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. دنیب یم  يرگید  يوزارت  رد  ار  دوخ  لام  هک  42یسک 

. دروآ تسد  هب  اوران  زا  ار  یلام  هک  42یسک 
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 . لاملا تیب  و  ع )   ) یلع 46ماما 

. دننک تیاعر  تسا  هتسیاش  لاملا  تیبظفح  يارب  تلود  نارازگراک  هچ  47نآ 

 . لاوما 47نیرتدب 

 ((. هماع توبن   )) 47توبن 1
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. دنونش یم  هکدنهد  یم  خساپ  یناسک  تقیقح  48رد 
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 . يرگداد فاصنا و  هب  مدرم  ندروآ  يور  651 ـ 
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 . فالتخا ندرب  نیب  زا  853 ـ 

 (. ییاهرو  ) تمالس ياه  هار  هب  ندش  نومنهر  954 ـ 

 . تجح مامتا  1055 ـ 

 :. یفسلف 55یثحب 

 . خیرات 56توبن و 

 . ناربمایپ همه  هب  داقتعا  56موزل 

 . ناربمایپ 57تاقبط 

 . ناربمایپ 57رامش 

 :. حیضوت 57کی 

 . مزعلاولوا 58ناربمایپ 

 . ناربمایپ 59ناردپ 

 . ناربمایپ 59ياهیگژیو 

 . ینابش و  ع )   ) 60ناربمایپ

 . ناربمایپ قالخا  60زا 

 . ناربمایپ هب  مدرم  61نیرتکیدزن 

 . مدآ هصاخ 1 ))  )) 1 61توبن 2 / 

 (. ع  ) 61مدآ

 . سیردا هصاخ 2 ))  )) 1 66توبن 2 / 

 (. ع  ) 67سیردا

 . حون هصاخ 3 ))  )) 1 68توبن 2 / 

 (. ع  ) 68حون

. دوه هصاخ 4 ))  )) 1 72توبن 2 / 

 (. (ع 72دوه

 . حلاص هصاخ 5 ))  )) 1 73توبن 2 / 
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 (. ع  ) 73حلاص

 . میهاربا هصاخ 6 ))  )) 1 75توبن 2 / 

 (. ع  ) 75میهاربا

. طول هصاخ 7 ))  )) 1 78توبن 2 / 

 (. (ع 78طول

 . نینرقلاوذ هصاخ 8 ))  )) 1 82توبن 2 / 

 (. ع  ) 82نینرقلاوذ

 . فسوی بوقعی و  هصاخ 9 ))  )) 1 85توبن 2 / 

 (. ع  ) فسوی 85بوقعی و 

 . بویا هصاخ 10 ))  )) 1 90توبن 2 / 

 (. ع  ) 90بویا

 . بیعش هصاخ 11 ))  )) 1 92توبن 2 / 

 (. ع  ) 92بیعش

 . نوراه یسوم و  هصاخ 12 ))  )) 1 95توبن 2 / 

 (. ع  ) نوراه 95یسوم و 

. رضخ یسوم و  هصاخ 13 ))  )) 1 99توبن 2 / 

 (. (ع رضخ 99یسوم و 

 ((. لیعامسا 14 ـ  هصاخ 1 /  توبن   )) 101توبن 2

 (. ع  ) 101لیعامسا

 . سایلا هصاخ 15 ))  )) 1 103توبن 2 / 

 (. ع  ) 103سایلا

 . عسی هصاخ 16 ))  )) 1 104توبن 2 / 

 (. ع  ) 104عسی

 . لفکلاوذ هصاخ 17 ))  )) 1 104توبن 2 / 
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 (. ع  ) 104لفکلاوذ

 . نامقل هصاخ 18 ))  )) 1 106توبن 2 / 

 (. ع  ) 106نامقل

 . لیومشا هصاخ 19 ))  )) 1 109توبن 2 / 

 (. ع  ) 109لیومشا

. دواد هصاخ 20 ))  )) 1 111توبن 2 / 

 (. (ع 111دواد

 . نامیلس هصاخ 21 ))  )) 1 114توبن 2 / 

 (. ع  ) 114نامیلس

 . هلظنح هصاخ 22 ))  )) 1 117توبن 2 / 

 (. ع  ) 117هلظنح

 . قوقیح ایعش و  هصاخ 23 ))  )) 1 118توبن 2 / 

 (. ع  ) قوقیح 118ایعش و 

. ایرکز هصاخ 24 ))  )) 1 118توبن 2 / 

. 118ایرکز

 . ییحی هصاخ 25 ))  )) 1 119توبن 2 / 

 (. ع  ) 119ییحی

 . یسیع هصاخ 26 ))  )) 1 122توبن 2 / 

 (. ع  ) 122یسیع

. ایمرا هصاخ 27 ))  )) 1 128توبن 2 / 

 (. (ع 128ایمرا

 . سنوی هصاخ 28 ))  )) 1 129توبن 2 / 

 (. ع  ) 129سنوی

 . سیجرج هصاخ 29 ))  )) 1 131توبن 2 / 
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 (. ع  ) 131سیجرج

 . نانس نب  دلاخ  هصاخ 30 ))  )) 1 132توبن 2 / 

 (. ع  ) نانس 132نبدلاخ 

 . همسا ود  132ناربمایپ 

 . ناشن مان و  یب  132ناربمایپ 

. ربمایپ ود  تثعب  نایم  133هلصاف 

اه 134یقرواپ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  134هرابرد 
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دلج 12 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 

 . توکلم

 . توکلم

هدش کیدزن  ناشگرم  ماگنه  دیاش  هک  نیا  دنا و  هتسیرگنن  تسا  هدیرفآادخ  هچ  نآ  ره  نیمز و  اه و  نامسآ  توک  رد مـلـ ـا  یآ  . )) نآرق
زا ات  میداد  ناشن  میهاربا  هب  ار  نیمز  اه و  نامسآ  توکلم  نینچ  نیا  و  (( .)) ؟ دنروآ یم  نامیا  نآرق  زا  دعب  نخـس ,  مادک  هب  سپ  دشاب ؟
یم هدینادرگزاب  وا  يوس  هب  تسوا و  تسد  رد  يزیچ  ره  تو  ـی کـه مـلـکـ یاد ـت خـ ـسا كا  پـ پـس ,  ((. )) دـشاب ناگدـننک  نیقی  هلمج 

ربارب رد  یگرزب  ره  تسا  درخ  هچ  مینیب و  یم  وت  شنیرفآ  زا  هچ  نآ  تسا  هوکـشرپ  هچ  وـت ! یهزنم  كاـپ و  ع : )   ) یلع ماـما  دـیوش ـ .))
ام رب  وت  یهاـشداپ  تردـق و  زا  هچ  نآ  ربارب  رد  نآ  تسا  ریقح  هچ  و  مینیب !  یموـت  توـکلم  زا  هچ  نآ  تسا  كاـنلوه  هچ  و  وـت ! تردـق 

هناشن هک  ییاـه  یتفگـش  شیوخ و  ترد  قـ درک . عادـبا  ییوگلا ,  زا  يرادرب  هنومن  نودـب  ار  شنیرفآ  هک  ییادـخ  نآ  تسا ـ .!  هدیـشوپ 
, دراد ناشیاپرب  دوخ  هدنرادهگن  تردقاب  دنوادخ  هک  دننآ  جا  نیا کـه مـحـتـ هب  ناگدـیرفآ  فارتعا  تساه و  نآ  يایوگ  شتمکح  ياه 

مهو رگا  هک  تسا  ییاناوت  وا  دوش ـ . یم  نومنهر  وا  تخانـش  هب  ار  ام  دنک و  یم  مامت  ار  يدـنوادخ  تجح  مرجال  هک  داد  ناشن  نآام  هب 
یناهنپ ياهافرژ  رد  ات  دشوکب  اه  هسوسو  تاروطخزا  هتـساریپ  هشیدنا  دـننک و  اهر  وا  تردـق  ياهتنم  هب  ندیـسر  يارب  ار  دوخ  ياهریتاه 

دیمون ,) دنک یم  یط  ار  اه  بیغ  رابتملظ  ياه  هاگترپو  اه  هرد  هک  ار  اه  هشیدـنا  اه و  مهو  نآ  ـد  نواد خـ دـبای . تسد  وا  هب  شتوکلم  ياه 
ناگتشرف ینعی  عیدب  یقلخ  شتوکلم ,  نیرب  ناهج  ینادابآ  شیاه و  نامسآ  ندوم  نو نـ يار مـسـکـ ـد بـ نواد خـ دنادرگ . یمرب  ماکان )  و 

تسا و هدز  سپ  ار  اهدرخ  وا  تمظعو  دنا  هدنامرد  وا  تخانش  هنک  هب  ندیـسرزا  اه  فصو  هک  ار  ییادخ  شیا  ـتـ ـس دیرفایب ـ . ار  شیوخ 
تـسا نیمز  میهاربا .  يرن  کلذک  و   )) هیآ هرابرد  ع ـ )   ) قداص ماما  دنتفاین ـ .! یهاروا  توکلم  هنک  تیاغ و  هب  ندیـسر  يارب  ور , نیا  زا 

درک فوشکم  میهاربا  يارب  تسا  نآ  رب  ار  هک  ره  شرعو و  دشک  یم  شود  رب  ار  نامسآ  هک  يا  هتشرفو  تسا  نآ  رد  هک  ره  نامسآ و  و 
نیا ات  دش , فوشکم  وا  يارب  نیمز  : ـ  هیآ نیمه  هرابرد  زین  (ع ـ )  رقاب ماما  درک ـ . نینچ  زین  ع )   ) نینمؤملاریما و  (ص )  ادخ لوسر  يارب  و 

ار نامسآ  هک  يا  هتشرف  تسا و  نآ  رد  هک  ره  ار و  نآ  هک  نیا  ات  دش  فوشکم  شیارب  نامسآ  دید و  ـت  ـسا نآ  رد  ار  هک  رهو  نیمز  هک 

دلج 12 ۀمکحلا  www.Ghaemiyeh.comنازیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 137زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


رقاـب و ترـضح  زا  هرارز  تـسا ـ .  هدـش  هداد  ناـشن  زین  رقاـب ) درک . هدـهاشم   , تـسا شرع  يور  رب  ار  هـک  ره  شرعو و  دـنک  یم  لـمح 
هک ییاج  ات  دش  فوشکم  ع ))   ) میهاربا  ) وا يارب  اه  نامسآ  دومرف :  (ع )  رقاب ترضح  هک  کلذک .  و   )) هیآ هرابرد  ع )   ) قداص ترضح 
 : دومرف ع )   ) قداص ترضح  یسرک ؟  شرع و  نیمز و  اه و  نامـسآ  یت  حـ هرارز گـفـت :  درک . هدهاشم  تسا  نآ  رب  ار  هچ  نآ  شرع و 

دـنک و یم  لمح  ار  نامـسآ  هک  يا  هتـشرف  تسا و  نآ  رد  هچ  نآ  نامـسآ و  زینو  دـید  ار  نآ  هک  ییاج  ات  دـش  فوش  وا مـکـ يارب  نیمز 
هک دـش  هداد  ییورین  نانچ  وا  مشچ  هب  : ـ  هیآ نیمه  هرابرد  زین  (ع ـ )  رقاب ماـما  دـیدرگ ـ . فوشکم  يو  رب  تسا ,  نآ  رب  هچ  نآو  یـسرک 

نیمز ریز  ار  هچ  نآ  نیمزو و  تسا  شرع  يالاب  ار  هچ  نآ  شرع و  درک و  هدهاش  ـت مـ سا نآ هـ رد  ار  نآ چـه  درک و  ذوفناه  نامسآ  رد 
نآ چـه ـی کـه  یا ات جـ دش  فوشکم   ( ع  ) میهاربا يارب  نا  ـمـ ـسآ هـفـت  ـه : ـ  یآ هرا هـمـیـن  ـ برد نـیـز  ع ـ )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دید ـ . تسا , 
تفرگ و تروص  يراک  درک . هدهاشم  تساوهرد  ار  هچ  نآ  هک  ییاج  ات  دـش  فوشکم  شیاربزین  نیمز  تسیرگن و  تسا  شرع  يالابار 

یلدتف ـی  ند ثـم   )) ـه یآ هرا  ـ برد (ع ـ )  دا ما سـجـ ـ ما تسا ـ .  هدش  نینچزین  وا  زا  دعب  ناماما  و  ع ))   ) قداص ماما   ) امشرای يارب  هک  منیب  یم 
زا دـید . ار  اه  نامـسآ  توکلم  دـش و  کیدزن  رون  ياه  باجح  هب  هک  تسا  (ص )  ادـخ لوسر  دوصقم  : ـ ))  یندا وا  نیـسوق  باق  ناـکف 

ربمای پـ دراد ـ . هلصاف  رتمک  ای  نامک  رـس  ود  هلـصاف  هزادنا  هب  نیمز  اب  درک  نامگ  هک  يدح  ات  تسیرگن  نیمز  توکلم  هب  دو  يا خـ ـر پـ یز
اه و نامـسآ  تو  ـه مـلـکـ نو ـن گـ یا و   : )) تسا نم  راگدرورپ  هدومرف  نیا  دـش و  هدرب  ـالاب  توکلم  هب  لـیلخ  میهاربا  نوچ  (ص : )  ادـخ

ییورین نانچ  درب , الاب  شنامـسآ  ریز  هب  هک  ها  نآ گـ , ار وا  هد  ـ ید ـد  نواد خـ دـشاب ,)) ناگدـننک  نیقی  زاات  میدـنایامن ,  میهاربا  هب  ار  نیمز 
نآ دید , لاح )  دندش . كالهود  ره  درک و  ناشنیرفن  دـید , انز  لاح  رد  درک . هدـهاشم  ار  نآ  ناهنو  راکـشآ  تادوجوم  نیمز و  هک  داد 

تـساوخ دـید و  ار  رگید  يا  ود تـ ـپـس  ـس دنتـشگ . كـاله  ود  ره  درک و  نـیرفن  مـه  ار  دـندش . كـالهود  ره  درک و  نـیرفن  زین  ار  اـه 
هدـنزرمآ و نم  هک  اریز  راد , هگن  تسد  نم  نازینک  ناگدـنب و  نیرفن  زا  مـیهاربا ,  يا  دوـمرف :  یحو  وا  هـب  دـنوادخ  هـک  دـنک  ناـشنیرفن 

وت هک  ارچ  نک ,  سب  ارم  منک .  هیبنت  ار  نانآ  ملد  ندرک  دناسر . یمن  مدوس  ناشتعاط  هک  نانچمه  دـناسر  یمن  مرابدرب .  رابجو و  نابرهم 
هبوت نم  هاگرد  هب  یـا  ـد :  نا ـه  نو گـ نم .  ناگدنب  نم و  رب  بقارم  هن  و  نم )   ) یهاشداپ رد  کیرـش  هن  يا  هدـنهد  میب  يا  هدـنب  تقیقح  رد 

یم زاب  اه  نآزا  ار  دوخ  باذـع  ای  مناشوپ و  یم  ار  ناـشیاه  بیعو  مزرمآ  یم  ار  ناـشناهانگ  مریذـپ و  یم  ار  ناـنآ  هبوت  نم  دـننک و  یم 
منک و یم  ارادم  رفاک  ناردپ  اب  ور  نیازا  دـنیآ و  یم  نوریب  نمؤم  ییاه  لسن  نانآ  ياه  تش  ـ پزا يدوز  هب  مناد  یم  هک  لیلد  نیا  هب  مراد 

مه زا  نو  ـ چو ـد  یآ نوریب  نانآ  بلص  زا  نمؤم  نآ  ات  مراد  یم  رباه  نآ  زا  ار  مباذع  میامن و  یم  راتفر  هلصوح  گنرداب و  رفاک  ناردام  اب 
زا هن  دوب و  هدننک  هبوت  هن   ) نیا هنو  دو  نآ بـ ـر نـه  گا دریگ و  یم  ناشنایم  رد  میالب  دبای و  یم  ققحت  نانآ  هرابرد  نم  باذع  دندش , ادـج 
یم ناـشیارب  وت  هک  تسا  يرفیک  زا  رتـگرزب  ما  هدرک  هداـمآ  ناـشیارب  هک  یباذ  عـ سپ ,  دـنروآ ) یم  اـیند  هب  نمؤـم  ینادـنزرف  هک  ناـنآ 
نم هک  اریز  راذـگاو , مناگدـنب  اب  ارم  راذـگاو . مناگدـنب  تسا .  نم  يایربک  لـالج و  بسح  رب  مناگدـنب  يارب  نم  باذـع  اریز  یهاوخ , 
قدا ما صـ ـ ما مروآ ـ .  یم  رد  ارجا  هب  اه  نآ  نایم  رد  ار  مردقو  اضق  منک و  یم  ریبدت  ار  نانآ  دوخ  ملع  اب  ممیکح ,  واناد  رابدرب و  رابج و 

يرگید درم . وا  درک و  شنیرفن  دید و  انز  لاح  ردار  يدرم  درک , هدهاشم  ار  نیمز  اه و  نامسآ  توکلم   ( ع  ) میهاربا هک  یماگن  هـ (ع : ) 
هوعدـلا باجتـسم  وت  میهاربا ,  يا  دومرف :  یحو  وا  هب  لجوزع  درم . درک و  نیرفن  زین  ار  وا  دـید و  درم . درک و  نیرفن  مه  ار  وا  دـید و  ار 

دتـسرپ و یمار  ـت کـه مـ ـسا يا  هد  یـکـی بـنـ ما :  هد  ـ یر ـ فآ هور  ـه گـ ـس ار  دو  خـ مدـیرفآ .  یمن  ار  اه  نآ  متـساوخ  یم  رگا  اریز  یتسه . 
ریغ هک  تسا  يا  هدنب  يرگید  دز و  ـ یر نـمـی گـ دتـسرپ . یم  ارم  ریغ  مهد .  یم  شاداپ  ار  وا  نم  سپ  دنادرگ , یمن  نم  کیرـش  ار  يزیچ 

تاوامسلا و توکلم  میهاربا  يرن  کلذک  و   )) هیآ رد  ریسفت . دتسرپ . یم  ارم  هک  مروآ  یم  نوریب  ار  یسک  وا  تشپ  زا  اما  دتـسرپ , یمارم 
نآ نمـضتم  كارا .  ینا  ۀـهلآ  امانـصا  ذـختتا  رذآ  هیبال  میهاربا  لاقذا  و   )) هیآ هک  دراد  یبلطم  هب  هراشا  کلذـک ))   )) هملک هک  ضرالا . 

ناشن میهاربا  هب  ار  نیمز  اه و  نامسآ  توکلم  ام  نداد ,  ناشن  هنوگ  نیا  اب  هراب .  نیا  رد  ع )   ) میهاربا هب  تقیقح  نداد  ناشن  ینعی  تسا , 
, دراد تلالد  شلب  هیآ قـ اـب  نآ  دـعب  هیآ  طاـبترا  رب  هک  لـیللا ))  هیلع  نج  اـملف   )) ینعی يدـع ,  ـه بـ یآ هرا و  ـ ـشا ـن  یا بـه کـمـک  میداد . 
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دیرن و   )) هیآ رد  دیرن ))  )) هملک ریظن   , تسا هتشذگ  نامز  زا  تیاکح  يارب  تسا )  عراضم  هک  نآ  اب   (( ) يرن  )) هملک هک  دوش  یم  مولعم 
میداد ناشن  میهاربا  هب  ار  نیمز  اه و  نامـسآ  توکلم  ام  تسا :  نینچ  هیآ  يانعم  نیاربانب ,  ضرالا .))  یف  اوفعـضتسا  نیذلا  یلع  نمن  نا 

تیانع و ـن  یا اب  ام  دـنک و  المرب  ناشیا  رب  ار  نانآ  یهارمگ  دـنک و  جاجتحا  دوخ  موق  ردـپ و  اب  اـه  تب  هرا  ـ برد ـد کـه  ـش ثعاـب  نیمه  و 
. داتفا يا  هراتس  هب  شمـشچ  دیـسر و  ارف  بش  هک  نآ  ات  دوب  لاح  نیمه  رب  میدناسر و  یم  ددمار  وا  توکلم ,  نداد  ناشن  ینعی  تبهوم , 

یطابترا دوخ  دعب  لبق و  هب  ـت و  ـسا ـه  ـضر مـعـتـ يرن .  کلذک  و   )) هلمج دنا :  هتفگ  هک  نارـسفم  یـضعب  نخـس  بلطم ,  نیا  هب  هجوت  اب 
بش هک  تفای  ققحت  میهاربا  يارب  یماگنه  راب  نیتسخن  توکلم  نداد  ناش  ـه نـ لا مـسـ دنا :  هتفگ  هک  رگید  یخرب  نخـس  نینچمهو  درادن 

توکلم نی ,  ـ مز نا هـا و  ـمـ ـسآ تو  يا مـلـکـ ـا مـعـنـ ما و  درک . ییانتعا  نآ  هب  دیابن  تسین و  حیحـص  دـید . ار  يا  هراتـس  وا  دیـسر و  ارف 
هک نانچ  , دناسر یم  يرتشیب  دیکات  اب  ار  انعم  توکل  کـلـمـه مـ توربج .  توغاط و  تاملک  دننام  دـشاب , یم  ردـصم  تسا و  کلم  نامه 

يوغل يانعم  نامه  هب  تسرد  ار  هژاو  نیا  زین  نآرق  راد . يرتشیب  دـیکات  ناربج  ای  ربج  نایغط و  هب  تبـسن  زین  توربج  توغاـط و  تاـملک 
قادـصم اب  نآ  ینآرق  قادـصم  اهتنم  تسا ,  اد نـیـز چـنـیـن  مال خـ رد کـ ـتـه  فر راک  هب  تاـملک  رگید  هک  ناـنچ  تسا ,  هدرب  راـک  هب  نآ 

موه انعم و مـفـ کی  ام  نایم  رد  دـشاب , یم  ییاورنامرفو  تنطلـس  یعون  هک  توکلم  کلم و  اریز  دـن , قر مـی کـ ام فـ ناـیم  رد  هملک  نیا 
هب تسا  ـی  نا ـ ـس ـ نا دار  ـ فاو ـا  هرا ـتـ فر رد  مظن  دوجو  هب  یعامتجا  زاین  مینک  راـبتعاار  نآ  هدـش  ثعاـب  هچ  نآ  هک  تسا  يراـبتعا  یـضرف و 

یناسنا عماوج  رد  هتـسویپ  هک  هنوگ  نامه  انعم , نیا  دـماجن و  ـی بـیـ عا ـتـمـ جا لئاسم  يدـنمناوت  تلادـعو و  تینما  يرارقرب  هب  هک  يروط 
يداد و رارق  هک  نآ  اب  انع , ـن مـ یا دشاب . یم  هبلغ  رهق و  هب  فرـصت  بصغو و  ندیـشخب  لاقتنا و  لباق  دوخ  يدوخ  هب  مینک ,  یم  هدهاشم 

يادـخ نآ  زا  يرـشب  هعماج  رد  یقیقح  تموکح  ـن جـهـت کـه  یا زا  ار  نآ  مه  لاعتم  يادـخ  هراـبرد  ناوت  یم  هچ  رگاو  تسا  يراـبتعا 
 ( يارـس  ) نیا رد   : )) دـیامرف یمزین  و  تسین ))  ادـخ  نآ  زا  زج  ناـمرف   : )) دـیامرف یمد  ـ نواد هک خـ نآ  هچ  درک , روـصت  تسا ,  ناـحبس 

يرابتعا يدادرارق و  ییاورنامرف  کلم و  نیا  يانعم  لیلحت  اـما  تسار ,))  وا  نا ,  ـ مر ـت و فـ ـسوا نآ  زا  ـش  یا ـتـ ـس تر  ـ خآ رد  نیتسخن و 
ـم و ـش شو و چـ گـ تسا .  شیوخ  رادرایتخا  کلام و  تسین .  لاقتنا  لاوز و  لباق  هک  دراد  قیاقح  رد  یتوبث  هشیر و  هک  دنک  یم  نشور 
تساوخ و عبت  هب  وا  مشچ  شوگ و  هک  يرو  بـه طـ دنک , یم  فرـصت  لخد و  اه  نآ  رد  تسا و  طلـسمو  مکاح  شیوخ  لاعفا  اوق و  رگید 

یم لاقتناو  لاوز  لباق  ریغ  هک  یققحت  دراد , ققحت  دو مـا  ـ جو رد  رگید . یناسنا  نامرف  تساوخ و  عبت  هب  هن  دنیب  یم  دونـش و  یموا  نامرف 
لقتسم يو  دوجو  زا  دنتسه و  نآ  هب  مئاق  وا و  دوجو  عبات  امام , تـ لا ,  ـعـ فا او و  ـن قـ یا ـت و  ـسادو لاعفا خـ اوق و  کلام  ناسنا  اریز  دشاب ,

یندید و هن  دوب و  راک  رد  يا  هدید  هن  دوبن , ناسنا  رگا  دونش و  یموا  هزاجا  اب  زین  شوگ  دنک و  یم  هاگن  نآ  هلیسو  دنـشاب . یمنزاین  یب  و 
ما ـ مز هک  هدننک  هرادا  يورین  نیا  رگا  دـنک و  یم  رادـمامزای  هاشداپ  هزاجا  اب  تقیقح  رد  دـنک  یم  يرا کـه  کـ یندینـش .  هن  یـشوگ و  هن 
زاب یفرـصت  لمع و  زا  ار  يدرفرادـمامز  ای  هاشداپ  رگا  دـش و  یمن  لیکـشت  یعامتجاو  هعماج  دوبن , تسوا  تسد  رد  هعما  رو جـ ـ ما ما  تـمـ

ماظن ریبدت  تادوجوم و  شیادیپ  اشنم  هک  زین  ناحبس  يادخ  هرابرد  انیع  انعم  ـن  یا شـکـی نـیـسـت کـه  دنک . یچیپرـسدناوت  یمن  وا  دراد 
چیه شیوخ و  لاعفا  اوق و  ینعی  شدوجو ,  عباوترد  هن  تسا و  زاین  یب  هبترم  را بـلـنـد  ـ گد ـ یر ـ فآ زا  دو  خـ تسا .  قداص  دـشاب , یم  ملاـع 

یگتخیمآ ناهج و  ياو  طا قـ ـبـ ترا یتسه و  يازجا  ریاس  اب  شعاـمتجا  لاـحرد  هچ  دارفنا و  لاـح  رد  هچ  درادـن , دوخ  زا  یلالقتـسا  هنوگ 
 ((. کلملا کلام  مهللا  لق   : )) دـیامرف یم  لاعتم  يادـخ  دروآ . یم  دـیدپ  ار  دوهـشم  یمومع  ماظن  نیا  هک  يوحن  هب  رگیدـکی  اب  اوق  نیا 
عبس قلخ  يذلا  دیامرف ـ :  یم  هک  اج  نآ  ات  ةایحلاو ـ  ریدق . ئش  لک  یلع  وهو  کلملا  هدیب  يذلا  كرابت   : )) دیامرف یم  زین  و  ضرالاو )) 

ققحت كالم  وا  هب  اه  نآ  تیع  ـ قاو دو و  ـ جو با  ـ ـس ـتـ نا دـنک . یم  لیلعت  ندـیرفآ  هب  ار  یهاشداپ  کـلم و  دـینک ـ  یم  اـقابط .)) تاواـمس 
دوش یمن  لقتنم  يرگید  هب  وا  زا  تسین و  وا  کیرـش  دنواد  رد مـلـک خـ ير  ـگـ ید تسانعم کـه  نادب  نیا  تسادخ و  یهاشداپ  کلم و 

تسا ییانعم  نام  ـن هـ یا دنادرگ . دوخ  نیشناج  ار  يرگیدو  دنک  رظن  فرص  نآ  زا  ادخ  هک  يروط  هب  تسین ,  يراذگاو  لاقتنا و  لباق  و 
ـن شور مود  ـه  یآ ار  ـ یز ـئ ,))  ـش نوکیف .  نک  هل  لوقی  نا  ائیـش  دارا  اذا  هرما  امنا   : )) دوش یم  ریـسفت  نآ  هب  هیآ  نیا  رد  توکلم  هملک  هک 
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وا لعف  نیع  مه  ادخ  نخس  دیوگ و  یم  یش  نآ  هبار  نآ  ناحبـس  دنوادخ  هک  تسا  نک ))   )) هملک نامه  زیچره  توکلم  هک  دزا  ـ ـس مـی 
ناحبسدنوادخ هب  اه  نآ  ندوب  مئاق  باستنا و  تهج  زا  تساایشا ,  دو  ـ جو نا  تو هـمـ ـن شـد کـه مـلـکـ شور پـس ,  تسا .  ایشا  داجیاو 

یهاشدا و زا پـ ـت  ـسا ترا  ـیـت کـه عـبـ بو ـ بر دراد . صاصتخا  هناـگی  يادـخ  هب  اـهنتو  دـشاب  یمن  ریذـپ  تکرـش  هک  تسا  يزیچ  نیا  و 
ناسنا تادوجومو ,  ایشا  توکلم  هب  نتسیرگن  لیلد ,  نی  بـه هـمـ دوش . یم  لقتنم  يرگید  هب  نآ  تیکلم  هن  تسا و  ضیوفت  لباق  هن  ریبدت 
هدیرفآ ادخ  هچ  نآ  نیمز و  اه و  نامـسآ  توکلمرد  ایآ   : )) دـیامرف یم  لاعت  ياد مـ نا کـه خـ چـنـ دوش , یم  نومنهر  دـیحوت  هب  اعطق  ار 

)) ؟ دـنروآ یم  نامیا  نآرق ,  زا  دـعب  نخـس ,  مادـک  هب  سپ  دـشاب ؟ هدـش  کیدزن  ناـشل  ـ جا ـد  یا ـ ـش ـن کـه  یا ـتـنـد و  ـس ـ یر نـنـگـ تسا , 
دش نشور  نیاربان ,  بـ تسا .  یکی  دشرکذ , البق  هک  کلم  هروس  موس  هیآ  نومضم  اب  دوش ـ  یم  هظحالم  هک  نانچمه  هیآ ـ  نیا  نومـضم 
زا تسا  ترابع  دـیآ ـ  یم  تسد  هب  هطوبرم  تاـیآ  رگیدرد  ربدـت  زا  هک  هنوگ  نآ  نیمز ـ  اـه و  نامـسآ  توکلم  نداد  ناـشن  زا  دارم  هک 

نیا هک  اج  نآ  زا  تسوا و  هب  دنتسم  ناشدوجو  هک  تهج  نیا  زا  ـیـا  شا هد  ـ ها ـ ـش هب مـ  ( ع  ) میهاربا ترـضح  یمارگ  ناج  ندرک  ییامنهار 
ماظن ریبدت  يرگید و  تیبوبر  دناوت  یمن  یقولخم  چـیه  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  میهاربا  هک  دـییاپن  يرید   , ـت ـس ریذـپ نـیـ تکرـش  دانتـسا 
هدرک يراذگمان  هت و  ـ خا ـ سار نآ هـا  دو  ناسنا خـ هک  دنتسه  ییاه  همـسجم  اه  تب  هک  نآ  هچ  دشاب , هتـشاد  هدهع  هب  ار  ملاع  روما  هراداو 

یناسنا کلام  بر و  دـناوت  یمن  دـشاب  هتـشاد  یعـضو  نینچ  هک  يدوجوم  تسا و  هداتـسرفن  ورف  یناهرب  اه  نآ  تیناقح  رب  ادـخ  تسا و 
یم رهاظ  ناسنا  يارب  هاگ  اریز  دنوش , یم  ینوگرگد  شوختـسد  زین  دیـشروخ  هام و  هرا و  ـتـ ـس ـنـد  نا مـ تسا .  هتخاس  ار  اه  نآ  هک  دـشاب 

 : ـه یآ دنـشاب . یتسه  ربدم  اورنامرفدنناوت و  یمن  تفگ ـ  میهاوخ  هک  نانچمه  يزور ـ  لاح و  دـندرگ . یم  دـیدپان  شرظنزا  هاگ  دـنوش و 
هک تسا  يرگید  هلمج  رب  فط  عـ  , نیا جـمـلـه عومجم  تسا و  لیلعت  يارب  نوکیل ))  )) رد مـال  فرح  ـنـیـن : ))  قو ـمـ لا نو مـن  ـیـکـ لو ))

نیقی دشاب .) ناگدننک  نیقی  زا  ات  نانچ و  نینچ و  ات   (( ) نینقوملا نم  نوکیلو  اذک  اذک و  نوکیل  دشاب :  یم  نینچ  شریدقتو  هدش  فذح 
دیامرف یمرگید  ياج  رد  هک  نانچ  دشاب , ادخ  ياه  هناشن  تا و  ـ یآ دشابن . هتخیمآ  دیدرت  کش و  اب  ور  چیه  هب  هک  تسا  یملع  زا  ترابع 

بـه هـمـیـن تسا .  دنوادخ  نیرب  تافـص  وکین و  ياه  مان  هب  نیقی  نونقوی .)) انتایب  اوناک  اوربصامل و  انرماب  نودـهی  ۀـمئا  مهنم  انلعجو  : ))
زا یهاگنابـش  ار  دوخ  هدنب  هک  ییادخ  ـت  ـسا هزنم   : )) تسا هدومرف  هدرک و  لزان  (ص )  ربمایپ صوصخ  رد  دـنوادخ  هک  یتایآ  تسانعم 

شا هدید   )) و  (( مینایامنب وا  هب  دوخ  ياه  هناشن  زا  ات  داد  ریس  میا ـ  هداد  تکرب  ار  نآ  نوماریپ  هک  یصقالادجسم ـ  يوس  هب  مارحلادجـسم 
ـت حا ـ ــس ـم  یر کـ دــیدب .)) اردوـخ  راـگدرورپ  گرزب  تاـیآ  زا  یخرب )   ) هـک یتـسار  هـب  تشذــگن .  رد  دــح ) زا   ) تـشگن و فرحنم 

تسا نایم  رد  لماک  میلست  ياپ  اج  نیا  رد  هکلب  , دبای هطاحا  نآ  رب  یملع  ای  دریگ  قلعت  نآ  هب  یکش  هک  هتـسناد  نآ  زا  رترب  ار  راگدرور  پـ
. 

هدرپ يوسارف  رد  یتسه  قیاـقح  ندـش  فوشکم  ار  لاـعتم  يادـخ  ياـه  هناـشن  هب  ینیقی  را عـلـم  ـ ثآ صاو و  زا جـمـلـه خـ ـم  یر نآر کـ قـ
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 , تسا نینچ  هن  . )) دیتشاد نیقیلا  ملع  رگا  تسین ,  نینچ  زگره   : )) دیامرف یم  تسا .  هدرک  رکذ  دـهاوخبدنوادخ ـ  هک  يدـح  رد  سح ـ 
 . هدش هتشون  تسا .  نویلع  رد  ناکین  باتک  تقیقح ,  رد 

 . توکلم ياه  هدرپ 

ورابغ ربا و  اب  هاگان  متـسیرگن ,  دوخ  زا  رت  نییاپ  هب  مدیـسر  ایند  نامـسآ  هب  مدـمآ و  دورف  نوچ  : ـ  جارعم بش  رد  (ص ـ )  ادـخ رب  ـ ما پـیـ  ـ
رد نانآ  هک  ات  دنخرچ  یم  نایمدآ  نامـشچ  زارف  رب  هک  دنیاه  ناطیـشاه  نیا  تفگ :  لیئربج ؟  يا  تسیچ  مدـش .  هجاوم  ییوهایه  دود و 
یم نایمدآ  ياه  لد  درگ  رب  اه  ناطیـش  هک  دوبن  رگا  دـندید ـ . یماـه  یتفگـش  دوبن  اـه  نیا  رگا  دنـشیدنین و  نیمزو  اـه  نامـسآ  توکلم 

. دننیب یم  ار  نیمز  اه و  نامسآ  توکلم  هک  دنیاه  نآ  ابیکش ! نادنمتسم  اشوخ  دندید ـ . یم  ار  اه  نامسآ  توکلم  هنیآ  ره  دنخرچ ,

. ادخ یهد  تلهم 

 . نداد تلهم 

فـقـط بـه تسوکین .  ناـنآ  يارب  میهد ,  یم  تلهم  ناـشیا  هب  هک  نیادـننک  روصت  دـنا  هدـش  رفاـک  هک  یناـسک  دـیا  ـبـتـه نـبـ لا و   . )) نآرق
تلهم ار  نیدـم .  لها  زین )  ) و  ((. )) تشاد دـنهاوخ  روآ  تفخ  یباذـع  هاگ )  نآ  دـنیازفیب و( دوخ )  ) هاـنگ رب  اـت  میهد  یم  تلهم  ناـش  ـ یا

مـیدرک و ناـشکاله  دندوبراکمتـس ـ  هـک  ار ـ  اهرهـش  را  ـیـ ـس و چـه بـ دو ؟ ـه بـ نو مـن چـگـ مـتفرگ .  ار  اـه  نآ  ناـبیرگ )   ) سپـس مداد , 
ییاه لد  ات  دندرک  نـ ار . هتـشارفا  ياه  کشوک  كورتم و  ياه  هاچ  رایـسب ) هچ   ) و تسا ,  هتخیر  ورف  ناشیاه  فقـساهرهش  نآ  کنیا )  )
هنیـس رد  هک  ییاه  لد  نکیل  تسینروک  اه  مشچ  تقیقح ,  رد  دنونـشب ؟ نآ  اب  هک  ییاـه  شوگاـی  دـنزرو , درخ  نآ  اـب  هک  دنـشاب  هتـشاد 

زور کی  تقیقح ,  رد  دنک و  یمن  فالخ  ار  شا  هدعوادخ  زگره  هک  نآ  اب  دننک , یم  باذع  ياضاقت  باتـش  اب  تـو  تسا .  روک  تساه 
ـ .))  تسا نم  يوس  متفرگ .  ار  نآ  نابیرگ )   ) سپـس دوب , راکمتـس  دیرمـش . یمامـش  هچ  نآ  زا  تسا  لاس  رازه  دـننام  وت  راگدرورپدزن 

 ( (ع اضر ماما  هب  نسح  ـیـن بـن  ـس حـ تسا ـ .  هدرکن  شیامزآ  وا , هب  نداد  تلهم  دننامه  يزیچ  هب  ار  سک  چیه  دنوادخ  ع : )   ) یلع ماما 
دب وا  يارب  نیا  دومرف :  ترضح  دوب . وت  اب  ادخ  قلخ  نیرت  نمشد  هلمج  زا  هک  مدرک  كرت  یلاح  رد  ار  (( 1  )) امایق رسپ  نم  درک :  ضرع 

سیلبا نیا ,  زا  رت  بیجع  دومرف :  ترضح  مونش !  یم  امش  زا  یبیجع  نخـس  موش ,  تیادف  مدرک :  ضرع  دیوگ ):  یم  ـیـن  ـس حـ  . ) تسا
يزیچ داد . تلهم  وا  هب  دـنوادخ  دـش . نارفاک  زا  تخورف و  یگرزب  داد . نامرف  يو  هب  دـنوادخ  دوب و  لجوزع  يادـخ  برق  راوج  تسا . 
تسا هدرکن  باذع  نداد  تلهمزا  رت  تخس  يزیچ  هب  ار  اه  نآ  ادخ  هک  دنگوس  تسا .  هدرکن  باذع  ( ار یسک   ) نداد تلهم  زا  رت  تخس 

نم  : )) شنخـس نیا  اـت  منم ))  امـش  رتگرزبراـگدرورپ   : )) تفگ هک  وا  نخـس  نـیا  زا   , نوـعرف هـب  لـجوز  ياد عـ خـ ـر(ع : )  قا ما بـ ـ ما  ـ .
( زین  ) تخاس و راتفرگ  ترخآ  ـیـا و  ندر ار بـه کـیـفـ وا  ها  نآ گـ داد و  تلهم  لاـس  لـهچ   (( مسانـش یمن  ییادـخ  امـش  يارب  نتـشیوخزج 

هجیتن  ) لاعتم يادـخ  هک  یناـمز  اـت  متفریذـپار ))  امـش  ياـعد  هنیآ  ره   : )) دومرف ع )   ) نوراـهو یـسوم  هب  لـجوزع  يادـخ  هک  یناـمززا 
نیا تسا ,  هدرک  لزان  یسوم  رب  دنوادخ  هک  یبلاطم  نایم  رد  هرسیم :  نب  دیزی  دیشک ـ . لوط  لاس  لهچ  تخاس ,  مولعم  وا  رب  ار  تباجا  (

ناـمداش مـی دوش  نم  زا  وا  يرود  هیاـم  راـک  نیا  میاـشگب و  شیور  هب  ار  اـیند  هک  ـن  یا زا  ـن مـن  مؤ هد مـ اـیآ بـنـ ما :  هدـید  ار  تـالمج 
توالت ار  هیآ  نیا  سپس  دنک ؟ یم  یبات  یب  دوش  کیدزن  نم  هب  هلیسو  نیدبو  مریگب  وا  زا  ار  ای  ـ ند ـن کـه  یا زا  ـنـم  مؤ هد مـ ـنـ با یـ ددر ؟ گـ

هن ( ؟  میزرو باتـش  تاریخ  رد  ناشدوس  هب  میهاوخ  یم  میهد .  یم  ددم  ناشیدب  هک  نارـسپ  لام و  زا  هچ  نآ  هک  دنرادنپ  یمایآ   : )) درک
اه ینوگرگد  بجوتسمار  دوخ  دنناسر و  تیاهن  هب  ار  يراوخ  ات  دیشکازارد  هب  ناشرا  ـ گزور و  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما دنمهف ـ .)) یمن  هکلب  ( 

ناشرفک رد  رافک  باتـش  هرابرد  ار  دوخ  ربمای  ـد پـ نواد نآ کـه خـ اورفک . نیذلا  نبـسحی  الو   )) هیآ ریـسفت . دـننادرگ . ( اه تمعن  لاوز  (و 
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, دنـشاب هتـشادن  ترخآ  رد  يا  هرهب  چیه  هک  دنـسر  اج  نادب  ات  تسا  رافک  هب  تبـسن  یهلا  يریخـست  تقیقحرد  راک  نیا  هک  داد  يرادلد 
اریز ـد , نو ـ ـش لا  ـحـ ـشو دیابن خـ دهد  یم  یتصرف  تلهماه و  نآ  هب  دـنوادخ  رگا  هک  تخاس  نشور  ودرک  رافک  دو  ـه خـ جو ار مـتـ نخس 

زج هک  تسا  هدـننکراوخ  یباذـع  یهد ,  تلهم  نیا  سپ  رد  دـهد و  یم  قوس  رتشیب  ناهانگ  يوس  هب  جـیردت  هب  ار  اـه  نآ  اـه  تلهم  نیا 
 . تسا لیمکت  نوناق  تنس و  قبط  یمامت  هب  نایرج  درادن . هارمه  هب  یندنکفارس  تفخ و 

 . ییاضرا دوخ 

 . ییاضرا دوخ 

یکیدزن ناویح  دـنک . لامیاپ  ارم  قح  زا  يزیچ  هک  داب  یـسک  رب  یگمه ,  مدرم ,  ناگتـشرفو و  ادـخ  تنعل  ناه !  (ص : )  ادـخ رب  ـ ما پـیـ  ـ
هب هن  دیوگ , یم  نخـس  هن  اه  نآ  اب  تمایق  زور  دنوادخ  هک  دنا  ـه کـس  ـس ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دنک ـ . ییاضرادوخ  هک  یـسک  رب  دنک و 

دنک و ییاضرا  دوخ  هک  یسک  دنکب , ار  دوخ  دیپس  يوم  هک  یسک  دنراد :  كاندرد  یباذعو  دناوخ  یم  ناشکاپ  هن  دنک و  یم  هاگن  نانآ 
تسا و هدومرف  یهن  نآ  زادوخ  باتک  رد  لاعتم  يادخ  هک  تسا  یگرزب  هانگ  انمت : ـ  ـ سا زا  لاؤ  ـخ بـه سـ سا رد پـ دهد ـ . طاول  هک  یـسک 
رد هّللا ,  مروخ .  یمن  اذـغ  وا  اب  زگره  دـنک  یم  ار  راک  نیا  یـسک  منادـب  دـنک . جاودزا  شدوخ  اب  هک  تسا  یـسکدننام  راک  نیا  هدـننک 
زا رتارف  هک  ره  سپ ,   : )) ـد یا ـ مر هکدـنوادخ مـی فـ نخـس  نیا  دومرف :  ترـضح  تسا ؟  هدـش  یهن  لم  ـن عـ یا زا  اد  با خـ يا کـتـ کـجـ

, دوخ تسد  اب  هدننک  حاکن  (ص : )  ادخ ربمایپ  تسا ـ .  نیا ))  زا  رتارف   )) قیداصم زا  لمع  نیا  و  دنناگدنرذگ )) دح  زا  نانآ  دـیوج , نیا 
هک ییاج  ات  دز  هناـیزات )  . ) دـندروآ  ( ع  ) ناـنمؤمریما دزن  دوب  هدرک  يزاـب  دوخ  تلآ  اـب  هک  ار  يدرم  ع : )   ) قداـص ماـما  تسا ـ .  نوعلم 

 . تفرگ نز  شیارب  لاملا  تیب  لحم  دش . خرس 

 . گرم

 . گرم

ـ .))  هدنزرمآدنمجرا تسوا  دیرتراکوکین و  ناتمادک  هک  دیامزایب  ارامـش  ات  دیرفایب , ار  یگدـنز  گرم و  هک  ییادـخ )   ) نامه  . )) نآرق
هزاورد گرم ,  دریذپ ـ . یم  نایاپ  ایند  گرم ,  اب  تسا ـ .  ترخآ  تلادـع  زاغآ  گرم ,  تسا ـ .  یگرم  ار  يا  هدـنز  ره  ع : )   ) یلع ماما 

وازا هظحل  ره  دـینیب و  یم  ار  وا  راگنا  هک  دـیتسرپب  دوش . اـپ  رب  شتماـیق  دریمبامـش , زا  یکی  هاـگره  (ص : )  ادـخ ربماـیپ  تسا ـ .  ترخآ 
 ( : ع  ) ما عـلـی ـ ما دـنیب ـ . یمار  دوخ  ياه  يدـب  اه و  یبوخ  تسا ,  هدـش  اپرب  شتماـیق  دریمب , امـش  زا  یکی  هاـگره  دـیهاوخب ـ . شزرمآ 

ار گرم  درک و  لصو  گرم  هب  ار  نآ  ياه  باـنط  داد و  رارقدوز  رید و  هاـتوک و  زارد و  ار  اـه  نآ  دومرف و  نیع  ار مـ يا عـمـر  تد هـ مـ
انب ار  مالسا  تعیرش  هک  ار  ییادخ  شیاتس  ساپس و  داد ـ . رارق  اه  نآ  ياه  نامسیر  ياه  هتشر  هدنلسگ  واهرمع  دنلب  ياه  بانط  هدنـشک 

وکین و يا  ـ هرا شا کـ هرا  ـت و مـنـ ـسا دینادرگ . راومه  ناسآ و  , دـشونب بآ  نآ  زا  دـهاوخب  هک  یـسک  يارب  ار  نآ  ياهروخـشبآ  داهن و 
ـ .  شا هزیاج  تشهب  شناگدـنهد و  هقباسم  ندـمآدرگ  لحم  تمایق  نآ و  هقباسم )  نادـیم  ای   ) ندـش هدامآ  هاگیاج  ایند  گرم و  شنایاپ 
ياه یشوخ  هدننز  مهرب  گرم  ع : )   ) یلع ما  ـ ما هاگ ـ .  هدعو  تمایق  هدننز و  نوخیبش  گرم  متـسه و  هدنهد  میب  نم  (ص : )  ادخ ربمایپ 

یندشن تساوخزاب  يراکتیانج  ریذپان و  تسکش  يدروامه  ناتیاه .  فدهزا  امش  هدننک  رود  امش و  ياه  توهـش  هدننک  هریت  تسامش و 
و ندرم ,  يارب  دییازب  دنز :  یمراج  زور  ره  هک  دراد  يا  هتـشرف  دنوادخ  دریگارف ـ . ار  امـش  نآ  ياهدرد  تدش  گرم و  تسا .  هدنکفا  . 
بـا تسین .  يزیرگ  گرم  زا  هکدینادب  گرم !  گرم ,  (ص : )  ادـخ ربمایپ  ندـش ـ .  ناریو  يارب  دـیزاسب  نتفر و  نیب  زا  ياربدـیروآدرگ 
هک نا  ـ نا هـمـ دروآ , ـی مـی  نادوا يارس جـ لها  ياربار  نیرب  یتشهب  يوس  هب  هتسجخ  يزیخاتـسرو  شیاسآ  یـشوخ و  دروآ :  دو مـی  خـ
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ار نازوس  یشتآ  يوس  هب  رابنایز  يزیخاتسر  ینامیـشپو و  یتخبدب  گرم  دندیزرو و  یم  تبغر  نادب  دندرک و  یم  راک  يارـس  نیا  يارب 
زا  ) يزیچ ره  اب  سکره  دندیزرو ـ . یم  تبغر  نادـب  دندیـشوک و  یم  يارـس  نیا  يارب  هک  نانامه  دروآ , یم  بیرف  يارـس  نابلاط  يارب 
ـ .  تسا هدرم  هک  دوـش  یم  هـتخیگنارب  يزیچ  ناـمه  اـب  يا ,  هدـنب  ره  دزیگنا ـ . یمرب  ناـمه  اـب  ار  وا  دـنوادخ  دریمب , تافـصو )  لاـمعا 
مه زا  تمایق  زور  ات  دوردب , : دنیوگ یمو  دننک  یم  یظفاحادخ  رگید  زا یـکـ ـش  ند يا بـ ـضـ عا ـد , سر ار  ـش فـ گر ها مـ نا هـر گـ مـسـلـمـ

ـکـم ـش زا  دوش و  یم  هداز  هک  يزور   : تساج هس  ناسنا )   ) دوجوم نیا  يارب  نامز  نیرت  كانتـشحو  (ع : )  اـضر ماـما  میوش ـ .  یم  ادـج 
هتخیگنارب هک  يزور  دـنک و  یم  هدـهاش  ار مـ نآ  لها  ترخآ و  دریم و  یم  هک  يزور  دـنی و  ار مـی بـ ـیـا  ند ـد و  یآ نور مـی  شردا بـیـ مـ

هک يا  هظحل  تسا :  هظحل  هس  دازیمدآ  تاظحل  نیرت  تخس  تسا .  هدیدن  ایند  يارس  رد  هک  دنیب  یم  ار  ییاه  يرواد  ماکحاو و  دوش  یم 
دتـسیا و یم   , یلاعت كرابت و  دوخ , راگدرورپ  ربارب  رد  هک  يا  هظحل  دزیخ و  یمر  شرو بـ زا گـ هک  يا  هظحلو  دـنیب  یم  ار  توملا  کلم 

ناشیارب درادرب . ام  زا  ار  گرم  تراگدرورپ  نک  اعد  دنتفگ :  دندمآ و  يربمغیپ  دزن  خزود .  يوس  هبای  دور  یم  تشهب  يوس  هب  ای  سپ , 
 ( هناخ  ) درم دش  یم  تفای .  شیازفا  ناشلـسن  تشگ و  گنت  نانآ  رب  اه  هناخ  هک  دش  تشادرب .  تعامج  نآ  زا  ار  گرم  یلاعت  درک . اعد 
هب و  دسرب ) اه  نآ  تفاظن  هب  ای   ) دنادرگ یـضار  ار  اه  نآ  دهدباذغ و  ار  شگرزبردپ  گرزبردپ  گرزبردـپو و  ردام  ردـپ و  دوب  روبجم 
 , شراگدرور پـ دنادرگرب . میتشاد  هک  ییاهرمع  هب  ار  ام  هاوخب  تراگدرورپ  زا  دنتفگ :  دندنام . زاب  راک  بسک و  دیامن . یگدیسر  ناشیا 
هب يا  هدع  هتـشذگ ,  ناراگزور  رد  دـنادرگ ـ . زاب  ناشرمع   ( هدـش نیعم   ) ياه تدـم  هب  ار  اه  نآ  دـنوادخو  درک  اضاقت  نینچ  لجوزع , 

تشادرب نانآزا  ار  گرم  دنوادخ  درک و  اعد  ناشیارب  ربمغیپ  دریگرب . ام  زا  ار  گرم  تراگدرورپ  نک  اعد  دنتفگ :  دنتشاد , هک  يربمغیپ 
ردپ و هب  نداد  اذغ  لو  ـغـ ـش مـ هناخ )  ) درم دـش  یم  هک  حبـص  دـش و  دایز  لسن  تشگ و  گنت  ناشیارب  اه  هناخ  لزان و  يد کـه مـ بـه حـ . 
زا دنتفگ :  سپ ,  دومن . یم  یگدیسر  ناشعضو  رـس و  هبو  درک  یم  تفاظن  اراه  نآ  دش و  یم  دوخ  گرزبردپ  ردپ  ردام و  گرزبردپ و 
لاح هب  ار  تعامج  نآدنوادخ  درک و  شهاوخ  شراگدرورپ  زا  زین  دـنادرگ . زاب  میتشاد  هک  یلاح  نامه  هبار  ام  نک  اضاقت  تراگدرورپ 

هک نیا  ینعی  یگدـنز  روفغلا ,)) زیزعلا  وه  المع و  نسحا  مکیا  مکولبیل  ةایحلا  توملا و  قلخ  يذـلا   )) ـه یآ ریـسفت . دـینادرگ . زاب  ناشلوا 
زا ـه کـه  نو نآ گـ گر ,  ـا مـ ما تسا .  هصیـصخ  ود  نیا  نادـقف  ياـنعم  هب  گرم  دـشاب و  هتـشاد  هدارا  سح و  هک  دـشاب  يروـط  دوـجوم 
هک ناـنچ  بـلطم ,  نـیا  رگید و  يا  هـل  ـ حر ـی بـه مـ گد ـ نز زا  يا  هـلحرم  زا  لاـقتنا  زا  تـسا  تراــبع  دــیآ , یمرب  نآر  يا قـ شزو هـ ـ مآ
هب  ) ار امـش  و  دـیامرف ـ:  یم  هک  اج  نآ  ات  میا ـ  هدرک  ردـقم  ار  گرم  امـش  نایم  هک  مییاـم   : )) دوش یم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  میتفگرتشیپ , 
رد نا کـه  چـنـ ار , گر  ـر مـ گا لا ,  ـن حـ یا بـا  دریگ . قـلعت  یگدـنز ,  نوـچمه  زین , مینادرگرادــیدپ .))  دــیناد  یمن  هـچ  نآ  تروـص ) 

نتفرگ قلعت  هک  دوجو  زا  يا  هرهب  تسا و  یگدـنز  هکلم  مدـع  گرم ,  تروـص  نیا  رد  میریگب  یمدـع  رما  کـی  تسا ,  نینچزین  فر  عـ
هلمج تسا .)  هکلم  مدـع  تبـسن  هک   ) ییانـشور هب  یکیراـت  ییاـنیب و  هب  يروـک  تبـسن  دـننام  دراد . دـشخب , تحـص  نآ  هـب  ار  شنیرفآ 

عو ـن نـ یا دشاب . یم  ناحتماو  شیامزآ  يانعم  تسا .  یگدنز  گرم و  ندیرفآ  زا  دـنوادخ  فدـه  رگنایب  المع )) نسحا  مکیا  مکولبیل  ))
مادک دنک  یم  مولعم  هک  تسا  یـشیامزآ  یتامدقم  شنیرفآ  کی  دـیریم ـ  یم  سپـس  ودـینک  یم  یگدـنز  هک  نیا  ینعی  امـش ـ  شنیر  ـ فآ

هب سک  ره  هب  نداد  شاداپ  نآو  دیوش  یم  ور  هبور  نآ  اب  ادـعب  ـت کـه  ـسا يز  يار چـیـ بـ دـیامن . یم  لمع  يرگید  زا  رتهب  امـش  زا  کی 
 , تسا کین  شاداپ  ندناسر  شنیرفآ ,  زا  یلـصا  دوصقم  هک  هتکن  نیا  هب  تسا  يا  هراشا  هلمج  نیا  رد  هوالع ,  هب  تسوا .  لمع  روخارف 

تقلخ دنناراکوکین و  نامه  تقلخ  زا  دوصقم  تسا .  هدروآ  نایم  هب  نخـس  دنک  رتهب  راک  هک  یـسک  ندش  زاتمم  کین و  راک  زا  هک  ارچ 
 , تسا هدرک  متخ  هدـنزرمآ ))  ریذـپان  هریچ  تسوا  و   )) هلمج اب  ار  دوخ  راتفگ  دـنواد  خـ تسا .  هتفرگ  تروص  اـه  نآ  رطاـخ  هب  نارگید 

ناوـت سکره  هب  دـیآ و  یمن  هریچ  وارب  ییورین  چـیه  ور , نـیا  زا  تـسوا و  نآ  زا  اـهنت  مـطـلـق  تـسا .  یندـشان  هریچ  زیزعوا و  هـک  ارچ 
یم ار  نانآ  ناهانگ  زا  يرایسب  ایند  تفرگ .  دهاوخ  ماقتنا  نانآزا  يدوز  هب  تسا و  ناحتما  شیامزآ و  يارب  طقف  هدادار  دوخ  اب  تفلاخم 

رد مان  ود  نیا  ندروآ  نیا ,  رب  هوالع  دـیزرمآ . دـهاوخ  ار  ناهانگ  زا  يرایـسب  تسا ,  هداد  هدـعو  هک  ناـنچمه  زین , ترخآ  رد  دـشخب و 
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نومض ـسـت کـه مـ ناد ـد  یا بـ دناوخ . یم  ارف  نآ  هب  مالسا  تلاسر  توعد و  قایس  کبس و  هچ  نآ  هب  تسا  یعیمطت  فیوخت و  هیآ  هلابند 
ـبـا یر تـقـ دوش . مهوـت  هنوـگ  نیا  تسا  نکمم  هک  ناـنچ  تسین ,  دـشاب , نیقلت  نآ  زا  فدـه  هک  لـیلد  نودـب  ياـعدا  کـی  فرـص  هیآ , 

نیا هماج  هک  ـی  نا ـ ـس ـ نا چـه ,  تسازـس .  شاداپ و  يارب  زیخاتـسر  ترورـض  هب  مکح  مزلتـسم  هک  تسا  يرورـض ـ  ـالماک  یـا  يرور ـ  ضـ
هب ای  دوش  یم  فصتم  ندوب  راـکوکین  فصو  هباـی  تسین :  جراـخ  لاـح  ود  زا  هدـش  هدـناشوپ  وا  تماـق  رب  گرم  هب  رجنم  يویند  تاـیح 

, دـن ـتـ ـس نآ هـا هـ رد حـکـم  کـه  دور . یم  شیپ  کین  راک  تمـس  هب  دـیاین , شیپ  یعنام  رگا  هک  تسا  هدـش  زهجم  نآ .  فالخ  فصو 
ئـش دوجو  رب  بترتم  هک  یتلاح  فصو و  دنتـسین . یلاخ  فصوود  نیا  هب  ندش  فصتم  زا  راکدب و  ای  دنراکوکینای  مرجال  اه  ناسنا  هیقب 
کی یتاـبن  تاـی  ـه کـه حـ نو گـ دـشاب . یم  يو  داـجیا  زا  دوـصقم  وا و  دوـجو  تیاـغ  تسا ,  يراـس  يراـج و  نآ  دارفا  بلغا  رد  تسا و 

يراـکوکین و دـیآ , یم  رامـش  هب  نآ  زا  دوصقم  تخرد و  نآ  دوـجو  تیاـغ  هوـیم  نیا  دوـش , رجنم  نآ  نداد  هوـیم  هب  اـبلاغ  رگا  تخرد 
تاذـلاب بولطم  عقاو  رد  دـشاب  بولطمرگا  يراکوکین  یکاپ و  هک  تسا  مولعم  زین  هتکن  تسا .  ناسنا  تقلخ  فدـه  تیاغ و  زین  حـالص 

صقن هب  هتخیمآ  هن  هک  تسا  يا  هزیکاپ  كاپ و  تایح  نآ  دشاب  یم  تاذلاب  بولطم  هچ  نآ  و  تسا ,  يرگید  زیچ  نآ  زا  فدـه  تسین . 
هارزا ار  امـش  ام  تسا و  گرم  هدنـش  ـی چـ ـس هـر نـفـ  )) ـه یآ بـا  دریگ . یم  رارق  يراـکهانگ  یگدوهیب و  ضرعم  رد  هن  تسا و  یتساـک  و 

 . تسانعم مه  مییامزآ ))  یم  کین  دب و  اب  شیامزآ 

 . گرم هب  نیقی 

تسین نآ  رد  یکش  چیه  تسا و  ینیقی  هک  نآ  نیع  رد  هک  تسا  هدیرفاین  گرم  دننام  يزیچ  چیه  لجوزع  دنوادخ  ع : )   ) قدا ما صـ ـ ما  ـ
کش هب  ناسنا  نیا  يارب  هک  مدیدن  ینیقی  اب  ماوت  نامیا  چیه  ع : )   ) یلع ما  ـ ما دشابن ـ . ینیقی  نیرتمک )   ) نآ رد  هک  تسا  یکـش  نانوچ  , 

دروآ و یم  يور  هدنبیرف  يایند  هب  زاب  لاح  نیا  اب  دنک و  یم  عییـشت  عیدوت و  ناتـسروگ  يو  ـ ـس ار بـه  نا  ـ گدر زور مـ ره  وا  دشابرت , هیبش 
نیمه زج  هب  دوـب  شراـک  رد  یباـتک  باـسح و  هن  دوـش و  بکترم  هک  دو  ـی بـ ها ار نـه گـنـ مدآ  دـشک . یمن  تسد  ناـهانگو  توهـش  زا 

جنر رپ  ياـیند  نیا  زا  هک  دوب  راوازـس  ناـمگ  یب  دـنک , یم  میتـی  ار  شنادـنزرف  قرفتمار و  شعمج  هدـنکارپ و  ار  وا  عاـم  ـتـ جا هک  گرم 
. درب یم  دای  زا  ار  گرم  لاح  نیا  اب  دنیب و  یمار  ناگدرم  هک  یسک  زا  متفگش  رد  دنک ـ . رذح  یگتسخو 

 . تسا یندرم  یمد ,  ره  رد 

سفن ره  تسا ـ .  یلجا  يا ,  هظحل  ره  رد  تـسا ـ .  یندـش  تـسد  زا  یناـمز ,  ره  رد  تـسا ـ .  یندرم  یـسفن ,  ره  رد  ع : )   ) یلع ماـما   ـ
 . شلجا يوس  هب  تسا  یماگ  ناسنا 

 . تسا ناسنا  بیقعت  رد  گرم 

اعطق دـنروآ , رد  دوش . یم  هداد  امـش  هب  لـماک  روط  هب  ناـتیاه  شاداـپ  زیخاتـسر  تسا .  گرم  معط )   ) هدنـشچ يرادـناج ,  ره   . )) نآرق
نسح شراوگرزب  دنزرف  هب  دوخ  ياهشرافس  زا  یشخب  رد  ع ـ )   ) یلع ما  ـ ما تسین ـ .))  بیرف  هیام  زج  ایند  یگدنز  تسا و  هدش  بایماک 
يارب هن  ندرم  يارب  ندنام ,  يارب  هن  نتفر  يارب  ایند , يارب  هن  يا  هدش  هدیرفآ  ترخآ  يارب  تقیقح  رد  وت  هک  مدنزرف ,  يا  نادـب  (ع : ـ ) 

گر هـسـتـی هد مـ يرار و تـعـقـیـب شـ فـ یتسه .  ترخآ  هار  رد  یتیراع و  رادیاپان و  ییارس  رد  یندرک و  چوک  یهاگلزنم  رد  نتـسیز . 
ار وت  گرم  دسر . یم  وا  هب  ریزگان  هکلب  دور  رد  هب  وا  تسد  زا  شا  هدـنیوج  هن  تسا و  ییاهر  نآ  گنچ  زا  ار  شنازیرگ  هن  هک  یگرم  , 

تـسا هاگ  نآ  ینک و  هبوت  دراذگن  وا  يا و  هداد  یم  هدـعو  نآ  زا  هبوت  هب  ار  تدوخ  هک  یـشاب  یهانگ  لاح  رد  هک  دـسر  رد  یماگنه  هب 
( دوخ زا   ) گرم ندرک  رود  يارب  ای  دبایب , ینابدرن  ایند ) نیا  رد   ) ندنام يارب  یـسک  دوب  انب  رگا  يا ـ .  هدنکفا  رد  تکاله  هب  ار  دوخ  هک 
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ییالاو تلزنم  توبن و  ماقم  زا  درک و  یم  یهاـشداپ  سنا  نج و  رب  هک  دوب  (ع )  دواد نب  نامیلـس  ناـمگ  یب  سک  نآ  دـنک , اد  یهار پـیـ
وا يو  ـ ـس ار بـه  گرم  ياهریت  یتسین  ياه  نامک  دـمآ , رـس  هب  شرمع  تدـمو  درک  تفایرد  مامت  لاـمک و  هب  ار  شیوخ  دوب . رادروخرب 

بیقعت نایرارف و  امـش  دـندش ـ . اه  نآ  ثراو  رگید  ینامدرم  دـنام و  بحاص  یب  اه  نکـسم  دـش و  یلاخ  وا  زا  اـه  هناـخو  دـنتفر  هناـش  نـ
تسا هدروخ  هرگ  امش  ياه  هیصان  تسا .  رت  هتسویپ  امش  هب  امش  هیاس  دسر . یم  امـش  هب  دیزیرگب , نآ  زا  مه  رگا  دیتسه . گرم  ناگدش 

هب امش  هیاس  زا  گرم  دوش ـ . یم  هدیچیپ  مهرد  ( راوراموط  ) امش رـس  تشپ  زا  ایند  تسا و  هدروخ  هرگ  امـش  ياه  هی  ـ ـصا بـه نـ گر ,  مـ  ـ .
 , تسا ردقم ) و   ) ینتشادمشچ هچرهو  دیآرس  هب  تسا ,  یندرمـش  هچره  تسامـش ـ .  رادرایتخا  ناتدوخ  زا  رتشیب  تسارت و  هدیبسچ  امش 

هـر مدر ,  يا مـ یتـسه ـ .  گرم  كاروـخ  ( زین  ) وـت يا و  هدـنروخ  يا ,  هناد  ره  ياربو  تسا  یکاروـخ  يرادـناج ,  ره  يارب  دـیآرب ـ . هب 
زا زیرگ  تسا و   ( گرم  ) نآ يوس  هب  سفن  هدـنهد  قوس  لجاو  دزیرگ  یم  نآ  زا  هک  دـسر  یم  يزیچ  نامه  هب  دوخ  زیرگ  رد  ـی  نا ـ ـس ـ نا
رـس هب  اعطق  دـیزیرگ , یم  نآ  زا  هک  یگرم  نآ  وگب :   )) هیآ هرابرد  ع ـ )   ) قداـص ماـما  دـشاب ـ . یم  نآ  هب  ندیـسر  بجوم  دوخ  گرم , 

يرمش یم  ار  اه  سفن  هاگ  نآ  يرمش و  یم  ار  اه  تعاس  سپس   , يرمش یم  ار  اهزور  دعب  ير ,  ار مـی شـمـ ها هـا  مـ دیآ . یم  امش  تقو 
چیه هک  تسب  دهع  دوخ  اب  و  ع : )   ) یل ما عـ ـ ما شیپ ـ .))  هن  دنزادنا و  سپ  ار  نآ  یتعاس  دنناوت ) یم   ) هن دسر  ارف  ناشلجا  نوچ  سپ ,  ))

زا هک  یـسک  هن  راک ـ . ناـیاپ  ار  یتسینو  دـهد  رارق  وا  هاـگ  هدـعو  ار  گرم  هک  نیا  رگمدـبنجن  تسا ,  هدـیمد  ناـج  نآ  رد  هک  يدوجوم 
هن هک  تساریگیپ  هدنباتـش و  يا  هدنیوج  گرم  دنام ـ . دهاوخ  , دشاب هتـشاد  تسود  ار  ندنام  هک  یـسک  هن  ودهر  یم  نآ  زا  دسرتب  گرم 

تیاـکح (ص : )  ادـخ ربماـیپ  دـنک ـ . یم  هدـنامرد  دوخ ) هب  ندیـسر  زا   ) ار وا  دزیرگب  هک  نآ  هن  دور و  یمرد  شتـسد  زا  دتـسیاب  هک  نآ 
یم هتـسخ  هک  نادـنچدزیرگ  یم  وا  زا  هابور  نآ  تسا و  راـکبلط  وا  زا  نیمز  هک  تسا  یهاـبور  تیاـکح  دزیرگ , یم  گرمزا  هک  یـسک 

ار مبلط  هدب ,  ار  مبلط  هابور ,  يا  دیوگ :  یم  بترم  وا  شوگ )   ) لیبس خـی  رد بـ ـیـن  مز دور و  یم  دوخ  هنال  هبو  دـتفا  یم  سفن  زا  دوش و 
. دریم یم  دوش و  یم  عطق  شندرگ  هک  نآ  ات  درب  یمرس  هب  لاح  نیا  رد  هتسویپ  دوش و  یم  جراخ  ها  ـ بورزا يدا  ما بـ نیا هـنـگـ رد  و  هدب ! 

 . تسا کیدزن  ندیچوک  نامز 

میظع ير  ـ ما گر  ار کـه مـ ـ یز دیروآ , مهارفار  شگرب  زاس و  و  دیـشاب , نآ  یکیدزن  گرم و  بظاوم  ادخ , ناگدنب  يا  ع : )   ) یلع ماما   ـ
چـه تسین .  يریخ  چیه  شهارمه  هکدروآ  یمرش  ای  تسین ,  يرش  چیه  نآ  اب  هک  دروآ  یمریخ  ای  دروآ , یم  دوخ  اب  گرزب  يا  هثداحو 

یم نآ  يارب  هک  تسا  یـسک  زا  رتـکیدزن  خزود  هب  یـسک  هچ  دـنک و  یم  راـک  نآ  يارب  هک  تسا  یـسک  زا  رتـکیدزن  تشهب  هـب  یـس  کـ
یم رب  رگیدکی  هب  دوز  هچ  دیایب , تیور  هب  ور  زا  گرم  یشاب و   ( هتفرگ رارق  رمع  بیـشارس  رد  و   ) هدرک تشپ  وت  ـی کـه  نا ـ مز دشوک ـ .!
ـ .  كدنا اینداب )  ) یتبحـصمه تسا و  کیدزن  گرم  دـنیب ـ . یم  کیدزن  ار  نآ  درگنب , شیوخ  نیقی  هدـید  اب  ار  گرم  هک  ره  يروخ ـ . 
مشچ هک  تسا  يا  هدرکر  ـن سـفـ یر ـ تراواز سـ گر ,  ـر مـ فا ـ ـس مـ تسین ـ .  گرم  زا  رتکیدزن  یبیاغ  چیه  تسا ـ .  کیدزن  ندیچوک  نامز 

دنادرگ و یم  هاتوک  ار  نآ  تاظحل  تشذگ  هک  رمع  تدم  ـن  یا دوش ـ . یم  دراو  رتدوز  يا  هتشگرب  رفس  زا  ره  زاو  یـشاب  شندمآ  هار  هب 
زور بش و  هک  گرمای )  ناسنا   ) یبیاغ دشاب و  هاتوک  هک  تساز  ـ ـس دنک . یم  شدوبان  گرم )  نامز  ندیـسر  ارفای   ) تاعاس ندـش  يرپس 

رایـسب دنچ  ره  نآ  زا  ندرب  هرهب  تسا و  هاتوک  دـشاب , زارد  دـنچره  ایند , تاقوا  ددرگزاب ـ . دوز  هک  تسا  هتـسیاش  , دـنار یم  شیپ  ار  نآ 
ـ .  تسا هدوب  ادتبا  زا  هک  دنام  نادب  تسا ,  یندمآ  هچ  نآ  ره  تسا و  یندمآ  دنـشاب , شهار  هب  مشچ  نآ چـه  هـر  تسا ـ .  كدنا  , دـشاب

 . تسا هدیرب  وا  زا  هک  اریز  ددنویپ . یم  وا  هب  نوچ  هدرم ,  هب  هدنز  تسا  کیدزن  هچ  گرم ـ .!  هب  یگدنز  تسا  کیدزن  هچ 

 . گرم ریسفت 

یم دراو  ناـسنا  رب  هک  تسا  رما  ـه  ـس زا  یـکـی  دیدیـسرپ . یهاـگآ  صخـش  زا  گرمریـسفت : ـ  زا  لاؤـس  هـب  خـساپ  رد  ع ـ )   ) یلع ماـما   ـ
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تسا ماهبا  هتوب  رد  شراک  تسا و  سارهو  هودنا  هیام  ای  یگشیمه و  باذع  هب  تسا  يدیون  ای  نادیواج ,  تمعن  هب  تسا  یتراشب  ای  : دوش
نانمؤم هب  هک  تسا  يداش  نیرتگرزب  شـسرپ : ـ  نیمه  هب  خساپ  رد  زین  ع ـ )   ) نسح ماما  دشاب . یم  هتـسد  مادـک  هرمز  رد  هک  دـناد  یمن  ,

اریز دسر , یمرد  نارفاک  رب  هک  تسا  یتکاله  نیرتگرزبو  دنوش  یم  لقتنم  نادیواج  تمعن  هب  یتخبدب  جـنر و  يارـس  زا  اریز  دـسر , یم 
نوچ (ع : )  داجـس ما  ـ ما دـسر ـ . یمن  نایاپ  هب  دور و  یمن  نایم  زا  هک  دـنوش  یم  هدرب  یـشتآ  يوس  هب  مایقو )  تمعن  زاـن و   ) ناشتـشهب زا 

مـی تساه .  نآ  فالخرب  شتلاح  دندید  دنتـسیرگن و  وا  هب  ترـضح  نایهارمه  دش , تخـس  ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  رب  راک 
صاخ ناهارمه  زا  یخرب  و  ع )   ) نیسح اما  داتفا , یم  شپت  هب  ناشیاه  لد  دیزرل و  یم  ناشیاه  ندبو  تشگ  نا بـر مـی  ـ ـش ـگـ نر ـت  فر گـ
ناشیا هب  ع )   ) نیـسح درادـن ! ییاور  گر پـ زا مـ تفای .  یم  شمارآ  ناشیاه  ناج  مارآ و  ناشیاه  مادـناو  دـش  یم  نشور  ناـشیاهگنر  وا 
تمعن رواـنهپ و  ياـه  تشهب  يوـس  هب  یتخبدـب  جـنر و  زا  ار  امـش  هـک  یلپ  زج  گرماریز  ناـگداز !  گرزب  يا  دیـشاب , روبـص  دوـمرف : 

نوچ نمؤم  يارب  : ـ ؟  تسیچ گرم  شسرپ :  هب  خساپ  رد  دوش ـ . ؟ هدرب  يرصق  هب  ینادنز  زا  هک  درادن  تسین .  دهد , یم  روبع  نادیواج 
نیرترخاـف و ندرک  نیزگیاـج  راـبنارگ و  ياـهریجنزو  دـنک  نتــسسگ  مـه  زا  تـسا و  نـت  زا  یــشپش  نـیکرچ و  ییاـه  هماـج  ندــنکرب 
زا ندش  لقتنم  نت و  زارخاف  ییاه  هماج  ندـنکرب  هلزنم  هب  رفاک  يارب  اه . لزنم  نیرت  نما  اه و  بکرم  نیرتراوهارو  اه  هماج  نیرتوبـشوخ 

ماما تسا ـ .  باذع  نیرتگرزب  واه  لزنم  نیرتکانتشحو  اه و  هماج  نیرت  نشخو  نیرت  فیثک  هب  اه  نآ  ندرک  نیزگیاجو  نما  ییاه  لزنم 
تسا و ینالوط  شتدم  هک  نیا  زج  دیآ , یم  امش  غارـس  هب  بش  ره  هک  تسا  یباوخ  نامه  گرمزا : ـ  لاؤس  هب  خساپ  رد  زین  (ع ـ )  داوج

رادـقم یب  ياه  تشحو  سرت و  عاونا  رامـش و  یب  ياه  يدا  ـ ـش عاو  ـ نا دو  خـ زیخاتـسر . زور  رد  رگمدوش  یمن  رادـیب  باوخ  نیا  زا  ناسنا 
نآ يارب  ار  دوخ  سپ   , گرم تسا  نیا  دراد ؟ یلاـح  هچ  ساره  سرت و  راـچد  نآ  رد  هک  نآ  ـت و  ـسا داـش  باوـخرد  هک  نآ  دـنیب , یم 

تسا ییوب  ـن  یر ـتـ شو خـ سـاـا ـ  ـ  ـنـدـت نا ـن مـ مؤ يار مـ بـ ـش : ـ  سر ـخ بـه هـمـیـن پـ ـسا رد پـ نـیـز  ع ـ )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دیزاس ـ . هدامآ 
اهرام شزگ  نوچمه  رفاک  يارب  دوش و  یم  فرطربوا  زا  یلکب  درد  جنر و  درب و  یم  شباوخ  نآ  شوخ  يوب  زا  دنک و  یم  مامـشتسا  هک 

اب ندش  درخ  نتـشگ و  یچیق  ندش و  هرا  زارتکاندرد  گرم  هکدنیوگ  یم  يا  هدع  ـد: ـش ضر  عـ رتکاندرد .!  ( هکلب  ) تساهبرقع و شین  و 
روط نیمه  ناراکهنگ  نارفاکزا و  یضعب  يارب  دومرف :  ترضح  تسا !  مشچ  مخت  رب  ایـسآ  ینهآ  هنوتـس  ندروآ  رد  شخرچ  هبو  اهگنس 

ناشناهانگ زا  ار  نانمؤم  هک  تسا  ییفاص  گرم  دش : ـ  دراو  دوب , هتفر  ورف  گرم  تارکـس  رد  هک  يدرم  رب  ع ـ )   ) ـم ظا ما کـ ـ ما تسا ـ . 
نارفاک دسر و  یم  نآ هـا  ـد بـه  شا نا مـی بـ ـ ـشدو ـ جو رد  هک  یهانگ  نیرخآ  هرافک  ناونع  هب  هک  تسا  يدرد  نیرخآ  دنک و  یم  فاص 

یم ناشیا  هب  دنراد , هک  يا  هنـسح  شاداپ  نیرخآ  ناونع  هب  هک  تسا  یـشیاسآ  ای  یـشوخ  نیرخآ  دزاس و  یم  فاص  ناشتانـسحزا  زین  ار 
گرم امـش , نتفر )   ) زا دـعب  درک :  ضرع  تسا ؟  هنوگچ  تلاح  دوخ : ـ  باحـصا  زا  يدرمزا  تدایع  ماگنه  رد  (ع ـ )  اضر ماما  دـسر ـ .
تخـس درک :  ضرع  يدید ؟  هنوگچ  ار  نآ   : دومرف ترـضح  دیـشک ـ  یم  شیرامیب  تدشزا  هک  دوب  یجنر  درد و  شروظنم  مدـیدار ـ ! 

