزردـنا 

ار ادخ  نآ  رد  هک  ناترهـش  نیا  رد  ار  بشما  میزیمآ و  یمن  امـش  اب  هک  مسق  ادـخ  هب  دـنتفگ : دـندوب , هداد  زردـنا  ار  اه  نآ  هک  يا  هفیاط 
هک نیا  سرت  زا  اذل , میزوسب  امش  شتآ  رد  مه  امو  دوش  لزان  الب  ـمـا  ـش رب  میـسرت  یم  اریز  میرب ,  یمنرـس  هب  امـش  اب  دیا  هدرک  ینامرفان 

ادخ و يایلوا  نیا  دش  هک  حبص  دندربرس , هب  نامسآ  ریز  ار  بش  دنتفر و  رهـش  کیدزن  ییاج  دنتف و  كرت گـ ار  رهـش  دسر  ناشیا  هب  الب 
اما دندیبوک  ار  رد  دنتفای  هت  ـ ـس ار بـ نآ  دندیـسر , رهـش  هزاورد  هب  نوچ  دـنریگبربخ  نانامرفان  زور  لاح و  زا  ات  دـنتفر  وا  نامرف  ناربنامر  فـ
زا وا  دنداتسرفالاب  ار  رفن  کی  دوخ  نیب  زا  دنتـشاذگ و  رهـشراو  ـ ید هب  ینابدرن  اذل  دروخن  ناشـشوگ  هب  مه  هملک  کی  دندینـشن و  یباوج 

ناهارمه هب  دننز  یم  گناب  رگیدکی  رب  هک  دنا  هدمآرد  هنیزوب  يا  هدع  تروص  هب  مدرم  دید  هاگا  درک نـ هاگن  ار  رهش  لخاد  راوید  يالاب 
مد ـد و  نا هد  ـ مآ رد  ـنـه  یزو تروص بـ هب  مدرم  تفگ :  ینیب ؟  یم  هچ  دنتفگ : منیب !  یم  یبیجع  هنحـص  ادخ  هب  مدر ,  يا مـ دوخ گـفـت : 

دوـخ یـسنا  ناـشیوخ  ناـگنیزوب  : دوـمرف ترـضحدنتس  ـکـ ــش ف  ــ دـی ــ ـن اـگ ـ ار رد  هد  نآ عـ ـنـد  نز ـگ مـی  نا ـگـر بـ ید ـکـ یر ـد و بـ نراد
 ( ع  ) یلع دینکن . ؟ ار  راک  نیا  میتفگن  : دنتفگ ناگنیزوب  هب  هدع  نآ  دنتخانـشن  ار  دوخ  هدـش  هنیزوب  ناشیوخ  اه  ناسنا  نیا  اما  دنتخانـشار 

یهن هک  مسانش  یم  تما  نیا  نایم  رد  ار  اه  نآ  ياه  بسنو  ناشیوخ  نم  دیرفآ  ار  ناسنا  تفاکـشار و  هناد  هک  ییادخ  هب  دنگوس  دومرف :
دنوادخ دندش  رامورات  دنتـشاذگ و  ورفدنا  هدش  هداد  نامرف  نادب  هچ  نآ  هکلب  دنیآ  یمن  رب  ناهانگ  رییغت  ددص  رد  دـننک و  یمن  رکنم  زا 
تاجن دنتـشاد , یم  زاب  دب  ( راک  ) زا هک  ار  یناسک  : )) دیامرف یم  و  ناراکمتـس ))  هورگ  ادخ ) تم  ـ حر زا   ) داب رود  : )) دـیامرف یم  لجوزع 

ـه مال عـ ـیـح :  ـضو تـ میدرک .))  راتفرگ  تخـس  یباذع  هب  دندرک , یم  ینامرفان  هک  نآ  يازـس  هب  دندرک , متـس  هک  ار  ـی  نا ـ ـس ـم و کـ یداد
نا کـه هـمـچـنـ هرو ,  ـ ـس ـن  یا دـیوگ . یم   (( یفـسلف یثـحب   )) ناوـنع تـحت  هرقب ,  هروـس  ات 74  تاـیآ 63 ریـسفت  زا  دـعب  ـی ,  یا ـبـ طا طـبـ

ندرک قرغ  ایرد و  نتفاکـش  دننام  دشاب  یم  نارگیدو  لیئارـسا  ینب  تشذگرـس  رد  زاجعا  هناشن  نیدنچ  رب  لمتـشم  دـینک , یم  هظ  ـ حال مـ
ندرک هدـنز  لیئارـسا و  ینب  ندز  هقعاص  و  میدرک ))  قرغ  ار  ناینوعرف  میتفاکـشام و  ـ ـش يار  ار بـ ایرد  هک  هاگ  نآ  و   )) هیآ رد  ناینوعرف 

اه و نآ  رـس  رب  ـر  با ندـنکفا  هیاـس  و  میرواـین ))  ناـمیا  وت  هب  زگره  یـسوم !  يا  دـیتفگ : هک  هاـگ  نآ  و   )) هیآ رد  گرم  زا  اـه پـس  نآ 
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و  )) هیآ رد  گنس  زا  اه  همشچ  ندیشوج  و  میدرک ))  نابیاس  نانآ  زارف  رب  ار  رباو   )) هیآ رد  نانآ  يارب  نیچردلب  نیبگنازگ و  نداتسرفورف 
زارف رب  ار  روـط  هوـک )   ) و  )) هـیآ رد  ناـنآ  رـسزارف  رب  هوـک  ندـش  دـن  و بـلـ دـمآرب ))  بآ  یپ  رد  دوـخ  موـق  يارب  یــسوم  هـک  یماـگنه 

 , هتـشک ندرک  هدنز  و   (( دیـشاب هدش  درط  یناگنیزوب  میتفگ :  ار  ناشیا  سپ ,   )) هیآ رد  اه  نآ  زا  يا  هد  ندش عـ خـسم  و  میتشارفاامش )) 
رد رگید  يا  هدع  ندرک  هدنز  ـنـد  نا و مـ دینزبوا ))  هب  ار  واگ )  ) نآ زا  یتمسق  میتفگ  سپ ,   )) هیآ رد  هدش  حبذ  واگ  زا  یتمسق  هلی  ـ سو بـه 

تشذگ يا  هدش  ناریو  يدابآ  زا  هک  یـصخش  ندر  هد کـ ـ نز ـنـد  نا ـ مو دندش ))  جراخ  دوخ  ياه  هناخ  زا  هک  ار  یناسک  يدیدنایآ   )) هیآ
تـسد هب  ناغرم  ندرک  هدـنز  دـننام  و  درکروبع ))  دوب , هتخیر  ورف  هرـسکی  شیاـه  لاـب  هک  ییداـبآ  زا  هک  سک  نآ  نوچ  اـی   )) هیآ رد  , 

هدزاوداه نیا  ینک ))  یم  هدـنز  ار  ناـگدرم  هنوگچ  هک  هدـب  ناـشن  نم  هب  اراـگدرورپ , تفگ :  میهار  ـ با ها کـه  نآ گـ و   )) ـه یآرد میهاربا 
ناکما هلاسم  هتشذگ  ثحابم  رد  ـت  ـسا هدر  دا کـ نآر یـ هدش و قـ عقاو  لیئارـسا  ینب  نایم  رداه  نآ  رتشیب  هک  تسا  تداع  قراخ  هزجعم و 

حیـضوت , دنـشاب یمن  تیلع  یلک  نوناق  ضقاـن  لاـح  نیع  ردو  دنتـسه  یند  ـ ـش يرو  ـ ما هدا  ـعـ لا قراـخ  ياـهراک  هک  نیاو  ار  هزجعم  عوقو 
لاحم تاعوضوم  زا  هک  نیا  رگم  مینک  هیجوت  لیوات و  دـنراد , روهظ  زاجعا  عوقو  رد  هکار  یتاـیآ  درادـن  یلیلد  هک  دـش  نشور  میداد و 

الوصاروما نیا  اریز  دشاب , شدوخ  ردپ  شدوخ  هک  يدازون  ندش  دلوتم  ای  يواستم و  حیحـص  ددع  ود  هب  هس  ددـع  میـسقت  دـننام  دـشاب ,
اج نیارد  دو  طوبرم مـی شـ يرگید  ثحب  هب  رـشب  دارفا  خسم  ناگدرم و  ندرک  هدنز  دننام  تازج ,  يا مـعـ هرا  پـ ـبـتـه ,  لا دنتـسین . یندش 

, دـیآ رد  لعف  هب  هوق  تلاحزا  هچ  ـ نا چـنـ لامک و فـعـلـیـت ,  هوق  زا  رادروخرب  دوجوم  هک  هدـش  تباث  دوخ  ياـج  رد  دـنیوگ : یم  یـضعب 
هب دوـخ , یلماـکت  ریــس  رد  دـشاب , رتلماـک  شدوـجو  هـک  يدوـجوم  ره  نـینچم  ددرگرب هـ هوـق  تلاـح  هـب  رگیدراـب  تـسا  لاـحم  رگید 

ـی لا درجم مـثـ يدوجوم  هب  دوش و  یم  هنهرب  درجم و  هدام  زا  وا  سفن  دریم , یم  یتقو  مه  ناسنا  ددرگ  زاب نـمـی  دوخ  زا  رت  صقاـندوجو 
 , گرم زا  دـعب  هک  تسا  لاحم  نیارباـنب ,  تسا  هداـم  هبترم  زا  رتارف  یلقع )  یلاـثم و  درجت   ) هبترم ود  نیا  دوش و  یم  لیدـبت  یـا عـقـلـی 
زا ناسنا  دوجو  نینچمه  تسا  لاحم  نیا  دـشاب و  یم  هوق  هب  تیل  زا فـعـ ئیـش  تشگزاـب  مزلتـسم  اریز  دریگب , قلعت  هداـم  هب  هراـبود  سفن 
 : تسا نیا  خـسا  پـ دـیآ . رد  اه  نآ  زا  یکی  تروص  هب   , خـسم قیرط  زا  ناسنا ,  هک  تسا  لاحم  نیاربانب ,  تسارتلماـک  ناویح  عاونا  ریاـس 

ریذپاندیدرت تقیقح  کی  ددرگرب , هوق  تلاح  اددـجم بـه  تسا  لاحم  رگید  دـمآرد , لعف  هب  هوق  تلاحزا  يزیچ  یتقو  دـنا  هتفگ  هک  نیا 
هچ نآ  هک  نیا  حیـضوتدنتسین  هدعاق  نیا  ياه  قادصم  زا  ندش  خـسم  زینو  یلک  رو  هب طـ ایند  هرابود  یگدـنز  هب  هدرم  تشگزاب  اما  تسا 

ـیـت ناو يوس حـیـ هب  دریگب , رارق  یناویح  لماکت  ریـسمرد  هاگ  ره  يداـم  یتاـبن  رهوج  هک  تسا  نیا  دـیآ  یم  تسد  هب  ناـهرب  سح و  زا 
تـسا یلایخ  یئزج  كاردا   , نآ تقی  دنک و حـقـ یم  ادیپ  تسا ,  یخزرب  درجم  تروص  کی  هک  یناویح ,  تروص  دنک و  یم  ـت  کر حـ

هب يرهوج  تکرح  قیرط  زا  هک  تسا  هوق  نیا  تیلعف  هلحرمو  یتاـبن  رهوج  لاـمک  دوجو  یناویح  تروص  نیادراد  شدوخ  زا  دوجوم  هک 
رد دوش و  ادج  دوخ  هدام  زا  یناویح  سفن  هک  نیا  رگم  دوشب  هدام  ددرگرب و  يدام  رهوج  هب  يزور  ـت  ـسا لاحم  دـسر و  یم  هلحرم  نآ 
 , ـگـهـی ناو دـیآ . رد  كرحت  ناـج و  یب  یمـسج  تروص  هب  ودریمب  ناویح  هک  نیا  لـثم  دـنامب , یقاـب  يداـم  یتروـص  اـب  هداـم  هجیتـن , 
اب هک  دـشاب  یم  بترتم  نآ  رب  زین  يا  هیمل  تالاح عـ دـنز و  یم  رـس  نآ  زا  هک  تسا  یکاردا  لاعفا  هتـشر  کی  اش  ـی مـنـ ناو ترو حـیـ صـ
یم تروص  سفن  رد  یـشقن  یپ  زا  یـشقن  ددـنب و  یم  شقن   , سفن رد  تـالاح  نیا  زا  کـی  ره  یناویح ,  تروص  نیا  زا  اـه  نآ  ندزرس 