لاؤس هب  خساپ  رد  (ع ـ )  داوج ماما  دناسانـش ـ . یم  وت  هب  ار  نآ  لاوحا  يا  هراپ  هک  يا  هدید  ار  يزیچ  گرم و  هدـنهدرادشه  كاندردو . 
ار گرم  رگا  هک  یتروص  رد  دـنراد , یم  شوخان  ار  نآ  ور  نیا  زا  دنـسانش و  یمنار  گرم  مدرم  اریز  گرم : ـ  نتـشاد  شوخان  تلع  زا 
زا رتهب  اـه  نآ  يارب  ترخآ  هک  دـندیمهف  یم  دنتـشاد و  یم  تسود  ار  نآ  ناـمگ  یب  دـندوب , لـجوزع  يادـخ  ياـیلوا  زا  ودنتخانـش  یم 

ار ناـشدرد  دـنک و  یم  ملاـسار  ناشندـب  هک  وراد  ندروخ  زا  هناوید  كدوک و  لـیلد  هچ  هب  هّللادـبع ,  وـبا  يا  دوـمرف :  سپـس  تساـیند . 
قح هب  ار  دمحم  هک  نآ  هب  دنگوس  دومرف :  دـنناد . یمن  ار  وراد  يدـنمدوس  نوچ  درک :  ضرع  دـنزرو ؟ یم  يراددوخدزاس  یم  فرطرب 
نیا يدـنمدوس  زا  رتشیب  وا  يارب  گرم  يدـنمدوس  , دـنادرگ هدامآ  ـد  یا ـ ـش دـیاب و  هک  نانچ  گرم  يارب  ار  شدوخ  سک  ره  درک , ربماـیپ 

ندرک فرطرب  يارب  هک  یـشیدنارود  دـنمدرخزا  رتـشیب  ناـمگ  یب  دـماجنا , یم  یتـمعن  هچ  تسا .  ناـمرد  تحت  صخـش  نیا  يارب  وراد 
 ( (ع دمحم نب  یلع  ع : )   ) يرکسع ماما  دنتشاد ـ . یم  شتسود  دندیبلط و  یم  ار  گرم   , تسوراد یپ  رد  اه  یتمالس  بسک  اه و  يرامیب 

گرمزا وت  ادخ , هدنب  يا  دومرف :  وا  هب  ترضح  درک . یم  یباتیب  ندرم  زا  تسیرگ و  یم  تفر .  دوب , رامیب  هک  دوخ  باحصا  زا  یکیدزن 
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زا رپ  تندـب  يوش و  يذاتم  تفاثک  كرچ و  تدـشزا  هک  دوش  نیکرچ  فیثک و  نادـنچ  وت  ندـب  یـسانش .  یمن  ار  نآ  نوچ  یـسرت  یم 
ما نآ حـمـ يراد بـه  تسود نـ ایآ  دور  یم  نیبزا  اه  نآ  همه  ییوشب  ار  تدوخ  یمامح  ردرگا  هک  ینادـب  ير و  لا بـگـیـ دوش و گـ مخز 

نبای , ارچ درک :  ضرع  ینامب ؟  یقاب  لاـح  ناـمه  هب  يورن و  ماـمح  يراد  تسود  اـی  ییوشب  تدوخ  زا  ار  اـه  تفاـث  كر و کـ يور و چـ
یم زیمت  كاپ و  ار  وت  دوجو  ياه  يدـب  ناهانگ و  نیرخآو  تسا  مامح  نامه  گرم  نیا  دومرف :  مورب .)  مامح  مراد  تسود   ) هّللا لوسر 
مارآ درم  یسرب .  ینامداش  یـشوخ و  هنوگ  ره  هب  یبای و  ییاهر  یجنر  هودناو و  مغ  هنوگ  ره  زا  یتشذگ  نآ  زا  يد و  ـ ـش گر )  مـ دنک .
يزیچ ندرکرواب  گرم  گرم : ـ  زا  لاؤس  هب  خساپ  رد  داد ـ . ناج  تسب و  ار  دوخ  مشچ  دمآ و  اج  شلاح  درپس و  گرم  هب  نت  تفرگ و 

. دشاب یم  تسین .  هدرم  دریمب , هاگره  نمؤم  دومرف :  هک  درک  ثیدح  میارب  ع )   ) قداص ترضح  زا  شدج  تسین .  هک  تسا 

 . نمؤم گرم 

هب , داـب امـش  رب  دورد  دـنیوگ :  یم  ناـنآ )  هب  و   ) دنناتـس یم  دـنکاپ ـ  هک  یلاـح  رد  ار ـ  ناـشناج  ناگتـشرف  هک  یناـسک  نا  هـمـ  . )) نآرق
درگزاب و تراگدرورپ  يوس  هب  دنـسپادخ  دونـشخ و  هتفای ,  مارآ  يا نـفـس  ((. )) دییآ رد  تشهب  هب  دـیداد , یم  ماجنا  هچ  نآ  شاداپ )  )

یم نیگهودـنا  ناـنآ  هن  تسا و  یمیب  هن  ادـخ  ناتـسود  رب  هک  دیـشاب  هاـگآ  ((. )) وش لـخاد  نم  تشهبرد  يآرد و  نم  ناگدـنب  ناـیم  رد 
ار ایندزا  نمؤم  نتفر  نوریب  (ص : )  ادـخ ـبـر  ما پـیـ تسا ـ .))  گرزب  یبایماک  نامه  تسا .  نانآ  يارب  دـنا . هدـیزرو  يراـگزیهرپ  دـنوش .

کلم نمؤم ,  نداد  ناج  ماگنه  ایند ـ . ییانشورو )   ) یشوخ هب  شردام  مکش  یکیرات  جنر و  زا  كدوک  ندمآ  نوریب  هب  رگم  منکن  دننام 
ـ . دهد وا  هب  تشهب  دیونو  دیوگ  شمالـس  هک  نیا  ات  دـنوش , یمن  کیدزن  تسا .   , هجاوخ ربارب  رد  لیلذ  هدـنب  دـننام  وا , ربارب  رد  توملا 

مارآ سفن  يا  ایا   : )) دـیامرف یم  هک  تسا  لاعتم  يادـخ  نخـس  نیا  دـنک و  یمن  سح  ار  ایندزا  نتفر  نوریب  ـن  مؤ مـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما
تراشب ناشیارب   )) هیآ هرابرد  دنک ـ . یگدیسراه  نآ  هب  يدردمه و  شناردارب  اب  دشاباسراپ و  هک  تسا  یـسک  يارب  تلاح )   ) نیا هتفای . 

ـه قـال عـ (ص : )  اد ـبـر خـ ما پـیـ دـنهد ـ . یم  تراـشب  تـشهب  هـب  ار  وا  ع )   ) یلعو دـمحم  ندرم ,  ماـگنه  رد  اـیند : ـ )) یگدـنزرد  تـسا 
نآ هیقب  دشونب و  ناتسبات  زور  ردامش  زا  یکی  هک  تسا  یشخ  ـبـ حور کنخ  بآ  ندیشون  دننام  شندنک  ناج  ام , هب  نامنایعیـش  نیرتدن  مـ
جار ـث مـعـ ید رد حـ دـنک ـ . یم  ار  یندرم  نانچ  يوزرآ  امـش  زا  کی  ره  هک  یتلاح  , دـنریم یم  تلاح  نیرتدـنیاشوخ  اب  دوخرتسب  رد  اه 
رثوک بآ  زا  یماج  يا  هتشرف  ـت هـر  سد ـسـتـنـد و  یا وا مـی  رس  يالاب  یناگتـشرف  دریگ , رارق  گرم  لاحرد  هدنب  هاگر  هـ ـت :  ـسا هد  ـ مآ

یم دـنهد و  یموا  هب  ار  گرزب  دـیون  دورب و  وا  زا  گرم  یخلتو  یتسـس  ات  دـننا  ـ ـشو وا مـی نـ حور  هب  یتشهب و  بارـش  زا  یماج  تسا و 
یم هداد  دـیون  نآ  هب  نمؤم  هک  يزیچ  نیتس  نـخـ (ص : )  اد خـ يور .  یم  بیرق ,  بیبح  میکح  دابوکن . تیاگیاجو  شاب  شوخ  دـنیوگ : 
ادـخ تسود  يا  ار  وت  اداب  هدژم   : دـنیوگ یم  ار  وا  هک  تسا  نیا  دوش  هداد مـی  ـن  مؤ مـ تسا .  تمعنرپ  تشهب  تحار و  شیاسآ و  دوش ,

درک و تباجا   , تساوخ شزرمآ  تیارب  هک  ار  یـسک  ياعد  دیزرمآ و  ار  وت  ناگدنن  کـ يدـمآ .  شوخ  رایـسب  تشهبو !  وا  يدونـشخ  هب 
 . تفریذپ داد , یهاوگ  وت  یبوخ  هب  هک  ار  یسک  یهاوگ 

 . تسوبشوخ لگ  هتسد  کی  نوچمه  نمؤم  يارب  گرم 

نیرتهب ع : )   ) یلع ماما  تسا ـ .  گرم  نمؤم ,  ناغمرا  تسوبـشوخ ـ .  لگ  هتـسد  کی  دـننامه   , نمؤم يارب  گرم  (ص : )  ادـخ ربماـیپ   ـ
شیاسآ تسا ـ .!  هدرک  شلد  راعش  ار  اوقت  نامیا و  هک  یـسک  يارب  گرم  تسا  دنمدوس  هچ  هک  هو  تسا ـ .  گرم  نمؤم ,  يارب  ناغمرا 

 . تسا ناتخبکین  یگدوسآ  هیام  گرم ,  ع : )   ) یلع ماما  تسا ـ .  تمینغ  کی  گرم ,  (ص : )  ادخ ربمایپ  تسین ـ .  گرم  نوچ  یـشخب 
 . تسا هرافک  یناملسمره  يارب  گرم ,  (ص : )  ادخ ربمایپ   ـ
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. رفاک گرم 

یمن يدب  راک  چـیه  ام  دـنیوگ ):  یم  و  . ) دـنا هدوب  راکمتـس  دوخ  رب  هک  یلاح  رد  دـنریگ  یم  ار  ناشناج  ناگتـشرف  هک  نانامه   . )) نآرق
رب دنناتـس و  یم  ار  ناشناج  باذـع )   ) ناگتـشرف هک  یتقو  دـنروآ ) یم  باـت   ) هنوگچ سپ ,   ((. )) تساـناد دـیدرک  یم  هچ  نآ  میدرک . 

نافلاخم باقلا  تسود و  ام  نانمشد  اب  دشاب و  نمشدام  ناتسود  اب  رگا  و  (ص : )  ادخ ربمایپ  دنزاون ـ .)) ؟ یم  هنایزات  نانآ  تشپ  هرهچ و 
دنوادخ ياج  هب  ار کـه  راکبان  نآ  نابابرا  لجوزع  يادخ  , دـیایب شناج  ندناتـس  يارب  توملا  کلم  هک  هاگ  نآ  سپ  دـهن , دوخ  رب  ار  ام 

دنیبب اراه  نآ  هک  نیمه  هک  يروط  هب  دـنادرگ  مسجم  واربارب  رد  دـنیالتبم  باذـع  عاونا  هب  هک  یلاح  رد  , دوب هتفرگ  يدـنوادخ  هب  ار  نانآ 
نانمشد هب  ار  ادخ  ناتسود  رفاکراکبان , يا  دیوگ :  وا  هب  توملا  کلم  پـس  دسر . وا  هب  هتـسویپ  درادن  ار  شلمحت  بات  هک  دوش . كاله 

ناـیم رد  نآ  نیرتمک  رگا  هک  يرادـن .  يزیرگ  هار  چـیه  دـنهد و  ماـجنا  تیارب  دـنناوت  یمن  يراـک  نیرتمک  ناـنآ  زورما  یتشاذـگاووا ! 
, دشاب شیاه  سوه  ریسا  توهش و  هدنب  هک  یـسک  يارب  گرم  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما دزاس ـ . دوبان  ار  نانآ  یگمه  دوش , میـسقتایند  نانکاس 

. دوش یم  رتگرزبدوخ  رب  شتایانج  دریگ و  یم  ینوزف  شناهانگ  , دشک ازارد  هب  شیگدنز  هچره  اریز  تسا ,  یتحار  هیام 

 . گرم هتشرف 

, دسر ارف  گرمار  امش  زا  یکی  هک  یماگنه  ات  دتـسرف  یم  امـش  رب  ینانابهگنو  تسا  بلاغ )  (و  رهاق شناگدنب  رب  هک  ـت  ـسوا و   . )) نآرق
زین دناتس و  یمزاب  یمامت  هب  ناش ,  ـ گر ما مـ هـنـگـ ار , سو  اد نـفـ خـ ((. )) دننک یمن  یهاتوک  هک  یلاح  رد  دنناتسب  شناج  ام  ناگداتـسرف 
نآ دراد و  یم  هاـگن  هدرک  بجاو  وا  رب  ار  گرم  هک  ار  یـسفن )   ) نآ سپ ,  دـنک ,) یم  ضبق   ) ـش باو رد خـ تسا ,  هدرمن  هـک  ار  یـسفن 

تـسا ییاه  هناشن  دنـشیدنا , یم  هک  یمدرم  يارب  رما ) . ) دتـسرف یم  سپ  زاب  ایند ) یگدنز  يوس  هب   ) نیعم یماگنه  ات  ار  اه ) سفن   ) رگید
یم هدـینادرگ  زاب  ناتراگدرورپ  يوس  هب  هاگ  نآ  دناتـس , یم  ار  ناـتناج  هدـش ,  هدراـم  ـمـا گـ ـش ـی کـه بـر  گر ـتـه مـ ـشر فـ بـگـو :  ((. ))

مکافوتی  )) هیآ و  اهتوم )) نیح  سفنالا  یفوتی  هّللا  (( : ـ  دوب نآرق  رد  ضقانت  یعدم  هک  یقیدنز  هب  خساپ  رد  ع ـ )   ) ما عـلـی ـ ما دیوش ـ .))
يادـخ مهـسف ,))  ـ نا ـمـی  لا ـۀ ظـ کئـال ـمـ لا ـم  ها ـ فو نیذـلا تـتـ  )) و نیبـیط ))  ۀـکئالملا  مهاـفوتت   )) و انلـسر )) هتفوت   )) و توـملا ))  کـلم 

هب وا  راـک  شناگتـشرف  ناگداتـسرفراک و  دریگ , هدـهع  هب  دوخ  ار  اـه ) ناـج  ندـنات  ـ ـس  ) راـک نیا  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزبو  رترب  كراـبت 
هب تمحر  ناگتشرف  ار  شناج  ندناتس  , دشاب يربنامرف  تعاط و  لها  هکره   , پـس دننک . یم  راک  وا  نامرف  هب  نانیا  هک  ارچ  دیآ , یمرامش 

تمحر و ناگتشرف  زا  دنریگ . یم  ندرگ  هب  باذع  ناگتشرف  ار  شحور  ضبق  دشاب , ینامرفان  تیـصعم و  لها  هک  ره  دنریگ و  یم  هدهع 
توملا کلم  هب  دـنهد , یم  ماجنا  اه  نآ  هچ  ره  دـشاب و  یم  واراک  عقاو )  رد   ) اه نآ  راک  دـننک و  یم  ارجا  ار  وا  ناـمرف  هک  دراد  باذـع 

تـسد اب  ار  اه  ناجدنوادخ  هک  اریز  تسادخ ,  لمع  توملا  کلم  لمع  تسا و  توملا  کلم  لمع  اه  نآ  عـمـل  دوش . یم  هداد  تبـسن 
زا دنک و  یم  ریبدتدهاوخب  هک  هنوگ  ره  ار  اهراک  یلاعت ,  كرابت و  يادخ  قیدنز : ـ  هب  خساپ  رد  نـیـز  دناتـس ـ . یم  دهاوخب , دوخ  هکره 
هک شناگدیر  ـ فآزا ـک  یر صو هـ ـ ـص رد خـ ار  تو  ـمـ لا مـلـک  درامگ . یم  دهاوخب  هک  يراک  ره  هب  دـهاوخبار  هک  ره  دوخ  ناگدـیرفآ 
هک ار  یناگتـشرفو  دراـمگ  یم  دـهاوخ  هک  شناگدـیرفآ  زا  سکره  صوصخم  ار  شناـگ  ـتـ ـشر زا فـ ناگداتـسرفو  دراـمگ  یم  دـهاوخب 

ار روما  یلاعت ,  كرابت و  يادخ  درامگ . یم  دهاوخ  دوخ  هک  شناگدـیرفآزا  هک  ره  صوصخم  زین  تسا  هدربار  ناشمان  لجوزع  يادـخ 
مدرم زا  یـضعب  اریز  دهد , حرـش  مدرم  همه  يارب  دناوت  شا نـمـی  هدنراد  مه  ار  یـشناد  ملع و  ره  دنک و  یم  ریبدت  دهاوخ  هک  هنوگ  ره 

, دباترب دناوت  یمن  یسک  ار  رگید  یخرب  تسا و  ناسآ  مولع  زا  یخرب  لمحت  تفایرد و  ناوتان .  یخرب  دنتسه و  يوق   ( بلاطم كرد  رد  )
دنوادـخ ـن  یا ـی  ناد بـ دـناسر . یم  ناشیرای  نآ  مهف  هار  رد  دـنک و  یم  ناسآ  اه  نآرب  ار  نآ  لمح  دـنوادخ  هک  ادـخ  صاخ  ياـیلوارگم 

یم نانآ ـ  ریغ  هچ  شناگتـشرف و  هچ  دهاوخب ـ  هک  دوخ  ناگدیرفآزا  کیره  تسد  اب  ار  اه  ناج  تسا و  هدنناریمو  هدننک  هدنز  هک  تسا 
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دناتس .

اه ناج  هک  هداد  رارق  ناگتشرف  زا  ینارایتسد  توملا  کلم  يارب  یلاعت  كرابت و  يادخ  تایآ : ـ  نیا  ـیـح  ضو رد تـ ع ـ )   ) قدا ما صـ ـ ما  ـ
ـد و مـلـک نر ار مـی گـیـ دتـسرف . یم  شدوـخ  ياـهراک  ماـجنا  يارب  ار  اـه  نآ  ودراد  یناراـیتسد  هـک  هـغوراد  نوـچمه  دـنریگ , یم  ار 
اه ناج  نآ  همه  لجوزع  يادخ  دریگ و  یم  لیوحت  ناگتشرف  زا  زین  ار  اه  ناج  نآ  هتفرگ ,  شدوخ  هک  ییا  نا هـ را جـ رد کـنـ تو ,  ـمـ لا
 , قرـشم رد  يرگید  تسا و  برغم  رد  یکی  هک  ار  ییاه  ناـج  هنوگچ   : دـش هتف  تو گـ ـمـ لا بـه مـلـک  دناتـس ـ . یم  توملا  کـلم  زا  ار 
نم ربارب  رد  اـیند  تـفگ :  ع )   ) توـملا دــننک . یم  متباـجا  مـه  اـه  نآ  مناوـخ و  یم  ارف  ار  اـه  نآ  نـم  تـفگ :  يریگ . ؟  یم  ناــمزمه 

یکی تشم  رد  تسا  یمهرد  نوچ  نم  دزن  رد  ـیـا  ند دراد و  نآ بـر مـی  زا  دهاوخب  هچره  هک  امـش  زا  یکی  ربارب  رد  تسا  يا  هساکدننام 
کلم يا  دومرف :  دـید , راصنا  زا  يدرم  نیلابرد  ار  توملا  کلم  (ص )  ادـخ ربما  پـیـ دـناخرچ ـ . یم  ار  نآ  دـهاوخ  هنوگ  ره  هک  امـش  زا 

ناج منک .  یم  ارادـم  ینمؤمره  اـب  نم  هک  نادـب  هدـم و  هار  دوخ  هب  مغ  شاـب و  تسا .  نمؤم  وا  هک  نک  ارادـم  نم  یباحـص  اـب  توملا , 
نیا  : میوگ یم  متسیا و  یم  طایح  نایم  رد  ما  هتفرگ  هک  یحور  اب  دهد , رس  هلان  دایرف  وا  هداوناخزا  یسک  نوچ  مریگ و  یم  ار  مدآ  دنزرف 

هب شریدـقت  زا  رتدوز  میتفرگن و  یـشیپ  شلجا  رب  ـش )  نا ـتـن جـ فر رد گـ  ) میدرکن و متـس  وا  هب  ام  هک  مسق  ادـخ  هب  تسا ؟  يداـیرف  هچ 
دنـسرخان نیگهودنارگا و  دـیبای و  رجا  دیـشاب  دنـسرخ  هدرک  ادـخ  هچ  نآ  تسین .  یهانگ  ار  ام  شناج  ندناتـس  رد  میدـماین و  شغارس 

. دیوش راکهانگ  دیشاب ,

 . ناراکدب گرم  ناکین و  گرم 

اب هدازیمدآ   ( : ) (ص ادـخ ربمایپ  ناهج ـ .  ندوسآ  هیام  ناراکدـب ,  گرم  تساه و  نآ  ناج  تحار  هیام  ناکین ,  گرم  ع : )   ) یلع ماما   ـ
دیاسآ یم  لاعتم  يادخ  تمحر  راوجرد  ایند  تقش  ـج و مـ نر زا  نمؤم  هدنب  دنوش : یم  هدوسآ  شتـسد  زا  ای  دوش  یم  هدوسآ  ای   ( شگرم
هدوسآ یکی  دنا :  ـتـه  سد ود  مدر  مـ دنوش ـ . یم  هدوسآ  شتـسد  زا  ناگدنبنج  ناتخرد و  اهرهـش و  ناگدنب و  شگرم )  اب   ) راکدب هدنب  و 

دوش و یم  تحار  نآ  يالب  جنر و  ایند و  زادریمب  هاگ  ره  هک  تسا  نمؤم  دوش , یم  هدوسآ  هک  نآ  دوش :  یم  هدوسآ  يرگید  دـنک و  یم 
ربمایپ هب  دنک ـ . یم  هدوسآ  دوخ ) رشزا   ) ار مدرم  زا  يرایـسب  ناگدنبنج و  ناتخرددریمب و  هاگره  هک  تسا  رفاک  دنک , یم  هدوسآ  هک  نآ 

. دشاب هدش  هدیزرمآ  هک  دوش  یم  تحار  دش . تحار  درم و  ینالف  دش :  ضرع  (ص )  ادخ

 . گرم دای 

رپ ار  شدوجو  گرم  داـی  هک  ره  سپ ,  تسا .  ندیـشیدنا  تداـبع  نیرترب  تسا و  گرمداـی  اـیند , هب  دـهز  نیرتهب  (ص : )  ادـخ ربماـیپ   ـ
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نیرترب تسا و  گرم  دای  تدابع ,  نیرترب  تسا .  گرم  دای  اـیند , هب  دـهز  نیرترب  دـبایب ـ . تشهب  ياـه  غاـب  زا  یغاـب  ار  دوخ  روگ  , دـنک
, روآدای بـه  ع : )   ) يدا ما هـ ـ ما دـبایب ـ . تشهب  ياه  غاب  زا  یغاب  ار  دوخ  روگ  دـنک , رپ  ار  شدوجو  گرم  تسا .  گرم  دای  ندیـشیدنا , 

یم تراک  هب  یتسود  هن  دریگبار و  تندرم  ولج  دناوت  یم  یبیبط  هن  يا و  هداتفا  گرم  رتسب  رد  تا  هداوناخ  يور  شیپ  هکار  یماگنه  نآ 
هدنـشاپ ار . یگدـنکارپ  رگتوـعدو  اـه  شیع  هدـننک  صغنم  اـه و  یـشوخ  هد  ـنـ نز نآ بـر هـم  ـد , یروآ دا  بـه یـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما دـیآ ـ .

ار دوخ  هک  ره  تسا :  هدمآ  روبز  رد  ار ـ . یگدنکارپ  ییادج و  هدننک  مالعا  اه و  گرم  هدننک  کیدزنو  اهوزرآ  هدـننکرود  اه و  نمجنا 
هنوگچ دوش ـ . دنـسرخ  كدـنا  هب  ایند  زا  , دـشاب گرم  دای  هب  هکره  ع : )   ) یلع ماما  دوش ـ . رادـقم  یب  شرظن  رد  اـیند  دـناسرتب , گرمزا 

ياه ـش  هاو خـ گر ,  دا مـ یـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دروآ ـ . ؟ یموت  دای  هب  ار ) نآ   ) شیاه هناـشن  هک  یلاـحرد  ینک  یم  شومارف  ار  گرم 
دزاس یم  كزان  ار  عبط  دشخب و  یم  ورینادـخ  ياه  هدـعو  اب  ار  لد  دـنک و  یم  نک  هشیرار  تلفغ  ياه  هاگـشیور  دـناریم و  یم  ار  سفن 

 ( (ص ادخ لوسر  زا  دنک ـ . یم  کچوکرظن  رد  ار  ایند  دزاس و  یم  شوماخ  ار  يدنمزآ  شتآ  دنکـش و  یم  مهرد  ار  سوه  ياه  مچرپو 
 ( (ص ادخ ربمایپ  دنک ـ . دای  ار  گرم  هبترم  تسیب  زور  هنابش  هک  یسک  يرآ ,  دومرف :  دوش ؟ یم  روشحم  ادهـشاب  یـسک  ایآ  دش :  لاؤس 

دومرف تسیچ ؟  اه  یشوخ  دیزیمایباه . یشوخ  هدننک  ردکم  زا  ندرک  دای  اب  ار  دوخ  دوب . دنلب  هدنخ  يادص  نآرد  هک  تشذگ  ینمجنا  زا 
وا هک  دیلفاغ  يزیچ  زا  هنوگچ  دیزرو . تلفغ  رتمک  نآ  زا  دیشاب و  گرم  دای  هب  هک  منک  یم  شرافس  ار  امـش  ع : )   ) یلع ماما  گرم ـ .  : 

دوخ دـیا  هدرک  هدـهاشم  هک  یناـگدرم  دـهد ! یم  امـش مـهـلـت نـ هب  هکدـیا  هتخود  عمط  مشچ  یـسک  هب  هنوگچ  تسین و  لـفاغ  امـش  زا 
. دننک یم  زاین  یب  یظعاو  ره  زا  ار  امش  هک  دنتسه  یناظعاو 

 . گرم زا  ناوارف  ندرک  دای  هب  بیغرت 

نیرتکریز گرم ,  دومرف :  تسیچ ؟  اه  یـشوخ  هدـننک  ناریو  ادـخ , دـینک . دای  ناوارف  اراه  یـشوخ  هدـننک  ناریو  (ص : )  ادـخ ربماـیپ   ـ
یم ار  ناهانگ  گرمدای  هک  اریز  دینک , دای  ناوارف  ار  گرم  دشابرت ـ . هدامآ  نآ  يارب  دـنک و  دای  رتشیب  ار  گرم  هک  تسا  یـسک  نانمؤم 

دنسرخ ناتیگدنز  هب  ار  امش  دیشاب , شدای  هب  يرادان  ماگنه  هب  رگا  دنز و  یم  مه  ار بـر  نآ  ـیـد  ـشا بـ دنک . یم  تبغر  یب  ایند  هب  دیادز و 
ار ندرم  دینادرگ و  هدنز  ار  شلد  دنوادخ  هک  نیا  رگم  درکن , دای  رایسب  ار  نآ  يا  هدنب  چیه  اریز  دینک , دای  ناوارف  ار  گر  مـ دزاس ـ . یم 

دای ناوارف  ار  لجوزع  يادـخ  هاگـشیپ  رد  ناتنداتـسیا  اهروگ و  زا  ناتندـمآ  نوریب  زور  گر و  مـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما تخاس ـ .  ناسآوا  رب 
ناوارف ار  اه  یشوخ  هدننز  تشذگ .  دندوب , هدنخ  لاحرد  هک  یعمج  رب  (ص )  ادخ لوسر  سنا :  دوش ـ . ناسآ  امـش  رب  بئاصم  ات  دینک ,
یخارف رد  زین  درک و  خارفوا  رب  ار  یگدنز  هک  نیا  رگم  درکن , دای  ار  گرم  یگدـنز  يانگنت  رد  سک  چـیه  دومرف :  من  مـی کـ دـینک . دای 

, دینک دای  ناوارف  اراه  یـشوخ  هدننز  مهرب  (ص : )  ادخ ربمای  پـ تخاس ـ .  گنتوا  رب  ار  یگدنز  هک  نیا  رگم  دشن , روآدایار  نآ  یگدـنز 
نیا رگم  دشن , نآدای  ییتسدگنت )  و   ) یکدنا چیه  رد  تساکار و  نآ  هک  نیا  رگ  مـ ـد , ـش دا نـ گرم یـ زا  یتمعن )   ) یناوارف چـیه  رد  اریز 

سفن هک  یماگنه  رد  ع : )   ) یلع ماما  درب ـ . یم  وت  نهذ  زا  ار  يرگیدزیچ  ره  دای  نک ,  دای  ناوارف  ار  گرم  تخاـس ـ .  یفکم  ار  نآ  هک 
هب ار  دوخ  باحـصا  تسا .  ظعاو  نیرتهب  گرم  دینک و  دای  ناوارف  ار  گرم  دـناشک , یم  تاوهـش  اه و  شهاوخ  يوس  هب  ار  امـش  ناتیاه 

امـش و ناـیم  لـئاحو  اـه  یـشوخ  هدـننز  مهرب  نآ  هک  اریز  دـینکدای , ناوارف  ار  گرم  دوـمرف :  یم  درک و  یم  شرافـس  گرم  يروآداـی 
یب ایند  هب  هک  نیا  رگم  , درکن داـی  رایـسب  ار  گرم  یناـسنا  چـیه  اریز  , دـینک داـی  ناوارف  ار  گرم  ع : )   ) قداـص ما  ـ ما تساـه ـ .  شهاوخ 
سپ یت و  ـ فا نآ  رد  هچ  نآ  دای  هب  شاب و  گرم  دای  هب  رایـسب  مدنزرف ,  ع : ـ )   ) نسح شراوگرزب  دنزرف  هب  ع ـ )   ) یلع ماما  تبغر ش ـ . 

هن یـشاب ,  هتـسب  نآ  يارب  ار  دوخرمک  هدامآ و  شربارب  رد  ناوت  مامت  اب  دیآردوت  رب  هک  هاگ  نآ  ات  يوش ,  هدناشک  نآ  يوس  هب  گرم  زا 
ناوارف ار  گرم  هک  یسک  دوش ـ . مک  ایند  هب  شتبغر  دنک , دای  رایسب  ار  گرم  هک  یسک  دربب ـ . ار  تسفن  دیآ و  رد  وت  رب  ناهگان  هک  نآ 

. دوش دنسرخ  فافک  ردق  هب  ایندزا  دنک , دای 
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 . گرم يارب  ندش  هدامآ 

 ( ع  ) یلع ما  ـ ما نک ـ .  هدامآ  نآ  يارب  ار  دوخ  گرم  ندیسرارف  زا  شیپ  قراط ,  يا  یبراحم : ـ  هّللادبع  نب  قراط  هب  (ص ـ )  ادخ ربمایپ   ـ
رادیب دش و  هدزدایرف  اه  نآ  رـس  رب  هک  دی  ـ ـشا یهورگ بـ نوچمهو  تسا  هدنکفا  هیاس  امـش  رـس  رب  گرم  اریز  , دـیوش هدامآ  گرم  يارب  : 

ای تشهب  امـش و  زا  کیره  نایم  و  دـندرک . ضوع  رگید ) ناـهج  هب   ) ار نآ  ور  نیا  زا  تسین و  اـه  نآ  يارـس  اـیند  هک  دنتـسناد  دـندش و 
چیه هک  دـهد  رارق  یناسک  زاار  امـش  ام و  هک  میراد  تلاس  نا مـ ـبـحـ ـس ياد  زا خـ تسین .  وا  رب  گرم  ندـمآ  دورف  زج  يا  هلـصاف  خزود 

یهودـنا ینامیــشپ و  گرمزا  سپ  دراد و  یمن  زاـب  ناـشراگدرورپ  تعاـطزا  ار  ناـنآ  یفدـه  ناشتــسمرس نـمـی کـنـد و هـیـچ  یتـمعن 
هیاس امش  رس  رب  هک  ارچ  , دیوش هدامآ  گرم  يارب  و  دوش , یم  باتـشامش  ندرب  رد  هک  اریز  دیدنبرب , رفـس  راب  دوش ـ . یمن  ناشریگنابیرگ 

تغارس هب  ناهگان  هک  نآ  زا  شیپارچ  دریگ , یم  ارف  ار  وت  تقو  هچ  یناد  یمن  ـی کـه  سار لو و هـ هـ ع : )   ) قدا ما صـ ـ ما تسا ـ .  هدنکفا 
ار وت  هک  نآ  زا  شیپ  هک  تسازـس  دـنک , یم  تریگلفاغ  تقو  هچ  یناد  یمن  هک  يرما  ع : )   ) یلع ما  ـ ما يوش ـ .  یمن  هدامآ  شیارب  دـیآ 

دنمدرخ دیوش ـ . هدناوخ  ارف  هک  نآ  زا  شیپ  دیناونشبدوخ , ياه  شوگ  هب  ار  گرم  توعد  يزاس ـ .  هدامآ  شیارب  ار  نتشیوخ  دریگ , ارف 
ياربار دوخ  شدباین ,  دنک و  وزرآ  ار  گرم  نآ  رد  هک  ییارس  هب  ندیـسر  زا  شیپ  دشاب و  شوه  هب  گرم  زا  يارـس  نیا  رد  هک  دزـس  ار 

يارب ار  دوخ  هک  یـسک  تسا ـ .  یناوتان  زا  نآ  يارب  ندشن  هدامآ  تسین ,  ینمیا  گرم  موجه  زا  یتقو  دـنادرگ ـ . هدامآ  یبوخ  هب  گرم 
هدامآ گرم  يارب  تسا و  باتش  امش  ندرب  يارب  هک  اریز  تسا .  لفاغ  لجا  موجهزا  درمـشن , تمینغ  ار  اه  تصرف  دزاسن و  هدامآ  گرم 

زارت لاحوکن  رابکبس  نآ  زا  روبع  رد  هک  راوشد , تسا  يا  هندرگ  وت  شیپارف  هک  نادب ,  تسا ـ .  هدنکفا  هیاس  امش  رـس  رب  هک  ارچ  دیوش ,
زا شیپ  وزاس  هناور  يورشیپ  دوخ  يارب  تندمآ  دورف  دوب . رت  لاحدب  دزرو  یم  باتـش  هک  نآ  زا  دور  یم  هتـسهآ  هک  نآ  تسا و  رابنارگ 

نیا ییاسانش  يارب  ایآ  ددرگ . خارف  هنیس  دیآ , رد  هنیس  هب  ییانـشور  هاگره  (ص : )  ادخ ربمایپ  زاس ـ . هدامآ  ار  هاگلزنم  ینکفا  راب  هک  نآ 
شیپ گرم  يارب  ندش  هدامآ  ینادواج و  يارـس  هب  ندروآ  يور  بیرف و  يارـس  زا  ندـیزگ  يرود  يرآ ,  دومرف :  تسه ؟  يا  هناشن  رما 

ایند بلط  رد  تراگدنوادخزا  يرارف )  يا  هدنب  نوچ   ) وت هک  دیآ  تغارـس  هب  یلاح  رد  گرم  ادابم  ع : )   ) یلع ماما  نآ ـ .  ندیـسرارف  زا 
نامداش و شرضح  رد  , دشاب هدامآ  شرفس  يارب  هک  یسک  شابم ـ .  لفاغ  سپ ,  دنک . یم  بیقعت  ار  وت  ناباتش  گرم ,  یـشاب ـ .  هتخیرگ 

هدنوش دراو  ع : )   ) یلع ماما  دشوکب ـ . کین  ياهراک  رد  دـشاب , گرم  هار  هب  مشچ  هک  یـسک  (ص : )  ادـخ ربمایپ  دـشاب ـ . رطاخ  هدوسآ 
نآ زا  شاب و  انت  ـ عا ـیـا بـی  ند بـه  دروآ ـ . مهارف  ار  گرب  زاس و  نیرتهب  هک  تسا  راوازـس  دروآ , یم  یتخبدب  ای  يراگتـسردوخ  اب  هک  يا 

 , هجیتن رد  یشاب و  هتخیرگ  ایند  بلط  رد  تراگدنوادخ  زا  يرارف )  يا  هدنب  نوچ   ) هک دیآ  تغارس  هب  گرم  یلاحرد  ادابمو  نک  يرود 
هدامآ گرم  يارب  ار  مدوخ  ) ات يداتـسرفن  نم  يوس  یکیپ  ارچ  تفگ :  دـش , کیدزن  ع )   ) میهاربا تاـفو  هک  یماـگنه  يوش ـ .  تخبدـب 

رمع ناج و  زا  زور  ره  دنیب  یم  هک  یسک  زا  متفگش  رد  ع : )   ) یلع ماما  تسا ـ .  نم  کیپ  دیپس  يوم  هک  یناد  یمن  رگم  دومرف : مزاس .) 
شیپ اما  تسا .  هتسب  دیما  ترخآ  هب  لمع  نودب  هک  شابم  یسک  نانوچ  دوش ـ . یمن  هدامآ  گرم  يارب  لاح  نیا  اب  دوش و  یم  هتـساک  وا 

زا شیپ  دیروآ و  مهارفار  نآ  تامدقم  شندیسر ,  زا  لبق  دینکب و  يراک  نآ ,  ياه  یتخـس  گرم و  زا  شیپ  دنک ـ . یمن  يراک  نتفر  زا 
رگا دسر و  یم  امـش  هب  ـد , یز ـ یر وا بـگـ زار  ـ گا ـی کـه  گر مـ يرا بـکـنـیـد , گر کـ زا مـ پـیـش  دـیوش ـ . هدامآ  نآ  يارب  شندـمآدورف , 

امش کیاکی  تسا و  یناگمه  هک  يرما  رب  دینک  یتسدشی  پـ دروآ ـ . یم  ناتدای  هب  , دینک شـشومارف  رگا  دریگ و  یم  ار  ناتنابیرگ  , دیتسیاب
یم شیپ  هب  ار  امـش  ناترـس  تشپ  زا  تمایق )  ای  گرم   ) تعاـس ودـنتفر  امـش  زا  شیپ  مدرم  هک  اریز  تسا ,  گرم  نآ  دریگ و  یم  ارف  ار 

. دنتسهامش ناگدنامزاب  هار  هب  مشچ  امش  ناگتفرولج  هک  اریز  دیدنویپب , ناوراک )  نیا  ناگتفر  دنار .

. درامش دوخ  رمع  زا  ار  ادرف  هک  یسک 
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ار ادرف  هک  یـسک  ع : )   ) یلع ماما  دیریم ـ . یمادرف  ییوگ  هک  دینک  راک  نانچ  زین )  ) ناتترخآ يارب  دیزاسب و  ار  ایند  (ص : )  ادـخ ربمایپ   ـ
رامش هبدوخرمع  زا  ار  ادرف  هک  یسک  (ص : )  ادخ ربمایپ  سا ـ .  هدادن  رارق  شا  هتسیاش  هاگیاج  رد  ار  گرم  دروآ , رامـش  هب  دوخرمع  زا 

 . تسا هدرک  یهارمهدب  گرماب  , دروآ

 . ترخآ يارب  نتشادرب  هشوت 

هانگ لادج و  يرتسبمه و  جح ,  يانثا  رد  هک )  دنادب   ) دنادرگ بجاو  دوخ ) رب   ) ار جح  ها هـا  مـ تسا .  ینیعم  ياه  هام  رد  جح   . )) نآرق
نم زا  نادنمدرخ ,  يا  تسا .  يراگزیهرپ  هشوت  نیرتهب  اریز  دیریگرب , هشوت  دناد . یم  ار  نآ  ادـخ  دـیهد , یم  ماجنا  یکین  تسین .  اور ) )
انف مایا  نیا  رد  دیراد ـ . هگن  ار  دوخ  نآ  کمک  هب  تمایق )  ي   ) ادرف هک  دیریگرب  يا  هشوت  ایند  زا  ایند  رد  ع : )   ) یلع ماما  دـینک ـ .)) اورپ 
امش رب  دیا ـ . هتشگ  راداو  باتـش  هب  نتفر  يارب  دیا و  هدش  هداد  چوک  نامرفو  دنا  هداد  ناشن  امـش  هب  ار  هشوت  دیرادرب , هشوت  اقب  مایا  يارب 

هک یمایا  رد  امـش , هدننک  لمع  هک  دیاب  سپ ,  دیریگرب ـ . هشوت  , ارـس هشوت  رد  دیوش و  هدامآ  رـضاحو و  دـینک  شـشوک  یعـس و  هک  داب 
دیتسه یناسک  ياه  هناخ  رد  امش  هک  ـن  یا ـا نـه  یآ دریگرب ـ . هشوت  شهاگتماقا  دنک . راک  شلجا ,  نتفاتش  زا  شیپ  دراد , تصرف  تلهم و 

 ! یندـیزگرب هچدـندیزگرب  ار  نآ  یندـیتسرپ و  هچ  دـندیتسرپ  دنتـشاد . رت  یندـنام  يراثآ  رتزارد و  ییاهرمع  دـندوب و  امـش  زا  شیپ  هک 
تـسا یتسار  يارـس  ایند  دندیچوک ـ . ایند  نیا  زا  دـناسربدوصقم , لزنم  رـس  هب  ار  اه  نآ  هک  یبکرم  چـیه  یب  يا و  هشوت  چـیه  یب  سپس 

يارب تسا  يرگناوت  يارس  دمهفبزیچ و  نآ  زا  هک  یسک  يارب  تسا  شیاسآو  تیفاع  يارس  دیآرد و  یتسار  رد  زا  نآاب  هک  یـسک  يارب 
زا شهاگن  دنیب . یمن  يزیچ  نآ  يوس  ارف  رد  تسا و  رـصب ) یبو   ) انیبان صخـش  ییاهن  زادـنا  مشچ  ایند  دریگرب ـ . هشوت  نآ  زا  هک  یـسک 

انیبانو دنک  یم  رب  ـیـا چـشـم  ند زا  شـخـص بـیـنـا  ـن ,  یار ـ با بـنـ تسایند .  يوس  نآ  رد  یقیقح  يارس  هک  دبای  یم  رد  دور و  یم  رتارف  ایند 
 , تسا هدـشن  هدـیرفآ  امـش  ندـنام  يارـس  ای  ـ ند دراد ـ . یمرب  هشوت  نآ  يارب  انیبان  و  دراد , یمرب  هشوت  ایند  زا  انیب  دزود , یم  مشچ  نآ  هب 

یناسنا رب  ادخ  تمحر  دیروآ ـ . مهارف  يراگدـنام  يارـس  يارب  لامعا  هشوت  نآ  زا  ات  تسا  هتـشگ  قلخ  ناتیارب  یهاگرذـگ  نانوچ  هکلب 
رادرک رگم  دیآ , یمنوت  راک  هب  يزیچ  زگره  گرم  زا  سپ  دروآ ـ . مهارف  لمع  هشوتو  دـنک  یتسدـشیپ  گرم  رب  هدرمـش و  تمینغ  هک . 
ياوقت هب  ادـخ , ناگدـنب  يا  ار , امـش  اوقت ـ . رد  رگم  تسین  يریخ  اـیند  ياـه  هشوـت  زا  کـی  چـیه  رد  یـشاب ـ .  هداتـسرف  شیپ  هک  یکین 

ـد, ناو ار مـی خـ ـا  ـش زا عـ ها نـمـ ـ گر هـ هدـنناهر ـ .  یهاـگهانپ  و  دوـصقم ) هاـگهانپو .  تسا  هشوـت  هـک  ییاوـقت  مـنک ,  یم  شرافـسادخ 
زهجم هدامآ و  دانک ! تمحر  ناتیادـخ   , مدرم يا  دومرف :  یم  مدرم  هب  باطخ  راب  هس  , دنونـشب دجـسم  نارازگزاـمن  همه  ـی کـه  یاد ـ ـصا بـ

تمحر ناتیادخ  دراد ؟ انعم  هچ  رگیدایند  هب  ندروآ  يور  لیحر ,  گناب  ـن  یا بـا  دنا . هداد  رس  امـش  نایم  رد  لیحر  گناب  هک  اریز  , دیوش
هب مدرم  هک  یماـگنه  بش  ره  دـیوش ـ . ترخآ )  ) راپـسهر , اوـقت ینعی   , تسامـشربارب رد  هـک  يا  هشوـت  نیرتـهب  اـب  دـیوش و  هداـمآ  ! داـنک

! دانک تمحر  ناتیادخ  دیرادرب , هشوت  دز :  یم  گناب  ـد , نو نآ بـشـنـ ناگیاسمه  دجسم و  لها  همه  هک  ییادص  اب  دنتفر , یم  باوخرتسب 
لزنم راوشد و  يا  هندرگ  اریز  دیوش ,  ( ترخآ  ) راپسهر تسامـش  ربارب  رد  هک  کی  نـ دنا . هدادرـس  امـش  نایم  رد  ندیچوک  گناب  هک  اریز 

اریز دانک ! تمحر  ناتیادخ  دیوش , زهجم  هدامآ و  تخاس :  یم  بطاخم  نانخس ,  نیا  اب  ار  شیوخ  نارای  دیراد . ور  شیپ  كانسرت  ییاه 
يا هندرگ  اریز  , دیوشراپـسهر  , تسامـشربارب رد  هک  یکین  هشوت  ـیـا کـم کـنـیـد و بـا  ند بـه  دنا . هداد  رـس  امـش  نایم  رد  لیحر  گناب  هک 

دیربب و ار  ایند  هب  دینک . گنرد  اهاج  نآ  دییآ و  رد  اه  نآ  هب  دیاب  راچان  هک  دیراد  ور  شیپ  زیگنا  ساره  كانسرت و  ییاه  لزنم  وراوشد 
وا رب  وت  ایآ  ینک ,  یم  شهوکن  ار  ایند  هک  یسک  يا  داد : ـ  یم  نخـس  داد  ایند  شهوکن  رد  هک  يدرم  هب  دیریگب ـ . کمک  اوقت  هشوت  زا 

تسا و هدـش  نارگید  نکـسم  ناـتیاه  هناـخ  تبرغراـید !  ناـنکاس  يا  كاـخ و  ناریـسا  يا  دومر :  فـ وت . ؟ ربوا  اـی  ینک  یم  هاـنگ  يوعد 
هک دنگوس  ادخ  هب  دومرف :  درکدوخ و  نارای  هب  ور  هاگ  نآ  دیراد ؟ ربخ  هچ  شـمـا  دنا . هتفر  رهوش  هب  ناتنارسمه  هتشگ و  میـسقت  ناتلاوما 

ياامش رب  مالس  ناتسرو : ـ  زا گـ رذ  رد گـ تساوقت ـ .  هشوت ,  نیرتهب  هک  دنهدربخ  امش  هب  هنیآ  ره  دوش , هداد  نخـس  هزاجا  نانآ  هب  رگا 
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هب ناتی )  ) اه نز  هدـش و  تسویپ .  میهاوخامـش  هب  ادـخ  تساوخ  هب  مییآ و  یم  امـش  یپ  زاام  دـیتفر و  ام  زا  شیپ  امـش  اـهروگ , ناـگتفخ 
 : دو ـ مر ـپـس فـ ـس ـد ! یراد چـه خـبـر  میراد .  اـم  هک  تسا  يربـخ  تسا .  هتـشگ  میـسقت  امـش ) (ي  اـه ییاراد  لاوـما و  دـنا و  هتفر  رهوـش 
زا ـت  ـش ـ گزا رد بـ میتفای ـ .  هشوت  نیرتهب  ار  اوقت  اـم  دـنتفگ :  یم  ناـمگ  یب  دـندوشگ , یم  نخ  ـ ـس نا بـه  ـ بز ـر  گا ـن هـا  یا ـیـد کـه  ناد بـ
 , كاخ ناریسا  يا   , یناملظ ياهروگ  یلاخ و  کشخ و  ياه  هاگیاجو  ییاهنت  ياه  هناخ  نانکاس  يا  دیسر : ـ  ناتسروگ  هب  نوچ  نیف  صـ
ور هلابند  ام  دیتفرام و  زا  شیپ  دییام و  ناورشیپ  امش  دیرب ! یمرس  هب  ییاهنت  ساره  رد  هک  نانآ  يا  نایاهنت ,  يا  تبرغ ,  راید  نانکاس  يا 

میـسقت ( امـش (ي  اه ییاراد  لاوما و  دنا و  هتفر  رهوش  هب  ناتی )  ) اه نز  هدـش و  نارگید )   ) نمیـش نـ تسویپ .  میهاوخامـش  هب  میتسه و  امش 
یم ربخ  امش  هب  نامگ  یب  دنتـشاد , نتفگ  نخـس  هزاجا  رگا  هکدینادب  دومرف :  تشگر و  دو بـ با خـ ـحـ ـصا فر  طـ میراد .  تسا .  هتـشگ 

 !. میوش یمدراو  هک  ییاج  تمظع  رفس و  يرودو  هار  يزارد  هشوت و  دوبمک  زا  ياو  تساوقت ـ .))  هشوت  نیرتهب   )) هک دنداد 

 . گرم يارب  ندش  هدامآ  يانعم 

ارفو اه  مارح  زا  ندرک  يرود  تابجاو و  ندروآاج  هب  تسیچ : ـ ؟  هب  گرم  يارب  ندـش  هداـمآ  لاؤس :  هب  خـساپ  رد  ع ـ )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
بلاط یبا  رـسپ  هک  ادخ , دیآ . شغارـس  هب  گرم  ای  دور  گرم  غارـس  هب  وا  هک  كاب  هچ  ار  یمدآ  رگید  روما , کین .  ياه  يوخ  نتفرگ 

؟  تسیچ گرم  نیرتهب   : لاؤس نیا  هب  خساپ  رد  (ع ـ )  داجس ما  ـ ما دیآوا ـ . غارس  هب  گرم  ای  دور  گرم  غارس  هب  دوخ  هک  تسین  یکاب  ار 
اب  ) دزادرپب و کین  ياهراک  هب  دشاب و  راک  هبوت  شناهانگ  دـشاب . هدـش  غراف  شیاه  خاک  اه و  هناخ  اه و  نامتخاس  زا   ( یمدآ  ) هک نیا   : ـ

ندوـشگ تسا و  مارح  زا  ندرک  يرود   , تقیقح رد  گرم ,  يارب  ندـش  هداـمآ  دوـش ـ . دراو  میرک  بیبـح و  دـنوادخ  رب  یلاـح )  نینچ 
 . یکین ناسحا و  تسد 

 . گرم يوزرآ 

يوزرآدییوگ یم  تسار  رگا  سپ ,  مدرم ,  رگید  هن  دراد , صاصتخاامش  هب  هرسکی  نیـسپزاب  يارـس  ادخ , دزن  رد  ـر  گا بـگـو :   . )) نآرق
زا کـی  چـیه  (ص : )  ادـخ ربماـیپ  تساـناد ـ .))  نارگمتـس  لاـح  هـب  ادـخ  درک و  دـنهاوخن  وزرآ  ار  نآ  زگره  دـنا , هدرک  دـینک . گرم 

راک شـد, نیا  هبراچان  رگا  و  دنکن , وزرآ  ار  گرم  دسر , یم  وا  هب  هک  يدنزگ  رطاخ  هب  امـش , زا  هـیـچ یـک  دنکن ـ . گرم  يوزرآامش 
زا یـسک  زگره  ناریمب ـ .  ارم  دوب , رتهب  میارب  گرم  هاگرهو  رادب  هدنز  ارم  تسا  رتهب  نم  يارب  یگدنز  هک  ینامز  ات  ایادخ , راب  دیوگ :  بـ
 , تسا رتهب  میارب  یگدنز  هک  ینامز  ات  ایادخ , راب  دیوگب :  هکلب  دنکن . نیرفن  گرم  هب  ار  دوخ  دسر , یم  وا  هب  هک  يدنزگ  رطاخ  هب  امش 

گرم يوزرآ  زگره  دسر , یم  وا  هب  هک  يدنزگ  ببس  هب  امش , زا  کی  چیه  ناریمب ـ .  ارم  دوب , رتهب  میارب  گرم  هاگ  ره  رادب و  هدنز  ارم 
لوسر يومع  يا  سابع ,  يا  دومرف :  وا  هب  درک , یم  گرم  يوزرآ  دیلان و  یم  هک  یلاحرد  تفر  دوب  رامیب  هک  سابع  دزن  نو  چـ دنکن ـ .
يدـب زا  دـتفاریخات , هب  تگرم  یـشاب و  راکدـب  رگا  تسارتهب و  وت  يارب  نیا  ـی و  یاز ـ فا ـت مـی  یا نـیـکـی هـ نکم .  وزرآ  ار  گرم  , ادـخ

رگا ینک ؟  یم  گرم  يوزرآ  نم  شیپ  ایآ  دع , يا سـ نکن ـ .  گرم  يانمت  هاگچیه   , تسا رتهبوت  يارب  نیا  يراد و  یم  رب  تسد  تیاه 
تـشهب ياربوت  رگا  یباتـشب و  شیوس  هب  هک  تسین  يزیچ  شتآ  ترو  ـ ـص ـن  یا رد  وت , يارب  شتآ  یـشاب و  هدـش  هدـیرفآ  شتآ  يارب  وت 

ـ .  سا رتهب  تیارب  نیا  یهد  ماجنا  وکین  راک  دوش و  ینـالوط  ترمع  هچ  ناـنچ  تروص  نیا  رد  وت , يارب  تش  یـشاب و بـهـ هدـش  هدـیرفآ 
لوه اریز  دینک , گر نـ يوزرآ مـ دنک ـ . ناربج  ار  شیاه  يدب  ات  ددرگ  یمنزاب  ناسنا  دوش و  یم  عطق  لمع  هتـشر  دینکن . گرم  يوزرآ 
امـش زا  کی  چیه  دیامرف ـ . شیزور  هبوت  دنوادخ  دوش و  ینالوط  هدـنب  رمع  هک  تسا  یتخبـشوخ  زا  نیا  تسا و  تخـس  تمایق  ساره  و 
دناد یمن  هک  ارچ  دنکن , گرم  يوزرآ  امـش  زا  یـسک  هاگ  چیه  دشاب ـ . هتـشاد  نانیمطا  دوخ  لمع  هب  هک  نیا  رگم  , دـنکن گرم  يوزرآ 

يوزرآزگره نک و  دای  ناوارف  ار  گرم  زا  سپ  گرم و  : ـ  ینادـمه ثراـح  هب  ع ـ )   ) ما عـلـی ـ ما تسا ـ .  هداتـسرف  شیپ  هچ  دوخ  يارب 
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ییوکین نانخس  ناشناهد  زا  هک  يا  هدع  اب  ینیشنمه  ادخ و  يارب  ندرک  هدجس  ياپ  رگا  نام :  سـلـ راوتسا ـ . یطرـش  اب  رگم  نکم ,  گرم 
گرم يوزرآ  هک  يدر  بـه مـ ع )   ) قدا ما صـ ـ ما مدرک ـ .  یم  گرم  يوزرآ  نامگ  یب  دوبن , نایم  رد  دنزیر  یم  نوریب  بان  يامرخ  نوچ 

ینک تعاـطا  یـشاب و  هدـنز  رگا  هک  اریز  ینکن ,  شتیـصعم  ینک و  تعا  ـ طا ار ) يادـخ   ) هک نیا  اـت  نـک ,  یگدـنز  يوزرآ  درک : ـ  یم 
وـت و ناـیم  اـیآ  یـصخش : ـ  نینچ  هب  زین  ع ـ )   ) مظاـک ماـما  تیـصعم ـ .  هـن  ینک و  تعاـط  هـن  يریمب و  هـک  تـسا  نـیا  زا  رتـهب  تـیارب  ,

دـشاب هتـشاد  ینوزف  تیاه  يدب  رب  هک  ییاه  یبوخ  ریخ . درک :  ضرع  دـناسر ؟ کمکار  وت  نآ  رطاخ  هب  هک  تسا  ییدـنواشیوخدنوادخ 
 !. ینک یم  وزرآار  يدبا  تکاله  وت  لاح  نیا  اب  سپ ,  دومرف :  ریخ . درک :  ضرع  يا ؟  هداتسرف  شیپ 

 . گرم یتسم 

ناگتـشرف هک  ها  نآ گـ ـر بـیـنـی  گا و   ((. )) یتـخیرگ یم  نآ  زا  هک  تسا  ناـمه  نیا  دیـسر , رد  یتـسار  هب  گرم ,  تارکـس  و   . )) نآرق
. درادنپ یم  ناسنا  هک   ) تسین نینچ  ((. )) دیشچب ار  نازوس  باذع   :( دنیوگ  ) دننز و یم  نانآ  تشپ  هرهچ و  رب  دنناتس , یمار  نارفاک  ناج 

نآ دنک . ادیپ  نیقی  ایند  زا  ییادج  هب  و  دهد ؟ تاجن  هک  تسه  یـسک  ایآ   : دوش هتفگ  دسر و  اهربنچ  هب  ناج  هک  یعقوم  تـا  دروآ ) نـمـی 
زا ترـسح  گرم و  یتسم  گرم : ـ  ناگدش  ریگلفاغ  فصو  رد  ع ـ )   ) یلع ماما  دوب ـ .)) دهاوخ  تراگدرورپ  يوس  هب  همه  ریـسم  زور ,

نانآ دوجو  ددرگ . یم  رب  ناشیاه  گنرو  دیارگ  یم  یتسـس  هب  ناشیاهاپ  تسد و  ودوش  یم  عمج  اه  نآ  دوجو  رد  زیچ  همه  نداد  تسد 
یم شـشوگ  اب  دـنیب و  یم  دوخ  مشچ  اب  شا  هداوناخ  ياضعا  نایم  رد  و  دزادـنا , یم  نابز  زا  ار  ناـنآزا  کـی  ره  دـنک و  یم  ذوفن  رتشیب 

شراگزور هدرک و  فرـص  هار  هچ  رد  ار  شرم  ـد کـه عـ ـش ـ ید ـ نا نیا مـی  هب  تساج و  هب  شلقعو  تسا  ملاس  حیحـص و  شدرخ  دونش و 
هب و   ) هداـهن مه  رب  ار  شمـشچ  اـه  نآ  ندروآ  تسد  هب  رد  هدروآ و  درگ  هک  ار  ـی  لاو ـ مادروآ داـی مـی  هب  و  تسا !  هدـنارذگ  هنوگچ  ار 

هدـش و شریگنماد  اه  نآ  يروآدرگ  ناهانگ  تاعبت و  تسا و  هتفرگ  رب  كان  ههبـشو  راکـشآ  دراوم  زا  و  هدرکن )  ـه  جو مار تـ ـ حو لـالح 
ینارذگـشوخ دنوش و  یم  معنتماه  نآ  اب  هک  ـد  نا یقاب مـی مـ شناگدنامزاب  يارب  لاوما  نیا  تساه و  نآ  زا  ندش  ادج  هناتـسآرد  کنیا 

هتـسب لاوما  نیا  هب  شدوجو  دوپ  و  دـشاب . یم  وا  شود  رب  شهانگ  راب  تسا و  هدروآ  داب  یتورث  نارگید  يارب   , بیترت نیدـبو  دـننک  یم 
مایا رد  هچ  نآ  دزگ و بـه  یم  نادند  هب  تسد  هتشگ  نامیشپ  هدش ,  راکشآ  شیارب  گرم  ماگنه  رد  هچ  نآ  ببـس  هب  پـس ,  تسا .  هدش 

رب لاوما  نیا  ببس  هب  دروخ و  یم  ار  وا  ترسح  هک  سک  نآ  شاک  يا  هک  دنک  یم  وزرآ  دوش و  یم  لیم  یب  هتـشاد ,  تبغر  شیناگدنز 
نوچمه زین  وا  شوگ  هک  نیا  ات  دور  شیپ  وا  رکیپ  رد  ناـنچمه  گر  مـ پـس ,  وا .! هن  دوب  هدروآ  درگ  ار  اـه  نآ  , دـیزرو یم  تداـسح  وا 

ياه هرهچ  دونـشب . شـشوگ  اب  هن  دیوگ و  ینخـس  شنابز  اب  هن  هک  یلاح  رد  دتفا  شیوخ  هداوناخ  ياضعا  نایم  رد  دتفیب و  راکزا  شنابز 
شمـشچ دبـسچ و  یم  وا  هب  رتشیب  گر  ها مـ گـ دونـش . یمن  ار  اه  نآ  نخـس  یلو  دـنیب , یم  ار  ناشیاه  نابز  تاکرحو  دـنادرگ  یم  نانآ 

ـبـر ما پـیـ دوش ـ . یم  لیدبت  يرادرم  هب  شا  هداوناخدارفا  نایم  رد  ددرگ و  یم  جراخ  شندبزا  حور  دوش و  یم  هتفرگ  شـشوگ  دننامهزین 
نانزو نادرم  یتح  اریز  , دیهد ناشتـشهبدیو  ودینک نـ نیقلت  هّللا ))  الا  هلا  ال   )) نانآ هب  دیوش و  رـضاحدوخ  ناگدرم  نیلاب  رد  (ص : )  ادـخ

. ددرگ یم  کیدزن  یمدآ  هب  گرم  ماگنه  رد  يرگید  نامز  ره  زا  شیب  ناطیـش  دنوش و  یم  هتـشگرس  جـیگ و  هنحـص  نیا  رد  مه  رابدرب 
زا يا  هدنب  چیه  ناج  تسوا ,  تسا .  ریـشمش  هبرـض  رازه  زا  رت  تخـس  توملا  کلم  هدهاشم   , تسوا تسد  رد  مناج  هک  نآ  هب  دـنگوس 

نیرتناسآ تسا ـ .  ریـشمش  هبرـض  دـص  نانوچ  گرم ,  ياه  شـشک  نیرتمک  دنـشک ـ . درد  وا  ياه  گر  کیاکی  هک  نیارگم  دورن  اـیند 
ار گرم  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما دـشاب ـ . ؟ نآ  اب  مشپ  يرادـقم  هک  نآ  نودـب  دـیآ  یم  دـشاب . مشپ  نایم  رد  هک  تسا  يراخ  هلزنم  هب  ندرم , 
ـر گا (ص : )  اد ـبـر خـ ما پـیـ دوـش ـ . هدیجنــس  ناـهج  مدرم  ياـهدرخاب  اـی  دــجنگ  فـصو  رد  هـک  نآ  زا  رتراوـشد  تـسا  ییاـه  یتـخس 

هکدنتـسناد یم  نآ  گرم  زا  تا  ـ ناو ـر حـیـ گا دیدروخ ـ .! یمن  یهبرفاه  نآ  زا  زگره  دـیناد , یم  امـش  هک  دـنناد  نآ  گرم  زا  تاناو  حـیـ
دنا هدید  امـش  ناگدرم  هک  ار  هچ  نآ  رگا  ع : )   ) یلع ماما  دندروخ ـ . یمن  یهبرف  تشوگ  اه  نآزا  نایمدآ )   ) زگره دـناد , یم  هدازیمدآ 
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امـش زا  دنا  هدید  اه  نآ  ار  دیدرک . یم  تعاطا  دیدینـش و  یم  ( ار ادخ  نخـس   ) دیدش و یم  ناساره  بات و  یب  نامگ  یب  دیدید , یم  امش 
زا شیپ  ار  دوخ  ییاراد  (ص : )  ادخ ربمایپ  دـنک ـ . یم  ناسآ  ار  نآ  تارکـس  گرم و  هچ  نآ  دـتفارب .! هدرپ  نیا  هکادوز  تسا و  هدرپ  رد 

گرم هک  نیا  اـت  دـینادرگ , تشهب  تمعن  قاتـشم  ار  ناـتیاه  ناـج  ع : )   ) یلع ماـما  دـنک ـ . تناـمداش  نآ ,  هب  نتـسویپ  اـت  تسرفب  دوـخ 
لمحت  ) اـت نک ,  مک  اـه  شهاوخ  زا  يدرم : ـ  هب  شرافـس  رد  (ص ـ )  ادـخ ربماـیپ  نمـشد ـ .  ار  ندـنام  هدـنز  دیـشاب و  هتـشاد  تسودار 
لجوزع يادـخدراد  تسود  ـه  کر هـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما ددرگ ـ . ناـسآ  وت  رب  گرماـت  هاـکب ,  ناـهانگ  زا  دوش و  ناـسآ  وت  رب  يراداـن  (

وا رب  ار  گرم  ياه  یتخس  لجوزع  دنک . یکین  شردام  وردپ  هب  یگدیـسر و  شناشیوخ  هب  دیاب  دنادرگ , کبـس  وا  رب  ار  گرم  تارکس 
. دتفین يرادان  هب  زگره  شیگدنز  رد  دنادرگ و  ناسآ 

 . گرم نتشاد  شوخان  تلع 

ار نآ  ایآ  يرآ .  درک :  ضرع  يراد ؟  یتورثایآ  تسیچ : ـ ؟  گرم  نتـشاد  شوخاـن  تلع   : دیـسرپ هک  يدرم  هب  (ص ـ )  ادـخ رب  ـ ما پـیـ  ـ
: ـ  لاؤـس نیمه  هب  خـساپ  رد  زی  نـ يرادـن ـ .  تسود  ار  گرم  هـک  تساـج  نـیا  ریخ . درک :  ضرع  يا ؟  هداتـسرف  شیپ  تـترخآ )  يارب  )

هب هک  دراد  تسود  تسا .  شیوخ  ییاراد  هب  هتـسباو  یمدآ  هک  اریز  تسرفب ,  دوخ  شیپاـشیپ  ار  تتورث  سپ ,  يراد ؟  یتورث  لاـمایآ و 
امـش اریز  شـسرپ : ـ  نیمه  هب  خـساپ  رد  زین  ع ـ )   ) نسح ماما  دـنامب ـ . نآ  اـب  هک  دراد  تسود  دراذـگ  ياـجرب  دوخ  زا  رگا  دـسرب و  نآ 

دز يدر نـ مـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دیوش ـ . لقتنم  هناریو  هب  ینادابآزا  دیرادن  تسود  دابآ و  ار  ناتیایند  دـیا و  هدرک  ناریو  ار  دوخ  ترخآ 
ترخآ دیا و  هدرک  دابآ  ارایند  امـش  نوچ  داد :  خساپ  میراد ؟  یم  شوخانار  گرم  ام  هک  تسور  هچ  زا  رذوبا , يا  تفگو :  دـمآ  رذو  ـ با

. دیوش لقتنم  هناریو  هب  يدابآ  زا  هک  دیرادن  شوخ  ور , نیا  زا  ناریو و  ار 

. دنیب یم  هدش  هدامآ  شیارب  ترخآ  رد  ار  هچ  نآ  رضتحم  صخش 

دیسرتب نآ  تارکس  گرم و  زا  ادخ , ناگدنب  يا  داتـسرف : ـ  رـصم  يرادناتـسا  هب  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  هک  یماگنه  رد  ع ـ )   ) یلع ماما   ـ
تسین نآ  اب  يرش  ادبا  هک  يریخ  اب  ای   : دیآ یم  امش  غارـس  هب  ناهگان  گرزب  زیچ  ود  زا  یکی  اب  گرم  هک  دیرآ , مهارف  ار  گرب  زاسو و 

زا کی  مادک  هب  دناد  یم  هک  نیا  زج  دوشادج , شرکیپ  زا  شنا  ـت کـه جـ ـس مدر نـیـ زا مـ درادـن . هارمه  هب  يریخ  زگره  هک  يرـشاب  ای  , 
نآ ياـه  هار  دوـش و  هدوـشگ  شیور  هب  تشهب  ياـهرد  دـشاب  ادـخ  تسود  رگا  پـس ,  خزود .  هب  اـی  تشهب  هب  دـسر :  یم  لزنم  رـسود 

هتـشادرب وا  شود  زا  ینیگنـس  رابره  ددرگ و  هدوسآ  يراک  ره  زا  دـنیبب و  تسا  هتخاس  هدامآ  شیارب  ادـخ  ار  نآ چـه  ددرگزاـب و  شیارب 
ایهم شیارب  ادـخ  ار  هچ  نآ  ددرگزاب و  شیارب  نآ  ياـه  هار  دوش و  هدوشگ  شیور  هب  شتآ  ياـهرد  دـشاب  ادـخ  نمـشد  هچناـنچو  دوش 

قافتا گرم  ماگنه  هب  اه  نیا  همه  دزاس . اهر  ار  يرورـس  يداش و  ره  ددرگ و  ور  هب  ور  يدنیاشوخان  ره  اب  دنک و  هدـهاشم  تسا  هتخاس 
هب دنناتـس , یم  ار  ناشناج  ناگتـشرف  هک  یتقو  دنا  هتـسیز  هزیکاپ  هک  ینا  ـ ـس کـ دوشادیپ . هار )  ود  زا  یکی  هب   ) نیقی تقو  نامهرد  دـتفا و 
اور متـس  دوخ  هب  هک  نانآ   : )) دـیامرف یم  زین  دـییآ )) رد  تشهب  هبدـیدرک  یم  هک  ییاهراک  ببـس  هب  ام , ـ ـش رب  دورد   : دـنیوگ یم  ناـنآ 
ـ )  ع  ) قداص ماما  میدرکن ـ .  یتشز  راک  چیه  ام  دنیوگو :  دنیآرد  میلست  رد  زا  دنریگ , یم  ار  ناشناج  ناگتشرف  هک  ـتـی  قو ـد  نا ـتـه  ـشاد
ایند هب  ارم  دـیوگب :  دوش , هداد  ناشن  وا  هب  تشهبرد  شهاگیاج  ـد و  ـسر ها  ـ گو نا بـه گـلـ کـه جـ موقلحلا .  تغلباذا  ـالولف   )) هیآ هراـبرد 
قدا ـ ـص ما  ـ ما رـضتحم ـ . يارب  همئا  ربمایپ و  ندش  رگنایامن  درادن . ناکما  نیا  مهد .  ربخ  ما  هداوناخ  هب  منیب  یم  ار  هچ  نآ  ات  دـینادرگ  زاب 

ندناتـس يارب  توملا  کلم  هک  ینامز  ادخ , هب  هن ,  دوش : ـ ؟ یم  تحاران  شناج  ندنک  زا  نمؤم  ایآ  هک  شـسرپ  نیا  هب  خسا  رد پـ (ع ـ ) 
زا نـم   , تـخیگنارب ار  (ص )  دـمحم هـک  نآ  هـب  دـنگوس  اریز  نـکم ,  یباـت  یب  ادـخ , تـسود  دـنک . یم  یباـت  یب  وا  دــیآ , یم  شناـج 

, اه نآ  لسن  زا  ناماماو  نیـسح  نسح و  همطاف و  نانمؤمری و  ـ ما رگنب . و  مرتنابرهم .  رتراتفرـشوخوت و  اب  دـیایب , تنیلاب  هب  هک  ینابرهمردـپ 
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شناج هک  تسین  نیا  زا  رتشوخ  وا  يارب  يزیچ  ماـگنه ,  ادـخ و . لوسر  نیا  دوش :  یم  هتفگ  وا  هب  دـنوش و  یم  ناـیامن  شربارب  رد  (ع ,) 
هب مدرک :  ضرع  تسا ؟  هدـناشک  اج  نیدـب  متفر .  ع )   ) ناـنمؤمریمادزن يزورمین  ینادـمه :  ثراـح  ددـنویپب ـ . يداـنم  هب  دوش و  هدـنک 

هراشا شکرابم  تسد  اب  دسر ـ  اج  نیا  هب  تناج  هک  ینامز   : دید یهاوخ  ارم  اج  هس  رد  نامگ  بـی  ـی ,  یو بـگـ وت . هب  تبحم  هک  مسقادـخ 
ام و رادتـسود  هک  تسین  سک  چیه  ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما رثوک ـ .)  ) ضوح رانک  رد  طارـص و  زا  نتـشذگ  ماگنه  و  درک ـ  دوخ  هرجنح  هب 

هّللا تاولـص  نیـسحو ـ  نسح  نانمؤمریما و  و  (ص )  ادـخ لوسر   ( شگرم ماـگ  رد هـنـ  ) هک نیا  رگم  دریمبو , دـشاب  اـم  نانمـشد  نمـشد 
هب ع )   ) نانمؤمریما هدومرف  بلطم ,  دنک . هدهاشم  دوش , تحاران  هک  يا  هنوگ  هب  ار  نانآ  دشابن , ام  رادتـسود  رگاو  دنوش  رـضاح  مهیلع ـ 
هک تسین  ین  ـ مؤ هـیـچ مـ قفانم ـ .  ای  دشاب  نمؤم  دنیب , یم  ور  ردور  ارم  دریمب  سک  ره  ینادمه ,  ثراح  يا  هک .  تسا  ینادـمه  ثراح 
ود نآ  هک  نیارگم  دریمن , یکرـشم  چی  دو و هـ ـ ـش نا  ـ مدا ـ ـش هک  هنوگ  نادـب  دـنیبب  ار  ع )   ) یلع دـمحم و  هک  نیا  رگم  , دـسر رد  شگرم 
نآ ارم  شگرم  ماـگنه  رد  دـشاب , هتـشاد  تسود  ارم  هک  ره  ع : )   ) یلع ما  ـ ما دـنک ـ . هدـهاشم  دوش  تحاراـن  هک  هنوگ  نادـب  ار  راوگرزب 

ربماـیپ دـبایب ـ . دوش  تحاراـن  هک  هنوگ  نادـب  ارم  شگرم  ماـگنه  هب  دـشاب , هتـشاد  نمـشد  ارم  هکره  دـبایب و  تسوا  دـنیاشوخ  هک  هنوـگ 
يوس هب  هک  شنارای  هک  نیا  رگم  دسر , رد  شگرم  هک  تسین  سک  چیه  اریز  دیوش , یم  نخسمه  یـسک  هچ  اب  هک  دیرگنب , (ص : )  ادخ

هک تسین  سک  چیه  دنیاشوخان و  دب و  يا  هنوگ  هب  دنـشاب  دب  رگا  دـنوش و  مسجم  دـنیاشوخ  دـنوش . مسجم  شربارب  رد  دنراپـسهر  ادـخ 
 . موش نایامن  وا  رباربرد  شگرم  ماگنه  هب  نم  هک  نیا  زج  دریمب ,

 . گرم زا  سپ  تیعضو 

اروا دـنوادخ  هک  ینامز  زا  دازیمدآ  تسین ـ .  شیب  يزب  ندز  خاـش  دـننام  نآ ,  زا  سپ  تیعـضواب  ساـیق  رد  گرم  (ص : )  ادـخ ربماـیپ   ـ
يـال بـس بـ تسا ـ .  رتناـسآ  بتارم  هب  نآ ,  زا  دـعب  اـب  ساـیق  تسا .  هدـشن  ور  هبور  گرمزا  رت  تخـس  يزیچ  اـب  زگره  تسا ,  هدـیرفآ 

ما ـ ما دـشاب ـ . یم  گرم  زا  رتگرزب  رتگرزب و  ییالب  تسا ,  گرم  زا  سپ  هچ  نآ  تفگ :  لیئربج  لیئرب ,  يا جـ گر ,  ـت مـ ـسا ـی  گرز بـ
یگنت و زا  دیسرتب  تسا .  گرم  دوخ  زا  رت  تخس  , دشاب هدشن  هدیزرمآ  هک  یـسک  يارب  گرم  زا  سپ  ملاع  ادخ , ناگدنب  يا  ع : )   ) یلع

 . نآ ییاهنت  یکیرات و  راشف و 

 . ناگدنز نایم  رد  هدرم 

 , نادان ع : )   ) یلع ماما  تسا ـ .  ناگدنز  هدرم  یقیقح )   ) هدرم هکلب  تسین ,  هدرم  دـش  هدوسآ  درم و  هک  یـسک  (ص : )  ادـخ ـبـر  ما پـیـ  ـ
هار هن  دـیامیپب و  ار  نآ  ات  دسانـش , یم  ناویح .  لد  تسین .  ملاع  اما  دـنناوخ , شملاـع  هک  يرگید  و  ناگدـنز ـ .  ناـیمرد  تسا  يا  هدرم 
وا نخـس  تسوا .  رب  دامتعا  هب  هدرم  رب  هدنز  يرترب  اریز  دنناسکی , هدرم  وگغورد و  تسا ـ .  ناگدنز  دـنیزگ . يرود  نآ  زا  ات  ار  تلالض 
هب نانآ  اما  دـنهد , یم  تیمها  ناـشیاهرکیپ  ندرم  هب  هک  دـننیب  یمار  ناتـسرپایند  نادـهاز : ـ  فصو  رد  تسین ـ .  هدـنز  دوشن , يداـمتعا 

هدنرد شنارادمامز  دنشاب و  گرگ  راگزور  نآ  مدرم  هیما : ـ  ینب  هنتف  درک  دای  رد  دنهد ـ . یم  تیمها  رتشیب  ناشناگدنز  ياه  لد  گرم 
 . هدرم  ( نوچ  ) شناتسدیهت همعط و  شناگیام  نایمو 

 . ناگدرم نایم  رد  هدنز 

جنرزج و ار  نارگمتس  نایم  رد  یگدنز  مناد و  یمن  تداعس  زج  ار  گرم  نم  هک  یتسار  البرک : ـ  هب  دوخ  ریـسم  رد  ع ـ )   ) نیـسح ماما   ـ
شمان دـهد , تسا .  هدرمن  دـشاب , نارگید  قشمرـس  هک  دراذـگ  راگدای  هب  دوخزا  یبوخ  ياهراک  هک  یـسک  ع : )   ) یلع ماـما  یگنتلد ـ . 

. دوش هدرب  نادب 
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 . یناهگان گرم 

راکهنگ يارب  تسا و  ندش  هدوسآ  هیام  نمؤم ,  يارب  یناهگان  گرم  تسا ـ .  نیگامـشخ  ینتفرگ   , یناهگان گرم  (ص : )  ادـخ ربمایپ   ـ
 , ـی نا ـهـ گا گر نـ مـ ترـسحو ـ .  غیرد  هیاـم  رفاـک  يارب  تسا و  ندـش  هدوسآ  هیاـم  نمؤم  يارب  یناـهگان  گرم  نیگامـشخ ـ .  ینتفرگ 

تسا یفیفخت  یناهگان ,  گرم  فاک ـ .  زا  نیگامـشخ  یندناتـس  ناج )  و( توم )  تارکـس  ندرم و  جنر  زا   ) نمؤم يارب  تسا  یفیفخ  تـ
شوخار نآ  هک  دـیاین  نم  رب  ناهگان  گرم  زا  یکیپ  هک  دـنگوس , ادـخ  هب  ع : )   ) یلع ماـما  نارفاـک ـ .  رب  تسا  یمـشخ  ناـنمؤم و  يارب 

دبایب ار ) شا  هدشمگ   ) هک يا  هدنیوجو  دسر  یبآ  همشچ  هب  هک  متس  ـی هـ ما تـشـنـه کـ مسانشنار .  نآ  هک  يا  هدننزرس  هن  مشاب و  هتـشادن 
 . تشذـگرد یناـهگان  گرم  هب  هبنـشزور  رد  ع )   ) یبن دواد  (ص : )  ادـخ ربماـیپ  تسا ـ .  رتهب  ناراـکوکین  يارب  تسادـخ  دزن  هچ  نآ  و 
هک تسیک  درم و  ع )   ) یـسوم درم .  ( توهرب نابایب   ) هیت رد  زین  ع )   ) هّللا میلک  یـسوم  دـندنکفا . هیاـس  وا  رب  دوخ  ياـه  لاـب  اـب  ناگدـنرپ 

هدراهچ زا  رتمک  هک  یـسک  تسا و  هدرم  یعیبطریغ )  رمع  هب  و   ) ماگنهبان دریمب , یگلاس  لـهچ  ریز  هک  یـسک  (ع : )  رقاـب ماـما  دریمن ـ . ؟
جـلف و عویـش  تمایق ,  ندیـسرارف )   ) ياه هناشن  زا  (ص : )  ادـخ ربماـیپ  تسا ـ .  یناـهگان  گرم  شگرم  دریمب , دـشکب و ) يراـمیب  ) زور

 . تسا یناهگان  گرم 

 . هزانج عییشت 

شا هزاـنج  ناگدـننک  عییـشت  همه  هک  تسا  نیا  دوـش , یم  هداد  وا  هب  نمؤـم  گرم  زا  دـعب  هـک  یـشاداپ  نیتـسخن  (ص : )  ادـخ رب  ـ ما پـیـ  ـ
ما ـ ما تسوا ـ .  هزانج  ناگدننک  عییشت  شزرمآ  دوش , یم  هداد  نمؤم  هب  هک  يا  هفحت  نیتسخ  نـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دنوش ـ . یم  هدیزرمآ 

هدرک تعییـشت  هک  یناسک  هیده  تسا و  تشهب  وت  هب  هیده  نیتسخن  ناه !  دیآ :  ادن  وا  هب  دوش  هداهندوخ  روگ  رد  نمؤم  نوچ  (ع : )  رقاب
هزانج عییـش  رد تـ ات  دـنزاس , ربخ  اب  وا  گرم  زا  ار  تیم  ینید  ناردارب  ازع  نابحاص  هک  تسا  هتـسیاش  ع : )   ) قداص ماـما  شزرمآ ـ .  دـنا 
ربمایپ دـیآ ـ . لـمع  هب  رافغتـسا  تیم  يارب  مه  دوش و  لـصاح  يرجا  ناـنآ  يارب  مه  بیترت ,  نیدـب  دـنناوخ و  زاـمن  وا  رب  دنوشرـضاح و 

کی رامیب , تدایع  يارب  امیپب . هلاس  کی  تفاسم  محر ,  هلـص  ندروآ  امیپب . هلاسود  تفاسم  تردامو ,  ردـپ  هب  یکین  يارب  (ص : )  ادـخ
تمایق زور  دنک , عییشتار  یناملسم  هزانج  هک  ره  ـر(ع : )  قا ما بـ ـ ما امیپب ـ . هار  لیم  ود  يا ,  هزانج  عییـشت  رد  تکرـش  ياربو  امیپب  هار  لیم 

هدرم چیه  (ص : )  ادخ رب  ـ ما پـیـ داب ـ . وت  نآ  زا  يزیچ  نینچ  دـیوگ :  هتـشرف  هک  نیا  رگم  دـیوگن , يزیچ  دوش و  هدادوا  هب  تعافـش  راهچ 
یم ادص  دونش , یم  ار  نآ  , دهاوخب ادخ  هک  سک  ـی کـه هـر  یاد ـ ـص اب  هک  نیارگم  دوش , هدرب  ماگ  هس  هداهن و  شتوبات  رد  هک  تسین  يا 
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يارب دـهدن ! يزاـب  نم  نوـچ  زین  ار  امـش  راـگزور  و  دـبیرفن ! نم  نوـچ  ار  امـش  اـیند  هـک  راـهنز  ناـشک ,  توباـت  يا   , ناردارب يا  دـنز : 
دینک و یم  عییشتارم  زین  امش  دنشک و  یمن  دوخ  شود  هب  ارم  زا  یهانگ  راب  نانآ  هک  یلاح  رد  متشاذگ ,  ياجرب  لانم  لام و  مناگدنامزاب 
هب توعد  تسا  رتهب  ناسنا  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  (ع ـ )  رقاب ماما  دشک ـ . یم  باسح  نم  زا  رابج  دنوادخو  دیراذگ  یم  میاهنت  سپس 

تسا و ترخآ  گرم و  روآدای   , هزانج عییـشت  رد  روضح  اریز  دریذپب , ار  هزانج  عییـش  تو بـه تـ ـ عد ار : ـ  همیلو  ای  دریذپبار  هزانج  عییـشت 
. دنادرگ یم  لفاغ  روما  نیا  زا  اه  همیلورد  روضح 

 . هزانج عییشت  بادآ 

هک دنتـشذگ  يا  هزانج  زا  ـتـی  قو ناتیاه ـ .  هزانجاب  نتفر  هار  مارآ  داـب  امـش  رب  راـقو :  شمارآـظفح و  داـب  امـش  رب  (ص : )  ادـخ ربماـیپ   ـ
یم يا  هزانج  رد پـی  ها  ـ گر هـ دینک ـ . تکرح  یمارآ  هب  ناتیاه  هزانج  اب  دیشاب ! مارآ  : ـ  دش یم  نییاپ  الاب و  دننز  یم  ملت  هک  یکیخدننام 
هار هب  يا  هزانج  یپ  رد  ها  ـ گر هـ رذو , ـ با يا  تفگ ـ .  یم  نخـس  رتمکو  درک  یم  سفن  ثیدـح  رتشیب  تفرگ ,  یم  ارف  ار  وا  هودـنا  تفر , 

ار يا  هزانج  هاگر  هـ ـر(ع : )  قا ما بـ ـ ما يدـنویپ ـ .  یم  وا  هب  زین  وت  هک  نادـب  دوش و  لوغـشم  نآ  هب  عوشخ  رکفت و  اب  تلقع  دـیاب   , يداـتفا
زاب ایند  هب  ار  وت  یهاوخ  یم  تراگدرورپ  زا  ییوگ  يوش و  اه حـمـل مـی  شودرب  هک  ییوت  نیا  راگنا  هک  شاب  ناـنچ  ینک ,  یم  عییـشت 
يا هزانج  هاگره  ع : )   ) قداص ما  ـ ما تسا ـ .  هیاس  دننام  نایاناد  رظنرد  ایند  هک  اریز  ینک ,  راک  تسا  هدنز  هک  یسک  نوچمه  ات  دنادرگ ,

يدرگرب اـیند  هب  یهاوخ  یم  تراـگدرورپزا  ییوگ  اـی  يوش  یم  لـمح  اـه  هناـشرب  هک  یتـسه  وت  نیا  نک  روـصت  يدیـشک ,  شودرب  ار 
رطاخ هب  ناشناگتفرزیخاتسر  هک  یمدرم  زا  اتفگش  دومرف :  سپ  سـ يریگ .  یم  رس  زا  ار ) یگدنز   ) هنوگچ ینز .  کین )   ) لمع هب  تسدات 

حیرفت يزاب و  هب  نانچمه  نانآ  اما  هداد ,  رس  لیحر  گناب  اه  نآ  نایم  رد  یشوواچ  هداتفا و  ری  ـ خا اه بـه تـ نآ  هب  ناشناگدنامزاب  نتسویپ 
دنک و دای  رت  ـ ـش بـیـ ار ) گرمزا  سپ  گرم و  ادخ و   ) هک تسا  یـسک  هزانج ,  ناگدننک  عییـشت  نیرتهب  (ص : )  ادـخ ربمای  پـ دـنمرگرس ـ .

يور كاخ  تشم )  هسای   ) هبترم هس  هک  دراد , یـسک  ار  باوث )   ) هنامیپ نیرتلماک  دنیـشنن و  وا  دوشن  هداهن  روگ ) رد   ) هزانج ات  هک  یـسک 
نارگید يارب  نا  نیا جـهـ رد  ار  گرم  هک  ییوگ  دینش : ـ  ار  يدرم  هدنخ  يادص  يا  هزانج  عییشت  رد  نوچ  ع ـ )   ) یلع ماما  دزیرب ـ . دحل 

هب هک  دنتسه  ینارفاسم  مین ,  ار کـه مـی بـیـ ـی  نا ـ گدر ییوگ مـ تسا و  هتشگ  بجاو  نارگید  رب  ایند  نیا  رد  قح  هک  راگنا  دنا و  هدز  مقر 
اه نآ  زا  سپ  يرادنپ  هک  هنوگ  نآ  میروخ ,  یم  ار  ناشثاری  نا مـی نـهـیـم و مـ ـ ـش ـ یا ـ هرو رد گـ ار  نانآ  دندرگ ! یم  زاب  ام  يوس  يدوز 

ع  ) نانمؤمر ـیـ ما ع : )   ) قدا ما صـ ـ ما میراد ـ .  رارق  نکفارب  داینب  يا  هثداحو  الب  ره  فده  هک  نآ  لاح  میا ,  هدرپس  دنام . میهاوخ  نادواج 
هب ناه !  دییرگ ؟ یم  ارچ  دومرف :  تر  حـضـ دنتسیرگ . دندرک و  هجض  شا  هداوناخ  دش , هداهن  دحل  رد  نوچ  درک و  عییـشت  ار  يا  هزانج  (
یم رب  اهراب  نانیا  يوس  هب  درب . یم  ناشدایزا  ار  وا  رب  ندرک  هیرگ  ناـمگ  یب  دـندید , یمدـید  ناـشتیم  ار  هچ  نآ  ناـنیا  رگا  دـنگوسادخ 

. دراذگن یقاب  ار  ناشیا  زا  يدحا  هک  نادنچ  ددرگ 

 . يراپسکاخ

هرظنم وا و  رکیپ  ندش  یشالت  مدرم مـ هک  تسا  نیا  دنراپـسب , كاخ  هب  ار  هدرم  تسا  هدش  هداد  روتـسد  هک  نیا  تل  عـ ـا(ع : )  ـضر ما  ـ ما  ـ
هک نیا  يارب  دـننیبن و  رازآ  دـسر  یم  شرکیپ  هب  هک  يدا  ـ ـس تفآ و فـ وا و  يوـب  زا  ناگدـنزو  دـننکن  هدـهاشم  ار  شیوـب  رییغت  تـشز و 

نایمرد ار  دوخ  ناگدرم  (ص : )  ادـخ ربماـیپ  دوشن ـ . نیگهودـنا  شتـسود  داـش و  شنمـشدو  دـنامب  ناـهنپ  نانمـشد  ناتـسود و  مشچزا 
ام هب  (ص )  ادـخ لوسر  ع : )   ) یل ما عـ ـ ما درب ـ . یم  جـنر  دـب  هیاسمه  زا  هدـنز  نوچمه  زین  هدرماریز  دیراپـسب , كاـخ  هب  کـین  ناـمدرم 
ـ . دنرب یم  جنر  دب  هیاسمه  زا  ناگدنز  نوچمه  زین  ناگدرم  اریز  میراپـسب ,  كاخ  هب  حـلاص  ینامدرم  نایم  رد  ار  نامناگدرم  دادروتـسد 

نیارگم تسین ,  ناتـسروگ  كاخ  زا  يا  هعطق  چیهو  دـنوش  یم  نشور  ابیز و  وا  گرم  زا  اهروگ  , دریمب نمؤم  نوچ  (ص : )  ادـخ ربما  پـیـ
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كاـخ زا  يا  هعطق  چـیه  دـنوش و  یم  ـک  یرا وا تـ گر  زا مـ اـهروگ  دریمب  رفاـک  هاـگرهو  دوـش  نـفد  اـج  نآ  رد  وا  دـنک  یم  وزرآ  هـک 
شروگ رد  زج  ار  زورمین  , دریمب رهظ  زا  شیپ  یس  ها کـ ـ گر هـ درب ـ . یم  هانپ  ادخ  هب  دوخ  رد  وا  نیفدت  زا  هک  نیا  رگم  تسین ,  ناتـسروگ 

دیرادن و هگن  ار  وا  درم  امـش  زا  یـسک  هاگر  هـ درب ـ . رـس  هب  دیابن  شروگرد  زج  ار  بش  دریمب , رهظ  زا  دعب  یـسک  هاگرهو  دباوخب  دیابن 
زوریمن درم , زور  لوا  یـسک  هاگره  هرقب ـ .  نایاپ  شیاپ  نییاپ  دوش و  هدـناوخ  هرقب  هروس  زاغآ  شرـس  يالاب  دیراپـسب و  شکاـخ  هب  دوز 

نآ هدـنب ,  هب  ادـخ  ینابرهم  نیرتشیب  دیـشاب ـ . راچان  هک  نیا  رگم  , دـینکن نفد  بش  ار  دوخ  ناـگدرم  دـنارذگب ـ . دـیابن  شروگ  رد  زجار 
. دوش هداهن  شروگ  رد  هک  تسا  یتقو 

 . گرم زا  رت  تخس 

نآ زا  ییاـهر  يارب  هـک  تـسا  يزیچ  نآ  گرم ,  زا  رت  تخـس  تـسا ـ .  لـها  اـن  زا  یهاوخزاـین  گرم ,  زا  رت  تخـس  ع : )   ) یلع ماـما   ـ
زا يوش و  رازیب  یگدـنززا  یهد  شتـسد  زا  هاـگره  هک  تسا  يزیچ  نآ  رتـهب , یگدـنز  زا   ( : ع  ) يرک ـ ـس ما عـ ـ ما دوـش ـ . گرم  يوزرآ 

 . يوش گرم  رادتسود  يوش  شراتفرگ  هاگره  هک  تسا  يزیچ  نآ  رتدب , گرم 

. دیآ یم  ناسنا  لابند  ندرم  زا  سپ  هچ  نآ 

دنام یم  یکی  دـندرگ و  یم  رب  اه  نآ  ياتوداما  شرادرک ,  شلام و  شا ,  هداوناـخ  دور :  یم  هدرم  یپ  زا  زیچ  هس  (ص : )  ادـخ ربما  پـیـ  ـ
, دـسر یم  وا  هب  شباوث )   ) شگرم زا  سپ  هچ  نآ  نمؤم  تانـسح  لاـمعا و  زا  دـنام ـ . یم  شرادرک  دـندرگ و  یم  رب  شلاـم  هداوناـخ و  :
يدجسم کـه ای  دراذگ , ثرا  هب  هک  یفحصم  ای  دراذگ , ياجرب  دوخ  زا  هک  یحلاصدنزرف  ای  دنک , رـشتنم  دهد و  میلعت  هک  تسا  یـشناد 

دوخ ییاراد  زا  تایحو  یتسردـنت  نامز  رد  هک  يا  هقدـص  اـی  دـنک , رفح  هک  يرهن  اـی  دزاـسب , نارفاـسم  يارب  يا کـه  ـه  نا ـ خا یـ دزا , ـ ـس بـ
یم اه  نآ  هب  ناشراک  رجا  نانچمهزین  ندرم  زا  دـعب  هک  دـنا  سک  را  چـهـ دـسر ـ . یم  وا  هب  شگرم  زا  دـعب  اه ) نیا  باوث   ) دزاـس رارقرب 
دوـش لـمع  شناد  نآ  هب  هک  یناـمزات  دـهد , شزوـمآ  ار  یـشناد  هک  يدر  در و مـ ـمـیـ باد هار خـ رد  يراد  زرم  لاـح  رد  هک  يدرم   : دـسر

دـسر و یم  وا  هب  شرجا  تسا  رمتـسم  اـجرب و  هقدـص  نآ  هک  یناـمزات  دزاـس , رارقرب  يا  هقد  ـ ـص يدر کـه  ـد و مـ ـسر ـی  موا شر بـه  ـ جا
زا دعب  اه ) نآ  باوث   ) هک تسا  زیچ  شـش  ع : )   ) قدا ما صـ ـ ما دنک ـ . اعد  شیارب  دنزرف  نآ  دراذگ و  راگدای  هب  یحلاصدنزرف  هک  يدرم 

یبآ هقدـص  دراکب , هک  یلاهن  دراذـگ , ياـج  رب  دوخ  زا  هک  یفحـصم  , دـبلط شزرمآ  شیار  هک بـ يدـنزرف  دـسر :  یموا  هب  نمؤم  تاـفو 
. دوش هتسب  راک  هب  وا  زا  دعب  هک  یکین )  رادرکو   ) یتنس دنک و  رفح  هک  یهاچ  دزاس , يراج  هک  تانق )  رهن و  دننام  )

 . ییاراد

 . تساه شهاوخ  هاگتساخ  ییاراد 

ماما تسارتهب ـ .))  زین )  ) دیما رظن  زا  رتهب و  تراگدرورپ  دزن  راگدنام , ياه  یکین  دنیایند و  یگدنز  رویز  ناد  ـ نزر ـی و فـ یاراد  . )) نآرق
هیام ییاراد ,  دنک ـ . یم  تیوقت  ار  اهوزرآ  ییاراد ,  تساه ـ .  هثداح  جارات  ییاراد ,  تساه ـ .  شهاوخ  هاگتـساخ  ییاراد ,  ع : )   ) یلع

ـ .  جـنر بکرم  تسا و  تقـشم  ثعاب  ییاراد ,  تساه ـ .  هثداح  جارات  تساـه و  هنتف  ببـس  ییاراد ,  تسا ـ .  ثراو  یـشوخ  شمارآ و 
درب و یمالاب  ایند  رد  ار  دوخ  بحاص  ییاراد ,  دـنک ـ . یم  شراوخ  ناحبـس  يادـخ  دزن  دزاس و  یم  یمارگ  ایند  رد  ار  شبحاص  ییاراد , 

ثعاب  , ) ییاراد دتسرف ـ . شیپ  شترخآ )  يارب   ) هک هچ  نآ  رگم   , تسا لابو  دوخ  بحاص  يارب  ییاراد ,  روآ ـ . یم  شنییاپ  ترخآ  رد 
هلیسو هب  هکلب  دنک  یمن  تسایر  ییاراد ,  نارگمتسرورس ,  ییاراد ,  منانمؤم و  رور  ـ ـس مـن ,  تساهدماشیپ ـ .  جارات  تسا و  سفن  هنتف  ( 
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امش زا  شیپ  هک  ار  یناسک  مهرد  رانید و  (ص : )  ادخ رب  ـ ما پـیـ ناراکبانرورس ـ .  ییاراد ,  منانمؤم و  رورـس  نم ,  دوش ـ . یم  تسایر  نآ 
مهردرازه دوعسم  نبا  دمآ و  يدرم  هک  دوب  مدرم  ياطع  تخادرپ  لاح  رد  دوعسم  نبا  تسامش ـ .  هدننک  دوبانود  نیا  درک و  دوبان  دندوب 

ود نیا  درک و  كاله  رانیدو  مهرد  ار  امش  ناینیشیپ  هک  تسین  نیا  زج   : دومرف یم  هک  مدی  شـنـ (ص )  اد لو خـ ـ سر زا  ار  ـ یز دیـشخب . وا  هب 
جنر و رد  اراد , وت ـ . هدنهوکن  تگرم  زا  سپ  تسوت و  هدنیاتـس  تتایح  نامز  رد  وت  ییاراد  ع : )   ) یلع ماما  تسامـش ـ .  هدـننک  كاله 

یتما ره  (ص : )  ادخ ربمایپ  وش ـ . یم  نادنچود  اه  هودنا  مغ و  دشاب , هزادنا  ره  ییاراد  تساههودنا ـ .  همشچرس  ییاراد ,  تسا ـ .  بعت 
 . تسا رانید  مهرد و  تما  نیا  يرماس )   ) هلاسوگ دنتسرپ و  یم  ار  نآ  هک  دراد  يرماس )   ) يا هلاسوگ 

 . تسا سیلبا  ماد  ییاراد 

تکرـش دالوا  لاوما و  رد  نانآاب  زاتب و  ناشیا  رب  تناگدایپ  ناراوس و  اب  نازیگناربدوخ و  ياوآ  اب  یتسناوت  ار  هک  ره  ناشیا  زا  و   . )) نآرق
دنادرگ و یماج  همه  ار  یمدآ  ناط  شـیـ ع : )   ) قدا ما صـ ـ ما دهد ـ .)) یمن  هدعو  اه  نآ  هب  بیرف  زج  ناطیـش  هدب .  هدعو  ناشیا  هب  نک و 
 : دیوگ یم  , دانک تنعل  شیادخ  ـلـیـس کـه  با دریگ ـ . یمار  شندرگ  دـنک و  یم  نیمک  شیارب  ییاراد  هاگنزب  رد  درک , شا  هتـسخ  نوچ 

تسد هب  دنکفادهاوخن :  جنر  هب  وا  هرابرد  ارم  زگره  زیچ  هس  زا  یکی  دنک , هدنامرد  هتسخ و  مدآ  دنزرف  نتخادنا  ماد  هب  رد  ارم  يزیچ  ره 
تنعل شیادـخ  هک  ناطیـش ,  (ص : )  ادـخ ربمایپ  نآ ـ .  ياجبان  فرـصمای  نآ ,  قوقح  قح و  نتخادرپن  ای  لالحریغ ,  هار  زا  لام  ندروآ 
تـسد هب  مور :  یم  وا  شیپ  هس  نیا  اـب  بشو  حبـص  تسر و  دـهاو  گـنچ مـن نـخـ زا  دروم  هس  زا  یکی  رد  اراد  صخـش  تفگ :  داـنک ,

ـ . دزادرپ یمن  ار  نآ  قوقح  قح و  هجیتن ,  ردو  منادرگ  یم  وا  بوبحم  ار  لام  نآ و  ياجبان  ندرک  جرخ  لالح ,  ریغ  هار  زا  لاـم  ندروآ 
هب سپس  داهن و  شا  هدید  رب  ـت و  شادر بـ تسیرگنود .  نآ  هب  سیلبا  دش , برض  نیمز  يور  رد  هک  يرانید  مهرد و  نیتسخن  سابع :  نبا 
نم لد  هویم  مشچ و  رون  امـش  تفگ :  دنابـسچ و  شا  هنیـس  هب  ار  ود  نآ  هراـبود  دز و  يداـیرف   ( يداـش زا   ) هاـگ نآ  دنابـسچ و  شا  هنیس 

. دنشاب هتشاد  تسود  ار  امش  دنتسرپن . یتب  چیه  هک  تسین  یکاب  ارم  رگید  دنشاب , هتشاد  دیتسه .

 . یتسود لام  ياهدمایپ 

ار هدنیآ  یتسود ,  لام  تساه ـ .  هنتف  ببـس  یتسود ,  لام  ع : )   ) یلع ماما  رایـسب ـ .)) ینتـشاد  تسود  دیراد , تسود  ار  لام  و   . )) نآرق
هابت ار  لامعا  ودـنک  یم  تیوقت  ار  اهوزرآ  یتسود ,  لام  دـهد ـ . یم  شرتسگار  اهوزرآ  دـنک و  یم  هابت  ار  هدـنیآ  لام ,  دـنک ـ . یم  هابت 

لاوما ششخرد  اریز  دیرگنم , ناتسرپایند  ياه  ییاراد  هب  ع : )   ) حیسم دنک ـ . یم  هابتار  نیقی  تسـس و  ار  نید  یتسود ,  لام  دزاس ـ . یم 
دوبان ار  ام  یطحق   : تفگ تساخرب و  يا  هتخیهرفان  نیـشن  ناـبایب  هک  دوب  هتـسشن  (ص )  ادـخ ربما  پـیـ درب ـ . یم  ار  امـش  ناـمیارون  اـه  نآ 

ع  ) یسیع ـف  صو رد ـ  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما دوش ـ . ریزارس  امش  فرط  هب  ایند  هک  تسا  یماگنه  نآ  مسرت و  یم  امش  رب  يرگید  رطخ  درک .
ادخ زا  و   ) دزاس دوخ  هجوتم  ار  وا  هک  یتورثو  لام  هن  دزاس و  شنیگهودنا  هک  يدـنزرف  هن  دـنک و  شا  هتفیرف  هک  تشاد  يرـسمه  هن  : ـ )

هاتوک ار  شیاهوزرآ  دـنادرگوا و  روفنم  ار  تورث  لام و  درادـب , تسودار  يا  هدـنب  ناحبـس  دـنوادخ  هاگر  هـ دـنادرگ ـ .) لفاغ  ترخآو 
. دنارتسگب ار  شیاهوزرآ  دنادرگ و  وا  بوبحم  ار  تورث  لام و  دهاوخب , ار  يا  هدنب  دب  دنوادخ  هاگره  دزاس .

 . لالح لام  نتشاد  تسود 

نادنواشیوخو ردام  ردپ و  يارب  دراذگ , ياج  رب  یلام  رگا  دسر , ارف  گرم  ار  امـش  زا  یکی  نوچ  هک  تسا  هدـش  ررقم  امـش  رب   . )) نآرق
تـسود هک  یـسک  رد  تسین  يریخ  ع : )   ) قداـص ما  ـ ما ناراـگزیهرپ ـ .))  رب  تسا  یقح  راـک ) دـنک . تیـصو  هدیدنـسپ  روط  هب  دوـخ ) )

یسک رد  تسین  يریخ  دزادرپب ـ . ار  شیراکهدب  دنک و  ظفحار  شیوربآ  نآ  هلیـسو  هب  ات  دروآ , تسد  هب  لام  لالح  هار  زا  دشاب  هتـشادن 
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هب محر  هلـص  دزادرپب و  ار  شیراکهدـبو  دراد  هگن  ار  شیوربآ  نآ  هلیـسو  هب  ات  دروآ , درگ  لام  لـالح  هار  زا  دـشاب  هتـشادن  تسود  هک 
یگنادرم زا  (ص : )  ادـخ ربمایپ  تسا ـ .  یگنادرم  لامک  هیامرـس )  نتخادـنا  راک  هب  و   ) لام زا  يرادرب  هرهب  (ع : )  داجـس ماما  دروآاج ـ .

زاین یب  ببس  تسا و  میرک  یگبترم  دنلب  هیام  ییاراد  هک  اریز  ییاراد ,  يزاسهب  داب  بـر تـو  ع : )   ) قدا ما صـ ـ ما ییاراد ـ .  يزاسهب   , تسا
لام تسوکین ,  هچ  (ص : )  ادخ ربمایپ  تسا ـ .  هدرواین  تسد  هب  یلام  دشخببدوبهب  ار  شلام  هک  یـسک  ع : )   ) یلع ماما  میئل ـ .  زا  ندـش 

. دـنک یماقآ  ار  اقآان  يرگناوت  ع : )   ) یلع ماما  ترخآ ـ .  ياربایند  تسا ,  يرواـی  وکین  ع : )   ) قداـص ماـما  تسرد ـ .  درم  يارب  تسرد 
نطو تبرغ  رد  يرگناوت ,  تسردانار ـ .  وا  نمشد  تیناقح  یتسرد و  دنایامن و  یم  تسرد  ار  شبحاص  ياطخ  يدنمتلود ,  دزاس ـ . یم 

شتـشوگ ندروخ  رفک و  وا  اـب  ندـیگنج  تسا و  هاـنگ  نمؤم  هب  نداد  مانـشد  (ص : )  اد ـبـر خـ ما پـیـ تبرغ ـ .  نطو  رد  يراداـنو ,  تسا 
 . تسوا نوخ  تمرح  نوچ  شلام ,  تمرح  وادخ  ینامرفان  يو )  زا  ندرک  تبیغ  )

. دایز تورث 

رب ییوجبیع .  يوگدـب  ره  رب  ياو  ((. )) دیـسر ناتـسروگ  هب  ناتیاپ )  و   ) ناتراک تشاد .  لفاغ  ار  امـش  نتـشاد ,  رتشیب  هب  رخافت   . )) نآرق
ار نآ  دننک و  یم  هنیجنگ  ار  می  رز و سـ ـی کـه  نا و کـسـ  . )) مدیشخب وا  هب  رایـسب  راذگاو . مدیرفآ  اهنت  ار ) وا   ) هک نآ  اب  ارم   . )) شدرمش

رگم دشن , کیدزن  یناطلـس  هب  يا  هدنب  چیه  (ص : )  ادخ ربمای  پـ هدربخ ـ .))  كاندرد  یباذـع  زا  ار  ناشیا  دـننک , یمن  هنیزه  ادـخ  هاررد 
رگم دندشن , رایـسب  شناوریپو  دیدرگ  تخـس  شباسح  هک  نیا  رگمد  ـ ـش دا نـ ـ یز ـش  تور لا و ثـ تشگ و مـ رود  لاعتم  يادـخ  زا  هک  نیا 

ما ـ ما دروآ ـ . یمدـیدپ  ار  ناهانگ  دـنک و  یم  هابت  ار  اه  لد   , تورث لام و  یناوارف  ع : )   ) یلع ماما  دـندش ـ . دایز  شیاـه  ناطیـش  هک  نیا 
دندییاز و تنادنف  ـ سو هدژ کـه گـ مـ رذو , ـ با يا  تفگو :  دنا  هدییاز  شنادنفسوگ  هک  داد  تراشب  وا  هبو  دمآ  رذوبا  دزن  يدرم  ـر(ع : )  قا بـ
 , مراد رت  تسود  هدنسب  اما  دشاب  مک  هک  ار  یلا  مـ مراد !  ـت نـ سود دنک . یمن  لاحـشوخ  ارم  اه  نآ  ندوب  دایز  تفگ :  رذوبا  دندش ! دایز 

هوک هب  هک  نآ  ات  تفر  یم  هنیدـم  ياه  هرحزا  یکی  رد  رذوبا  اب  (ص )  ادـخ ربمایپ  زاس ـ . لفاغ  ادـخ ) دایزا   ) اـما دـشاب  داـیز  هک  یلاـم  زا 
مراد هگن  یماو  تخادرپ  يارب  هک  يزیچ  زج  دنامب , یقاب  نم  دزن  نآ  زا  يرانیدو  درذگب  بش  هس  ـم و  شا ـتـه بـ شاد ـد طـال  حا دیسردحا .
رگم دنتـسدیهت , تمایق  زور  رد  نادنمتورث  دومرف :  و  منک .  شـشخب  لذبادخ و  ناگدـنب  هب  رـس  تشپ  پچ و  تسار و  زا  هک  نیا  رگم  , 

اه بش  زا  یبش  رذوبا :  دنکدنا ـ . نانیا  دـهد و  ماجنا  ریخ  ياهراک  دـنک و  شـشخب  لذـب و  دوخ  رـس  تشپو  پچ  تسار و  زا  هک  یـسک 
. دشاب شهارمه  یـسک  درادن  شوخ  مدرک  رکف  تسین  وا  اب  سک  چیه  ودور  یم  اهنت  هک  مدید  ار  (ص )  ادخ لوسر  هاگان  مدـمآ .  نوریب 
 : دومرف سپ ,  متفر ,  هار  ترـضح  موش .  تیادـف  رذوبا , مدرک :  ضرع  نیا ؟  تسیک  مداـتفا .  هار  هب  هاـم  روـن  رد  نم  دـیوگ :  یم  رذوـبا 

دنک ششخب  ار  نآ  شیپ  سپ و  زا  پچ و  تسار و  زا  وا  دهد و  وا  هب  یلام  دنوادخ  هک  یسک  رگم  دنتسدیهت , تمایق  زور  رد  نادنمتورث 
گنـس شفارطا  هک  ییدوگ  رد  ارم  نیـشنب و  متفر .  ترـضح  نآ  اب  یتعاس  مه  زاـب  دـیوگ :  یم  رذوبا  دـهد . ماـجنا  يریخ  راـک  نآ  اـب  و 

ماما دیدپان ش ـ .  مرظن  زا  مدـیدن و  ار  وا  رگید  هک  ییاج  ات  تفر  داتفا و  هار  هب  رازگیر  رد  ربمایپ  مدرگرب .  ات  نیـشنب  : دومرف ودـیناشندوب 
تاقوا درواین . درگ  مهرد  رازه  هد  لالح  دـهاوخب . يریخ  شیارب  هک  دادـن  مهرد )   ) رازه یـس  يا  هدـنب  چـیه  هب  دـنوادخ  ع : )   ) قداـص

ار ترخآ  ایند و  دنوادخ  نامگ  یب  , ددرگ شیزور  لمع  دوش و  هداد  شا  هنازور  دروآ . یم  درگار  ترخآ  ایند و  يا  هدع  يارب  دـنوادخ 
تـشناد هک  تسا  نآ  خـیـر  دوش . دایز  تنادـنزرف  ییاراد و  هک  تسین  نآ  تکرب )  (و  ریخ ع : )   ) یلع ماـما  تسا ـ .  هدروآ  مهارفوا  يارب 

يزیچ نتشاددایز  هب  رخافت  ای   ) يزیچ رب  ندوزفا  يزانب ـ .  مدرم  رب  تراگدرورپ  تدابع  هب  هک  نیا  ددرگ و  رایـسب  تیرابدربو  دوش  نوزفا 
دایز يدرم  تورث  هاـگ  چـیه  ع : )   ) قداـص ماـما  تسا ـ .  یناداـن  نیرتگرزب  زا  یناـم ,  یم  شیارب  وت  هن  دـنام و  یم  وت  يارب  نآ  هن  هک  ( 

ندروآرب اب  دومرف :  زیچ ؟ هچ  اب  دش :  دینکب . ار  راک  نیا  دینک , رود  دوخ  زا  ار  دش . گرزب  وارب  لاعتم  يادـخ  تجح  هک  نیا  رگم  دـشن ,
هطبغ سک  چـیهدایز  تورث  هب  دوب :  نیا  ع )   ) یـسوم اـب  لاـعتم  يادـخ  زیمآاوجن  نانخـس  هلمج  زا  ناـتلاوما ـ .  زا  دوخ  ناردارب  ياـهزاین 
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تورث لام و  یمکرد  ار  نآ  مدرک و  وجتـسج  ار  لد  شیاسآ  ددرگ ـ . یم  بجاو  دوش . یم  داـیز  ناـهانگ  هیاـم  داـیز  تورث  اریز  روخم ,
تور جـمـع لا و ثـ مـ ـا(ع : )  ـضر ما  ـ ما منارگن ـ .  امـش  يارب  نتـشاد  داـیز  مسرت .  یمنامـش  رب  رقف  زا  نـم  (ص : )  ادـخ ربماـیپ  متفاـی ـ . 

ایند ندیزگرب  ناشیوخ و  هب  ندرکن  یگدیسر  ناج ,)  رب   ) هریچ يدنمزآ  زارد , يوزرآ  دیدش , لخب  تلـصخ :  جنپ  نتـشاد  اب  رگم  , دوشن
ـد ندو ـی بـ نا ـ ـس وت کـ زا  شیپ  يا  هدید  هک  یلاح  رد  , دزاسن لفاغ  نتـشیوخ  زاودـبیرفن  ار  وت  مدرم  یهوبنا  ع : )   ) یل ما عـ ـ ما ترخآ ـ .  رب 

نمیا ار  دوـخ   ( نآ  ) بقاوـع زا  دــتخیهرپ و  ياراداــن  زا  دــندروآدرگ و  تورث  لاــم و  گرم ,  ندــید  رود  زارد و  يوزرآ  رثا  رب  کـه , 
درگ ناوارف  لاـم  ودـنتخاس  يراوتـسا  ياـه  نامتخاسودـنت  ـ ـشادزارد دـنار . نوریب  ناـشنطو  زا  ار  ناـشیا  دـمآ و  دورف  ناـنآ  رب  دنتـشادنپ .

ناشنانز دش و  ناراوخ  ثاریم  بیـصن  ناشلاوما  دیدرگ و  هابتدندوب  هدروآ  درگ  هچ  نآ  ـد و  ـش نا  ـ نآ ياه  هناخ  , اهروگ هنوگچ  دندروآ ,
ياه متاخ  اه  نیا  اه : ـ  نآ  هب  تبسن  مدرم  هفیظو  اهرانید و  اه و  مهردزا  لاؤس  ـخ بـه  ـسا رد پـ ـر(ع ـ )  قا ما بـ ـ ما دندش ـ .! نارگید  نآ  زا 

بسکو و روما  هک  تساهرانید  مهرد و  نیا  اب  تسا و  هدادرارق  شناگدـیرفآ  تحلـصم  يارب  ار  نآ هـا  ـد  نواد خـ دـنیوا . نیمز  رد  ادـخ 
ار شتاکز  درازگب و  اه  نآ  رد  ار  لاعتم  يادـخ  قوقحو  قح  دـشاب و  هتـشاد  يدایز  را  ـنـ ید ـم و  هرد کـه  دوش . یم  هار  هب  ور  اه  نآ  راک 
قح و دـهد و  ناش  ـتـی نـ فز دـنک و  عمج  يدایز  راـنید  مهرد و  هکره  تسا و  هزیکاـپ  واراوگ  وا  يارب  اـهرانید  اـه و  مهرد  نیا  دزادرپب ,

هدرک دوخ  باتک  رد  لجوزع  يادخ  هک  يدیدهت  نآ  دزاسب , فورظو  فرظ  اه  نآ  زا  دزادرپن و  دراد  اه  نآ  رد  دـنوادخ  هک  ار  یقوقح 
غاد اه  نآ  اب  ار  ناـنآ  تشپ  ولهپ و  یناـشیپ و  دـنزادگب و  خزود  شتآرد  ار  اـه   ( هنیجنگ  ) نآ هک  يزور   : )) دـیامرف یم  تسوا .  راوازس 

((. دیشچب دیتخودنا  یم  دیتخودنا . دوخ  يارب  هچ  نآ  تسا  نیا  دنیوگ ):  و   ) دننک

 :. يزودنا لام  زنک و  يانعم  رد  يراتفگ 

دناوت یم  راک  لوپ و  ـه  لدا ـبـ ما طقف بـ هدروآ ,  دیدپ  ار  نآ  شا  هیلوا  تعیبط  تشرس و  ياضتقم  هب  ناسنا  هک  يا  هعماج  هک  تسین  یک  شـ
ییاهزیچ هک  تسا  راو  ـتـ ـسا ـن مـبـنـا  یا دنام . یمن  هدنز  ینیعلا  ۀفرط  یناسنا  هعماج  دوبن , راک  رد  هلاسم  نیا  رگاو  دتـسیاب  دوخ  ياپ  يور 

ودراد یم  رب  شدوخ  يارب  نآ  زا  دوخ  زاین  هزادـنا  هب  هاگ  نآ  دـنک و  راک مـی  اـه  نآ  يور  ناوت  دـح  رد  دریگ و  یم  نیمز  هیلوا  داوم  زا 
هدرک هی  ـی کـه تـهـ نا نـ دـنک . یم  هضواعمدـشاب  یم  وا  زاین  دروم  دـنراد و  رایتخا  رد  هعماجدارفا  رگید  هک  ییاهزیچ  اب  ار  شزاین  رب  دازام 

دیرخ و تقیقح  رد  ناشعامتجا  بیترت .  نیمه  دنک . یم  ضوع  تسا  هتفاب  جاسن  هک  يا  هچراپ  اب  ار  شزاین  رب  هفاضا  دراد و  یم  رب  تسا 
ار دوخ  تالماعم  اه  ناسنا  نیتسخن  هک  تسا  نیا  , دیآ یم  تسد  هب  يداصتقا  يا  ـی هـ سرر زا بـ نآ چـه  تسا .  هضواعمو  هلدابم  شورف و 
هک يا  نـکـتـه  تسا .  هدیـسر  یمن  نیا  زا  رتارف  يدنیارف  هب  ناشرکف  ودـنا  هداد  یم  ماجنا  الاک  هب  الا  يا و کـ ـ پا ـ یا ـه پـ لدا ترو مـبـ ـ ـص بـه 

, زاین دروم  ياهالاک  دوبمک  یناوارفو و  اه  نآ  هب  ناشزاین  فعـض  تدش و  بسح  رب  اهالاک , نایم  تبـسن  هک  تسا  نیا  تسه  اج  نیا  رد 
تفای یم  شیازفا  اهالاک  ریاس  هب  تبـسن  نآ  شزراو  دـش  یم  رتشیب  نآ  لیـصحت  هب  لیامت  دوب  رت  بایم  کـ درک . یم  قرفاه  نآ  ناـیم  رد 

ریاس زا  شـشزرا  دش و  یمرتمک  نآ  هب  مدرم  تبغر  دش , یم  رتداسک  روفو  یناوارف و  رثا  رب  ای  دوب  زاین  دروم  رتمک  هچر  هـ ـکـس ,  عر ـ بو
اب بایمک و  ياهالاک  يا  هراپ  اه  ناـسنا  اـه , تدـم  زا  پـس  سا .  تمیق  شزرا و  هشیر  عقاو  رد  عوضوم  نیا  دـمآ . یم  رت  نییاـپ  اـهالاک 

دندیجنـس اه  نآ  اب  ار  توافتم ,  ياه  شزرااب  یلام ,  ياهالاک  ریاس  دنداد و  رارق  تمیق  هیاپار  کمن  غرم و  مخت  مدنگ و  دـننام  شزرا , 
نا ـ ـس ـ نا تسا .  جیار  يودب  لیابق  نایم  ییاتـسور و  کچوک  عماوج  یخرب  رد  مه  زونه  تفرگ .  رارق  رازاب  تالدابم  روحم  اهالاک  نیا  و 

اه نآ  دن و  ـتـ فا ـت یـ سد ـن هـا  یا لا  ـثـ ماو سم  هرقن و  الط و  دننام  تازلف ,  یخرب  هب  هک  نآات  دنتـسب  یم  راک  هب  ار  هویـش  نیا  نانچمه  اه 
اه نآ  هب  یکتم  اهالاک  هیقب  دوخ و  هب  یکتم  دـنداد . رارق  اـه  نآ  شجنـس  يارب  يدـحاو  ساـیقم  اـهالاک و  رگید  تمیق  يارب  یکـالم  ار 

رارق دـعب  ياـه  ما  رد مـقـ هیقب  ار و  مود  ماـقم  هرقن  دروآ و  تـسد  هـب  ار  لوا  ماـقم  ـالط  ـیـد کـه  ـسر نآ جـا  را بـه  کـ ـبـت ,  قا عـ دـندوب .
حرش هک  هریغ  سلف و  یکی  ـم و  هرد ـد و یـکـی  ـش رانید  یکی  دندش و  برـض  یتلود  ای  یهاش  ياه  هکـس  تروص  هب  یگمه  دنتفرگ و 
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يزیچ ره  ياهب  دندش و  يراذگ  تمیق  هیاپ  هرقن  الط و  هک  تشذگن  يدن  چـ تسا .  جراخ  ام , ثحب  فده  هریادزا و  لصفم  ناتساد  نیا 
كالم دوب و  زکرمتم  زلف  ود  نیا  رد  یتایح  زاینره  نتفر  الاب  دـش و  یم  هدیجنـس  ود  نآ  اب  ناسنا  را  لا یـا کـ دـش و مـ یم  نییعت  اه  نآ  اب 

حور زلف , ود  نیاراک  ندـش  لتخم  اب  هک  يروط  هب  تشاد ,  دـنویپ  اه  نآاب  هعماـج  یگدـنز  حور  دـندمآ و  یم  رامـش  هب  ییاراد  تورث و 
فقوتم رگا  داتفا و  یم  نایرج  هب  زین  تالماعم  , دـنت ـ فا نا مـی یـ ـ یر تالماعم جـ رازاب  رد  زلف  ود  نیارگا  دـش , یم  لالتخا  راچد  زین  هعماج 
شزرا ظفح  ینعی  دوب ـ  هدش  لوحم  زلفود  نیا  هب  یناسنا  عماوج  رد  هک  ار  يا  هفیظو  اهدعب  دـیدرگ . یم  فقوتم  زین  تالماعم  دـندش  یم 

لثم تفرگ ,  هدـهع  هب  تسا  جـیار  مدرم  نایم  هزورما  هک  ییمـسر  قاروا  يرگید ـ  هب  اه  نآ  زا  یکی  ـبـت  ـس ـخـیـص نـ ـش ـ تو راک  الاک و 
. دنتـسه يرابتعا  ییاه  شزرااه  نیا  سپ  دنـشاب , هتـشاد  یـشزرا  هسفن  یف  هک  نآ  نودب  یکناب .  ياه  کچ  دننام  هریغ و  رالد و  دـنوپ و 
ـتـنـد کـه ـس ـی هـ ـسا ودو مـقـیـ اـه  تمیق  اـه و  شزرا  هدـنرادهگن  لوـپ  ود  هک  تهج  نیا  زا  هرقن ـ  ـالط و  یعاـمتجا  هاـگیاج  رد  ـت  قد

زلف ود  نیا  هک  دزاـس  یم  نشور  دـنوش ـ  یم  هدیجنـس  ود  نآ  اـب  تـسه ,  ناـشنایم  هـک  یتواـفتم  ياـه  تبـسن  اـب  , اـه ییاراد  ـا و  هـالا کـ
, اه تبسن  دوخ  تفگ  ناوت  یم  یتح  اه و  تبسن  رگنایامن  رابتعا ـ  بسحر  بـ  , اج کـه نآ  زا  دنـشاب و  یم  رگیدکی  اب  ایـشا  تبـسنرگنایامن 
دنوش و یم  سبح  اه  تبسن  ناشنایرج  زا  يریگولجو  اه  نآ  يرادهگن  اب  دنوش و  یم  لطاب  زین  ـبـت هـا  ـس ـ نا نآ هـ نالطب  اب  اذل  دنتـسه ,

دننام اهروشک , یخرب  ياه  لوپ  نداتفا  راـبتعازا  هک  میدو  ـد بـ ها ـ ـش ـیـر  خا ـی  نا ود جـنـگ جـهـ رد  دـنوش . یم  فقوتم  اـه  نآ  فقوتاـب 
هرقن و الط و  نتخودنا  دمآ . دیدپ  مدرم  یگدنز  روما  رد  یلالتخا  تورث و  یشاپورف  بوشآ و  هچ  ناملآ ,  كرام  يرازت و  تلود  تانم 
ـی کـه لا ـ ما ـت  یاور رد  ـر(ع )  قا ما بـ ـ ما ـش  یا ـ مر فـ دروآ . یم  شیپ  ار  عــضو  نــیمه  زین  مدرم  ناـــیمرد  اـــه  نآ  شدرگ  زا  يریگوــلج 
یگدنز و روما  هداد و  رارق  شناگدـیرفآ  تحلـصم  يارب  ار  اهرانید  اه و  ـم  هردد ـ نواد خـ دراد :  هتکن  نیمه  هب  هراشا  میدرک  لقنرتش  پـیـ

نتفر نیب  زا  ثعاب  هرقن ,  الط و  نتخودناو  ندرک  هنیجنگ  هک  دوش  یم  نشور  اج  نیا  زا  دوش . یم  هار  هب  وراه  نیا  اب  اه  نآ  راک  بسک و 
زا تسا و  هع  ـ ما ـ جرد رازاب  قنور  يراج و  ياهدتس  داد و  ندرک  هدنزرد  هدش  هتخودنا  ياه  میـس  رز و  تردق  ندش  دو  ـ با وایـشا نـ شزرا 

تایح اهرازاب , اهدتـس و  داد و  هفقو  دوکر و  تبـسن  هب  درب و  یم  نیب  زا  ار  هعماج  تاـیح  اـهرازاب , نداـتفا  راـک  زا  تـالماعم و  نتفر  نیب 
 , هچ تسین ,  صوصخم  ياه  هجنگ  رداه  نآ  ندرک  رابنا  میـس ,  رز و  ـتـن  خود ـ نا زا  مرو  مـنـظـ ددرگ . یم  فعـض  هفقو و  راچد  هعماـج 

میلـس لقع  دنک و  یم  مکح  نادـب  یناسنا  هزیرغ  هک  تسا  يا  هفیظو  يدوبانزا ,  دنمـشزرا  ياهالاک  سیف و  لاو نـ ـ ما يراد  ـگـهـ نو ظفح 
هتخودـنادیاب درک , تشگرب  هچنانچ  تسا و  هداتفا  دـتفا , ناـیرج  هب  يوحن ,  ره  هب  اهدتـس , داد و  هار  رد  اـه  هن  ـ ید نـقـ ددنـسپ . یم  ار  نآ 

زا اه  نآ  نداد  رار  رود قـ رز و سـیـم و  ـتـن  خود ـ نا مرو  مـنـظـ دندرگ . ظفح  تنایخ  جاراتو و  تقرس  بصغ و  رطخ  يدوبان و  زا  دنوش و 
يا و هنسرگ  ندرک  ریس  دننام  تسا ,  هعماج  ياهزاین  عفر  یگدنز و  نوؤش  دوب  يار بـهـ شدر بـ رازاب و گـ ياهدتسوداد  رد  نتفای  نایرج 

نتخاس دازآو  يرامیب  نامرد  یلام و  دـشر  يرگراک و  ندـش  دـنم  هرهبو  یبساـک  دوس  يا و  هنهرب  ندـناشوپ  يا و  هنـشت  ندرک  باری  سـ
هعماج میرح  ورملق و  زا  عافد  يا و  هدنامردو  هراچیب  هب  کمک  یمغ و  هرگ  ندوشگ  یجنر و  ندودز  يراکهدب و  نداد  تاجن  يریسا و 

ای بحتسم و  ای  تسا  مزالو  بجاو  ای  اه  نآ  رد  لوپ  ندرک  هنیزه  هک  يرگیدرامش  یب  دراو  یعامتجا و مـ دسافم  حالـصا  ملاسو و  كاپ 
هنیزه قاـف و  ـ نا کـه  درک . يراددوخ  یجرخلو  كاـسماو و  طـیرفت  طارفا و  زا  تشاد و  هگن  ار  لادـتعا  دـحدیاب  تروـص  ره  رد  حاـبم و 

تاقافنا هنیمز  ندرب  نیب  زا  اما  القع , هن  تسا و  مرج  هانگ و  اعرـش  هن  نآ  زا  يراددوخ  هک  نیا  وگ   , تسا حابم )  ای   ) بحتـسم لوپ  ندرک 
نکسم هب  طوبرمروما  رد  دو  هر خـ ـ مزور ـی  گد ـ نز رد  ار  ـه  لا ـن مـسـ یا تسا .  ناهانگ  اه و  مرج  نیرتدب  زا  دوخ  لوپ ,  نتشابنااب  بحتسم 

افتکا شاعم و  یگدـنز و  نوؤش  رد  بحتـسم  ياهقافنا  كرت  هکدـید  دـیهاوخ  , دـیریگب رظن  رد  كاشو  ـ پو كاروخ  دروخ و  جاودزا و  و 
چیه هک  یلالتخا  , دروآ یم  دوجو  هب  یگدنز  ماظن  رد  یلالتخا  هچ  دشاب  یعرـش  بجاو  دـح  رد  هک  يرورـض  تاقافنا  ـیـق بـه  قد ندر  کـ

هیآ هک  دوش  یم  نشور  تاحیـضوت  نیا  اـب  ددـنب . یمن  یلماـع  چـیه  ار  نآ  هب  یهاـبت  داـسف و  تیارـس  هار  دـنک و  یمن  ناربج  ار  نآ  زیچ 
بحتسم تاقافنا  ودشاب  قلطم  تس  بـعـیـد نـیـ ـیـم ))  لا باذ  ـم بـعـ هر هّللا فـبـشـ لیبس  یف  اهنوقفنیال  ۀضفلا و  بهذلا و  نوزنکی  نیذلاو  ))
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تاقافنا دـننامه  زین , ار  بحتـسم  تاقافنا  عوضوماه  ییاراد  لوپ و  نتخودـنا  اریز  دوش , لـماش  تشذ ,  نآ چـه گـ هب  تیاـنع  اـب  مه ,  ار 
نب ناـمثعر  یتقو بـ هک  میتفگ  يربط  تیاور  هب  نیا  زا  شیپ  هک  دوش  یم  نشور  رذوبا  نخـس  ياـنعم  نی  هـمـچـنـ درب . یم  نیب  زا  بجاو , 

هب دیابن  تاکز  هدنزادرپ  دننک و  ناسحا  لذب  دیاب  هکلب  دـنهدن , رازآ  هک  دـیوشن  یـضار  نیمه  هب  مدرم  زا  تفگ :  وا  هب  دـش , دراو  نافع 
حیرـصت اقیقد  ای  ـبـا  یر وا تـقـ ترا  عـبـ دسرب . نادنواشیوخ  هب  دنک و  یکینزین  ناردارب  ناگیاسمه و  هب  دـیاب  هکلب  دـنک , هدنـسبراک  نیمه 

رد قافنا  هکلب  تسا ,  هتسناد  یمن  بجاو  دیایب  هفاضا  یگدنز  هن  ـ یز زا هـ تاکز ,  جارخا  زا  دعب  ار , هچ  نآ  قافنا  زین  يو  هک  نیا  هب  دراد 
تاریخ باب  تسب و  دیابن  ار  يوکز  ریغ  تاقافنا  ياه  هار  هک  هدوب  نیا  وا  فرح  اهتنم  دنک , یم  میـسقت  بحتـسم  بجاو و  هب  ار  ادخ  هار 

 . تسا هتفرگ  رظنرد  عراش  هک  تسا  یماع  تحلـصم  ندرک  هابت  عیرـشت و  ضرغ  لاـطبا  مزلتـسم  راـک  نیا  اریز  درک , دودـسم  ار بـکـلـی 
تینما و داـجیا  شا  هفیظو  اـهنت  هک  تسین  ناریا  ناـهاشداپ  اـی  مور  نارـصیق  هناـماکدوخ  تموکح  مالـسا ,  تموکح  دـیوگ :  یم  رذو  ـ با
ای دــننک  طارفا  دــنهد , ماـجنا  تـساو  نا خـ ـ ــش ـ لد هـک  يراـک  ره  دنــشاب  دازآ  مدرم  دــشاب و  رگیدــکی  هـب  مدرمزواـجت  زا  يریگوـلج 

کی مال  ـ سا ـت  مو حـکـ دنکن . تساوخ  زاب  ناشیا  زا  یسک  دننکب و  دنور . ههاریب  ای  دنیامیپب  ار  تسرد  هار  داسفا , ای  دننک  حالـصا  , طیرفت
نوؤش هیلک  رد  ار  مدرم  هکلب  دنناسرن , رازآ  رگیدـکی  هب  هک  دوش  یمن  یـضار  نیا  هب  مدرم  زا  افرـص  هک  تسا  ینید  یعامتجا ـ  تموکح 

مداخ سوئرم و  سیئر و  ورومام  ریما و  زا  هعماج ـ  تاقبط  مامت  يارب  دزاس و  یمار  نا  ـ نآ هک  دهد  یم  قوس  یلماوع  يوس  هب  ناشیگدنز 
قیرط زا  ار  دنمتورث  دروآ . یم  مهارف  ار  اه  نآ  یگدـنز  تداعـس  شناوت  دـح  رد  ناوتان ـ  دـنمتردق و  تسدـیهتو و  رگناوت  مودـخم و  و 

ظفحوا هب  فیعـض  مار  ـتـ حا ـق  یر زا طـ ار  يو  ما قـ هاگیاج و مـقـ , دـنمتورث لام  قیرط  زا  ار  ریقف  زاین  دزاس و  یم  فرطرب  وا  هب  ریقف  کمک 
ظفح وا  زا  تسدورف  ـت  عا ـ طا ـق  یر زا طـ ار  ـت  ـسدار تراد فـ ـ ـص وا , زا  يو  ـبـت قـ قار ـ مو ینابرهم  قیرط  زا  ار  فیعـض  تایح  دنک و  یم 

تاریخ و باب  ندوشگ  اه و  يراکوکین  جـیورت  اب  اهنت  همه ,  ـن  یا تسدارف .  تلادـع  فاصنا و  قیرط  زا  ار  تسدورف  تعاطا  دـنک و  یم 
بجاو تاکز  نداد  هب  ندوم  ـتـفـا نـ کا تسا .  ریذپناکما  دشاب  اه  نآ  هتسیاش  روخ و  رد  هک  يوحن  هب  تابحتسم  تابجاو و  نتـسب  راک  هب 

هب عیرـس  تکرح  هیام  دـنک و  یم  ضقن  ار  عراش  ضرغ  دـنز و  یم  هب هـم  ار  ینید  یگدـنز  داینب  بحتـسم ,  ياه  قافنا  هرـسکی  كرت  و 
رد يراگنا  لهس  زا  یشان  اه , نیا  هم  هـ دوش . یم  یحالـصا  لباق  ریغ  راد  هشیر  يداسف  جرمو و  جره  هتخیـسگ و  مه  زا  ماظن  کی  تمس 
((. دـمآ دـهاوخدیدپ  نیمز  رد  گرزب  يداسف  هنتف و  دـینکن  لـمع  نآ  هب  رگا   )) تسا نارگمتـس  اـب  هحماـسم  نید و  ضرغ  نتـشاد  هدـنز 
رد هیوا  مـعـ ـی ؟  ما هّللا مـی نـ لاـم  ار  ناناملـسم  لاـم  ارچ  تـفگ :  یم  هیواـعم  هـب  ـ  مـیدرک لـقن  يربـط  زا  ـالبق  هـک  یت  ـ یاور رد  رذو ـ  ـ با
وا ناگدیرفآ  مدرم  تسوا و  لام  لام  میتسهادـخ و  ناگدـنب  ام  هک  تسا  نیا  هن  رگم  رذوبا , يا  دـنک ! تتمحر  ادـخ  تفگ :  یم  شباوج 

يافلخ وا و  نارازگراک  هیواعم و  ار  هچ  نآ  هک  دوب  نیا  شتلع  وگم . ار  نخـس  نیا  همه ,  نیا  اب  تفگ :  یم  رذوبا  و  وا ؟ نامرف  ناـمرفو , 
نآ رب  مه  ادخ  باتک  هدش و  تیاور  نخـس  نیا  زین  (ص )  ربمایپ زا  دوب و  یتسرد  ـخـن حـق و  ـس هک  نیا  وگ  دنتفگ , یم  وا  زا  دعب  يوما 
اریز درادرظن , رد  ناحبـس  يادـخ  هک  دوب  يزیچ  نآ  فالخرب  تسرد  دـنتفرگ , یم  هلمج  نیا  زا  اه  نآ  هک  يا  ـتـیـجـه  نا ـ ما دراد , تلالد 
ادـیپ وا  هب  صاصتخا  هطلـس ,  تکوش و  تردـق و  زا  یـسک  يرادروخرب  ببـس  هب  لام  هک  تسا  نیا  هّللا ))  لام  لاملا   )) هلمج زا  دوصقم 

ار کـه ـی  تور ثـ دوش . هنیزه  تسا ,  هدرک  صخـشم  نییعت و  وا  دوخ  هک  يدراوم  نامه  رد  دـیاب  تسادـخ و  نآ  زا  اـه  ییاراد  دـنک . یمن 
هب یمالـسا  تموکح  هک  ار  ـی  لاو ـ ما ودراد  ار  دوـخ  مکح  دروآ  یم  تسد  هب  اـه  هار  نیا  لاـثماای  ثرا و  اـی  راـک  بسک و  قـیرط  زا  در  فـ
قح رادـمامزو  هدرک  صخـشم  نید  ار  ناشقافنا  دراوم  زین  اه  نیا  لاث  ـ ما تاقدـص و  اـی  جارخ  اـی  هیزج  اـی  تمینغ  دـننام  , دروآ یم  تسد 

شناگتـسب زا  یکی  اـی  دوـخ  هب  تسا  مزـال  شیگدـنز  جراـخم  يارب  هـچ  نآ  زا  رتـشیب  رادـقم  ار بـه  اهدـمآرد  نـیا  زا  کـی  چـیه  درادـن 
ودـنک مادختـسا  نابرد  بجاح و  دزارفارب و  اه  خاک  اه  نآاب  دـنک و  يزودـنا  لاـم  زنک و  ار  لاوما  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  ـد, هد صاـصتخا 

هب مدرم  ضارتـعا  ولج  هک  دوب  نآ  هلمج  نیا  راـهظا  زا  وا  لاـث  ـ ما ـه و  یوا ضر مـعـ ـا غـ ما دریگ . شیپ  رد  ار  ارـسک  رـصیق و  یگدـنز  هوحن 
نآ بـه ندـناسرن  هنادنــسپادخ و  ریغ  ياـه  هار  رد  نآ  شــشخب  لذــب و  ناشتاوهــش و  لاـیما و  هار  رد  ناناملــسم  لاـم  ندرک  فرــصم 
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یم اذل  دینک ؟ جر مـی  نا خـ ـ نآ هار  زا  ریغ  یهار  رد  ارچ  ار  ناناملـسم  لام  دـنیوگب :  ناناملـسم  هک  دـنراذگن  دـنریگب و  ار  شناقحتـس  مـ
يزاب  , قطنم نیا  اـب  مینک و  یم  فرـصت  لـخد و  لاوما  نیارد  دو  رظن خـ قبط  میتسه و  وا  ياـنما  مه  اـم  تسادـخ و  نآ  زا  لاـم  دـنتفگ : 

, دندز یم  دییات  تحص و  رهم  نآرد  ناش  هنارسدوخ  تافرصت  لخد و  رب  دندر و  ـمـ ـش ـی  ماور دو  يارب خـ ار  هّللا  لام  اب  هناهاوخلد  ندرک 
ود نیا  وا  لاثما  و  تسانعم .  کی  هب  ناناملـسم  لام  ادـخ و  لامو  دـهد  یم  نیا  فالخ  يا  هجیتن  هّللا  لام  لاملا  هلم  ـی کـه جـ ترو ـ ـص رد 
 (( هّللا لام  لاملا   : )) شا هلمج  نیا  زا  هیوا  رو مـعـ ـر مـنـظـ گا تسا .  يرگید  فالخ  کیره  هک  دـنتفرگ  هناگادـج  يانعم  ود  هب  ار  هلمج 

نازودنا جنگ  داب  تراشب  دنز :  دایرف  مدرم  نایم  رد  دیآ و  نوریب  وا  خاک  زا  رذوبا  هک  تشادنانعم  دوب , نآ  یعقاو  تسرد و  يانعم  نامه 
لها هب  صاـصتخا  زنک  هیآ  وا  رظن  هب  هک  دوب  هتفگ  رذوـبا  هب  هیوا  ـبـتـه مـعـ لا ناـشیاه .  تشپ  اـهولهپ و  اـه و  یناـشیپ  رب  نداـهن  غاد  هب  ار 
فرح هک  دنتشاد  رارـصا  نانآ  نامثع  فحـصم  نتـشون  ماگنه  رد  هک  دوب  نیا  اه  نآ  هب  وا  ین  ـیـ بد ـل بـ ماو ـ عزا یکی  دیاش  دراد و  باتک 

مه اه  نآ  دیگنج و  دهاوخ  دنرواینار  فرح  نیا  رگا  درک  دیدهت  یبا  هک  ـی  یا کـنـنـد تـا جـ بهذلا .  نوزنکی  نیذـلاو   )) هلمج زا  ار  واو 
دهد ناشن  هک  هدش  هتخادرپ  يا  هنوگ  هب  هچرگ  , درک لقن  بیعشزا  وا  فیـس و  زا  هک  يربط  نخـس  رد  ناتـساد  ـن  یا دنتـشونار . واو  راچان 

رب تلالد  ناتـساد  هت  رـس و  اـما  هدرک ـ  مه  حیرـصت  اـنعم  نیا  هب  شراـتفگ  زاـغآ  رد  يربطو  هدوب ـ  تسرداـن  هنیمز  نیا  رد  رذوبا  داـهتجا 
ـت سا يرور  بجاو و ضـ شقافنا  هک  ییاج  رد  هرقن  الط و  ندرک  هنیجنگ  ـت  مر ـفـه کـنـز بـر حـ یر ـ ـش ـه  یآ يرا ,  بـ دراد . وا  رظن  یتسرد 

نایم رد  ناـسحا  ریخ و  هار  ندومن  عطق  تمرح  نینچمه  عاـفد و  هار  رد  اـه  نآ  قاـفنازا  يراددوخ  تاـکز و  ناقحتـسم  نآ بـه  نداد  و نـ
رد ـی کـه  لاو ـ ما نایم  تسا و  شدرگ  رد  يراج و  اهرازاب  رد  هک  یلاوما  نایم  تسین  یقرف  قافنا  بوجو  رد تـعـلـق  و  دراد . تلالد  مدرم 

تنایخ ناناملسم ,  رادمامز  رظنزا  لام  ندناشوپ  ببـس  هب  هک  دراد  ار  یفاضا  هانگ  نیا   , لاوما ندرک  هنیجنگ  اهتنم  تسا ,  هدش  نفد  نیمز 
. دیآ یم  رامش  هبوا  هب  تبسن  بیرف  و 

 . یتسرپ لام  زا  یهن 

نآ زا  شیپو  دـنک  یمن  محر  وت  هب  وا  هک  اریز  نکن ,  محر  دوب . یهاوخ  وا  نآ  زا  وت  دـشابنوت , نآ  زا  رگا  وت  ییاراد  ع : )   ) نیـسح ماما   ـ
نآدهز هکلب  یـشابن ,  يزیچ  کلام  هک  تسین  نآدهز   : )) هک دـهز  ریـسفت  رد  دـنا  هتفگ  بوخ  چـه  روخبار .! نآ  وت  دروخب  ار  وت  وا  هک 

((. دشابن وت  کلام  يزیچ  هک  تسا 

 . شبحاص رب  لام  قح 
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ار یسک  ینک و  جر نـ ـش خـ هار رد  زج  يرواین و  تسد  هب  لالح  زا  زج  ار  نآ  هک  تسا  نیاوت  ییاراد  لام و  قح  اما  (ع : )  داج ما سـ ـ ما  ـ
لخب نآرد  رب و  راک  هب  تراگدرورپ  تعا  هار طـ رد  ار  یهدن .  حیجرت  دوخ  رب  ار ) ادخ  ریغ  ینعی   ) دنک یمن  رکـشت  ینادردق و  وت  زا  هک 

 . يزاس نآ  تاعبت  رابرسار  تمادن  ترسح و  راب  هک  زروم ,

 . لام يروآدرگ  رد  مدرم  تاقبط 

ندروآ ـت  ـسد رد بـه  ـد و  نراد تسود نـ ار  تورث  نتخودنا  يروآ و  عمج  لوا  هقبط  دنا :  هقبط  هس  ایند  رد  نم  تما  (ص : )  ادخ ربمایپ   ـ
نآ هک  تسا  يرادقم  نامه  ایند  رد  ناشیرگناوت  ودندنـسرخ  یتروع  رتسو  یعوجدس  هب  ایند  زا  هک  بـلـ ـنـد , ـشو نآ نـمـی کـ را  ـتـکـ حا و 
هار نیرتوکینو  نیرت  هزیکاپ  زا  ار  لام  ندرک  عمج  مود  هق  طـبـ دـسر . یمن  ناـشیا  هب  یهودـنا  میب و  هک  دنتـسه  دـناسرب . ترخآ  هب  ار  اـه 

. دنناسر کمکار  ناشناتسدیهت  دنیامن و  یکین  ناشناردارب  هب  دننک و  یگدیـسر  ناشنادنواشیوخ  هب  هلیـسو  نادب  ات  دنراد , تسود  شیاه 
دزودـنیب و دوخ  گرم  نامز  ات  ار  نآ  ای  , دروآ تسد  هب  لالح  ریغ  زا  یمهرد  هک  تسا  نیا  زا  رتناـسآ  شیارب  دـنز  زاـگ  ار  يا  هدـی  تـفـتـ
 ( باذعزا  ) دنوش هدوشخب  رگا  دنیآ و  راتفرگ  باذع  هبدـنوش  یـسرباسح  ـت  قد بـا  نا )  ـ ـش ـ لا هرا مـ ـ برد  ) ـر گا دزادرپن . ار  شقوقحو  قح 

هدش ضرف  بجاو و  اه  نآرب  هک  ار  یقوقح  دننک و  عمج  مارح  لالح و  هار  زا  ار  لام  دنراد  تسود  مو  ـ ـس طـبـقـه  دنرب . رد  هب  ملاس  ناج 
رد ار  ناشیاه  لد  تساراکتحا .  لخب و  يور  زا  دـنزرو , كاسما  رگاو  دـننک  یم  یجرخلو  فارـسا و  دـننک , جرخ  رگا  دـنزادرپن . تسا 

. دروآرد شتآ  هب  ار  ناشیا  ناشناهانگ  ببس  هب  هک  نآ  ات  هتفرگ  رایتخا 

. دنیب یم  يرگید  يوزارت  رد  ار  دوخ  لام  هک  یسک 

يارب ار  نآ  دروآ و  تسد  هب  اوراـن  هارزا  ار  یلاـم  هک  تـسا  يدرم  ترـسح   , تماـیق زوررد  اـه  ترـسح  نیرتـگرزب  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
خزود هب  نآ  هطساو  هب  یلوا  نآ  ودور  تشهب  هب  نآ  ببس  هب  دنک و  جرخ  ناحبس  يادخ  تعاط  هار  رد  ار  نآ  وا  دراذگ و  ثرا  هب  يدرم 

وا : ـ )) دنایامن یم  ناشیا  هب  تساه ـ  ترسح  هیام  نانآ  يارب  هک  ار ـ  ناشیاهراک  ادخ  نینچ  نیا   )) هیآ هرابرد  ع ـ )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دور ـ .
ای هک  دراذگ  یم  یقاب  ـی  ـس يار کـ ار بـ نآو  در  دنک و مـی مـیـ یمن  جرخ  ادخ  تعاط  هار  رد  لخب  يور  زا  ار  دوخ  لام  هک  تسا  يدرم 

يوزارت رد  تسا ,  هدوب  وا  نآ  زا  هک  ار  یلاـم  لاـم )  یلـصا  بحاـص  . ) وا تیـصعم  هار  رد  اـی  درب  یم  راـک  هب  ادـخ  تعاـط  هار  ردار  نآ 
تیوقت ار  وا  لام  نآ  نتشاذگ )  ثرا  هب   ) اب وا  درب , راک  هب  ادخ  تیصعم  هار  رد  ـر  گا دو و  ـ ـش هدوزفا مـی  شترـسحرب  دنیب و  یم  يرگید 

نیمه هرابرد  زین  ع ـ )   ) قداص ای  رقاب  ما  ـ ما دـیازفا ـ .) یم  وا  ترـسح  رب  مه  نیا  و   ) درب راک  هب  ادـخ  ینامرفان  هار  رد  ار  نآاـت  تسا  هدرک 
ياربار لاـم  نآ  دریم و  یم  دوـش و  یم  مورحم  دـهد  ماـجنا  يریخ  را  نآ کـ اـب  هک  نیا  زا  اـما  دروآ , یم  تسد  هب  ار  یلاـم  یمدآ  هیآ : ـ 

یم يرگید  يوزارت  رد  یکین  ياهراک  تروص  هب  دوب , هدروآ  تسد  دـهد . یم  ماجنا  یکینراـک  نآ  اـب  وا  دراذـگ و  یم  ثرا  هب  يرگید 
اب وت  زا  دعب  یهد  یم  حـیجرت  هک  نک  نامه  نآ  ابو  شاب  تلاوما  رد  شیوخ  یـصودو  تـو خـ مدآ ,  ـد  نزر يا فـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما دـنیب ـ .

. دوش نانچ  نآ 

. دروآ تسد  هب  اوران  زا  ار  یلام  هک  یسک 

ییاورپ هـر کـس  دو :  ـ مر لجوزع فـ يادـخ  دـنادرگ ـ  ریقف  ار  وا  دـنوادخ  دـنک , بسک  اوران  هب  ار  یلاـم  سک  ره  (ص : )  ادـخ ربماـی  پـ  ـ
هـر منک ـ .  شدراو  خزود  ياهرد  مادک  زا  هک  مشاب  هتـشادن  یکاب  تمایق  زور  دنک , بسک  رانیدو  مهرد  یهار  هچ  زا  هک  دـشاب  هتـشادن 
زا ار  یلام  هک  یـسک  درب ـ . شخزود  هب  اجک  زا  هک  دشاب  هتـشادن  یکاب  دنوادخ  دنک , لام  بسکاجک  زا  هک  دشاب  هتـشادن  ـی  کا کـس بـ

, دروآ تسد  هب  لـالحریغ  هارزا  ار  یلاـم  سک  ره  ع : )   ) قداـص ماـما  دـناشک ـ . شتآ  يوس  هب  ار  وا  لاـم  نآ  , دروآ تسد  هب  لـالحریغ 
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يا هدنب  هب  دـنوادخ  هاگره  هک  شک  ماقتنا  مان  هب  تسا  ییاه  نیمزرـس  ار  یلاعت  كرابت و  يادـخ  دوش ـ . طلـسم  وا  رب  بآو  لگ  ییانب و 
نآ رد  ار  لام  نآ  وا  دنادرگ و  طلـسم  يو  رب  ار  اه  نیمزرـس  نآ  زا  یکی  دنوادخ  دزادرپن , نآ  زا  ار  لجوزع  يادخ  قح  وا  دهد و  یتورث 

یهار رد  ار  نآ  دـنک , بسک  قحان  هب  ار  یلام  سک  ره  ع : )   ) یلع ماما  دراذـگ ـ . یقاب  دوخ  زا  ار  نآو  دریمب  هاگ  نآ  دـهد و  داب  رب  اـج 
 ( : ع  ) قداص ما  ـ ما دنک ـ . جرخ  اوران  هب  ار  نآ  دروآ , تسد  هب  شیاوران  هار  زا  ار  یلام  هک  یـسک  دـشاب ـ . هتـشادن  يرجا  هک  دـنک  جرخ 
ماما تمدـخ  ناسارخ  مدرم  زا  يا  هدـع  ددرگ ـ . مورحم  قح  هب  شیارب  نآ  ندـنام  زا  دـنک , لیـصحت  قحاـن  هب  ار  ییاراد  لاـم و  سک  ره 
نیا میوش ,  تیادف  دـندرک :  دربب . نیب  زا  رباهن ))  )) رد ار  نآ  دـنوادخ  , دروآ تسد  هب  شواهم ))   )) زا ار  یلام  سک  ره  دندیـسر . قداص 

(. دربب داب  ار  هدروآ  داب  (( ) دوشب مد  میمهف .  یمنار  هلمج 

 . لاوما ياجبان  ندرک  هنیزه 

شبحاص مان  راک  نیا  تسا و  فارسا  شاپو و  تخیر  لام ,  تهج  یب  ندیـشخب  اریز  دنک , هابت  ادابم  دراد , یلام  هکره  ع : )   ) یلع ماما   ـ
تشگ مورحم  نانآ  ینادردقزا  هک  نیا  رگم  دادن , شلهاان  هب  درکن و  جر  خـ دزاس . یم  تسپادخ  دزن  دنادرگ و  یم  دنلب  مدرم  نایم  رد  ار 
تقیقح رد  نآدـنک  ینادردـق  یتـسود و  راـهظا  يو  اـب  هک  دـشاب  یـسک  ناـنآ  ناـیم  رد  مـه  ـر  گا ـیـد و  ـسر يرگید  هـب  شعفن  ریخ و  و 

ماما دراد ـ . ترفن  لاؤس  يرایـسب  لام و  نداد  داب  رب  لاق و  لیقزا و  لجوزع  يادـخ  انامه  ع : )   ) مظاـک ماـما  تسا ـ .  غورد  یـسولپاچ و 
ندرک هابت  لاق و  لیق و  زا  دنوادخ  انامه  دیـسرپب . نمزا  ادخ  باتک  زا  نآ )  هرابرد   ) متفگ یثیدـح  نخـس و  امـش  يارب  هاگره  (ع : )  رقاب

لجوزع يادـخ  دومرف :  تسادـخ ؟  باـتک  ياـجک  رد  بلطم  نیا  هّللا ,  لوسر  نباـی  دـندرک :  تسا .  هدومرف  یهن  لاؤس  يرایـسبو  لاـم 
نآد ـ نواد کـه خـ ار ـ  دو  لاو خـ ـ ما و   : )) ـت سا هدو  ـ مر فـ تسین .  يریخ  ناشیا  ياه  ییوگزارزا  يرایسب  رد   : )) دیامرف یم  دوخ  باتکرد 
ارامش ددرگ  راکشآ  امـش  يارب  رگا  هک  ییاهزیچزا   : )) تسا هدومرف  و  دیهدم )) ناهیفـس  بـه  هداد ـ  رارق  امـش  یگدنز )   ) ماوق هلی  ـ ـسو ار 

يرایـسب لام و  نداددابرب  لاق و  لیق و  درادـن :  شوخ  امـش  ياربار  راک  هس  دـنوادخ  (ص : )  ادـخ ربمایپ  دیـسرپم ـ .)) دـنک , یم  تحاران 
ماما دناسر ـ . دوس  نادرم  هب  هک  تسا  نآ  ییاراد  لام .  ندرک  هابت  رد  هن  تسا و  دوخرب )  ) لالح ندرمش  مارح  هب  هن  ایند  هب  دهز  لاؤس ـ . 

زا مدرم  دناسر , دوس  مدرم  هب  نآ  هلیسو  هب  ات  دنک  عمج  یتورث  لا و  ـس مـ کر هـ دناسر ـ . دوس  نادرم  هب  هک  تسا  نآ  ییاراد  ع : )   ) یلع
بحاص تور  لا و ثـ مـ دننک ـ .) شدوبان  ایدـنربن  ار  شنامرف   ) دـننک عیاض  ار  وا  مدرم  دـنک , عمج  شدوخ  يارب  سک  ره  دـنرب و  نامرفوا 

رد (ص : )  ادـخ ربمایپ  دزاس ـ . یم  شراوخ  دزرو  لخب  هاگره  ودـنادرگ  یم  یمارگ  دـنک , شـشخب  لذـب و  ار  نآ  هک  ینامز  اـت  ار  دوخ 
, دـناسرندوس ار  وت  ییاراد  ع : )   ) یلع ماما  یـشابن ـ .  اه  نیا  نیرتناوتاـن  ثراوو .  يدوباـن  فلت و  تدوخ ,  دنکیرـش :  رفن  هس  وت  ییاراد 

تـسا یلابو  تورث  لام و  هنتف ـ .  هیام  نآ  نتـشادهگن  تسا و  هتخودنا  لام  نیا  ندیـشخب  هک  یتسار  دوش ـ . ادـج  وت  زا  هک  هاگ  نآ  رگم 
تسا و تمعن  نیرتـگرزب  ادـخ  تعاـط  هار  رد  لاـم  نیا  ندرک  جرخ  دتـسرف ـ . شیپ   ( شترخآ يارب   ) هک هـچ  نآ  رگم  شبحاـص ,  يارب 
هچ دنیوگ :  مدرم  و  داتـسرف ؟ شیپ  هچ   : دنیوگ ناگتـشرف  دریمب , هدـنب  هاگر  هـ تنحم ـ .  نیرتگرزب  وا  یـصاعم  هار  رد  شندرک  فرـصم 

, ددرگ امـش نـ ترـسح  هیام  ات  دـیراذگن  ياج  رب  دـشاب و  امـش  يارب  ات  دـیتسرف , ـیـش  پار دو  لا خـ يدا مـ ـ یز پـس ,  تشاذـگ ؟  ياـجرب 
تاقدـص و زا  شلاـمعا  ياـهوزارت  هک  تسا  یـسک  دنمتداعـس  دـنامب و  مورحم  دوـخ  لاـم  تعفنم  ریخ و  زا  هک  تسا  یـسک  مورحماریز 

 . تسرف شیپ  تیدنمزاینزور  يارب  ار  نآ  دازام  راد و  هگن  دوخ  ترورض  هزادنا  هب  ییاراد  لام و  زا  دوش ـ . نیگنس  تاریخ 

 . لام نیرتهب 

هک تسا  یلام  نآ  وت , لام  نیرتهب  دوش ـ . هتخادرپ  قوقح  ظـفح و  وربآ  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  یلاـم  نآ  لاـم  نیرتهب  ع : )   ) یلع ماـما   ـ
نآ لام ,  نیرتهب  ع : )   ) یلع ماما  تسا ـ .  هقدص  ياه  هتخودنا   , ناسنا لام  نیرتهب  (ع : )  اضر ماما  دـنک ـ . کمک  وت  هب  تزاین  عفر  يارب 
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نیرتهب دنوش ـ . هدیـشک  یگدنب  هب  ناگدازآ  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  یلام  نآ  لام ,  نیرتهب  وش ـ . ادا  قوقح  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  یلام 
نیرتهب دشاب ـ . هتـشاد  وت  رب  يرتوکینرثا  هک  تسا  یلام  نآ  اه  لام  نیرترب  دنوش ـ . هدیـشک  یگدـنب  هب  نادرم  نآ  اب  هک  تسا  نآ  اه  لام 

هک تسا  یلاـم  نآ  لاـم ,  نیرت  بـهـ دـشاب ـ . هتـشاد  يرتمزـال  رجاو  باوث  دروآ و  راـب  هب  ینادردـق  شیاتـس و  هک  تسا  یتورث  نآ  تورث 
. دنک تزاین  یب  هک  تسا  یلام  نآ  وت , لاوما  نیرتهب  دروآ ـ . راب  هب  تیارب  رجا  شیاتسو و  دراذگ  ياجرب  وت  يارب  مان  هتخودنا و 

 . لام نیرتدنمدوس 

زا رتدوس  رپ  یلام  چیه  ع : )   ) یلع ماما  تسین ـ .  دـنک , هدنـسب  هک  یکدـنا  هب  ندرک  تعانقزا  رتدـنمدوس  یلام  چـیه  ع : )   ) قداص ماما   ـ
تفگ میسرپ ؟  یم  میس  رز و  هرابرد  وت  زا  ام  ملمع .  داد  خساپ  تسیچ ؟  وت  ییاراد  دش :  لاؤس  رذوبا  زا  ع : )   ) مظاک ماما  تسیندرخ ـ . 