خسار و هکلم  ریذپان  رییغت  تباث  تروص  هب  دریگ و  یم  لکش  يدحاو  شقن  دنوش , هو  ـنـ با ـنـد  نا لکش و هـمـ مه  ياهشقن  هاگ  ره  ددنب و 
هبو دـیآ  دـیدپ  یناویح  سف  زا نـ یعون  نآ  هطـساو  هب  تسا  نکمم  هک  تسا  يدـیدج  یناسفن  تروص  نیا  دوش  یم  لیدـبت  يراد  هش  ـ یر

يرادافو توهـش و  هنیک و  رکم و  تروص  دننام  دوش  لیدبت  دـنک , یم  نییعت  ار  نآ  عونو  تسا  صاخ  یتروص  ياراد  هک  صاخ  یناویح 
زا هاگ  ره  هک  هایگ  دـننامدنام  یم  یقاب  دوخ  یلبق  هداس  هبترم  نامه  رد  سفن  , دوشن لصاح  يا  هکلم  رگا  اما  اـه  نیا  لاـثما  یگدـنردو و 

تالاح رظن  زا  ـی  خزر سفن بـ رگا  دـسر  یمن  یناویح  تیلعف  هب  دـنام و  یم  یقاب  تابن  تلاح  نامه  هب  دتـسیازاب , دوخ  يرهو  تکرح جـ
هب قلعتم  یکاردا  لاعفا  هطـساو  هب  ـا  ما دو  ـ ـش ندـب قـطـع مـی  اب  شا  هقالع  دوجو , لوا  هلحرم  نامه  رد  دـنک , ادـیپ  یعفد  لماکت  لاـعفاو 
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لباق رادـقم  ای  یعیبط  رمع  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دوش  یم  لیدـبت  یـصا  ناو خـ هب حـیـ هک  نآ  ات  دـبای  یم  لماکت  اجیردـت  دوخ  هداـم 
دوخ رمع طـبـیـعـی  یخزرب  سفن  دراذگن  دیآ و  دیدپ  نآ  هار  رس  رب  یعیبطریغ  گرم  دننام  یعنام  رگا  اما  دنک , يرپس  ار  نآ  زا  یهجوت 
رگا لاح ,  دنام . یم  یقاب  دوخ  تیناویح  یگداس  تلاح  نامه  هب  تروص  نیا  رد  دنارذگب , ار  نآ  زا  ییانتعا  لباق  رادقم  ای  دنک  لماک  ار 
هریغ گنر و  راد و  ـنـد مـقـ نا مـ نآ ,  مزاو  هدامزا و لـ درجم  یلک و  تروص  هب  ار  دوخ  تاذ  هک  يدوجو  ینعی  تیناسنا ,  ریسم  رد  ناویح 

 , تسا لقع  هوق  تلاح  هک  یناویح )  یخزرب  درجت   ) یلاثم تی  ـت فـعـلـ لا ـ حزا يرهوج  تکرح  هیاس  رد  دریگ , رارق  دـنک  كارداو  لقعت 
هوق هلحرم  هب  تیلعف  نیا  هک  تسا  لاحم  هتبلا  دوش و  یم  لصاح  وا  رد  لعفلاب  ناسنا  تروص  دـسر و  درجت عـقـلـی مـی  تیلعف  هلحرم  هب 

اه نآ  یجیردـت  مکارت  زا  هک  تسا  یلاوحا  لاعفا و  ياراد  زین  یناسنا )   ) تروص نیا  دـنک . تشگزاب  تسا ,  یلاثم  درجت  نامه  هک  دوخ 
نیا هب  هجوت  اب  دـش . هتفگ  یناویح  عونت  هرابرد  هچ  نآ  ریظن  تسا  ناسنا  تیعون  عونت  بجوم  هک  دـیآ  یم  دـیدپ  يا  هزات  صاخ  تروص 

وا سفن  هک  يا  هدام  اصوصخ  مـ هدا ,  زا نـو بـه مـ ددرگرب و  اـیند  هب  گرم  زا  سپ  یناـسنا  مینک  ضرف  رگا  هک  دوش  یم  نشور  بلاـطم , 
درجم زین  هدام  اب  شطابترا  عطق  زا  شیپ  اریز  درب , یمن  نیب  زا  اروا  سفن  درجت  لـصا  رما  نیا  دریگب , قلعت  تسا ,  هتـشاد  قلعت  نآ  هب  ـالبق 

هک يرازبا  گرم ,  رثا  رب  هک  تسا  نیا  تسه  هک  يزیچ  اـهتنم  دـنک  یم  ظـفح  ار  دوخ  درجت  نیا  نآ ,  هب  هراـبود  قلعت  تروص  رد  دوب و 
اهرازبا هک  يرگتعنـص  دننام  تسرد  تسین ,  يدام  راک  ماجنا  هب  رداق  ور  نیا  زا  تسا و  هتفر  نیب  زا  هداد  یم  طابترا  هدام  اب  ار  سفن  لعف 

ار شا  یندـب  ياهرازبا  نآ و  ياوق  , دریگ قلعت  هدام  هب  هرابود  سفن  یتقو  اما  دـشاب  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  راک  ماجنا  يارب  مزال  لـیاسو  و 
هتـشادالبق هچ  نآ  زا  رتالاب  يا  هبترم  هب  دـیدج  لاعفا  هطـساو  هب   , هدوب هدرک  بسک  هک  ار  یتاکل  لاوحا و مـ دزادـنا و  یمراـک  هب  اددـجم 

هدرک هوق  هب  لعف  زا  صقن و  هب  لاـمک  لاـح  زا  درگبقع  یلوزن و  ریـس  هک  نآ  نودـبدنک  یم  ادـیپ  يدـیدج  لـماکت  دـناسر و  یم  تسا , 
سفن اریز  تسا ,  تسردانو  لطاب  اعطق  مئاد  رسق  هک  نآ  لاح  تسا ,  یمئاد  رسق  لوبق  نخس ,  نیا  همزال  هک  دییوگب  تسا  نکم  مـ دشاب .
لماکت يدام  لاعفا  ظاحل  هب  هدام ,  هب  هرابود  ـعـلـق  تا بـ دشاب کـه ,  هتـشاد  دوجو  ناکما  نیا  نآ  تعیبط  ردرگا  ندـب  زا  هدـش  ادـج  درجم 

هچ دوش , مورحم  دنک  یم  اضتقا  شتعیبط  هچ  نآ  زا  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  هشیمه ,  يارب  یلامک  نینچ  هب  ندیـسر  زا  نآ  تیمورحم  دبای ,
ـن یا ـخ  سا پـ تسا .  یمئاد  رسق  زین  رمتسم  تیمورحم  یفرطزا  دندرگ و  یمن  رب  ایند  هب  تداع  قرخ  ای  زاجعا  قیرطزا  اهسفن  هک هـمـه  نآ 

ناکما تلاح  هب  هشیمه  دـنریم , یم  يا  هلحر  دـح و مـ هب  ندیـسر  اـب  دنـسر و  یم  تیلع  هو بـه فـ زا قـ ـیـا  ند رد  ـی کـه  ـسو ـت کـه نـفـ ـسا
تروص هب  لیدبت  ای  دریگ و  یم  دوخ  هب  تابث  اه  نآ  رد  دوجوم  تیلعف  تلاح  نآ  یتدم  زا  سپ  هکلب  دننام  یمن  یقاب  يدـعب  یبای  لامک 

اب هک  یناسنا  نیاربانب ,  دور  یم  نیبزا  يدـعب  لامک  هب  ندیـسر  ناکما  نآ  رگید  دـنام و  یم  یقاـب  لاـح  نآ  هب  دوش و  یم  یبساـنم  یلقع 
دوب نکممدرک  یم  یگدنز  رتشی  یتدم بـ هچنانچ  هداد ,  ماجنادب  کین و  ياهراک  هلسلس  کی  طقف  دور و  یم  ایند  زا  هداس  طیسب و  سفن 

ددرگزاب ایند  هب  گرم  زا  سپ  رگا  نین  هـمـچـ دنک . بسک  دوخ  هداس  سفن  يارب  ار  يدنمتواقشای  دنمتداعـس  تروص  لاعفا  رارکت  رثا  رب 
یلاعفا قبط  خزرب ,  ملاع  رد  تشگنرب  هچنانچ  دنک و  بسک  يدیدج  ترو  دو صـ یلبق خـ تروص  يارب  هک  تسا  نکمم  دنک , یگدنز  و 

رد دنک و  ادیپ  دوخ  یلبق  یلاثم  تروص  اب  یبسانم  یلقع  تروص  هک  هاگ  نآ  ات  دوش  یم  باذع  ای  هداد  شاداپ  هدرک ,  بسک  ایند  رد  هک 
دننام ددرگزاب ـ  ایند  هب  رگا  یـسفن  نینچ  دـنام  یم  یقاب  شیارب  یلقع  لماکت  ناـکما  اـهنت  دور و  یم  نیب  زا  روکذـم  ناـکما  ماـگنه  نیا 
لصاح نآ  هب  قلعتم  لاعفا  هدام و  هیحان  زا  يرگید  هیلقع  تروص  تسا  نکم  مـ دندرگرب ـ  ایند  هب  گرمزا  سپ  هچنانچ  ایلوا  ایبنا و  سوفن 

رد تکرح  لامک و  جرادم  هب  نتفر  الاب  لامک و  ینعی  تسا ,  هدرک  بسک  ایندرد  هک  دوب  دـهاوخ  نا  ـش هـمـ یار تشگنرب بـ رگا  دوش و 
رگا اریز  تسین ,  مئاد  رـسق  ایند ) هب  تشگزاب  قیرط  زا  یلقع  تـالامک  بسک  ناـکما  ياـقب   ) ـن مـعـنـا یا ـت کـه  ـسا ـن  ـشور نآ .  ریـسم 

تروص نآ  رد  دشا , ـی بـ مئاد قـسـر  ـر , ثؤ ـلـی مـ ماو ـ عو للع  ریثات  هطـساو  هب  نآ  يارب  نکمم  تالامکزا  يدوجوم  ندنام  مورحم  فرص 
هیلک هک  نآ  هچ  دوب  دـنهاوخ  مئاد  رـسق  تلاح  کی  رد  اه  نآ  همه  ای  دـشا , ـی بـ مدا ـ ـض محازت و تـ ملاـع  هک  ناـهج ,  نیا  ثداوح  رتشیب 

زا یلامک  ياضتقا  تادوجوم  عاونا  زا  یعون  داهن  رد  هک  تسا  نیا  تقیقح  رد  مئاد  رسق  دنرثؤم  رگید  رد یـکـ ملاع طـبـیـعـی  نیا  يازجا 
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هزیرغ و قبط  هک  یجراـخ  یعنا  ـ ما دو یـ ـ جو نآ مـ دوخ  تاذ  رد  یعناـم  دوجو  هطـساو  هب  یلو ,  دوش  هداد  رارق  يدادعتـسا  اـی  تـالامک , 
نآ نداهن  تروص  نیا  رد  هک  دـسرن , روهظ  هصنم  هب  تقو  چـیه  دادـعت  ـ ـسا اـی  لاـمک  نآ  دـشاب , یم  لاـمک  نآ  لاطباددـص  رد  شداـهن 

یناـسنا مینک  ضرفرگا  بیترت ,  نیمه  هب  دوـش  تـقد  دوـب  دـهاوخ  هدوـهیب  لـطا و  دو بـ ـ جو نآ مـ دا  رد نـهـ دادعتـسا  اـی  لاـمک  یـضتقم 
يور یتروص  تق  رد حـقـیـ نیا  دـیآرد , كوخو  هنیزوب  دـننام  ناویح  عاونا  زا  يرگید  عون  تروـص  هب  دـنک و  رییغت  شیناـسنا  ترو  صـ