یتورث لام و  هجیتن  رد  هک   ) متـسین دعبزور  هشیدنا  رد  مزاغآ  یم  هک  ار  مبـش  متـسین و  مبـش  رکف  هب  منک  یم  عورـش  هک  ار  دوخ  زور  نم  :
دوس ار  وت  لام  ع : )   ) یلع ماما  تسوا ـ .  ربق  نمؤم  يودنک  : دـیامرف یم  هک  مدینـش   ( (ص ادـخ مینک .  یم  رابنا  نآ  رد  ار  دوخ  مزودـنیب . 

. دوش ادج  وت  زا  هک  هاگ  نآ  رگمدناسرن 

 . تسادخ نآ  زا  لام 

هک ره  هب  ار  کـلم  کـلم ,  هدـنراد  يا  اـیاد , را خـ بـ بـگـو :  ((. )) دـیهدب ناـشیا  هب  تسا  هداد  امـش  هب  ادـخ  هـک  یلاـم  نآ  زا  و   . )) نآرق
 , ینادرگ یمراوخ  یهاوخ  ار  هک  ره  یـشخب و  یم  تزع  یهاوخ  ار  هکره  يریگ و  یم  ار  کـلم  یهاوـخ  هک  ره  زا  یهد و  یم  یهاوـخ 

ناگدیرفآ دزن  ار  اه  نآو  تسادـخ  نآ  زا  لاوما  ع : )   ) قداص ماما  ییاناوت ـ .))  يزیچ  رهرب  وت  هنیآ  ره  تسوت ,  تسد  هب  اه  یبوخ  همه 
هنایم اب  دنـشوپب و  يور  هنایم  اب  دنـشونب و  يور  هنایم  اب  دـنروخب و  يور  ـه  نا نآ بـا مـیـ زا  هداد کـه  ناشنامرف  تسا و  هداهن  تناما  شیوخ 

دح نیا  زا  هک  دنـشخبب . دـنمزاین  ناـنمؤم  هب  ار  نآ  رب  دازاـمو  دـنوش  راوسو  دـنرخب  يراوس  هلیـسو  يور  هناـی  ـ ما جاودزا کـنـنـد و بـ يور 
نآ مارح و  دـشوپ  یم  نآ چـه  مار و  دـشون حـ یم  هچ  نآو  تسا  مارح  دروخ  یم  لاـم  نآ  زا  هچ  نآ  دوررتارف , يور )  هناـیم  لادـتعا و  )
هب هداد  يزیچ  یـسک  هب  دنوادخ  رگا  ینک  یم  فـکـر  تسا ـ .  مارح  دوش  یم  راوس  هچ  نآ  مارحدنک و  یم  جاودزا  لام  نآ  هلیـسو  هب  هچ 
 , هن تسارادـقم ؟  یب  راوخ و  وا  رظن  رد  هک  تسا  نیا  يارب  هدادـن  يزیچ  یـسک  هب  ـر  گا دراد و  مارتحاوا  هاگـشیپ  رد  هک  تسا  نیا  رطاخ 

ـنـد و ـشو ـپـ بو دنروخب  يور  هنایم  تیاعر  اب  هک  دهد  یم  هزاجا  ناشیا  هب  دراذگ و  یم  تناما  هب  ناسنادزن  هک  تسادخ  نآ  زا  لاوما  هکلب 
. دنناهرب یناشیرپزا  ار  اه  نآ  هلیسو  نیدب  دنهدب و  دنمزاین  نانمؤم  هب  ار  نآ  رب  دازام  دنوش و  راوس  ودنرخب  يراوس  هلیسو  دننک و  جاودزا 

سپس دشاب . مارح  وا  رب  دنک , زواجتدح  نیا  زا  هک  ره  تسا و  لالح  دنک  یم  جاودزاو  دوش  یم  راوس  دشون و  یم  درو و  نآ چـه مـی خـ
قح وا  دهد , يدرم  هب  تناما  هب  ار  یلام  دنوادخ  رگا  ینک  یم  لایخ  ایآ  درادن ,)) تسود  ار  ناراکفارساادخ  هک  دینکن  فارسا   : )) دومرف
رد درخب , رانیدرازه  هب  ار  يزینک  اـی  تسا ؟  یفاـک  شیارب  مه  یم  ـ هرد تسیب  بسا  هک  یلاـح  رد  درخب , مهرد  رازه  هد  هب  ار  یبسا  دراد 

نیا ـد  نواد رد حـقـیـقـت خـ دـینکن ـ . فارـسا   : )) تسا هدومرف  هک  نآ  لاح  دـنک  یم  تیافک  ار  وا  مه  يراـنید  تسیب  زینک  هک  یتروص 
امـش هب  ار  اه  نآ  دـیزادنا . راک  هب  تسا  هدرک  مولعم  لجوزع  دـنوادخ  هک  یتهج  رد  ار  اه  نآ  ات  تسا  هداد  امـش  هب  ار  يدایز  ياـه  لاـم 
لام نم ,  لام  : دیوگ یمدازیمدآ  دناوخ : ـ  یم  ار  رثاکتلا )) مکاهلا   )) هروس هک  یلاح  رد  (ص ـ )  ادـخ ربمایپ  دـیزودنیب ـ . هک  تسا  هدادـن 
یم هنهک  یـشوپ و  یم  اـی  يرب ,  یم  ناـیم  زا  يروخ و  یم  هک  تسا  يرادـقم  ناـمه  زج  يزیچ  تلاوـما  زا  اروـت  اـیآ  مدآ ,  رـسپ  يا  نم 
يو نآ  زا  زیچ  هس  اهنت  وا  لام  زا  هک  نآ  لاح  نم ,  لام  نم ,  لام  دیوگ :  هد مـی  بـنـ ینک ـ . ؟  یم  هناور  یهد و  یم  هقدـص  ای   , ینادرگ

ودور یم  ار  هیقب  , اه نیا  دـنک . یم  هریخذ  دـشخب و  یم  ای  دزاس , یم  هنهک  دـشوپ و  یم  ای  , دـنک یم  مامت  دروخ و  یم  هچ  نآ   : دـشاب یم 
زج وت  لام  ایآ  يدوبن ؟  وت  دوب و  کلم  هک  نم .  لام  نم ,  لامو  نم ,  کلم  نم ,  کلم  دیوگ :  یم  یمدآ  دراذگ ـ . یم  یقاب  مدرم  يارب 
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یقاب تترخآ )  يارب   ) یهد و یم  هقدـص  ای  ینادرگ  یم  هنه  یـشوپ و کـ یم  ای   , يرب یم  نایم  زا  يروخ و  یم  هک  تسا  يرادـقم  ناـمه 
تدوخ لام  زا  رتشیب  ار  يرگید  لام  هک  شیدنیب  سپ ,  ینیب ؟  یم  رفیکای  يو  ـ ـش ـمـت مـی  حر لومـشم  ای  نآ  رطاخ  هب  هک  يراذـگ  یم 

یهد و یم  هقدص  هک  تسا  يرادـقم  نامه  زج  تلاوما  زا  وت  ياربایآ  نم .  لام  نم ,  لام  دـیوگ :  یم  دازیمدآ  یـشاب ـ .  هتـشادن  تسود 
. ؟  ینک یم  هنهک  یشوپ و  یم  ای  يرب ,  یم  نیب  زاو  يروخ  یم  ای   , يراذگ یم  یقاب 

. ادخ لام  رد  مدرم  يربارب 

هجحیذ هام  زا  هدنام  بش  هدزای  هبنش  زور  اب  فداصم  بـیـعـت کـه  دش . تعیب  ع ـ )   ) یلع ماما  ینعی  ـ  ناشیا اب  سپس  یفاکسا :  رفعج  وبا   ـ
كالما کلم و  دـندش و  ایند  قرغ  هک  امـش  زا  یناسک  ادابم  ناه !  دومرف :  هاـگ  نآ  در و  کـ تفگ .  ادـخ  ياـنثو  دـمح  تفر و  ربنم  دوب ,

ـی یاو ـ سر هیام نـنـگ و  همه  نیا  دنتفرگ و  يور  ابیز  ناکزینک  ودندش  راوس  هلچ  قاچ و  نابسا  دندرک و  يراج  ـا  هر ـهـ نو دندروآ  مهارف 
سپ ناشمنادرگرب  دنناد  یم  هک  ناشقو  يو حـقـ ـ ـس هب  مراد و  زاب  دنا  هتفر  ورف  نآ  رد  هک  یتمعنو  زان  زا  ار  نانآ  هک  هاگ  نآ  دوش  نآ هـا 

زا يدرم  ره  هـک  دــینادب  ! درک مورح  نا مـ ـمـ قو زا حـقـ ار  ـب مـا  لا ـی طـ با ـر  ــس پـ  : دــنیوگب ادرف  دــنزیخرب و  راــکنا  يریگ و  هدرخ  هـب  , 
دیاـب دراد , يرترب  يرگید  رب  شندوب  یباحـصرطاخ  هب  هک  دـنک  لاـیخ  تسا ,  هدوـب  (ص )  ادـخ لوـسر  یباحـص  هکراـصنا  نارجاـهم و 

ار ـش  لو ـ سر اد و  تو خـ ـ عد يدرم کـه  ره  تسادخ و  اب  وا  رجا  باوث و  تسادنوادخ و  دزن  تمایق  يادرف  رد  راکشآ  يرتر  ـه بـ کد ـ ناد بـ
پـس تسا .  مالسادودح  قوقح و  بجوتسم  هنیآ  ره  دتسیا , یمام  هلبق  هب  ور  هدمآ و  رد  ام  نید  هب  هتفریذپار و  ام  نییآ  هدرک و  ـت  با ـ جا

يرترب يرگید  رب  ار  کی  چیه  هن  ـیـ مز نیارد  دوش و  یم  میـسقت  ناسکی  هب  ناتنایم  تسادخ و  لام  لام  دـیتسه و  ادـخ  ناگدـن  ـمـا بـ ـش , 
هدادن رارق  ناراگزیهرپ  شاداپ  دزم و  ار  ایند  دنراد . ار  باوث  نیرترب  شاداپ و  نیرتهبراگدرورپ  دزن  تمایق  يادرف  رد  ناراگزیهرپو  تسین 
یتـیزم يرگید  رب  ار  سک  چـیه  لاـملا  تیب  نیا  زا  يرادروخرب  رد  ع : )   ) یلع ماـما  تسا ـ .  رتـهب  ناـکین  يارب  تسادـخ ,  دزن  هچ  نآو 

دوخ هما  زا نـ رد بـخـشـی  دییادخ ـ . ناملسم  ناگدنب  مه  امش  تسادخ و  لام  نآ  اریز  تسا ,  هدرک  میـسقت  ار  نآ  دوخ  دنوادخ  تسین . 
دنرب یم  رـس  هب  ام  دزن  وت و  دزن  هک  یناناملـسم  هک  نادـب ,  دوب :  هرخ  ریـشدرا  رد  ترـضح  نآرازگراـک  هک  ینابیـش  هریبه  نب  ۀلقـصم  هب 

تیاعر ببـس  هب  ع )   ) یلع ماما  هب  هک  یماگن  هـ دـندرگ ـ . یم  زاب  دـنریگ و  یم  دـنیآ و  یم  تسا .  ناـسکی  لاـملا  تیب  نیا  زا  ناـشمهس 
ار يزوریپ   , ما هدـش  ناشرادـمامز  هک  یناسکرب  متـس  اب  هک  دـییوگ  یم  نم  هب  ـا  یآ دومرف :  دـنتفرگ , هدرخ  لاـملا  تیب  میـسقت  رد  يربارب 

راـک نیا  درگزگره  دـیآ , یم  رب  يا  هراتـس  یپ  زا  يا  هراتـس  نامـسآرد  دـنخرچ و  زور مـی  ـب و  ـش دـنگوس کـه تـا  ادـخ  هب  میوـجب ؟ 
هک یماگنه  تسادخ ـ .!  لام  لام ,  هک  نیا  هب  دسر  هچ  مدرک  یم  میـسقت  ناشنایم  ناسکی  هب  ار  نآ  دوب , یم  مه  مدوخ  تشگ .  مهاوخن 
ادخ هب  هک ـ  دینادب  شیرق ,  هورگ  يا  را , ـ ـص ـ نا نارجاهم و  تعامج  يا  دومرف :  درک و  ینارنخـس  هنیدمرد  تفرگ ,  هدـهع  هب  ار  تفالخ 

مـن کـه مراد .  یمن  رب  دوخ  يارب  يزیچامش  جارخ )  و   ) میانغ زا  نم  دشاب  اپرـس  برثی  رد  نم  زا  امرخ  تخرد  کی  یتح  یتقو  ات  مسق ـ 
هب ناتقوقح  قح و  زا  رتشیب  و   ) منک یماط  امـش عـ هب  مهد )  یم  اه  نآ  هب  ناشقح  هزادنا  هبطقف  و   ) منک یم  مورحم  ار  مناد  ـ نزر مدو و فـ خـ

بلاط یبا  نب  لیقع  ماما )  ردارب   ) ماگ ـن هـنـ یا رد  درک . مهاوخ  لمع  ناـسکی  هب  دیفـس  هایـس و  ناـیم  ناـمگ  یب  مهد ؟)  یم  يزیچ  اـمش 
اج نیا  رد  دنک . تمحر  تیادخ  نیـشنب ,   : دومرف ترـضح  یهد ؟  یم  رارق  ناسکی  هنیدـم  ناهایـس  زا  یهایـس  اب  ارم  تفگ :  تساخرب و 
هک داتسرف  ماغیپ  ع )   ) نانمؤمری ـ ما ـد بـه  یز ـۀ بـن  ما ـ سا اوقت ـ .! ای  نامیا  هقباس  هب  رگم  تسین  يرترب  نانآ  رب  ار  وت  دیوگب ؟ نخـس  هک  دوبن 
نآ يارب  هک  تسا  یـسک  مدـمآ .  یم  وتاب  مه  نم  یتفر ,  یم  ریـش  ماک  هب  رگا  هک  یناد  یم  مسقادـخ  هب  اریز  تسرفب ,  میارب  ارم  ياـطع 
نآ زا  شتفـالخ  ناـمز  رد  هک  هعمز  نب  هّللادـبع  هب  رادرب ـ . نآزا  یهاوـخ  یم  هچره  هنیدـم ,  رد  نم  لاـم  نیا  وـت و  تـسا .  هدرک  داـهج 

نانآ اب  ناشگنج  رد  ـر  گا تسا .  نانآ  ياهریـشمش  لصاح  ناناملـسم و  وت . زا  هن  تسا و  نم  زا  هن  لام  نیا  : ـ  دوب هدـیبلط  یلاـم  ترـضح 
 : یناد قا هـمـ ـحـ سا ـو  با تسین ـ .  اه  نآ  ریغ  ياه  ناهد  يارب  اه  نآ  جنرتسد  هنرگ  يراد و  مهـس  اه  نآ  دننام  مهوت  يا ,  هدرک  تکرش 
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مهرد يرادقم  هزادنا  دنتـساوخ .  ( لاملا تیب  زا   ) يزیچ ترـضح  نآ  زا  ودندمآ  ع )   ) یلع دزن  یلاوم ,  زا  يرگید  برع و  یکی  نز ,  ود 
رب ییرترب  لیعامـسا  نادـنزرف  يارب  تمینغ  نیا  رد  نم  تـسا .  مـجع  نز  نـیا  متـسه و  برع  ینز  نـم  تـفگ :  اـه  نآ  داد . كاروـخ  و 
رد نم  دنتـسه و  مالـسا  نادنزرف  ناناملـسم ,  لاملا : ـ  تیب  میـسقتزا  لاؤس  هب  خساپ  رد  ع ـ )   ) قداص ماما  مبای ـ .  یمن  قاحـسا  نادنزرف 
هک يرگید  رب  شلامک  لضف و  لیلد  هباـه  نآ  زا  یکی  ثاریم ,  رد  هک  منک  یم  یقلت  در  مـ تسادـخ .  مهن .  یم  يربارب  ناـنآ  ناـیم  اـطع 

مثیهلاوباو رسای  نب  رامع  هب  ار  هنیدم  لاملا  تیب  تیلوؤسم  ع )   ) نانمؤمر ـیـ ما باد :  ـن  با دوش ـ . یمن  هداد  يرترب  تسا ,  صقان  فیعض و 
 , پـس دنناسکی .)  ) دنا هتفریذـپ  ار  مالـسا  هک  ییاه  مجعو  اه  برع  هیلک  مجع و  يراصنا و  یـشرقو و  برع  تشون :  در و  ـپـ ـس ناهیت  نب 

تدوخ دومرف :  وا  هب  ع )   ) نینمؤـملاریما یهد ؟  یم  اـطع  ردـقچ  نیا  هب  درک :  ضرعو  ـد  مآ دو  ها خـ ـیـ ـس مـال  سـهـل بـن حـنـیـف بـا غـ
 ( : ع  ) قداص ماما  دیهدب ـ . رانید  هس  شدوخ  دننام  زین  وا  مالغ  هب  دنا . هتفرگ  هزادـنا  نیمه  زین  رانید . هس  درک :  ضرع  يا ؟  هتفرگردـقچ 
ماما دنهدب ـ . دوخ  ياکرش  ریغ  هب  ار ) اه  نآ  مهس   . ) تسا هداد  رارق  کیرش  لاوما  رد  ار  ناتـسدیهت  نارگناوت و   , یلاعت كرابت و  يادخ 

نایمار نآ  رگنب و  دوش  یم  عم  وت جـ دزن  هک  ادـخ  لام  زا  هچ  نآ  هب  هکم : ـ  رد  دوخ  رازگراـک  ساـبع  نب  مثق  هب  يا  هماـن  رد  ع ـ )   ) یلع
هک یناسک  نایم  ار  نآ  ات  تسرفب ,  ام  يارب  ار  شدازامو  نک  رپ  ار  رقف  الخ  نآ  اـب  نک و  شخپ  تنوماریپ  هقطنم  ناگنـسرگ  ناراولاـیع و 

یمن یلویت  چیه  دوش و  یم  یغلم  هدیـشاپ و  مه  زا  اه  لویت  , دـنک مایق  ام  مئاق  هک  ـی  نا ـ مز ـر(ع : )  قا ما بـ ـ ما مینک ـ .  میـسقت  دنتـسه  ام  دزن 
ادـخ هب  دـنادرگزاب : ـ  ناناملـسم  هب  اراه  نآ  ترـضح  دوب و  هدرک  یـضعب  لویت  نامثع  هک  ییاـه  نیمز  هراـبرد  ع ـ )   ) یلع ما  ـ ما دـنام ـ .

تسا و هدرتس  ـت گـ لاد ـنـه عـ مادار ـ یز ـم ,  نادر زا مـی گـ ار بـ نآ  هنیآ  ره  دشاب , هتفر  نازینک  ياهب  ای  نانز  نیباک  هب  هک  منیبب  رگادنگوس 
اما رتشا : ـ  کلام  هب  شنا  ـ مر رد فـ دیآ ـ .! رتگنت  وا  رب  دادـیب  دـنکن ) لمحتار  نآ  شیگدرتسگ  همه  اب  و   ) دـیآ گنت  وا  رب  تلادـع  هک  ره 
هب تسد  دوـخ  ناـیم  ار  ادـخ  لاـم   , هجی رد نـتـ ـد و  نر هد گـیـ هب عـهـ اـه  نآ  ناراـکبانو  نادرخباـن  ار  تما  نیا  راـک  هک  تسا  نیا  نم  مغ 

. دنریگ یگدنب  هب  ار  وا  ناگدنب  ودننادرگ  تسد 

 . لاملا تیب  و  ع )   ) یلع ماما 

نیا ات  دومرف :  یم  درازگ و  یم  اج  نآ  ردزاـمن  تعکر  ود  درک و  یم  وراـج  ار  لاـملا  تیب  هعمج  ره  ع )   ) یلع ما  ـ ما مـجـمـع تـیـمـی :   ـ
یم زامن  نآ  رد  سپـس  درک و  یموراج  ار  لاملا  تیب  ع )   ) یلع ماـما  وم :  هـ دـهد ـ . تداهـش  نم  قح  رد  تماـیق  زور  لاـملا )  تیب   ) هک

ره ع )   ) یلع ما  ـ ما هـمـو :  تشادن ـ .  هگن  ناناملـسم  زا  ار  یلام  نآ  رد  هک  دـهد  تداهـش  وا  قح  رد  تمایق  زور  هک  دـیما  نیا  هب  درازگ ,
ود امـش  دومرف :  یم  دـعب  ودروآ  یم  ياج  هب  نآ  رد  زامن  تعکر  ود  سپـسو  دیـشاپ  یم  بآ  درک و  یم  وراج  ار  لاـملا  تیب  هعمج  زور 

يارب ار  لاـملا )  تیب  زا   ) يزیچ  ( (ص ادـخ لوـسر  نـم  تـسود  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما دـیهد ـ . تداهـش  نـم  يارب  تماـیقزور  رد  تـعکر , 
لاس ات  یلاس  زا  ار  لاوما  دـهد و  بیترتاهرتفد  هنیمز  نیا  رد  هک  داتفا  رکف  ـا عـمـر بـه  ما درک . یم  نینچ  زین  رکبوبا  تشاد و  یمن  هگنادرف 
هعمج هب  هعمج   ( ع  ) یلع  : دیوگ یم  محازم ,  نب  كاحض  يوار ,  درک . یم  (ص )  ادخ لوسر  متـسود  هک  منک  یم  درک . یم  هریخذرگید 
ینیچ هویم  ره  هک  یلاح  رد  تساه ,  نآ  نایم  رد  مه  شیاـه  بوخ  ما و  هدـیچ  نم  هک  ـت  ـسا يا  هو  ـن مـیـ یا دومرف .:  یمو  داد  یم  اـطع 

یتح ع )   ) یلع نـالجع :  نب  نا  ـمـ حر ـ لاد عـبـ 2 ـ . )) ( )) دروخ یم  شدوخ  دـنیچ  یم  هچ  نآ  (و  دور یم  شدوخ  ناهد  يوس  هب  شتـسد 
دراو هفوک  هبحر  هب  هک  مدوب  ناناوجون  نایم  یناوجون  یبعـش :  درک ـ . یم  میـسقت  مدرم  نایمار  اـه  نیا  لاـثما  هریز و  لدرخ و  تاـبوبح و 
لام نآ  تمس  درک و سـپـس بـه  یم  رودار  مدرم  نآ  اب  تشاد و  تسد  هب  يا  هنایزاتو  هداتسیا  میـس  رز و  هپک  ود  نایم  مد کـه  ـ ید مدش . 

 . تشگرب شا  هناخ  فرط  هب  یلاـخ  تسد  دوخ  دـنامن و  یقاـب  يزیچ  نآ  زا  هک  ییاـج  اـت  درک , یم  میـسقت  مدرم  نیب  تشگ و  یمرب  اـه 
یلع متفگ :  يدید ؟  ار  یسک  هچ  مرـسپ ,  گـفـت :  ار . اه  نآ  نیرت  قمحا  ای  مدید  ار  مدرم  نیرتهب  زورما  مناد  یمن  متفگ :  متفر و  مردپ 

 . میتفر ع )   ) یلع دزن  هب  ربنق  اب  ناذاز :  يا ـ .  هدید  ار  مدرم  نیرتهب  مداد .  دنک . یم  ار  راک  نیا  هک  مدـید  ار  نانمؤمریما ,  بلاط ,  یبا  نب 
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امـش داـتفا . نیمیـس  نیرز و  تفر .  شا  هناـخ  دـییایب . نم  اـب  متفگ :  ما .  هتفهن  يا  هنیجنگامـش  يارب  هک  نینمؤـملا  ریما  يا  زیخرب  تفگ : 
یم نم  هناخ  هب  ناوارف  یشتآ  دوب  رتهب   : دومرف ع )   ) یلع ما !  هتخودنا  امـش  يارب  ار  اه  نیا  نم  ور  نیا  زا  ینک و  یم  میـسقت  تسه  هچره 

فارطا هبدوب  هدـیرپ  اه  نآ  موس  کی  اـی  فصن  هک  یلاـح  رد  اـهماج  تفوک و  لاوج  نآ  رب  دیـشکرب و  ار  شریـشمش  هاـگ  نآ   ! يدـنکفا
رد ـش هـم  یا ـهـ بو ما و خـ هد  ـت کـه مـن چـیـ ـسا يا  هو  ـن مـیـ یا دندرک . دینک . میـسقت  مهـس  دنچ  هب  ار  اه  نیا  دومرف :  دندش . هدـنکارپ 

, اـهدرز يا  دـیبیرفب , ار  يرگید  اهدـیپس , يا  ور . یم  شدوخ  ناـهد  يوـس  هب  شتـسد  ینیچ  هوـیم  ره  هک  یلاـح  رد  تساـه ,  نآ  ناـی  مـ
يا هپک  رز و  زا  يا  هپکو  دیناشن  دوخ  ربارب  رد  ار  ناجنـسرز  نارادوزارتو و  دروآ  ار  لاوما  ع )   ) یلع (ع : )  رقاب ماما  دیبیرفب ـ . ار  يرگید 

ـت کـه مـن سا يا  هو  ـن مـیـ یا دیبیرفب . ارم  ریغ  دیوش و  دیفـسو  دیوش  خرـس  اهدیفـس , يا  و  اه , خرـس  يا  دومرف . درک و  تسرد  میـس  زا 
حلاص وبا  دور ـ . یم  شدوخ  ناهد  يوس  هب  شتسد  ینیچ  هویم  ره  هک  یلاح  رد  تسا ,  نآ هـ نا  رد مـیـ ـش هـم  یا بو هـ ما و خـ هد  چـیـ

نآ هب  مدرمو  دـشاب  اج  نیا  رد  نیا  هک  منیبن  دومرف :  پـس  دـید . يزیچ  اج  نآ  رد  دـش و  لاملا  تیب  دراو  هک  مدـید  ار  ع )   ) یلع ناـمس : 
اج نآ  رد  ترضح  دندرک و  یـشاپ  بآ  وراج و  ار  لاملا  تیب  داد  نامرف  دندرک و  میـسق  ار تـ نآ  دادروتـسد  هاگ  نآ  دنـشاب ! هتـشاد  زاین 

ناکم نآ  رد  سپـسو  دـندرک  یم  وراج  ار  نآ  داد  یم  روتـسد  لاملا ,  تیب  میـسقت  زا  سپ  ع )   ) نینمؤملا ـیـر  ما تفخ ـ .  ای  درازگ , زامن 
. دهد یم  داب  ربار  لمع  هک  یهانگ  زا  وت , هب  مرب  یم  هانپ  ایادـخراب , تفگ :  یم  دوخ  ياعد  رد  درک و  یم  اعد  هاگ  نآ  درازگ و  یم  زامن 
تمـصع و هدرپ  هک  یهانگ  زا  وت , هب  مرب  یم  هانپ  دوش . یم  اعد  تباجا  عنام  هک  یهانگ  زا  وت , هب  دشخب . یم  باتـش  ار  وت  باذع  مشخ و 

. دریگ یم  ار  اه  هرهب  بیصن و  ولج  هک  یهانگزا  وت , هب  مرب  یم  هانپ  دروآ و  یم  ینامیشپ  هک  درد . یم  ار  یکاپ 

. دننک تیاعر  تسا  هتسیاش  لاملا  تیبظفح  يارب  تلود  نارازگراک  هچ  نآ 

دیـسیونب و مه  هب  کـیدزن  ار  ناتیاهرطـسو  دـینک  کـیراب  ار  ناـتیاه  ملق  كوـن  دوـخ : ـ  نارازگراـک  هب  يا  هماـن  رد  ع ـ )   ) یل ما عـ ـ ما  ـ
ناناملسم لاوما  اریز  دیزیهرپب , ییوگ  هدایز  زاو  دیسیونب  ار  بلطم  بلو  مالک  ناج  دیزرو و  يراددوخ  نم  يارب  یفاضا  بلاطم  نتشونزا 

. دبات یمن  رب  ار  نایز  ررض و 

 . لاوما نیرتدب 

كراـبت و يادـخ  ـر(ع : )  قا ما بـ ـ ما دوشن ـ . هتخادرپ  نآ  زا  ناحبـس  يادـخ  قح  هک  تسا  یلاوـما  نآ  لاوـما ,  نیرتدـب  ع : )   ) یلع ماـما   ـ
هب تسا  هدـش  هتـسب  نانآ  ياه  ندرگ  هب  ناشیاه  تسد  هک  یلاح  رد  دروآ  یم  نوریب  ناشیاهروگ  زا  ار  يا  هدـع  تماـیق  زوررد  یلاـعت , 
اه نیا  دـنیوگ :  یمو  دـننک  یم  شنزرـس  تدـش  هب  ار  نانآ  کـه  دـنرادرب . يزیچ  یتشگنارـس  هزادـنا  هب  اه  نآ  اب  دـنناوت  یمن  هک  يروط 
قح اه  نآ  دومرفاطع و  نانآ  هب  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  نانیا  , دندرک غیرد  رایسب  يریخ  زا  ار  یکدنا  لامو )   ) ریخ هک  دنتـسه  یناسک 

تخادرپ شتاکزو  دوشن  قافنا  ادـخ  هار  رد  نآ  زا  هک  تسا  یلام  نآ  لام ,  نیرتدـب  ع : )   ) یلع ماما  دـنتخادرپنار ـ . دوخ  لاوما  رد  ادـخ 
. دروآ راب  هب  شهوکن  هک  تسا  یلام  نآ  اه  لام  نیرتدب  دناسرن ـ . يدوس  دوخ  بحاص  هب  هک  تسا  یلام  نآ  لاوما ,  نیرتدب  ددرگن ـ .

 ((. هماع توبن   )) توبن 1

. ادخ هب  توعد 

یباذـعزا دـشخبب و  ار  امـش  ناهانگ  ادـخ )  ) ات دـیروآ  ناـمیا  وا  هبو  دـیهد  تبثم )   ) خـساپ ار  ادـخ  هدـننک  توعد  اـم , مو  يا قـ  . )) نآرق
تایح مـی امـش  هب  هک  دـندناوخ  ارف  يزیچ  هب  ار  امـشربمایپ  ادـخ و  نوچ  دـیا , هدروآ  نامیا  هک  ینا  ـ ـس يا کـ ((. )) دـهد ناتناما  روآدرد 
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زا پـیـش  ((. )) دش دیهاوخ  روشحم  وا  دزن  رد  مه  ددرگ و  یم  لیاحوا  لد  ناسنا و  نایم  ادـخ  هک  دـینادب  دـینک و  تباجا  ار  نانآ  , دـشخب
 ( لاجم  ) ناتیارب هن  یهانپ و  امـش  يارب  دینک . تباجا  ار  ناتراگدرورپ  دشابن , یتشگربادـخ  بناج  زا  ار  نآ  هک  دـسر  ار  يزور فـ نآ کـه 

ع  ) یلع ما  ـ ما دنک ـ .)) یم  تیاده  تسار  هار  هب  دهاوخب  ار  هکره  دناوخ و  یم  ارف  تمالس  يارس  هب  ار ) امش   ) ادخ و   ((. )) تسا يراکنا 
دش و هدناوخار  يرا فـ ـتـگـ ـسر ـت و  ـسار هار  هب  دش و  اریذپو  دینـش  ار  يا )  هنامیکح  نامرف  و   ) مکح هک  ار  یناسنا  دنک  تمحر  ادخ  ( : 
ار نآ  دیا . هدش  هدناوخ  ارف  يراکـشآ  نشور و  عوضوم  هب  امـش  تفای ـ .  ییاهر  تفرگ و  ار  ییامنهاردنبرمک  تشگ و  کیدزن  نادب )  )
, دینک لمع  راکـشآ  ییاه  هناشن  قبط  رب  دانک , تمحر  نات  ـ یاد خـ سانیبان ـ .  هک  شدـنیب  یمن  سک  نآ  اهنت  تساونـشان و  هک  دونـش  یمن 

شیوخ راک  نایاپ  نآاب  هک  تسا  ـنـد  مدر لد شـخـص خـ و چـشـم  دناوخ ـ . یمارف  تمالس  يارـس  هب  ار  امـش  تسا و  نشور  هار  هک  اریز 
تـسرپرس زا  دیهد و  تبثم  دنک . یم  یتسرپرـس  هک  تسا  یتسرپرـس  دناوخ و  یم  ارف  هک  دسانـش . یم  ار  نآ  زارفو  بیـشن  دـنیب و  یم  ار 

یمدونــشخ هاـگ  دونــشخان و  هاـگ  ار  امــش  نآ  دـینآ و  قاـت  ـ ــش ـ مو ـنـد  موزرآ ـمـا  ــش ـی کـه  یا ـیـ ند ـن  یا ـیـد کـه  ناد بـ دــینک ـ . يوریپ 
ندناسرترطاخ هب  ار  شیاه  عمط  شیاه و  نتشاد  دیشاب . هدش  هدناوخ  ارف  نآ  هب  ای  هدیرفآ  نآ  يارب  هک  تسین  یلزنمرسوامش  يارس  , دزاس

هب شندش  هدیمان  تلع  نایب  رد  (ص ـ )  ادخ ربما  پـیـ دیا ـ . هدش  هدناوخ  ارف  نادب  هک  دیباتـشب  ییارـس  يوس  هب  نآ  رد  دـینک و  اهر  شیاه 
دینادب ع : )   ) یلع ماما  منک ـ .  یم  توعد  لجوزع  مراگدرورپ  نید  هب  ار  مدرم  نم  هک  تسا  ببـس  نادب  یعاد  اما  و  رگتوعد : ـ )  ) یعاد

ار نیگنس  راب  دیدش و  یم  هدوسآ  يورجک  تمحز  زا  درب و  یم  ربمایپ  نشور  هار  هب  ار  امـش  دیدرک , یم  يوریپ  دوخرگتوعد  زا  رگا  هک 
. دیتخادنا یم  ورف   ( ناتی ) اه ندرگ  زا 

. دنونش یم  هکدنهد  یم  خساپ  یناسک  تقیقح  رد 

تخیگنادهاوخرب تمایق )  رد   ) دنوادخ ار  ناگدرم  اما )  ) دنراد و اونـش  شوگ  هک  دننک  یم  تباجا  ار ) وت  توعد   ) یناسک اهن  تـ  . )) نآرق
زا ادخ  ییامنهار  یب  هک  نآ  زا  رتهارمگ  تسیک  دننک و  یم  يوریپ  ار  دوخ  ياه  سوهطقف  هک  نادـب  دـندرکن , تباجا  ار  وت  رگا  سپ  . ))

لزان هچ  نآ  هک  دینادب  دندرکن , تباجا  ار  امـش  رگا  سپ ,  ((. )) دنک یمن  تیاده  ار  رگمتـس  مدرم  دنوادخانامه  دـنک ؟ يوریپ  شـسوه 
تباجا ار  ادخ  هدننک  توعد  هک  یـس  و کـ (( .)) ؟ دیهن یم  ندرگ  امـش  ایآ  سپ  تسین .  وا  زج  يدوبعم  هک  نیا  تسادـخ و  ملع  هب  هدـش 

 , يدوبعم راگدیرفآ و  هک  يا  وت , یهزنم  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما درادن ـ . یناتسود  وا  ربارب  رد  تسین و  ادخ )  ) هدننک هدنامرد  نیمز  رد  دنکن ,
یندیماشآ لماش  يا  هدرتسگ  ناوخ  نآرد  يدیرفآ و  ار ) ترخآ   ) ییارس دنیآرد , هب  دنلبرس  وت  شیامزآ  زا  تناگدیرفآ  هک  نآ  يارب  وت 

هب هک  يداتـسرف  يا  هدـننک  توعد  هاگ  نآ  يداد ,  رارق  اه  هویم  اهرازتشک و  اهرهنو و  اـه  خاـک  ناراکتمدـخ و  نارـسمه و  یندروخو و 
 , يدرک ناشقیوشت  هچ  نآ  هب  هن  دندیزرو و  تبغر  يدرک  بیغرت  ار  نانآ  هچ  نآ  هب  هن  دـندرک و  ـت  با ـ جا دـناوخ . ارف  يارـس  نیا  يوس 

. دندش ناتسادمه  نآ  نتشاد  تسود  ردو  دنتشگ  اوسر  نآ  ندروخ  اب  هک  دندروآ  يور  يا  هشال  هب  هکلب  ـد ! نداد نا  قا نـشـ ـتـیـ شا

 . توبن هفسلف 

 . لماکت 1 ـ 

 : بـگـو دنتخانـشن . دیاب  هک  نانچ  ار  ادخ  یگرزب  تسا ,  هدرکن  لزان  يزیچ  يرـشب  چیه  رب  ادخ  دـنتفگ :  دوهی )  ) هک ها  نآ گـ و   . )) نآرق
( ام و شـ  ) ـت سادو ـنـمـ هر ـی و  یا ـنـ شور مدرم  يارب  هک )  یباتک  نامه  ( ؟  هدرک لزان  تسا ,  هدروآ  یسوم  هک  ار  یبات  نآ کـ چـه کـسـی 

دیتسناد یم  دیراد . یم  ناهنپار  يرایسب  دینک و  یم  راکـشآ  دیهاوخ ) یم  هچ  نآ   ) ار نآ  هکدیروآ  یم  رد  ییاهراموط  تروص  هب  ار  نآ 
یقیدنز هب  خسا  رد پـ ع ـ )   ) قدا ما صـ ـ ما دنوش ـ .)) مرگرس )   ) يزاب هب  دوخ  لطاب )  . ) دش هتخومآ  امش  هب  نآ )  هلیـسو  هب   ) ناتناردپ هن  و 
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نآ همهزا  ام و  زا  رترب  تسا  يا  هدنزاس  راگدیرفآار و  ام  هک  میدرک  تباث  نوچ  ینک : ـ ؟  یم  تباث  یهار  هچ  زا  ار  ناربمایپ  دیسرپ :  هک 
اب دنناوتب  هجیتنرد ,  دـننک و  شـسمل  ای  دـننیبب  ار  وا  شناگدـیرفآدشابن  اور  هک  يروط  هب  تسا  لاعتمو  میکح  هدـنزاس  نآ  هدـیرفآ و  هچ 

یناگداتسرف ناریفسدوخ و  قلخ  نایم  رد  هک  دش  تباث  دننک , هجاحمو  ثحب  مه  اب  دنزاس و  رارقرب  هطـساو  یبو  میقتـسم  طابترا  رگیدکی 
ناشیدوبان يراگدـنام و  لماوع  ناـشعفانم و  حـلاصم و  هب  ار  ناـنآو  دـننک  یم  ناـیب  شناگدـنب  ناگدـیرفآ و  ياربار  وا  نانخـس  هک  دراد 

دننک یم  یهن  رمااناد و  میکح  يادخ  بناج  زا  هک  دنتسه  یناسک  ناگدیرفآ  نایم  رد  هک  دوش  یم  تباث  نیار ,  ـ با بـنـ دنوش . یم  نومنهر 
تمکح هب  هدش و  تیبرت  تمکح  هب  هک  ینامیکح  دن , ـتـ ـس وا هـ نا خـلـق  زا مـیـ يا  هد هـ ـ یز ـ گر بـ دنـشاب . یم   , لجوزع وا , يوگنخـس  و 

بناج زا  تسا و  توافتم  نانآ  اب  یلک  هب  ناشلاوحا  دـنمدرم , رگید  دـننام  یندـب  نامتخاس  تقلخ و  رد  هک  نآ  اب  دـنا و  هتـشگ  ثو  مـبـعـ
زا يوریپو  تعاطا  اه و  نآ  قیدصت  ناربمایپ و  تخانش  موزل  تلع  هرا  ـ برد ـا(ع ـ )  ضر ما  ـ ما دنا ـ . هدش  دییات  تمکحاب  اناد  میکح  يادخ 

یتسه هدنزا  سـ ـی ,  فر زا طـ دننک و  كرد  الماک  ار  ناشحلاصم  هک  دنتسین  رادروخرب  یناوت  تعیبط و  نانچ  زا  دوخ  مدرم  نو  چـ ناشیا : ـ 
ادخ نایم  دیاب  راچان  سپ  تسا ,  نشورالماک  زین  وا  كاردا  زا  ناگدنب  یناوتان  فعـضو و  دوش  هدهاشم  هک  تسا  نآ  زا  رتالاو  رتربزین و 

ناـیز نیماـت و  ار  ناـشعفانم  هچ  نآ  هب  دـناسر و  نا بـ ـ نآ ار بـه  وا  يا  شزو هـ ـ مآو ـی  هاو رماوا و نـ هک  دـشاب  موصعم  يا  هداتـسرف  مدرم  و 
رگا درادـن . دوجو  دنـسانشب  ار  ناشنایزو  دوس  دـنراد و  زاین  نادـب  ار  هچ  نآ  نآ  اب  دـنناوتب  هک  دزاس . ناشهاگآ  , دـنک یم  عفد  ار  ناشیاه 
درک یمن  لـح  ار  یلکـش  تشادـن و مـ یلـصاح  ناـنآ  يارب  ربماـیپ  ندـمآ  دوـبن , مزـال  بجاو و  مدرم  رب  وا  زا  تعاـطا  ربماـیپ و  تخاـنش 
رود هب  هدـیرفآ ,  نقتم  باتکو و  باسح  اب  ار  زیچ  همه  هک  یمیکح  دوجوم  زا  راـک  نیا  دوب و  دـنمدوسان  هدوهیب و  يراـک  وا  نداتـسرفو 

 . تسا

. اه توغاط  هطلس  زا  ناسنا  ندیناهر  2 ـ 

یـسک ـت  ما نآ  زا  دیزیهرپب . توغاط  زا  دیتسرپب و  ار  ادخ  دیوگب ):  ات   ) میتخیگنارب يا  هداتـسرف  یت  ـ ما نا هـر  رد مـیـ ـنـه  یآ هـر   . )) نآرق
بیذـکت ماـجرف  دـینیبب  دـیدرگب و  نیمز  تسا .  راوازـس  وا  رب  یهارمگ  هک  تسا  یـسک  ناـشیازا  هدرک و  تیادـه  ار ) وا   ) ادـخ هک  تسا 

ناگدنب داب . هدژم  ار  نانآ  دنا , هتشگ  زاب  ادخ  يوس  هب  دنا و  هدرک  يرود  توغاط  شتسرپ  زا  هک  نانآ  و   . )) تسا هدوب  هنوگچ  ناگدننک 
فقسا اد بـه  هدا خـ ـتـ سر دمحم فـ زا  بوقعیو ,  قاحسا  میهاربا و  دوبعم  مان  هب  نارجن : ـ  مدرم  هب  دوخ  همان  رد  (ص ـ )  ادخ ربمایپ  ارم ـ .))

 . میوگ یم  شیاتس  ساپـس و  ار  بوقعی  قاحـسا و  میهاربا و  دوبعم  نامه   , هّللا امـش  اب  ادصمه  دیروآ  مالـسا  رگا  نارجن ,  مدرمو  نارجن 
(ص دمحم دنوادخ , ع : )   ) یل ما عـ ـ ما منک ـ .  یم  ناتتوعد  ادخ , تیالو  هب  ناگدنب  تیالو  زا  مناوخ و  یم  ارف  ادخ  یگدنب  هب  ناگدـنب , 
رد شیوخ  تعاط  هب  ناطیـش  تعاط  زا  دـناشک و  نوریب  دوخ  تداب  يوس عـ هب  اه  تب  تدابع  زا  ار  شناگدـنب  اـت  تخیگنارب  قح  هب  ار  ( 
وا دوجو  هب  شدنسانشب و  , دنتخانش یمن  ار  ناشراگدرورپ  هک  ماگنه  نآ  رد  ناگدنب  ات  دومن  راوت  ـ سا راکشآ و  ار  نآ  هک  ینآرق  اب  دروآ ,
قح هب  ار  (ص )  دمحم یلاعت  كرابت و  يادخ  دننک ـ . تابثا  , دـندرک یمن  رواب  هک  ار  وا  یتسه  دـننک و  فارتعا  , دـندرک یم  شراکنا  هک 
زا دوخ و  تادـهعت  هب  شناگدـنب  تادـهعت  زا  ـد و  نا ـ ـش ـش بـکـ یو ـی خـ گد هب بـنـ شناگدـنب  تدابع  زا  ار  دوخ  ناگدـنب  ات  تخیگنارب , 
زا و  يوما : ـ  يافلخزا  یکی  هب  دوخ  همان  رد  (ع ـ )  رقا ما بـ ـ ما دوخ ـ . تیالو  هب  شناگدـنب  تیالو  زا  دوخ و  تعاط  هب  شناگدـنب  تعاـط 

ار حـفـظ دود  هدر کـه حـ طر کـ ـ ـش تسا .  هداد  يرترب  رگید )  ) لامعا رب  ار  نآ  لجوزع  دنوادخ  هک  داهج  نتـشاذگورف  تسا  هلمج  نآ 
هب ناگدـنب و  تداـبع  ياـج  هب  ادـخ  تداـب  ـت و بـه عـ ـسا نا  ـ گد تعاـط بـنـ ياـج  هب  ادـخ  تعاـط  هـب  تو  ـ عد  , نآ لوا  مد  کـنـنـد و قـ

هتخیگنارب رگید , يا  هدـع  ندروآ  دورف  يا و  هدـع  ندرب  الاب  يارب  نم  (ص : )  ادـخ ربمایپ  ناگدـنب ـ .  تیمکاح  ياج  هب  ادـخ  تیمکاح 
ات دـینک  تباجا  مناوخ ,  یم  ارف  مناشکبامـش .  يوس  هب  ار  یهاشداپ  مگنجب و  ایند  ناـهاش  همه  اـب  اـت  تخیگنارب  ارم  دـنوادخ  ما ـ .  هدـش 
 , توعد زاغآ  رد  هک  یماگنه  دـیدرگ ـ . تشهب  نارایرهـش  دـنوش و  امـشربنامرف  اه  برع  ریغ  دـیوش و  اه  برع  ياورنامرف  هلیـسو  نادـب 
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همه يوس  ار بـه  ـد مـ نواد خـ  , ـمـطـلـب لا نار عـبـد  ـ ـس يا پـ دومن : ـ  نایب  ناـشیاربار  توبن  تیآ  درک و  عمج  ار  دوخ  کـیدزن  ناـشیوخ 
ود هب  ار  امـش  هد .))  میب  ار  تکیدزن  ناشیوخ  و   : )) هدومرف لجوزع  يادـخ  اریز  تسا ,  هداتـسرف  اصوصخ  امـش  يوس  هب  اـمومع و  مدرم 

دنمشزرا . نارگ و  لامعا  يوزارت  رد  اما  تسا  ناسآ  شنتفگ  هک  مناوخ  یم  ارف  هملک 

زا دیور و  یم  تشهب  هب  هملک  ود  نیا  هطـساو  هب  دنوش و  یم  امـش  رادربنامرف  اه  تلمو  دیوش  یم  مکاح  مجع  برع و  رب  هملک  ود  نیا  اب 
 . متسه ادخ  هداتسرف  نم  هک  نیا  تسین و  هّللا  زج  يدوبعم  هک  نیا  هب  نداد  تدا  زا شـهـ ـت  سا ترا  ود کـلـمـه عـبـ ـن  یا دیهر . یم  شتآ 

دندش و هدنامرد  جیگ و  دننیشن , یم  هبعک  نوماریپ  ناناملـسم  هدرک و  زاب  ار  دوخ  ياج  مالـسادندرک  هدهاش  ـش مـ یر ـی کـه قـ ما هـنـگـ  ـ
 , نم هداز  ردارب  يا  تفگ :  بلاطو  ـ با دمآ . (ص )  ادخ لوسر  داتسرف و  (ص )  ربمایپ میهدب .  يا  هنافصنم  داهنشیپ  دنتفر . بلاطوبا  دزن  اذل 

مونش یم  دییوگب  دومرف :  (ص )  ادخ لوسر  دنهدب . يا  هنافصنم  داهنشیپ  وت  هب  دنهاوخ  یمو  دنتـسه  تموق  ناگرزب  وت و  ياهومعاه  نیا 
دومرف (ص )  ادخ لو  ـ سر ریذپب . اه  نآ  زا  تسا ,  يا  هنافـصنم  میراذگ .  یم  تیادخ  ابار  وت  مه  ام  راذگب و  نامنایادخ  اب  ار  ام  دنتفگ :  . 

برع ریغ  دیوشاورنامرف و  برع  رب  دـییوگب  ار  نآ  رگا  هکدـیریذپ  یم  نم  زا  هملک  کی  امـش  ایآ  مریذـپب ,  ار  امـشداهنشیپ  نیا  نم  رگا  : 
 : دییوگب دومرف :  مییوگ .!  یم  مه  ار  نآ  لثم  ات  هد  تسادوسرپ .  يا  هملک  نیا  نامگ  یب  تفگ :  لهجوبا  دنوش . ؟ امش  میلـست  ربنامرف و 
هس دو  تو خـ زا نـبـ ـ غآ رد  دنتفر ـ . دنتساخرب و  تینابـصع  ابو  دندش  هدیمر  تحاران و  هملک  نیا  زا  تعامج  نآ  تسین .  هّللا  زج  يدوبعم 

. درک توعد  مالـسا  هب  ار  مدرم  لاس  هد  تدـم  هب  تخاس و  ینلع  ار  شتوعد  مراـهچ  لاـس  رد  درک و  یم  توعد  هناـیفخم  هکم  رد  لاـس 
هملک نیا  هلیـسو  هب  دیوش و  راگتـسر  ات  تسین ,  هّللا  زج  ییادخ  دییوگب  مدرم ,  يا  دومرف :  یمو  تفر  یم  اه  برع  ياه  هاگلزنم  لیابق و 

وا دینکن , شوگ  شفرح  هب  تفگ :  یم  درک و  یم  تکرح  دوب . دیهاوخ  دـنوش . میلـست  ناتربارب  رد  اه  مجع  دـیدرگ و  مکاح  اه  برعرب 
يا هداتسرف  ناداوس  یب  نای  رد مـ نآ کـه  ـت  ـسوا  . )) نآرق تمکح .  باتک و  نداد  شزومآ  3 ـ  تسوگغورد .  هتشگرب و  نید  زا  يدرف 

رد نآ  زا  شیپ  اعطق  نانآ )  . ) دزومایب ناشیدب  تمکح  باتک و  دنادرگ و  ناشکاپو  دناوخب  نانآ  رب  ار  وا  تایآ  ات  تخیگنارب  ناشدوخزا 
باتک و دـناوخب و  نانآ  رب  ار  وت  تایآ  ات  زیگنارب  ناشدوخ  زا  يا  هداتـسرف  نانآ  ناـی  رد مـ ارا , ـ گدرور پـ ((. )) دـندوب يراکـشآ  یهارمگ 

شناگدنب يوس  هب  ار  دوخ  ناگداتـسرفو  ناربمایپ  دنوادخ , ع : )   ) مظاک ماما  یمیکح ـ .))  دـنک . ناش  هزیکاپ  دزومایب و  نانآ  هب  تمکح 
هب هک  نآ  تسا و  رتهب  ادخ  زا  شتفرعم  , دنک تباجا  ار ) قح  توعد   ) رتهب يا کـه  هد  بـنـ دنشیدنیب . ادخ  هرابرد  هک  نیا  يارب  رگمداتسرفن 

نالوسر و  ع : )   ) یلع ماما  تسا ـ .  ترخآوایند  رد  نانآ  نیرت  هیاپدنلب   , ناگدنب نیرتدنمدرخ  تسارتوکین و  شدرخ  , دشاب رتانادادخ  رما 
زا ناشیاربو  دـنراد  رذـحرب  شیا  يد هـ زا بـ ار  نآ هـا  دـننزرانک و  نانآ  يارب  ار  ناهج  نیا  هدرپ  اـت  داتـسرف  سنا  نج و  يوس  هب  ار  دوخ 
اه یتسردـنت  نوچمه  لاوحا  ینوگرگد  زا  تسا  تربع  هیام  هکار  هچ  نآودـننادرگ  انیب  نآ  ياه  بیع  هب  ار  ناشیا  دـننزب و  اه  لـثم  اـیند 
زا نانامرفان  نارادربنامرف و  يارب   , يراوخ تزع و  خزود و  تشهب و  زا  دـنواد  نآ چـه کـه خـ نآ و  مار  لال و حـ ایند و حـ ياه  يرامیبو 

دلج 12 ۀمکحلا  www.Ghaemiyeh.comنازیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 137زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنناوخب نانآ  شوگ  هب  تسا ,  هدروآ  مهارف  دوخ 

 . قالخا هیکزت  4 ـ 

و ((. )) دـنادرگ ناشکاپو  دـناوخب  نانآ  رب  ار  وا  تایآ  ات  تخیگنارب  ناشدوخزا  يا  هداتـسرف  ناداوس  نا بـی  رد مـیـ ـت کـه  ـسوا  . )) نآرق
الاو ياه  يوخ  يارب  نم  (ص : )  ادخ ربمایپ  یمیکح ـ .))  ریذپان  تسکش  وت  انامه  دنک . ناش  هزیکاپ  دزومایب و  نانآ  هب  تمکح  باتک و 

ات ما ,  هدش  هتخیگنارب  نیا  يارب  تقیقح  رد  نم  مزاس ـ .  لماک  ار  قالخا  مراکم  ات  ما ,  هدش  هتخیگنارب  نم  ما ـ .  هدـش  هتخیگنارب  وکین  و 
لاعتم يادخ  منادرگ ـ .  لماک  ار  هتسیاش  ياه  يوخ  ات  ما ,  هدش  ثوعبم  نیا  يارب  تقیقح  رد  نم  مناسر ـ .  لامک  هب  ار  وکین  ياه  يوخ 

 . تسا هتخیگنارب  وکین  ياهراک  ندناسر  لامک  هب  قالخا و  مراکم  ندرک  مامت  يارب  ارم 

 . ییانشور هب  اه  یکیرات  زا  مدرم  ندروآ  رد  5 ـ 

روآ نوری  ـی بـ یا ـنـ شور يوس  هب  اه  یکیرات  زا  ار  دوخ  موق  هک  میدومرفوا )  هب  و   ) میداتـسرف دوخ  تایآ  اب  ار  یـسوم  ـنـه  یآ هـر   . )) نآرق
 , مال فلا ,   ((. )) تساه تربع   , يرازگساپس يابیکـش  ره  يارب  يروآدای )   ) نیا رد  اعطق  هک  نک  يروآدای  ناشیا  هب  ار  ادخ  ياهزور  و 

هدوتس ریذپان  تسکـش  نآ  هار  يوس  هب  يروآ ,  نوریب  ییانـشور  يوس  هباه  یکیرات  زا  ناشراگدرورپ  نذا  هب  ار  مدرم  ات  میداتـسرف ,  ار .
 , شیوخ قیفوت  دو و بـه  نومنهر مـی شـ تمالس  ياه  هار  هب  باتک )   ) نآ هلیسو  هب  دنک , يوریپ  وا  يدو  زا خـشـنـ ار  اد هـر کـه  خـ ((. ))
اد لو خـ ـ سر پـس ,  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما دنک ـ .)) یم  ناشتیاده  تسار  یهار  هب  درب و  یم  نوریب  ییانـشور  يوس  هب  اه  یکیرات  زا  ار  نانآ 
 , تسا هداهن  ناشترطف  رد  هک  ار  یهلادـهع  دـنهاوخب  نانآ  زا  ات  داتـسرف , ناشیا  يوس  یپایپ  ار  شناربماـیپ  تخیگنارب و  ناـنآ  ناـیمرد  ار 
ار ناشیاهدرخ  ياه  هنیجنگ  دننک و  مامت  نانآ  رب  ار  تجح  یهلا  مایپ  ندناسر  ابو  دنروآ  ناشدای  هب  ار  وا  هدش  شومارف  تمعنو  دـنرازگب 
رد دوشن ـ . فرطرب  نآرق  هلیسو  هب  زج  اه  یکیرات  نآرق : ـ  فصو  رد  دنهد ـ . ناشناه  نآ  هب  ار  ادخ )  ) تردق ياه  هناشن  دنروآ و  نوریب 
زج اه  یکیراتو  دوشن , زاب  نآ  ياهدیلک  اب  زج  اه  یبوخ  اه . یکیرات  هدنیادز  ياه  غارچ  تساه و  تمعن  ناراهب  نآ  رد  مالسا : ـ  فصو 

هلـصاف  ) یترتفره رد  يا و  ههرب  ره  رد  داب ـ  دـنمجرا  زیزع و  شیاه  تمعن  هک  ار ـ  ـد  نواد هراو خـ هـمـ ددرگن ـ . هدودز  نآ  ياه  غارچ  اـب 
ناـشیااب نا  ـ ـش ـ یا ـ هدر نورد خـ ـ نا رد  هتفگ و  یم  زار  ناـنآاب  ناـشیاه  هشیدـنا  قمع  رد  هک  هدوب  یناگدـنب  ( ربماـیپ ود  تثعب  ناـیم  ـی  نا ـ مز

ناـنیا تفرگ .  ییانـشور  ناـشناج  دوب , ناـشیاه  لدو  اـه  مشچ  اـه و  شوـگ  رد  هک  ییرادـیب  روـنزا  ور , نیا  زا  تسا و  هدـنار  یم  نخس 
شیپ رد  ار  تـسار  هار  ـد کـه هـر کـس  ندو بـ دـندناسرت . یموا  تـمظعرپ  ماـقم  زا  دـندرک و  یم  يروآداـی  مدرم  هـب  ار  ادــخ  ياـهزور 
دندرک یم  شهوکن  ار  شهار  تفر  یم  پچ  تسار و  هب  هک  ره  ـد و  نداد وا مـی  هب  تاجن  ییاهر و  دـیون  دندوتـس و  یم  ار  شهاردریگ 

زا تاهبـش ـ .  نآ  رد  ینایامنهار  دـندوب و  تاملظ  نآ  رد  ییاه  غارچ  ناـنآ  ناسنیدـب  دنتـشاد . یم  رذـحرب  يدوباـن  تکـاله و  زاار  وا  و 
ياهدیلک زا  یکی  دمآ و  نوریب  ناتـسرپاوه  درک . يرای  شـسفن  ربارب  رد  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  يا  هدنب  , وا دزن  ادخ  ناگدـنب  نیرتبوبحم 

: ـ )  (ص ربمایپ ـف  ـصو رد  اه ـ . نابایب  يامنهار  تالکـشم و  هدنزاس  فرطرب  تامهبم و  دیلک  تاهبـش و  هدنیادز  دـش . تیادـه  ياهرد 
غارچ هکم و  فان  و  فیرـش )  هیاپدنلب و  ینادناخ   ) یناشیپ يادنلب  ییانـشور و   ( هاگیاج و   ) نادـغارچ ناربمایپ و  هرجـشزا  ار  وا  دـنوادخ 

. دیزگرب تمکح ,  ياه  همشچ  یکیرات و  ياه 

 . يرگداد فاصنا و  هب  مدرم  ندروآ  يور  6 ـ 

فاـصنا هب  مدرم  اـت  میداتـسرف  ورف  ار  وزارت  باـتک و  اـه  نآ  اـب  میدرک و  هناور  راکـشآ  لـیالد  اـب  ار  دوخ  ناربماـیپ  اـم  یتسارب   . )) نآرق
وا و ناهن  رد  یـسک  هچدرادـب  مولعم  ادـخ  ات  میدروآ  دـیدپ  تسا  ییاهدوس  تخـس و  يرطخ  مدرم  يارب  نآ  رد  هک  ار  نهآ  دـنزیخرب و 
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رد هک  ییادخ  ناح : ـ  ـبـ ـس ياد  ـف خـ ـصو رد  ع ـ )   ) ما عـلـی ـ ما تسا ـ .))  ریذپان  تسکـش  دنمورین  ادخ  دنک . یم  يرای  ار  شناربمایپ 
ناشیااب دوخ  مکح  رد  دنک و  یم  راتفر  فاصنا  داد و  هب  شناگدیرفآ  نایم  رد  رود و  هب  شنا  ـ گد رب بـنـ متس  زاو  تسوگتـسار  شا  هدعو 

دنراد و یم  زاب  يراکتـشززا  دننک و  یم  لمع  نآ  هب  دوخ  دنهد و  یم  نامرفداد  لدع و  هب  رکذ : ـ  لها  ـف  ـصو رد  دزرو ـ . یم  تلادع 
. دنتسیا یم  زاب  نآ  زا  دوخ 

. اهدنب دیق و  نتشادرب  7 ـ 

یم يوریپ  دنبای ـ یم  هتشون  لیجنا  تاروت و  رد  دوخ  دزن  ار  وا  مان )   ) هک ـ  هدناوخان سرد  ربمایپ  هداتسرف ,  نیا  زا  نا کـه  ـ نا هـمـ  . )) نآرق
نا ـ ـش ـ یار ـ بار كا  ـ پا ياهزیچ نـ لالح و  نانآ  يارب  ار  هزیکاپ  ياهزیچو  دراد  یم  زاـب  دنـسپان  راـک  زا  دـهد و  یم  ناـمرف  هدیدنـسپ  دـننک .

دنت و ـ ـشاد ـش  گرز ـد و بـ ندروآ نا  ـمـ یا وا  دراد . یمرب  اه  نآ  شود )   ) زا تسا  هدوب  ناشیا  رب  هک  ار  ییاهدنب  دیق و  دنادرگ و  یم  مار  حـ
یبنلا لوسرلا  نوعبتی  نیذلا   )) هیآ ریـسفت . دنناراگتـسر .)) نامه  نانآ  دندرک , يوریپ  تسا  هدش  لزان  وا  رب  هک  ار  يرونو  دـندرک  شیرای 

حتف و هب  رصام ـ  رصام و  روصام و  وهف  هترصا  روز . هب  تسا  يزیچ  نتشادهگنو  نتسب  يانعم  هب  رصا ))  : )) دیوگ یم  تادرفم  رد  یمالا . 
کین ياهراک  زا  ار  مدرم  هک  ار  يروما  ینعی  مهرصا ))  مهنع  عضی  و   : )) ـت سا هدو  ـ مر فـ تسا .  یتشک  هاگتشادزاب  يانعم  هب  داصرـسک ـ 

دنا هتفگ  ارـصا .)) انیلع  لمحتالو   )) هیآ تسانعم  نیمه  هب  تساه و  نآ  ریگ  اپ  تسد و  دراد و  یم  زاب  اه  شاداپو  اه  باوث  هب  ندیـسر  و 
هک ینهآ  یقوط   ) دوش هتـسب  نآ  اب  هچ  نآ  ياـنعم  هب  تسا  لـغ ))   . )) متفگ هک  تسا  ناـمه  نآ  تقیقح  اـما  تسا ,  نارگراـب  ياـنعم  هب 
هیآ هیآ و  نیمه  زج  يرگید  هیآ  چـیه  رد  هک  یما ,  یبـن  لوـسر  فـصو  هس  اـب  (ص )  ربـما زا پـیـ ندر  دا کـ یـ دـندنب .) تسد  اـی  ندرگرب 
یم ناشن  لیج ))  ـ نالاو ةارو  ـتـ لا یف  مهدنع  ابوتکم  هنودـجی  يذـلا   )) ینعیدـعب هلمج  رانک  رد  هدـشن ,  رکذ  اجکی  تفـص  هس  نیا  ـا  بد بـعـ

فـصو هس  نیا  اب  ربمایپ  فصو  زا  ضرغ  ـر  گا تسا .  هدوب  هدش  دای  هناگ  هس  فاصوا  نیا  اب  ادـخ  لوسرزا  لیجنا  تاروت و  رد  هک  دـهد 
فاصوا نیا  اب  ار  وا  نایحیسم  نایدوهیو و  هدش  دای  راوگرزب  نآ  يارب  لیجنا  تاروترد و  هک  دوبن  یتافـص  هب  ترـضح  نآ  ندرک  یفرعم 

ـفـه یر ـه شـ یآ ـر  ها نـیـز ظـ دوبن . ینشور  هتکن  موس  تفص  هژیو  هب  یما ـ  یبن  لوسر  ـ  تفص هس  نیا  ندروآ  رد  نامگ  یب  دنا , هتخانـش  یم 
هیآ نیا  رد  دنوادخ  هک  يا  هناگجن  رو پـ ـ ما ـر  خآ تـا  (( ـمـنـکـر لا نع  مهاهنی  فورعملاب و  مهرمای   )) هلمج هکدراد  نیا  رب  راعـشا  ای  تلالد 

نییآ و  (ص )  ربمایپ دنا . هدش  رکذ  هدش  دای  باتک  ود  رد  هک  تسادخ  لوسر  ياه  هناشن  هلمج  زا  هدرک ,  فصو  اه  نآ  اب  ار  (ص )  ربمایپ
مه نآ  لیلد  دنا و  هدرک  یم  لمع  رکن  زا مـ فورعم و نـهـی  هب  رما  هفیظو  هب  راکتسرد  ياه  تما  هک  تسا  تسرد  اریز  تسوا ,  هوکشرپ 

نورمای و  دیامرف ـ :  یم  هک  اج  نآ  ات  ۀمئاق ـ  ۀما  باتکلا  لها  نم  او  ـ ـس او  ـ ـس لـیـ  :)) هک باتک  لها  هرابرد  تسا  لاعتم  يادـخ  نخـس  نیا 
هلمج زا  هتفرمه  يور  كاـپان  ياـهزیچ  ندر  کـ نیحلاـصلا .))  نم  کـئلوا  تاریخلا و  یف  نوعراـسی  رکنملا و  نـع  نوـهنی  فورعملاـب و 

تابیطلا هدابعل و  جرخا  یتلا  هّللا  ۀـنیز  مرح  نم  لق   : )) هدومرف مه  لاعتم  يادـخ  ودنناتـسادمه  نآ  رب  یهلا  نایدا  همه  هک  تسا  یتاـیرطف 
یلوق لقن  نآ  هاوگ  تسا و  هتشاد  دوجو  ع )   ) یـسیع تعیرـش  ردالامجا  هک  تسا  يروما  زا  هچرگ  اهدنب  دیق و  نت  ـ ـشادر بـ قزرلا .))  نم 
يذلا ضعب  مکل  لحال  ةاروتلا و  نم  يدـی  امل بـیـن  اقدـصم  و   : )) دـیامرف یم  هدرک و  ترـضح  نآ  زا  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  تسا 

مکل نیبال  ۀـمکحلاب و  مکتئج  دـق   : )) تسا هتکن  نیمه  هبرعـشم  ـل نـیـز  یئار ـ ـسا ینب  هب  باـطخ  ع )   ) یـسیع نخـس  نیاو  مکیلع ))  مرح 
هک دروآ  ادـخ  بناج  زا  یباـتک  اـب  (ص )  دـمحم هک  ـنـی  ید دراد کـه  ـک نـ ـش ـی  کا ـکـ ـش هـیـچ  لاو ,  ـ حا هیف .))  نوفلتخت  يذـلا  ضعب 

لماک روط  هبار  یگد  ـ نز حور  هک  تسا  ینید  اهنت  مالـسا ـ  نید  ینعی  ـ  دنک یم  دـییات  قیدـصت و  ار  دوخ  زا  شیپ  ینامـسآ  يا  با هـ کـتـ
ادـخ هار  رد  یناج  یلام و  داـهج  هجرد  هب  یلاـخ  فر و  ـ ـص توعد  کـی  دـح  زا  ار  نآ  دـیمدرکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـبلاک  رد 

كاپانو كاپ  هب  ار  اه  نآ  سپـس  تفرگ و  رظن  رد  ار  ناسنا  یگدـنز  هب  طو  ـ بر لا مـ ـمـ عا نوؤش و  هیلک  هک  تسا  ینیداـهنت  نآ  دـناسر و 
. دـسر یمن  نید  نیا  ياپ  هب  یعیرـشت ,  نیناوق  لیـصفت  ظاحل  هب  يرگید ,  مارح .  اراه  كاپان  درمـش و  لالح  ار  اه  كاـپ  درک و  میـسقت 
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نایالم و اه و  نآ  نادنمـشناد  هک  ار  یتاررقم  مامت  دوب و  هدـش  عضو  دوهی  هژیو  هب  باـتک  لـها  يارب  ار کـه  يراو  ـ ـشد قا و  ـ ـش ما  ـکـ حا
دوخ لامک  هب  ار  هناگجن  رو پـ ـ ما ـن  یا ـت کـه  ـسا ـنـی  ید مال تـنـهـا  ـ ـسا درک . خـسن  وغل و  دـندوب , هدروآدوجو  هب  دوخ  شیپ  زا  ناشنابهر 

 , هوکـشرپ نییآ  نیا  رد  هناگجنپ  روما  نیا  ندوب  لـماک  دـش . یم  تفاـی  رما  جـنپ  نیا  زا  ییاـه  هنومنرگید  ناـیدا  رد  هک  نیا  وگ  دـناسر ,
 (. (ص ادـخ لوسر  ینعی  تساخرب ,  روما  نیا  هب  توعد  هب  هک  تسا  یـسک  تیناـقح  تقادـصرب و  لـیلد  نیرتنـشور  هاوگ و  نیرت  تسار 

دوب و ع )   ) حیسم می و  يا کـلـ ـ سو تعیرش مـ لماک  هلحرم  وا  تعیرش  زاب  دش , یمنوگزاب  لیج  ـ نا تارو و  رد تـ نا  ـشـ یا زا  ـی  یا ـه هـ نا نـشـ
ار هزیکاپو  كاپ  ياهزیچ  دزیتسب و  اه  یتشز  اب  دسانشب و  تیمـسر  هب  ار  اه  یکین  هک  دور  یم  نیا  زج  يراظتنا  هقح  تعیرـش  کی  زا  ایآ 
ار نارگ  ياهراب  دنک و  زاب  اه  ناسنا  ياپ  تسد و  زا  ار  يدنب  دـیق و  هنوگر  ـد و هـ نادر مار گـ ار حـ دـیلپ  كاپان و  ياهزیچ  درامـش و  اور 

ناور ـد پـیـ یا بـ دـنناوخ . یم  ارف  اه  نآ  هب  یهلا  عیارـش  نیناوق و  هک  تسا  یتقیقح  قح و  ناـمه  تاـیئزج  اـه  نیا  درادر ؟ نا بـ ـ ـش ـ ـشود زا 
هلحرم رد  تساه  نآ  تعیرـش  نامه  تسرددرادرب  رد  شتایئزج  همه  اب  ار  روما  نیا  هک  یتعیرـش  هک  دنن  فار کـ ـتـ عا ـجـیـل  نا تارو و  تـ

زا ار  هچ  نآ  هک  تسانعم  نیا  دـیف  مـ رکنملا . نع  مهاـهنی  فورعملاـب و  مهرماـی   )) هلمج هک  دوش  یم  نشور  حیـضوت  نیا  اـب  نآ .  لاـمک 
اقدصم  :)) هدش هتفگ  هک  تسا  نیا  لثم  دنک و  یم  قیدصت  ودی  ـ یا تـ تسا ,  هدمآ  لیجنا  تاروت و  ینامـسآ  ياه  باتکرد  نیناوق  عیارش و 

اوتوا نیذـلا  نم  قیرف  ذـبن  مهعمامل  قدـصم  هّللادـنع  نم  لوسر  مهاج  اـملو   : )) تسا هدـمآ  هفیرـش  هیآ  رد  هک  ناـنچ  هیدـی ,))  نیب  اـمل 
نم اوناک  مهعم و  ام  قدـصم لـ هّللادـنع  نم  باتک  مهاجامل  و   : )) دـیامرف یم  زین  و  نوملعیال ))  مهناک  مهروهظارو  هّللا  باـت  باـتکلا کـ

هک ار  یت  ـعـ یر ـ ـش ـبـر(ص )  ما ـت کـه پـیـ ـسا نیرفاکلا .))  یلع  هّللا  ۀنعلف  هب  اورفک  اوفرعام  مهاج  املف  اورفک  نیذلا  یلع  نوحتفتـسی  لبق 
زا هدمآ و  ناشیاه  باتکرد  وا  مان  دنتسناد  یم  هک  یلاح  رد  ـد  ند ـ یزرور نآ کـفـ هب  نانآ  اما  دروآ , لماک  یتروص  هبدوباه  نآ  باتک  رد 

لوسر ینا  لیئارـسا  ینبای   : )) دیامرف یم  حیـسم  زا  لقن  هب  ناحبـس  يادخ  هک  نانچ  تسا ,  هدش  هداد  وا  ند  ـ مآ تراشب  ناشناربمایپ  نابز 
((. دمحا همسا  هدعب  نم  یتای  لوسرب  ارشبم  ةاروتلا و  نم  يدی  نیبامل  اقدصم  مکیلا  هّللا 

 . فالتخا ندرب  نیب  زا  8 ـ 

هچ نآ  رد  مدرم  نایم  ات  داتسرف  ورف  قح  هبار  دوخ )  ) باتک نانآ  اب  تخیگنارب و  هدنهد  میب  روآدیون و  دندوب . هناگی  یتما  مدرم   . )) نآرق
, دوب ناشنایم  هک  يدـسح )  و   ) متـسرطاخ هب  دـمآ ـ  نانآ  يارب  نشور  لیالد  هک  نآ  زا  سپ  ـد ـ  ـش دـنک . يرواد  دنتـشاد  فالتخا  مه  اب 

((. دنک یم  تیاده  درک . تیاده  دنتشاد , فالتخا  نآ  رد  هک  هچ  نآ  تقیقح  هب  شیوخ ,  قیفوت  هب  درکن . فالتخا  نآ  رد  سک )  چیه  )
يرادربنا ـ مر دو کـه فـ ـ مر ناشیاطع فـ نانآ  يوس  هب  یلوسر  نداتـسرف  ماـگنه  هب  دـنوادخ  هک  ییاـه  تمعن  هب  دـیرگنب , ع : )   ) یلع ماـما   ـ

لاب تمعن  نیا  هنوگچ  هک )  دیرگنب   ,) ـت خا ـ ـس نا  ـتـ ـساد لدمه و هـمـ شیوخ  توعددرگرب  ار  نانآ  داد و  دـنویپ  دوخ  نییآ  هب  ار  نانآ 
تکرب ياه  لصاح  دـیاوف و  اـب  نییآ  نیا  تخاـس و  ناور  ناـشیارب  ار  شیاـه  تمعن  ياـهره  درتسگ و نـ ناـنآ  رـس  رب  ار  شیوخ  تمارک 

نا بـنـیـ ةدـحاو .  ۀـما  سانلا  ناک   )) هیآ ریـسفت  رد  یئابطابط  همـالع  ریـسفت .:  دـندش .! قرغ  نآ  تمعن  رد  تفرگ و  ورف  ار  ناـنآ   , شیوخ
يراکمه عامتجا و  هب  شیارگ  دهد . یم  حیـضوت  ار  نیدرد  فالتخا  شیادـیپ  ببـس  نآ و  هب  ناسنا  نتخاس  فلکم  نید و  لصا  ندا  نـهـ

رـس رب  یتافالتخا  عامتجا  نیا  رد  ترطف ,  ياضتقا  هب  زین  دوب . هچراپکی  تسدـکی و  یعاـمتجا  تروص  هب  عاـمتجا  لیکـشتزاغآ  رد  دراد ,
عـضو ینیناوق  دوب  مزال  یگدنز ,  مزاول  اهزاین و  رـس  رب  اه  يریگردو  تافالتخا  نیا  عفر  يارب  هک  دـمآ  دوجو  هب  یگدـنز  يایازم  بسک 
نیناوق نیا  دش و  هداتـسرف  رـشب  يارب  رفیکو , شاداپ  هب  میب  دیون و  اب  هارمه  نید ,  لکـشرد  ینیناوق  لسر ,  لاسرا  ناربمایپ و  تثعب  دوش .