تروص هتـشگ و  لیاز  وا  تیناسنا  هک  یناسنا  هن  دـشاب , مـی  كوخ ))  ـ  ناـسنا  )) اـی نومیم ))  ناـسنا ـ   )) روبزم درف  ینعی  تسا ,  تروص 
نآ وا  سفن  دنک , بسک  ار  تاکلمروص  زا  یتروص  هاگ  نا هـر  ـ ـس ـ نا ـن کـه ,  یا ـه  ـصال تسا خـ هتـسشن  نآ  ياج  هب  یگنیزوب  ای  كوخ 

زینای ـ ند رد هـمـیـن  دننک , یم  روهظ  اهتروص  نیا  ترخآ  رد  گرم  زا  سپ  هک  نانچمه  هک ,  درادن  یلیلد  دریگ و  یمدو  هب خـ ار  تروص 
هب هک  دراد  هداس  یتلاح  دوخ  شیادیپزاغآ  رد  یناسنا  سفن  هک  میتفگ  نیا  زا  شیپ  دنسربدنناوتن  زورب  هلحرم  هب  نومک  هلحرم  زا  يدحات 

ناسنا دوش , یم  خسم  هک  یناسنا  نیاربانب ,  دیآ  نوریب  قالطا  ماهبا و  تلاح  نآ  زا  دوش و  عونتم  یـصاخ  تروص  هب  دـناوت  یم  نآ  ببس 
اپورا یملع  عماجم  زا  يرابخا  هنازور ,  تایرـش  رد نـ تیناسنا .  دـقاف  تسا  يا  هدـش  خـسم  هک  نیا  هن   , هدـش خـسم  لاـح  نیع  رد  تسا و 
تـسا یندش  يرگید  دوجوم  تروص  هب  ناسنا  تروص  ندش  لیدب  گر و نـیـز تـ ـ مزا سپ  تایح  دهد  یم  ناشن  هک  میناوخ  یم  اکیرمآو 
هدـناوخ یم  زورید  هک  ار  هچ  نآ  دـیابن  وـج  تقیقح  نارگـشهوژپ  اـما  مینک  یمن  هیکت  اـهربخ  هنوـگ  نیا  ـث بـه  حا نیا مـبـ رد  اـم  هچرگ 

تسین نین  ـیـم کـه چـ هد ـخ مـی  سا پـ درادن . یعنام  خسانت  هب  هدیقع  نیاربانب ,  دییوگب : تسا  نکمم  دنراپسب . یـشومارف  هتوب  هب  زورمادنا 
رگا هک  نآ  هچ  تسا  لاحم  دریگ ـ  قلعت  يرگید  ندب  هب  ندب  زا  تقرافمزا  سپ  هدیسر  دوخ  لامک  عون  هب  هک  یـسفن  ینعی  ـ  خسانت اریز  , 
تر ریثک و کـثـ تدحو  ینعی  نیا  دریگ و  قلعت  ندب  کی  هب  سفن  ود  هک  تسا  نیا  خسانت  همزال  دشا  ياراد نـفـس بـ دوخ  مود  ندـب  نیا 

صخـش ـالثم  , ددرگرب هوـق  هلحر  هب مـ تسا ,  لـعفلاب  هچ  نآ  هک  دـیآ  یم  مزـال  دـشابن , سفن  ياراد  رگا  و  دـشاب ) یم  لاـحم  هک  ) دـحاو
کی هب  هدرک ,  تقرافم  ندب  زا  هک  یناسنا  هدـش  لماک  سفن  ـتـن  فر قلعت گـ نخـس ,  نیمه  ساسارب  ددرگرب  یکدوک  هب  ریپ  هدروخلاس و 

 . تسا لاحم  زین  یناویحای  یتابن  ندب 

 . ناگدش خسم  لسن  عطق 

ـ . دنا هدوب  البق  اه  كوخ  اه و  هنیزوب  نیا )   ) تشاذگن يا  هدنامزاب  یلـسن و  يا  هدش  خسم  چـیه  يارب  لاعتم  يادـخ  (ص :)  ادـخ ربمایپ   ـ
يا هلابند  ای  لسن  شیارب  , درک خسم  ار  يدوجوم  ره  دنوادخ  دـشاب ـ . یلـسن  هلابند و  شیارب  هک  درکن , خـسم  ار  يدوجوم  چـیه  دـنوادخ 
سا نبا عـبـ لوق  زا  تبـسلا ))  یف  مکنم  اودتعا  نیذلا  متملع  دقلو   )) هیآ ریـسفت  رد  نای ))  ـبـ لا مـجـمـع   )) رد حیـضوت .:  تشاذـگن .  یقاب 
يزیچ هن  زور  هسو  دـندرک  یم  گـناب  رگیدـکی  رب  اـه  نآ  داد  رفیک  ندرک  خـسم  اـب  ار  اـه  نآ  لاـعتم  يادـخ  تفگ :  هـک  ـت  ـسا هد  ـ مآ

ار اه  نآ  تفرگ و  ندیزو  يداب  درک و  كالهار  نانآ  لاعتم  دنوادخ  زور , هس  زا  سپ  دندرک و  دلوو  داز  هن  دـندیماشآ و  هن  دـندروخ و 
دنتسین هدع  نآ  لسنزا  اه  كوخ  اه و  نومیم  نیا  تخاس و  ناشدوبان  هک  نیا  رگم  در , خسم نـکـ ار  یموق  چیه  دنوادخ  تخادنا  بآ  رد 

دراد دو نـ ـ جو مدآ  نادنزرف  زا  اه  كوخ  اه و  نومیم  نایم  رد  ناناملـسم  ارآ  قافتا  هب  دـندش  خـسم  تاناویح  نیا  ترو  ـ ـص هب  نانآ  هکلب 
لیدـبت نومیم  هب  نانآ  دـیوگ : یم  ـد  ها دـندوب مـجـ دازیمدآ  تاـناویح  نیا  ناـمگ  یب  دـندوب , ناگدـش  خـسم  نادـنزرف  زا  اـه  نیا  ـر  گاو

(( دنک یم  لمح  ار  ییاه  باتک  هک  غالا  لثم  دننام   :)) تسا هدومرف  هک  نان  چـ تسا ,  هدز  لاعتم  يادخ  هک  تسا  یلثم  نیا  هکلب  دـندشن ,
زا هن  دریذپ و  یم  يزردـنا  هن  هک  دـش  ناگنیزوب  ياه  لد  دـننام  دـش و  خـسم  هدـع  نیا  ياه  لد  هک  تسا  هدـش  لقن  نینچمه  دـهاجمزا 

نینچ هک  درادن  مه  یترورض  تسا و  فلاخم  , دنراد داقتعا  نآ  هب  نارـسفم  رثکا  هک  هیآ  رهاظ  اب  هتفگود  نیا  دسرت  یم  یتبی  ـگ و هـ نا بـ
. دوش هتفگ  یتاهیجوت  تالیوات و 
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 . نتفر هار 

 . نتفر هار  بادآ 

هب دنزاس , بطاخمار  ناشیا  نانادان  نوچ  دنراد و  یم  رب  ماگ  یمرن  هب  نیمز  يور  هک  دنتسه  یناسک  نامحر ,  يادخ  ناگدنب  و   . )) نآرق
ـ .))  تسا نارخ  گناب  اهزاوآ  نیرتدـب  هک  زاس  هتـسهآار  تیادـص  شاب و  ور  هنایم  دوخ , نتفر  هار  رد  و  ((. )) دـنهد یم  خـساپ  تمیالم 

ما عـلـی ـ ما تسین ـ .  لبنت  ای  ناوتان  صخش  نتفر  هار  دوب  مولعم  هک  تفر  یم  هار  نانچ  نتفر  هار  عقوم  رد  (ص )  ادخ لوسر  سابع :  ـن  با
وا زا  سپ  ترـضح و  نآ  زا  شیپ  دیامیپ  یم  ار  يریزارـس  ییوگ  هک  دیمارخ  یم  نانچ  تفر ,  یم  هار  هاگ  ره  (ص )  اد لو خـ ـ ـسر (ع :) 

ار شیاه  تسد  درب و  یمنرتولج  دوخ  نار  زا  ار  شتـسد  تفر ,  یم  هار  هاگره  ع )   ) نیـسحلا نب  عـلـی  مدیدن ـ .  ناشیا  دـننام  ار  یـسک 
تـسد نتفر )  هار  ماگنه  رد   () ع  ) نیـسحلا نب  یل  عـ ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما تفر ـ .  یم  هار  ینتورف  راـقو و  اـب  هکلب  درب , یمن  نییاـپ  ـالاب و 

يا هدنرپ  شرـس  يور  راگنا  هک  تفر  یم  هار  نانچ   ( ع  ) نیـسحلا نب  یلع  ع :)   ) قداص ما  ـ ما داتفا ـ . یمن  رتولج  شپچ  تسد  زا  شتـسار 
ماـما درب ـ . یم  نیب  زا  ار  نمؤـم  تبیه  نتفر ,  هار  دـنت  (ص :)  ادـخ ربماـیپ  تفرگ ـ .  یمن  یـشیپ  شپچ  تسد  زا  شتـسار  تـسد  تـسا , 

باحـصا نایم  هب  هراوس  ع )   ) نانمؤمری ـ ما دـنک ـ . یم  شوماخار  شرون  درب و  یم  نیب  زا  ار  نمؤم  تبیه   , هدزباتـش نتفر  هار  ع :)   ) قداص
 , نانمؤمریما يا  هن ,  دندرک : ضرع  دیراد ؟ يراک  دومرفو : تشگر  نآ هـا بـ فرط  هب  ترضح  دنداتفا  هار  ترضح  لابند  نانآ  دمآ  دوخ 

هدایپ يراوخو  هراوس  ندـش  دـساف  بجوم  هراوس ,  اب  هدایپ  نتفر  هار  اریز  دـیدرگرب , دومرف : ما  ـ ما ـم  یور هار بـ امـش  اب  میراد  تسود  هکلب 
تر ـ ـض ـد حـ ندا ـتـ فا هار  هب  ناـشیا  لاـبند  باحـصا  دوـب و  راوـس  بکرم  رب  ناـنمؤمریما  مه  راـب  یـک  دو : ـ مر فـ ع )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما تسا . 