نید یگچراـپکی  بیترت  نیدـب  دـندرک و  فـالتخا  داـعم  ادـبم و  هب  طوبرم  دـیدرگ . حالـصا  لـیمکت و  بولطم  تاداـبع  هلـسلس  کـیاب 
ير و ـ گزوا تـجـ درک . تیارـس  مه  رگید  تاهج  هب  فالتخا  نیا  دندمآدوجو و  هب  اه  هورگ  بازحا و  اه و  هقرف  دش و  لالتخا  شوختـسد 

ناشیا رب  ادخ  تجح  دنتخانش و  یم  ار  نآ  فراعم  لوصاو و  دندوب  ینامسآ  باتک  ياراد  هک  دش  یـشان  یناسک  یـشکرس  ییو و  ـ گروز
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زا هتساخرب  هن  دوب  ناشکرس  زواجتو  یشکرس  زا  یشان  دوب و  نید  هلاسم  رد  فالتخا  کی  دوب :  هنوگ  ود  هعماج  فالت  ـ خا دوب . هدش  مامت 
یتقیقح هب  شیوخ  قیفوت  نذا و  اب  ار  نانمؤم  ناحبـس  دوب . نید  عیرـشت  تلع  تسا و  يرطف  رما  کی  هک  دوب  یگدنز  نانآداهن .  ترطف و 

اهنت یهلا  نید  نیاربانب ,  دنک . یم  تیاده  تسار  هار  هب  دهاوخب  ار  هک  رهدنوادخ  هتبلا  درک و  ییامنهار  دنتشاد , فالتخا  شا  هرابرد  هک 
ناـیغط و ماـگنه  ار  نآ  نوگاـنوگ  ياوق  دـنک و  یم  حالـصا  ترطف  تسوا .  یگدـنز  روـما  شخب  ناـماس  ناـسنا و  عوـن  تداعـس  لـماع 

ینید یعامتجا و  دشک . یم  مظن  هب  ار  ناسنا  يونعم  يدام و  يورخا ,  يویند و  یگدنز  هتـشر  دروآ و  یم  زاب  لادـتعا  لاح  هب  یـشکرس 
نوؤـش هراـبرد  هک  ینارق  هدـنکارپ  تاـیآ  هب  لاـمجا  نیا  لیـصفت  يارب  دـهد و  یم  تسد  هب  هفیرـش  هیآ  نـیا  هـک  هنوـگ  نآ  ناـسنا  عوـن 

. دنک یم  هدنسب  هدش ,  لزان  ناسنا  نوگانوگ 

 (. ییاهرو  ) تمالس ياه  هار  هب  ندش  نومنهر  9 ـ 

نانآ ـش ,  یو ـیـق خـ فو هب تـ دوش و  یم  نومنهر  تمالس  ياه  هار  هب  نآ  هلیـسو  هب  دنک , يوریپ  وا  يدونـشخ  زا  ار  هکر  هـ اد , خـ  . )) نآرق
شـمـا لا ,  ـد مـتـعـ نواد خـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما دنک ـ .)) یم  ناشتیاده  تسار  یهار  هب  درب و  یم  نوریب  ییانشور  يوس  هب  اه  یکیرات  زا  ار 

همه عمجم  تسا و  تمالـسزا  یمان  مالـسا  هک  تسور  نآ  زا  نیا  ناتدیزگرب و  نآ  يارب  دـینادرگ و  رختفم ) و   ) صوصخم مال  ـ ـسا ار بـه 
شیپ هار  رد  ار  وا  تخاس و  نشور  ار  شهار  دیـشخرد و  شیارب  رونرپ  یقرب  و  : ـ  ناحبـس يادخ  هار  يوپهر  فصو  رد  تمارک ـ .  هنوگ 
يوراد اد , ياو خـ تـقـ دیسر ـ . تماقا  يارس  تمالس و  هزاورد  هب  هک  نآ  ات  دنار  شیپ  رگید  هزاورد  تمـس  هبار  يو  يا  هزاورد  ره  درب و 

نم هّللا  هب  يد  یـهـ  )) ـه یآ ریسفت . تسامش .  ياهدبلاک  يرامیب  شخبافش  امش و  ياه  لد  يرو  هد کـ وا بـیـنـا کـنـنـ ـمـ ـش يا  نا هـ درد جـ
رب رون  هب  ای  باتک  هب  نآ  ریمض  تسا و  ـت  لآ حال بـا  ـطـ صا هبو  هلیسو  يانعم  هب  هب ))   )) هملک رد  اب  فرح  مالـسلا : ))  لبـس  هناوضر  عبتا 

(ص ربمایپ هک  ارچ  ددرگ , یمرب  تیعقاو  کی  هب  همه  نوچ  دنک  یمن  یقر  فـ نآر ,  ـا قـ ید ـ شا بـ (ص )  ربمایپ نآ  زا  روظنم  هاوخ  ددرگ , یم 
تـسود تسادـخ .  هب  یکتم  مئاـق و  تیادـه  تقیقح  ناـس و  نـیمهزین  نآرق  تـسا و  تـیاد  ـلـه هـ حر رد مـ ير  ـ ها ـل ظـ ماو زا عـ یکی  ( 

رما زا  یحور  هنوـگ ,  نیمهو   : )) دـیامرف یم  زین  و  دـنک )) یم  تیادـه  دـهاوخب  ار  هک  ره  ادـخ  هـکلب  ینک ,  یمن  تیادـه  یـشاب  هتـشاد 
زا سکره  هک  میدینادرگ  يرون  ار  نآ  یلو  تسا )  مادک   ) نامیا هن  تسیچ و  باتک  یتسناد  یمن  وت  میدرک و  یحو  وت  يوس  هب  نامدوخ 
نآ زا  تسا  نیمز  رد  هچ  نآ  ینک .  یم  تیاده  تسار  یهار  هب  وت  هک  یتسارب  مینایامن و  یم  هار  نآ  هلیـسو  هب  میهاوخب  ار  دوخ  ناگدنب 
رد دهد و  یم  تبـسن  (ص )  ربمایپو نآرق  هب  ار  تیادـه  تایآ  نیا  دوش , ـظـه مـی  حال مـ ددرگ .)) یم  زاب  ادـخ  هب  اهراک  همه )   . ) تسوا

ندرک هدنز  يارب  هک  دنتسه  يرهاظ  یبابـسا  نارگید  تسوا و  یقیقح  هدننک  تیاده  هک  ارچ  دهد , یم  عا  ـ جرا اد  ار بـه خـ نآ  لاح  نیع 
تیاده ققحت  هدرک و  دیقم  هناوضر ))  عبتا  نم   )) هلمجاب ار  هّللا ))  هب  يدهی   )) هلمج لاعتم  ـد  نواد خـ دنا . هدش  هتفرگ  راک  هب  تیادـه  رما 

ناشن هن   ) تسا دوصقم  بولطم و  هب  ندناسر  نامه  تیاده ,  زا  دارم  دناد و  یم  يدونشخ  تیاضر و  ندرک  لابند  هب  طور  ـ ـش ار مـ ـهـی  لا
یکی ناشرتشیب ,  هب  ای  اه و  نآ  همه  هب  ای  تمالس  ياه  هار  زا  یکی  هب  ار  صخش  لاعتم  دنوادخ  هک  انعم  نیا  هب  نآ )  هب  ندیسر  هار  نداد 

یتخبدبره و زا  ندیمر  تمالـس و  يانعم  هب  نیاربا ,  بـنـ تسا .  هدروآ  قلطم  ار  مالـس ))   )) هملک دنوادخ  دنک . یم  دراو   , يرگید زا  سپ 
نامیا و ادخ و  ربارب  رد  میلـست  زا  نآرق  هک  یفیـصوتاب  انعم  نیا  دزاس و  لت  ار مـخـ تر  ـ خآ ای  ایند  یگدنز  یتخبـشوخ  هک  تسا  یتواقش 

طار ـ ـص ـ لا ـا  ند ـ ها  )) ـه یآ زا  رد بـحـث  دراد . يراـگزاس  تسا  هدرمـش  نآ  لاـثما  تینماو و  يزوریپ  يراگتـسر و  ار  اـه  نآ  هدرک و  اوقت 
هک دراد  یناوارف  ياه  هار  شیوپهر ,  ناگدن  تالا بـ فال حـ ـتـ خا هب حـسـب  دنوادخ  هک  میتفگ  باتک ,  نیا  لوا  دلجرد  میقتـس ,))  ـمـ لا

ياه هار  نیقی  هب  دنا , هدیـشو  هار مـا کـ رد  دـندحتمدمان . یم  میقتـسم ))  طارـص   )) ار نآ  تسا و  بوسنموا  هب  هک  یهار  کی  رد  یگمه 
هار زا  دینک و  يوریپ  نآ  زا  نم .  تسار  هار  تسا  نیا   : )) دیامرف یم  زین  و   (( تسا ناراکوکین  اب  ادـخ  انامه  مییامن و  یم  نانآ  هب  ار  دوخ 
دایز ( دنوادخ هب  ند  ـیـ سر هار هـا(ي  ـنـد کـه  نا ـ سر ـن هـا مـی  یا دینکم .)) يوریپ  دیزاس  یم  هدنکارپ  يو  هار  زاار  امـش  هک  رگید ) (ي  اه
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کلاس یهار  ره  دنزاس و  هدنکارپ  مه  زاار  دوخ  نایوپهر  هک  نآ  نودب  دندحتم  يدنوادخ  تمارک  هب  ندناسر  رد  اه  نآ  همه  اما  تسا , 
یمرتهب ادـخ  هتبلا  هک  هیآ ـ  يانعم  نیار ,  ـ با بـنـ نراد .  یتلاح  نینچ  هک  ادـخ  ریغ  ياه  هار  دزاس . زیامتم  اـه  هار  رگید  ناـیوپهرزا  ار  دوخ 

تیاده و ییاه  هار  هب  شربمایپای ,  دوخ  باتک  هطـساو  هب  دشاب , وا  يدون  ـ ـش لابند خـ هک  ار  یـسک  ناحبـس  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دـناد ـ 
, دزاس ردکم  هریتار و  هنادنمتداعس  تایح  هک  يزیچ  ره  ترخآو و  ایند  یگدنز  تواقـش  زا  دنامیپب , ار  اه  نآ  سکره  هک  دنک  یم  دراو 

یم لاعتم  دنوادخ  دخرچ . یم  ادخ  يدونشخ  ندرک  لابند  رادمرب  تداعس ,  تمالس و  هب  تیاده  هلاسم  سپ ,  دنام . یم  ملاس  ناما و  رد 
 , ماجنارــس و  تـسین ))  یــضار  قـسا  مدر فـ ـ مزا دـنوادخ   : )) دـیامرف یم  زین  و  ددنــسپ )) یمن  ار  رفکدوـخ  ناگدـنب  يارب  و   : )) دــیامرف

دوخ تیاده  ناحبس  دنوادخ  تسا ,  نارگمتس  کلس  هب  ندمآرد  متس و  هار  زا  ندرک  يرود  هب  طونم  تداعـس  تمالـس و  هب  تیادهرما 
هورگ ادخ  و  . )) دیامرف یم  هک  اج  نآ  تسا  هتخاس  سویام  مورحم و  یهلا  تمارک  نیا  هب  ندیسر  زا  ار  نانآ  هدومرف و  یفن  هدع  نیا  زا  ار 

 : تسا هیآ  نیا  ریظن  یتـهج  زا  مالـسلا ))  لبـس  هناوضر  عب  ـ تا هّللا مـن  يد بـه  یـهـ  )) ـه یآ ـن ,  یار ـ با بـنـ دـنک .)) یمن  تیادـه  ار  نارگمتس 
 ((. نودتهم مهو  نمالا  مهل  کئلوا  ملظب  مهنامیا  اوسبلی  مل  اونمآ و  نیذلا  ))

 . تجح مامتا  10 ـ 

دشابن یتجح  هناهب و ) ) ادخ لباقم  رد  نالوسر ,  نداتسرف )   ) زا سپ  مدرم ,  ياربات  دندوب  هدنهد  میب  رگتراشب و  هک  یناگداتسرف   . )) نآرق
ار ناشیا  داتـسرف و  , داد صاصتخا  نانآ  هب  هک  شیوخ  یحواب  ار  شنالوسر  دـنوادخ  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما تسا ـ .))  میکح  اـناوت و  ادـخ  و 

قدا ما صـ ـ ما دناوخ ـ . ارف  قح  هار  هب  نالوسر )  نیا   ) تسار دنا . هدشن  هداد  میب  هک  دنرواین  هناهب  ات  داد , رارق  دوخ  قلخ  رب  شیوخ  تجح 
دنامن و یقاب  ادخربارب  رد  مدرم  يارب  يا  هنا  تجح و بـهـ رگید  ناربمایپ  زا  دعب  هک  نیا  يارب  توبن : ـ  هفـسلفزا  لاؤس  هب  خسا  رد پـ (ع ـ ) 

خزود ناناب  زا نـگـهـ ـل بـه نـقـل  جوز عـ دشاب . هتشاد  تجح  مدرم  رب  ادخ  هک  نیا  يارب  دهد و  میب  دیونار و  ام  هک  دماین  یـسک  دنیوگن : 
ربمایپ دـماین ـ . يا  هدـنهد  میب  امـش  يارب  اـیآ   :)) دـیامرف یم  ناگداتـسرف ,  ناربماـیپ و  دوجو  هب  ناـیخزود  ربارب  رد  ناـنآ  يروآ  تجحو 

هاوگ نانآ  يوس  هب  شنا  ـ گدا ـتـ ـسر دشاب و فـ اسر  تجح  شناگدیرفآ  رب  ار  وا  ات  داتـسرف  مدرم  يوس  هب  ار  نالوسر  دنوادخ  (ص : )  ادخ
هب رگا  دـشاب و  لیلد  يور  زا  دـنوش  یم  كاله  رگا  اـت  تخیگنارب  مدرم  ناـیم  رد  ار  هدـنهد  میب  رگتراـشب و  ناربماـیپ  دنـشاب و  ناـشیا  رب 

هتـسناد یمن  ناشراگدرورپ  هرابرد  ار  هچ  نآ  ناگدـنب  هک  نیا  يارب  و  دـشاب , لی  ـ لد يور  زا  نآ هـم  دـنبای , یم  تسد  تداعـس  تاـیح و 
و ع : )   ) یلع ماما  دنناد ـ . هناگی  , دندوب لئاق  کیرـش  نآ  يارب  هک  ار  شتیهولاو  دنـسانشب  دندوب  شرکنم  هک  ار  وا  تیبوبرو  دـننادب  دـنا ,
میب و غالبا  شلیلد و  تجح و  ندناسر  شیوخ و  نامرف  يارجا  يارب  هک  تسوا  هداتـسرف  ادخ و  هدـنب  (ص )  دـمحم هک  مهد  یم  یهاوگ 

 . تسا هداتسرف  ار  وا  شدیعو 

 :. یفسلف یثحب 

يرا و ـتـبـ عا يرو  ـ ما دو  ـه خـ بو هب نـ مه  اه  نیا  یعـضوو و  يدادرارق  نیناوق  ماکحا و  غالبا  یعونزا  تسا  تراـبع  توبن  هک  نیا  هب  نـظـر 
یم اه  نآ  ینیع  قیاقح  یجراخ و  تادوجو  رظن  زا  ایشا  تسا .  یفسلف  ریغ  یمالک  هلاسم  کی  هماع  توبن  هلاسم  اذل  دنتـسه , یعقاو  ری  غـ

ینید داوم  نوچ  تسا ,  يرابتعا )  هن   ) یقیقح ثحب  یفسلف و  هلاسم  کی  يرگید  ته  جـ درادن . يراک  يرابتعا  یعضو  روما  هب  دزادرپ و 
یتالاح ای  خسار  تباث و  مولع  هلسلس  کی  هک  دنراد  طابترا  تهج  نیا  زا  یناسنا  سفناب  یلمع  یقالخا و  ماکحا  یل و  ـ صا فراعم  ینعی  ,

هار هک  دنروآ  یم  دیدپ  يرو  ـی صـ مدآ رد نـفـس  تاکلم  مولع و  نیا  دننک و  یم  داجیا  سفن  رد  دنوش , یم  خسار  تاکلم  هب  رجنم  هک 
هتسیاش کین و  لامعا  هطساو  هب  ناسنااریز  دننک , یم  نییعت  ار  ناح  ياد سـبـ هب خـ تبسن  دعب  برق و  تواقش و  تداعس و  يوس  هب  سفن 

هک تشهب  يدونـشخ و  یکیدزنو و  برقت  هب  هک  دروآ  یم  تسد  هب  دوخ  يارب  ار  یتالامک  ـت ,  ـسرد ياـهرواب حـقـیـقـی و  دـیاقعو و 
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يارب ییاه  تروص  لطاب  تسـس و  دـیاقع  تسیاشان و  لاـمعا  هطـساو  هب   , لـباقم رد  دریگ و  یم  قلعت  تسا ,  مهارف  وا  ياربدـنوادخ  دزن 
یم نیا  یمدآ  سفن  ماجنارس  دنک و  یمن  ادیپ  طابترا  نآ  هدنوش  تسین  ياه  قرب  قرز و  یناف و  يایند  هبزج  هک  دنک  یم  بسک  شیوخ 
دوش یم  راپسهر  نیشتآ  هاگیاج  تکاله و  يارس  هب  رایتخا , هرود  ندمآ  رس  هب  ـیـا و  ند كر  ـ تزا پـس  اه , تروص  نیا  ببـس  هب  هک  دوش 

تسا یناهرب  لیلد  کی  میدروآ  البق  میرک  نآرق  زا  هدافتسااب  هک  ار  یلیلد  تسا و  ینیع  یقیقح و  عو  ـ ضو مـ تسا .  یقیقح  يریـس  نیا  و 
نیا هب  تسا ,  یقیقح  عو  کی نـ ناسنا  ودیآ  یم  دیدپ  دراد , رارق  لامک  ریـسم  رد  هک  ناسنا ,  سفن  رد  اه  تروص  نیا  هک  نیا  حیـضوت  . 

تیلباق ناهرب ,  هبرجت و  تداهـش  هب  تادوجوم ,  ضیف بـخـش  لـلع  دـشاب و  یم  ینیع  يدوجو  راـثآ  ادـبم  یقیقح و  يدوجوم  هک  اـنعم 
بسانم لامک  يدعتـسم  سفن  ره  هب  تسا .  هضافالا  مات  مه  لاعتم  يادخو  دنا  هدرک  اطع  تادوجوم  هب  ار  دوجو  ییاهن  لامک  هب  ندیـسر 
یلدتعم هلضاف  تاکلمو  هدیدنس  تا پـ ياراد صـفـ ـی  مدآ ـی کـه نـفـس  ترو ـ ـص دسر . تیلعف  هب  نآ  هوق  ات  دنک  هضافا  ار  نآ  دادعتـسا  ای 

هک نآ جـا  زا  دوش . یم  هدیمان  تواقـش  شلامک  دشاب , تسپ  تافـص  لیاذر و  ياراد  هچنانچ  دـنیوگ و  یم  تداعـس  ار  لامک  نیا  دـشاب 
ررض زا  زیرگ  عفانم و  هب  لی  ـیـد و مـ ما زا بـیـم و  يدب و  یبوخ و  هب  داقتعا  زا  هتـساخرب  يرایتخا  لاعفا  هار  زا  یناسفن  روص  تاکلم و  نیا 

نانمؤم ات  دشاب , عیمطت  ندناسرتو و  میب  دـیون و  رب  ینتبم  ینید  توعد  هب  هتـس  ـ باو زین  هضافا  نیا  دـیاب  دوش  یم  لصاح  سفن  يارب  نایزو 
رگتوعد نآ  ودنک  نآ  هب  ماد  ـ قا دراد کـه  ير  ـگـ تو ـ عد زا بـه  تو نـیـ ـ عد ار . دوخ  تواقـش  نارگمتـس  دنناسر و  لامک  هب  اردوخ  تداعس 

لقع رـصنع  تداعـس ,  لامک و  هب  توعد  يارب  دییوگب :  تسا  نک  مـمـ دوش . یم  ثوعبم  لاعتم  يادخ  بناج  زا  هک  تسا  يربمایپ  نامه 
. ؟  تسا دـناوخ . یمارف  اوـقت  تلیـضف و  هار  ندوـمیپ  هب  تقیقحو و  قـح  زا  یلمع  يرکف و  يوریپ  هب  ار  ناـسنا  لـقع  اریز  تسا ,  یفاـک 

هن دنک , یم  يرواد  ابیز  تشز و  حـبقو و  نسح  هرابرد  هک  تسا  یلمع  لقع  دـناوخ , یمارف  روما  نیا  هب  هک  یلقع  هک  تسا  ـن  یا باو  جـ
یتاساسحاو دریگ  یم  ینورد  تاساسحا  زا  ار  دو  خـ دـنک . یم  كرد  ارایـشا  قیاقح  میداد ,  حیـضوت  البق  هک  نانچمه  هک ,  يرظن  لـقع 

 . تسا هدیـسرن  تیلعف  هب  زونه  ناوا  نآ  رد  یـسدق  هقطان  هوق  دنتـسه . هیبضغ  هیوهـش و  ياوق  تاساسحا  , دنراد دوجو  ناسنا  رد  اادتبا  هک 
زا هک  دـهد  یمن  هزاجا  ناسنا  هب   , تسا دوهـشم  ناسنا  لاح  تیعقاو  زا  هک  نانچمه   , لـعفلاب تاـساسحا  نیا  تسا و  فـالتخا  هاگتـسا  خـ

شوختـسد يدوز  هب  دـنرادروخرب , ترطف  لـقع و  زا  هک  نیا  اـب  دـنامب , مورحم  تسرد  تیبرت  زا  دـسرب . تیلعف  هب  دادعتـساو  هوق  هلحرم 
. دوش دییات  توبن  هلیسو  هب  دنوادخ  فرط  زا  دنوش . یم  تیربرب  شحوت و 

 . خیرات توبن و 

 . ناربمایپ همه  هب  داقتعا  موزل 

تـسا هتـشذگ  يا  هدنهد  رادشه  نآ  رد  هک  نیا  رگم  هدوبن  یتما  چیه  میداتـسرف و  هدنهد  رادشه  رگتراشب و  قح ,  هب  ار  مـا تـو   . )) نآرق
نآ چـه هد و بـه  ـ مآ لزا  طابـسا نـ بوقعی و  قاحـسا و  میهاربا و  رب  هچ  نآ  هب  هدش و  لزان  ام  رب  هچ  نآ  هب  ادخ و  هب  ام  دـی :  ـ یو بـگـ ((. ))

میلـست وا  ربارب  میا .  هدروآ  نامیا  هدـش ,  هداد  ناشراگدرورپ  يوس  زا  ناربماـیپ  همه  هب  هچ  نآ  هد و بـه  ـ ـش هداد  ـی  ـس ـی و عـیـ ـسو بـه مـ
 : دنیوگ یمو  دنزادنا  ییادج  شناگداتـسرف  ادخ و  نایم  دنهاوخ  یمو  دنزرو  یم  رفک  وا  ناگداتـسرف  ادـخ و  هب  هک  یناسک   ((. )) میتسه

. دنرفاک تقیقح  رد  نانآ  دننک , رایتخادوخ  يارب  یهار  ود )  ) نیا نایم  دنهاوخ  یم  مینک و  یمراکنا  ار  یضعب  میراد و  نامیا  یضعب  هب  ام 
ای ینامسآ ,  یباتکای  لسرم ,  يربمایپ  زا  ار  شیوخ  ناگدیرفآ  ناحبـس  دنوادخ  ع : )   ) یلع ماما  میا ـ .))  هدرک  هدامآ  هدننکراوخ  یباذع 
زا  ) ار نانآ  ناشرامـش  ندوب  كدـنا  هن  هک  یناگداتـسرف   , تسا هتـشاذگن  هرهب  یب  راو  ـتـ ـسا ـن و  ـشور ـی  هارا یـ مزـال ,  ـیـلـی  لد تجح و 

هدنیآ ربمایپ  هتـشذگ  ربمایپو  دش  یم  هدرب  وا  زا  سپ  ربمایپ  مان  نیـشیپ  ناشناگدننک .  بیذکت  یناوارف  هن  درک و  تسـس  ناشتلاسر )  يادا 
راوتـسا نانآ  يارب  ار  وا  تیبوبر  هک  یلیلد  تجح و  زا  ار  مدرم  دناتـس  ار  ـ )  ع  ) مدآ وا ـ  ناج  هک  نآ  زا  سپ  ـد  نواد خـ دناسانـش ـ . یم  ار 
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هدیزگرب و ناربمایپ  قیرطزا  هک  ینیهارب  اه و  تجح  اب  یلسن  ـی و  نر هـر قـ تشاذگن .  هرهب  یب  دناسر , وا  تخانـش  هب  ار  ناشیا  دنادرگ و 
یکی هک  نامز  هـر  دش ـ . مامت  وا  تجح  (ص ,)  دمحم ام  ربمایپ  اب  هک  نآ  ات  درک , یگدیـسر  مدرم  هب  داتـسرف , دوخ  ياه  مایپ  نارادـتناما 

هب یلاـعت ,  هناحبـس و  , دـنوادخ تمارک  هک  نیا  اـت  تساـخ ,  یمربادـخ  نید  راـشتنا  يارب  يرگید  تشذـگ ,  یمرد  ناربماـیپ )   ) ناـنآ زا 
, دیامن فارتعا  ناربمایپرگید  توبن  هب  دـنک و  راکنا  ار  میرم  نب  یـسیع  یـسک  رگا  هک  دـینادب  ع : )   ) قداص ماما  یـسر ـ .  (ص )  دـمحم

 . تسا هدرواین  نامیا 

 . ناربمایپ تاقبط 

هب دتـسرفب و  يا  هداتـسرف  ای  یباجح  يوسارف  زا  ای  یحو  هار )  زا  ) زج دیوگ , نخـس  وا  اب  اد  ـد کـه خـ ـسر ار نـ ير  ـ ـش و هـیـچ بـ  . )) نآرق
, ار ادص  نانآ  زا  یخرب   : دنا هنوگ  جنپ  رب  ناربمایپ  (ع : )  رقاب ما  ـ ما راک ـ .)) هدیجنـس  هبترم  دنلب  تسوا  دیامن . یحو  دهاوخب  هچره  وا  نذا 
زا یخرب  میهاربا و  فسویدننام و  دوش , یم  هداد  ربخ  نا  ـ نآ باو بـه  رد خـ دنرب . یم  یپ  نآ  دوصقم  هب  دنونـش و  یم  , ریجنز يادص  دننام 
دنا هقبط  راهچ  نالوسر  ناربمایپ و  ع : )   ) قداص ما  ـ ما دوش ـ . یم  هدنکفا  نینط  ناشـشوگ  رد  هدیبوک و  ناشلد  هب  یخربو  دننیب  یم  ناشیا 
یم ار  فتاه )  ي   ) ادصو دنیب  یم  باوخ  رد  هک  يربمایپ  دـنک و  یمن  تیارـس  يرگید  هب  تسا و  ربمغیپ  شدوخ  يارب  اهنت  هک  يربمایپ  : 

(ع طول رب  میهاربا  هک  نانچ  دراد , ییاوشیپ  ماما و  وا  دوخ  تسین و  ثوعبم  سک  چیه  رب  دنی و  يراد نـمـی بـ ردار بـیـ وا  دوخ  یلو  دونش ,
دننام تسا ,  ثوعبمدایز  ای  مک  یهورگ  يوس  هب  دنیب و  یم  ار  هتـشرف  دونـش و  یم  ار  ادص  دنیب و  یم  باوخ  رد  هک  يربمایپ  دوب و  ماما  ( 

دـصکی ینعی   ) تسا رازه  یـس  رتشی )) بـ  )) نآ میداتـسرف .))  رتشیبای  رفن  رازهدـص  يوس  هب  ار  وا  اـم   : )) هدومرفوا هراـبرد  ادـخ  هک  سنوی 
دونـش و یم  ار  ادـص  دـنیب و  یم  باوخ  ملاـعرد  هک  يربماـیپ  ماـج )  ـ نار ـ ـس  ) تشاد و ییاوشیپو  ماـما  دوخ  زین  سنوی  و  رفن ) رازه  یـسو 

نم  : )) دومرفادخ هک  نآ  ات  دوبن  ماما  دوب و  ربمایپ  طقف  ادتبا ) مزعلاولوا .  ناربمایپ  دننام  , دشاب یم  مه  ماما  دنک و  یم  هدـهاشم  يرادـیبرد 
 . مداد رارق  مدرم  ماما  ار  وت 

 . ناربمایپ رامش 

لـسرم دادعت  هچ  اه  نآ  زا  مدرک :  ربمایپ . رازه  راهچو  تسیب  دصکی و  ناربمایپ : ـ  دادعت  زا  رذوبا  لاؤس  هب  خساپ  رد  (ص ـ )  ادخ ربمایپ   ـ
هک دیرفآ  ربمایپ  رازه  راهچو  تسیب  دصکی و  لجوزع  دـنوادخ  مدآ ـ .  دومرف :  رفن . هدزیـس  دصیـس و  دایز , یلیخ  دومرف :  ربمایپ  دـندوب ؟

یلع هک  دیرفآ  یصورازه  راهچ  تسیب و  دصکی و  ـل  جوز ياد عـ ـ خو ـد هـسـتـم  نواد دز خـ نا نـ ـ نآ نیرتیمارگ  دشابن ـ  ییاتـسدوخ  نم ـ 
مدآ رفن و  هدزیـس  دصیـس و  لسرم  يایبنا  ودنرازه  راهچ  تسیب و  دـصکی و  ناربمایپ  تسا ـ .  ناشیا  نیرترب  ادـخدزن و  اه  نآ  نیرتیمارگ 

رامـش دادعت , نآ  زا  هک  رازه , راهچ  تسیب و  دصکی و  : ـ  ناربمایپ رامـش  زا  لاؤس  هب  ـخ  ـسا رد پـ هتفگ ش ـ .  نخـس  وا  اب  هک  دوب  يربمایپ 
لیئارـسا ینب  زا  ناشرازه  راـهچ  هک  مدـش  هتخیگنارب  ربماـیپ  رازه  تشه  یپ  رد  نم  دـندوب ـ . لوسر  رفن , هدزناـپ  دصیـس و  ینعی  يداـیز , 

 . تخیگنارب ربمایپ  رازه  راهچو  تسیب  دصکی و  دنوادخ  ع : )   ) قداص ماما  متسه ـ .  رتشیب  ای  ربمایپ  رازه  متاخ  نم  دندوب ـ .

 :. حیضوت کی 

ار اـه  نآ  هـمه  تشذگرـس  دوـخ  باـتکرد  ناحبـس  دـنوادخ  هدوـب و  ناوارف  اـیبنا  رامـش  هـک  دـنک  یم  حیرـصت  بـل  ـن مـطـ یا نآر بـه  قـ
تیاکح وترب  ار  ناشیازا  یخرب  میا و  هدرک  تیاکح  وت  رب  ار  نانآزا  یخرب  ناتـساد )   ) هک میداـت  ـ ـسر ـی فـ نـالو ـ ـسر تسا .  هدرکنوگزاـب 

 , حـلاص , دوه سیردا ,  حون ,  مدآ ,  زا :  دـنترابع  هدرکوگزاب ,  مان  هب  ار  ناشناتـساد  دوخ  باتک  رد  لـیبق .  نیا  زا  يرگید  میا .))  هدرکن 
 , نامیلس , دواد نوراه ,  یسوم ,  بیعـش ,  فسوی ,   , بوقعی قاحـسا ,  سنوی ,  سایلا ,  لفکلاوذ ,   , عسیلا لی ,  ـ عا ـمـ ـسا طو , لـ میهاربا , 
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هیانک فیصوت و  اب  اما  هدشن ,  هدرب  اه  نآ  مان  نیعمجا .  مهیلع  هّللا  یلص  دمحم  یسیع و  دعولا , قداص  لیعامـسا  ییحی ,  ایرکز , بویا , 
دوخ زا  يربمایپ  هب  هک  هاگ  نآ  یتفاین  ربخ  یـسوم  زا  سپ  لیئارـسا  ینب  نارـس  لاح )   ) زا ایآ   : )) دـیا ـ مر مـی فـ تسا .  هدـش  دای  ناـشیازا 

ود نآ  یلو  میداتسرف  نانآ  يوس  ود تـن  درک .)) روبعدوب  هتخیر  ورف  هرسکی  شیاه  ماب  هک  يرهش  هب  رامگبام .)) يارب  یهاشداپ  دنتفگ : 
یتمحر وا  هب  دوخ  بناج  زا  هک  دنتفای  ار  ام  ناگدنب  زا  يا  هد  بـنـ میدرک .))  دییات  ار ) نانآ   ) نیموس هداتسرف )   ) اب ات  دنتشادنپ , نزغوردار 

طابسا .))  :)) دیامرف یم  زاب  و  میدوب ))  هتخومآ  یشناد  ودبدوخ  دزن  زا  هدرک و  اطع 

نینرقلاوذ دـننام  و  تفگ ))  دوخ  هارمه )   ) ناوج هب  یـسوم  هک  هاـگ  نآ  و   )) هیآ رد  یـسوم   ( هارمه  ) ناوج دـننام  تسین ,  نشور  اـه  نآ 
هدشن نییعت  یـصخشمدادعت  ناربمایپ  يارب  نآرق  رد  يراب ,  تسا .  هدش  حیرـصت  نآرق  رداه  نآ  یماسا  هب  هک  ریزع  میرم و  ردـپ  نارمعو 
تیاور تایاور  نیا  نیرتروهـش  مـ تسا .  توافتم  نوگانوگ و  ناشنوتم  دـحاو و  یتاـیاور  دـنک , یم  صخـشم  ار  ناربماـیپ  رامـش  تسا . 

. دنشاب یم  لسرم  رفن , هدزیس  دصیس و  نایم  نآ  زا  هک  تسا  رازه  راهچ  تسیبو و  دصکی  ناربمایپ  رامش  هک :  تسا  (ص )  ربمایپزا رذوبا 

 . مزعلاولوا ناربمایپ 

ار نآ چـه  يزور کـه  هدم .  جرخ  هب  یگدزباتـش  نانآ  يارب  نک و  ربص  دندرکربص , مزعلااولوا  نالوسر  هک  هنوگ  نام  هـ پـس ,   . )) نآرق
 ( : (ع رقاب ما  ـ ما دـش ـ .)) ؟ تسا .  یغالبا  دـنا . هدـنامن  ایند ) رد   ) ار زور  زا  یتعاس  زج  نانآ  هک  ییوگ  دـنرگنب  ـد , نو ـ ـش هداد مـی  هد  ـ عو

زا یخرب  هب  (ع ـ )  داجـس ماما  نیعمجا ـ .  مهیلع  هّللا  تاولـص  دمحمو  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  حون و  دـنرفن :  جـنپ  مزعلااولوا  ناربمایپ 
هّللا یلص  دمحم  یسیعو و  یسوم  میهاربا و  حون و  دومرف :  دنتسیک ؟ دنتسه . مزعلااولواربمایپ  نت  جنپ  ناربمایپ ,  نایم  زا  دوخ : ـ  باحـصا 
ماما دنا ـ . هدش  هداتسرف  سنا ,  نجزا و  نیمز ,  برغ  قرـش و  مدرم  يوس  هب  ینعی )   :) دومرف تسیچ ؟  مزعلااولوا  يانعم  میدرک :  مهیلع . 

یم اه  نآ  روحم  رب   ( توب ي نـ ـیـا (  سآ گنس  دنتسه و  مزعلااولوا  نالوسر  نانآ  و  دنرفن , جنپ  ناگداتسرفو  ناربمایپ  رورـس  ع : )   ) قداص
هب خـسا  رد پـ داب ـ . ناربمایپ  همه  رب  وا و  نادـناخ  دـمحم و  ربادـخ  تاولـص  دورد و  دـمحم , یـسیع و  یـسوم ,   , میهاربا حون ,  دـخرچ : 

یسوم و میهاربا و  حون و  زادنترابع ):  مزعلااولوا  ناربمایپ  ( : ـ ))  لسرلا نم  مزعلااولوا  ربص  امک  ربصاف   )) هیآزا نارهم  نب  ۀعامس  شـسرپ 
باتک و اب  حون  نوچ  دومرف :  دـندش ؟ مزعلااولواارچ  اه  نیا  مدرک :  ضرع  دـیوگ ):  مـی  مهیلع .  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـصدمحم  یـسیع و 
 ( ع  ) میهاربا هک  هاگ  نآ  ات  درک , لابند  ار  حون  هار  تعیرـش و  باتک و  ناـمه  دـمآ  حون  زادـعب  هک  يربمغیپ  ـد و هـر  ـش ثوعبم  یتعیرش 

مزعلااولوا نار  ـبـ ما پـیـ ـا(ع : )  ـضر ما  ـ ما نآ ـ .  هب  ندـیزرو  رفک  يور  زا  هن  هتبلا  دـمآ  حون  باـتک  نتـشاذگ  راـنک  رب  مزع  هب  فحـصاب و 
ووا شور  تعیرش و  رب  ع )   ) حو زا نـ ير بـعـد  ـبـ ما پـیـ دندوب . نییآ  تعیرش و  ياراد  هکدنا  هدش  هدیمان  مزعلااولوا  ببس  نیدب  تقیقحرد 

, دوب وا  باتک  وریپ  میهاربا و  هار  تعیرـشرب و  نآ  سپ  میهاربا و  راگزور  رد  يربمای  رهو پـ لـیلخ  میهاربا  ناـمز  اـت  دوب , يو  باـتک  عباـت 
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ره و  ع )   ) یسیع نامز  ات  دوب , وا  باتک  عبات  یسوم و  هقیرط  تعیرـش و  رب  نآ  زا  دعبو  ـی  ـسو نا مـ ـ مز رد  ـبـر  ما یـسوم و هـر پـیـ نامزات 
جنپ نیا  (ص )  دمحم ام  ربمای  نا پـ ـ مز تـا  دو , وا بـ باتک  وریپ  یـسیع و  تعیرـشو  شور  رب  نآ  زا  دعب  و  ع )   ) یـسیع راگزور  رد  يربمایپ 

. دنشاب یم   ( ع  ) نالوسرو ناربمایپ  نیرترب  اذل  دنتسه و  مزعلااولوا  نت 

 . ناربمایپ ناردپ 

داد ناشیاج  هاگرارق  نیر  رد بـهـتـ درپس و  هعیدو  هب  هاگتناما  نیرترب  رد  ار  ناربمایپ  دنوادخ  : ـ )  ع  ) ناربمایپ فصو  رد  ع ـ )   ) یلع ما  ـ ما  ـ
یحلاص نیشناج   ) یفلخ تفر  یم  اه  نآ  زا  یفلس  هک  دندش . لقتنم  هزیکاپ  كاپ و  یناردام  ياه  نادهز  هب  راوگرزب  یناردپ  بلـص  زا  و 

نیر ـ تر زا بـ ار  دیـسر . ص ,)  ,) دـمحم هب  یلاـعت  هناحبـسدنوادخ و  تمارک  هـک  نآ  اـت  تساـخ ,  یمربادـخ  نـید  جـیورت  يارب  ناـنآ  زا  ( 
ار شیو  خـ ـی )  حو  ) يا ـنـ ما دروآ و  دو  ـ جو هب  نآ  زا  ار  شناربمایپ  هک  یتخرد  زا  دروآ , نوریب  اه  هاگتـشک  نیرتدنمجرا  اه و  هاگـشیور 

مهد یم  یهاوگ  و  ساه ـ .  هرجـش  نیرتهب  شا  هرجـش  اه و  هداوناخ  نیرتهب  شا  هداوناخ  و  اه , نادناخ  نیرتهب  شنادناخ  دیزگرب , نآ  زا 
رد ار  وا  درک , میسقت  هخاش  ود  هب  ار  ناگدیرفآ  ـد  نواد نا خـ ـ مز هـر  دشاب . یم  شناگدنب  رورـس  تسوا و  هداتـسرفو  ادخ  هدنب  دمحم  هک 
زا نم  (ص : )  ادخ ربمایپ  تشگ ـ .  کیرـش  شدوجو  رد  يراکهنگ  هن  دـش و  میهـس  وا  دوجو  رد  ینماد  هدولآ  هن  , داد رارق  هخاش  نیرتهب 

هتخاسن شودخم  ارم  بسن  تیلهاج  عورـشمان  ياه  تنـس  ما .  هدـشن  هداز  انزو  عورـشمان  هار  زا  ما و  هدـمآ  دوجو  هب  عورـشم  جاودزا  هار 
دلوتمانز هب  یگدولآ  نودب  عورـشم و  جاودزا  قیرط  هب  تشپ )  ردنا  تشپ   ) مدآ نامز  زا  نم  ما ـ .  هدـماین  ایند  هب  كاپ  هار  زا  زج  تسا و 

یف کبلقتو   )) هیآ ریـسفت  رد  ناـیبلا  عمجم  رد  میا ـ .  هدـش  لـقتنم  رهاـط  هزیکاـپ و  ياـه  نادـهز  هب  كاـپ  ياـه  تشپ  زا  اـم  ما ـ .  هدـش 
هک نیا  ات   , يدـش یم  لقتنم  رگید  ربمایپ  هب  يربماـیپ  زا  ناتـسرپاتکی  ياـه  بلـص  رد  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  تسا .  هدـمآ  نیدـجاسلا )) 
هک تسا  هدـش  تیاور  زین  امهیلع ـ  هّللا  دـنا . هدرک  لقن  ساـبع  نبا  زا  همرکع  اـطع و  ار  بلطم  نیا  دروآ . ناـهج  هب  ربماـیپ  ار  وت  دـنوادخ 
مدآ نامز  زا  هک  دروآ  نوریب  شردپ  بلـصزا  ار  وا  هک  نآ  ات  دش , لقتنم مـی  رگید  يربمایپ  بلـص  هب  يربمایپ  بلـص  زا  ینعی  دندومرف : 
ماما تسا ـ .  هدوبن  یعورشمان  جاودزا  انز و  هنوگ  چیه  هب  هدولآ  هتفرگ و  یم  تروص  عورـشم  جاودزا  قیرط  هب  تشپ  ردنا  تشپ  هراومه 
یکی ار  ناربمایپ  ياه  تشپ  رد  تندشاج  هباج  يزیخ و  یم  رب  وا  نامرف  هب  هک  ها  نآ گـ موقت .  نیح  كاری  يذـلا   )) هیآ هرابرد  (ع ـ )  رقاب

. دنیب یم  يرگیدزا ,  سپ 

 . ناربمایپ ياهیگژیو 

نم هب  ار  ادخ  ناگدنب  تفگ ):  نانآ  هب   ) هک  ((. )) منیما یهاوخریخ  امش  يارب  نم  مناسر و  یم  امـش  هب  ار  مراگدرورپ  ياه  مایپ   . )) نآرق
ـ )  ع  ) ناربمایپ فصو  رد  ع ـ )   ) یلع ماما  منیما ـ .))  يا  هداتسرف  امـش  يارب  نم   ((. )) منیما يا  هداتـسرف  امـش  يارب  نم  هک  اریز  , دیراپـسب

ناشناحتما اه  ساره  سرت و  اب  دومرف و  ناشیالتبم  اه  یتخـس  هب  دومزآ و  یگنـسرگ  ابار  اـه  نآ  دـنوادخ  دـندوب و  فعـضتسم  یهورگ  :
سابل هک  دـنتفر  نوعرف  دزن  یلاح  رد  ع ,)   ,) نوراه شردارب  هارمه  هب  نارمع  نب  یـسوم  درک . ناـشور  ریز و  تاـمیالمان  هتوب  رد  ودومن 
هنیجنگ تساوخ  یم  تخیگنارب ,  ار  شناربمایپ  هک  هاگ  نآ  نا ,  ـد سـبـحـ نواد ـر خـ گا و  دنتشاد . تسدرد  نیبوچ  ياصع  نترب و  نیمـشپ 

شیامزآ هاگ  نآ  درک , یم  نینچ  رگا  درک و  یم  ار  راک  نیا  دـیاشگب . ناشیور  هب  ار  تخرد  رپ  ياه  غاب  بانرز و  ياه  ناک  الط و  ياـه 
زا داد و  رارق  راوتـسا  ییاـه  هدارا  بحاـصار  دوـخ  ناـگدا  ـتـ ـسر نا فـ ـبـحـ ـس ـد  نواد ـا خـ ما دـش . یم  یفتنم  شاداـپ  تـفر و  یم  ناـیم  زا 
اه مشچ  هک  يرقف  يدنمزاین و  و  دـنکآ , یم  يزاین  یب  زا  ار  اه  مشچ  اه و  لد  هک  یتعانقاب  ماوت  اما  دـینادرگ , ریقف  ناشیرهاظ  تالاحرظن 

میسو رز  اب  ار  نانآ  داتـسرف  ار  دوخ  نالوسر  هک  هاگ  نآ   , لجوزع دنوادخ  ع : )   ) قداص ماما  دزاس ـ . یم  زیربل  یتحاران  زا  ار  اه  شوگو 
مهف روـخارف  هب  مدرم  اـب  هک  میراد  ناـمرف   , ناربماـیپ تعاـمج  اـم , (ص : )  ادـخ ـبـر  ما پـیـ داتـسرف ـ . مـالک  هیامرـس )   ) اـب هـکلب  داتـسرفن ,
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 . تفگن نخـس  ناگدـنب  اب  دوخ  درخ  يافرژ  هزادـنا  هب  هاگ  چـیه  (ص )  ادـخ لوسر  ع : )   ) قداص ماـما  مییوگب ـ .  نخـس  ناـشیاهدرخو 
ییصو ای  یبن  چیه  لجوزع  دنوادخ  ع : )   ) مظاک ماما  مییوگب ـ .  نخس  ناشیاهدرخ  مهفروخارف و  هب  مدرم  اب  هک  میراد  روتسد  ناربمایپ , 
تشاد شوخ  یتوص  هک  نیا  رگم  تخیگناینرب  يربمایپ  چیه  لجوزع  دنوادخ  ع : )   ) قداص ماما  دوب ـ . دنمتواخس  هک  نیا  رگم  داتـسرفن 

دنوادـخ (ص : )  ادـخ ربماـیپ  درک ـ . ثوـعبم  اوآ  شوـخو  امیـس  شوـخ  ار  وا  هک  نیا  رگم  داتـسرفن , يربماـیپ  زگره  دـنوادخ  هداـتق :   ـ .
یلع ماما  دوب ـ . ناوج  هک  نیا  رگم  , درکن ثوعبم  ار  يربمایپ  چیه  دنوادخ  تخیگناینرب ـ .  شموق  نابز  هب  زج  ار  يربمایپ  چـیه  لجوزع , 

تعامج ام  دـباوخ ـ . یمن  ناشیاه  لد  اما  دـباوخ  یم  ناشیاه  مشچ  ناربمایپ ,  (ص : )  ادـخ ربمایپ  تسا ـ .  یحو  ناربمایپ ,  يایؤر  (ع : ) 
دباوخ و یمن  نامیاه  لد  اما  دباوخ  یم  نامنامـشچ  ناربمایپ ,  هورگ  ام  دباوخ ـ . یمن  نامیاه  لد  اما  دـباوخ  یم  نامیاه  مشچ  ناربمایپ , 

نوچ  , هک دزـسن  ار  يربمایپ  چی  هـ دباوخ ـ . یمن  ملد  اما  دباوخ , یم  منامـشچ  مینیب ـ .  یم  نامیور ,  شیپ  نوچمه  زین , ار  دوخ  رـس  تشپ 
يربمایپ هاگره  دگنجب ـ . هک  نیا  ات  ددرگرب  دوخ ) میمـصتزا  , ) دـهد نمـشد  يوس  هب  تکرح  نالعا  مدرم  نایم  رد  درادرب و  رازفا  گنج 

قح يربمایپ  چیه  دنک ـ . يرواد  شنمشد  وا و  نایم  لجوزع  دنوادخ  هک  نیا  ات  دهن  نیمز  رب  رازفا  گنج  هک  دزسن  ار  وا  , دشوپ مزر  سابل 
تاولص ناربمایپ ,   , مدرم نیرتال  ـج و بـ نر پـر  ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دگنجب ـ . هک  نآ  ات  دهن  نیمز  رب  ار  نآ  , دیـشوپ مزر  هماج  یتقو  درادن 

ما ـ ما دنرادرارق ـ . رتدـعب  دـعب و  هبترم  رد  هک  یناسک  هاگ  نآ  دنـشاب و  یم  اه  نآ  زا  دـعب  هک  یناسک  سپـس  , دنتـسه نیعمجا ,  مهیلع  هّللا 
راب وگب :   ! يدرک تلاـسم  ار  ناربماـیپ  كاروخ  دومرف :   , مراد تلاـسم  لـالح  يزور  وت  زا  ایادـخراب , تفگ :  یم  هک  يدرم  هب  ـر(ع )  قا بـ

ار يا  هزیکاپ  يزور  وت  زا  ایادـخ , راـب   : تفگ یم  هک  يدرم  هب  ع ـ )   ) قداـص ماـما  مراد ـ .  تلاـسمار  یکاـپ  خارف و  يزور  وت  زا  ایادـخ ,
يا ناه !  . )) دـنکن باذـع  نآ  يارب  ار  وت  تمایق  زور  هک  هاوخب  یقزر  تسا .  ناربمایپ  كاروخ  نیا  تاـهیه !  تاـهیه ,  مراد : ـ  تلاـسم 

یکاروخ  ) زا نالوسر  يا  ناه !   )) هیآ زا  لاؤس  هب  ـخ  ـسا رد پـ دـینک ـ .)) هتـسیاش  راک  دـیروخب و  هزیکاپ  ياـه )  یکاروخ   ) زا نـالوسر , 
 . تسا لالح  يزور  دوصقم  دیروخب : ـ )) هزیکاپ  ياه ) 

 . ینابش و  ع )   ) ناربمایپ

نیا رگم  درکن , ثوعبم  ار  يربمایپ  چیه  دنوادخ  تسا ـ .  هدرک  ینارچ  دنفـسوگ  هک  نیا  رگم   , تسین يربمایپ  چـیه  (ص : )  ادـخ ربمایپ   ـ
یناپوچ طیرارق )) )) رد هکم  مدرم  يارب  زین , نم  دومرف :  ادخ ؟ لوسر  يا  امـش  و  دندرک :  ضرع  تسا .  هتـشاد  ار  نادنفـسوگ  ینابـش  هک 

زا ات  تشامگ  نادنفسوگ  ینابش  هب  ار  وا  البق  هک  نیا  رگم  درکن , ثوعبم  ار  ير  ـبـ ما ـز پـیـ گر ـد هـ نواد خـ ع : )   ) قدا ما صـ ـ ما ما ـ .  هدرک 
ـی کـه لا رد حـ ـد , ـش دوب . نارچدنفـسوگ  هک  یلاحرد  دش , ثوعبم  دواد  (ص : )  ادخ ربمایپ  دـهد ـ . میلعت  وا  هب  ار  مدرم  هرادا  قیرط  نیا 

نم راـمع :  مدرک ـ .  یم  ینارچ  دنفـسوگ  داـیج )) )) رد دوخ  هداوناـخ  يارب  مدـش ,  ثوعبم  هک  یناـمز  مه  نم  دوـب و  نار  ـ چد ـفـنـ ـسو گـ
فلعرپ و هاگارچ  اـج  نآ  رد  نم  نوچ  میورب ,  خـف  دـنارچ . یمدنفـسوگ  زین  (ص )  دـمحم مدـنارچ و  یمار  مدوخ  هداوناـخ  نادنفـسوگ 

رود هاگارچ  زاار  شنادنفـسوگ  تسا و  هداتـسیا  هتفر و  رتدوز  نم  زا  (ص )  دـمحم مدـید  مت ,  ـ فر ادر کـه بـه فـخ  فـ مراد .  غارـس  یباداش 
 ( (ص ادخ لوسراب  نارهظلا ))  رم   )) رد ام  هّللادـب :  ـن عـ بر ـ با جـ منارچب ـ .  وتزا  شیپ  هک  متـشادن  تسود  مدوب  هتـشاذگ  هدـعو  دـنک . یم 
مه امـش  تسا .  رت  معط  شوخو  رتهب  نوچ  دینک  باختنا  ار  نآ  هایـس  دومرف :  دوب . چوق  يدادعت  ندـنارچ  لوغـشم  ترـضح  نآ  میدوب و 

سیردا , دوب رگزرب  ع )   ) مدآ ساـبع :  ـن  با دـشاب ـ . ؟ هدـینارچن  دنفـسوگ  هک  هدوب  يربماـیپ  رگم   , يرآ دوـمرف :  دـینارچ ؟ یم  دنفـسوگ 
 ( (ص دـمحم حایـس و  یـسیع  رگراک , یـسوم   , فاب لیبنز  نامیلـس  زاس , هرز  دواد  نابـش ,  میهاربا   , ناگرزاب دوه  رگدورد , حون  طایخ ,

 . تشاد رارق  شا  هزین  ریز  رد  شیزور  هک  دوب  يروالد 

 . ناربمایپ قالخا  زا 
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قح ندرازگو  اه  یتخـس  ربارب  رد  ییابیکـش  یگدنـشخب ,   , ندرک یکین  تسا :  ناربمایپ  قالخازا  تلـصخ  راـه  چـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
 , ناقیدـصو ناربماـیپ  قـالخا  زا  (ص : )  ادـخ ربـما  پـیـ تـسا ـ .  یگزیکاـپ  ناربماـیپ  ياـه  تلــصخ  زا  یکی  (ع : )  اـضر ماـما  نمؤـم ـ . 

یلص  , ناربمایپ قالخا  زا  ع : )   ) قداص ماما  دوب ـ . رگیدکی  هب  ندیسر  ماگنه  هب  نداد  تسد  مه و  اب  ندش  ور  هبور  ماگنه  رد  ییورشوخ 
تسا هدش  هداد  رارقزامن  رد  نم  مشچ  رون  دنتسه و  نم  بوبحمرطع  نانز و  ایند , زا  (ص : )  ادخ ربمای  پـ تسا ـ .  یتسود  نز  مهیلع ,  هّللا 

 . تسا ناربمایپ  قالخا  زا  شوخ ,  يوب  ندرب  راک  هب  تسا ـ .  شوخ  يوب  ندربراک  هب  ناربمایپ ,  قالخا  زا  (ع : )  اضر ماما   ـ .

 . ناربمایپ هب  مدرم  نیرتکیدزن 

هک یناسک  ربمایپ و  نیا  زین )  ) دـنا و هدرک  يوریپ  وا  زا  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـمه  میهاربا ,  هب  مدرم  نیرتکیدزن  تق ,  رد حـقـیـ  . )) نآرق
نانآ هچ  نآ  هب  هک  تسا  یسک  ناربمایپ ,  هب  مدرم  نیرتکیدزن  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما تسا ـ .))  نانمؤم  رورـس  دنا . هدروآ  نامیا  وا ) نییآ  هب  )

ـ .  تسا قح  هب  لـمع  رد  ناشنیرتابیکـش  اـه و  نآ  نیرتوگ  قح  , ادـخ ناربماـیپ  هب  مدرم  نیرت  هیبـش  دـنک ـ . لـمع  رتـشیب  دـنا  هداد  ناـمرف 
داهج , دنا هدروآ  ناربمای  نآ چـه پـ هار  رد  نادـهاجماریز  دـنیاملع , نادـهاجم و  توبن ,  هجرد  هب  مدرم  نیرتکیدزن  (ص : )  ادـخ ـبـر  ما پـیـ

 , ناربمایپ هب  مدرم  نیر  ـکـتـ یدز نـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما دـنوش ـ . یم  نومنهر  دـنا , هدروآ  ناربمایپ  هچ  نآ  هب  ار  مدرم  ملع  لـها  دـننک و  یم 
ناـمه میهاربا ,  هب  مدرم  نیرتـکیدزن  تقیقح  رد   : )) درک توـال  ار تـ ـه  یآ دـنا . هدروآ  ناربماـیپ  هک  تسا  یتاـمیلعت  هـب  ناـنآ  نیرتهاـگآ 

هک تسا  یسک  دمحم  تسود  انامه , دومرف :  دنا . هدروآ  نامیا  هک  یناسک  ربمایپ و  نیا  زین )  ) دنا و هدرک  يوریپ  وا  زا  هک  دنتـسه  یناسک 
کیدزن ناشیوخ  زا  دنچ  ره  دنک , ینامرفانار  ادخ  هک  تسا  یـسک  دـمحم  نمـشد  دـشابنوا و  دـنواشیوخ  دـنچ  ره  دـنک  تعاطا  ادـخ  زا 

نیرتکیدزن تقیقح  رد   )) هیآ هرابرد  (ع ـ )  رقاب ماما  دـشاب ـ .! ناربمایپ  ور  هلابند  هک  یـسک  يراگتـسر  تسا  گرزب  هچ  هک  هو  دـشابوا ـ .
هداد هیکت  دوسالا )  ) رجح هب  ار  شتشپ  هک  مرگن  یم  ار  مئاق  ییوگ  مسق ,  اد  بـه خـ دنتـسه ـ . اه  نآ  ناوریپ  و  ع )   ) همئا میهاربا .  هب  مدرم 

اد هک مـن بـه خـ دنادب  دزرو  یم  جاجتحا  نم  اب  ادخ  هرابرد  هک  ره  مدرم ,  يا   : دیوگ یم  سپـس  دهد و  یم  دنگو  ـ ـس شقح  هب  ارادخ  و 
حون هرابرد  هـر کـه  مدر ,  يا مـ مر ,  ـکـتـ یدز مدآ نـ هب  نم  هک  دـنادب  دزرو  یم  جاجتحا  نم  اب  مدآ  هرابرد  هک  ره  مدرم  يا  مرت ,  ـکـ یدز نـ

هب نم  هک  دـنادب  دزرو  یم  جاجتحا  نم  اـب  میهاربا  هراـبرد  هکره  مدرم ,  يا  مرتکیدزن ,  حون  هب  نم  هک  دـنادب  دـنک , یم  جاـجتحا  نم  اـب 
ماقم هب  تشپ  دتـسیا و  یم  هبعک  هب  ور  دوش و  یم  مارحلا  دجـسم  دراو  , دنک روهظ  مئاق  ها  ـ گر هـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما مرتکیدزن ـ .  میهاربا 

 , مدرم يا  متـسه ,  مدآ  هب  مدرم  نیر  ـکـتـ یدز نم نـ مدرم ,  يا  دیوگ :  یمو  دزیخ  یم  رب  هاگ  نآ  درازگ و  یم  زامن  تعکر  ود  دنک و  یم 
هب مدرم  نیرتـکیدزن  نـم  مدرم ,  يا  متـسه ,  لیعامـسا  هـب  مدرم  نیرتـکیدزن  نـم  مدرم ,  يا  متــسه ,  مـیهاربا  هـب  مدرم  نیرتـکیدزن  نـم 
 ( يانعم  ) تسا نیا  دتفا و  یمرد  ور  هب  هک  دنک  یم  عرضت  اعد و  نادنچو  دراد  یم  رب  نامـسآ  هب  ار  دوخ  تسد  ود  متـسه .  (ص )  دمحم

 . هاعداذا رطضملا  بیجی  نما   : )) هک لجوزع  يادخ  نخس 

 . مدآ هصاخ 1 ))  )) 1 توبن 2 / 

 (. ع  ) مدآ

نا ـ نزو نادر  مـ ود , نآ  زا  دیرفآ و  نامه  زا  زین )  ) ار شتفج  دـیرفآ و  يدـحاو  سفن  زا  ار  امـش  هک  ناتراگدرورپ  زا  مدر ,  يا مـ  . )) نآرق
نادنواشیوخ زا  راهنزو  دییامن  اورپ  دینک  یم  تساوخرد  رگیدمه  زا  وا  مان )   ) هب هک  ییادخ  زا  دیراد و  اورپ  در , هد کـ ـنـ کار يرا پـ ـیـ ـس بـ

 , تشامگ مهاوخ  ینیشناج  نیمز  رد  نم  تفگ :  ناگتشرف  هب  را تـو  ـ گدرور نو پـ و چـ  ((. )) تسا نابهگنامش  رب  هراومه  ادخ  هک  دیربم ,
( ارو تـ  ) ـش تـو یا اب سـتـ ام  هک  نآ  لاح  ودزیرب  اه  نوخ  دزیگنا و  داسف  نآ  رد  هک  يرامگ  یم  ار  یـسک  نآ  رد  ایآ  ناگتـشرف گـفـتـنـد : 
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دومن هضرع  ناگتشرف  رب  ار  اه  نآ  سپس  دیناد . یمنامـش  هک  مناد  یم  يزیچ  نم  دومرف :  میزادرپ ؟  یم  تسیدقت  هب  مینک و  ـه مـی  یز تـنـ
یـشناد چیه  يا ,  هتخومآ  ام  هب  دوخ )  ) هچ نآ  زج  ار  ام  وت ! یهزنم  دـیهد . ربخ  نم  هب  اه  نیا  یماسا  زا  دـییوگ , یم  تساررگا  دومرف :  و 

نیمز اه و  نامسآ  هتفهن  نم  هک  متفگن  امـش  هب  ایآ  دومرف :  داد , ربخ  ناشا  ـمـ ـسا هد .  ربخ  نانآ  یماسا  زا  ار  میکح .  ياناد  ییوت  تسین , 
دنمدآ نادنزرف  همه )   ) مدرم (ص : )  ادخ ربمایپ  مناد ـ .)) ؟  یم  دیتشاد  یم  ناهنپ  ار  هچ  نآو  دینک  یم  راکـشآ  ار  هچ  نآ  مناد و  یم  ار 
دندـش هدـیرفآ  نیمز  كاخ  اب  بسانتم  مدآ  دـیرفآ . تشادرب  نیمز  همهزا  هک  كاخ  یتشم  زا  ار  مدآ  دـنوادخ  تسا ـ .  كاـخ  زا  مدآ  و 

نشخ و یخرب  مرن و  یخربو  اه  گنر  نیا  ناـیم  طـسو  دـح  ـی  خر هایـس و بـ یخرب  , دیفـس یخرب  دـندش , تسوپ  خرـس  اـه  نآ  زا  یخرب  :
ناحبس دنوادخ  سپـس ,  ع : ـ )   ) مدآ شنیرفآ  نا  رد بـیـ ع ـ )   ) ما عـلـی ـ ما اه ـ . نیا  نایم  طسو  دح  یخرب  كاپان و  یخربو  كاپ  یخرب 

اب دـش و  صلاخ  كاپ و  ات  تخیر  بآ  نآ  ـت و بـر  ـشادر ـی بـ کا خـ نآ ,  راز  هرو  ـ ـشو ـن  یر ـیـ ـش ـیـن و  مز مرن  تخـس و  ياه  تمـسقزا 
ینامز صخـشم و  یتدـم  , اه یگتـسسگو  اهدـنویپ  اضعا و  ياراد  دـیرفایب , یلکی  نآ هـ تشگ .  كانبـسچ  هک  نآ  ات  شتخیمایب  تبوطر 

ـی نا ـ ـس ـ نا ترو  ـ ـص تـا بـه  ـیـد , مد نآ  رد  دـش . تخـس  لافــس  نوـچ  تسوـیپ و  مـه  هـب  دیکــشخ و  هـک  نـیا  اـت  تشادـب  ار  نآ  موـلعم 
. دنک یم  فرـصت  لخد و   ( شیاهراک رد   ) نآ اب  هک  يا  هشیدـناودروآ  یمرد  تکرح  هب  ار  نآ هـا  ـی کـه  یا ـن هـ هذ ـب  حا ـ ـصد ـ یدر گـ
تبوطر و يدرـس و  یمرگ و  لیبق  زا  نوگمهان  یطالخا  داـضتم و  یتـالاح  ورگیدـکی  دـننام  ـی هـ یا ـ هز نو و چـیـ ـ گا ـ نو يا گـ ـگ هـ نر
ار تافـص  نیا  همه  وـت  دـش و  هدـیرفآ  , دراد دوـجو  دـب  بوـخ و  كاـپ و  كاـخ )   ) نآ رد  هک  نیمز  هتـسوپ )   ) میدا زا  مدآ  یکـشخ ـ . 

میدا كاخزا و  نوچ  دـنا : ـ  هدـیمان  مدآ  ار  مدآ  ارچ  هک  مالـس  نبا  لاؤس  هب  خـساپ  رد  (ص ـ )  ادـخ ربمای  پـ ینیب ـ .  یم  مدآ  نادـنزرفرد 
همه زا  دومرف :  تسدکی ؟)   ) كاخ کی  زا  ای  دش  هدیرفآ  نیمز  رسارس  كاخزا  مدآ  ایآ  تروص ,  نیا  رد  دش :  لاؤس  دش . هدیرفآ  نیمز 

. دـندوب لکـش  کـی  یگمه  دنتخانـش و  یمنار  رگیدـکی  مدرم  تروص  نآ  رد  , دوـب هدـش  هدـیرفآ  تسدـکی )   ) كا زا یـک خـ كاـخ . 
یکاخ تسه ,  درز  تس ,  زبس هـ تسه ,  دیفس  كاخ  رد  يرآ )   : ) دومرف دنراد ؟ دننام  ایندرد  نایمدآ  سپ ,  دیـسرپ :  يرگـش )  ـ ـسر (پـ

 , تسه فیطل  مر و  نـیـز نـ تسه .  روـب  تسه و  مرن  تسه ,  تفـس  تشرد و  تسه ,  روـش   , تسه نیریـش  تسه ,  یبآ  تسه ,  گـنر 
شـسرپ هب  خـساپ  رد  ع ـ )   ) یلع ماما  تسه ـ .  كاخ ,  ياـهگنر  هب  هایـسو ,  روب  خرـس و  درز و  تسه ,  دیفـس  تسه ,  تشرد  نشخ و 

داتـسرف و ار  ع )   ) لیئربج یلا  تـعـ دش . هدیرفآ  نیمز  میدا  زا  نوچ  دنا , هدـیمان  مدآ  ار  مدآ  : ـ  اه مان  نیا  هب  اوح  مدآ و  يراذـگمان  تلعزا 
نآ هایس و  یکاخ  يا و  هوهق  یکاخ  خرس ,  یکاخ  دیف , ـی سـ کا خـ دروایب :  كاخ  تمسق  راهچ  نیمز  ینوریب )  هیال   ) میدازا دومرف  وا  هب 
یبآ خـلت و  یبآ  روش , یبآ  نیریـش ,  یبآ  درواـیب :  بآ  تمـسق  راـهچ  داد  روتـسد  دروآ . مهارف  نیمز  تخـس  مرن و  ياهتمـسق  زا  ار  اـه 

هن هک  يروط  هب  تخیمآ  مه  هب  ار  اـه  نآ  شیوخ  تردـق )   ) تسد اـب  دـنواد  خـ دزیرب . كاـخ  يور  ار  بآ  هک  دوـمرف  سپـس  هدـیدنگ . 
ار روش  بآ  داد و  رارق  نآ  قلح  تمـس  رد قـ دشاب . هتـشاد  زاین  كاخ  هب  هک  یبآ  هن  دـشاب و  هتـشاد  جایتحا  بآ  هب  هکدـمآ  هفاضا  یکاخ 

دوجوم  ) ناویح زا  هک  هدش  هدـیمان  اوح  ور  نآ  زا  زین  اوح  شا .  ینیب  رد  ار  هدـیدنگ  بآو  شیاه  شوگ  رد  ار  خـلت  بآ  شنامـشچرد و 
اوح ار  اوح  تسا ـ .  هدش  هدیرفآ  نیمز  میدا  زا  نوچ  , دـنا هدـیمان  مدآ  ار  مدآ  ع : )   ) قداص ماما  تسا ـ .  هدـش  هدـیرفآ  رادـناج ) هدـنز و 

زا زین  ار  شتفج  دیرفآدحاو و  یـسفن  زا  ار  امـش   : )) دـیامرف یم  لجوزع  تسا .  هدـش  هدـیرفآ  هدـنز )  دوجوم   ) یح زا  نوچ  دـنا  هدـیمان 
ضرع دنیوگ ؟ یم  هچ  مدرم  نیا  دومرف :  دیرفآ ؟ هچ  زا  ار  اوح  دنوادخ  مدی :  ـ سر پـ  ( ـر(ع قا تر بـ ـ ـض زا حـ ماد :  ـقـ مو ـ با دیرفآ ـ .)) نامه 

؟ دنیرفای مدآ بـ هد  ـ ند زا غـیـر  ار  وا  دنیوگ . یم  تسردان  تسا .  هدرک  قلخ  مدآ  ياه  هدندزا  یکی  زا  ار  وا  دـنوادخ  دـنیوگ :  یم  مدرک : 
لوـسر هـک  داد  ربـخ  نـم  هـب   ( ع  ) شنارد ـ پزا مرد  پـ دو :  ـ مر فـ دـیرفآ ؟ زیچ  هـچزا  ار  وا  هـّللا ,  لوـسر  نباـی  موـش  تیادــف  مدرک :  ضرع 
تخیمآ مه  هب  تسا ـ  تسار  ادـخ  تسد  ودره  دوخ ـ  تسار  تسد  اب  ار  نآ  تشادرب و  لگ  یتشم  یلاعت  كرابت و  يادـخ  دومرفادـخ : 

ناور ار  ـش  نا ـ مر ـت و فـ خا ـ ـس ع .: )   ) یلع ماما  دـیرفآ ـ . ار  اوح  نآ  زا  هک  دـمآ  هفاضا  لگ  نآ  زا  يرادـقم  درک و  قلخ  ار  مدآ  نآ  زاو 
(ص ادخ ربما  پـیـ داد ـ . رارق  ناسنا )  عون  زا   ) دوخ هدیرفآ  نیتسخن  ار  وا  دیزگرب و  دوخ  رترب  قول  ناو مـخـ ار بـه عـنـ ع )   ) مدآ ـت ,  خا سـ
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 . تخومآ وا  هب  ار  يزیچ  ره  نتخاس  نف  داد و  رارق  تشهب  ياه  هویمزا  ار  وا  هشوت  درک , نوریب  تشهب  زا  ار  مدآ  هک  یماگنه  دـنوادخ  ( : 
 ( ع  ) مدآ هب  یلعف  لسن  هک  نیا  هراـبرد  يراـتفگ  دوب . مدآ  ناتردـپ  درک , یگدـنفاب  هک  یـسک  نیتسخن  اریز  دـینکن , تنعل  ار  ناگدـنفاب   ـ

ـفـیـد ـس دنهد :  یم  لیکـشت  ار  گنر  راهچ  ةدمع  هک  رـشب ـ  دارفارد  تسوپ  گنر  فالتخا  هک  دوش  یم  هتفگ  هاگ  دسر . یم  وا  رـسمهو 
دننام خرـس  نپاژ و  نیچ و  یلاها  ـنـد  نا ـ مدرز یبونج ,  ياقیرفا  مدرم  گنر  دننام  هایـس  اپورا , وایـسآ  لدـتعم  قطانم  یلاها  گنر  ـنـد  نا مـ

هک نآ  هچ   , تسا رگید  گنر  رد  نآ  اشنم  زا  ریغ  یگنر  ره  ردر  ـ ـش ـل بـ ـس اشنم نـ هک  تسا  نیا  زا  یکاح  اکیرما ـ  ناتـسوپ  خرـس  گـنر 
ـی هـم چـنـیـن ها گـ تسا .  هدوب  گنر  راهچ  زا  تفج  راهچ  مک  تسد  رـشب  تسا .  هارمه  نوخ  تعیبط  رد  فالتخا  اب  گـنر  فـالتخا 

نادنچ یقرش  هرکمین  رد  نکاس  ناسنا  اب  دارفا  نیا  ییاد  هلصاف و جـ تشاد و  ینانکاس  دش , فشک  اکیرما  هراق  یتقو  هک  هدش  لالد  ـتـ ـسا
ـ  دوش یم  هظحالم  هک  نانچمه  درادن . دوجو  دنوش  یهتنم  ردام  کی  ردـپ و  کی  هب  لسن  ود  نیا  هک  نیا  لامتحا  ناکما و  هک  تسا  دایز 

یعیبط تاقیقحت  هک  تسور  نآ  زا  گنر ,  توافت  ببـس  هب  نوخ  توافت  عوضوم  ندوب  اسران  تسـس و  اما  تساسران .  لـیلد  ود  ره  نیا 
هتـشادن عون  نیا  رد  لماکت  لوحت و  عوقو  رد  هشیر  گنر  نوخ و  فالتخا  هلاسم  هک  تساراوتـسا .  عاونا  لماکت  هیـضرف  ساـسا  رب  زورما 

ـد نا هدر  ـ کاد عطق پـیـ هریغ  لیف و  دنفسوگ و  بسا و  دننام  یناویح  عاونا  زا  رایـسب  رد  لوحت  شیادیپ  هب  نادنم  ـ ـش ـ ناد هکاصوصخم  دشاب ,
هزورما ــالوصا  یهگناو ,  دراد ؟ یمرب  هدرپ  تـقیقح  نـیا  زا  هـک  هداد  تـسد  هــب  یناوارف  ياــه  هناــشن  یــسانش  ـیـن  مز يا  شوا هـ و کـ

هتفگ هب  انب  هک  تسناددـیاب  اهایرد , يوسارف  رد  ناسنا  دوجو  هلاس  ـا مـ ماو (( . 3  )) دنهد یمن  ینادنچ  تیمها  فالتخا  نیا  هب  نادنمـشناد 
لاـس رازه  شـش  زا  هدرک  طبـض  یلقن  خـیرات  هک  ار  هچ  نآ  یلو  دـسر , یم  لاـس  اـه  نوـیلم  هب  نا  ـ ـس ـ نار یعیبـط عـمـ موـلع  نادنمـشناد 

تـسد رد  يدایز  ياه  هنا  ـ ـش نـ دشاب . هدش  ادج  رگید  ياه  هراق  زا  اکیرمآ  هراق  یثداوح  زورب  رثا  رب  خیرات ,  لبقام  نارود  دور . یمنرتارف 
هب تشد  لیدبت  ایرد و  هب  یکـشخ  یکـشخ و  هب  ایرد  لیدبت  ریظن  نیمز ,  حطـس  رد  یمهم  تارییغت  اهنرق  یطرد  دهد  یم  ناشن  هک  تسا 
يا هقطنمو  یبطق  ياه  ییاج  هباج  تالوحت و  ایفارغجو , تئیه  یسانش و  هنیچ  شناد  تاحیـضوت  هب  انب  تسا .  هداد  خر  سکعلاب ,  هوک و 
رهاظ بسحرب  نآرق ,  هاگدید  زا  سب .  تساداعبتسا و  دنام  یم  یقاب  ناگدننک  لالدتسا  يارب  هک  يزیچ  تسا .  هداد  خر  نیمز  حطـس  رد 

, دنتسه دارفا  همهردام  ردپ و  ود  نامه  هک  نز  کی  درم و  کی  هب  دوخ  ییاهن  ریس  رد  رـشب  یلعف  لسن  هک  نیا  هب  دراد  حیرـصتابیرقت  نآ 
هدـش دـنا . هدرکدای  اوح  مان  هب  وا  زا  تایاور  یلو  هدرکن  دای  مان  هب  شرـسمه  زا  اما  تسا ,  هدرب  مسا  مدآ  ماـن  هب  دو  با خـ کـتـ دـسر . یم 

 ( تقلخ  ) لثم نوچمه  ادـخ  دزن  رد  یـسیع  لثم   : )) دـیامرف یم  و  دومرف )) ررقم  تسپ  یبآ  هدـیک  چـ درک . زاغآ  لگ  زا  ار  ناـسنا  تسا . 
ناگتشرف هب  وتراگدرورپ  نوچ  و   : )) دیامرف یم  و  تفای ))  یتسه  سپ   , شاب تفگ :  ودب  سپس  دیرفآ , كاخ  زا  ار  وا  کـه )   ) ـت سا مدآ 

شیاتـس اب  ام  هک  یلاح  رد  دزیرب ؟ اه  نوخ  دزیگ و  ـ نادا ـ ـس نآ فـ رد  يرا کـه  مـی گـمـ تشامگ .  مهاوخ  ینیـشناج  نیمز  رد  نم  تفگ : 
مهاوخ لگ  زا  يرـشب  نم  تفگ :  ناگتـشرف  هب  وت  تخومآ .  دیناد . یمن  امـش  هک  میزادرپ .  یم  تسیدـقت  هبو  مینک  یم  هیزنت  ار ) وت   ) وت

دوش یم  هظحالم  هک  نانچ  تایآ ـ  ـن  یا دیتفا . هدجـس  هب  شیارب  یگمه  مدیمد  وا  رد  دوخ  حور  زا  متخادرپ و  ار  نآ  هک  یماگنه  دیرفآ ,
مدآ اریز  دنک , یم  یفرعم  كاخ  ار  دریگ . یم  تروص  هفطن  قیرط  زا  لسن  نیا  ياقب  دنوادخ  نوناق  تنس و  هب  انب  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ   ـ
چیه نآ  رد  هک  تسا  یبلطمدنـسر  یم  وا  رـسم  مدآ و هـ ـل بـه  ـس ـن نـ یا ـن کـه  یا رد  دنتـسه . مدآ  نادـنزرف  مدرم  هدـیرفآ و  كاخ  زا  ار 
مدآ شنیرفآ  هب  طوبرم  تایآ  رد  مدآ  زا  دار  هد کـه مـ ـ ـش ها گـفـتـه  گـ دراد . دوجو  زین  تایآ  نیا  لیوات  ناکما  هچرگ  تسین ,  يدـیدرت 
دسر یم  كاخ  هب  هرخالاب  ششنیرفآ  هک  تهج  نآ  زا  ناسنا ـ  قلطم  نیاربانب ,  یـصخش و  هن  تسا  یعون  مدآ  وا , رب  ناگتـشرف  هدجـس  و 

ام  : )) درک هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  بلطم  نیا  دییات  رد  ناوتب  دـیاش  تسا و  هدـش  هدـیمان  مدآ  مان  هب  تسا ـ  دـلو  داز و  هب  هتـسب  مه  شیاق  ـ بو
را بـه ـعـ ـشازا یلاخ  هیآ  نیا  اریز  دینک ,)) هدجـس  مدآ  يارب  میتفگ :  ناگتـشرف  هب  هاگ  نآ  میتخادرپ ,  امـش  يرگتروص  میدیرفآ .  ار  امش 
درک و ایهم  هدجس  يارب  وا  هب  ندیشخب  شنیرفآ و شـکـل  اب  دنوادخ  هک  دندش  یـسک  رب  هدجـس  رومام  ناگتـشرف  هک  تسین  ـن نـکـتـه  یا
هب سپ  ـ ـس میدـیرفآ .  ار  امـش  اـم   : )) دـیامرف یم  هک  ارچ  ار , ناـسنازا  نیعم  درف  صخـش و  کـی  هن  هداد  رارق  رظن  دروم  اردارفا  ماـمت  هیآ 
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مدـیرفآ دوخ  ناتـسد  اب  هچ  نآ  رباربرد  اـت  دـش  وت  عناـم  زیچ  هچ  سیلبا  يا  تفگ :   )) هیآ تسا  نینچمه  و  میتخادرپ ))  امـش  يرگتروص 
رگم منک  یم  هارمگ  ار  اه  نآ  همه  هک  يدرک .  قلخ  یلگ  زا  ار  وا  يدیرفآ و  یشتآ  زا  ارم  مرتهب ,  وا  زا  نم  تفگ :  ناطیش  ینک .  هدجس 
رهاظ فالخرب  هک  نیا  رب  هوـالع  نخـس ,  نیا  هک  تسا  نیا  باوج  دـنک . یم  رکذ  عمج  تروص  هب  ادـعب  هدروآ  ار .)) تصلخم  ناگدـنب 

عانتما ناگتـشرف و  هدجـس  مدآ و  ناـت  ـ ـساد زا نـقـل  پـس  دـنک . یم  در  ار  نآ  زین  فارعا  هروس  هیآروهظ  میدرک ـ  لـقن  هک  تسا  یتاـیآ 
درک نوریب  تشهب  زا  ار  امش  ردامو  ردپ  هک  نانچمه  دهدن , ناتبیرف  ناطیش  هک  راهنز   , مدآ نادنزرف  يا   : )) دیامرف یم  هدجـس ,  زا  سیلبا 

هب هک  یماگنه  و   )) هیآ تسا  نینچمه  تسا .  ریذـپاندیدرت  دـنک .)) نایامن  نانآ  رب  ار  ناـشیاه  تروع  اـت  دـنکرب  ناـشیازا  ار  ناشـسابل  و 
هب تفگ :  سپس )  ( ؟  يا هدیرفآ  یلگ  زا  هک  منک  هدجس  یـسک  يارب  تفگ :  هک  سیلبا  رگم  دینک . هدجـس  مدآ  يارب  میتفگ :  ناگتـشرف 

نآزا  ) یکدـنا زج  ار ـ  شنادـنزرف  اعطق  یهد ,  متلهم  تماـیقزور  اـت  رگا  دوب ؟) هچ  يارب   ) يداد يرترب  نم  رب  هکار  یـسک  نیا  وگب :  نم 
( زین  ) ار شتفج  دیرفآ و  سف  زا یـک نـ ار  ناتراگدرورپ کـه شـمـا  زا  مدرم ,  يا   : )) ثحبدروم هیآ  زین  و  درک )) مهاوخ  نک  هشیر  اه ـ )

انعم نیمهرد  روهظ  تشذـگ  هک  ینایب  نامه  هب  زین , تایآ  نیا  دـیراد . اورپ  دـنکارپ , يرایـسب  نانز  نادرم و  ود , نآزا  دـیرفآ و  نامه  زا 
كا خـ دنمانب . مدآ  دنزرف  رگید  يرابتعا  هب  مدآ و  يرابتعا  هب  ار  ناسنا  دنناوت  یمن  ـ  دـینک یم  هظحالم  هک  نانچمه  تا ـ  ـ یآ ـن  یا دـنراد .