هب نیفص  زا  هک  ینامز  ع )   ) یلع ماما  تسا ـ .  ناقمحا  ياه  لد  یهابت  هیام  نادرمرـس ,  تشپ  رد  اه  شفک  يادص  اریز  دیدرگرب , : دومرف
رد ییوت  نوچ  ندمآ  هدایپ  اریز  درگرب , دومرف :  ( ع  ) یلع ما  ـ ما دا  ـتـ فا هار  هب  هدایپ  دوب  هراوس  هک  ترـضح  رانک  رد  برح  دـش  دراو  هفوک 

تسا و تسار  ناشراتفگ  ناراگزیهرپ : ـ  فصو  رد  تسا ـ .  نمؤم  يراوخ  هیام  رادـمامز و  یگتفیرف  رورغ و  ثعاب  ینم ,  نوچ  باـکر 
 . ینتورف اب  ناشنتفر  هار  يور و  هنایم  ناشکاشوپ 

. رتخبت زان و  اب  نتفر  هار  زا  یهن 

مدر زا مـ ((. )) دیسر یناوتن  اه  هوک  هب  يدنلب  رد  تفاکـش و  یناوتن  ار  نیمز  زگره  وت  هک  اریز  ورم , هار  تو  ـیـن بـا نـخـ مز رد  و   . )) نآرق
رد ع ـ )   ) ما عـلـی ـ ما دراد ـ .)) یمن  تسود  ار  شورفرخف  دنـسپدوخ  ادـخ  هک  ورم  هار  ناـمارخ  نـیمز  رد  باـتمر و  خر بـ تو )  (بـه نـخـ

, دوخ شـشوپ  ییابیززا  درگن و  یم  تقد  اب  شیوخ  ياـه  لاـب  مد و  هب  دور و  یم  هار  هداـفارپ  ربکتم  صخـش  دـننام  : ـ  سوواـط ـف  ـصو
نآ يور  ریز و  هک  يدوجومره  نیمز و  دور , یم  هار  هدافا  رتخبت و  اـب  نیمز  يور  هک  یـسک  (ص :)  ادـخ ربماـی  پـ دـهد ـ . یم  رـس  ههقهق 
وا رب  هک  دنک  رادید  یلاحرد  ار  یلاعت  كرابت و  يادخ  دور , هار  ربکتاب  ای  دشاب  نیب  گرزب  دوخ  هک  یـسک  دننک ـ . یم  تنعل  ار  وا  تسا 
ود نایم  هاگ  نآ  تخادنا و  دوخ  هناشود  نایم  تشپ  زا  ار  لاش  رپ  تسب و  يراتسد  يراصنا  هناجد  وبا  ع :)   ) یلع ماما  تسا ـ .  نیگمـشخ 

ماگنه رد  رگم  دراد , نمشد  لاعتم  دنوادخار  نتفر  هار  عون  نیا  دومرف : (ص )  ادخ لوسررتخبت  اب  نتفر  هار  هب  درک  عورـش  هاپـس )   ) فص
ها نآ گـ ـت و  خاد ـ نا دوخ  هناش  ود  نایم  ار  لاـش  رپ  تسب و  يراتـسد  دـحا  زور  رد  يراـص  ـ نا ـه  نا ـ جد ـو  با ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما گـنج ـ . 
هار رد  گنج  ماگنه  هب  رگم  دراد , یم  نمـشد  لجوزع  يادخ  ار  نتفر  هار  عون  نیا  دومرف : (ص )  ادـخ لوسر  درک  ندـیمار  عور بـه خـ شـ
ـ . دنتفیبرگیدکی ناج  هب  دنوش , اه  نآ  رازگتمدخ  نایمور  نایناریا و  دـنور و  هار  ربکت  وزان  اب  نم  تما  هاگ  ره  (ص :)  ادـخ ربمایپ  ادـخ ـ .

ـی ها ـیـ ـس در  مـ دنوش ـ . هدینادرگ  طلـسم  رگیدکی  رب  دنوش , ناشراکتمدخ  نایمور  نایناریا و  دـنور و  هار  رتخبت  زان و  اب  نم  تما  هاگ  ره 
وا مدرک :  ضرع  : دیوگ یم  يوار  تسا  یشکندرگ  مدآ  دومرف : ترضح  تشذگ ,  (ع )  رقاب ماما  رب  تفر ,  یم  هار  رتخب  ـت تـ لا کـه بـا حـ
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 . تسا شکندرگ  وا  دومرف : تسادگ 

 . گنرین

 . گنرین

وت هب  هک  یـسک  هب  ندز  گنرین  تسا ـ .  يزاـبگنرین  یگنرز ,  تفآ  ع :)   ) یلع ماـما  دـندز ـ .)) گرزب  سب  یگنرین  هب  تسد  و   . )) نآرق
ندز گنرین  دنرود ـ . هب  نامیا  زا  تنایخ ,  يزابگنرین و  تسا ـ .  موش  نداد  بیرف  تسا ,  یتسپ  ندز  گنرین  تسا ـ .  رفک  هدرکدامتعا , 
تسا یناطیش  زابگنرین , ع :)   ) یلع ماما  دنز ـ . گنرین  یناملسم  هب  هک  یسک  تسین  ام  زا  (ص :)  ادخ ربمایپ  تسا ـ .  ناشکرـس  تلـصخ  , 

زیچ هس  ع :)   ) قداص ماما  دریگ ـ . یم  ار  وادوخ  نماد  شگنرین  دنز , گنرین  هک  ره  تسین ـ .  رادتناما  يزابگنرین  چیه  ناسنا ـ .  هرهچ  رد 
نآ جـا کـه  , ـت سا ـد  نواد ـن سـخـن خـ یا ـی و  ـش ـ کر ـ ـس ینکـشدهع و   , يزابگنرین دنوش : مامت  وا  دوخ  نایز  هب  دشاب  هکرهرد  هک  تسا 

ناشموق اه و  نآ  ام  دوب , هچاه  نآ  گنرین  ماجرف  هک  رگنب  سپ  ((, )) دریگنار شب  ـ حا ـ ـص  ( ـن ماد ( ــ ـگ بـد جـز نر و نـیـ : )) ـد یا ـ مر مـی فـ
نا ـ یز ـقـیـقـت بـه  حرد داـم ( ـ  ـص)ن اـح شراـنگ بـ ـ, ـکـنـد ـش نا  ـی کـه پـیـمـ ــس کـ : )) ـد یا ـ مر و مـی فـ ـم ))  یدر ـم کـ یدو ـ با یلکب نـ ار 

ماما دیبلط ـ .))) یم   ) ار ایند  یگدنز  هرهب  امش  تسامشدوخ  نایز  هب  طقف  امش  یشکرس  مدرم  يا  :)) دیامرف یمو  (( دنکـش یم  نامی  ـ پدو خـ
هولج بوخ  اه , گنرین  نیرتگرزب  زا  دنک ـ . یم  شدوخریگنابیرگ  ار  وا  گنرین  ناحبس  دنوادخ  دنزب , گنرین  مدرم  هب  هک  ره  ع :)   ) یلع

هاگشیپ هب  لامعا  یتسارب  رگا  ع :)   ) قداص ماما  دوش ـ . ور  هب  ور  يدب  رـشاب و  درادنپ , نمیا  گنرین  زا  ار  دوخ  هک  ره  تسا ـ .  يدب  نداد 
یتبغر یب  رـس  زا  دـنک , یم  يرود  يزیچ  زارگا  ناراگزیهرپ :ـ  فصورد  ع ـ )   ) یلع ما  ـ ما ارچ ـ . ؟ گـنرین  رگید  دوش , یم  هضرع  ادـخ 

یـشنمگرزب ربک و  هزیگنا  هب  شندرک  يرود  تسا  ینابرهم  یمرن و  يور  زا  دوش , یم  کـیدزن  يزیچ  هب  رگا  ـت و  ـسا نآ  زا  شزارتحاو 
راـکنا رب  ناـنچمه  هک  جراوـخ  هاـگودرا  هب  هک  یناـمز  ع ,)   ) یلع ماـما  دـشاب ـ . یمن  بیرف  گـنرین و  يورزا  شندـش  کـیدزنو  تـسین 

, دنتـشارفا ربار  اه  نآرق  هعدـخ  گنرین و  بیرف و  هلیح و  يورزا  هک  یماگنه  ایآ  دومرف : ناـنآ  تفر بـه  دـندرک , یم  يراـشفاپ  تیمکح 
ناحبـس يادخ  بات  هب کـ دـنهاوخ و  یم  گنج  همتاخ  ام  زا  دنناملـسم , ام  نوچمه  دنتـسه و  ام  ناردارب  اه  نآ  هک  دـیتفگن  ـمـا  ـش نیمه 

اه نآ  راـک  نیا  متفگامـش :  هب  نم  و  مییاـشگب ؟  ار  ناـشراک  هرگ  میریذـپبار و  ناشتـساوخ  رد  هک  تسا  نآ  تـسرد  دـنا و  هدروآ  يور 
 . ینامیشپ شنایاپ  تسا و  يزوسلد  محر و  شزاغآ  ینمشد ,  شنطابو  تسا  نامیا  شرهاظ 

. دنشتآ رد  هعدخ  گنرین و 

نایز ینمؤم  هب  هک  یسک  تسا  نوعلم  دنشتآ ـ . رد   , تنایخ يراکبیرف و  يزابگنرین و  دنـشتآرد ـ . هعدخ ,  گنرین و  (ص :)  ادخ ربمایپ   ـ
یم هک  مدینـش  ع )   ) لیئربجزا اریز  دنک , یم  يرگ  هلیح  هن  دنز و  یم  گنرین  هن  دشاب , ناملـسم  هک  یـس  کـ دنز ـ . گنرین  وا  هب  ای  دناسر 
ربوا شروی  زا  لجوزع و  يادخ  زا  سپ  دنـشتآرد  يرگ  هلیح  گنرین و  ع :)   ) یل ما عـ ـ ما دنـشتآ ـ . رد  يرگ  هلیح  گنرین و  انامه  دیوگ :

يراکبیرف گنرین و  هک  دوبن  رگا  مدوب ـ .  برع  مدرم  نیرتزابگنرین  نم  هنیآ  ره  دنـشتآرد , هعدـخو  گـنرین  هک  دوبن  رگا  دیـشاب ـ  رذـح 
تنایخ بیرف و  گنرین و  دـیامرف : یم  هک  مدینـش  (ص )  ادـخ لوسر  زا  هک  دوبن  ـر  گا مدوب ـ .  مدرم  نیرتراکم  نم  ناـمگ  یب  دنـشتآرد ,

ـ  ـی ـس مـجـلـ مدوب .  رترگ  هلیح  اه  برع  همهزا  نم  دوبن , نایم  رد  اوقت  ياـپ  رگا  دوب ـ . برع  مدرم  نیرتزاـبگنرین  نم  هنیآ  ره  دنـشتآرد ,
هتفگ بیرف و  هعدخ و  ینعی  رکم  هک  تسا  هدمآ  سوماق  رد  حیضوت :  دسیون : یم  هرامش 18948  ثیدح  حیضوت  رد  هیل ـ  هّللا عـ ناو  ـ ضر

هعدتخا دننامدناسرب  يدنزگ  وا  هب  دمهفن  هک  يروط  هب  تساوخ  ـفـت و  یر ار فـ وا  ینعی  اعدـخ , اعدـخ و  هعنم ,  دـننام  هعدـخ ,  هک  تسا 
ندنادرگرب ینعی  رکم , دیوگ : یم  بغار  تسا  هعیدـخ ))   )) هملک نیا  زا  مسا  و  درو ) ـب خـ یر ـ فوا پـس  ـفـت ,  یر ار فـ وا  ینعی   ) عدـخناف
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يرا کـ ـی ,  ـس يار کـ ندز  زا  فد  تسا کـه هـ ییاج  رد  نآ  هدیدنـسپرکم و  تسا :  هنوگ  ود  نآ  گنرین و  هلیح و  اب  شدـصقزا  یـسک 
فده هک  تسا  ییاج  رد  نآ  هدیهوکنو و  دنسپان  رکم  و  تسا ))  ناگدننک  رکم  نیرتهب  دنوادخو   )) هیآ تسانعم  نیمه  هب  دشاب , نـیـک 

: دیامرف یم  درومود  ره  هرابرد  و  دریگن )) ار  شبحاص  نماد )   ) زجدب رکم  و  : )) دیامرف یم  لاعتم  يادـخ  دـشاب  دنـسپان  تشز و  يراک  , 
یم تلهم  هد  ـت کـه بـه بـنـ ـسا نیا  لاعتم  يادخ  رکم  زا  دـنا : هتفگ  یـضعب  دنتـشادن )) ربخ  میدرکرکم و  زین  ام  دـندرک و  رک  نا مـ ـ نآ ))

دبای و هعسوتوا  رب  شیایند  هک  یسک  دیامرف : یم  ع )   ) نانمؤمریما هک  تسا  ببس  نیمه  هب  دراذگ  یم  شرایتخا  تحت  ارایند  عاتم  دهد و 
زا تسا  یسک  ندرک  فرصنم  يانعم  هب  عادخ  دیوگ : یم  بغار  تسا  هدروخ  بیر  ,عـقـلـش فـ وا تبسن بـه  تسادخ  رکم  نیا  هک  دنادن 
 , عدخناف اعدخ  هتعدخ  تسا :  هدمآ  حاب  رد مـصـ بغار .  نخس  نایاپ  دنارورپ  یم  لد  رد  هچ  نآ  فالخ  ندرک  راهظا  ودنفرت  اب  شفده 
زین عداخ  عادخ و  لوسر  نزو  رب  تسا  عودخ  نآ  لعاف  مسا  دشاب  یم  مسا )   ) نآ دننام  زین  هعیدخ  تسا و  نآ  مسا  اخ ـ  رـسک  هب  ـ  عدـخ

نخـس نایاپ  يزاب  هلیـسو  ینعی  هبعل  دـننام  دـهد  یم  بیرف  نآ  هلیـسو  هب  ناسنا  هک  دـنیوگ  ار  يزیچ  اـخ ـ  ـم  ـض هب  هعدـخ ـ  دـنلعاف  مسا 
, رکم زا  دارم  هک  بیترت  نیا  هب  دوـش  یم  هتـشاذگ  قرف  دـنوش , لامعتـسا  مه  راـنک  رد  یتـقو  ـه ,  عد نا مـکـر و خـ ـی مـیـ ها گـ حابـصم . 
رد رکف  ندرک  فورـصم  نآ و  ریغ  نداد  ناش  ـد نـ ـص دوش و قـ ماجنا  تسین  هتـسیاش  هک  تسا  يراکرد  رکف  لامعتـسا  هلیح و  ندیـشیدنا 
زا ترـضح  ارهاظ  تسا  رظن  دروم  صخـش  هرابرد  نآ  ندرک  هدایپ  جراخ و  رد  هشیدنا  نآ  نتـسب  راک  هب  هعدـخ  زا  دارم  نآ و  یگنوگچ 

ـت ـس ـ ـس ار بـه  ترـضح  نآ  دنداد و  یم  تبـسن  يدـنمدرخ  تواکذ و  هب  ار  هنعللا ـ  هیلع  هیواعم ـ  مدرم  هک  هدومرف  ار  نخـس  نیا  ور  نیا 
هک دهد  یم  حیـضوت  ع )   ) ماما اذل  دتفا  رثؤم مـی  هیواعم  يزاب  هقح  تنایخ و  غورد و  رب  ینتبم  ياه  هلیح  دـندید  یم  هک  ارچ   , یـشید ـ نا
دنک یمن  هدافتـسا  اه  نآ  زا  دشاب , یم  ادخ  یهاون  رماوا و  فالخرب  نو  اما چـ دسانـش , یم  الماکار  هیواعم  ياه  هلیح  اهدـنفرت و  نیا  يو 
یم رس  هب  يا  هنامزرد  ام  دومرف : هک  دنک  یم  تیاور  هیلع ـ  هّللا  تاولص  ـ  ماما زا  هغالبلا  رد نـهـج  هّللا عـنـه ـ  یضر  یضردیس ـ  هک  نانچ 
نآ دنهد  یم  تبـسن  يرکف  شو  هب خـ ار  هدع  نیا   , نادان ربخ و  یب  دارفا  دنناد و  یم  یکریز  ار  تنایخو  يرادغ  نآ  مدرم  رتشیب  هک  میرب 

, دـناد یم  ار  نآ  گنرین  هلیح و  يدروم  ره  رد  روما , ربز  ریز و  هب  اناد  هدومزآدرم و  هک  دـشاب  هاگ  دـشکب ! ناشیادـخ  دوش ! یم  هچار  اه 
نکیل دـنک  یم  اهر  ار  اه  نآ  اما  ددـنب , راک  هبار  اه  هلیح  نیا  دـناوت  یم  دـناد و  یم  هک  نآ  اـب  دوش و  یم  عناـم  ادـخ  یهاون  رماوا و  یلو 

ـن یا رد   (( ) ـجـه یر حـ . )) درمش یم  تمینغ  اه  گنرین  اهدنفرت و  نیا  نتسب  راک  هب  يارب  ار  تصرف  درادن , ییاورپ  چیه  نیدرد  هک  یـسک 
تنایخ هجیتن  زا  هورگ  ود  ره  هک  تسا  نیا  شتلع  : دنا هتفگ  ترضح  هلمج  نیا  ریسفت  رد  ناحراش  یضعب  تساوقت  يانعم  هب  ماما )  مال  کـ

یـصخش هرابرد  نآ  ندرک  هدایپ  هراچ و  هار  هب  ندرب  یپ  ردغ  اریز  دنهد , یمنزیم  ـی تـ کر ـ یز تسایک و  زا  ار  نآ  دـنربخ و  یب  يرادـغو 
ـت ـساور ـت و  ـسرد هک  يدراوم  رد  حـلاصم  هراچ و  هار  هب  ندرب  یپ  زا  تسا  ترابع  تساـیک  دوش و  یمردـغ  وا  ـبـت بـه  ـس هک نـ تسا 

اهتنم دنتـسه , كرتـشم  هشیدـنا  رکف و  ـق  یر زا طـ اـه  هراـچ  هار  ندیـشک  نوریبو  هراـچ  هب  ندرب  یپ  رما  رد  تساـیک ,  ردـغ و  نیارباـن ,  بـ
هک ییاه  هراچ  كریز ,  تسایک و  اب  صخش  تسا و  ـنـی  ید ـح  لا ـی و مـصـ عر نیناوق شـ فالخ  رب  شیاه  يرگ  هراچ  هدننکردغ  صخش 
راد صخـش غـ دراد , دوجو  هژاو  ود  نیا  نایم  هک  یکیراب  فیرظ و  توافت  لیلد  هب  دشیدنا  یم  دـشاب  راگزا  ـ ـس ینید  حـلاصم  عرـش و  اب 

ـبـت ـس يز نـ ـ بر ير و گـ شو فـکـ هب خـ ار  وا  مه  ربخ  یبو  نادان  دارفا  دروآ و  یم  رد  تواکذ  تساـیک و  ساـبلرد  ار  دوخ  رک  رد و مـ غـ
هک یتروص  رد  دنا  هداد  تبسن  تواکذ  اهد و  هب  ار  اه  نآ  ياه  یکلاپ  هبعـش و هـمـ نب  هریغم  صاعورمع و  هیواعم و  هک  نانچ  دنهد , یم 

, دوشرجنم تلیذر  هب  هک  يا  هلیح  یـشک و  هشقن  دناشک و  یم  هانگ  هلیذر  يوس  هب  ار  وا  زاب  هقح  رادـغ و  صخـش  يرگ  هلیح  دـنناد  یمن 
نایاپ دـناشک , یم  تلادـع  هب  هک  كریز  تسایک و  اب  صخـش  یـشیدنا  تحلـصمو  يرگ  هراچ  فـالخرب  تسین ,  هدـید  ـنـ ـس نـیـک و پـ

ع  ) ما ـ ما نیا کـه  تسا و  هدومرف  حیرـصت  بلطم  نیا  هب  دشک , یمازارد  هب  اه  نآ  رکذ  هک  اج , نید  رد چـنـ تر  ـ ـض حـ حراش .  نیا  نخس 
گنرین رکم و  روحم  اریز  راک , ـ ـشآ ـت  ـسا یبلطم  هدوب ,  رتاناوت  اه  نآ  نتـسب  راک  هب  ردو  رتانـشآ  دـنفرت ) يرگ و  هلیح   ) اـهراک نیا  هب  ( 

اه نآ  ندرک  هداـیپ  هوحن  ندز و  بیـسآ  ياـه  هار  تخانـشو  اـه  هشق  اـه و نـ هلیح  هب  ندیـسر  يارب  رکف  نتفرگ  راـک  هب  زا  تسا  تراـبع 
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یم یـسک  ره  زا  رتـهب  ار  يزیچره  شا ,  هدرتـسگ  شناد  لـیلد  هب  ع )   ) ماـما هک  تسادـیپو  دوش  هجوـتم  يو  هک  نآ  یب  یـسک ,  هراـبرد 
 . تسا يزاجم  دانسا , دنتسه و  تافص  نیا  ياراددارفا  دنشتآ , رد  هعدخ  رکم و  هک  نیا  زا  دارم  اما  و  تخانش . 

. ادخ رکم 

دـننک و نوریب  هکم )  زا   ) ای دنـشکب  ای  دنـشک  دـنب  هب  ار  وت  ات  دـندرک  یمرکم  وت  هرابرد  نارفاک  هک  ار  یماگ  هـنـ دا کـن )  یـ  ) و  . )) نآرق
ربـخو میدز  رکم  هب  تسد  زین ) اـم   ) دـندز و رکم  ـت بـه  ـسد و   ((. )) تسا ناگدـننکرکم  نیرتـهب  ادـخ  درک و  رکم  ادـخ  دـندرک و  رکم 

رکم زا  هکره  ع :)   ) یلع ماـما  میدرک ـ .))  كـاله  یگمه ,  ار , ناـشموق  ناـنآام و  دوـب  هـچ  ناـشرکم  ماـجرف  هـک  رگنب  سپ ,  دنتـشادن 
زا اردوخ  هانگ  دنک و  یم  ییوج  یپ  ار  مدرم  ناهانگ  هدنب  هک  دیدید  هاگر  هـ ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دوش ـ . كاله  دشاب , رطاخ  هدوسآادخ 
اریز نادم ,  نمیا  ادخ  باذع  زا  مه )  ) ار تما  ـن  یا در  ـن فـ یر بـهـتـ ع :)   ) ما عـلـی ـ ما تسا ـ .  هدش  ادخ  رکم  راتفرگ  هک  دینادب  هدرب ,  دای 

زا زین )  ) تما ـن  یا درف  نیرتدب  ياربو  دنرادنپ )) یم  نمیا  ادخ  رفیک ) و   ) رکم زا  اردوخ  هک  دنناراکنایز  اهنت  : )) دیامرف یم  لاعتمدـنوادخ 
ـبـر ما پـیـ دـنوش ـ .)) یم  دـیمونادخ  تمحر  زا  هک  دـننارفاک  اهنت  : )) دـیامرف یم  لاعتم  يادـخ  اریز  شاـبم ,  دـیمون  ادـخ  فطل  تمحر و 

يزوریف يرای و  نم  دض  رب  هد و  يزوریف  يرای و  ارم  نکم ,  کمک  نم  دض  رب  نک و  کمک  ارم  ایادـخ , : درک یم  اعد  نینچ  (ص )  اد خـ
نکم .  رکم  منایز  هبو  نک  رکم  نم  دوس  هب  هدم , 

اه یقرواپ 

نوچ دـنا  هتفگ  روز ))  )) ار غورد  تسا  هدـمآ  روز ))  )) ریبعت هفیر  ـ ـش ـه  یآ رد  - 2 نیرحبلا .  عمجم  رعـشم ـ  هفرع و  ناـیم  تسا  ییاـج  - 1
ربخ زا  تسا  ترابع  روهشم , فیرعت  ساسارب  غورد ,  دیوگ : یم  یسلجم  همال  عـ - 3 ص 387 .) تادرفم ,   ) تسا فرحنم  دوخ  تهجزا 

تـسا ترابع  تسار  یلوق :  هب  دـشابن  ای  دـشاب  قباطم  نهذ  هدـیقعاب و  ربخ  نآ  هاوخ  تسه ,  ـع  قاو رد  ـچـه  نآ فـال  هب خـ يزیچ  زا  نداد 
غورد ود و  ره  داـقتعا  عقاو و  اـب  تسا  ربخ  ندوب  قباـطم  تسار  مه :  یلوق  هب  تسا  نآ  دـض  غورد  نهذ و  داـقتعا و  اـب  ربـخ  تقباـطمزا 

یم کین  ياهیوخرگید  یکانبیع  هیام  ای : تساـهبیع ,  نیرت  نیگننو  نیرت  تشز  ینعی  - 4 ص 233 .) ج72 ,  راحب , ) دشاب یم  نآ  فالخ 
زا نم  هرابرد  مدرم  رگا  هک :  دشاب  نیا  دوصقم  ـد  یا ـ ـش - 6 تسانعم .  نیمه  هب  رظان  درادـن )) هظفاح  وگغورد   )) فورعم هلمج  - 5 دوش .
 , هدش رکذ  رفک  ياه  هیاپ  ناونع  هب  ثیدـح  ـن  یا رد  ـچـه  نآ - 7 لامعلا .)  زنک  یقرواپ   ) هدب هیروت  اب  هتـسبرس و  ار  ناشباوج  , دندیـسرپ وت 