 . نوکیف نک  هل  لاق  مث  بارت  نم  هقلخ  مدآ  لثمک  هّللا  دـنع  یـسیع  لثم  نا   )) هیآ رد  هژیو  هب  هفطن ,  هب  رگید  يراـبتعا  هب  دـنهد و  تبـسن 
رد مدآ  دوبن . يراوتسا  تسرد و  لالدتسا  تسا  هداعلا  قراخ  ییانثتسا و  تقلخ  کی  یـسیع  تقلخ  هک  نیا  هب  هیآ  لالد  ـتـ ـسا ترو ,  صـ
زا شیب  شنیرفآ  هب  نتـشاد  داقتعا   )) هک نیا  رب  ینبم  نآ  لباقم  هدـیقع  هک  تسا  طیرفت  هب  هتخیمآ  هزادـنا  نامه  تسا  یعون  مدآ  نآر ,  قـ
زا هدمآربان  لقتـسم و  عون  کی  ناسنا  هک  نیا  هرابرد  ینخـس  تسا .  هتـشاد  زاربا  تنـس ,  لها  ياملع  زا  زیمطارفا . تسارفک ))  مدآ  کی 
هب دیآ  یمدیدپ  هفطن  زا  هک  ار  رشب  یلعف  لسن  تایآ  نیا  اریز  , دنک یم  مک  ار  ـن بـحـث  یا ـمـت  حز ـتـه  شذ تا گـ ـ یآ تسا .  رگید  یعون 
هب ود  نآ  دو  نآ کـه خـ نود  دو بـ ـ ـش او مـنـتـهـی مـی  و حـ دنک . یم  یفرعم  كاخ  زا  زین  ارود  نآ  تقلخ  دـناسر و  یم  وا  رـسمه  مدآ و 

ناسناو یعیبط  ياملع  نایم  رد  هزورما  هچ  نآ  اما  دنا . هدمآ  دیدپ  كاخ  زا  هکلب  دـنوش , یهتنم  دوخ  سنجمه  ای  دـننامه  يرگید  دوجوم 
تسین و ناـگمه  یعطق  لوبق  درو  ـه مـ چر گـ تسا .  هدـش  ناـسنا  لـماکت ,  رثا  رب  نیتـسخن  ناـسنا  هک  تسا  نیا  دـشاب , یم  عیاـش  ساـنش 

یناویح ناسنا  هک  نیا  ینعی  هیـضرف ـ  لصا  نکیل  دـنا , هدـش  ـر  کذ ـه  طو ـ بر ياه مـ باتک  رد  هک  دـنا  هدرک  دراو  نآ  هب  يداـیز  تالاکـشا 
ـیـه ـضر فـ دـنا . هداد  شرارق  ناـسنا  تعیبـط  زا  ثحب  هیاـپ  دـنا و  هتفریذـپ  ار  نآ  هک  تسا  يرما  هتفاـی ـ  لوحت  ناـسنا  تروص  هب  هک  هدوـب 
رد جیردت  هب  هدوب و  ناعیم  لاعتـشا و  لاحرد  ادتبا  رد  هعطق  نیا  دیـشروخ و  زا  هدش  ادج  يا  هعطق  نیمز  هرایـس  هک  تسا  نیا  نادنمـشناد 

تفرگ لکش  اهایرد  دش و  يراجاه  لیس  در و  نآ کـ شز بـر سـطـح  ـ یر عور بـه  ناوار شـ فـ تسا .  هدش  درس  هدننک  درس  لماوعطلـست  رثا 
دوجوو تابن  لماکت  رثا  رب  هاگ  نآ  دـندش و  رادـیدپ  ییایردو  یبآ  ناهایگ  هجیتن ,  رد  دـمآ و  دوجو  هب  یکاخ  یبآ و  تابیکرت  سپـس  و 

ناسنا ماجنارس  یکـشخ و  ناویح  دعبو  تسیزود  هدنرپ  یهام  اهدعب  دمآ و  دیدپ  ییایرد  ناروناج  رگید  یهام و  نآ ,  رد  تایح  رـصانع 
لو و ـحـ تر ـگـ ید تروص  هب  یتروص  زا  هدـید و  دوـخ  هب  نیمز  تاـبیکرت  هک  تسا  یلما  ـر تـکـ ثا رد  ـب  تار ـن مـ یا ما  تـمـ دـمآ . دوـجو  هب 
زا هیضر  ـن فـ یا ناسنا .  ماجنارس  یکـشخ و  ناویح  هاگ  نآ  تسیزود ,  ناویح  دعب  ییایرد  ناویح  سپـس  تابن ,  ادتبا  تسا :  هتفای  لماکت 
هب ور  صقن  زا  نیعم  بتارم  هلـسلس  کی  رد  دوش کـه  یم  هدـید  یلامک  مظنم  روط  هب  تادوجوم  نامتخاسرد  هک  هدـمآ  دوجو  هب  اج  نآ 
يا هیـضر  ـن فـ یا دروآ . یم  نهذ  هب  ار  هیـضرف  نیا  هدـمآ  لمع  هب  لـماکت  ییزج  دراوم  رد  هک  ییاـه  هبرجت  زین  تسا و  هتفر  شیپ  لاـمک 

دوجو نآ  ریغ  در  نآ و  تابثا  يارب  یـصاخ  لـیلد  هک  نآ  نودـب  تسا ,  هدـش  ضرف  فلتخم  عاونا  راـثآ  صاوخ و  هیجوت  يارب  هک  تسا 
ناشنایم یلماکت  هطبار  هنوگ  چیه  هدوب و  رگیدـکی  زا  لقتـسم  ادـج و  یلک  هب  عاونا  نیا  هک  دراد  دوجو  ضرف  نیا  نا  ـکـ ما دـشاب . هتـشاد 

رد هتفرگ  تروص  هک  مه  ییاه  هبر  دو و تـجـ ـ ـش دودحم  ناشتیهام  تاذ و  هن  عاونا و  نیا  تالاح  هب  لماکت  هلاسم  دـشاب و  هتـشادن  دوجو 
هدـهاشم ار  ناـسنا  هب  نومیم  لوحت  ـالثم  دـننام  رگید , عون  هب  عون  کـیزا  يدرف  لوحت  اـه  هبرجت  اریز  تسا ,  هدوـب  تـالاح  نیمه  هنیمز 
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ار يرگید  ياج  عوضو  ـن مـ یا زا  ـل  ما بـحـث کـ تسا .  هدوب  عاونا  زا  یـضعب  ضارعا  مزاول و  صاوخ و  لماش  اه  هبرجت  نیا  هکلب  هدرکن 
هدرک حرطم  هطوبرم  لئاسم  هیجوت  يارب  نادنمشناد  هک  تسا  يا  هیضرف  ـیـه ,  ضر نیا فـ هک  دوب  هتکن  نیا  هب  هراشا  طقف  ضرغ  دبلط و  یم 
ینعی دنک , یم  هراشا  نآ  هب  میرک  نآرق  هک  یتقیقح  نیاربا ,  بـنـ دشاب . هتـشاد  دوجو  نآ  هرابرد  یمکحمو  عطاق  لیلد  هک  نآ  نودـب  دـنا ,
خـساپ رد  (ع ـ )  اضر ماما  مدآ ـ .  نادنزرف  جاودزا  درادن . تافانم  ضراعت و  یملع  بلطم  چیه  اب  تسا ,  عاونا  ریاس  زا  ادـج  یعون  ناسنا 

لیباق و مود  مکـش  سپـس  دـش . هلماح  مکـش  کی  رد  ار  وا  رهاوخ  لیباه و  , اوح مدآ : ـ  زا  مدرم  لسن  ریثکت  یگنوگچزا  یطنزب  لاؤس  هب 
اب ثحب  رد  (ع )  داج ـ ـس ما  ـ ما دـش ـ . میرحت  رگیدـکی  لیباهدازمه .  رهاوخ  اب  لیباق  درک و  جاودزا  لیباق  تشگ .  هلماحاماوت  ار  شرهاوخ 

یـشرق نآ  دزادرپ و  یم  لیباق  رهاوخامیلقا  ـیـل بـا  با جاودزا قـ لیباق و  رهاوخ  ازولباـب  لـیباه  جاودزا  هوحن  هب  نآ  یط  هک  یـشرقرفن  کـی 
نیسحلا نب  یلع  ! دننک یم  اه  یسوجم  هزورما  هک  ـت  سا يرا  کـ يرآ .  دومرف :  دندرک ؟ جاودزا  مه  اب  ود  نآ  نادنزرف  سپ ,  دیوگ :  یم 
یعیارـش نیناوق و  شابم .  بلطم  نیا  رکنم  دومرف :  درک . شمیرحتدنوادخ  هک  دـنداد  ماجنا  ینآ  زا  دـعب  ارراک  نیا  سوجم  دومرف :  (ع ) 

دنوادخ ادعب  دوب . اه  نآ  تاررقم  عیارـش و  زا  یکی  نیا  دـینادرگ ؟ لالح  وا  رب  ار  يو  هاگ  نآ  دـیرفاین و  تسا .  هتفرگ  تروص  هک  تسا 
مه اب  جاودزا  قیرطزا  شرـسمه ,  مدآ و  ینعی  ناسنا ,  هقب  ـتـیـن طـ ـس نـخـ ناسنا .  مود  هقبط  لـسانت  هراـبرد  يراـتفگ  درک . میرحت  ار  نآ 

نارداربو نارهاوخ  نیا  لسن  ایآ  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح  دندوب . ردارب  رهاوخ و  هک  دندروآ  ایند  هب  ینارتخدو  نارسپ  دندرک و  دلو  داز و 
هدنکارپ يرایـسب  نانز  نادرم و  ود  نآزا  و   )) هیآ قالطا  رهاظ  تسا ؟  هدوب  رگید  قیرط  زا  ایدش  دایز  رگیدکی  اب  اه  نآ  جاودزا  قیرط  زا 

هتشادن تلاخد  تکرش و  هیضق  نیا  رد  يرگید  درم  نز و  چیه  ودسر  یموا  رسمه  مدآ و  هب  ناسنا  یلعف  لسن  هک  دنا  مـی فـهـمـ تخاس . 
عوضوم نیا  رد  ود  نآ  زج  يرگید  ناسک  رگا  تسا .  هدرکن  رکذ  شرـسمهو  مدآزج  ییاشنم  اـه  ناـسناراشتنا  ریثکت و  يارب  نآرق  دـنا و 

رد لسن  ادـبم  راصحنا  هک  درب . یم  راک  هب  يرگید  بسانم  ظفل  ای  ود  نآریغ  ود و  نآ  زا  و  دومرف :  یم  اعطق  دنتـشاد , تلاـخد  تکرش و 
زین مالـسا و  رد  جاودزا  عون  ـن  یا ـت  مر حـکـم بـه حـ دشاب . یم  رگیدکی  اب  ود  نآ  نارـسپ  نارتخد و  جاودزا  مزلتـسم  شرـسمه ,  مدآ و 

ینیوکت مکح  کی  هن  تسادـسافم  حـلاصم و  عباـت  یعیرـشت و  مکح  کـی  تقیقحرد  هتـشذگ ,  ناـیدا  رد  دوش ـ  یم  لـقن  هک  روط  نآ  ـ
 , نیاربان بـ دهد . یم  مکح  دنک و  یم  لمع  دوخ  تساوخ  قبط  وا  تسا و  ناحبـس  يادـخ  تسد  رد  شرایتخا  زین  یعیر  ـ ـش تـ ریذـپانرییغت .
رد اشحف  جاور  زا  يریگولج  رطاخ  هب  دـش و  فرطرب  ترورـض  هک  دـعب  درامـش و  لالح  ار  نآ  ترورـض  هب  اـنب  يزور  هک  تسا  نکمم 

دوـخ ناربماـیپ  يارب  دـنوادخ  ار  هچ  نآ  تسا و  ترطف  فـالخربردارب  رهاوـخ و  جاودزا  هک  مه  نخـس  نـیا  دـنک . مـیرحتار  نآ  هعماـج 
نآ رب  ار  مدرم  ادخ  هک  یتشرـس  نامه  اب  , روآ فینح  نید  هب  ور   : )) دیامرف یم  دنوادخ  نوچ  دـشاب ـ یم  ترطف  ساسا  رب  هدرک  عیر  ـ ـش تـ

عوـن نیا  هب  ترطف  عـبط و  ندوـبن  لـیامتم  اریز  تسا ,  تسرداـن  ـخـنـی  ـس راد ـ )) ـ یا پـ تسین .  ریذـپرییغت  ادـخ  شنیرفآ  تـسا .  هتـشرس 
لامعاو اشحف  هعاشا  بجوم  ار  ردارب  رهاوخ و  جاودزا  هک  تسا  ببس  نادب  هکلب  دراد , ترفن  نآ  زا  ـت کـه  سا نیا جـهـت  زا  هن  جاودزا 

اـشحف هانگ و  ناونع  زورما  يایند  هعماجرد  اهنت  طابترا  سامت و  عون  نیا  ـت کـه  ـسا مو  مـعـلـ دناد . یم  تفع  هزیرغ  نتفر  نیب  زا  تشز و 
قلعت اه  نآراشتنا  ریثکت و  رب  مه  ادخ  تیـشم  و  هدش ـ  یم  رداربو  رهاوخ  دـنچ  لماش  طقف  هک  يا  هعماج  رد  اما  دـبای  یم  قا  ـطـبـ نا نآ  رب 

نیا تسین ,  يزیرغ  ترفن  تهجزا  جاودزا  عون  نیا  اـب  تر  ـفـت فـطـ لا نآ کـه مـخـ ـیـل  لد دوـش . یمن  قـبطنم  ناوـنع  نیا  زگره  هتـشاد ـ 
رد دنیوگ  يروط کـه مـی  هب  زین , هدوب و  جیار  سوجم  نایم  رد  اه  نرقردارب  رهاوخ و  جاودزا  دـیوگ , یم  خـیرات  هچ  نآربانب  هک ,  تسا 

جاودزا دوش :  هتفگ  تسا  نک  مـمـ (( . 4  )) تسا عیاش  انز  تروص  هب  یمسر و  ریغ  قیرط  زا  زیناپورا  رد  دراد و  ینوناق  عویش  مه  هیـسور 
, دهد لیکشت  یحلاص  هعماج  دوخ  تداعس  نیمات  يارب  ناسنا  هک  نآزا  شیپ  نیناوق ,  نیا  تسا و  یعیبط  نیناوق  اب  فلاخمردارب  رهاوخ و 

تسا .  يراج  وا  هرابرد 
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. درب یم  نـیب  زا  ار  نارهاوـخو  ناردارب  ناــیم  يزیرغ  شیارگ  لــیم و  يزرو و  قــشع  هزیرغ  یگداوناــخ ,  طــیحم  رد  ـتـن  فا ـفـت یـ لا و 
فلاخم جاودزا  عون  نیا  میتفگ ,  البق  هک  یناـیب  ناـمه  هب  ـالوا :  هک  تفگ  دـیاب  لاکـشا  نیا  هب  خـسا  رد پـ (( . 5  )) دنا هتفگ  نانادـقوقح 

ـعـی ـضو نیناوـق  هک  دراد  يدروـم  هـب  صاـصتخاو  ـد  یا با نـنـمـ ـجـ یا يرور  ـ ـض جا  ـتـیـ حا ـت کـه  ـسا ـی  یا جـ تـسین .  یعیبـط  نیناوقاـب 
رد هک  یلوصا  لومعم و  نیناوقرتشیب  هنرگ  دـنک و  نیمات  دوش  ظفح  عامتجا  طیحمرد  دـیاب  هک  ار  یحالـص  تداعـس و  دـناوتن  یعیبطری  غـ
 ( ع  ) مدآ هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  (ع : )  رقاب ماما  دـش ـ . یحو  ع )   ) مدآ هب  هچ  نآ  دـشاب . یم  یعیبط  ریغ  تساریاد ,  ینونک  یگدـنز 
هب یکی  دراد , نم  هب  صاصتخا  اه  نآ  زا  یکی  مروآ :  یم  مهارف  وت  يارب  هم  راهچ کـلـ رد  ار  اـه  یبوخ  همه  نم  مدآ ,  يا  دومرف :  یحو 
ارم هک  تسا  نیا  دراد , نم  هب  صاـصتخا  هک  نآ  اـما  مدرم .  اـب  وـت  هطبار  هب  یکی  وـت و  نم و  هطبار  هـب  یکی  دوـش , یم  طوـبرم  تدوـخ 

بـه يراد .  جایتحا  نآ  هب  زیچره  زا  شیب  هک  تمهد  یـشاداپ  وت  لـمع  ربارب  رد  هک  تسا  یهدـنرارق .  نم  کیرـش  يزیچ  ینک و  یگدـنب 
طو ـ بر مدر مـ نا تـو و مـ ـطـه مـیـ بار هب  هک  نآ  اما  منک و  تباجا  نم  ینک و  اعد  وت  هک  تسا  نیا  دوش , یم  طوبرم  وت  نم و  ناـی  ـطـه مـ بار

یحو ع )   ) مدآ هب  لـجوزع  يادـخ  ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما يدنـسپ ـ .  یم  تدوخ  يارب  هک  يدنـسپ  نآ  مدرم  يارب  هک  تسا  نیا  , دوش یم 
تسا نم  زا  یکی  دومرف :  تسیچ ؟  هملک  راهچ  نآ  اراگدرورپ , درک :  مروآ .  یم  درگ  وت  يارب  هملک  راهچرد  ار  نخس  همه  نم  دومرف : 

امرف ناـیب  مـیارب  ار  اـه  نآ  اراـگدرورپ , مدرم .  وـت و  ناـیم  هـطبار  هـب  یکی  دوـش و  یم  طوـبرم  وـت  نـم و  هـطبار  هـب  یکی  وـت , زا  یکی  , 
یـشاداپوت لـمع  ربارب  رد  هک  تسا  نیا  دراد , تدوـخ  ینادرگن .  مکیرـشار  يزیچ  ینک و  یگدـنب  ارم  هک  تسا  نیا  دراد , ناشمنادـبات . 

وت ناـیم  هطبار  هب  هک  نآ  منک و  تباـجا  نمو  ینک  اـعد  وت  هک  تسا  نیا  دوش , یم  طوـبرم  یجاـتحم .  نآ  هب  زیچ  ره  زا  شیب  هک  تمهد 
یبن سیردا  فحص  رد  سوواط :  نب  سـیـد  يدنـسپ ـ .  یم  دوخ  يارب  هک  يدنـسپ  نآ  مدرم  يارب  هک  تسا  نیا  دوش , یم  طوبرم  مدرمو 

تـسیب هعمج  بش  رخآ  ثلث  رد  هک  نآ  ات   : متفای ار  ترابع  نیا  دیو  نخـس مـی گـ ع ,)   ) هلآو انیبن  یلع  مدآ ,  لاوحا  زا  هک  اج  نآ  (ع ,) 
نیتسخن نآ  دومرف و  لزان  وا  رب  هقرو  کـی  تسیب و  رد  فورح  تاـعطق  ینایرـس و  ناـبز  هب  یباـتک  ناـضمر  هاـم  زا  هتـشذگ  زور  تفهو 

ار نابزره  زا  فرح  کی  یتح  هک  دوب  نابز  رازهرازه  نآ  رد  دروآ و  باتک  نیا  رد  ار  نا هـا  ـ بز درک . لزان  ایند  رد  ادـخ  هک  تسا  یباتک 
ار مدآ  ـد  نواد نو خـ چـ نا :  ـلـمـ ـس دراددوجو ـ . شدودـح  ننـس و  وا و  عیارـش  ماکحا و  دریگ . میلعت  رگم  دـمهف  یمن  رگید  ناـبز  لـها 
. دوش یم  طوبرم  وـت  نم و  هطبار  هب  یکی  تدوـخ و  هب  صاـصتخا  یکی  دراد و  نم  هب  صاـصتخا  بلطم  کـی  مدآ ,  يا  دوـمرف :  , دـیرفآ
هب ینک  يراک  ره  هک  تسا  نیا  ـت ,  سو صو تـ مـخـصـ ینادرگن .  نم  کیرش  ار  يزیچ  یتسرپب و  ارم  هک  تسا  نیا  تسا  نم  صوصخم 

, دوش یم  طوبرموت  نم و  نایم  هطبار  هب  هک  نآ  منابرهم و  هدـنزرمآ  نم  اریز  مزرمایب ,  ار  وت  هک  نیاو  مهد  شاداـپ  ازـس و  ار  وت  نآ  ببس 
یلا وا  داتـسرف , ورف  نیمز  هبار  مدآ  دـنوادخ  نوچ  (ص : )  ادـخ ربمایپ  اطع ـ . تباجا و  نم  زا  دـشاب و  اعد  شهاوخ و  وت  زا  هک  تسا  نیا 

دومرف داد و  روتـسد  نم  هب  دنوادخ  تفگو :  داتـسیا  هبطخ  هب  دوخ  ناگداو  ناد و نـ ـ نزر فـ وگب . نخـس  ردپ , دنام . یقاب  نیمز  رد  هّللااشام 
 . يدرگرب نم  راوج  هب  ات  يوگ  مک  نخس  مدآ ,  يا  :

 . سیردا هصاخ 2 ))  )) 1 توبن 2 / 
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 . سیردا هصاخ 2 ))  )) 1 توبن 2 / 

 (. ع  ) سیردا

زا همه  هک  نک )  دای   ) ار لفکلاوذ  سیردا و  لیعامـسا و  و  . )) دوب ربمایپ  ییوگتـسار  وا  هک  نک  دای  سیردا  زا  باـتک  نیا  رد  و   . )) نآرق
(( . 6  )) درک لزان  هفیحص  یس  سیردا  رب  دنوادخ  (ص : )  ادخ ربمایپ  دندوب ـ .)) ناگتـسیاش  زا  ناشیا  هک  ارچ  میدومن ,  دندوب . نایابیکش 

هب يدـش ,  هفوک  دراو  هاگر  هـ درک ـ . یم  یطایخ  نآ  رد  هک  تسا  (ع )  ربماـیپ سیردا  هناـخ  هاـگیاج  هلهـس  دجـسم  ع : )   ) قداـص ماـما   ـ
رد هک  تسا  ع )   ) سیردا هناخ  نامه  هلهس  دجـسم  اریز  هاوخب ,  ادخ  زا  ار  تیایندو  نید  جیاوح  رازگب و  زامن  نآ  رد  ورب و  هلهـسدجسم 
زا نت  راه  چـ رذو , ـ با يا  دوب ـ . سیردا  تشون ,  ملق  اب  هک  یـسک  نیتسخن  (ص : )  ادخ ربمایپ  درازگ ـ . یم  زامن  درک و  یم  یطایخاج  نآ 

ماما ع ـ .)   ) حون و  تشون ـ  ملقاب  هک  تسا  یسک  نیتسخن  تسا و   ( ع  ) سیردا نامه  هک  خونخا ـ  ثیش ,  مدآ ,  دنتسه :  ینایرس  ناربمایپ 
رد اهنت  سیردا  زا  (ع .)  ربمایپ سیردا  ناتـساد  درک . یم  هعلاطم  دناوخ و  یم  سرد  دایز  نوچ  دـندیمان , سیردا  ار  سیردا  ع : )   ) قداص

ربمایپ ییوگتسار  وا  هک  نکدای  سیردا  زا  باتک  نیا  رد  و   : )) دیامرف یم  هک  اج  نآ  میرم  هروس  رد  یکی  تسا :  هدش  دای  نآرق  ياج  ود 
هک نک )  دای   ) ار لف  ـکـ لاوذ سیرداو و  لیعامسا  و   : )) دیامرف یم  هک  اج  نآ  ایبنا  هروس  رد  يرگید  و  میداد ))  اقترا  دنل  ـی بـ ما مـقـ دوب .
هب سیردا  زا  تایآ  نیا  رد  دـنواد  خـ دـندوب .)) ناگتـسیاش  زا  هک  ارچ  میدومن  لخاددوخ  تمحر  رد  ار  ناـنآ  دـندوب و  نایابیکـشزا  همه 
يو هک  دیامرف  یم  درامش و  یم  ناگتسیاشو  نایابیکش  رامش  زا  وگتسار و  ربمایپ و  کی  ار  وا  اریز  دیاتـس , یم  ار  وا  دنک و  یم  دای  یکین 

هرابرد دسیون :  یم  سیردا  لاح  حرـش  لیذ  امکحلا )) رابخا  بـ دوش . یمدای  زین  سمره  مان  هب  ع )   ) سیردا زا  داد . اقترا  دـنلب  یماقم  هبار 
ار يو  مان  دـمآ و  تسارظن .  فالتخا  امکح  ناـیم  تسا ,  هتخومآ  ملع  یناـسک  هچ  زا  شتوبن  زا  شیپ  هک  نیاو  سیردا  اـشنم  هاـگداز و 
هب سیمرا  ودشاب  یم  سیمرا  ینانوی  مان  هدـش  یبرع  سمره  هملک  دـنا :  هتفگ  تسا و  فنم ))   )) شهاگدازو دنتـشاذگ  هسمارهلا  سمره 
رد خونخا  تروص  هب  یبرعرد  هک  خونخ  يربع  نابز  هب  تسا و  سیمرط  ینانوی  هب  وا  مان  دـنا :  هتفگ  رگید  يا  هدـع  تسا .  دراطع  يانعم 
هب هدوب و  نومیذاثوغوا  ملعم  مان  دنا :  هتفگ  هدـع  نیمه  تسا .  هدـیمان  سیرداار  وا  دوخ  نیبم  یبرع  باتک  رد  لجوزعدـنوادخ  هدـمآ و 

ار ملعم  نیا  مان  نینچمه  تسا .  هدوب  يرصم  ینانوی و  ناربمایپزا  یکی  يو  دنا :  هتفگ  طقف  تسا ,  هدوب  تسا .  يرصم  نومیذاثغا  یلوق : 
سمره دـنا :  و گـفـتـه  تساشوک .  تخبـشوخ  ياـنعم  هب  نومیذاـثوغ  تسا .  هدوب  موس  نیردا  ناـنآ  دزن  سیرداو  دـنا  هتفگ  مود  نیروا 

 , تشاد لاس  ود  داتشه و  ماگنه  نیا  رد  هک  ار , وا  دنوادخ  تشگربرصم و  هب  هرابود  تشگ و  ار  نیمز  رسارسو  درک  كرت  ار  رـصم  راید 
زا شرمع  زاغآ  ردو  تفای  امن  وشن و  اـج  ناـمه  رد  دـمآ و  اـیند  هب  لـباب  رد  سیردا  دـنا :  هتفگ  رگید  یهورگ  دربـالاب . شیوخ  يوس  هب 

نامه نومیذاثغا  ثیش .  نب  شونا  نب  نانیق  نب  لیئالهم  رسپ  درای  تسا و  درای  رـسپ  تخومآ .  ملع  دوب , شردپدجدج  هک  مدآ  نب  ثیش 
ثیـش مدآ و  تعیرـش  اب  تفلاـخم  زا  راـکهبت  ياـه  ناـسنا  درک . اـطع  توبن  ماـقموا  هب  دـنوادخ  دـش , گرزب  سیردا  نوچ  تسا .  ثیش 

روتـسد زین  شناوریپ  هب  چو کـنـد و  نا کـ ـ نآ دـندیزرو . تفلاخم  وا  اب  ناشتیرثکا  دـندرک و  شتعاـطا  ناـنآ  زا  یکدـنا  دادـعت  تخادرپ و 
ناـبز هب  لـباب  مینک ـ ؟  ادـیپ  لبابدـننام  اـجک  رگید  میورب ,  رگا  دـن :  سیردا گـفـتـ هب  دـمآ و  نارگ  ناـشیارب  نطو  كرت  اـما  داد , چوک 

رهن مینک  ترجه  ادـخ  ياربرگا  تـفگ :  سیردا  هدوـب ـ  تارف  هـلجد و  رهن , نـیا  زا  ناـشدوصقم  اـیو  تـسا و گـ رهن  ياـنعم  هـب  یناـیرس 
دراد مان  نویلباب  هک  یمیلقا  نیا  هب  ات  دـنتفر  دـنتفر و  هتفگ  كرت  ار  لباب  دوخ  ناوریپ  اب  ـس  یردا پـس ,  دومرف . دـهاوخ  نامیزور  يرگید 

 : ینعی یلوق  تسارظن .  فالتخا  هملک  نیا  يانعم  رد  نویلباب ,  هب  تفگ  دوخ  ناهارمه  هب  دومن و  حیبست  ار  ادخ  دـندید . هنکـس  دندیـسر .
نویلباب . )) دناسر یم  ار  هغلابم  يانعم  هک  تسا  یبرع  نابز  رد  لعفا ))   )) هملک دننام  ینایرـس  تسا .  تسامـشدوخ .  دور  نوچمه  يدور 

باب زا  ار , نآ  هک  اه  برع  ناـیم  رد  زج  هب  دـش , هدـناوخ  نویلباـب  ماـن  هب  لـلم  ماوقا و  هیلک  ناـیم  رد  هقطنم  ـن  یا رتگرزب . يدور  ینعی  (( 
رد ـش  نا ـ هار ـس و هـمـ یردا تسا .  رتاناد  رما  تقیقح  دنمان . یمرصم  میلقا  دمآ , دورف  اج  نآ  رد  نافوطزا  دعب  هک  ماح  نبرصم  هب  تبسن 
یم ارف  لجوزع  يادخ  زا  تعاطا  هب  تشاد و  یم  زاب  اه  یتشز  زا  داد و  یم  نامرفاه  یبوخ  هب  ار  مدرم  وا  دندنکفا و  تماقا  لحر  ـر  ـص مـ
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هب ار  نانآ  زا  یهورگ  ره  ات  تخومآ  سیردا  هب  ار  نانآ  همه  نابز  دنوادخ  دنتفگ و  یم  نخس  نابز  ود  داتفه و  هب  مدرم  وا  نا  ـ مز دناوخ .
درک عمج  دوخ  درگ  يرهش  ره  زا  ار  ملع  نابلاط  داد و  شزومآ  مدرم  هب  ار  اهرهش  ینادابآ  يزا و  ـ سر ـهـ ـش دهد . شزومآ  ناشدوخ  نابز 

رد هک  ییاهرهشدادعت  دنتخاس و  ییاهرهـش  دوخ  نیمزرـس  تشادررقم .  ناشیارب  ار  نآ  ینابم  دناسانـش و  ناشیا  هب  ار  يرهـش  تیریدم  و 
هب نـینچمه  وا  داد . یم  لیکــشت  اـهر ))  )) ار اـه  نآ  نیرتـکچوک  هـک  دوـب  رهــش  تـشه  داتــشه و  دــصکیدش و  هتخاـس  سیردا  ناـمز 
اریز درک , لیــصحت  ار  یــسانش  هراتــسو  تـمکح  هـک  تـسا  یــسک  نیتــس  ـس نـخـ یردا داد . شزوـمآار  موــلع  عاوــنا  شنایوجــشناد 

يو تـفـهـیـم هب  ار  باسح  ملع  يرامشلاسزین و  دنامهف و  وا  هب  ار  ناگراتس  عامتجا  ياه  هطقن  نآ و  بیکرت  کلف و  زار  لجوزعدنوادخ 
يا هقطنم  میلقا و  ره  رد  ع )   ) سیردا تفاـی .  یمن  تسد  مولع  نیا  هب  دوـخ  قـیقحتو  صحف  اـب  رـشب  نهذ  زگره  دوـبن  نینچ  ـر  گا ودر  کـ

ییاورناـمرف هاـشداپ و  یتمـسق  ره  يارب  ودرک  میـسقت  تمـسق  راـهچ  هب  ار  نیمز  تشادررقم و  اـج  نآ  مدرم  هتـسیاش  ینیناوق  اـه و  تنس 
زا یخرب  مان  ادعب  هک  یتعیرش  هب  ار  دوخ  هقطنم  مدرم  ات  درک  رومام  ار  یهاشداپ  ره  ودزادرپ  نآ جـا بـ روما  هرادا  تسایس و  هب  هک  دادرارق 
 : یلوق هب  سوا .  تسا .  نابرهم  يانعم  هب  هک  سوالیا  لوا   : زا تسا  ترابع  دـندش  يرادـمامز  راد  هدـهع  دزاس . مزلم  میرب ,  یم  اراه  نآ 

ییاهربخ تا و  ـ یاور ـن هـا  یا میدروآ .  زاین  دـح  رد  هک  یطفق  نخـس  تسا .  هاش  نومآ  نامه  هک  سخولیـسی   : یلوق هب  نومآ و  سوـالیا 
هفـسالف و نایم  رد  لسن  ردـنا  لسن  وا  مان  مینیب  مـی  درک . اـه  نآ  هب  دوش  یمن  ینادـنچ  داـمتعا  دنـسر و  یم  خـیرات  لـبقام  هب  هک  دنتـسه 

یم ناشن  دوخ  دنناسر , یم  وا  هب  ار  ملع  ياه  هشیرو  دـنهن  یم  مارتحا  شماقم  هب  دنرامـش و  یم  گرزب  ار  وا  هدـنام و  هدـنز  نادنمـشناد 
شواکو ثحب  رد  تقد  یلالدتـسا و  هشیدنا  نادـیم  هب  ار  یناسنا  ناهج  هک  تسا  ملع  نایاوشیپ  نیر  ـمـی تـ ید زا قـ ع )   ) سیردا هک  دـهد 

. دشاب اه  نآ  نیتسخن  مه  دیاش  دندناشک و  یهلا  فراعم  زا 

 . حون هصاخ 3 ))  )) 1 توبن 2 / 

 (. ع  ) حون

رب ار  حون  ربخ  و   . )) تسینوا زج  يدوبعم  امـش  يارب  هک  دیتسرپب  ار  ادخ  نم ,  موق  يا  میداتـسرف .  شموق  يوس  هب  ار  حون  انامه   . )) نآرق
نارگ امـش  رب  ادخ  تایآ  هب  نم  نداد  زردنا  و  امـش ) نایم  رد   ) نم ندنام  رگا  نم ,  موق  يا  تفگدوخ :  موق  هب  هک  هاگ  نآ  ناوخب ,  نانآ 

(ع رقا ما بـ ـ ما تسا ـ .  حون  دش  هداتـسرف  هک  يربمایپ  نیتسخن  (ص : )  ادخ ربمایپ  ما ـ .))  هدرک  لکوت  ادخرب  نم )  هک  دینادب   ) تسا هدـمآ 
رب مدرم  هک  تسا  یترطف  نامه  نیا  دوش و  شتـسرپ  يزابنا  یبو  صالخا  یگناگی و  هب  دـنوادخ  هک  دوب  نیا  حون  نییآ )  و   ) تعیرـش ( : 

یهن و رما و  زامن و  هبار  وا  دننادرگن و  وا  کیرـش  يزیچ  دنتـسرپبار و  ادخ  هک  تفرگ  نامیپ  ناربمایپ  و  ع )   ) حون دـنا . هدـش  هتـشرس  نآ 
نآ دندرواین : ـ  نامیا  یکدـنا  زج  وا  اب  و   )) هیآ هرابرد  درکن ـ . ضرفوا  رب  ار  ثرا  دودـح و  ماکحا  درک و  رومامو  فلکم  لالح  مارح و 

نیتسخن (ص : )  ادخ ربمایپ  دندوب ـ . ربمایپ  یگمه  هک  دوب  هلـصاف  ردپ  هد  ع )   ) حون مدآ و  نایم  ع : )   ) قداص ماما  دـندوب ـ . رفن  تشه  اه 
مدآ اـیآ  ادـخ , لوسر  يا   : درک ضرع  يدرم  یلهاـب :  هما  ـ ما ـو  با دوب ـ . هلـصافردپ  هد  ود  نآ  ناـیم  حون و  سپـس  تسا و  مدآ  ناربماـیپ , 

هد دومرف :  تسا ؟  هدوب  هلصافردقچ  حون  وا و  نایم  درک :  ضرع  تفگ :  نخس  وا  اب  دنوادخ  دوب کـه  يربمایپ  يرآ ,   : دومرف دوب ؟ ربمایپ 
 : دومرف دنا ؟ هدوب  دادـعت  هچ  ناربمایپ  ادـخ , لوسر  لسن .)  ای   ) نرق هد  دومرف :  ردـقچ ؟ میهاربا  حون و  نایم  درک :  ضرع  لسن .)  ای   ) نرق
ـ . رفن هدزناپو  دصیـس  دایز , یلیخ  دومرف :  دـنا ؟ هدوب  لسرمرفن  دـنچ  نایم  نآ  زا  ادـخ , لوسر  يا  درک :  رازه . راـهچ  تسیب و  دـصکی و 

دندرک وا  رخسم  ند و تـ ـ ید هب خـنـ عورـشو  دنتـشذگ  وا  رب  شموق  تشاک ,  یم  ار  امرخ )  ) هتـسه ع )   ) حون هک  یماگنه  ـر(ع : )  قا ما بـ ـ ما
دیرب ار  نآ  حون  تشگ و  لیدبت  دنلب  ربتس و  یلخن  هب  دش و  گرزب  تخرد  هک  نآ  ات  تسا !  هدیشک  يراکتخرد  هب  شراک  دنتفگ :  یمو 

رخـسمت ندـیدنخ و  هب  عور  ـ ـش ـتـنـد و  ـشذ وا گـ تخاس .  ییتشک  درک و  بیکرت  مهاب  ار  لخن  ياـهراولا  حون  تسا !  هدیـشک  دیـشارتو .
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ربمای پـ درب ـ . نایاپ  هب  ار  یتشک  نتخاسراک  حون  هک  نآ  ات  تسا !  هدـیماجنا  تشد  کیرد  یناریتشک  هب  شراـک  دـنتفگ :  یم  دـندرکوا و 
تـصش نافوطزا  دعب  درک و  یم  توعد  ار  دوخ  موق  لاس  هاجنپ  دصهن و  وا  درک و  ثوعبم  یگلاس  لهچرد  ار  حون  دنوادخ  (ص : )  ادـخ

دـصتشه هک  درک  یگدنز  لاسدصناپ  رازه و  ود  ع )   ) حون ع : )   ) قداص ما  ـ ما دش ـ . ناوارف  دایز و  مدرمدادعت  هک  نآ  ات  دنام  هدـنز  لاس 
ار بـه لا  تسیود سـ دنارذگدوخ و  موق  توعد  هب  ار  لاس  هاجنپ  دصهنو و  درک  يرپس  توبن  هب  ندش  ثو  زا مـبـعـ شیپار  شلاس  هاجنپ  و 
هب تدم  نیا  رد  هک  دروآ  رـس  هب  بآ  ندرک  شکورف  یتشک و  زا  ندمآ  دورفزا  دعب  ار  لاس  دـصناپ  دوب و  لوغـشم  یتشک  نتخا  ـ ـس را  کـ

مالس تفگ :  دمآ و  دوب , هتسشن  باتفآ  رد  هک  وا  دزن  توملا  کلم  هاگ  نآ  داد . ياج  اه  نآ  رد  ار  شنادنزرف  تخادرپاهرهـش و  نتخاس 
مورب هیاس  هب  باتفآ  زا  مریگب .  ار  تناج  ما  هدمآ  تفگ :  توملا ؟  کلم  يا  يا ,  هدمآ  هچ  يارب  تفگ :  داد و  ار  وا  مالـس  باوج  وترب .

ترـضح دوب . هیاس  هب  باتفآ  زا  منتفر  نیمه  هزادـنا  هب  راگنا  مدرک  اـیند  رد  هک  يرمع  نیا  توملا ,  کـلم  يا  يرآ .   : تفگ لـیئارزع   ؟
مان حون .  ناتساد  هب  هراشا  لصف .  دنچ  رد  حون  ناتـساد  نوماریپ  یخیرات  ییاور و  ینآرق ,  ییاه  ثحب  تفرگ .  ار  وا  ناج  سپ ,  دومرف : 

ـیـچ هرد ـا  ما ـت ,  ـسا هد  ـ ـش هراشا  لصفم  اـی  لـمجم  روط  هب  وا  ناتـساد  هب  اـه  نآ  رد  هک  هدـمآ  نآرق  ياـج  دـنچ  لـهچ و  رد  ع )   ) حون
خیرات و نادناخ و  بسن و  هبو  تسا  یخیرات  يزادرپنا  ـتـ ـساد هویـش  هک  هنوگ  نادب  ار , ع )   ) حون ترـضح  تشذگرـس  نا و  ـتـ ـساددرو مـ
 , تسا هدرواین  دزادرپ , یم  یصخش  یگدنز  هب  طوبرم  روما  ریاس  تشذگردو و  رمع  لغـش و  امن و  وشن و  تنوکـس و  لحمو  دلوت  لحم 

باتک تقیقح  رد  نآرق  بـلـکـه  دـنک . وگزاـب  دـب , بوخ و  زا  ار , مدرم  خـیراوت  هک  هدـشن  لزاـن  خـیرات  باـتک  کـی  ناونع  هب  نآرقاریز 
یگدنز رد  دننک و  لمعاه  نادب  ات  دنک  نا مـی  نا بـیـ ـ نآ يار  ار بـ حیرـصو  نشور  قیاقح  مدرم و  شخب  تداعـس  لماوعو  تسا  تیادـه 

نوناق تنـس و  ات  دـنک  یم  هراشا  لـلم  ماوقا و  ناربماـیپ و  تشذگرـسزا  يا  هشوگ  هب  مه  یهاـگ  دـندرگ و  دنمتداعـس  ناـشترخآ  اـیند و 
دنریگ دنپ  نآ  زا  دنا  هتفایار  وا  تمارک  قیفوت  هدش و  یهلا  تیانع  لومشم  هک  یناسک  دزاس و  ـن  ـشور ار  ـش  نا ـ گد نا بـنـ رد مـیـ دنوادخ 
هروس  , فارعا هروس  زا : دنترابع  هک  هدش  دای  لیصفت  هب  نآرق  هروس  رد شـش  ع )   ) حو نا نـ ـتـ ـساد دوش . تجح  مامتازین  نارگید  يارب  و 

نیا (25 49 ـ   ) نآ هیآ  جـنپ  تسیب و  رد  تسا و  دوه  هروسرتلـصفم  همه  زا  هک  حون  هروس  رمق و  هروس  , ارعـش هروس  نونمؤم ,  هروس  دوه ,
ترو مدر بـه صـ مـ ع )   ) مدآ تر  زا حـضـ پـس  وا . نداتسرف  ندینادرگ و  ثوعبم  نآرق .  رد  ع )   ) حون ناتساد  تسا .  هدش  وگزاب  ناتساد 

كدـنا كدـنا  تفای و  عویـش  ناشنایم  رد  ربکت  هیحور  هک  نآ  ات  دـندنارذگ  ـی  مار یناسنا  ترطف  رب  ینتبم  هداس و  ییگدـنز  ـت  ما یـک 
دییور و هک  دوب  دنتفرگ . یناگیادخ  هب  ار  رگید  یخرب  اه  نآ  زا  یخرب  دنتفای و  هطلـس  رگید  يا  هدعرب  يا  هدع  هک  دیـشک  اج  نآ  هب  راک 

يوـس زا  افعـض  ندـش  هتفرگ  تمدـخ  یتاـقبط و بـه  دـیدش  فـالتخا  یتـسرپ و  تب  نـییآ  زج   , يزیچ شا  هوـیم  داد و  هوـیم  دـش و  زبـس 
رد دو کـه  ـن بـ یا دوبن . مدرم  نایم  رد  تارجاشم  اهـشکمشک و  ندمآ  دیدپ  ناتـسدریز و  رامثتـسا  نادـنمرز و  نتفرگ  هدرب  نادـنمتردق و 

يور یعاـمتجا  تلادـع  نوناـق  زا  یتسرپاـتک و  شیک یـ زا  مدرم  تفاـی و  عویــش  نـیمز  يوررد  يراـک  دا و تـبـهـ ـ ــس فـ ع )   ) حو نا نـ ـ مز
هروس رد   ) اررسن قوعی و  ثوغی و  عاوس و  دو و  مان  ناحبـس  دنوادخاه  تب  نیا  نایم  زا  هک  دندروآ  يور  اه  تب  شتـسرپ  هب  دندنادرگ و 
قوق حـ دوب , هدش  اه  نآ  تردق  هیام  دـنزرف  تورث و  هک  ینادـنمتردق  دـندش و  رود  رگیدـکی  زا  هعماج  تا  طـبـقـ تسا .  هدرب  مان  حون ) 

 (. حون دوه ـ  فارعا ـ   ) دندنار تموکح  نانآ  رب  هاوخلد  هب  دندناشک و  فعض  هب  اردوخ  ناتسدریز  نایوگروز  دندرک و  لامیاپ  ار  افعض 
هب ار  نانآ  میب ,  دیون و  بـا  ات , داتـسرف  مدرم  يوس  هب  تعیرـش  باتک و  اب  ار  وا  تخیگناربار و  ع )   ) حون دـنوادخ  هک  دوب  طیارـش  نیا  رد 
مدر مـ ع )   ) حو نـ ع .)   ) حون تعیرش  نید و  دنک . توعد  دوخ  نایم  تاواسم  يرارقرب  اه و  کیرـش  ندنکفارود  ناحبـس و  يادخ  دیحوت 

رد حون  ياه  ناتـساد  هیلک  زا  هک  نانچ   ) زابناو کیرـش  ندـنکفا  رود  ناحبـس و  يادـخ  نتـسناد  هناـگی   : درک یم  توعد  روما  ـن  یا ار بـه 
هروس هیآ 8  اسن و  هروس  هیآ 103  زا  هک  نانچ   ) رکنم زا  یهن  فورعم و  تسادیپ .)  نارمع  لآ  هیآ 19  سنوی و  حون و  تسادیپ .)  نآرق 

(. هیآ 151 و152 ماعنا  هروس   ) دهع هب  يافو  ییوگتـسار و  دنـسپان . تشز و  ياهراک  هب  ندـشن  کیدزن  تلادـع و  تسا .)  مولعم  يروش 
 ( ع  ) حو نـ شتوعد .  رد  ع )   ) حون یـشوکتخس  هیآ 41 .) دوه , هروس   ) تسا هدرک  زاغآ  ادـخ  مان  هب  مهم  روما  رد  هک  دـنک  یم  تیاـکح 
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راکـشآ زور و  بش و  تفرگ و  یم  راک  هبار  دوخ  ناوت  مامت  هار  نیا  رد  دناوخ و  یم  ارف  وا  تایآو  ادـخ  هب  ندروآ  نامیا  هب  ار  دوخ  موق 
دندوزفا یمدوخ  یشکرس  رفک و  مدر بـه  مـ در , تو مـی کـ ـ عد ار  دوبن . يزیچ  یشکندرگ  دانع و  درک . یم  توعد  قح  هب  ار  نانآ  ناهن  و 

دوخ مدرم  ندروآ  نامیا  زا  هرخالاب  هک  ییاج  ات  درواین , نامیا  وا  هب  رگید  یـسک  شا  هداوناخری  زا غـ یکدـنا  دادـعت  شا و  هداوناخ  زج  و 
 ( ع  ) حون حون .  توعد  تدـم  نونمؤم .)  رمق , حون ,  هروس   ) تساوخ يرای  کمک و  وا  زا  درب و  تیاکـش  شراگدرورپ  هب  دـش و  دـیمون 

يرگید زیچ  یبلط  يرترب  نونج و  هب  وا  ماهتا  رخـسمت و  ـخـنـد و  ـش ـ یر درک . توعد  ناحبـس  يادخ  هب  ار  دوخ  مدرم  لاس  هاجنپ  دصهن و 
نامیا هک  ییاه  نامه  زج  وت  موق  زا  هک  دومرف  یحو  وا  هب  ادـخ  و  توبکنع )  هرو  ـ ـس  ) شراـگدرورپ کـمـک طـلـبـیـد زا  هک  نآ  اـت  دوبن 

دزاس و ناشکاله  دوبان و  دنوادخ  هک  درک  دوه .) هروس   ) داد يرادلد  نانآ  هرابرد  ار  وا  دروآ و  دـهاوخن  نامیا  رگید  یـسک  دـنا  هدروآ 
هروس  ) زاسب ار  یتشک  ام  یحو  تراظن و  اب  هک  درک  یحو  وا  هب  دـنوادخ  حون .)  هروس   ) دـنادرگ كاپ  ناـشرفن  نیرخآ  دوجوزا  ار  نیمز 

نتخاس هب  عورـش  حون  دزاـسب و  ار  یتشک  وا  يراـیو  کـم  در کـه بـا کـ ـی کـ حو ع )   ) حو لا بـه نـ ياد مـتـعـ خـ یتشک .  نتخاـس  دوه .)
 : دومرف یم  ترض  نآ حـ یلو  دندرک  یم  هرخـسم  دوب , بآ  نودب  ـیـن  مز يور  ـتـی  ـش ـتـن کـ خا ـ ـس لو  ـغـ ـش ار کـه مـ وا  و  درک . یتشک 
هچ هک  تسناد  دـیهاوخ  درک و  میهاوخ  نات  هرخـس  مـ دـینک , یم  نام  هرخـسم  امـش  هک  هنوگ  نامه  زین  ام  دـینک  یم  هرخـسم  ار  ام  رگا  ))
 (. نونمؤمو دوه  هروس   ) دوب رونت  زا  بآ  ندیـشوج  نآ  دشدهاوخ .)) شریگنابیرگ  رادیاپ  یباذع  دید و  دهاوخروآ  تفخ  یباذع  یـسک 

ـی حو حون  هب  لاعتم  يادخ  درک  ناروف  رونت  دیسررد و  ادخ  نامرف  دش و  مامت  یتشک  نتخاس  را  ـتـی کـ قو نافوط .  ندمآ  باذع و  لوزن 
نآ ندـش  قرغ  هب  عجار  ـهـی  لا نا  ـ مر البق فـ هک  يدارفا  نآ  رگم  ار ـ  شا  هداوناخزین  و  هدام )  رن و   ) تفج کی  یناویح  ره  زا  هک  دو  ـ مر فـ

راوس دـنا  هدروآ  نامیا  هک  ار  یناـسک  نینچمهو  دز ـ  زابرـس  یتشک  هب  ندـش  راوس  زا  هک  وا  دـنزرف  نئاـخ و  نز  ینعی  هدـش ,  رداـص  اـه 
دش و ریزارس  بآ  درک و  زا  ار بـ نا  ـمـ سآ يا  ـ هرد ـد  نواد خـ ـد , ند راو کـشـتـی شـ در و هـمـه سـ کـ نونمؤم .)  دوه و  هروس   ) دنک یتشک 
هب اسآ  هوک  یجاوما  نایم  رد  تفرگ و  رارق  بآ  رمق .) هروس   ) دیسر مه  هب  ردقم  نامرف  قبط  بآ  درک و  ناشوج  زین  ار  نیمز  ياه  همشچ 

اد خـ دـنتفرگ , رارق  یتـشک  رد  شناـهارمه  وا و  یتـقو  هک  داد  ناـمرف  حوـن  هب  ادـخ  تفرگ و  ورف  ار  راـکم  ـتـ ـس دوـه .) هروـس   ) داـتفا هار 
ادخ شیاتس  ساپـس و   : دیوگب دب و  تکرب طـلـ یتشک  زا  ندمآ  دورف  رد  وازا  داد و  تاجن  راکمتـس  مدرم  زا  ار  يو  هک  دیو  سا گـ ـپـ ـسار

ماـجنا هب  یناربـهار .  نیرتـهب  وت  هک  روآ  دورف  كراـبم  یهاـگیاج  رد  ارم  اراـگدرورپ , دـیوگب :  داد و  ناـمتاجن  راکمتـس  مدرم  زا  هک  ار 
تافاص هروس  زا  هک  نانچ  ) درک قرغ  ار  مدرم  دش و  ریگ  همه  نافوط  نوچ  یتشک .  زا  شناهارمهو  حون  ندش  هدایپ  ادخ و  نامرف  ندیسر 

تسـشن و ورف  بآ  دتـسیا و  زاـب  شراـب  زا  دومرف  نامـسآ  هب  درب و  ورف  ار  دوخ  بآ  داد  ناـمر  ـیـن فـ مز دـنوادخ بـه   ( تسادـیپ هیآ 77  , 
فرط زا  هک  یتاکرب  تمالـساب و  هک  دش  یحو  ع )   ) حون هب  ناراکمتـس و  اداب  دوبان   : دش هتفگ  تفرگ و  رارق  يدوج  هوک  يور  یت  ـ ـش کـ

تفرگدهاوخن ارف  ار  نانآ  یمومع  ینافوط  رگید  نیا  زا  يآ کـه بـعـد  دورف  نیمز  هب  دش , دهاوخ  لزان  وت  نایهارمهزا  ییاهتما  وت و  رب  ام 
هب روآدرد  یباذع  هاگ  نآ  ودرک  دهاوخ  دنم  هرهب  یگدنز  ياه  عاتم  زا  ار  نانآ  ادـخ  هک  دـنیآ  یم  دوجو  هب  ییاه  تما  اه  نآ  لسن  زا  و 
وا ربار  ـ برد میلـست  ادخ و  دیحوت  هب  دندش و  هدایپ  نیمز  يورو  دـندمآ  نوریب  یتشک  زا  شناهارم  حو و هـ نـ پـس ,  دیـسر . دـهاوخ  ناشیا 
 . حون هدش  قرغ  رسپ  ناتـساد  تافاصو .)  دوه  هروس   ) داد رارق  راگدنام  ار  يو  لسن  دنوادخو  دندش  نیمز  ثراو  وا  نامدود  دنتخادرپ و 

یتشک راوس  سک  ره  تفگ  یم  هک  ار  شردپ  نخس  دشن و  یتشک  راوس  وا  نادنزرفزا  یکی  تسـش  ـتـی نـ ـش حو بـر کـ ـی کـه نـ ما هـنـگـ
مرب یم  هانپ  یهوک  شابم .  نارفاک  ابو  وش  راوس  ام  اب  مکرـسپ ,  دز :  ادص  دید و  یتشک  زا  رود  درکن . رواب  دش  دـهاوخ  قرغ  امتح  دوشن 
دنک مـحر  وا  هـب  ادــخ  هـک  ار  یــسک  رگم  تسینادــخ ,  ناـمرف  زا  يا  هدــنراد  زور هـیـچ نـگـهـ ـ ما دو :  ـ مر فـ دراد . هـگن  بآ  زا  ارم  هـک 

. دش قرغ  هیقب  دننام  شرسپ  تشگ و  لیاح  ود  نآ  نایم  جوم  ناهگان  درکن و  ییانتعاوا  هتفگ  هب  رـسپ  اما  دوب ـ  نانیـشن  یتشک  شروظنم  ـ
يارجام تسناد  یم  ار  بلطم  نیا  رگا  تسا و  رفاک  انطاب  هک  تسناد  یمن  شدـنزرف  هرابرد  اما  تشاد  ربخ  شنز  یناـه  زا کـفـر پـنـ حو  نـ

هک راذـگم  نیمز  يور  رب  ار  نارفاک  زا  يدـحا  نم ,  راگدرورپ   :)) دوب هتفگ  شنیرفن  رد  وا  دوخ  اریز  درک , یمن  شتحاران  وا  ندـش  قرغ 
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اه نآ  نم و  ناـیم   : )) دوـب هـتفگ  وـمه  زین  و  دـنرواین )) رفاـک  رجاـف و  ینادـنزرف  زج  ودـننک  هارمگ مـی  ار  تناگدـنب  ناشیراذـگب ,  رگا 
هرابرد  : )) دوب هدومرف  وا  هب  شیوخ  یحو  رد  دنوادخ  هک  دوب  هدینش  نینچمه  ناهرب ,))  نانآ  زا  ارم  هارمه  نانمؤم  نم و  راد و  یـشیاشگ 
هودـنا يور  زا  ـد و  ـش نوز  ـت و مـحـ حارا حو نـ دو کـه نـ ـن بـ یا دـش .)) دـنهاوخ  قرغ  هـمه  هـک  يوـگم  نخـس  نـم  اـب  ناراکمتـس  نـیا 
هدـعو نم  هب  تسا و  تسار  وت  هدـعو  انامهو  دوب  نم  هداوناـخ  زج  نم  دـنزرف  را مـن ,  ـ گدرور پـ  : درک ضرع  داد و  ادـن  ار  شراـگدرورپ 
یمکح هتسنادنو  يراد  یمن  اور  متـس  ینک  یم  رداص  هک  یمکح  ردو  یناگدننک  مکح  نیرتهب  وت  ـی و  نا ـ هر ار بـ ما  هداو  ـ نا يداد کـه خـ
تاـجن احیرـص  هک  تشگ  نآ  زا  عناـمو  دـش  حوـن  لاـح  لـماش  یهلا  تیاـنع  دـمآ ؟ نم  دنزرفرـس  هب  هک  دوـب  هچ  نیا  سپ ,  یهد ,  یمن 

یلمع وا  تسین .  وت  هداوناـخ  زا  وا  حون ,  يا  هک :  دوـمرف  یحو  وا  هب  ادـخ  و  دوـب ـ  هناـهاگآان  یـشهاوخ  نیا  اریز  دـهاوخبار ـ  شدـنزرف 
رب بلطم  تقیقح  ماگنه  ـن  یا رد  یـشاب .  نانادان  زا  ادابم  هک  مهد  یم  رادـشه  ینک .  تاجن  تساوخرد  نم  زا  هتـسنادن  تسا .  تسیاشان 

زا تـو مهاوخب .  وت  زا  يزیچ  یهاگآان  رـس  زا  هک  وت  هب  مرب  یم  هانپ  اراگدرورپ , تفگ :  هدرب  هاـنپ  دوخ  راـگدرورپ  هب  ودـش  راکـشآ  حون 
. دوب مهاوخ  ناراـکنایز  زا  هنرگو  ینک  محر  نم  هب  یناـشوپب و  نم  رب  تشزرمآ  اـب  ییاـمرف و  دوـخ  تیاـنع  لومـشم  ارم  هک  مهاوـخ  یم 
رب لمتـشم  ینامـسآ  بتک  داتـسرف . مدرم  ماـمت  يوس  تسا .  ناربماـیپرتهم  مزعلااولوا و  ربماـیپ  نیتـسخن  ع )   ) حون ع .)   ) حوـن ياـهیگژیو 

لسن زا  ناگمه  دسر و  یم  وا  هباه  ناسنا  بسن  تسا و  رـشب  یلعف  لسن  مود  ردپ  وا  تسا .  یهلا  عیارـش  نیتسخن  شتعیرـش  ادخ و  نیناوق 
تـسا هدش  دای  ناشیازا  نآرق  رد  هک  تسا  یناربمایپ  همه  ردپ  ع )   ) حون نیقابلا .))  مه  هتیرذ  انلعجو   : )) دیامرف یم  دنوادخ  دنتـسه . يو 

باب هک  ـت  سا وا نـخـسـتـیـن کـسـی  میتشاذگ .))  یقاب  ناگدنیآ  يارب  ار  وا  مان   : )) دیامرف یم  دنوادخ  ع .)   ) سیردا مدآ و  يانثتـسا  هب 
حون سپ ,  تفگ .  نخـس  جاجتحا  هویـش  لقع و  قطنم  اب  یحو ,  قیرط  رب  هوالع  مدرم ,  اـب  دروآ و  تعیرـش  باـتکو و  دوشگ  ار  عیرـشت 

, دراد قح  ناتـسرپاتکی  همه  ندرگ  هب  تماـی  زور قـ دوـش . یم  یهتنم  وا  هب  ملاـع  رـسارس  رد  یتسرپاـتکی  نییآ  تسا و  دـیحوت  نید  اـشنم 
 : دـیامرف یم  هدادـنرارق ,  وا  کیرـش  رما  نیا  رد  ار  يدـحا  هداد و  صا  ـ ـص ـتـ خاوا اهنت بـه  ار  هبناـج  همه  ماـع و  دورد  لاـعتم  دـنوادخاذل 

رازگـساپس يا  هدنب  ار  وا  ((, )) درمـش ناراکوکینزا  ار  وا  ((, )) دیزگرب نای  ـ نا ار بـر جـهـ وا  ـد  نواد خـ  ((. )) نیملاعلا یف  حون  یلع  مالـس  ))
ردپ و نم و  نم ,  راگدرورپ   : )) ـت سا ـن  یا هد  ـ ـش دیمان .)) هتـسیاش  يا  هدنبار  وا  ((, )) دروآ رامـش  هب  شنمؤم  ناگدنب  زا  ار  وا  ((,)) دیمان
ـب ـسا ـن جـا مـنـ یا رد  يازفیم .))  یهابت  زج  ار  نارگمتـس  زرمایب و  ار  نمؤم  نانز  نادرم و  دـیآ و  رد  ما  هناخ  هب  نامیا  اب  هک  رهو  مرداـم 

اکیرما نادنمـشناد  زا  یهورگ  مینک :  لقن  هصالخرو  هب طـ دنا  هدرک  رـشتنم  اهزور  نیا  رد  نارهت  تایرـشن  یخر  ار کـه بـ نآ چـه  ـت  ـسا
بوچ هعطق  دـنچ  هب  ییاپ  عافترا 1400 رد  هیکرت ,  قرـش  رد  عقاو  تارارآ ,  هوک  ياـه  هلق  زا  یکی  رد  كرت  ناـیماظن  یخرب  ییاـمنهاراب 

زا یخرب  تسا .  هداتفا  اج  نآ  رد  هک  دنتسه  یمیدق  یتشک  کی  زا  يا  هدش  یـشالتم  تاعطق  دهد  یم  ناشناه  ـی  ـسرر هک بـ دنتفای  تسد 
هک دنا  هدوب  یتشک  کی  زا  یتاعطق  اه  بوچ  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  نینچم  ـی هـا هـ ـسرر بـ دسر . یم  دالیم  زا  لبق  هب 2500  تاعطق  نیا 

, دش هدرب  وکسیس  ـ نار ـفـ نا سـ هدوب .  اپ  شضرع 118  اپ و  تسا .  هدوب  یسیلگنا   (( يرام نیئوک   )) یتشک مجح  موس  ود  هزادنا  هب  نآ  مجح 
 (. ع  ) حون ینالوط  رمع  ریخ . ای  دراد  قابطنا  دـنیوگ , یم  حون  یتشک  هرابرد  نایدا  ناوریپ  هچ  نآ  اب  ایآ  هکدوش  قیقحت  اه  نآ  هراـبرد  اـت 

مـطـلـب تسا .  هدرک  توعدادخ  هب  ار  دوخ  موق  لاس  هاجنپ  دـصهن و  هتـشاد و  زارد  يرمع  حون  هک  ـن  یا دراد بـر  ـت  لالد ـم  یر نآر کـ قـ
 , ناینیـشیپ هک  دنا  هتف  نآزا هـا گـ ـی  خر یتح بـ دور و  یمن  رتارف  لاس  تسیب  دص و  ودص  زا  ابلاغ  یمدآ  رمع  اریز  دـنا , هتـسناد  دـیع  ار بـ

تـسا ینخـس  نیا  نکیل  تسا  مک  هام  هد  لاس و  داتـشه  اب  ربارب  لاس  هاجنپ  دصهن و  نیاربانب  دـنا و  هدرک  یم  باسح  لاس  کی  ار  هام  ره 
 (, ع  ) حون ياه  یگژیو  نای  رد بـ ـبـیـا , نالا تسا .  هدوب  هداعلا  قراخ  تمارک  کی  ع )   ) حون ینالوط  رمع  هک  دنا  هتفگ  یضعب  دیعب . رایسب 
درک رمع  لاس  رازه  اریز  دوب , وا  دوخ  دنا . هتفگ  نیلـسرملا  خیـش  ایبنالاربکا و  ار  وا  دوب و  رت  ینالوط  ناربمایپ  همه  زا  يورمع  دیوگ :  یم 

ناسنا يارب  ییاهرمع  نینچ  ندوب  نکممانو  لاحم  رب  یلیلد  نونکات  هک  تسا  نآ  تقیقح  دش . مک  شیورین  هن  تخیروا و  زا  ینادند  هن  و 
زورما یعیبـط  ياـهرمع  زا  رتینـالوط  رایـسب  يرمع  نیتـسخن  رـشب  هک  تسا  نآ  عـقاو  هب  ـکـتـر  یدز زا نـظـر عـقـلـی نـ بـلـکـه  هدـشن ,  هئارا 
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بـیـسـت تسا .  هتـشادن  ار  یگدنز  هدننکدوبان  لماوع  رگید  هدشام و  ریگنماد  هزورما  هک  ییاه  يرام  يرا هـا و بـیـ ـتـ فر گـ تسا .  هتـشاد 
زا دراد . هداس  یمهفو  كدنا  ییاه  يراتفرگ  هداس ,  ییگدنز  يو  هک  مینک  یم  هظحالم  دشا , هدر بـ لا عـمـر کـ ـ ـس ـت  ـص ـ ـش ـد و  ـص تـا 

نآرق اریز  تسا ,  بیجع  حون  رمع  دـننام  يزیچ  هرابرد  ادـخ  باتک  هب  ضارتعا  نیا ,  هوال بـر  عـ دـشاب . هدیـسر  لاس  اهدـص  هب  ناینیـشیپ 
يدوج هوک  میتفگ .  نخـس  هزجعم  نوماریپ  باتک  لوا  دـلج  رد  ام  تسا و  هدرک  لـقن  ناربماـیپ  هراـبرد  يداـیز  هداـع  ـ لا قرا  تازجعم خـ

. دندنویپ یم  ناتسنمرا  ياه  هوک  هب  هک  تسا  ییاه  هو  ـتـه کـ ـشرز ـل و جـ ـصو را بـکـر مـ ـ ید رد  هو  ـن کـ یا ـد کـه  نا گـفـتـه  تساجک . ؟ 
زا تارارآ  ماـن  هب  تاروت  ردو  تفرگ  رارق  نآ  يور  ع )   ) حون یتشک  هک  هریزج ))  )) رد هک  تسا  یهوک  يدوج  دـیوگ :  یم  سوماـق  رد 
زا تسا و  عقاو  هلجد  قرـش  رد  هک  رمع  نبا  هریزج  رب  فرـش  ـت مـ ـسا ـی  هو کـ ـد یـا ـ  ید ـ ـش بـا تـ سوماق .  راـتفگ  تسا .  هدـش  هداـی  نآ 

دنـشاب هدـش  كاله  ناشناهانگ  ببـس  هب  حون  موق  هک  میریگ  دوش :  هتفگ  تسا  مـمـکـن  تفرگ .  رارق  هوک  نیا  دـشاب . یم  لصوم  عباوت 
تکاله يدو و  ـ با ـ نر اریز هـ تسا ,  ضارتعا  نیرت  تسس  نخس  نیا  دوب ؟ هچ  دنتفر  نیب  زا  بآ  نایغط  رثا  رب  هک  یتاناویحریا  هانگ سـ یلو 

نارازه هک  نوعاط  ابو و  اه و  نافوط  اه و  هزر  ـیـن لـ مز دـننام  ییمومع  ثداوح  درادـن و  ماـقتنا  تبوقع و  هبنج  دـشاب , یمومع  دـنچره  , 
. دراد یلیلد  مکح و  دنار  یم  هک  ییاضق  ره  يارب  ادخ  و   , تسا هداتفا  قافتا  رایسب  ملاع  رد  دنک  یم  دوبان  ار  رفنرازه 

. دوه هصاخ 4 ))  )) 1 توبن 2 / 

 (. (ع دوه

ـ .  تسین وازج  يدوبعم  ار  امـش  دـیتسرپب , ار  ادـخ  نم ,  موق  يا  تفگ :  واو )  ) میداتـسرف ار  دوه  ناشردارب  داع , موق  يوس  هب  و   . )) نآرق
هب وت  توبن  حون ,  يا  هک  دومرف  یحو  وا  هب  لجوزعدنوادخ  دـمآ , رـس  هب  شرمع  هرود  دیـسر و  نایاپ  هب  حون  توبن  نوچ  (ع : )  رقاب ماما 
هد رارق  دوخ  لسن  زا  ناگدنامزاب  نایم  ردار  توبن  ملع  راثآ  شناد و  ثاریم  گرزب و  مان  تسا .  هدمآ  رس  هب  ترمع  هرود  هدیسر و  نایاپ 

دوه مان  هب  يربماـیپ  دـنوادخ  تفگ :  حو  نـ دـندوب . ییاـیبنا  دوه  اـت  حون  ناـیم  هلـصافرد  داد و  ار  (ع )  دوه ندـمآ  تراـشب  ماـس  هب  حون  . 
ار نانآ  داب  هلیـسو  هب  لجوزع  دنوادخ  دننک و  یم  بیذکت  دناوخ . یم  ارف  لجوزع  يادـخ  يوس  هب  ار  دوخ  موق  وا  تخیگنا و  دـهاوخرب 
ما ـ ما دهد ـ . تاجن  داب  باذعزا  ار  وا  لجوزع  دنوادخ  ات  دنک  شیوریپو  دروآ  نامیا  يو  بـه  در , كرد کـ ار  وا  شـمـا  درک . دهاوخ  دوبان 
 , پـس دندروآدورف . میلـست  رـس  وا  ربارب  رد  ماس  نادنزرفزا  ناگدنامزاب  تخیگنارب ,  ار  دوه  لجوزعدنوادخ  هک  یماگن  هـ ع : )   ) قدا صـ

هرابرد ینخـس  داد . تراشب  ع )   ) حلاص ندمآ  هب  درک و  شرافـس  ار  دوخ  ناوریپ  زین )  ) دوهو دـندش  كاله  نورت  ـ ـس يدا  ـیـلـه بـ ـسو بـه 
دنا و هتـشادانکس  برعلا  ةریزج  رد  هک  دنا  هدوب  خـیرات  لبقام  ياه  ناسنا  زا  برع و  ـی  مو دا قـ عـ دوه .:  موق  داع , 1 ـ  دوه .:  تشذگرس 

تاروت ردو  تسا  هدرکن  تبث  يرگید  زیچ  دامتعا  لباقریغ  ییاه  هناسفا  زج  اه  نآ  یگدـنز  زا  خـیراتو  هتفر  نا  زا مـیـ نا  ـ ـشرا ـ ثآ رابخا و 
مان هب  اه  نآزا  مه  یهاگ  و  داع ـ  هک  تسا  نیا  دـنک , یمرکذ  موق  نیا  تشذگرـس  زا  نآر  نآ چـه قـ تسین .  ناشیا  زا  يرکذ  زین  دوجوم 

ـه کد ـ نا هدو  ـی بـ مو قـ ـت ـ  سا هتـشاد  دوجو  داع  مان  هب  مه  یمود  موق  دهد  یم  ناشن  دوخ  نیا  هک  ( 50  / مجن  ) دنک یم  دای  نیتس  داع نـخـ
ـی نا ـ مدر مو مـ ـن قـ یا (. 21 فاقحا /   ) دنا هتشاد  تنوکـس  برعلا  ةریزج  هبـش  رد  عقاو  (( 7  )) فاقحارد ( 69 فارعا /   ) حون موـق  زا  بـعـد 
و ( 130 ارع /  ـ ـش , 15 ـلـت /  ـص فـ  ) ـد نا هدو  تو بـ ـطـ ـس رپ  تردـق و  رپ  و  ( 69 فارعا /   ) دـنمونت و  ( 7  / هقاحلا , 20 رمق /  ) ـت ما قـ بـلـنـد 
اه ناتسلخن  اه و  ناتسغابو  زیخلصاح  زبسرس و  ییا  ـیـن هـ مز دا و  ـ بآ ـی  یا ـ هر ياراد شـهـ دنا و  هتـشاد  یقرتم  هتفرـشیپ و  یگنهرفو  ندمت 
رد لاعتم  يادـخ  هک  سب  نیمه  اه  نآ  گرزب  ندـمت  تفرـشیپ و  اه .) هروس  رگید  ارعـش و   ) دـنا هدوب  دـنموربآ  ياـه  نکـسم  عرازم و  و 

چیه رد  نآ  دـننامه  و  تشاداه ؟  نوتـس  هک  مرا  اب  درک ؟ هچ  داع  موق  اب  وت  راگدرورپ  يا کـه  هدـیدن  اـیآ   : )) دـیامرف یم  ناـشیا  فصو 
درکرییغت و بـت ناشراتفر  قالخا و  هک  نآ  ات  دـندوب , رادروخربدـنوادخ  ياه  تمعن  زا  نانچم  دا هـ مو عـ قـ دوب .)) هدـشن  هتخاـس  يرهش 
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کـشوک دنام , دنهاوخ  نادیواج  هکرادنپ  نیدب  دندروآ و  رب  یجرب  یگدوهیب  هب  يدنلب  رهزارف  رب  دیناود و  هشیر  ناشنای  رد مـ ـتـی  ـسر پـ
یتسرپ و تب  نتشاذگ  رانک  ادخ و  شتسرپ  هب  دنک و  ناشتوعد  قح  يوس  هب  ات  دات  ـ ـسر نا فـ ـ نآ يو  ـ ـس ار بـه  دو  ـد هـ نواد خـ دنتخاس . اه 
رذع و هار  تخاسراکـشآ و  نشور و  ناشیارب  ار  هار  دیـشوک و  نانآ  زردـنا  (. 130 ارعـش /   ) دیامن ناشداشرا  ینابرهم  تلادـع و  هب  لمع 

نا ـمـ یاوا هب  یسک  كدنا  يرامـش  زج  دندروآ و  يور  راکناو  دحج  هب  دنتـساخرب و  عانت  ـ ما ـا و  با وا بـه  ـر  بار رد بـ تسب .  نانآ  رب  ار  هناهب 
دنتساوخ يو  زا  رارصا  اب  دنتخاس و  مه  یگناوید مـتـ ینادان و  هب  ار  دوه  دندیزرو و  رارـصادانع  یـشکرس و  رب  ناشیا  تیرث  ـ کا دروا و  نـیـ
غالباامـش هب  ما  هدش  هداتـسرف  نآ  يارب  ار کـه  ـی  ما و مـن پـیـ دزاس . لزان  دهد  یم  هدعو  دـناسرت و  یم  نآ  زا  ار  ناشیا  هک  ار  یباذـع  ات 

داتسرف ینورتس  ـشـک و  خدا در و بـ لزا کـ باذ نـ نا عـ ـشـ یا ـد بـر  نواد خـ ها ,  نآ گـ منیب .))  یم  نادان  یمدرم  ار  امـش  نم  یلو  منک  یم 
یموش ياهزور  هک  زور  تشه  بش و  تفه  رد  تخـس  يداـب  (42 تایراذ /   ) درک یم  شا  هدرم  ناوختـسا  نوچ  , دـیزو یم  هچره  رب  هک 
دنلخن هدـنکرب  ياه  هشیر  ییوگ  هک  دـنک  یم  (. 7 هقاح /   ) دـندیطلغ یم  دابرد , هداتفا  ورف  لـخن  ياـه  هشیر  نوچ  هک  يدـید  یم  ار  دوب .
دهاوخ ناراب  ام  ربربا  نیا  دنتفگ :  دندش و  لاحشوخ  دروآ , ناشیاه  هرد  هب  ور  دش و  ادیپ  يربا  دندید  هک  راب  نیلوا  داع  موق  (. 20 رمق /  )

رما هبار  زیچ  همه  تشاد و  روآدرد  یباذع  دوخ  رد  هک  دو  بـ دندوب . شناهاوخ  باتش  هب  هک  دوب  يزیچ  نامه  دندرک . هابتـشا  یلو  دناراب ,
(. 25  / فاقحا  ) دروخ یمن  مشچ  هب  يزیچ  نانآ  ياه  هناخزج  دش  هک  حبص  درک و  یم  دوبان  دوخ  راگدرورپ 

يونعم تیصخش  2 ـ  (. 58 دوه /   ) داد تاجن  دوخ , تمحر  فطل و  اب  , دـندوب هدروآ  نامیا  وا  هب  هک  ار  یناـسک  دو و  در و هـ كـال کـ هـ
ار ـی  یا ـج و مـحـنـت هـ نر درک . مایق  یتسرپ  تب  ندیبوک  مهرد  قح و  زا  عافد  يارب  هک  دوب  يربمایپ  نیمود  داع و  موق  زا  (ع )  دوه دوه .
هب يو  زا  نارگید  لثم  هدوتـس و  دوخ  یمارگ  ناربماـیپرگید  نوچمه  زین  ار  وا  تسا و  هدرک  لـقن  هدیـشک  ناحبـس  يادـخ  رطاـخ  کـه بـه 

 . تسا هدرک  دای  یکین 

 . حلاص هصاخ 5 ))  )) 1 توبن 2 / 

 (. ع  ) حلاص

وا زج  يدوبعم  ار  امش   ( هک  ) دیتسرپب ار  ادخ  نم ,  موق  يا  تفگ :  وا ) و   ) میداتسرفار حلاص  ناشردارب  دوم , مو ثـ يو قـ ـ ـس و بـه   . )) نآرق
هب  ) ندوبن یـضار  ندوب و  یـضار  هک  تسین  نیا  زج  مدر ,  يا مـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما تسا ـ .))  يا  هناشن  دـمآ . راکـشآ  يا  هناـشن  تسین . 