یگناگی هب  هیآ ,  نیا  رد  نامیا ,  یفن  نداد  صاـصتخا  دینک 8 - هعجارم  ـد  نا هد  دا شـ ـق یـ ـس ياه فـ هیاپ  ناونع  هب  نآزا  شیپ  ثیدح  رد 
 , بر ـعـ لا نا  رد لـسـ - 9 ذخام . یقرواپزا  لقن  تسا ـ  دیحوت  عباوت  زا  دـنزرو  یم  رفک  اهنادـب  هک  ییاهزیچ  رگید  هک  تسور  نآ  زا  ادـخ 

ریما يارب  رگم  تسین  هتـسیاش  راوازـس و  ناـی ,  ـیـنـ ـش تشذگرـس پـیـ لـقنو  ییوـگ  هصق  ینعی  تسا :  هدـمآ  نـینچ  ـث ,  ید ـن حـ یا ـل  یذ
هدش راک  نیا  هب  رومام  هک  یسک  يارب  ای  دنک  وگزاب  ار  ناینیـشیپ  تشذگرـس  نا  ـ نآ تر  يارب عـبـ دنک و  هظعوم  ار  مدرم  هک  يرادمامزو 
مدر ـد بـر مـ هاو هک بـخـ دـیوگ  یم  هصق  یـسک  ای  دـیوگ  یمن  هصق  دـمآرد  بسک  يارب  دراد و  ری  ـ ما ترو حـکـم  ـ ـص ـن  یارد هک  دـشاب 

زا هناراکایر و  هکلب  تسین ,  یقیقح  شنانخـس  هظعوم و  دـشک و  مدرم  خر  هب  ار  شرادرک  وراتفگ  دـنک و  ییامندوخای  دـشورف  یگرز  بـ
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-12 دنتفاب . یم  نامرک  ناتـسهق  رد  هک  يا  هماج  یهوق ,  هماج  - 11 دراد . یماقم  هتکن ,  ره  ییاج و  نخـس ,  ره  - 10 تسا .  عنصت  يور 
نیا يارب  دوخ  رسمه  ندرک  هقالط  هس  زا  سپ  هک  تسا  یسک  دوصقم  - 13 راگنرز . يارس  دنام  وزک  هب  یمدآز ـــــ  دنامب  رگ  یکین  مان 

-15 گنج .  هچیزاب  دروآ  ناراب  داـب  - 14 دـهد . قالطار  يو  یکیدزن  زا  سپ  هک  دـنک  طرـش  وا  اب  دریگب و  للحم  دوش  لـالح  وارب  هک 
کی دهد  یم  ـیـح  ـضو تـ ـد , ـسر وا مـی  هب  ایند  رد  هک  ار  یثداوحو  بئاصم  يزور و  وزرآ و  گرم و  هب  ناسنا  یکیدز  نـ ـبـر(ص )  ما پـیـ
هرهب هک  نیا  ات  تساهدماشیپ  ثداوح و  ضرعم  رد  بیترت  هب هـمـیـن  ددرگ و  یم  فرطرب  وا  زا  شیادرف  دـسر و  یم  وا  هب  یکی  نیا  راب 

شیاـهوزرآ و شرمع ,  تسا :  زیچ  هس  جاـمآ  فدـه و  ناـسنا  ینع  یـ - 16 دور . یم  نـیب  زا  سپـسو  دریگ  یم  اـیند  زا  ار  دوـخ  يزور  و 
تمالس لحاس  هب  ات  دزاس  یم  هجوتم  ریخ  ياهراکو  يراکوکین  تمـس  هب  ار  دوخ  یتشک  ناک  ـ ـس را , هتـسیاش کـ دنمدرخ  ناسنا  شیزور 

: دیامرف لا مـی  ـد مـتـعـ نواد نانچدنیچب کـه خـ رورـس  يداش و  هویم  دوش و  رادروخرب  دوخ  لامعا  هجیتن  یگدـنززا و  هجیتن  رد  ـد و  ـسر
نآ شاداپ  هب  , داب امش  رب  دورد  دنیوگ : یم  نانآ )  و بـه   ) ـنـد نا ـتـ ـس مـی  دنکاپ ـ  هک  یلاح  رد  ار ـ  ناشناج  ناگتـشرف  هک  یناسک  نامه  ))

سونایقا رد  ـی  مدآ یـعـنـی  - 17 بیهرتلا .)  بیغرتلا و  تشوناپ  زا  لقن   ,) لـحن هروس  هیآ 32 , دییآرد )) تشهب  هب  دـیداد  یم  ماجنا  هچ 
ار شنادـنزرفو  درخ  یم  كالما  کلم و  دزا و  ـ ـس ير مـی  ـ ـص قـ لایخ )  وزرآ و  ملاعرد   ) دـنک یم  ریـس  ایند  رد  دوخ  نیریـش  ياهوزرآ 

یـسک كریز  ناسنا  نیاربانب ,  دیآ  یم  شغارـس  هب  گرم  ناهگان  اما  ایند  نیر  ـیـ ـش يا  ـ هوزرآ رگید  دنک و  یم  تیبرت  دهد و  یم  میلعت 
زا لقن  دزودـنیب ـ  شترخآ  يارب  دـنک و  راک  دوخ  راـگدرورپ  يارب  دـنک و  هدافتـسا  دوخ  يرگناوت  یت و  ـ ـسرد ـت تـنـ ـصر زا فـ هک  تسا 

ندیـشود اب  هلمج  زا  , دـندرک یم  صخـشم  يرگید  تروص  هب  ار  تقو  دوبن , تعاس  هک  هتـشذگ  رد  - 18 بیهرتلا .  بیغرتلا و  تشوناـپ 
دیکم یم  ار  ناتـس  يراد پـ اـت مـقـ دـندرک  یم  اـهر  ار  رتش  هچب  دـمآ , یم  دنبریـش  یتقو  دندیـشود و  یم  هقیقد  دـنچ  ار  رتش  اد  ـتـ با شـتـر 

ار مود  هقیقد  و چـنـد  ـتـر )) ـش شود  ـه  قا حـلـب نـ )) ار لوا  هقیقد  دـنچ  درک  یم  گر  ناتـسپ  حالطـصا  هـب  دـمآ و  یم  ریـش  هـب  هراـبودو 
. دنتفگ یم  ناتسپ ))  ندرک  گر  نامز  هقان  قاوف  ))

 :. ناگتشرف هرابرد  ینخس 

ناگتشر زا بـقـیـه فـ ـت و  سا هد  هدرب شـ مان  لیئاکیم  لیئربج و  زا  طقف  اه  نآ  نایمزا  اما  هدش ,  دای  ناگتـشر  زا فـ ـا  هرا ـم بـ یر نآر کـ رد قـ
تاف و ـ ـص زا  اه . نیا  لاثما  دـیتع و  بیقر و  هرربلا و  مارکلا  ةرفـسلا  نیبتاکلا و  مارک  توملا و  کلم  دـننام   , تسا هدـش  دای  ناشفاصوا  اب 
هک دیآ  یمرب  دنک , یم  یهارمه  بباب  نیا  رد  مه  هتفگشیپ  ثیداحا  هدروآ و  ناگتشرف  هرابرد  دوخ  مالکرد  ناحبس  دنوادخ  هک  یلامعا 

یگرزب کچوک و  دادخر  ای  هثداح  چیهاریز  دنا , هطساو  دوهشم  ملاع  لاعت و  يادخ مـ نایم  هکدنتـسه  یمارگ  یتادوجوم  ناگتـشرف  الوا 
ای چـنـد کیدادخر  هثداح و  نآ  هک  تسا  نیا  هب  هتـسب  هتـشرف ـ  دنچای  کی  دنراد و  یتسد  نآ  رد  ناگتـشرف  هک  نیا  رگمدیآ  یمن  شیپ 

رارق ای  شرتسب  رد  یهلا  نامرف  نتخادنا  نایرج  هب  هنیمز  نیا  رد  اه  نآ  شقن  اهنت  هتبلا  دنا و  هتـشامگ  نآ  رب  دـشاب ـ  هتـشاد  دـعب  جـهـت و 
ياه نامرف  زا  اینا :  ثـ دننک .)) یم  راک  وا  روتسد  هب  دنریگ و  یمن  یشیپ  وا  رب  نخس  رد   : )) دیامرف یم  دشاب . یم  شهاگیاج  رد  نآ  نداد 

تـساوخ فالخ  رب  هک  دنتـسین  رادروخرب  لقتـسم  يا  هداراو  لقتـسم  يدوجو  زا  ناگتـشرف  هک  ارچ  دـننک , یمن  یچیپرـس  ناـنآ  هب  ادـخ 
دراذگ ناش  هدهع  هب  هک  ار  ادخ  ياه  نامرفزا  کی  چیه  دنریگ و  یمن  مک  تسد  ار  يراک  چیه  اذل  دنهاوخب و  ار  يزیچ  ناحبس  دنوادخ 

هب هچ  ره  دننک و  یمن  ینامرفان  , دهد نامرف  اه  نآ  هب  هچ  نآ  رد  ار  ادخ   : )) دـیامرف یم  دـنهد . یمن  رییغت  ندرک  دایز  مک و  ای  فیرحت  اب 
یـضعب دـنراد . یتواـفتم  بتارم  تسا ,  ناوارف  ناشرامـش  هک  نآ  نیع  رد  ناگتـشرف  اـثلاث :  دـنهد .)) یم  ماـجنادوش  هداد  روتـسد  اـه  نآ 

ادخ نامرف  هب  ـت ,  ـسا هد  ـنـ هد دـننک . یم  تعاطا  ار  وا  رما  دـنرومام و  یخرب  دوش و  یم  تعاطا  ناشتاروتـسد  دـنا و  هدـنهد  دنتـسدورف .
چیه دوخ  زا  دـنک . یم  تعاطا  ار  وا  تسادـخ و  رما  هب  رومام  تسا  رومام  هک  نآ  درب و  یم  روماـم  يارب  اروا  ناـمرف  دـهد و  یم  روتـسد 

 (( تسا نیعم  يا  هبترم  وا  يارب  هک  نیا  رگم  تسین   ( ناگتشرف  ) ام زا  کی  چیه  و   : )) دیامرف یم  لاعت  مـ دنا . هراک  چیه  دنرادن و  يرایتخا 
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یم دوـمرف ؟ هـچ  ناـتراگدرورپ  دـنیوگ :  یم   : )) دــیامرف یم  و  ـت ))  ــسا ـیـن  ما هـم )   ) عا و مـطـ هـم )   ) نآ جـا رد   : )) ـد یا ـ مر ـی فـ مو
رد هن  زیچ , چیهو   )) دننک یم  راک  ادخ  تساوخ  نامرف و  هب  نانآ  اریز  , دنوش یمن  روهقم  بولغم و  ناگتـشرف  اع :  ـ بار تقیقح .))  دنیوگ : 
زا تسا .))  هدنناسر  ماجنا  هبار  شنامرف  ادخ   : )) دیامرف یم  و  تسا ))  هریچ  شیوخ  دنکن .)) هدنامردار  ادـخ  نیمز ,  رد  هن  اه و  نامـسآ 

ضرعم رد  هک  يا  هدام  دـشاب , یم  هتـساریپ  ینامـسج  هدام  زا  ناشدوجو  هک  دنتـسه  یتادوجوم  ناگتـشرف  هک  دوش  یم  ـن  ـشور ـن جـا  یا
مه تاقوا  یهاگ  ودسر  یم  لامک  هب  اجیردت  دوخ  تیاغ  تم  ـ ـس هب  تکرحرد  هک  دشاب  یم  نیا  شتیـصاخ  تسا و  رییغت  داسفو و  لاوز 
دوش یم  مول  ـن جـا مـعـ یا زا  نـیـز  دور . یم  نیبزا  نآ  هب  ندیسر  زا  شیپ  دوش و  یم  مورحم  فده  زاو  دنک  یم  دروخرب  یتافآ  عناوم و  اب 
نیا زا  رتولج  ار  اه  نآزا  يرادقم  ام  هدش و  دراو  اه  نآ  ینا  ياه جـسـمـ تایهو  ناگتشرف  لاکشا  روص و  نوماریپ  تایاوررد  هچ  نآ  هک 
چیه دنا و  هدرک  فصو  ار  اه  نآ  هک  تسا  ع )   ) همئا ناربمایپ و  يارب  ناگتـشرف  روهظ  لثمت و  نایب  تقیقحرد  میدروآ ,  ییاور  ثحب  رد 

یم هدهاشمار  نآ  هک  یسک  يارب  ناسنا  تروص  هب  هتشرف  روهظ  زا  لکشت .  لثمت و  نایم  تسا  قرف  اریز  درادن , لکشت  روصت و  هب  یطبر 
هتشرف تروص  ياراد  تسا  يا  هتشرف  كاردا ,  فرظ  زا  نوریب  رد  هسفن و  یف  یلو  تسا  نا  ـسـ نا ترو  ـکـل و صـ ـش ياراد  كاردا  دنک .

یقرف دوش و  یم  ناسناز  هسفن نـیـ یف  دوش  روصتم  لکشتم و  ناسنا  تروصو  لکـش  هب  هتـشرف  رگا  اریز  تسا ,  رو  ـ ـص ـکـل و تـ ـش تـ يا . 
هروس ریـسفت  رد  تسا .  ناسنا  نهذ  رد  مه  جراخرد و  مه  تروص  نیا  رد  اریز  درادـن , دوجو  نآ  زا  جراخ  فرظ  كاردا و  فرظ  ناـیم 

ناتساد رد  هدرک ,  قیدصت  میتفگ ,  لثمت  يا  هرا مـعـنـ ـ برد ار  نآ چـه  نا  ـد سـبـحـ نواد خـ میداد .  یتاحیـضوت  لثمت  يانعم  نوماریپ  میرم 
نیا ریسفت  تفای .))  لثمت  وا  يارب  مادنا  شوخ  يرـشب  لکـش  هب  میداتـسرف و  وا  يوس  هب  ار  دوخ  حور  سپ   : )) دیامرف یم  میرم  حیـسم و 

گـس لکـش  زج  یلکـش ,  ره  هب  هک  تسا  یفیطل  مسج  هتـشرف  هک  تساه  نابز  رـس  رب  هچ  نآ  اما  تشذـگ .  میرم )  هروس  رد   ) ـالبق هیآ 
تـسا یبلطم  دیآ , یمرد  كوخ ,  گس و  لکـش  هب  یتح  نوگانوگ  ياه  لکـش  هب  هک  تسا  یفیطل  مسج  نج  دـیآ و  یم  رد  كوخو , 

هک دنا  هدش  هنیمز  نیا  رد  ناناملسم  عام  ـ جا ـی  عد هـم مـ ربتعم . تنـس  ای  باتک  زا  یلقن  لیلد  هن  دراددوجو و  نآ  يارب  یلقع  لیلد  هن  هک 
رب یلیلد  دشاب ) هدش  عامجا  هک  مه  ضرف  هب   ) ایناث هتفرگن ,  تروص  یعامجا  نی  ـنـ چو دراد  تحص نـ اعدا  نیا  الوا  تفگ :  دیاب  خساپ  رد 

. درادن دوجو  يداقتعا  لئاسم  هنوگ  نیا  رد  عامجا  تیجح 

. دنشاب یم  یتسه  ناهج  ریبدت  هطساو  ناگتشرف  هک  نیا  هرابرد  يراتفگ 

لاـعتم و يادـخ  ناـیم  هطـساو  ناـهج  نآ  رد  مه  ناـهج و  نیا  رد  مه  ناگتـشرف  , دـهد یم  ـت  ـسد ـم بـه  یر نآر کـ نآ چـه قـ سا  ـ ـسا بـر 
, دوهشم ملاع  يدام  بابسا  زا  رتارف  یبابسا  ناگتشرف  نآ ,  زا  سپ  رگید و  ملاع  هب  لاقتنا  گرم و  ندیسرارف  زا  شی  پـ دنتـسه . تادوجوم 
باوث و لاؤس و  نتخاس  يراج  ناج و  ندناتـس  گرم و  ياه  هناشنروهظ  نامز  رد  ینعی  تشگزاب ,  ماگنه  رد  اـما  دنتـسه . ثداوح  يارب 

نتـشاداپرب ناگدنب و  تسد  هب  لامعا  همان  نداد  ندرک و  روشحم  روص و  رد  ندیمد  اب  ناگمه  ندینادرگ  هدـنز  ندـناریم و  ربق و  باذـع 
تسا یعوضوم  روما  نیارد  ناگتـشرف  ندوب  هطـساو  خزود ,  تشه و  يو بـ ـ ـس هباه  نآ  ندنار  ناگدنب و  باسح  هب  یگدیـسر  اهوزارت و 

هک يراـبخا  دـشاب , یمن  اـه  نآ  رکذ  هـب  يزاـینو  تـسا  ناوارف  عوـضو  ـن مـ یا هد بـر  ـت کـنـنـ لـالد تا  ـ یآو درادـن  حیـضوت  هـب  زاـین  هـک 
ینعی عیرشت ,  هلحرم  رد  نآ هـا  ندو  ـطـه بـ ساو تسا .  نوریب  رامـش  زا  هدش  تیاور  هنیمز  نیا  رد  زین  ع )   ) تیب لها  همئا  و  (ص )  ربمایپزا
الماک زین  رافغتـسا  هلیـسو  هب  اه  نآ  ندرک  كاـپ  ناـنمؤم و  دـییات  ربماـیپ و  تیوقتو  نآ  رد  نیطایـش  هلخادـم  زا  يریگولج  یحو و  لوزن 
تایآ قالطا  شلیلد  دنتـسه , روما  ریبدـترد  هطـساو  ناهج  نیا  رد  ناگتـشرف  هک  نیا  اما  و  درادـن . نایب  حرـش و  هب  يزاین  تسا و  حـضاو 

هک یناگتشرف  هب  دنناتس . ناج  یتخـس  هب  نارفاک )  زا   ) هک یناگتـشرف  هبدنگوس   : )) دیامرف یم  هک  اج  نآ  دشاب , یم  هروس  نیمه  نیزاغآ 
 : تـسا هـیآ  نـیا  نآ  لـیلد  زین  دـننک .)) یم  دـنا . هدـنریگ  تقبـس  ادـخ ) دنروانـش . نانکانـش  دـنریگ . یم  یمارآ  هـب  ار  ناـنمؤم )   ) ناـج

شریـسفترد ـه کـه  نو نآ گـ نآ ـ  قال  ـ طا کـه   )) ـه نا ـ گرا هناگ و چـهـ هس  هناگود و  ییاه  لاب  ياراد  داد  رارق  یناگداتـسرفار  ناگتـشرف  ))
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دنـشاب و هطـساو  شناگدیرفآ  لاعتم و  يادخ  نایم  هک  تسا  نیا  ناشراک  دنا و  هدـش  هدـیرفآ  ناگتـشر  هک فـ دراد  نیا  رد  روهظ  میتفگ ـ 
یناگدـنب هکلب   : )) دوش یم  هدافتـسا  تسا  ناگتـشرف  فصو  رد  هک  تاـیآ  نیا  زا  هک  ناـنچ  دـنوش , یم  هداتـسرف  وا  ناـمرف  يارجا  يار  بـ

ار هچ  نآو  دنـسرت  یم  تساه  نآ  رب  مکاح  هک  ناشراگدرورپزا  و   )) هیآ و  دـننک )) یم  راک  وا  نا  ـ مر ـد و بـه فـ نر نـمـی گـیـ دـندنمجرا .
دنوادخ و نایم  ندش  هطـساو  زج  يراک  ناگت  ـ ـشر فـ ـن ,  یار ـ با بـنـ تسا .  بلطم  نیمه  هب  هراشا  زین  ناگتـشرف  دنهد .)) یم  ماجنا  دنرومام 
ار ینامرف  ناحبـس  دنوادخ  هک  انعم  نیا  هب  تسین  یقافتا  يرگ  هطـساو  نیا  دنراد و  نآ هـا نـ هرا  ـ برد وا  نامرف  يارجا  يارب  وا  ناگدـیرفآ 
فال و ـتـ خاد ـ نواد رد سـنـت خـ هک  نآ  هچ  دروآ , رد  ارجا  هباه  نآ  تطاسو  نودب  ار  نامرف  نآ  ریظن  سپس  دنکارجا و  اه  نآ  ـت  ـسد هب 

ییاج هب  اج  اد  ـنـت خـ ـس رد  ـز  گر هـ  , پـس  : )) ـد یا ـ مر و مـی فـ تسا ))  تسار  یهار  رد  نمراـگدرورپ  اـنامه   : )) درادـن دوجو  فلخ  تـ
رما رگید و  یخرب  هب  تبسن  ناگتشرف  زا  ـی  خر ما بـ ندو مـقـ ـر بـ تالا بـ تفای .))  یهاوخن  ینوگرگد  ادخ  تنـس  رد  زگرهو  تفای  یهاوخن 
نای هطـساو مـ تقیقح  رد  عوبتم  هتـشرف  اریز  تسا ,  تطاـسو  نیمه  هرمز  زا  زین  يرما  ریبد  رد تـ ـت  ـسدور هتـشرف فـ هب  رتارف  هتـشرف  ندرک 

زا یکی  هب  نداد  نامرف  رد  توملا  کلم  ندش  هطـساو  دننام  دشاب , یم  لاعتم  يادخ  نامرف  ندناسر  رد  دوخ  عبات  هتـشرف  لاعتم و  يادـخ 
نیعم یهاگیاج  ياراد  هک  نیا  رگم  تسین  ام  زا  کـی  چـیه  و   : )) دـیامرف ـو مـی  گزا چـنـیـن بـ یـسک .  ناـج  ندناتـس  يارب  شناراـیتسد 

فرطرب ناـشیاه  لدزا  ساره  نوچ  اـت   : )) دـیامرف یم  زین  و  تسا ))  نیما  مه )  و   ) عاـط مـ هـم )   ) نآ جـا رد   : )) ـد یا ـ مر ـی فـ مو تسا )) 
ناـیم ناگتـشرف  ندو  ـطـه بـ ـساو یـعـنـی  ـد ـ  ـش نآ چـه گـفـتـه  تقیقح .))  دـنیوگ :  یم  دومرف ؟ هچ  ناـتراگدرورپ  دـنیوگ :  یم  دوـش ,
دانتسا اب  یتافانم  دوش ـ  یم  هداددانتسا  اه  نآ  هب  اه  هدیدپ  هک  دنتسه  یلماوع  باب و  ـ ـسا نا  ـتـگـ ـشر هک فـ نیا  اه و  هدیدپ  لاعتم و  يادخ 

تسا و هدیدپ  ببس  بیرق  ببس  هک  انعم  نیا  هب  یضرع ,  هن  تسا  یلوط  رما  کی  تیببس  اریز  درادن , يدام  کیدزن  بابسا  هب  اه  هد  ـ ید پـ
, وا هک  نیا  دنوادخ و  هب  اه  هدیدپ  دانتسا  اب  اه  نآ  هب  اه  هدیدپدانتسا  ناگتشرف و  ندوب  هطساو  نینچمه  دشاب . یم  ببس  ببس  دیعب , ببس 

تیببـس دش  هتفگ  هک  نانچمهاریز  درادن , یتافانم  دشاب , یم  اه  هدـیدپ  تادوجوم و  همه  ببـس  اهنت  ـیـت ,  بو ـ بر ـیـد  حو يا تـ ـ ـض ـتـ قا بـه 
نآر قـ درادن . یتافانم  اه  نآ  کیدزن  یعیبط  بابسا  هب  اه  نآدانتـسا  اب  ناگتـشرف  هب  ثداوح  دانتـسا  یـضرع و  هن  تسا  یلوط  هدیدپ  کی 