. دـندوب یـضار  وا  درک . باذـع  ار  نانآ  همه  دـنوادخ  اما  درک , یپ  درم  کی  طـقف  ار  دروآ . یم  مه  درگ  ار  مدرم  هک  تسا   ( لـمع کـی 
رد هک  يا  هتخادگ  شیخ  يادص  نوچمه  ییادص  ناشنیمزرـس  هک  دوب  نیا  نآ هـا  باذ  عـ دنتـشگ .)) نامیـشپ  سپ  دندرک , یپ  ار  نآ  ))
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ع  ) نسح , دز تبرـض  ع )   ) ناـنمؤمریما رب  نوعلمو  راـکبان  مجلم  نبا  نوچ  رطمو :  ـ با تفر ـ .  ورف  دروآ و  رب  دور , ورف  راوـمه  مرن و  نیمز 
دوه مناردارب  ربق  ياجرد  تشپ ,  نیا  رد  ارم  مدرم  هاگره  دیشکب و  ار  نک .  شینادنز  هن ,  دومرف : مشکبار ؟  وا  درک :  ضرع  ترضح  هب  (
هبراع ياه  برع  زا  ـی  مو دو قـ ثـمـ ع .)   ) حلاص موق  دومث , 1 ـ  لصف .  دنچ  رد  حلاص  ناتساد  هرابرد  ینخس  دیراپـس . كاخ  هب  حلاص ,  و 

زج اه  نآ  تشذگرـس  زا  خیرات  دنتـسه و  دندرک . یم  یگدنز   , ماش هنیدم و  نایم  رد  عقاو  يرقلا ,  يداو  رد  هک  دـندوب   ( لیـصا هداژن و  )
هدرک لقن  موق  ـن  یا را  ـبـ خا زا  نآر  نآ چـه قـ درک . دامتعا  ناوت  یمن  دوش  یم  لقن  ناشیا  تشذگرـس  تسا .  تسا .  هدرکن  لـقن  یکدـنا 
هدوـب برع  یمدر  مـ ـ  ـد یآ بـر مـی  ( 61 دو /  هـ  ) ـت ـسا هدو  مدر بـ ـمـیـن مـ هزا یکی  هک  ناشربمایپ  ماـن  زا  هک  ناـنچ  دومث ـ  هک  تسا  نیا 

یم اه  خاک  اه  تشد  رد  دنا و  هدرک  یمدابآ  ار  نیمز  هدوب ,  رادروخرب  یندـمت  گنهرف و  زا  ودـنا  هت  ـ ـس ـ یز داع مـی  موق  زا  دـعب  هک  دـنا 
يرا مـی بآ جـ يا  ـد و چـشـمـه هـ نا ـتـه  شاد يزروا  ـ ـش ـغـل کـ ـش (. 74 فارعا /   ) دـنا هدیـشارت  یم  نما  ياه  هناخ  اه  هوکرد  هتخاس و 

هدرک یم  یگدـنز  لیابق  اه و  هفیاـط  هویـش  مسر و  هب  دومث  مو  قـ (. 148 ارعـش /   ) دنا هتـشاداهرازتشک  اه و  ناتـسلخن  اه و  غاب  دنا و  هدرک 
دندوبن يراکتسردو  حالص  لها  دندرک و  یم  يراکهبت  نیمز  رد  هک  دندوب  دنا . هدنار  یم  نامرف  اه  نآ  رب  ناشناریپ  ناگرزب و  ینعی  دنا ,

 (. ع  ) حلاص تثعب  2 ـ  دندنارذگ . دح  زا  ار  يرگمتس  یشکرس و  دنتخادرپ و  یتسرپ  تب  هب  دنتشادرب و  نایغط  هب  رـس  نیمز  (. 48 لمن /  )
. داتسرف نانآ  يوس  هب  ار  ربمایپ  حلاص  دنوادخ  دندنارذگ , دح  زا  ار  متس  یهارمگو و  دندرب  دای  زا  ار  دوخ  راگدرور  دو پـ مو ثـمـ نو قـ چـ

توعد یتسرپ  تب  كرت  هناگی و  يادخ  شتـسر  پـ (. 49 لمن /  62 و  دوه /  ) تشاد ترهـش  ینادراک  يدـنمدرخ و  هب  دوب و  راـختفا  رپ  و 
دـننکن و يور  هدایزو  دـنراذگب  رانک  ار  یبلط  يرترب  دـننک و  راـتفر  نا  ـ ـس ـ حاو تلادـع  هب  دوخ  هعماـج  رد  هک  تساوخ  ناـشیا  زا  ودرک 
تمکح و اب  ع )   ) حلاص رگید .) ياه  هروس  سمش و  , ارعش دوه ,  ) درک رطخ  مالعا  تشاد و  رذحرب  باذعزا  ار  نانآ  دنزرون و  یـشکرس 

یـسک فعـضتسم ,  مدرم  زا  یکدـنا  زج  اما  درک , ربصاـه  تیذا  رازآ و  ربارب  رد  ادـخ  يارب  درک و  یم  توعدادـخ  نید  هب  وکین , زردـنا 
ار يدارفا  دندیزرو و  رارـصا  ناشرفکرب  اه  نآ  ور  ـه  لا ـبـ ند هدو  ـتـکـبـر و تـ ـس نار مـ ـگـ نا طـغـیـ (. 75 فارعا /   ) درواین ناـمیا  وا  هب  رگید 
 / ارعش , 66 فارعا /  ) دنتخا مهتم سـ يرگوداج  ینادان و  هب  ار  شدوخو  دندرمـش  ریقح  راوخ و  دندوب  هدروآ  نا  ـمـ یا  ( ع  ) ـح لا ـ ـص هک بـه 
هبو دهد  هئارا  يا  هزجعم  شتلاسر  ياعدا  یتسرد  تابثا  يار  دروایب و بـ یلیلد  دوخ  نخـس  يارب  ات  دنتـساوخ  يو  زا  و  ( 47 لمن /  153 و 

دروآ نانآ  ياربدندوب  هتفگ  نانآ  هک  یتایصوصخ  نامه  اب  ار  ير )  ـتـ ـش دروآ . نوریب  يرتش  هدام  ناشیارب  هوک  لد  زا  دندرک  داهنـشیپ  وا 
هگن تسد  مه  زور  کی  دیرادرب و  بآ  دیراد  هک  یبآ  همشچ  زا  امـش  زور  کی  هک  دهد  یم  نامر  ـ فا ـمـ ـش هب  دنوادخ  تفگ :  ناشیدب  و 
دوخ هاوخلد  هب  هقاندیهد  هزا  ـ جا نینچمه  امش و  زا  زور  کی  دشاب و  هقانزا  بآ  مهـس  زور  کی  هک  يروط  هب  دشونب  نآ  زا  هقان  ـا  تد ـ یراد

64 دوه /  , 72 فارعا /   ) دیوش یم  باذع  راتفرگ  يدوز  هب  دیناسر , وا  هب  يدنزگ  رگا  هک  دـیناسرن  يرازآوا  هب  درچب و  ادـخ  نیمز  يور 
رو ـ ما ار مـ دوخدرف  نیرت  یقـش  دـنتخادرپ و  رکم  نایغط و  هب  حـلاص  موق  سپـس  اـما  دـش  تیاـعر  یتدـم  اـت  عوضوم  نیا  (. 156 ارعـشو / 
 . نک یلمع  یهد ,  یم  هدعو  ام  هبار  هچ  نآ  ییوگ  یم  تسار  رگا  دنتفگ :  حلاص  هب  اه  نآو  درک  یپ  ار  هقان  وا  دـندرک و  هقان  ـتـن  ـش کـ

دندرک ینیچ  هسیسد  حلاص  يارب  رهش  تاجتسد  اه و  سـپـس قـبـیـلـه  (. 65 دوه /   ) تسا غورد  یب  دیوش . رادروخرب  ناتیاه  هناخ  رد  زور 
ناسک لتق  ماگنه  لحم و  رد  ام  مییوگ :  یموا  یلو  هب  هاگ  نآ  مینز و  یم  نوخیبش  شناس  ـح و کـ لا ـ ـص هک بـه  دـندش  مسق  مه  دوخ  اب  و 

دنتسیرگن یم  هک  یلاح  رد  و  ( 50 لمن /   ) دنتشادن ربخ  اه  نآ  دز و  گنری  اد نـیـز نـ ـد و خـ ندز مییوگ .  یم  تسار  ام  میدوبنرضاح و  وا 
 , نم موق  يا  تفگ :  تفاترب و  دـندمآ . رد  اپ  زا  ناشیاه  هناخرد  تفرگ و  ورف  ار  ناـشیا  هحیـص  هزرل و  نیمز  و  ( 44 تایراذلا /   ) هقعاص
 / دوه ,79 فارعا /   ) دیرادن تسود  ار  هاوخری  ـح و خـ صا ـ ندار ـ فا امش  یلو  متساوخ  ار  امـش  ریخ  مدناسر و  امـش  هبار  مراگدرورپ  مایپ  نم 
 : داد ادن  یهلا  يدانم  دومث , تکالهزا  دـعب  و  ( 18 تلـصف /   ) داد تاج  ـد نـ ندو را بـ ـ گز ـیـ هر ـ پو هدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  ادـخ  و  ( 67

تسا هدشن  يدای  هتسیاش  حلاص و  ربمایپ  نیا  زا  یلعف  تاروت  رد  ع .)   ) حلاص تیصخش  3 ـ  دندش . رفاک  ناشراگدرورپ  هب  نایدومث  ناه , 
دو هـ دنتـساخاپ . هب  یتسرپ  تباب  هزرابم  دیحوت و  هب  توعد  هار  رد  دندرک و  مایق  ادـخ  رما  هب  دـیامرف  یم  نآرق  هک  ـت  ـسا ـی  نار ـبـ ما پـیـ . 
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يرترب هدیزگرب و  نایناهج  رب  شناربمایپ  رگید  دننامه  زین  ار  وا  دیاتـس و  یم  زین  ار  وا  , دوخ نالوسر  ناربمایپ و  هیقب  دننام  دنک و  دا مـی  یـ
. داب ناربمایپ  همه  و  تسا .  هداد 

 . میهاربا هصاخ 6 ))  )) 1 توبن 2 / 

 (. ع  ) میهاربا

يوریپ ارگ  قح  میهاربا  نییآ  زا  تسا و  راـکوکین  هدرک و  ادـخ  میلـستار  دوخ  هک  تسا  سک  نآ  زا  رت  ـی بـهـ ـس ـن چـه کـ ید و   . )) نآرق
نو و چـ  . )) نک يوریپ  يارگ  قح  میهاربا  نییآ  زا  هک :  میدرک  یحو  وت  هب  سپـس   ((. )) تفرگ تسود  ار  میهاربا  ادـخ  و  تسا ؟  هدوـمن 

 . مداد رارق  مدرم  ياوشیپ  اروت  نم  دومرف :  وا ) هب  ادـخ   ) دـیناسر ماجنا  هب  ار  همه  نآ  يو  ودومزاـیب  یتاـملک  اـب  شراـگدرورپ  ار  میهار  ـ با
دوـخ راـی  هب  میهاربا ,  ترـضح )  هدـهاشم  يارب   ) اـما (ص : )  ادـخ ربماـیپ  دـسر ـ .)) یمن  نارگدادـیب  هب  نـم  ناـمیپ  دوـمرف :  روـطچ ؟) )

یگدـنب هب  دـنیزگرب , يربمایپ  هب  هک  نآ  زا  شیپ  ار  ع )   ) میهاربا یلاعتو  كراب  ـد تـ نواد خـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دـیرگنب ـ .  (( (ص ربمایپ )
دیزگرب و یلوسر  هبار  وا  دـنادرگ  شلیلخ  هک  نآ  زا  شیپ  دـیزگرب و  يربمایپ  هب  شدـنیزگرب  یلوسر  هب  هک  نآزا  شیپ  تفرگ و  دوخ ) )

مدرم ماما  ار  وت  نم   :)) دومرف دروآ , مهارف  شیارب  ار  تاـماقم  نیا  همه  نوچ  تفرگ و  یلیلخ  هب  ار  وا  دـهد  رارق  شماـما  هک  نآ  زا  شیپ 
ار ام  دنوادخ  دومرف :  دندرب . شتآ  يوس  هب  ار  وا  دـننکفا , شتآ  هب  ار  میهاربادنتـساوخ  یم  هک  يزور  (ص : )  ادـخ ربمایپ  مداد ـ .))  رارق 
ریقف و دوخ  راگدرور  وا بـه پـ ار کـه  چـ تسا .  تسادـخ .  لیلخ  میهاربا  مییوگ :  یم  هک  نیا  تسا ـ .  يرگتیاـمحوکین  وا  تسا و  یفاـک 

شتآ رد  ار  وا  دنتـساو  ـی کـه خـ نا ـ مز درک . يزاـین  یب  راـهظا  دـنادرگ و  يور  واریغ  زا  دروآ و  يور  وا  هب  دـیرب و  همه  زا  دوبدـنمزاین و 
ره تفگ :  دیناسر و  دوب  او  نا هـ مـیـ بایردار .  ما  هدـنب  هک :  داتـسرف  ماغیپ   ( ع  ) لیئربج هب  دـنوادخ  دـندرک , شباترپ  قینجنماب  دـننکفا و 

مهاوخ یمن  تسا .  يرگتیامحوکین  وا  تسا و  هدنسب  ارم  دنوادخ  تسا .  هداتسرفوت  يرای  يارب  ارم  دنوادخ  اریز  وگب , نم  هب  يراد  يرما 
هب هدیرب و  همه  زا  هک  یسک  دوخ و  هب  دنمزاین  ریقف و  ینعی  دیمان , دوخ  لیلخ  ار  وا  ـد  نواد خـ پـس ,  مرادن .  يزاین  وا  زج  سک  چیه  هب  و 
زا دزن و  سک  چـیه  هنیـس  هب  در  تسد  نوچ  داد , رارق  دوخ )  ) لیلخ ار  میهاربا  لجوزع ,  دـنوادخ  (ع : )  رقاب ماما  تسا ـ .  هدروآ  يور  وا 
هک نآ  هطـساو  هب  رگم  تفرگن  یلیلخ  هبار  میهاربا  دـنوادخ , (ص : )  ادـخ ربمای  پـ تساوخن ـ .  يزیچ  لـجوزع  يادـخزج  مه  سک  چـیه 
هب ار  رکـشل  گنج ,  رد  هک  یـسک  نیتسخن  هیطع :  نب  نا  ـ ـس حـ درازگ ـ . یم  زامن  وادندوب  باوخ  مدرم  هک  ماگنه  بش  درک و  یم  ماعطا 
ـ . دـش راپـسهر  (ع )  طول ناگدننکریـسا  اب  گنج  يارب  هک  دوب  یماـگنه  نآ  دوب و  ع )   ) میهاربا داد , شیارآ  بلقو  تسار  پچ و  حاـنج 

دواد و میهاربا و   : دـیزگرب ریـشمش  يارب  ار  رفن  راهچ  ایبنا  دـیزگرب . ات  راهچ  يزیچ  ره  زا  یلاعتو ,  كراـبت  دـنوادخ  (ص : )  ادـخ ربماـیپ 
نـیـز ع ,)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما هدـننکاعد ـ .  رایـسب  ینعی  هاوا ,  دومرف :  میلح ,))  هاوال  میهاربا  نا   )) هیآ هرابرد  (ع ,)  رقاب ماـما  نم ـ .  یـسوم و 

تیصخش و  ع )   ) میهاربا تشذگرس  هرابرد  ینخـس  هدننک .  اعد  رایـسب  ینعی )  هاوا   : ) دومرف بینم ))  هاوا  میلحل  میهاربا  نا   )) هیآ هرابرد 
رد ع )   ) ـیـم هار ـ با نآرق .  رد  ع )   ) میهاربا ناتـساد  دـشاب . یم  هریغ  یخیراـت و  یملع ,   , ینآرق نوگاـنوگ  ثحاـبم  لـماش  راـتفگ  نیا  وا .

شردپ دزن  دمآ و  درک . یم  یگدنز  دوخ  موق  طیحمزا  رود  هب  تلزع و  تلاح  رد  زیمت , نس  هب  ندیـسرراگزور  ات  دوخ  تیلو  نارود طـفـ
هب دنوادخ  بناج  زا  ایشا  توکلم  هئارا  قح و  دوهش  ـت و بـه سـبـب  شاد ـم  لا سـ دنتـسرپ . یم  تب  شموقو  وا  هک  درک  هظحالم  اما  تفر , 

بـا اذ , لـ دیدنـسپن . ار  دوخ  موق  ردپ و  راک  نیا  دوب , هدش  یهلا  دییات  هب  دـیؤم  هتـسیاش ,  رادرک  قح و  نخـس  هطـساو  هب  یلک  روط  هب  وا و 
ات دنک  يوریپ  وا  زا  دتـسرپب و  ار  هناگی  يادخو  دراذـگ  رانک  ار  اه  تب  تساوخ  وا  زا  تخادرپ و  ثحب  هب  شیتسرپ  تب  هرابرد  دوخ  ردـپ 

, دیزرو یم  رارصا  وا  داشرا  هار  رد  درک و  یم  هجاح  مـ دنادرگ . شرود  ناطیـش  تیمکاح  زا  دوش و  نومنهر  تسار  هار  هب  ار  يودنوادخ 
درادنرب تسد  اه  نآ  هب  یتبغر  یب  شنایادخ و  ییوگدب  زا  رگا  هک  درک  ـد  ید ـهـ تو شدـنار  دوخ  زا  دز و  رـشت  وا  رب  شردـپ  هک  ییاجات 
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یناـبرهم تمیـالم و  اـب  دوـب , رادروـخ  رب  دنـسپلدو  مرن  يراـتفگ  هناراوـگرزب و  ییوـخ  زا  هـک  ع )   ) مـیهار ـ با درک . دـهاوخ  شراـسگنس 
هراـنک دنتـسرپ  یم  ادـخ  ياـج  هب  هچ  نآ  شمدرم و  وا و  زا  دـبلطب و  شزرمآ  شیارب  هـک  داد  لوـق  دورد گـفـت و  وا  بـه  يزو ,  ـ ـس ـ لدو

69 و ـ  77 ارعش /  , 51 56 ـ  ایبنا /   ) درک یم  ثحب  اه  تب  هرابرد  مدرم  اب  رگ , ـ ید فر  زا طـ تر ,  ـ ـض نآ حـ (. 41 48 ـ  میرم /   ) دنک يریگ 
هک ییاج  ات  دیزرو  یم  جاجت  ـ حا اه  هدیدپ  نیا  هرابرد  دندیتسرپ  یم  هراتس  هام و  دیشروخ و  هک  رگید  يا  هدع  و بـا  ( 83 87 ـ  تا /  ـ فا صـ

ماجنا يارب  مدر  زور کـه مـ . 74 82 ـ  ماعنا /   ) تسا هدش  فرحنم  نادوبعمو  اه  تب  زا  وا  هک  دش  عیاش  درک و  تابثا  ار  اه  نآدیاقع  نالطب 
تفر و هناختب  هب  دنام و  رهش  رد  تفرن و  نانآ  هارمه  تسارامیب ,  هک  نیا  هناهب  هب  میهاربا  دنتفر , نوریب  رهشزا  یعمجتـسد  یتدابع  مسارم 
ـبـر خا ـ بدو هد بـ ـ مآ نا  ـ ـش ـ یا ـ هدو ـر مـعـبـ ـس ـی کـه بـه  یـال بـ دـنورب . نآ  غارـس  هب  دـیاش  هک  ار  گرزب  تب  رگم  درک  درخ  ار  اـه  تب  همه 
, اذ لـ دنک . یم  دای  يدب  هب  اه  تب  زا  میهاربا  مان  هب  یناوج  هک  میا  هدینـش  : دـنتفگ , دـندرک قیقحتو  وجت  ـ ـس ـ جرا ـن کـ یا ـل  ما ـ عزا ود  ـ ند شـ
اب وت  اـیآ  میهار ,  ـ با دـنهد . تداهـش  مدرم  هکلب  اـت  دـندروآ , مدرم  روضح  هب  ار  واو  دـندرک  راـضحا  دوخ  ـجـمـن  نا ار بـه  ع )   ) ـیـم هار ـ با

ملا ار سـ دیسرپب . اه  نآ  زا  دنیوگ , یم  نخسرگا  تسا ,  هدرک  ار  راک  نیا  ناشرتگرزب  نآ  دومرف :  ترـضح  يا ؟  هدرک  نینچ  ام  نایادخ 
اه تب  هیقب  هک  هدوب  گرزب  تب  نیا  هک  دوش  دومناو  ات  دوب , هداد  رارق  شا  هناش  کیدزنای  هناـش  رب  ار  ربت  هتـسکشن و  ار  نآ  هتـشاد و  هگن 

, دننک یم  ـ نروا ار بـ شفرح  نیا  مدرم  هک  تسناد  یم  تسا ,  هدرکار  راک  نیا  نآ هـا  گرز  دو بـ ـ مر ـتـی فـ قو ـیـم  هار ـ با تسا .  هتسکش  ار 
دیـسرپب ناشدوخ  زا  دیوگب :  ار  هلمج  ـن  یا نآ ,  لابند  هب  تساوخ  یم  اما  دنتـسین , راک  نیا  هب  رداق  دـندامج و  اه  تب  هک  دـنناد  یم  اریز 

ـتـی قو عـلـت ,  دنرادن . يروعـش  تایح و  دـندامج و  اه  تب  هکدـننک  فارتعا  اتحارـص  هلیـسو  نیدـب  ات  دـنیوگ , یم  نخـس  یتسارب  رگا 
دنتفگ یگدنکفارس  اب  دیراکمتس و  فرحنم و )  ) هک دییامش  نیا  دنتفگ :  دندرک و  هعجارم  ناشنادجو  هب  دندینش , ار  ع )   ) میهاربا نخ  سـ

امـش هب  ینایز  دوس و  هک  دیتسرپ  یمار  يزیچ  دنوادخ  ياج  هب  امـش  ایآ  سپ  دومرف :  دننز . یمن  فرح  اه  تب  نیا  هک  یناد  یم  دوخوت  : 
هک دیتسرپ . یم  دنناسربدنناوت . یمن 

تسا ؟  هدیرفآ  دیزاس  یم  ار  هچ  نآ  مهو  امش  مه  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دیشارت , یم  ناتدوخ 
رد ار  میهاربا  هاگ  نآ  دـندرک و  تکراشم  ناگمه  راک  نیا  رد  دـنتخورفا و  دـینک . يرای  ار  ناتنایادـخ  دـینازوسب و  ار  وا  دـنتفگ :  مدرم  . 
رد میهاربا  (. 88 98 ـ  تافاص /  , 57 70 ـ  ایبنا /  ) درک بآ  رب  شقن  ار  نانآ  هشقن  دینادرگ و  دـنزگ  یب  کن و  وا خـ يار  بـ دـندنکفا . شتآ 

هدنز هک  تسا  درک . هرظانم  و  دش . هدرب  , دندوب هتفرگ  یناگیادخ  هب  دندیتسرپ و  یم  ار  وا  مدرم  هک  دورمن )  ) هاشداپ دزن  هب  تدـم  نیا  یط 
هک يرتحیرص  منک .  یم  دازآ  ای  مشک  یم  ار  يریـسا  الثم  مناریم .  یم  منک و  یم  هدنز  زین  نم  تفگ :  دش و  دراو  دناریم . یم  دنک و  یم 
 / هرقب  ) دش هدنامرد  توهبم و  روآ . رد  برغم  زاار  نآ  وت  دروآ , یم  رد  قرشم  زا  ار  دیـشروخ  دنوادخ   : دومرف ددنبب , وا  رب  ار  هطلاغم  هار 

دیحوت يارگ  قح  فینح و  نییآ  هب  توعد  هب  عورـش  ترـضح  نآ  داد , تاجن  شتآ  زا  ار  میهاربا  دنوادخ  هک  نآ  زا  سپ  يراب ,  (. 258
يو اـب  هک  میهاربا  رـسمه  زا  نینچمه  طوـل و  زا  لاـعتم  دـنوادخ  هلمج  نآ  زا  هک  دـندروآ  ناـمیا  ترـضح  نآ  هـب  یکدـنا  رامـش  درک و 

و ع )   ) مـی ـ هار ـ با (( . 8  )) دوب هدرک  جاودزا  نز  نیااـب  دـنک , كرت  سدـقم  ضرا  يوس  هب  ار  دوخ  نیمزرـس  درب . یم  ماـن  درک  ترجاـهم 
دوبن وا  یقیقح  ردپ  اما  درک , یم  شباط  ـ خرد هک پـ رزآ  زا  وا  صخـش  دنتـسج و  يرازیب  دوخ  موق  زادندوب  هدروآ  نامیا  وا  هب  هک  یناسک 

گنهرف و یب  موق  تمحازم  نودب  اج  نآ  رد  ات  درک  ترجاهم  سدقم  نیمزرـس  هب  طول  دوخ و  رـسمه  هارمه  هب  تسج و  يرازیب  (( , 9 ))
ایند هب  تراشب  , دوب هدیسر  يریپ  نس  هب  هک  میهاربا  هب  ناحبس  ـد  نواد خـ ایبنا 71 .) , 4 هنحتمم /   ) دزادرپبدنوادخ تدابع  هب  دوخ , فرحنم 

ود وادوجو و  دنوادخ  دندمآ و  ایند  هب  قاحسا  دعب  ـیـل و  عا ـمـ سا داد . ار  قاحسا  بلص  زا  بوقعی  نینچمه  قاحـسا و  لیعامـسا و  ندمآ 
فلع بآ و  یب  ییداو  هک  هکم  نیمزرس  یهار  شراگدرورپ  نامر  بـه فـ ـیـم سـپـس ,  هار ـ با تخاس .  تکرب  رپ  ار  وا  ناگداون  شدنزرف و 

رد لیعامـسا  تشگرب .  سدقم  نیمزرـس  هب  شدوخ  تشاذـگ و  اج  نآ  رد  دوب  لاسدرخ  یکدوک  هک  ار  لیعامـسا  شد  ـ نزر ـ فو دـش  دوب ,
می ـ هار ـ با دش . هتخاس  هکم  رهـش  بیترت  نیدب  دـندش و  عمج  شرود  اج  نآ  نکاس  ياه  برع  زا  یهورگو  تفای  امن  وشن و  هکم  نیمزرس 
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ـ  41 میهاربا /  , 126 هرقب /   ) تفر یم  هکم  نیمزرس  رد  لیعامسا  ندید  هب  یهاگهگ  نآ ,  زا  سپ  هبعک و  هناخ  هکم و  يانب  زا  شیپ  (ع ,) 
يا هناخ  دـش و  هتخاس  مدرم  يارب  دـنوادخ  بناج  زا  هک  تسا  يا  هناخ  نیتسخن  نآ  تخاس و  ار  مارحلا  هّللا  تیب  لیعامـسا  کـمک  (. 35

(. 96 97 ـ  نارمع /  لآ  127 و  129 ـ  هرقب /   ) تسا ناما  رد  دوش , شدراو  هک  ره  تسا و  میهاربا  نایناهج .  تیاده  هیام  از و  تکرب  تسا 
هب دنوادخ  هاگ  نآ  (. 26 30 ـ   / جح  ) دومن عیرـشت  ار  نآ  هب  طوبرم  مسارم  اه و  نییآو  درک  رداص  ار  جـح  روتـسد  هبعک  نتخاس  زا  بـعـد 

, دیـسر یعـس  هاگیاج  هب  نوچ  تفر و  نوریب  لیعامـسا  اب  جح  مسارم  ماجنا  دنک . حبذ  ار  لیعامـسا  شدـنزرف  هک  داد  نامرف  ع )   ) میهاربا
نامرف تفای .  یهاوخ  نایابیکـشزا  ارم  ادخ  تساوخ  هب  هک  هدـب  ماجنا  يرومام  منک .  یم  حـبذ  ار  وت  هک  مدـید  باوخ  مکرـسپ ,  دومرف : 
ینابرق دنوادخ  يدیـشخب و  تقیقحار  دوخ  يایؤر  میهاربا ,  يا  هک  دمآ  ادن  دنکفا , كاخرب  یناشیپ  هب  ار  رـسپ  میهاربا  دنداد و  نت  یهلا 

هک تسا  ییاهاعد  دنک , یم  وگزاب  ع )   ) میهاربا تشذگرـس  زا  میرک  نآر  ـن مـطـلـبـی کـه قـ یر ـ خآ درک . لیعامـسا  يادفناجار  یگرزب 
 : تسا نیا  شیا  ـ عد ـن  یر ـ خآ تسا و  هدـش  لـقن  ( 35 تاـیآ 41 ـ   ) میهاربا هروـس  رد  هدرک و  هکم  رد  شیاهرفـس  ـی  خر رد بـ ـیـم  هار ـ با

يادخ هاگشیپ  رد  میهاربا  تلزنم  زرمایب .)) دوش , یم  یگدیـسر  اه  باسح  هب  هک  يزور  رد  ار  نانمؤمو  مردام  ردپ و  ارم و  اراگدرورپ , ))
هاررد هک  ار  یتقـشم  جنر و  هدروآ و  لمع  هب  میهاربا  زا  ار  شیاتـس  نیرتابیز  دوخ  باتک  رد  لاعت  ـد مـ نواد خـ وا . تیدوبع  ماقمو  ناحبس 

اه و تمعن  زا  يرایـسب  هدرک و  ما  نـ مسا ,  هب  يو  زا  دوخ  باتک  ياج  يدـنا  تصـشرد و  تسا و  هدوتـس  مامت  ییاسر  اب  هدـی  ـ ـش اد کـ خـ
دـشر وا  هب  ـالبق  دـنوادخ  مینک :  یم  هراـشا  نآ  درومدـنچ  هب  اـج  نیا  رد  هک  تسا  هدرک  داـی  هتـشاد  ینازرا  وا  هـب  هـک  ار  ییاـه  تبهوـم 

میلـست دومرف :  وا  هب  دنوادخ  یتقو  هک  ارچ  دوبدهاوخ , ناحلاص  رامـش  رد  زین  ترخآ  رد  دیزگرب و  (. 51 ایبنا /   ) تشاد ینازرا  تیادهو 
(. 79 ماعنا /  ) دوبن ناکرشم  زا  دروآ و  شراگدورپ  هب  ور  یلدکاپ  (. 130 131 ـ   / هرقب  ) متسه نایناهج  راگدرورپ  میلست  درک :  ضرع  وش .
 / اسن (. ) 75 ماعنا /   , 260  / هرقب  ) تفای نیقی  قح  هب  دنایامن , يو  هب  ار  نیمز  واه  نامـسآ  توکلم  دنوادخ  هک  نآ  ببـس  هب  در و  اد کـ پـیـ

دوبن و ناکرـشم  زا  دو و  يار بـ و حـق گـ (. 73 75 ـ  دوه /  (. ) 37 مجن /  ) درک شفـصو  يرادافو  هب  تشاد و  ینازرا  شا  هداوناـخ  (. 125
زا ترخآ  ردو  داد  تمعن  ییوکین و  وا  هب  ایند  رد  درک و  شتیاده  تسار  یهار  هب  دـیزگرب و  ار  يو  دـنوادخ  دوب و  وا  ياه  تمعن  رکاش 

دورد وا  رب  هدرمـش و  ناراـکوکین  هرمز  زا  دوخ و  نمؤم  ناگدـنب  زا  ار  وا  دـنوادخ  (. 120 122 ـ   / لحن  ) تسا هدوتس  تسا ,  ناگتـسیاش 
نآ يروآدای  هک  يا  هژیو  تبهوم  اب  ار  نانآ  هدرک و  فصو  يرو  هدید  يدـن و  ـ مور ار بـه نـیـ نا  ـ نآ (. 83 111 ـ  تافاص /   ) تسا هداتسرف 

باـتک و هک  هداد  رارق  مزعلااولوا  ربماـیپ  پـنـج  (. 124 هرقب /   ) هداد رارق  مدرم  ياوــشیپ  (. 45 46 ـ  ص /   ) هدـینادرگ صلاـخ   , تسا يارس 
هملکوا باقعا  رد  ار  اه  نآ  هدیـشخب و  تیاده  کلم و  و  (. 18 19 ـ  یلعاو /   13 يروش /   , 7 بازحا /   ) تسا هدرک  ناـشیاطع  تعیرش 

(. 50 میرم /  84 و  ارعش /   ) تشاذگ یقاب  شیارب  (. 26 دیدح /   ) داد (. 28 فرخز /  74 و  ـ  90 ماعنا /   , 54 اسن /   ) داد رارق  نادـیواج  يا 
یمارگ نالوسر  ایبنا و  زا  کی  تشاد .  ینازرا  ع )   ) میهاربا هب  ناحبـس  دـنوادخ  هک  یتیدوبع  تاماقم  یهلا و  بصانم  زا  یلامجا  دوب  نیا 

میا هداد  حرش  البق  هک  طوبرم  تایآ  رد  دیناوت  یمار  هدش  دای  تاماقم  زا  کی  حر هـر  تـفـسـیـر و شـ تسا .  هتفگن  نخـس  لیـصفت  نیا  هب 
جراخ ثحب  دروم  فدهزا  ار  ام  اج  نیا  رد  تاماقم  نیا  هب  نتخادرپ  اریز  دینک , هعجارم  داد , میهاوخ  حرـش  هدنیآ  رد  ادخ  تساوخ  هب  ای 

دیمان و مان  نیمه  هب  ار  نآ  ع )   ) میهاربا هک  نانچ  مالـسا ,  هب  ام )  ) راوتـساو رادیاپ  نید  نیا  يراذـگمان  اب  نا  ـبـحـ ـس ـد  نواد خـ دزاس . یم 
میهاربا ناتردپ  نییآ   : )) دـیامرف یم  لاعتم  يادـخ  تسا .  هدرک  ظفح  ار  وا  ینید  تیـصخش  تکربرپ و  یگدـنز  وا , هب  نآ  نداد  تبـسن 

نییآ رادـیاپ , ینید  تسا :  هدرک  تیادـه  تسار  هار  هـب  ارم  مراـگدرورپ  وـگ :  بـ  : )) ـد یا ـ مر و مـی فـ ـیـد )) ما نـ تـسا .)  هدوـب  نـینچ  زین  )
کـسانم داد و  رارق  ناـیناهج  هلبق  تخاـس ,  میهاربا  هک  ار  مرتـحم  هناـخ  نیا  هبعک  نینچمه ,  دوبن .)) ناکرـشم  زا  وا  يارگ و  قح  میهاربا 

حـقـیـقـت سانلل .  ۀباثم  تیبلا  انلعج  ذاو   )) هیآ ریسفت  رد  رضاح  باتک  لوا  دلج  رد  هک  نانچمه  دومن . عیرـشت  ار  هناخ  نیا  ترایزو  جح 
ادخ و هار  رد  وا  ششوک  لیعا و  ـمـ سا شد  ـ نزر ندرک فـ ینابرق  اج و  نآ  رد  ار  شرسمهو  دنزرف  نا  ـکـ سا نا  ـتـ ساد ـت کـه  ـسا ـی  لا ـمـ عا
زا جـمـلـه يرـشب .  هعماـج  رد  ع )   ) میهاربا تکربرپ  ریثاـت  دراذـگ . یم  شیاـمن  هب  ار  ادـخ  هار  رد  تیذا  رازآ و  لـمحتو  وا  هب  شهجوت 
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نآ اشنم  ـد  شا دز هـر کـسـی بـ ـیـن و نـ مززا يا  هطقن  ره  رد  هک  تسا  یتسرپاتکی  نییآ  دیحوت و  نید  ع ,)   ) میهاربا دوجو  يا  ـت هـ کر بـ
هب شبـسن  دوـخ  یـسوم  دـسر و  یم  نارمع  نب  یـسوم  هب  تسا  فصتمدـیحو  هب تـ هک  دوـهی  يزورما  نید  ـالثم  ددرگ , یمرب  میهاربا  هـب 
یم ع )   ) میهاربا لسنزا  دوخ  ترضح  نآ  دسر و  یم  ع )   ) میرم نب  یسیع  دوش . یم  یهتنم  میهاربا  نب  قاحسا  نب  بوقعی  ینعی  لیئارـسا 
یم ع )   ) لیلخ میهاربا  دنزرف  حیبذ  لیعامسا  هب  زین  ترضح  نآ  تبسن  هک  هدمآ   ( (ص ادخ لوسر  دمحم  هلیسو  هب  زی  مال نـ ـ سا ـن  ید دشاب .

, دوش یم  هدها  مال مـشـ ـ سا رد  ـیـم کـه  هار ـ با ـن  ید دشاب . یم  بانج  نآ  تکربرپو  هتـسجخ  رثا  ایند , رد  یتسرپاتکی  نییآ  دیحوت و  دسر .
طوبرم هناگ  هد  ماکحا  نتفگ و  مالـس  ادخ و  نانمـشد  زا  نتـسج  يرازیبو  نایا  ـ پرا تشوگ چـهـ ندوب  حابم  جح و  تاکز و  تسا و  زامن 
نتشاذگ لیبس ,  روخ  ـ بآ ـتـن  فر گـ دوش . یمطوبرم  ندب  ياضعا  ریاس  هب  رگید  مکح  جنپ  رـس و  هب  نآ  مکح  جنپ  هک  تفاظن  تراهط و  هب 

ترابع زین  ندـب  ياض  ـ عا ـر  یا ـ ـس طو بـه  ـ بر پـنـج حـکـم مـ اهنادـند . ندرک  لـالخ  ندز و  كاوسم  وم , ندرک  هاـتوکای  ندیـشارت  شیر , 
هبناج همه  لماک و  ثحب  بآاب .  وشتـسش  تراهط و  تبانج و  لسغ  نخاـن ,  نتفرگ   , ندرک هنتخ  ندـب ,  زا  دـئاز  ياـهوم  هلازا  زا :  تسا 

يوکین راـثآ  زا  همه  دراد , دوجو  يرـشب  ـعـه  ما رد جـ هک   , یلمع يداـقتعا و  زا  معا  يا ,  هدیدنـسپ  هریـس  تنـسره و  هک  دـنک  یم  دـییات 
رشب ندرگ  هب  یگرزب  قح  هدرک و  رشب  هب  یگرزب  هدنزرا و  میا .  هدرک  هراشا  بلطم  نیا  هب  اهراب  مه  هتشذگ  ثحابم  رد  ام  تسا و  توبن 

. دنشاب ربخ  یب  اه  نآ  زا  ای  دنشاب  هتشاد  هجوت  تامدخ  نیا  هب  اه  ناسنا  هچ  دراد , زورما 

. طول هصاخ 7 ))  )) 1 توبن 2 / 

 (. (ع طول

رد نایناهجزا  سک  چـیه  هک  دـیوش  یم  بکترم  ار  تشز  راک  نآ  ایآ   : تفگ دوخ  موق  هب  هک  یماـگنه  میداتـسرف )   ) ار طول  و   . )) نآرق
شموق نایم  رد  هک  نیا  رگم  داتـسرفن  يربماـیپ  چـیه  طول  زا  دـع  ـد بـ نواد خـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما تسا ـ .)) ؟  هتفرگن  یـشیپ  امـش  رب  نآ 

زا ییاه  گنـس  دنوادخ  هک  تساطول  موق  يدابآ  مودس ,  دـیراب , ناشیارب  باذـع  ناراب  هک  ییدابآ  نآ  ـر(ع : )  قا ما بـ ـ ما تشاد ـ .  یتزع 
حبص و ره  , دمحم ابا  يا  يرآ ,  لخب : ـ  زا  ادخ  هب  ربمایپ  ندرب  هانپ  زا  ریـصبوبا  لاؤس  هب  خسا  رد پـ دناراب ـ . اه  نآ  رب  لگ ,  ینعی  لیجس , 

ناراگتـسر نامه  دنناشیا  , دـنامب نوصم  دوخ  سفن  لخب  زا  سک  ره  و   . )) میرب یم  هانپ  ادـخ  هب  لخبزا  زین  ام  درب و  یم  هانپ  ادـخ  هب  ماش 
. دش نانآ  توهـش  يورینرد  ینامرد  یب  درد  ندمآ  دـیدپ  هب  رجنم  لخب  نیا  دـندیزرو و  یم  لخب  كاروخ  هب  تبـسن  میوگب .  تیارب  ((. 

دورفاه نآ  رهش  رد  نایناوراک  تشاد و  رارق  رصمو  ماش  ياه  ناوراک  هار  رـس  رب  طول  موق  يدابآ   : دومرف دش ؟ رجنم  هچ  هب  مدرک :  ضرع 
لخب نیا  دروآ و  گنت  هب  ار  نانآ  تسخ  لخب و  تفرگ ,  الاب  نآ هـا  زا  ـی  یار ـ یذ و پـ دندرک . یم  ییاریذپ  اه  نآ  زا  نایطول  دندمآ و  یم 

ناشلمع نیا  هک  نآ  نودب  دندرک , یم  تریـس  یب  ار  يو  دمآ  یم  دورف  اه  نآ  يدابآ  رد  رفاسم  هاگره  هک  دنا  ـ ـش اج کـ نآ  هبار  ناشراک 
اه نآ  زا  نایناوراکو  دش  عیاش  يدابآ  رد  اه  نآ  راک  بیترت ,  ـن  ید بـ دورب . اه  نآ  شیپ  زا  هک  دندرک  یم  نامهیم  دشاب . توهـش  يور  زا 
زا ار  نآدنتـسناوت  یمن  هک  دروآ  ناشرـس  هب  ییالب  تسخو  لخب  نینچنیا ,  دـندمآ و  یم  دور نـ ناشیدابآرد فـ رگید  دـندرک و  یم  رذـح 
زا ودنداد  یم  دزم  اهرهش  نادرم  هب  هک  دیسر  ییاج  هب  ناشراک  دنشاب , هتشاد  لمع  نیا  هب  یتوهشو  لیم  هک  نآ  نودب  رود کـنـنـد , دوخ 

لخبزا رت  تشز  لاعتم  يادخ  دزن  رتماجرفدبو و  رتدب  درد  مادک  سپ ,  دومرف :  سپس  تر  ـ ـض حـ دندرک . یم  ار  لمع  نآ  ياضاقت  اه  نآ 
يانثتـسا هب  يرآ ,  دومرف :  دندرک ؟ یم  ار  راک  نیا  طول  يدابآ  مدرم  همه  ایآ  موش ,  تیادف  مدرک :  ضرع  دـیوگ :  یم  ریـصبوبا  تسا ؟ 

يدابآ نآ  رد  نانمؤم  زا  ار  هک  ره  سپ ,   : )) دیامرف یم  هک  ار  لاعتم  يادخ  دـندوب . ادـخ  رما  میلـستو  ناملـسم  هک  هداوناخ  کی  ياضعا 
دنچرد وا  موق  طول و  ناتـساد  نوماریپ  يراتفگ  میتفاـین .))  رتشیب ) ادـخ   ) ناربناـمرف زا  هناـخ  کـی  زج  اـج  نآ  رد  یلو  میدرب .  نوریب  دوب 

نامیا ع )   ) میهاربا هب  هک  دوب  یناسک  نیتسخنرامش  زا  لباب و  نیمزرس  ناینادلک  زا  (ع )  طول نآرق .  رد  وا  موق  طول و  ناتـساد  1 ـ  لصف . 
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هارمه هب  اروا  دـنواد  و خـ منک ))  یم  ترجه  دوخ  راـگدرورپ  يوس  هب  نم   : )) تفگ دروآ و  ناـمیا  می  ـ هار ـ با تر  ـ ـض وا بـه حـ دـندروآ .
تراوت و خیراوت و  هب  انب  هک  نآ  ياهرهشزا  یکی  رد  طول  و  ( 71 ایبنا :   ) دنتفر نیطسلف ,  كاخ   , سدقم نیمزرس  هب  داد و  تاجن  میهاربا 

تسا هدیمان  تاکفتؤم  ار  اه  نآ  نآرق  رددنوادخ  هک  نآ ـ  عبات  ياهرهش  رهش و  نیا  مدر  مـ دیزگ . انکس  دوب , مودس  رهـش  تایاور  یخرب 
نمجنارد هک  يدح  هب  ( 80 فارعا :   ) تفای عویـش  ناش  ـ نا مـیـ دندش . یم  بکترم  ار  طاول  تشز  لمع  دـندیتسرپ و  یم  تب  ( 70  : هبوت ( ـ

عویـش مدرم  نیا  نایم  رد  نانچم  ـت هـ ـشز (. 29 توبکنع :   ) دـننادب دـب  ار  نآ  هک  نیا  نودـب  دـنداد , یم  ماجنا  ار  نآ  دوخ  لفاحم  اـه و 
دنتـسب ار  لسانت  دـلاوت و  هار  دنتـشاذگاو و  ار  اه  نز  دـندش و  التبم  نادـب  مدرم  مومع  دـمآ و  رد  یموق  تنـس  کی  تروص  هب  اـت  تشاد 

راـن اد و کـ ـ خزا زیهرپ  هب  ار  مدرم  وا  و  ( 162 ارعش :   ) داتسرف نانآ  يوس  هب  ار  طول  دنوادخ  هک  دوب  یطیارـش  نین  رد چـ (. 29 توبکنع :  )
ناشدناسرت ادخ ) باذع  رما و  نیاراوگان  ـبـت  قا زا عـ  ) درک و رطخ  مالعا  اه  نآ  هب  دناوخارف و  ترطف  هار  هب  تشگزاب  اشحف و  نتـشاذگ 

. رآدورف ام  رب  ار  ادخ  باذع  ییوگ ,  یم  تسار  رگا  دـنتفگ :  هک  دوب  نیا  ناشباوج  اهنت  دوزفین و  اه  نآ  یـشکرس  نایـصع و  رب  زج  اما  , 
نوریب دوخ  يدابآزا  ار  طول  نادناخ  دـنتفگ :   )) و درک )) میهاوخ  تنوریب  يرادـن  رب  تسد  رگا  طول , يا   : )) دـنتفگ ـد و  ندر ـد کـ ید تـهـ

ترطف و نوناقزا  يوریپ  ادـخ و  هار  هب  ار  مدرم  هتـسویپ  (ع )  طول طول . موق  راک  ماـجرف  2 ـ  دنتـسه .)) بلط  یکاپ  یمدرم  نانآ  هک  دینک 
رد یناـمرفان  ناـیغط و  هک  ییاـجات  دـنداد , یم  همادا  دوخ  فیثـک  راـک  هب  نا  نا هـمـچـنـ ـ نآ ـا  ما درک . یم  توعد  اـشحف  نتـشاذگ  راـنک 

ار دوخ  تیرومام  و  داتـسرف . اه  نآ  ندرک  كاله  يارب  ار  دوخ  یمارگ  ناگتـشرف  زا  ینارومام  دندش . باذـع  راوازـسو  تسـشن  ناشناج 
هب مدرم  نآ  نایم  رد  طول  هک  تف  نا گـ ـتـگـ شر فـ دنادرگ . زاب  نانآ  زا  ار  باذع  هلیسو  نیدب  دنداد . ربخوا  هب  طول  موق  ندرک  دوبان  يارب 

تشگرب یباذع  هدیسر و  ادخ  نامرف  دنناد و  یم  رتهب  ار  شنادناخ  طول و  تیعقوماه  نآ  هک  دنتفگ  وا  خساپ  رد  ناگتشرف  اما  درب , یمرس 
هب دنتفر و  طول  شیپ  هتسرون  یناکرسپ  تروص  هب  سپـس  ناگتـشرف  (. 76 دوه :  , 32 توبکنع :   ) دمآ دهاوخ  مدرم  نآ  غارـس  هب  ریذـپان 

يدوز هب  شموق  هک  تسناد  یم  نوچ  دـش , هدـنامرد  ناـنآ  راـک  زا  دـمآ و  نارگ  طول  رب  ناـیرج  نیا  دـندش . دراو  وا  رب  ناـمهیم  ناوـنع 
باتـش و اـب  دندینـش و  ار  ناـیرج  مدرم  هک  تشذـگن  يدـنچ  تشاد .  دـنهاوخن  رب  تـسد  ناـنآ  زا  زگره  دـش و  دـنهاوخ  ناـنآ  ضرعتم 
ار اـه  نآ  یگنادرمو  تریغ  دوـمن  یعـس  درک و  ناشتحیـصن  تسناو  تـ دـندرب . موـجه  شا  هناـخ  هب  دـندمآ و  طوـل  يوـس  هـب  یلاحـشوخ 
دیسرتب و دنرت . هزیکاپ  امـش  يارب  نانآ  دننم , نارتخد  نانیا  نم ,  موق  يا  دومرف :  درک و  داهنـشیپ  نانآ  هبار  دوخ  نارتخد  یتح  دزیگنارب و 

اما دوش ؟ یمن  ادـیپ  يا  هدـیمهف  دیـشر و  مدآ  امـش  نایم  رد  ایآ  دومرف :  داد و  ـر  ـس دا کـمـک  ـ یر فـ دـینکم . اوسر  منانامهیم  باـب  رد  ارم 
ـد و ـش ـیـد  مو طو نـ لـ تشاد .  دـنهاوخنرب  شنانامهیم  رـس  زا  تسد  هجو  چـیه  هب  دـنرادن و  يزاـین  وا  نارتخد  هب  هک  دـنداد  باوج  مدرم 
, طول يا  دنتفگ :  ناگتشرف  ماگنه  نیا  رد  متـسج .))  یم  هانپ  راوتـسا  یهاگ  هیکت  هب  ای  متـشاد  یتردق  امـش  ـر  بار رد بـ شا  کـ  : )) گـفـت

رمق  ) دندش هدنکارپ  لامروک  لامروک  تعامج  دنتفرگ و  ار  مدرم  دنباین . تسد  وت  هب  زگره  موق  نیا  میتسه .  وت  راگدرورپ  ناگداتـسرفام 
ار شر  ـت سـ ـش چیه کـس پـ دور و  نانآ  لابند  هب  شدوخ  دهد و  تکرحار  شا  هداوناخ  هتـشذگ ,  بش  زا  یـساپ  بش ,  نا  هـمـ (. 37 : 

مدرم هـک  دـنداد  ربـخ  وا  هـب  دیــسردهاوخ و  مدرم  هـب  هـک  دـسر  یم  یباذـع  ناـمه  زین  وا  هـب  اریز  , دراذــگ یقاـب  ار  شنز  اـهنت  درگنن و 
زا ییاه  گنس  دنوادخ  تفرگارف و  ار  طول  موق  هحیـص ,  باتفآ  عولط  ماگنه  (. 66 رجح :  , 81 دوه :   ) دش دنهاوخ  كاله  ناهاگحبص 

همه درک و  ور  ریزار و  اه  نآ  تخاس و  نوگژاو  ناشرس  رب  ار  ناشیاهرهـشو  دناراب  ورف  ناشیارب  دوب , راد  ناشن  تراگدرورپدزن  هک  لگ 
نی ـ مزر ـ ـس نآ  رد  ـت و  فا ار نـیـ طو  هناخ لـ نامه  ینعی  ناناملـسم  زا  هناخ  کی  زج  اج  نآ  رد  داد و  تاجندندوب  رهـش  رد  هک  ار  ینانمؤم 

نامیا و هک  هلا  ـ ـس ـن مـ یا رگید .) یتاـیآ  37 و  تایراذ :   ) تشاذـگ ياج  رب  يا  هناشن  دنـسرت , یم  كاـندرد  باذـع  زا  هک  یناـسک  يارب 
نمؤمانو رفاک  موق  همه  الوا :  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  هتفرگرب  رد  ار  طول  موق  ياهرهش  همه  باذع  هتشاد و  طول  هناخ  هب  صاصتخا  مالـسا 

نوناق تن و  ـ سو تر  هار فـطـ هب  طول  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دندوب و  اربم  كاپ و  اشحف  زا  نانز  دوب و  نینچ  رگا  اریز  هدوبن ,  ـع  یا ـ ـش دنا . هدوب 
وا رود  دندرک و  یم  يوریپ  طول  زا  اه  نززا  يا  هدع  دـیاب  اعبط  درک , یم  توعد  تسا  رگیدـکیاب  نادرم  نانز و  دـنویپ  نامه  هک  تقلخ 
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دیؤم دوخ  هتکن  نیاو  تسا  هدماین  ناحبـس  يادخ  باتک  رد  يزیچ  هراب  نیارد  هک  نآ  لاح  دندروآ , یم  نامیا  يو  هب  دـندش و  یم  عمج 
دنا هدرک  یمافتکا  اهدرم  اب  طاول  هب  اهدرم  تسا و  هتشاد  عویش  نانآ  نایم  رد  اشحف  دیوگ  یم  هدمآ و  هتفگشیپرابخا  رد  هک  تسا  یبلطم 

مودـس و رهـش  ینعی  تاکفتؤم ,  مدرم  يوس  هب  دـنوادخ  هداتـسرف  (ع )  طول طول . يونعم  تیـصخش  3 ـ  اه . نز  اب  هقحاـسم  هب  اـه  نز  و 
رکذ شیمارگ  ناربمایپ  فصو  رد  هک  ییونعم  تاماقم  هیلک  رد  زین  ار  طول  مییوبـص .  رغوص و  هرومع ,  مودس ,  دوب .  , نآ هعبات  ياهرهش 

ییدابآ زا  ار  وا  میداد و  ملع  تمکح و  ار  طول   :)) دیامرف یم  هک  تسا  نیا  وا  صو  يا مـخـصـ ـف هـ صو تسا .  هتخاس  کیرـش  هدرک , 
 . تاروت رد  وا  موق  طوـل و  4 ـ  تسا .))  ناگتـسیاش  زا  وا  و  دـندوب . قساف  ودـب  یمدرم  نانآ  هک  میداد  تاجن  درک  یم  دـیلپ  ياهراک  هک 

یم رـس  هب  ناینادـلک  روا  رهـش  رد  خرات  هناخ  رد  میهاربا  اب  دوب و  خراـت  نب  ناراـه  میهاربا ـ  ـ  ماربا هداز  ردارب  طول  هک  دـیوگ  یم  تاروت 
نامه رد  دومن و  تماقا  ناراح  رهـش  رد  طول  ماربا و  هارمه  هب  درک و  ترجاهمروا  زا  نایناعنک  نی  ـ مزر ـ ـس ـد  ـص خرا بـه قـ يد تـ چـنـ درب .
كرت ار  رهـش  نیا  دوب , هدروآ  تسدب  ناراح  رد  هک  ناوارف  نامالغو  لاوما  طول و  اب  راگدرورپ  نامر  مار بـه فـ ـ با اد , بـعـ تشذـگرد .  اج 
راپسهر لیا ,  تیب  تمـس  هب  بونج ,  هب  اج  نآ  زا  دمآ و  رـصم  هب  ات  درک  یم  چوک  بونج  تم  ـ ـس بـه  دمآ . ناعنک  نیمزرـس  هب  تفگ و 

نآ تشاد و  اه  همیخ  واگ و  دنفـسوگدوخ و  يارب  درک  یم  یهار  ار هـمـ ـیـم  هار ـ با طو نـیـز کـه  لـ دـنکفا . تماقا  لحر  اج  نآرد  دـش و 
عوقو زا  زیهرپ  يارب  طولو  میهاربا  تفرگ و  رد  عازن  ود  نآ  ياه  همر  ناناپوچ  نایم  تشادن و  ار  رفن  ود  نیا  تنوکس  شیاجنگ  نیمزر  سـ

رایـسب راـگدرورپ  درک . لـقتنم  مودـس  هب  ار  شیاـهرداچ  دـیزگ و  انکـس  يداو  نیا  ياهرهـش  دـندش . ادـج  مه  زا  يریگرد ,  هرجاـشم و 
نا مـیـ ـپـس ,  ـس دـیزگ . تماقا  تسا ,  نوربح  رد  هک  ارمم  ناتـسطولب  رد  درک و  لـقتنم  ار  دوخ  ياـهرداچ  دـندوب . راـکهنگ  راـکاطخ و 

تفرگ رد  یگنج  رگید  يوس  زا  هیاسمه  ناهاشداپ  زا  نت  راهچ  وس و  کـی  زا  رغوص  می و  ـ یو ـبـ ـصو ـه  مدا هرو و  مود و عـمـ ـ ـس نا  ـ ها شـ
ار هرومع  مودس و  ياه  یکاروخ  كالما و  هیلک  نمـشد ,  دندرو و  ـت خـ ـس ـکـ ـش وا  دحتم  ناهاشداپ  مودس و  هاشداپ  گنج  نیا  رد  هک 
زا زواـجتم  هک  دوـخ ـ  ناـمالغ  هی  وا بـا کـلـ ـیـد و  ـسر تفر .  جاراـت  هب  شیاـه  ییاراد  یماـمتو  دـش  ریـسا  نارگید  اـب  زین  طوـل  تفرگ و 
هب ار  وا  داد و  تاجن  امغی  تراسا و  زا  ار  وا  لاوما  مامت  طول و  داد و  ناش  ـتـ ـس ـکـ ـش دـیگنج و  نانآ  اب  دـمآ و  نوریب  دـندوب ـ  رفندـصیس 
رد دـنوادخ  و   : )) دـیوگ یم  تارو  تـ تاروترد .)  طول  ناتـساد  زاغآ  زا  هدـش  هصالخ   ) دـنادرگرب  , تشاد تماقا  اـج  نآ  رد  هک  یناـکم 

نوچ دنا و  هداتـسیا  وا  لباقم  رد  درم  هس  کنیا  هک  دوب . هتـسشن  همیخرد  زور  يامرگ  رد  وا  دش و  رهاظ  میهاربا ـ  يو ـ  ربارمم  ناتـسطولب 
ریز رد  هت  ـ ـس ـ ـش يا  تـا پـ رذـگم . دوخ  هدـنب  دزن  زا  مدـش  وت  رظن  داهن . نیمز  رب  ورو  تفاتـش  ناشیا  لابقتـسا  هب  همیخ  رد  زا  دـید  ار  ناشیا 

دنتفگ دیا . هدرک  رذگ  دوخ  هدنب  رب  اریز  دیوش  هناور  نآ  زا  سپ  دیهد و  تیوقت  ار  دوخ  ياه  لد  ات  مروایب  ینان  همقل  دـیمارایب و  تخرد 
یتفگ .  وت  هک  مینک  نینچ  : 

. زاسب اه  هدرگ  هدرک  ریمخار  نآ  نک و  رـضاح  يدوز  هب  دیفـس )  ) هدـیم درآ  لیک  هس   : تفگ تفاتـش و  هراس  دزن  همیخ  هب  میهاربا  پـس , 
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رددوخ تشاذـگ و  ناشیا  يور  شیپ  هتفرگ  دوب  هتخاس  دـیامن . خـبط  يدوز  هب  اتداد  دوخ  مالغ  هب  هتفرگ  بوخ  كزان  هلاسوگ  تفاتش و 
تشگرب و مهاوخ  تسا .  همیخرد  کنیا  تفگ :  تساجک ؟  هراس  تا  هجوز  دنتفگ  يو  هب  دندروخ و  ات  داتسیا  تخرد  ریز  ناشیا  لباقم 

هنانز تداع  دندوب و  هدروخلاس  ریپ و  هراس  میهاربا و  دینش . دوب  وا  بقع  رد  هک  همیخ  رد  هب  هراس  دشدهاوخ و  يرـسپ  ار  هراس  تا  هجوز 
 : ـیـم گـفـت هار ـ با تسا .  هدش  ریپ  زین  میاقآ  دوب و  دهاوخ  يداش  ارم  میگدوسرف  زا  دـعب  ایآ  تفگ  دـیدنخب و  دوب . هدـش  عطقنم  هراس  زا 
رد تسا ؟  لکشم  دنوادخ  دزن  يرما  چیه  رگم  متس ؟  ریپ هـ هک  نآ  لاح  دییاز و  مهاوخ  هقیقحلا  یفایآ  تفگ  دیدنخ و  هچ  يار  هرا بـ سـ
 . يدیدنخ دیـسرت . هک  نوچ  مدـیدنخن ,  تفگ :  دـش . دـهاوخ  يرـسپ  ار  هراسو  تشگرب  مهاوخ  وت  دزن  تایح  نامز  قفاوم  دوعوم  تقو 

میهاربا زا  منک  یم  نم  هچ  نآ  ایآ  تفگ :  دومن . تعیاشم  ار  ناشیا  میهاربا  دـندش و  مودـس  هجوتم  هتـساخرب  اـج  نآ  زا  نادرم  نآ  سپ , 
دنهاوخ تکربوا  زا  ناهج  ياه  تما  عیمج  دمآ و  دهاوخ  دـیدپروآروز  گرزب و  یتما  هنیآ  ره  ـیـم  هار ـ با زا  نآ کـه  لا  حـ مراد .  یفخم 

دنروآ اج  هب  ار  فاصناو  تلادع  دنیامن و  ظفح  ار  دنوادخ  قیرط  ات  دومرفدهاوخ , رما  دوخ  زا  دـعب  ار  دوخ  هناخ  لها  نادـنزرف و  تفای . 
تسا و هدـش  داـیز  هروـمع  مودـس و  داـیرف  هک  نوـچ   : تف ـد گـ نواد خـ  , پـس دـناسرب . يو  هب  تسا  هتفگ  میهاربا  هب  هچ  نآ  دـنوادخ  اـت 
 . تسناد مهاوخ  الا  دنا و  هدرک  مامتلاب  هدیسر  نم  هب  هک  يدایرف  نیا  قفاوم  منیبب  مو تـا  لزا مـی شـ نو نـ ـنـ کا نارگ ,  رایسب  ناشیا  ياطخ 

ـد مآ ـک  یدز ـیـم نـ هار ـ با پـس ,  دوب . هداتـسیا  زونه  دنوادخ  روضح  رد  میهاربا  ودنتفرب  هدش  هجوتم  مودـس  يوس  هب  اج  نآ  زا  نادرم  نآ 
هب ار  ناکم  نآ  درک و  یهاوخ  كاله  ار  نآ  ایآ  دنـشاب , لدا  هاجنپ عـ رهـش  رد  دـیاش  درک ؟ یهاوخ  كاله  ریرـشاب  ار  لداع  اـیآ  تفگ : 

يزاس و كاله  ناریرـشاب  ار  نالداع  هک  ینکب  راک  نیا  لثم  هک  وت  زا  اشاح  داد ؟ یهاوخ  تاجن نـ دنـشاب  نآ  رد  هک  لداـع  هاـجنپ  رطاـخ 
مودـس رهـش  رد  لداع  هاجنپ  رگا  تفگ :  دـنوادخ  درکدـهاوخن ؟ فاصنا  ناهج  مامت  رواد  ایآ  وت ! زا  اشاح  , دنـشاب يواسم  ریرـش  لداع و 
تارج متـسه ,  رتسکاخو  كاخ  نم  کنیا  تفگ :  باوج  رد  میهاربا  مهد .  ییاـهر  ناـشیا  رطاـخ  هب  ار  ناـکم  نآ  ماـمت  هنیآ  ره  مباـی , 

نآ مبای ,  اج  نآ  رد  جنپ  لهچ و  رگا  تفگدنوادخ :  درک ؟ یهاوخ  كاله  جنپ  ار بـه سـبـب  شـهـر  میوگ .  نخـس  دنوادخ  هب  هک  مدرک 
ار راک  نیا  مبای ,  یـس  اج  نآ  رد  رگا  میوگ .  نخـس  منکنار .  نآ  لهچ  رطاخ  هب  تفگ :  دـنوش , تفاـی  لـهچ  اـج  نآ  منکن .  كـاله  ار 
 . منکن كـاله  ار  نآ  تسیب  دـنوش . تفاـی  اـج  نآ  رد  تسیب  رگا  منک  ضرع  دـنوادخ  هب  هک  مدرک  تارج  کـنیا  تفگ :  درک . مهاوخن 
ار نآ  هد  رطاـخ  هب  تفگ :  دـنوش . تفاـی  اـج  نآ  رد  هد  دـیاش  منک ,  ضرع  طـقف  ار  هعفد  نیا  اـت  دوـشن  هتخورفا  دـنوادخ  مشخ  تـفگ : 

تقو و  درک . تعجارم  شیوخ  ناکم  هب  میهاربا  تفربدـیناسر و  ماـمتا  هب  میهاربا  اـب  ار  وگتفگ  نوچ  دـنوادخ  تخاـس .  مهاوخن  كـاله 
رب ور  هتساخرب  ناشیا  لابقتسا  هب  دید  ار بـ ناشیا  طول  نوچ  دوب و  هتـسشن  مودس  هزاورد  هب  طولو  دندش  مودس  دراو  هتـشرف  ود  نآ  رـصع 

هتساخرب نادادمابو  دییوشب  ار  دوخ  ياه  ياپ  دیرب و  رـس  هب  ار  بش  ودییایب  دوخ  هدنب  هناخ  هب  نم ,  نایاقآ  يا  کنیا  تفگو :  داهن  نیمز 
يارب دندش و  لخاد  شا  هناخ  هب  هدمآ  وا  اب  دومن  را  حا بـسـیـ ـحـ لا ار  میرب .  رـس  هب  هچوک  رد  ار  بش  هکلب  ین ,  دیریگ . شیپ  ار  دوخ  هار 

ریپ ناوج و  زا  مودس  ینعیرهـش  نادرم  هک  دندوب  ـتـه  فر زو نـ باو هـنـ و بـه خـ دندرک . لوانت  سپ   , تخپ ریطف  نان  دومن و  یتفایـض  ناشیا 
ات روایب  نوریب  ام  دزن  ار  اه  نآ  , دنتـسه اجک  دـندمآ  رد  وت  دزن  هب  بشما  هک  درم  ود  دـندرک . هطاـحا  ار  يو  هناـخ  بناـج  ره  زا  موق  ماـمت 

. دـینکن يدـب  راهنز  نم ,  ناردارب  يا  تفگ  تسبب و  دوخ  بقعزا  ار  رد  دـمآ و  نوریب  هاگرد  هب  ناشیا  دزن  طول  هاگ  میـسانشب .  ار  ناشیا 
, دینکب ناشیا  اب  دیآ  دنسپ  امـشرظن  رد  هچ  نآ  مروآ و  نوریب  امـش  دزن  نالا  ار  نا  ـ ـش ـ یا دنا . هتخانـشن  ار  درم  هک  مراد  رتخد  ود  نم  کنیا 

یم يرواد  هتسویپ  دوش و  ام  لیزن  وش . رود  دنتفگ :  دنا . هدمآ  نم  فقـس  هیاس  ریز  نیمه  يارب  هک  اریز  دیرادن  درمود  نیدب  يراک  نکل 
هناخ هب  دوخدزن  ار  طول  هدروآ  شیپ  ار  دوخ  تسد  درم  ود  نآ  دننکـشب . ار  رد  ات  دندمآ  کیدزن  هدروآ  موجه  مینک .  رتدب  ناشیا  دـنک .

نتـشیوخ رد , نتـسج  زا  هک  دـندرک  التبم  يروک  هب  گرزب  دروخ و  زا  دـندوب  هناـخ  رد  هب  هک  ار  یـصاخشا  دنتـسب . ار  رد  دـندروآ و  رد 
رد ار  هکره  دوخ و  نارتخد  نارـسپ و  ناداماد و  يراد ؟  اج  نیارد  رگید  یـسک  اـیآ  دـنتفگ :  طو  در بـه لـ ود مـ نآ  و  دـنتخاس . هتـسخار 

هدیـسر دـنوادخ  روضح  هب  ناشیا  دـیدش  دایرف  تخاـس .  میهاوخ  كـاله  ار  ناـکم  نیا  اـم  هک  اریز  روآ , نوریب  ناـکم  نیا  زا  يرادرهش 
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زا دیزیخرب و  تفگ  هدرک  هملاکمدنتفرگ  ار  وا  نارتخد  هک  دوخ  ناداماد  اب  هتفر  نور  بـیـ مینک .  كاله  ار  نآ  ات  هداتـسرف  ار  ام  دـنوادخو 
هتـشرف ود  نآ  رجف  عولط  ماگ  و هـنـ دمآ . هرخـسم  ناداماد  رظن  هب  اما  دنک , یم  كاله  ار  رهـش  نیا  دنوادخ  اریز  دـیوش  نوریب  ناکم  نیا 

یم ـیـر  خا نو تـ چـ يوش .  كاله  رهـش  هاـنگ  رد  اداـبم  رادرب  دنرـضاح  هکرتخد  ود  نیا  اـب  ار  دوخ  نز  زیخرب و  دـنتفگ  هدیناباتـشار  طول 
هدروآ نوریب  ار  وا  دومن و  تقفـش  يو  رب  دنوادخ  هک  نوچ  دـنتفرگ , ار  شرتخد  ود  ره  تسد  شنز و  تسد  وا و  تسد  نادرم  نآ  دومن 

بقع زا  بایرد و  ار  دوخ  ناج  تفگ  يو  هب  یکی  هک  دـندو  هدروآ بـ نور  ار بـیـ نا  ـ ـش ـ یا نو  ـد چـ ـش ـع  قاو و  دنتـشاذگ . رهـش  جراـخرد 
يدرک نم  هب  میظ  ـی عـ نا ـ ـس ـ حا ـت و  ـسا دابم . نینچ  اقآ , يوش .  كاله  ادابم  زیرگب  هوک  هب  هکلب  تسیام  ام  يداو  مامت  رد  رگنم و  دوخ 
تسا کیدزن  رهش  نیا  مریمب .  دریگ و  ورف  ارم  الب  نیا  ادابم  منک ,  رارف  هوک  هب  هک  مرادن  ار  نآ  تردق  نم  یتخاس و  راگتسرار  مناج  هک 

 . مزاسن نوگژاو  يدومن  مدومرف .  تباجا  اروت  زین  رما  نیا  رد  کنیا  تفگ :  ودب  دنامب ؟ هدنز  مناج  تساریغـص .  زین  منک و  رارف  نادـب  ات 
هب طول  درک  عولط  نیمز  رب  باـتفآ  نوچ  و  دـش . رغوص  هب  یمـسم  رهـش  نآ  ببـس  درک . مناوت  یمن  چـیه  یـسرن ,  اـج  نادـب  وـت  اـت  اریز 
زا تخاس .  نوگژاوار  نیمز  تابن  اهرهـش و  هنکـس  عیمج  يداو و  مامت  و  دیناراب . نامـسآ  زا  دنوادخ  روضح  زا  شتآ  دـش . لخادرغوص 

مودس يوس  هب  نو  چـ تفر .  دوب  هداتـسیا  دنوادخ  روضح  هب  نآ  رد  هک  یناکم  نآ  يوس  هب  تساخرب و  میهاربا  نادادماب  دـیدرگ . کمن 
دروآ دای  هب  ار  میهاربا  درک , كاله  دور . یم  الاب  هروک  دود  نوچ  نیمزرـس  نآ  دود  هک  دید  تخادنارظن ,  يداو  نیمز  مامت  هرومع و  و 

اب دمآرب و  رغوص  زا  طول  و  تخاس .  نوگژاو  دوب  نکاس  اه  نآ  ردـطول  هک  ار  ییاهرهـش  نآ  نوچ  دروآ  نوریب  بالقنا  نآ  زا  ار  طول  و 
رد مـا پـ ـک گـفـت :  چو کـ تفرگ .  ینکـس  هراغم  رد  دوخ  رتخد  دـنامب . رغوص  رد  هک  دیـسرت  اریز  دـش , نکاس  هوک  رد  دوخ  رتخد  ود 
رد میرادهاگن .  دوخ  ردـپ  زا  یلـسن  ات  میوش  رتسبمه  دـیآردام . هب  ناهج  لک  تداع  بسحرب  هک  تسین  نیمز  يور  رب  يدرم  هدـش و  ریپ 

هاگآ يو  نتـساخرب  ندیباوخزا و  وا  دش و  باوخمه  شیوخ  ردپ  اب  هدـمآ  گرزبرتخد  دـندیناشون و  بارـش  ار  دوخ  رد  ـب پـ ـش نا  هـمـ
ردـپ زا  یلـسن  اـت  وش  باوـخمه  يو  اـب  اـیب و  وـت  و  مدـش .  باوـخمه  ردـپاب  شود  کـنیا  تفگ :  کـچوک  هب  گرزب  رگید  زور  دـشن .

دوخ ردپ  زا  طول  رتخد  دشن . هاگآ  يو  نتـساخرب  زا  ندیباوخزا و  وا  دش و  يو  باوخمه  کچوک  رتخد  دندیناشون و  میرادـهاگندوخ . 
نومع ینب  ردـپ  لاح  هب  ات  يو  داهن , مان  یمع  نب  تسا .  نایبآوم  ردـپزورما  ات  وا  داهن و  مان  بآوم  ار  وا  هدـییاز و  يرـسپ  دـندش . هلماح 
ناتساد دوخ  تهج  زا  هک  یفالتخا  ات  میدرک  لقن  ار  نآ  شندوب ,  ینالوط  دوجواب  هک ,  تاروت  رد  وا  موق  طول و  ناتساد  دوب  نیا  تسا . 
هتشرف ود  دندوب  هدش  هداتسرف  باذعو  تراشب  يارب  هک  یناگت  ـ شر فـ تارو ,  نا تـ ـتـ ساد رد  دوش . نشور  دراد , نآرق  اب  رگید  تاهج  زا  و 

تارو مـی تـ تسا .  رفن  هس  عمج  دادـعت  نیرتـمک  هدرک و  ریبـعت   , عـمج تروـص  هب  ینعی  لـسر ))   )) هملک اـب  میر  نآر کـ ـ قا ـ ما دـنا  هدوـب 
یم دنک و  یم  ار نـفـی  عو  ـ ضو ـن مـ یا نآر  ـ قا ـ ما دندروخ  داهن , ناشربارب  رد  درک و  تسرد  يو  هک  ییاذغ  زا  میهاربا  نانامه  ـد مـیـ یو گـ

, دنک یم  یفرعم  ـتـر  خد ود  طو  يار لـ بـ تارو ,  نا تـ ـتـ ـساد رد  دیـسرت . , دسر یمن  اذغ  هب  نانآ  ياه  تسد  دید  یتقو  میهاربا  هک  دـیامرف 
باذع یگنوگچ  ناگتشرف و  هلیسو  هب  طول  ندروآ  نوریب  هوحن  تاروت ,  ناتـساد  رد  تسا .  هدرک  ریبعت  تانب ))   )) عمج ظفل  اب  نآرق  اما 

دنوادـخ هب  اراکـشآ  تارو  نا تـ ـتـ ـساد رد  تسا .  هدـش  رکذ  زین  يرگید  بلاـطم  کـمن و  زا  ینوتـس  هب  طول  رـسمه  لیدـبتو  موق  ندرک 
هناحبـس و قح  تحاس  نآرق  هک  یلاح  رد  دـنک , یم  وگزاب  ار  شرتخد  ود  اب  طول  ناتـساد  ناـیاپ ,  رد  دـهد و  یم  مسجت  تبـسن  ناـحبس 

. درامش یم  اربم  كاپ و  تسین  اه  نآ  سدقم  ماقم  هتسیاش  هک  یلامعا  باکترا  زا  ار  نالوسرو  ایبنا  دناد و  یم  هزنم  مسجت  زا  ار  یلاعت 

 . نینرقلاوذ هصاخ 8 ))  )) 1 توبن 2 / 

 (. ع  ) نینرقلاوذ

ـ .))  میدیـشخب ودـب  يا  هلیـسو  يزیچ  ره  زا  میداد و  مناوخ .  یم  امـش  يارب  وا  زا  يرکذ  دنـسرپ . یم  نینرقلاوذ  هرابرد  وت  زا  و   . )) نآرق
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دورمن یکی  رفاک , ود  و  نینرقلاوذ ,  يرگید  و  رفاکات . ود  نمؤم و  ات  ود  دندرک :  ییاورنامرف  ناهجرسارس  رب  رفن  راهچ  ع : )   ) قداص ماما 
تجح ار  وا  لجوزع  دنوادخ  هک  دوب  هتسیاش  يا  هدنب  نینرقلاوذ ,  (ص : )  ادخ ربمایپ  دوب ـ . دعس  نب  كاحـض  رـصن . تخب  يرگید  ودوب 

نایم زا  یتدـم  نینر  ـقـ لاوذ دـناوخارف . يراـگزیهرپ  هب  ار  ناـنآ  درک و  توعد  ادـخ  يوس  هب  ار  شیوخ  موق  وا  داد و  رارق  دوخ  ناگدـنبرب 
تشگرب و دوخ  مدرم  نایم  هب  و  تسا .  هدیـسر  تکاله  هبای  هدرم  هدوب  ییداو  ره  رد  وا  دـش :  هتفگ  هک  يروط  هب  تشگ ,  دـیدپان  ناـنآ 
ره زا  داد و  تردق  درادوا . نوچ  ییارجام  هک  تسه  رفن  کی  زین  امش  نایم  دنتفوک . یتبرض  وا  رـس  ولج  رگید  هشوگ  رب  مدرم  زین  راب  نیا 
زین نم  نادنزرفزا  مئاق  هرابرد  ار  وا  هویش  تن و  يدوز سـ ـی بـه  لا و تـعـ دیـسر . قرـشم  برغم و  هب  وا  دادرارق و  يا  هلیـسو  وا  يارب  يزیچ 
ریز نینرقلاوذ  هک  تسین  یهوک  تشد و  هاگلزنم و  چیه  هک  يروط  هب  دناسر , یم  ناهج  برغ  قرـش و  هب  ار  وا  تخاس و  دـهاوخ  يراج 
یم راکـشآ  ـش  یار ار بـ ـیـن  مز نداعمو  اه  جنگ  لجوزع  دـنوادخو  دراذـگ  یم  اپ  ریزار  اه  نآ  زین  مئاق  هک  نیا  رگم  دـشاب  هت  ـ ـشاذ پـا گـ

زا رپ  تسا ,  هدـش  متـسو  روج  زا  رپ  هک  هنوگ  نامه  ار , نیمز  وا  هطـساو  هبو  دـنادرگ  یم  زوریپ  ار  وا  تشحو  بعر و  هلیـسو  هب  دزاـس و 
 , ـتـه ـشر هن فـ ودوب  ربمایپ  هن  هتـشرف : ـ  ای  دوب  ربماـیپ  نینرقلاوذاـیآ  هک  لاؤس  نیا  هب  خـسا  رد پـ ع ـ )   ) ما عـلـی ـ ما دـنک ـ . یم  داد  لدـع و 

هاوخریخ مه  ادخ  درک و  یم  یهاوخریخ  ادخ  يارب  تشاد و  تسود  ار  وا  مه  ادخ  تشاد و  یم  تسود  ار  ادـخ  هک  دوب  يا  هدـنب  بـلـکـه 
زاب وا  دنتفوک و  وا  رس  پچ  خاش  رب  مدرم  دش . دیدپان  مدرم  نایم  زا  تساوخ  یم  ادخ  هک  ینامز  تدم  دنتفوک . وا  رس  تسار  خاش  دشوا .
نآ دوخ  دوصقم  داد . تردـقوا  هب  نیمز  رد  درک و  شثوعبم  دـنوادخ  موس  راب  دـش . دـیدپان  ناـشنایم  زا  تساوخ  یم  ادـخ  هک  یتدـم  اـت 

 . تشاد یم  شتسود  مه  ادخ  تشاد و  ـت  سود ار  اد  دو کـه خـ يا بـ هد  بـنـ لو ,  ـ سر دو و نـه  ـیـن نـه نـبـی بـ نر ـقـ لاوذ تسا ـ .ـ  ترضح 
رـس رگید  خاش  رب  مدرم  راب  نیا  تخیگنارب و  دـندناسر . شلتق  هب  ودـنتفوک  یتبرـض  وا  رـس  خاش  ود  زا  یکی  رب  نانآ  اـما  درک . وا  یهاوخ 

هرقن ای  الط  خاش  ینک  یم  لایخ  دیاش  تسا : ـ  هدوب  هچ  نینرقلاوذ  خاش  ود  هک  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  دـندناسر ـ . شلتق  هب  دـنتفوکوا و 
ادخ هب  ار  مدرم  وا  داتـسرف و  مدرم  زا  يا  هدـع  يوس  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  دوب  یحلاص  هدـنب  هکلب  هن ,  تسا ؟  هدوب  يربمایپ  یـا  ـتـه ,  ـشاد

. داتسرف مدرمزا  يا  هدع  يوس  هب  درک و  هدنز  ار  وا  دنوادخ  سپـس  درم . نینرقلاوذ  دز و  وا  رـس  پچ  خاش  رب  یتبرـض  دناوخ . ارف  یبوخو 
زا شخاش  هتشرف ,  ای  دوب  ربمایپایآ  هک  نینرقلاوذ  زا  لاؤس  هب  خساپ  رد  دندیمان ـ . تشذگرد .  نینرقلاوذ  نآ  رثا  رب  هک  دز  یتبرـض  وا  رس 
مه ادـخ  تشاد و  یم  تسود  ار  ادـخ  هرقن .  زا  هن  دوب و  ـالط  زا  هن  زین  شیاـه  خاـش  هتـشرف ,  هن  دوب و  ربماـیپ  هن  هرقنزا : ـ ,  اـی  دوـب  ـالط 

. دش دیدپان  ناشیا  نایم  زا  یتدم  درک . توعد  لجوزع  يادـخ  يوس  هب  ار  شموق  هک  دـنا , هدـیمان  درک . شیهاوخریخ  تشاد .  شتـسود 
تسود ار  ادخ  هک  دوب  يا  هتسیاش  هدنب  هکلب  , دوبن ربمایپ  نینرقلاوذ  (ع : )  رقاب ما  ـ ما دنتفوکوا ـ . رس  رگید  خاش  رب  مدرم  راب  نیا  تشگرب و 

دـنتفوک و دـناوخ . ارف  ادـخ  زا  سرت  درک . وا  یهاوـخریخ  مه  ادـخ  دوبادـخ و  هاوـخریخ  تـشاد و  یم  تـسود  ار  وا  مـه  ادـخ  تـشاد و 
هک تسه  رفن  دـنتفوک . شرـس  رگید  خاـشرب  مدرم  راـب  نیا  تشگرب و  ناـنآ  يوـس  هب  سپـس  دـش . دـیدپان  ناـشنایم  زا  یتدـم  نینرقلاوذ 
نآ هیبش  یناسک  هچ  ناگتشذگ  زا  هک  نیا  ناشیا و  تلزنم  زا  لاؤس  هب  خساپ  رد  ع ـ )   ) قداص ماما  رقا و  ما بـ ـ ما دراد ـ . وا  هیبش  یتشونرس 

 . نینرقلاوذ ناتـساد  نوماریپ  يراتفگ  دـندوبن . ربمایپ  دـندوب و  ملاع  نینرقلاوذ .  و  (ع ))  رـضخ  ) یـسومرفسمه دنـشاب : ـ  یم  راوگرزب  ود 
داـــی رد  نآ  هویـــش  نا کـه  هـمـچـنـ ـم ,  یر نآر کـ قـ نآرق .  رد  نـــینرقلاوذ  ناتــــساد  1 ـ  لــصف .  دــنچ  رد  یخیراــت  ینآرق و  یثـحب 

 , هتخادرپن نینرقلا  وذ  تاصخـشم  رگید  تبـسن و  یگدنز و  نامز  تدالو و  خـیرا  مان و تـ رکذ  هب  تسا ,  ناینیـشیپ  ياه  تشذگرـسدرک 
دیشروخ دسر و  یم  باتفآ  بورغ  لحم  هب  هک  ییاج  ات  تسا  برغم  هب  لوا  رفـس  تسا :  هدرک  هدنـسبوا  رفـس  ـه  ـس زا  ندرک  دای  هب  هکلب 

عوـلط لـحم  هب  هک  ییاـج  ـت تـا  ـسا دـنک . یم  دروـخرب  یموـق  هب  لـحم  نآ  رد  دور و  یم  ورف  دوـلآ  لـگ  يا  همـشچ  رد  هک  دـنیب  یمار 
تسا هدادنرارق  یششوپ  هدرپ و  باتفآ  نانآ و  نایم  دنوادخو  دنک  یم  عولط  یموق  رب  دیشروخ  هک  دنک  یم  هظحالمو  دسر  یم  دیشروخ 

. دـنمهف یمن  ینخـس  چـیه  اـبیرقت  هک  دـبای  یم  ار  یمدرم  زین  اـج  نآ  رد  دـسر و  یم  هوک )   ) عناـم ود  ناـیم  ییاـج  هب  شموس  رفـس  رد  و 
دنراذگب شرایتخا  رد  يا  هنیزه  هک  دنداد  داهنشیپ  دندرک و  تیاکـش  نینرق  ـ لاوذ ـیـن بـه  مز يور  رد  جو  ـ جا جو و مـ ـ جا يا یـ ترار هـ شـ
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يدس ناشیارب  هک  داد  هدعو  تفریذـپ و  ار  دـس  نتخاس  هرابرد  نانآ  ـش  هاو خـ دزاسب . یعنام  دـس و  جوجام  جوجایو و  ناشیا  نایم  وا  ات 
کمک ار  وا  ینامتخاس  حلاصم  یناسنا و  يورین  نیمات  اب  هک  تساوخ  نانآ  زا  طقف  دیزرو و  دنک . انب  دننک  یمار  شرکف  هچ  نآ  زا  رتمهم 

تا و نـکـ تسا .  هدش  هراشا  هتخادگ  يور  ای  سم  يرگنهآ و  ياه  هروکو  اه  مد  نهآ و  تا  نادر و قـطـعـ دو مـ ـ جو نا بـه  ـتـ ـساد دننک .
یتح هکلب  نآرق و  رد  وا  ناتساد  ندش  لزان  زا  لبق  نآ ,  نامرهق  هک  تسا  نیا  یکی  دوش , یم  هدافتسا  ناتساد  نیا  زا  هک  ییلـصا  تا  جـهـ
انلق  )) و نینرقلا ))  يذ  نع  کنولایس   )) هلمج زا  ینعی  ناتساد ,  قایس  زا  هتکن  تسا .  هدش  یم  هتخانـش  نینرقلاوذ  مان  هب  شتایح  نامز  رد 
قح نید  زا  هتـشاد و  نامیا  نیـسپاو  زور  ادـخ و  هب  وا  هک  تسا  نیا  مود  هتکن  دوش . یم  هدافتـسا  نینرقلااذای ))  اولاقو   )) و نینرقلااذ ))  ای 

هیآو اقح )) یبر  دـعو  ناک  اکد و  هلعج  یبر  دـعو  اج  اذاف  یبر  نم  ۀـمحر  اذـه   : )) هفیرـش هیآ  بلطم  نیا  لیلد  تسا .  هدرک  یم  يوریپ 
مهیف ذـختت  نا  اـماو  بذـعت  نا  اـما  نینرق  ـ لااذ قـلـنـا یـا   )) ـه یآ هوـال  عـ ارکن . اباذـع  هبذـعیف  هبر  یلا  دری  مث  هب  ذـعن  فوسف  ملظ  نم  اـما  ))

وا شیپ  هک  یهلا  ناربمایپ  زا  يربمایپ  هلیسو  هب  ای  ماهلا  ای  یحو  اب  يو  هک  دهد  یم  ناشن  اریز  , دیازفا یم  وا  ینید  تمارک  رب  دوخ  انـسح ))
اـیند و ریخ  دـنوادخ  هک  هدوب  یناـسک  زا  وا  هک  تسا  نیا  موـس  هتکن  تسا .  هدـش  یم  دـییات  هدرک ,  یم  شکمک  یحو  غـیلبت  اـب  هدوـب و 

چیه دـسرب و  باـتفآ  برغم  قرـشم و  هب  تسناوـت  نآ  هطـساو  هب  هک  تـسا  یمیظع  تنطلـس  اـی , ـ ند خـیـر  تـسا .  هداد  يو  هـب  ار  ترخآ 
تشذـگ و وفع و  قح و  هماقا  دوب و  وا  يرتسگ  تلادـع  ترخآ ,  ریخ  اما  دوبوا و  رخـسم  تاناکما  بابـسا و  همه  دـشن و  وا  ریگولجزیچ 

لک نم  هانیتآ  ضرالا و  یف  هل  انکم  انا   )) هیآ زا  امامت  هک  تسا  يدب .  رش و  زا  يریگولج  یبوخ و  ریخ و  ندرتسگ  سفن و  تزع  ارادم و 
هدوب رادروخرب  یحور  یمـسج و  تردق  هرطیـس و  زا  يو  هک  دـیآ  یم  رب  زین  ناتـساد  قایـسزا  هوالع ,  هب  دوش , یم  هدافتـسا  اببـس )) ئش 

هک تسا  نیا  مجنپ  هتکن  تسا .  هداد  رفیک  ار  اـه  نآ  هدروـخرب و  رگمتـس  يا  هدـع  هب  برغم  رد  يو  هک  تسا  نیا  مراـهچ  هـتکن  تـسا . 
يا هلیـسو  ببـس و  دیـسر  دیـشروخ  عولط  لـحم  هب  هک  نآ  زا  دـعب  اریز  تسا ,  هدوبن  باـتفآ  قرـشم  برغمرد و  تخاـس  يو  هک  يدـس 
هوک ود  نایم  هک  تسا  نیا  هدوب ـ  قرـشم  برغم و  زا  ریغ  ییاج  رد  هک  نیا  رب  هوالع  نینرقلاوذ ـ  دیـسر . هوک  ود  هنایم  هب  ات  درک , لابندار 

يوراـی سم  نهآ و  تاـعطق  دـس , نآ  ناـمتخاس  رد  نی  هـمـچـنـ تسا .  هتفرگ  یم  ار  هوک  ود  نآ  ناـیم  هلـصاف  هدوب و  عقاودـننام  راوـید 
ناتساد 2 ـ  تسا .  هداد  یم  طابترا  مه  هب  ار  ینوکـسم  هیحان  ود  نایم  هک  هدوب  يا  هگنترد  مرجـال  دـس  نیا  هدوب و  هتفر  راـک  هب  هتخادـگ 

هب شیوخ  دـهع  رد  هک  یهاـشداپزا  دوخ  خـیراوت  راـبخا و  رد  هتـشذگ  ناـخرو  مـ خـیرات .  رظن  زا  جوجاـم  جوجاـی و  دـس و  نینرقلاوذ و 
هب بوسنم  هک  يدس  زا  زین  جوجام و  و  دـنا . هدرواین  نایم  هب  يرکذ  دـشاب , موسوم  دـناسرب  ار  انعم  نیا  هک  یبرع  ریغ  مان  ره  ای  نینرقلاوذ 

راختفادوخ فالسا  هب  اه  نآ  رد  هک  دوش  یم  هداد  تبـسن  يراعـشا  ریمح  ینمی  كولم  زا  یکی  هب  هتب ,  ـ لا دنا . هدربن  مان  دشاب , نینرقلا  وذ 
برغم و هب  نینرقلاوذ  رفـس  زاراعـشا  نیا  رد  درب و  یم  ماـن  تسوا  عـبت  فالـسا  زا  یکیوا  هک  نیا  ار و  نـینرقلاوذ  هـلمج  زا  مـی کـنـد و 

بتکزا ییاهاج  رد  جوجام ))  جوج و   )) و جوجام ))   )) مان درک . میهاوخ  رکذ  ار  راعشا  نیا  دنک . یم  دای  جوجامو  جوجای  دس  قرـشم و 
نانیا زا  کی  ره  ثفایو .  ماح  ماس و  حون :  نادنزرفدنتـسه  نانیا  تسا :  هدـمآ  تاروت  نیوکت  رفـس  زا  مهد  تسا .  هدـمآ  زین  قیتع  دـهع 

((, 12  )) لایقزح باتک  رد  نینچمه  ساربن .  کـشام و  لاـبونو و  ناواـب  يداـم و  جوجاـم و  رموج و  زا :  دـندوب  تراـبع  دـش . ینادـنزرف 
نیمزرـس جوج  هجوتم  دوخ  يور  مدآ ,  دنزرف  يا  تفگ :  دش کـه مـی  نم  هب  بر  مالک  باطخ   : )) تسا هدمآ  متـشهو ,  یـس  حاحـصا 

 , شور سیئر  جوج  يا  هتفگ :  نینچ  بر  دیـس و  اقآ و  وگب :  رادـب و  مـالعا  دوخ  تو  ـبـ نو لاـبون کـن  کـشام و  شور  سیئر  جوجاـم 
هراوسو هدایپ  هچ  ار  ترکـشل  همه  وت و  منک و  یم  وت  کفود  رد  ییاه  هنهد  منادرگ و  یم  رب  ار  وت  متـساخرب ,  وتدض  رب  لابون  کشام و 

هتـشاد تسد  هب  اهریـشمش  ناش  همه  دنـشاب  رپ  ـ ـس و بـا  دنـشاب . هتـشاد  نت  رب  سابل  نیرترخاف  ناـنآ  همه  هک  یلاـح  رد  مزاـس ,  یم  نوریب 
رخاوا زا  همرجون  هداوناخو  شرکشل  همه  رموج و  دنشاب و  دوخ  هال  ـپـر و کـ ـسا هک هـمـه بـ دشاب  ناشیا  اب  طوف  شوک و  سراف و  دنـشاب ,

جوج هب  ینک و  يربمغیپ  ياعدا  دـیاب  مدآ  رـسپ  يا  تهج  نیمه  بـه  گـفـت :  دنـشاب . وت  اـب  يریثک  ياـه  هبعـش  شرکـشل  همه  اـب  لاـمش 
يالاب زا  تلحم  زا  یناد و  یمن  ایآ  هتفگ :  نینچ  دنتسه  نما  رد  هک  یلاح  رد  لیئارسا  بعش  يانکس  یکیدزنرد  زورما  بر  دیس  ییوگب : 
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 : وگب نک و  يربمغیپ  ياعدا  جوج  يارب  مدآ ,  رـسپ  يا  وت  و  دـیوگ :  یم  یلبق  راتفگ  همادا  رد  مهن  یـس و  حاحـصا  رد  ییآ .  یم  لاـمش 
زا ار  وت  مرب و  شیپ  منادر و  ـ گزا ار بـ وـت  لاـبونو  کـشام  شور ,  سیئر  يا  جوـج ,  يا  ماوـت  دـض  رب  نم  کـنیا  هتفگ :  نینچ  بر  دـیس 
هوک رب  هک  مزادـنیب  تتـسار  تسد  زا  ار  تیاهریت  تپ و  ـت چـ ـسد زا  ار  تنامک  مروآ و  لیئارـسا  ياه  هوک  هب  مرب و  الاب  لامـش  ياـهالاب 

نابایب ياه  یشحو  عون و  ره  زا  يراکش  ناغرم  كاروخار  امش  دتفیب و  دنتسه  وت  اب  هک  یبوعـش  نایرگـشل و  همه  یتفیب و  لیئارـسا  ياه 
رد بر .  منم  دـنناد  یم  هک  تسا  تقو  نآ  متـسرف ,  یم  ریازج  رد  نمیا  نینکاـس  رب  جوجاـم و  رب  یـش  ـ تآ ـخـن گـفـتـم و  ـس بر  منک . 