هـیـچ یـک دراد . لوبق  زین  ار  ناگتشرف  هب  اه  نآ  دانتسا  هک  نانچمه  هدرک  دییات  یعیبط  بابسا  ثداوح و  هب  ار  ثداوح  دا  ـتـنـ ـسا ـم  یر کـ
دوش یم  هداد  دانتسا  ببس  نآ  هب  هچ  نآو  دشاب  عطقنم  دنوادخ  زا  هک  يروط  هب  تسین ,  لالقتسا  ياراد  لاعتم  يادخ  ربارب  رد  بابـسا  زا 
هدرک راذگاو  برقم  ناگتـشرف  هب  ار  روماریبدت  دنوادخ  هک  دندقتعم  دنیوگ و  یم  اه  ـت  ـسر بـت پـ دوشن . هداد  دانتـسا  ناحبـس  يادخ  هب 

دنک یم  یفن  يز  زا هـر چـیـ ار  لماک  لالقتسا  ینآرق ,  دیحوت  اریز  دنتسه ,) لقتسم  الماک  اه  نآ  درادن و  یـشقن  راک  نیا  رد  شدوخ  (و 
کیدزن و بابـسا  هب  ایـشا  دانت  ـ ـسا دنتـسین . ینتخیگنارب  یگدـنز و  گرمو و  نایز  دوس و  چـیه  رادراـیتخا  کـلام و  دوخ  يارب  ناـنآ  : ))
دوخ و تسد  اب  ناسنا  هک  درک  هیبشت  يا  هتشو  يد بـه نـ ـه بـعـیـ جو هب  ناوت  یم  ار  ناحبس  يادخ  هب  بابسا  نیا  ندش  یهتنم  اه و  نآرود 

هطـساو هب  هک  یناسنا  هب  مه  دسیون و  یم  ملق  هلیـسو  هب  هک  یتسد  هب  مه  داد  تبـسن  ملق  ناو بـه  مه مـی تـ ار  هتـشون  نیا  دـسیون , یم  ملق 
تافانم ملق  هب  تسد و  هب  هتشون  دانتسا  اب  وا  تیببس  هک  نآ  یب  دراد , لالقتسا  تیببـس  رد  هک  تسا  ناسنا  نا  هـمـ دراگن . یم  ملق  تسد و 

لاعتم يادـخ  نخ  ـ ـس زا  هچ  نآ  نایم  تسا و  ریبدـت  رد  يرگ  هطـساو  ناگتـشرفراک  میتفگ  هک  نخـس  نیا  نایم  نین  هـمـچـ دـشاب . هتـشاد 
هک یناسک  و   )) هیآ دننا  مـ ـسـتـنـد , هد ـ نواد دو خـ حیبست و سـجـ تدابع و  لاحرد  هتـسویپ  اه  نآ  همه  ای  ناگتـشرف  زا  یخرب  هک  تسادیپ 

دنتسه وت  راگدرورپ  دزن  هک  یناسک   )) هیآ و  دننک )) یم  شیاین  دنزرو , دنوش . یمن  هدنامرد  دنزرو و  یمن  ربکت  يو  شتسرپزا  دنیوا  دزن 
تدابع و هک  دناوت  یم  اریز  درادندوجو , یتافانم  دننک ,)) یم  هدجس  شیاربو  دنیوگ  یم  حیبست  ار  وا  دنزرو و  یمن  ربکت  يو  شتسرپ  زا 
. دوش یم  رداـص  يدـنوادخ  تزع  تحاـس  زا  هطـساو  هب  هک  دـشاب  يرما  لاـثتماو  ریبدـت  رد  اـه  نآ  راـک  نیع  ناگتـشرف  حـیبستو  دوج  سـ

يارب ناگتـشرف ,  هدـنبنج و  زا  تسا ,  نیمز  رد  اـه و  نامـسآ  رد  هچ  نآ   : )) دـشاب هتـشاد  بلطم  نیمه  هب  هراـشا  هیآ  نیا  تسا  نـک  مـمـ
((. دنزرو یمن  ربک  دننک و  یم  هدجسادخ 
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 . نابهگن ناگتشرف 

, دسرارف گرمار  امـش  زا  یکی  هک  یماگنه  ات  دتـسرف  یم  امـش  رب  ینانابهگنو  تسا  بلاغ )  و   ) رهاق شناگدـنب  رب  هک  تسوا  و   . )) نآرق
شیپ زا  ادخ  نامرف  هب  ار  وا  یپ  رد  یپ  هک  تسا  یناگ  ـتـ شر وا فـ يار  بـ ((. )) دننک یمن  یهاتوک  هک  یلاح  رد  دنناتسب , شناج  ام  ناگتشرف 
يارب ادخ  نوچ  دنهد و  رییغت  اردوخ  لاح  نانآ  ات  دهد  یمن  رییغت  ار  یموق  لاح  ادخ  تقی  حـقـ دننک . یم  يرادساپ  شرـس  تشپ  زا  ور و 

ینانابهگن امـش  رب  اعطق  و  ((. )) دوب دـهاوخن  ناـنآ  يارب  يرگتیاـمح  وا  زا  ریغ  تسین و  ناـنآ  يارب  یتشگرب  چـیه  , دـهاوخب یبیـسآ  یموق 
نیظفاح مکیلع  نا  و   : )) تسا هدمآ  یمق  ریسفت  رد  دنتسه ـ . ( امش لامعا   ) ناگدنسیون هک  يراوگرزب  ناگتـشرف )  . ) دنا هدش )  هتـشامگ  )

خسا رد پـ ع ـ )   ) قدا ما صـ ـ ما دنسیون ـ . یم  اراه  يدب  اه و  یبوخ  هک  نیبتاک ))  امارک   , )) ناسنارب هتـشامگ  هتـشرف  ود  ینعی  دومرف :  ((, 
ار ناگتشرف  راک  نیا  اب  دنوادخ  : ـ ؟  تسا هتشامگ  ار  ناگتـشر  تساهرتناهنو فـ ناهن  ياناد  دوخ  هک  دنوادخ  ارچ  دیـسرپ :  هک  یقیدنز  هب 

تعاط هب  تبـسن  نانآ  اب  ناگتـشرف  ندوب  هارمه  رطاخ  هب  ناگدـنب  ات  تسا  هدادرار  ـش قـ یو رب خـلـق خـ هاوگ  ار  نانآ  هتفرگ و  یگدـنب  هب 
نآ دای  هب  اما  دـنک , یم  هاـنگ  دـصق  هک  يا  هدـن  بـ دـننک . باـنتجا  يراددوخ و  رتشیبوا  یناـمرفان  زا  دـنهد و  ناـشن  يرتشیب  تبظاومادـخ 

مراـگدرورپ دـیوگ :  یم  اریز  دراد , یم  هگن  نتـشیو  دزرو و خـ يراددو مـی  هاـنگزا خـ هجیتن ,  رد  دـتفا و  یم  دوخ  رب  لـکوم  هتـشرفود 
رب ار  ناگتـشرف  دوخ  تفار  فطل و  رـس  زا  نینچمه  دـنواد  خـ داد . دـنهاوخ  یهاوگ  نم  هاـنگ  نیا  هب  نم  بقارم  ناگتـشرف  دـنیب و  یمارم 
هب ادـخ , نذا  هب  ار  رگید  ياهدـنزگ  تافآ و  زا  يرایـسب  نیمز و  يذوم  تارـش  ـش و حـ کر ـ ـس ياه  ناطیـشات  تسا  هتـشامگ  شناگدـنب 
هیآ هرابرد  (ع ـ )  رقاب ماما  دـسر ـ . رد  لجوزع  يادـخ  نامرف  هک  هاگ  نآ  ات  دـننک  عفد  ناشیا  زا  دـنوشن , هجوتم  مه  ناـشدوخ  هک  يروط 

شرـس رب  يراوید  ای  دـتفی  ـی بـ ها ـ چرد ـن کـه  یا زا  ار  وا  اد  نامرف خـ هب  هّللارما : ـ ))  نم  هنوظفحی  هفلخ  نم  هیدـی و  نیب  نم  تابقعم  هل  ))
. دننار یم  شتاردقم  يوس  هب  دنراذگ و  یم  اهنت  نآ  اب  ار  وا  دیسر  شلجا  هک  نیمه  دننک و  یم  ظفح  دسرب , وا  هب  یبیـسآ  ایدوش  بارخ 

ـ . دنهد یم  ماجنا  تبون  هب  ار  راک  نیاو  دنیامن  یم  شتظفاحم  زور  رد  هک  هتـشرف  ود  ودـننک  یم  تبقارم  وا  زا  بش  رد  هک  هت  ـ ـشر ود فـ زا 
یم هرامـش  اه  نآ  يارب  ام   )) هیآ زا  دوصقموت  رظن  هب  دومرف :  نم  هب  ع )   ) قداـص ماـما  هک  دـیوگ  یم  ماـس ,  لآ  يـالوم  یل ,  ـ عـالا عـبـد 

 . تساه سفن  رامش  دوصقم )  ) هکلب دننک . یم  هرامش  ار  تساهزوررامش .  متفگ :  نم  تسیچ ؟  مینک )) 

 . ناگتشرف ياه  یگژیو 

 : دیامرف یم  لجوزع  مناد .  یمن  متفگ :  دـنباوخ ؟ یم  ناگتـشرف  ایآ  تفگ :  نم  هب  نامنارایزا  یکی  دـیوگ :  یم  راطع  دـقر  دواد بـن فـ  ـ
ینخس هفرط  تیارب  ع )   ) قداص ترـضح  زا  هراب  نیا  رد  یهاوخ  یم  تفگ :  دننک .)) یم  شیاین  دنزرو , یتسـس  هک  نآ  یب  زور  هنابـش  ))
دیامرف یم  لجوزع  يادخ  دنباوخ . یم  زین  ناگتشرف  ودباوخ  یم  يرگید  هدنز  دوجوم  ره  لجوزع ,  دش . هدیسرپ  يرآ .   : متفگ میوگب ؟ 

رد ع ـ )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما تسا ـ .  حـیبست  ناشیاه  سفن  دومرف :  ترـضح  )) ؟ دـننک یم  شیاـین  دـنزرو , یتسـس  هک  نآ  یب  زور  هنابـش  : ))
نآ ندیباوخ  تلع  دش :  ضرع  دنا . هدنز  شرع  میـسن  اب  نانآ  هن ,  دنراد : ـ ؟ ییوشانز  كاروخ و  دروخ و  ناگتـشرفایآ  لاؤس :  هب  خساپ 

. دریگ یمن  ار  وا  ترچو  باوخ  هک  تسادخ  اهنت  اریز  دشاب , توافت  لجوزع  يادخ  اه و  نآ  نایم  ات  دومرف :  تسیچ ؟  اه 

. دنوش یمن  اه  نآدراو  ناگتشرف  هک  ییاه  هناخ 

فرظای يا و  هرکیپ  ای  یگـس  نآ  رد  هک  يا  هناخ  هب  ناگتـشرف  تعامج  ام  تفگ :  دـمآ و  نم  دزن  ع )   ) لـیئربج (ص : )  ادـخ ـبـر  ما پـیـ  ـ
ای دشاب , یناسناریوصت  نآ  رد  هک  يا  هناخ  هب  ام  ادخ , لوسر  يا  تفگ :  ع )   ) لیئربج ـر(ع : )  قا ما بـ ـ ما میوش ـ .  یمن  دراو  دشاب  يراردا 

دـمآ و نم  دزن  ع )   ) لیئربج (ص : )  ادـخ ربمایپ  میوش ـ .  یمندراو  دـشاب , گس  نآ  رد  هک  يا  هناـخ  اـی  , دوش راردا  نآ  رد  هک  يا  هناـخ 
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ار دوخ  ناتشگنا  دنب  دیریگ و  یمن  تراهط  بآ  اب  ودینز  یمن  كاوسم  هک  یلاح  رد  دیآ  دورف  امشدزن  هتشرف  هنوگچ  دمحم , يا  تفگ : 
. ؟ دییوش یمن 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
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)
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دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

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

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

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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