يریجنز دراد و  ار  هیواه  دیلکو  دوش  یم  لزان  نامـسآ  زا  هک  ار  هتـشرف  مدید  و  تسا :  هدـمآ  انحوی  هفـشاکم  باتک  زا  متـسیب  حا  ـحـ ـصا
ات دـنکن  هارمگ  ـگـر  ید ار  ـت هـا  ما در تـا  کـ داهندـنب . رد  لاس  رازه  تدـم  اـت  ار  وا  هدرک  راـتفرگ  دـشاب  یم  تسا .  يو  تسد  رب  گرزب 

نادنززا ناطیـش  دسر  ماجنا  هب  لاس  رازه  نوچ  و  گـفـت :  دبای . یـصالخ  یکدنا  دیاب  یم  نآ  زا  دـعب  دـسر و  ماجنا  هب  لاس  رازه  تدـم 
ار ناشیا  دنک و  هارمگ  ار  جوجامو  جوج  ینعی  دنناهج  هیواز  راه  رد چـ ار کـه  ـی  یا ـت هـ ماو دور  نوریب  ات  تفای ,  دهاوخ  یصالخ  دوخ 
ار بوبحمرهـش  نیـسدقم و  هاگرکـشل  هدـمآرب  ناهج  ـه  ـصر بـر عـ تسایرد .  گیر  نوچ  ناـشیا  ددـع  هک  دروآ  مهارف  گـنج  تهج  هب 

هچایرد هب  دنک  یم  هارمگ  ار  نا  ـ ـش ـ یا ـلـیـس کـه  با و  دـیعلب . ار  ناشیا  هتخیر  ورف  نامـسآ  زاادـخ  بناج  زا  شتآ  سپ  دـندرک , هرـصاحم 
ـی تارا زا عـبـ دیشک . دنهاوخ  باذع  زور  هنابـش  دابالا  دبا  ات  ناشیا  دنتـسه و  بذاک  یبن  شحو و  هک  ییاج  دش , هتخادنا  تیربک  شتآ و 

لامـش هیلا  یهتنم  رد  هک  دـنا  هدوب  ـی  گرز ماوقا بـ ای  موق  جوجام ))  جوج و   )) اـی جوجاـم ))   )) هک دوش  یم  هدافتـسا  میدر ,  کـه نـقـل کـ
ـن یا ـت کـه  ـسا ـن جـ یا دـنا . هدوب  رومان  يرگتراغ  گـنج و  هب  وجگنج و  یناـمدرم  دـنا و  هتـسیز  یم  نیمز ,  زور  نآ  هرومعم  زا  ایـسآ ,

راـکهبت ماوـقا  نیا  يور  رب  ار  هار  هک  هدوـب  يدـنمتردقو  گرزب  ناـهاشداپ  زا  یکی  نـینرقلاوذ  هـک  دوـش  یم  ـک  یدز ـن نـ هذ سد بـه  حـ
دس ای  باوبالا  باب  دس  ای  نیچراوید  دننام  دشاب , ایسآ  هراق  بونج  لامش و  هقطنم  نایم  لصاف  دیاب  وا  هب  بوسنم  دس  هدرک و  دس  رورشو 

 , نیچ لامـش  تاعفترم  اه و  هپت  ینعی  ایـسآ , یقرـش  لامـش  هیحان  هک  دـنا  ـتـه  فر ـ یذ ماو و مـلـل پـ ـ قا ـخ  یرا هزور تـ ـ ما اـه . نیا  زج  اـی  اد و 
ماوقا و هب  اذـل  تسا و  هدوب  شیازفا  لاح  رد  هتـسویپ  اه  نآ  ياهرهـش  تیعمج و  رامـش  هک  هدوب  یـشحو  يودـب  گرزب  موق  کـی  نطوم 
هنایم و يایسآ  ياهرهش  فرط  هب  هدش  ادج  دوخ  تاعفترم  اه و  هپتزا  اسب کـه  هچ  دنا و  هتخات  یم  ابترم  نیچ  دننام  دوخرواجم  ياه  تلم 

بلغا هک  دنا  هدش  نکاس  دوخ  موجهو  هلمح  دروم  یـضارا  رد  اه  نآ  زا  يا  هدع  دنا و  هدیـسراپورا  لام  ـ ـش هب  هتـشگ و  ریزارـس  کیدزن 
دنتشگرب مه  يا  هدع  دنتخادرپ . تعنص  تعارز و  هب  هدروآ و  دوجو  هب  یندمت  اج  نآ  رد  دننامجاهم و  نیمه  زا  یلامـش  ياپورا  نانکاس 
نینرقلاوذ دس  ینعی   ) ثحب دروم  دس  میتفگ  هک  ار  ام  سدح  بل  ـن مـطـ یا (( . 13  )) دنداد همادا  نانچمهدوخ  ياه  موجه  تالمح و  هب  و 

. دنک یم  تیوقت  دییات و  دزاس , یم  ادج  مهزا  ار  هراق  نیا  بونج  لامش و  تسایسآ و  لامش  رد  هک  تسا  ییاهدس  نامه  زا  یکی  ( 

 . فسوی بوقعی و  هصاخ 9 ))  )) 1 توبن 2 / 

 (. ع  ) فسوی بوقعی و 

 , نم نارسپ  يا  دنتفگ ):  نینچ  ناشتیصو  رد  ود  ره  و   ) دندرک شرافـس   ( نییآ  ) نامه هب  ار  دوخ  نارـسپ  بوقعی ,  میهار و  ـ با و   :. )) نآرق
تفگدوخ نارسپ  هب  هک  یماگنه  دیدوب ؟ رضاح  دیسر , ارف  گرم  دیریمب . ناملسم  زج  دیابن  هتبلا  دیزگرب . امـش  يارب  ار  نید  نیا  دنوادخ 

میتسرپ یم  ار  هناگی ـ  يدوبعم  قاحـسا ـ  لیعامـسا و  میهاربا و  تناردپ ,  دوبعم  ووت  دوبعم  دنتف :  گـ دیتسرپ ؟ دیهاوخ  ار  هچ  نم  زا  سپ  : 
رد دـمآ . نوریبوا  لابقتـسا  هب  دوخ  بکوم  اب  ع )   ) فسوی تفر ,  فسوی  ندـید  هب  بوقعی  هک  یماگنه  میتسه ـ .))  میلـست  وا  ربارب  رد  و 

هبارم هراوس ,  يا  ناـه !  دز :  ادـص  نیزح  يزاوآاـب  تخانـش و  ار  وا  دـید  ار  فسوی  نوچ  زیزعرـسمه  دوب , تداـبع  لوغـشم  دوـخ  هفرغ 
هدـنب اراهدازآ  هنوگچ  هانگ ,  تسا  تشز  هچ  و  درکدازآ ؟ ار  ناگدـنب  هنوگچ  يراگز ,  ـیـ هر او و پـ تـقـ یتخاـس .  راـتفرگ  زارد  یهودـنا 
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روپ فسوی  راوگرزب , روپ  راوگرزبروپ , راوگرزب , روپ  راوگرزب , دـش ـ . هداد  فسوی  هب  ییابیز ,  فصن  (ص : )  ادـخ ربمایپ  تخاـس ـ . ؟ 
دمآ یم  نم  دزن  کیپ  نادنز ,  زارد  تدم  نآ  زا  دعب  ـر  گا ار . فسوی  مردارب  دنک  تمحر  ادخ  تسا ـ .  میهاربا  روپ  قاحـسا  روپ  بوقعی 
نانز نآ  لاح  تسا  هنوگچ  هک  سرپب  وا  زاو  درگرب  تبابرا  دزن   : )) تفگ داد و  فسوی  هک  مداد  یم  ار  یباوج  نامه  گـنرد  یب  مه  نم 
قیدص صلخم ,  ـی  نا ـسـ نا ع )   ) ـف سو یـ وا . يونعم  هاگیاج  فسوی و  زا  دنوادخ  يانث  حدم و  ع .)   ) فسوی ناتـساد  هرابرد  يراتفگ  ((. 

ار شتمعن  دیزگرب و  ار  وا  دـنوادخ  تخومآ .  يو  هب  يرازگباوخ  ملع  تشاد و  ینازرا  شناد  تمکح و  وا  هب  دـنوادخ  دوب و  راکوکینو 
 ( ع  ) میهاربا حون و  نادناخزا  ناربمایپ  دننامه  زین  ار  وا  و  ـف )  سو هروس یـ ) دروآ رد  شناحلاص  ناگتـسیاش و  هرمز  رد  ودرک  مامت  يو  رب 

ینب و  (( : 14  )) ـد یو تارو مـی گـ تـ یلعف .:  تاروت  رد  فسوی  ناتـساد  ماـعنا .  هروـس   ) تسا هدرب  ماـن  يو  زا  ناـشیا  ناـیم  رد  هدوـتس و 
 , : لیحار زینک  ههلب ,  رسپ  نولونزو .  رکاسی  ادوهی و  يوال و  نوعمش و  بوقعی و  هداز  تسخن  نیبؤر  هیل :  نارسپ  دندوب :  هدزاود  بوقعی 
هلگ دوب , هلاس  هدفه  فسوی  نوچ  دـیوگ :  نـیـز مـی  دـندش . دـلوتم  وا  يارب  مارآ  نادـف  رد  ریـشا . داج و  هیل :  رینک  هفلز ,  یلاتفن .  ناد و 

ار ردپ  ناشیا  یکولـسدب  زا  فسوی  دوب و  یم  شردپ  نانز  هفلز  نارـسپ  ههلب و  نارـسپ  اب  ناوج  نآ  درک و  یم  یناپوچ  دوخ  ناردارب  ابار 
 ( گـنراگنر ) دـنلب ییادر  شیارب  دوب و  وا  يریپ  رـسپ  وا  هک  اریز  ـتـی ,  ـشاد ـت  ـسود ـتـر  ـش دو بـیـ نار خـ ـ ـس ـر پـ یا ـ ـس زا  ار  داد . یم  ربخ 

. دنیوگ نخس  یتمالس  هب  يو  اب  دنتسناوت  یمن  دنتشاد و  هنیک  وا  زا  دراد  یم  تسود  شناردارب  همه  زا  رتشیب  ار  وا  نا  ـ ـش ـ یا رد  پـ تخاس . 
هک میتسب  یم  اه  هفاب  هعرزم  رد  ام  کـنیا  دیونـش :  ما بـ هد  ـ ید ار کـه  ـی  باو خـ تفگزاـب .  دوخ  ناردارب  هب  ار  نآ  هدـید ,  یباوخ  فسویو 
ام رب  هقیقحلا  یف  ایآ  دنتفگ :  يو  هب  شناردارب  دـندرک . هدجـس  نم  هفاب  هب  هدـمآ  درگ  امـش  ياه  هفابو  داتـسیاب  هدـش  اپ  رب  نم  هفاب  هاگان 

دید و رگ  ـ ید ـی  باو نآ پـس خـ زا  دندوزفا . وا  هنیک  رب  شنانخس  اه و  باوخ  ببس  هب  و  دش ؟ یهاوخ  طلسم  ام  رب  درک و  یهاوخ  تنطلس 
دوخ ناردار  بـ دندرک . هدجس  ارم  هراتـس  هدزای  هام و  باتفآ و  هاگان  هک  ما  هدید  یباوخ  زاب  کنیا  تفگ :  هداد  ربخ  نآزا  ار  دوخ  ناردارب 

میهاوخ اتقیقح  تناردارب  تردام و  نم و  ایآ  يا ؟  هدید  هک  تسا  یباوخ  هچ  نیا  تفگ :  يو  هب  هدرک  خـیبوت  ار  وا  شردـپ  داد و  ربخ  ار 
ردـپ هلگ  یناپوچ  يارب  شناردارب  و  تشاد .  هاگن  هرطاخ  رد  ار  رما  نآ  شردـپ  اـما  دـندرب و  دومن . میهاوخ  هدجـس  نیمزرب  ار  وت  دـمآ و 

نم دزن  نیبب و  ار  هلگ  یتمالـس  ناردارب و  ـتـی  مال ـ ـس متـسرفب .  ناشیا  دزن  ار  وت  ات  ایب  دننک ؟ یمن  یناپوچ  میکـش  دـنتفر . میکـش  هب  دوخ 
؟  مـی طـلـبـی دوب . یم  هراوآ  ارحص  رد  وا  کنیا  دروخرب و  وا  هب  یصخش  و  دمآ . میکـش  هب  داتـسرف و  نوربح  يداو  زا  ار  وا  روایبربخ و 
هک مدینـش  اریز  دـندش , هناور  اج  نیازا  تفگ :  درم  نآ  دـننک ؟ یم  یناپوچ  اـجک  هک  هد  ربخارم  میوج ,  یم  ار  دوخ  ناردارب  نم  تفگ : 

ار وا  هک  دـندید  هئطوت  مه  اب  دـیایب , ناشیا  کـیدزن  هک  نیا  زا  لـبق  تفاـی .  ناـثود  رد  ار  ناـشیا  هتفر  میور .  یم  ناـثود  هب  دـنتفگ :  یم 
باوخ مینیبب  دروخ و  ار  وا  هدنرد  يروناج  مییوگ  میزادنیب و  اه  هاچ  نیا  زا  یکی  هب  میش و  بـکـ دیآ . یم  اه  باوخ  بحاص  نیا  دنـشکب .

نو خـ نا گـفـت :  ـ ـش ـ ید بـ میـشکن .  ار  وا  تفگ :  هدـیناهر  ناشیا  تسد  زا  ار  وا  دینـش , ار  نیا  نوچ  نیبؤر  نکیل  دوش . ؟ یم  هچ  شیاه 
ار دنلب  يادر  نآ  ینعی  ار  شتخر  دوخ  دیامن . در  دینکمزارد . وا  رب  ار  دوخ  تسد  دیزادنیب و  تسارحصرد  هک  هاچ  نیا  رد  ار  وا  دیزیرم ,

هلفاق هاگان  هک  دندید  هدرک  زاب  اردوخ  نامشچ  دنتـسشن و  ندروخ  اذ  يار غـ بـ پـس ,  دوب . بآ  یب  یلاخ و  دندنک . وا  زا  تشادرب  رد  هک 
ناردارب هب  ادوهی  دـنربب . رـصم  هب  ار  اه  نآ  ات  دـنور  یم  دـنرادراب و  ندال  ناسلب و  اریتک و  ناشیا  نارتش  دـسر و  یمداعلج  زا  نایلیعامـسا 

يو رب  ام  تسد  میشورفب و  نایلیعامـسا  نیا  هب  ار  وا  دییایب  دراد ؟ دوس  هچ  نتـشاد  یفخم  ار  وا  نوخو  نتـشک  ار  دوخ  ردارب  تفگ :  دوخ 
دندروآرب هدیـشک  هاچزا  ار  فسوی  دندوب , رذگرد  یناید  را مـ نو تـجـ و چـ دنداد . اضر  نیدب  تسام .  تشوگ  ردارب و  وا  هک  اریز  , دشابن

دمآ و زاب  دوخ  ناردارب  دز . كاچ  ار  دوخ  هماج  تسین ,  هاچ  رد  فسوی  دندرب . دنتخورف . هرقن  هراپ  تسیب  هب  نایلیعامـسا  هب  ار  فسوی  و 
يادر نآ  دـندرب و  ورف  شنوخ  رد  ار  ادر  هتـشک  ار  يرن  ـتـنـد و بـز  فر ار گـ ـف  ـسو يادر یـ پـس  مورباجک . ؟  نم  تسین و  لفط  تفگ : 
تفگ هتخانش  ار  نآ  سپ  هن ؟  ای  تسا  ترسپ  يادر  هک  نک  صیخشت  میا ,  هتفایار  نیا  دنتفگ :  هدیناسر  دوخ  ردپ  هب  دندات و  ـ سر ـ فار دنلب 
يارب رایـسب  ياهزور  درک و  رب  رد  سالپ  تسا .  هدـش  هدـیرد  فسوی  انیقی  تسا و  هدروخ  ار  وا  هدـنرد  يروناج  تسا .  نم  رـسپ  يادر  : 
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تسیرگ یمه  يو  يارب  مور .  یم  دورف  روگ  هب  دوخ  رسپ  دزنراوگوس  تفگ :  تفریذپن و  یلست  اما  دنتساخرب , وا  تفرگ .  متامدوخ  رسپ 
دوب نوعرف  هصاخ  جاوفا  رادرـسو  هجاوخ  هک  مان  رافیطوف  يرـصم  يدرم  دندربرـصم و  هب  ار  فسوی  اما  دیوگ :  یم  نی  تارو هـمـچـنـ تـ . 
ياقآ هناخرد  دـش و  باـیماک  يدرم  وا  دوب و  یم  فسوی  اـب  دـنوادخ  دـیرخ . دـندوب  هدرب  اجنادـب  ار  وا  هک  ینایلیعامـسا  تسد  زا  ار  يو 

تمدخ ار  دروآ . یم  تسار  شتـسد  رد  دنوادخ  دنک , یم  وا  هچ  نآره  دشاب و  یم  يو  اب  دنوادخ  هک  دید  شیاقآ  و  دنام . دوخ  يرـصم 
ماـمت هناـخ و  رب  ار  وا  هک  نآ  زا  دـع  ـد بـ ـش درپـس . يو  تسد  هب  ار  شیوـخ  کـلمیام  ماـمتو  تشاـمگرب  دوـخ  هناـخ  هب  ار  وا  درک و  یم 

هناخ و رد  هچ  شلاوما  همه  رب  دنوادخ  تکرب  داد و  تکرب  فسوی  ببس  هب  ار  يرصم  نآ  هناخ  دنوادخ , هک  دوب  هتـشامگدوخ  کلمیام 
کینو مادنا  شوخ  فسوی  دروخ و  یم  هک  ینان  زج  تشادـنربخ ,  دوب  يو  اب  هچ  نآ  زا  تشاذـگاو و  فسوی  تسد  دوب . ارحـص  رد  هچ 

دوخ ياقآ  نز  هدو بـه  ـا نـمـ با وش . باوخمه  نم  اب  تفگ :  هتخادنا  رظن  فسویرب  شیاقآ  نز  هک  دـش  عقاو  روما  نیا  زا  دـعب  و  دوب . رظنم 
نم زا  يزیچ  تسین و  هناـخ  تسا .  هدرپس  نم  تسد  هبدراد  هچ  نآ  درادـن و  ربخ  تسا  هناـخ  رد  نم  دزن  هچ  نآزا  میاـقآ  کـنیا  تفگ : 
یم نخـس  فسوی  هزورر بـه  ـه هـ چر ـ گا و  مزرو ؟  اد خـطـا  و بـه خـ مو ؟  ـ ـش گرز بـ بـ یـشاب .  یم  وا  هجوز  نوچ  وت  زج  هتـشادن ,  غیرد 

زا دزادرپ و  دوخ  لغـش  هب  ات  دـمآ  رد  هناخ  هب  هک  دـش  عقاو  يزور  و  دـنامب . يو  دزن  ای  دـباوخب  وا  اب  هک  تفرگ  یمن  شوگ  يو  هب  تفگ 
تخیرگ و هدرک  اهر  شتـسد  هب  ار  دوخ  هماج  باوخب .  نم  اـب  تفگ :  هتفرگ  ار  وا  هماـج  سپ  دوبن . هناـخ  رد  اـج  نآ  یـسک  هناـخ  لـها 
ام دزنار  ـی  نار درم عـبـ دـیرگنب  تفگ :  هدرک  ناـیب  ناشیدـب  ودز  ادـص  ار  هناـخ  نادرم  تخیر ,  ـه گـ نا زا خـ در و  كر کـ تـ تـفر .  نوریب 
نم دزن  ار  دوخ  هماج  مدرکدایرف .  دـنلب  زاوآ  هب  دـباوخب و  نم  اب  ات  دـمآ  نم  دزن  )و  دـنک يزابقـشع  اـم  اـب   ) دـنک هرخـسم  ار  اـم  اـت  دروآ 

هدروآ ام  يارب  هک  یناربع  مالغ  نآ  دمآ . هناخ  هب  شیاقآ  ات  تشاد ,  هاگن  دوخ  دزن  ار  وا  هماج  سپ ,  تفر .  نوریب  درک و  رارف  هدراذگاو 
 . تخیرگ نوریب  هدرکاهر  نم  شیپ  ار  دوخ  هماج  مدروآرب  دایرف  دنلب  زاوآ  دنک .) يزابقـشع  نم  اب   ) دـنک هرخـسم  ارمات  دـمآ  نم  دزن  يا 

. دـش هتخورفا  وا  مشخ   , تسا هدرک  نینچ  نم  هب  تمـالغ  تـفگ  هدرک  ناـیب  يو  هـب  هـک  دینـش  ار  دوـخ  نز  نخـس  شیا  ـ قآ نو  چـ پـس , 
دومرف یم  ناسحا  يو  رب  دوب و  یم  فسوی  اب  دنوادخ  اما  دنام . نادنز  رد  اج  نآو  تخادنا  دندوب  هتـسب  هاشداپ  ناریـسا  هک  يا  هناخنادنز 

رد هچ  نآ  درپس و  فسوی  تسد  هب  دندوب  نادنز  رد  ار کـه  نا  ـیـ ناد ـ نز ناد هـمـه  ـ نز ـه  غوراد داد . تمرح  نادنز  هغوراد  رظن  رد  ار  وا  و 
ار هچ  نآ  دوب و  یم  وا  اب  دنوادخ  اریز  درک , یمن  هاگن  دوب  يو  تسد  رد  هچ  نادب  نادنز  هغوراد  دوب و  نآ  هدننکوا  دندرک , اج مـی  نآ 
ار نوـعرف  باوـخ  اـه و  نآ  ياـیؤر  ناـیرجو  فـسوی  ینادـنزمه  ود  ناتـساد  سپـس  تاروـت  دروآ . یم  تسار  دـنوادخ  درک  یم  وا  هـک 

تبسن ود  ره  وا و  نازابخرادرس  يرگید  دوب و  نوعرف  نایقاس  رادرس  ود , نیا  زا  یکی  تسا :  رارق  نیا  زا  شا  هصال  هک خـ دنک  یموگزاب 
رد نا  ـیـ قا ـ ـس تخادنا .  دوب , سوبحم  اج  نآ  رد  فسوی  هک  هصاخ  جاوفا  سیئر  نادـنز  رد  ار  ود  نآ  نوعرفو  دـندرک  ییاطخ  نوعرف  هب 

دنک . دنروخ . یم  نآزا  ناگدنرپ  تسوا و  رس  يور  ینان  دبس  دید  باوخ  يرگید  دریگ و  بار مـی  ـد کـه شـ ید باو  خـ
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تـشوگ ناگدـنرپ  دوش و  یم  هتخیوآ  راد  هب  هک  درک  ریبعت  نینچ  ار  یمود  باوخو  ددرگ  یم  رب  هاش  يرگیقاس  ینعی  دوخ  یل  شـغـل قـبـ
زاار وا  ناطیـش  اما  دنک , شدازآ  نادنز  زا  دیاش  ات  دـنک  دای  يو  زا  نوعرف  دزن  هک  درک  شهاوخ  یقاس  زا  فسوی  دـنروخ . یم  ار  شندـب 

هک هفایق  دب  رغال  واگ  تفهو  دندمآ  نوریب  يا  هناخدور  زا  هفایق  شوخ  قاچواگ  تفه  هک  دید  باوخ  نوعرف  دـع  لا بـ ـ ـس ود  درب . شدای 
هدییور و وکین  قاچ و  زبس  هشوخ  تفه  هک  دـید  باوخ  راب  ـن  یا ـیـد و  باو هرا خـ ـ بود دـندروخ . ار  اهواگ  نآ  , دـندوب هناخدور  لحاس  رد 
زا هدز  تش  ـ حو دندروخ . ار  قاچ  ياه  هشوخ  نآ  رغال  ياه  هشوخ  هدـش و  زبس  اه  نآ  رـس  تشپ  یقرـش  داب  زا  هدرمژپ  رغال  هشوخ  تفه 

زجاع نآ  ریبعت  زا  یگمه  اما  درک , وگزاـب  ناـنآ  يارب  ار  دوخ  ياـیؤر  دـناوخ و  ارف  ار  رـصم  ناـمیکحو  نارگوداـج  دـش و  رادـیب  باوخ 
دوخ و باوخ  تسه و  نادـنز  رد  یـصخش  نینچ  هک  تفگ  نوعرف  هب  وداـتفا  فسوی  داـی  هب  ناـیقاس  رادرـس  ما ,  ـن هـنـگـ یا رد  دـندنام .
ود ات  تساوخ  وا  زا  تفگ و  نخس  يو  اب  نوعرف  دش  هدروآ  فسوی  نوچ  ـد و  ندر کـ تفگ .  زاب  وا  يارب  دوب  هدرک  فسوی  هک  ار  يریبعت 

تسا هداد  ربخ  نوعرف  هب  درک  دهاوخ  هچ  نآ  زا  دنوادخ  دراد و  نو یـک مـعـنـا  ـ عر باو فـ خـ دنک . ریبعت  تسا  هدید  یپایپ  هک  ار  یباوخ 
واگ تفه  نآ  لا  ـبـ ند هک بـه  تشز  رغال  واگ  تفه  لاس و  تفه  هناشنزین  وکین  هشوخ  تفه  تسا و  لاـس  تفه  هناـشن  وکینواـگ  تفه  : 

هب هک  ینخـس  دـشاب . یم  یطحق  لاس  تفه  هناشنزین  یقرـش  داب  زا  هدرمژپ  چوپ  هشوخ  تفه  تسا و  لاس  تفه  هناشن  دـندمآ  نوریب  قاچ 
لاس تفه  نآزا  دعب  دـیآ و  یم  رـصم  نیمز  یمامت  رد  رایـسب  ـی  ناوار فـ تسا .  هتخاس  رهاظ  نوعرف  هب  دـنک  یم  تسا .  نیا  متفگ  نوعرف 

هک اریز  دیآ , نآ  زا  دعب  هک  یطحق  تخاسدهاوخ .  هابت  ار  نیمز  طحق  دوش و  شومارف  رـصم  نیمزرد  یناوارف  یمامت  دـیآ و  دـیدپ  طحق 
 , سپ دروآ . دهاوخ  دیدپ  يدوز  هب  ار  نآ  ادـخو  هدـش  ررقم  ادـخ  بناج  زا  هثداح  نیا  هک  تسا  نیا  دـش  دوب . دـهاوخ  تخـس  تیاغ  هب 
رد درامگرب و  نیمز  رب  نارظان  دنک و  چـنـیـن بـ درامگب . رـصم  نیمز  رب  ار  وا  هدومن  ادیپ  ار  میکح  ریـصب و  يدرم  دیاب  یم  نوعرف  نونکا 

تـسد ریز  ار  هلغ  ودـننک  عمج  دـیآ  یم  هک  ار  وکین  ياه  لاـس  نیا  تـالوکام  همه  دریگب و  رـصم  نیمز  زا  سمخ  یناوارف ,  لاـس  تفه 
دهاوخ رـصم  نیمز  رد  هک  یطحق  لاس  تفه  تهج  هب  نیمز  يارب  كاروخ  ات  دنراد  هاگن  اهر  ـهـ ـش رد  كارو  دـنیامن و خـ هریخذ  نوعرف 
فسوی نخـس  نوعرف  تسا :  نینچ  شا  هصالخ  هک  دهد  یم  همادا  ار  دوخ  نخـس  تاروت  ددرگ . هابت  طحق  زا  نیمز  ادابم  دوش  هریخذدوب 
فـسوی تسد  رد  ار  دوخ  يرتـشگنا  درپـس و  وا  تسد  هب  ار  تکلمم  روما  همهو  تشاد  یمارگ  ار  يو  دـید و  ـنـ ـس ار پـ وا  باوخ  ریبـعتو 

شیپو درک  راوس  شیوخ  صاـخ  هبارع  رب  ار  وا  تخادـنا و  شندرگ  هب  نیرز  یقوط  دـیناشوپ و  يو  رب  كزاـن  ناـتک  زا  يا  هماـج  درک و 
. درک هرادا  هجو  نیرتهب  هب  ار  اهراک  یلاسکشخو  یطحق  ياه  لاس  رد  سپـس  یناوارف و  ياه  لاس  دینز . وناز  هک :  دندز  یم  راج  وا  يور 

نادنزرف هب  بوقعی  تفرگ ,  ارف  ار  ناعنک  نیمزرس  یطحق  نوچ  تسا :  رارق  نیا  زا  شا  هصالخ  هک  دهد  یم  همادا  ار  ناتـساد  نیا  تاروت 
اه نآ  هب  دندیـسر . فسویروضح  هب  دندرک و  تکرح  رـصم  فرط  هب  بوقعی  دـنروآ . مهارف  يا  هلغ  دـنورب و  رـصم  هب  دادروتـسد , دوخ 

دیتسه و سوساج  امش  هن ,  میا .  هدمآ  كاروخ  دیرخ  يارب  ناعنک  نیمزرس  زا  دنتفگ :  دیا ؟ هدمآ  اجک  زا  دیـسرپ  تفگ و  درکن . یفرعم 
ردارب دـش و  مگ  اـم  زا  یکی  هک  ـم  یدو ردار بـ بـ درب . یم  رـس  هب  ناـعنک  رد  هک  میتـسه  درم  دـیا . هدـمآ  اـم  نیمزرـس  هـب  يراـکبارخ  يارب 

هب تف :  ـف گـ سو یـ میرادن .  يا  هنایم  ترارش  يراکبارخ و  میتسه .  امشرضحم  رد  هیقب  تسا و  هدنام  نامردپ  دزن  کنیا  مهام  رتکچوک 
ات دـیروایب  ام  شیپ  ار  ناتکچوک  ردارب  هک  نیارگم  مینک  یمن  ناتدازآ  دیـشاب و  سوساـج  امـش  مینک  یمرکف  اـم  هک  مسق ,  نوعرف  ناـج 
ار وا  ناشیا  مشچربارب  رد  دومن و  باختنا  ار  نوعمش  اه  نآ  نایم  زا  و  دندرک . ینادنز  زور  هس  ار  نانآ  مینک .  رواب  ار  امش  ياعدا  یتسرد 

مدنگ زا  ار  نانآ  ياه  لاوج  داد  روتـسد  فسوی  دنروایب . ار  دوخ  رتکچوک  ردارب  دنورب و  ناعنک  هب  هک  داد  هزاجا  هیقب  هب  دیـشک و  دنب  هب 
شیارب ار  ارجام  دنتـشگزاب و  شیوخ  ردـپ  دزن  فسوی  ناردارب  دـندرک و  ار  راک  دـنراذگ . وا  لدـع  رد  ار  مادـک  ره  ياه  هرقن  دـننکرپ و 

زا دیهاوخ  یم  مه  ار  نیماینب  تفر و  متسد  دیتخاس . دالوا  یب  ارمامـش  تفگ :  دیزرو و  عانتما  اه  نآ  اب  نیماینب  نداتـسرف  دندرک . فیرعت 
يرگیدردارب ایآ  و  تسا ؟  هدنز  زونه  ناترد  ـا پـ یآ گـفـت :  دیا . هتـشاذگ  نم  شیپ  هک  دیراد  يردارب  دیتفگ  درم  نآ  هب  هک  دیریگب . نم 

یم عانتما  نانچمه  بوقعی  دـیروایب . نم  دزن  ار  ناتردارب  تفگ :  دـهاوخ  هک  میتسناد  یمنو  میداد  باوج  وا  تالاؤس  هب  اـم  دـیراد و  مه 
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داد روتـسد  ناشیا  هب  دورب و  اه  نآ  اب  نیماینب  داد  هزاجا  بوقعی  ـت ,  قو دنادرگرب . وا  هب  ار  نیماینب  درک  نیمـضت  ادوهی  هک  نیا  ات  دـیزرو 
نانآ هب  ناشیاه  لاوج  رد  هک  ار  هرقن  ياه  ناـیمه  دـنرب و  ـکـش  ـش در پـیـ نآ مـ يار  ـد و بـ نرادر ـ بدو اـب خـ نیمز  ياـهالاک  نیرتهب  زا  هک 
هرقنو دنا  هدمآ  راک  هچ  يارب  هک  دنتفگ  وا  هب  دندرکرادید و  فسوی  راکـشی  ـد بـا پـ ند ـ ـش ـر  ـص دراو مـ نو  چـ دنربب . دوخاب  هدـنادرگرب , 

ناـشیاه هرقن  تفگ  تشاد و  ناـشیمارگ  گـفـت و  دـنداد . وا  هـب  ار  اـه  شکـشیپو  دـنا  هدروآ  دوـخ  اـب  تـسا  هدـنادرگ  رب  هـک  ار  ییاـه 
شکـشیپ دـنداتفا و  كاخ  هب  فسوی  درب . فسوی  دزن  ار  ناـنآ  هاـگ  نآ  داد و  ناـشیا  لـیوحت  ار  ناـگورگ  نوعمـش  دـشاب و  ناـشدوخزا 

هک ینایرـصم  نانآ و  زا  کی  ره  يارب  درک . اعد  شیارب  دنداد . ناشن  فسوی  هب  دش . ایوج  ناشردپ  نانآ و  دندرک . میدقتوا  هب  ار  ناشیاه 
دـنک و رپ  یکاروخ  داوم  زا  ار  ناـنآ  ياـه  فرظ  داد  روتـسد  شراکـشیپ  هب  سپـس  تشاذـگ .  اذـغ  هناگادـج  دنتـشاد  روضحاـج  نآ  رد 

اهغالا يور  ار  ناشیاهراب  فسوی  ناردارب  دراذـگب . ناشکچوکردارب  لدـع  رد  ار  یماج  دـهد و  اج  اه  فرظ  نآ  نایم  رد  ار  ناشیایادـه 
هد ـن عـ یا هب  ار  تدوخ  تفگ :  دوخ  راکـشیپ  هب  فسوی  هکدـندوب  هدـشن  رود  زوـنه  دـندش , جرا  ـهـر خـ ـش زا  نو  چـ دنتـشگربو . دنتـسب 

, دـنز یم  لافت  نآ  هبو  دـشون  یم  بآ  نآ  اـب  هک  ار  میاـقآ  ماـج  دـیداد و  شاداـپ  يدـب  هب  ار  یبوخ  هک  دـیدرک  دـب  هچ  وگب :  ناـسر و  بـ
يارب دوخ  اب  ناعنک  زا  میتفاـی  ناـمیاه  لدـع  میوش .  يراـک  نینچ  بکترم  هک  اـم  زا  اـشاح  دـنتفگ :  دـندش و  توهبم  نخـس  دـیدیدزد .

نامالغ یگمه  ام  دـشاب و  حابم  شنوخ  دوش  ادـیپ  میدزدـب .  الط  ای  هرقن  وت  ياقآ  هناـخ  زا  تسا  نکمم  هنوگچ  ـالاح  میدـنادرگربامش , 
يا ـ هرا را بـ پـیـشـکـ درک . زاب  دروآ و  نییاپ  ار  نآ  تفاتش و  دوخ  لدع  فرط  هب  کی  ره  فسوی  ناردارب  داد و  تیاضر  میوش .  وت  ياقآ 

نوریب وا  لدـع  زا  ار  ماـج  دیـسر و  ناـشرتکچوک  هب  هک  نآ  اـت  دومن  زاـغآ  ناـشرتگرزب  رداربزا  ار  راـک  نیا  درک و  ار تـفـتـیـش  نآ هـا 
راکـشیپ هب  ار کـه  ـی  لو ـ قو دنتفر  فسوی  دزن  دنتـشگرب و  رهـش  هب  دندز و  كاچار  دوخ  ياه  تخر  دندید , نینچ  نوچ  شناردارب  دروآ .

هگن تسا ,  هدش  مینک .  نینچ  دندرک . یهاوخرذع  یگدنمرـش  يراوخ و  اب  دندرک و  فارتعا  دوخ  هانگ  هب  دنتفگ و  زین  وا  هب  دـندوب  هداد 
فسوی یتقو  هک  تفگ  وا  هب  تساوخ و  محرت  درک و  سامتلا  تفر و  ولج  ادو  یـهـ دیدرگرب . ناتردپدزن  تمالس  هب  امش  هیقب  میراد و  یم 

هکداد نیمـضت  وا  هب  ادوهی  هک  نآ  ات  دـیزرو  عانتما  تدـشب  يو  دنتـساوخ , ناشردـپ  زا  ار  نیا  اـه  نآ  دـنروا و  ـیـ بار نیماـینب  داد  روتـسد 
یم ناج  مد  رد  دونـشب  نانآ  زا  ار  ارجام  نیا  ناشریپردپ  رگا  دنوش و  ور  هب  ور  ناشردپ  ـیـن بـا  ما نود بـنـیـ بـ دنادرگرب . يو  هب  ار  نیماینب 

سنا يو  هب  فسوی  وا  ینتردارب  ندش  مگ  زا  دعب  هک  ناشردپ  ات  دنک  اهر  ار  نیماینبو  دریگب  دوخ  یگدنب  یمالغ و  هب  نیماینب  ياج  دهد .
تـسناوتن دـندوب  هداتـسیا  شروضح  هب  هک  یعمج  شیپ  فسوی  و  دـیوگ :  یم  تاروت  دوـش . ناـمداش  لاحـشوخ و   , تسا هتفرگ  تفلا  و 

دوخ ناردارب  هب  ار  نتـشیوخ  فسوی  هک  یتـقو  دـنامن  وا  دزن  یـسک  دـینک و  نوریب  نم  دزن  زا  ار  همه  هک  درک  اد  پـس نـ دـنک . يراددوخ 
دنتسناوتن ار  يو  باوج  شناردارب  و  متسه .  فسوی  نم  تفگ :  دندینش . نوعرف  هناخ  لهاو  نایرصم  تسیرگ و  دنلب  زاوآ  هب  دیناسانش و 

و دیتخورف . رصم  هب  هک  امش  ردارب  فسوی ,  منم  تفگ :  و  دییایب . نم  کیدزن  تفگ :  دوخ  دندش . برطـضم  يو  روضح  هب  هک  اریز  داد ,
. دراد هاگن  هدنز  ار  سوفنات  داتـسرف  امـش  يور  شیپ  ارم  ادخ  اریز  دیتخورف , اج  نیدب  ارم  هک  دیدرگن  ریغتم  دـیو و  ـ ـش هد مـ ـجـیـ نر لا  حـ

یتاجن هب  ار  امـش  دراد و  هاگن  نیمز  رد  یتیقب  امـش  يارب  ات  ورد . هن  دوب  دهاوخرایـش  هن  زین  رگید  لاـس  جـنپ  تسه و  نیمز  رد  طـحق  هک 
رـصم نیمز  همه  رب  مکاح  وا و  هناخ  لها  یمامت  رب  اقآ  نوعرفرب و  ردپ  ارم  وا  و  داتـسرف )  ) ادـخ بـلـکـه  ـد , یدا ـتـ ـسر نـفـ دـنک . ایحا  میظع 

وش نکاس  نشوج  نیمز  رد  امنم . ریخات  ایب و  نم  دزن  هک  دیوگ  یم  نینچ  فسویوت  رـسپ  دییوگ :  ودب  هتفر  مردپ  دزن  دیباتـشب و  تخاس . 
یقاب طحق  لاس  جنپ  هک  اریز  يراد .  هچ  ره  تناواگ و  همر  تنادنفـسوگ و  هلگ  تنارـسپ و  نارـسپ  تنارـسپو و  وت  یـشاب  نم  کیدزن  ات 

یم نخس  امش  اب  هک  تسا  نم  نابز  هک  دنیب  یم  نیماینب  مردارب  نامشچ  امـش و  دیدرگ . اون  یب  تناقلعتم  تا و  هناخ  لها  وت و  ادابم  تسا 
هتخیوآ نی  ـ ما دو بـنـیـ ردار خـ بـ دیروآ . اج  نیدب  ارم  ردپ  هدومن  لیجعتو  دیهد  ربخ  دیا  هدـید  هچ  نآ  زا  رـصم و  رد  نم  تمـشح  دـیوگ .

هک دـهد  یم  همادا  دوخ  نخـس  هب  تارو  تـ تسیرگب .  ناشیارب  هدیـسوب  ار  دوخ  ناردارب  همه  تسیرگ و  يو  ندرگرب  نیماینب  تسیرگب و 
تسا و هدـنز  فسوی  هک  دومن . ناعنک  هناور  ار  ناـنآ  درک و  زیهجت  هجو  نیرتوکین  هب  ار  دوخ  ناردارب  فسوی  تسا :  نینچ  شا  هصـالخ 
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رـصم يوس  هب  دـندوب , رفن  داتفه  اعومجم  هکار  دوخ  هداوناخ  ياضعا  همه  دـش و  لاحـشو  بو خـ یـعـقـ دـندرک . وگزاب  شیارب  ار  ارجاـم 
رگیدـکی ندرگ  هب  تسد  ود  ره  دـیآ . یم  شردـپ  دـید  تفر و  اـج  نآ  هب  شردـپ  لابقتـسا  دـندش . دراو  رـصم  نشوج  هب  داد و  تکرح 

هطقن نیرتـهب  رد  داد و  ناـشناما  داـهن و  رایـسب  مارتـحا  ناـنآ  هـب  نوـعرف  تخاـس و  ناـشر  ـتـقـ ــس نآ جـا مـ دنتــسیرگرایسب . دـنتخادنا و 
لاس هدفه  داد . یم  ار  ناشجرخو  درک  یم  یگدیـسر  ناشیا  هب  یطحق  ياه  لاس  لوط  رد  فسوی  تشاذـگ و  ناشرایتخا  رد  یکلمرـصم 

میدروآ ار  نآ  هصالخ  اـم  دراد و  تهباـشم  نآرقاـب  هک  يدـح  رد  تاروت  رد  فسوی  ناتـساد  دوب  نیا  درک . یگدـنز  رـصم  نیمزرـس  رد 
 . میدرک لقن  لماک  روط  هب  دوب  زاین  دروم  هک  ار  شتارقف  یخرب  طقفو 

 . بویا هصاخ 10 ))  )) 1 توبن 2 / 

 (. ع  ) بویا

بـر نانابرهم .  نیرتنابرهم  ییوت  تسا و  هدیـسر  بیـسآ  نم  هب  هک :  دادادن  ار  شراگدرورپ  هک  یماگنه  دا کـن )  یـ  ) ار بو  ـ یا و   . )) نآرق
يارب یتربعو  اـم  بناـج  زا  یتمحر  اـت )  ) میدرک اـطع  يو  هب  اددـجم )  ) ناـنآاب هارمه  ار  ناـشریظن  وا و  ناـسک  ـم و  یدر فر کـ ـ طر ار بـ وا 

یم ظیغ  مظک  مدرم  همهزا  شیب  دوب و  نامدرم  نیرتابیکـش  مدرم و  نیرتراـبدرب  بویا  (ص : )  ادـخ ربماـیپ  دـشاب ـ .)) ناگدـننک  تداـبع 
نم راگدرورپ  درک :  ضرع  مدرک ؟  تیالتبم  هک  دوب  هچ  نم  هاگشیپ  رد  وت  مرج  یناد  یم  ایآ   : دومرف بو  ـ یا ـل بـه  جوز ياد عـ خـ درک ـ .

دومرف یحو  ع )   ) بویا هب  ـل  جوز ياد عـ خـ یتفگ ـ .  نخـس  تاشامم  هنهادم و  اب  هملک  ودو  يدـش  دراو  نوعرف  رب  نوچ  دومرف :  هن )  ,)
هنهادماب هملک  ود  يدـمآرد و  نوعرف  رب  وت  دومرف :  هن .  درک :  ضرع  دیـسر ؟ وت  هب  الب  هک  دوب  هچ  نم  دزن  رد  وت  هانگ  یناد  یم  ایآ  هک : 

ـ . دش التبم  لاس  تفه  یهانگ ,  چیه  نودب  بویا ,  دـش ـ . راتفرگ  الب  هب  یهانگ ,  چـیه  نودـب  بویا ,  ع : )   ) قداص ماما  یتفگ ـ .  نخس 
ناربمایپو دـش  شنزرـس  هک  ییاج  ات  دـیزرو  ییابیکـشوا  درک و  ـالب  راـتفرگ  یهاـنگ ,  چـیه  نودـب  , ار بویا  یلاـعت  كراـبت و  دـنواد  خـ

ياو دومرف :  بویا  دشخبافش ! ار  وت  دنوادخ  ینک  اعد  شاک  تفگوا :  هب  يزور  بویا  رسمه  سابع :  نبا  دننک ـ . یمن  لمحت  ار  شنزرس 
نآ زا  دعب  دیوگ :  یم  سابع  نبا  میـشاب !  روبـص  زین  يراتفرگ  یتخـسرد و  هزادنا  نیمه  ایب  الاح  میدوب ,  تمعن  رد  لاسداتفه  مـا  بـر تـو !
ما ـ ما درکن ـ . تلاسم  يدوبهب  تیفاع و  شیالب ,  چیه  رد  ع )   ) بویا ع : )   ) قداص ماما  تفای ـ .  دوبهب  بویا  هک  تشذـگن  ینامز  كدـنا 
زا ار  تداسح  و  ع )   ) حون زا  ار  يرازگرکش  دنتفرگارف و  ع )   ) بویا زا  ار  ربص  دنتفرگ :  ارف  سک  هسزا  ار  زی  مدر سـه چـ مـ (ع : )  دا سـجـ
 ( ع  ) بویا يارجام  زا  میرک  نآرق  رد  نآرق .  رد  بویا  ناتساد  1 ـ  لصف .  دنچ  رد  بویا  ناتـساد  هرابرد  يراتفگ  ع .)   ) بوقعی نادنزرف 
وا رب  تمحر  رهم و  يور  زا  لاعتم  يادخ  سپس  دش و  التبم  نادنزرف  غاد  یمسج و  یتحارانو  بیـسآ  هب  هک  تسا  هدمآ  رادقم  نیمهاهنت 

83 84 ـ  ایبنا :  ) دنادرگرب وا  هب  ار  اه  نآ  دننامه  شنادنزرف و  داد و  افشار  يو  دشاب , دباع  ناگدنب  يار  یتربع بـ شتشذگرس  هک  نیا  ات  و 
لس زا نـ نار  ـبـ ما هر پـیـ ـ مز رد  ار  وا  ما  ـعـ نا هرو  رد سـ لا  ياد مـتـعـ خـ بویا .:  زا  دنوادخ  لیمج  يانث  حدم و  2 ـ  (. 41 44 ـ  هروس ص :  و 
يا هدـنب  ابیکـش و  ار  وا  هدرک و  دای  يو  زا  هروس ص  رد  و  ( 84 90 ـ  ماعنا :   ) تسا هدوتس  اه  شیاتـس  عاو  ـ نا هب  ار  نانآ  هدرمـش و  میهاربا 

لاضن نبا  زا  مردـپ  ـت :  ـسا هد  ـ مآ ـیـر قـمـی  ـس رد تـفـ تایاور .  رد  ع )   ) بویا ناتـساد  3 ـ  (. 44 ص :   ) تسا هدـناوخ  راـک  هبوتو  وکین 
هچ هب  مدیسرپ  قداص  ترضحزا  تفگ :  ریصبوبا  هک  درک  ثیدح  میارب  ع )   ) قداص ما  ـ ما زا  ریصبوبا  زا  ناکـسم  نبا  زا  رحب  نب  هّللادبعزا 

ینازرا بویا  هب  ایند  رد  لجوزع  دـنوادخ  هک  یتمعن  رطاخ  هب  دومرف :  تخاس ؟  راتفرگ  جـنر  الب و  نآ  هب  اـیند  ردار  بویا  دـنوادخ  تلع 
هدـهاشم دوب  هدـش  هداد  وا  هب  لا نـعـمـتـی کـه  رد قـبـ ار  بو  ـ یا دوـبن . مورحم  شرع  دروآ . یم  ياـج  هب  ار  نآ  رکـش  هتـسویپ  وا  تشاد و 

ار وت  ياه  تمعن  يا .  هدادوا  هب  ار  ایند  هک  هدرازگ  ار  تمعن  نیا  رکـش  ور  نآ  زا  بویا  اراگدرورپ , تفگ :  دیزرو و  دـسح  يو  رب  درک ,
 : دومرف ماما  مدیـشخب .  هطلـس  وا  نادنزرف  تشاذگ .  دـهاوخنار  یتمعن  رکـش  هاگ  چـیه  هک  ینادـب  ات  نادرگ  طلـسم  وا  دروآ . یمن  اج  هب 
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. دش هدوزفا  دنوادخ  زا  بویا  شیاتس  يرازگـساپس و  درک . دوبان  ار  همه  تشاد  دنزرف  لام و  بویا  هچ  ره  دمآ و  دورف  نامـسآ  زا  سیلبا 
قیرح همعط  همه  دیمد و  بویا  تعارز  رد  دمآ و  دوخ  نامرف  ریز  ياه  ناطیش  نادرگطلـسم .  شتعارز  رب  ارم  اراگدرورپ , تفگ :  سیلبا 

رکش و رب  نکیل  درب  نیب  زا  زین  ار  اه  نآو  نادرگ ,  طلسم  شنادنفـسو  ـه گـ مر ار بـر  مـ ارا , ـ گدرور پـ دوزفا . دنوادخ  زا  دوخ  شیاتـس  دش .
شندب ياپارـس  دیمد و  بویا  ندب  دیـشخب . هطلـس  شنامـشچ ,  لقع و  يانثتـسا  زاس . طلـسم  شندـب  دـش . هدوزفا  ادـخ  زا  بویا  شیاتس 

ـش ند زا بـ ـی  مر ـر کـ گا تفگ .  یم  ادخ  رکـش  دـمح و  نانچمه  دوب و  لاح  نیدـب  ینالوط  یتدـم  بویا  دـش . نیکرچ  یمخز  هچراپکی 
يد چـنـ دـیرفآ . اج  نآ  زا  ار  وت  دـنوادخ  هک  درگرب  ییاج  نامه  هب  تفگ :  یم  دـنادرگ و  یم  رب  شدوخ  ياج  هب  ار  نآ  دـمآ  یم  نوریب 

, وا رـسمه  دنتخادنا . يدابآ  نوریب  يا  هلبزم  رد  دندرب و  نوریب  يدابآ  زا  ار  وا  يدابآ  مدرم  هک  يروط  هب  دـش  مـتـعـفـن  ع )   ) بو ـ یا ند  بـ
هب هچ  نآ  درک و  یم  عمج  هقدـص  مدرم  زا   , مالـسلا اـهیلع  مهیلع و  میهاربا  نب  قاحـسا  نب  بوـقعی  نب  فـسوی  نب  میئارفا  رتـخد  تمحر 

ییابیکـشو ربص  سیلبا  دیـشک و  ازارد  هب  بویا  رب  يراتفرگو  الب  تدم  نوچ  دومرف :  ع )   ) قداص ما  ـ ما درب . یم  وا  يارب  دروآ  یم  تسد 
هدنب نیا  دزن  دییایب  تفگ :  ناشیا  هب  تفر و  دندنارذگ , یم  تینابهر  هو هـا بـه  رد کـ بو کـه  ـ یا با  ـحـ ـصا زا  يا  هد  دز عـ نـ ـد , ید ار  وا 
نفعت يوب  زا  ناشیاهرطاق  دـندش , کیدزن  وا  هب  نوچ  دـندمآ و  دـندش و  راوس  گنر  میوشب .  ایوج  وا  يراتفرگو  الب  زا  میورب و  هدزـالب 
یهانگ هچ  هک  یتفگ  یم  اـم  شا بـه  کـ بو ,  ـ یا يا  ـد :  ندر کـ تشاد .  روضح  لاـس  دـنتفر . ع )   ) بویا فرط  هب  دـندرک . مر  باـنج  نآ 

هب هدـشن ,  التبم  نآ  هب  يدـحا  هک  ییالب  جـنر و  نیا  دزاس . كاله  ار  ام  مینک  تلاسم  دـنوادخ  زا  رگا  هک  تسا  نکمم  نوچ  يا ,  هدرک 
ییاذغ چیه  نم  دناد  یم  دوخ  وا  هک  دنگوس  مراگدرورپ  تزع  هب  دومرف :  ع )   ) بویا يا .  هتشاد  یم  یفخم  ار  نآ  هک  تسا  يزیچرطاخ 

هک نیا  رگم  مدشن ,  ور  هب  ور  دندوب  ادـخ  تعاط  ود  ره  هکرما  ود  اب  هاگ  چـیه  دروخ و  یم  نم  اب  ییاونیب  ای  یمیتی  هک  نیا  رگم  مدروخن 
زا ار  هچ  نآدش  روبجم  هک  يروط  هب  دیدرک  شنزرـس  ار  ادخ  ربمای  پـ مدیزگرب .  دوبرتروآ  جنر  رت و  تخـس  مندـب  يارب  هکار  يراک  نآ 
وت يرواد  سلجمرد  يزور  رگا  اراگدرور , پـ دو :  ـ مر فـ ع )   ) بو ـ یا دزاس . ـالم  رب  تشاد  یم  هدیـشوپ  نونکاـت  هک  شراـگدرورپ  تداـبع 
زیم رد  ار  وت  کنیا  هک  اردوخ  ياـه  تجح  رواـیب  بویا ,  يا  دو :  ـ مر دا و فـ ـتـ ـسر فـ درک . مهاوخ  لـیلد  تجح و  هماـقا  هاـگ  نآ  مینیـشنب 

ود هاگ  چیه  هک  یناد  تـو مـی  ارا , ـ گدرور پـ در :  ضر کـ بو عـ ـ یا ما .  هدوب  کیدزن  هشیمه  متسه و  وت  کیدزن  نم  ما و  هدناشن  همکاحم 
؟  مدوتـسن ار  وت  ایآ  مدیزگرب ,  دوب  رتراوشدو  رت  تخـس  میارب  هک  ار  نآ  هک  نیا  رگم  دما , میارب پـیـش نـیـ دوب  وت  تعاط  ود  ره  هک  راک 

نادب ار  وت  یسک  هچ  بویا ,  يا  هکدمآ :  ادن  ربا  زا  نابز  رازه  هد  اب  سپ ,  دومر :  ما فـ ـ ما مدرکن . ؟  تحیبست  ایآ  مدرکن ؟  رکـشار  وت  ایآ 
یلاحرد  , ـی یو ریبکت گـ حیبست و  دمح و  ار  وا  و  دنلفاغوا ؟ زا  نامدرم  هک  ـی  لا رد حـ ـی کـنـی ,  گد تدا و بـنـ ـبـ عار ادـخ  هک  دـناسر  اج 

بویا دومرف :  ماما  تسا ؟  تنم  وترب  اه  نآ  ببـس  هب  ار  دنوادخ  هک  يراذـگ  یم  تنم  ادـخرب  يزیچ  يارب  ایآ  دـنلفاغ ؟ وا  زا  نامدرم  هک 
اب ار  اهراک  نیا  هک  يدوب  وت  يرآ  تسوت ,  زا  ششخب  اراگدرورپ , درک :  ضرع  سپـس  تخیر و  دوخ  ناهد  رد  تشادرب و  كاخ  یتشم 
اب ار  بویا  دش و  يراج  یبآ  همـشچ  تفوک و  نیمز  رب  دوخ  ياپ  اب  هتـشرف  نآ  داتـسرفورف و  وا  رب  يا  هتـشرف  دنوادخ  پـس ,  يدرک .  نم 

شا هعرزم  نادنزرف و  لام و  نز و  دینایور و  مرخو  زبسرـس  یغاب  وا  يارب  دنوادخ  دـش و  لبق  زا  رتباداش  ورتهب  بویا  و  تسـش ,  بآ  نآ 
رد ینان  هکت  اب  بویا  رـسمه  ما ,  ـن هـنـگـ یا رد  دـش . وا  سنوم  نخـسمه و  تسـشن و  بویا  راـنک  رد  هتـشرف  نآ  دـینادرگزاب و  يو  هبار 

تسیرگ و سپ ,  دنا . هتـسشن  اج  نآ  درم  رفن  ود  هدرک و  رییغت  لحم  نآ  عضو  دید  دیـسر , یگـشیمه  لحم  هب  نوچ  دـمآ و  هار  زا  تسد 
ار شیاه  تمعنو  یتمالس  دنوادخ  دید  نوچ  تفر و  ولج  دز . ادص  ار  وا  بویا  تسا ؟  هدمآ  ترـسرب  هچ  بویا ,  يا  تفگ :  دز و  دایرف 

تفر يا  هدع  شیپ  وا  هک  دوب  نیا  شتلع  تسا .  هدیرب  شرسمه  ناوسیگ  هک  درک  هظحالم  بویا  داتفا . رکش  هدجس  هب  هدنادرگرب ,  وا  هب 
سیگ نیا  دنتفگ :  تشاد  ابیز  یناوسیگ  هک  بویا  رـسمه  هب  هدـع  نآ  دربب . بویا  يارب  ات  دـنهدب  اذـغ  يرادـقم  درک  شهاوخ  نانآ  زا  و 

دید تفرگ .  بویا  يارب  ییاذغ  داد و  اه  نآ  هب  دیرب و  ار  دوخ  ياه  سیگ  بویا  رسمه  میهدب ؟  اذغوت  هب  ات  یـشورف  یم  ام  هب  ار  تیاه 
نآ يارب  ار  شناوسیگ  ندـش  هدـیرب  تلع  دـنزب . هناـیزات  دـص  ار  وا  هک  دروخ  دـنگوسو  دـش  ینابـصع  تسا ,  هدـیرب  شرـسمه  ناوسیگ 
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تشاد هکرت  دص  هک  هخاش  نکشم .))  دنگوس  نزب و  وا  هب  وریگرب  تتسد  هب  هکرت  هتسب  کی   : )) هک دومرف  یحو  وا  داد . حرـش  ترـضح 
تسا هدش  تیاور  نومضم  نیا  هب  بیرق  مه  سابع  نبا  زا  نازیملا : )   ) فلؤم درک . ادا  ار  دنگوس  دز و  شرسمهرب  هبرض  کی  تفرگرب و 

هب ار  ع )   ) بویا يالتبا  يارجام  , دوش یم  هظحـالم  هک  ناـن  هـمـچـ ـت ,  یاور ـن  یا تسا .  هدوب  فسوی  دـنزرف  اـشیم  رتخد  بویا  رـسمه  . 
لها همئا  زا  هدش  تیاور  رابخا  دنک . یم  دییات  ار  تیاور  نیا  هک  تسه  مه  تسا .  نازیرگ  نآ  زا  اه  ناسنا  عبط  هک  دنک  یم  دای  يا  هنوگ 

نبا زا  يرهوجزا  يرکـس  زا  ناطق  هک  هدـش  لقن  لاـصخ  زا  دـمآ . دـهاوخ  دـنک . یم  راـکنا  ار  نآ  تدـشب  یفنار و  بلطم  نیا  ع )   ) تیب
لاس تفه  دـشاب , هدرک  یهانگ  هک  نآ  نودـب  ع )   ) بویا دومرف :  هک  هدرک  تیاور  ع )   ) شردـپزا دـمحم  نب  رفعج  زا  شردـپ  زا  هرامع 

 , گرزب ای  کچوک   , یهانگ چـیه  دـنوش و  یم  فرحنم  هن  دـننک و  یم  هانگ  دنتـسه . كاپ  موصعم و  نوچ  دـننک  یمن  هانگ  دـش . ـالتبم 
هد ـنـ نزو تشز  شا  هرهچ  هن  دـش , هدـیدنگ  نفعتم و  شندـب  هن  شیاـهالتبا  زا  کـی  چـیه  رد  بویا  دومر :  و نـیـز فـ دـنوش . یمن  بکترم 

تـشحو شا  هدهاشم  زا  یـسک  هن  درک , ادیپ  رفنت  تلاح  شندید  زا  یـسک  هن  دمآ , نوریب  شندـب  زا  كرچ  ای  نوخ  يا  هرذ  هن  دـیدر , گـ
رد حـقـیـقـت ـد , ندر يرود کـ وا  زا  مدر  ـر مـ گا دنک . یم  ار  راتفر  نیمه  دزاس , یم  التبم  ار  نانآ  داتفا . مرک  شندب  ياج  چیه  هن  و  درک ,

يدوز هب  دوش و  یم  کمکو  دـییات  لاعتم  يادـخ  بناج  زا  وا  هک  دنتـسناد  یمن  مدرم  اریز  دوب , وا  يرهاظ  یلاح  ناشیرپ  رقفرطاـخ و  بـه 
نآ ار بـه  بو  ـ یا ـد  نواد خـ دـنراد . رارق  رتدـعبو  دـعب  هبترم  رد  هک  یناسک  سپـس  دـنناربمایپ و  مدرم  دروآ . یمدـیدپ  شراک  رد  شیاشگ 
هب ادـعب  تساوخ  یم  دـنوادخ  هک  ار  یگرزب  ياه  تم  ها نـعـ ره گـ ات  تخاس  التبم  دـیدرگ , راوخ  مدرم  همهر  رد نـظـ گرز کـه  يال بـ بـ
 : تسا هنوگ  ود  دـنوادخ  شاداپ  باوث و  هک  دـنربب  یپ  هلیـسو  نیا  هب  دـننکن و  تیبوبر  ياعدا  يو  هرابرد  دـندرک , دـهاشم  دـنک  اـطع  وا 

درخ و شیناوتا  يراداـن و نـ یناوتاـن و  رطاـخ  هبار  يراـمیب  راداـن و  ناوتاـن و  چـیه  هک  دـنبایرد  نینچم  ـ هو ـی  ـصا ـ ـص ـتـ خا یقاقحتـسا و 
ره هب  هنوگ و  ره  نامز و  ره  دهاوخب , ار  سک  ره  دزاس و  یم  التبم  يرامیب  هب  دـهاوخب  ار  سک  ره  دـنوادخ  هک  دـننادب  دنرامـشنریقح و 

دهد و یم  رارق  تربع  هیام  دهاو  يار هـر کـه بـخـ ار بـ ند هـا  ـیـ ـش ـفـا بـخـ ـش تاالتبا و  نیا  دشخب و  یمافـش  دهاوخب , وا  هک  يا  هلیـسو 
زا شیاهراکو  دـنک  یم  مکح  تلادـع  هب  اهراک  نیا  هیلک  رد  ـل  جوز عـ دـنادرگ . یم  تداعـس  اـی  تواقـش  بجوم  دـهاوخب  هک  ره  يارب 
نآ زا  دنراد  ناگدنب  هک  یتوق  ورینره و  دشاب و  نانآ  حالص  هب  رتشیب  هک  دنک  یم  شنا  ـ گد يار بـنـ ار بـ يراک  نآ  تسا و  تمکح  يور 

یناسک نینچمه  دندوب و  هدرم  وا  يالتبا  زا  شیپ  ار کـه  ـی  نا کـسـ مهعم .  مهلثمو  هلها  هل  انبهو  و   )) هیآ لیذ  رد  یمق ,  ریسفت  رد  تسوا . 
دوبهب ار  بویا  دنوادخ  هک  نآ  زا  بـعـد  دنداد . همادا  یگدنز  هب  وا  اب  نانآ  و  دنادرگرب . يو  هب  دندوب , هتـشذگ  رد  شیالتبا  زا  دـعب  هک  ار 

 , نایبلا عمجم  رد  نانمشد .  تتامش  دومرف :  دوب ؟ رت  تخس  تیارب  کی  مادک  دمآ  وت  رس  هب  هک  ییاهالب  نایم  زا  دندیسرپوا :  زا  دیشخب ,
درک هسوسو  ار  مدرم  ناط  ما شـیـ ـن هـنـگـ یا رد  دندرک . يرود  وا  زا  مدرم  هک  دش  تخس  نادنچ  بویا  ناطیـشلا .  ینـسم  ینا   )) هیآ لیذ 

رد دنهدن  هزاجا  درک  یم  يراتسرپ  تمدخ و  ار  يو  هک  شرسمه  هب  دننک و  نوریب  دوخ  نایم  زا  ار  وا  دننادب و  سجن  ار  ترـضح  نآ  هک 
تیاکـش دوب  هداد  وا  هب  ناحبـس  دنوادخ  هک  يدردزا  دوب و  ـنـد  مدرد هدرزآ و  تد  ـ ـش ـت بـ با ـن بـ با زا  بو  ـ یا دنک . دـمآ  تفر و  ناشنیب 

 . تسا هدش  تشاد .  همادا  درک . یمن 

 . بیعش هصاخ 11 ))  )) 1 توبن 2 / 

 (. ع  ) بیعش

یناهرب ناتراگدرورپ  بناـج  تسین .  وا  زج  يدوبعم  چـیه  امـش  میداتـسرف .)  ) ار بیعـش  ناـشردارب  نیدـم ,  مدرم )   ) يوس هب  و   . )) نآرق
دینمؤم رگا  دـینکم . داسف  نآ  حالـصا  زا  سپ  نیمز ,  ردو  دـیهدم  مک  ار  مدرم  لاوما  دـیهن و  مامت  ار  وزارت  هنامیپ و  تسا .  هدـمآ  نشور 

 ( ع  ) قدا ما صـ ـ ما دندوب ـ .)) ناراکنایز  نامه  دنتشادن . تنوکس  راید )  ) نآ رد  دوخ  ییوگ  دندوب , هدرک  بیذکت  تسا .  رتهب  امـش  يارب 
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مهیلع و هّللا  تاولص  ناربمایپ  متاخ  دمحم  بیعش و  لیعامـسا و  حلاصو و  دوه  درکن :  ثوعبم  ربمایپ  جنپ  زج  برعزا  لجوزع  دنواد  خـ : 
مان دـنا  هتفگ  یـضعب  خـیراوتلا :  یف  لماکلا  هدنـسیو  نـ دوب ـ . ناربمایپ  بیطخ  بیعـش ,  (ص : )  ادـخ ربمایپ  تسیرگ ـ .  یم  رایـسب  بیعش 

 . تسا نیدـم  نادـنزرف  زا  لـیکیم  نب  بیعـش  وا  یلوـق :  هب  تسا .  میهاربا  نب  نیدـم  نب  تباـث  نب  اـقنع  نب  نوفیـص  نب  نورثـی  بـیعش : 
هدوب طول  دوب . طول  درک . ترجه  ماش  هب  وا  هارمهو  دروآ  نامیا  میهاربا  هب  هک  تسا  یناسکزا  یکی  نادـنزرف  زا  هکلب  تسی ,  ـیـم نـ هار ـ با
نامه  :)) دومرف یم  درک , یم  داـی  بیعـش  زا  هاـگره  اـنیبان . ینعی  مینیب ))  یم  فیعـضدوخ  ناـیم  رد  ار  وت  و   )) هلمج ياـنعم  تسا  تسا . 

هب لجوزع  دنواد  خـ ـر(ع : )  قا ما بـ ـ ما دمآ ـ . یم  رب  نانآ  هدهع  زا  یبوخ  هب  دوخ  موق  هب  ییوگباوجو  هجاحم  رد  نوچ  ناربمایپ ))  بیطخ 
رازه تصـش  ار و  اه  نآ  نادـب  زا  رفن  رازه  لـهچ  درک , مهاوخ  باذـع  ار  رفن  رازه  دـصوت  موق  زا  نم  هک :  دومرف  یحو  ع )   ) یبن بیعش 

هب نم  مشخ  يارب  دـندرک و  تاشامم  ناراکهنگ  اـب  نوچ  دومرف :  یحووا  هب  لـجوزع  يادـخ  ارچ ؟ ار  ناـکین  اـما  يرآ ,  ار . ناـشناکینزا 
رد هک  دـندو  هورگ بـ کی  نادـنزرفزا  اروعاـب  نب  معلب  اـمهیلع و  هّللا  تاولـص  بویا  بیعـش و  یناـمی :  هبن  ـب بـن مـ هو دـندماین ـ . مشخ 

طول نارتخد  میهاربا  دندرک و  ترجاهم  ماش  هب  يو  هارمه  دندروآ و  نامیا  وا  هب  تفای ,  تاجن  دش و  هدـنکفا  شتآ  هب  میهاربا  هک  يزور 
نیدـم مدرم  يوس  هب  دنتـسه . هورگ  نیا  لسن  زا  هیلع  هّللا  تاولـص  میهاربا  زا  دـعب  لیئارـسا و  ینب  زا  شیپ  دروآ . رد  نانآ  يرـسمه  هب  ار 

هک درک  یم  تموکح  داتسرف . نانآ  يوس  هب  ار  هیلع  هّللا  تاولص  بیعش  دنوادخ  هک  دندوبن . بیعش  هلیبق  هریت و  زا  نیدم  یلاها  داتـسرف و 
داقتعا دنواد  ـن بـه خـ یا هوال بـر  ـد و عـ ندو شور بـ ـفـ نار شور و گـ کـم فـ دنتشادن . ار  وا  اب  هلباقم  يارای  شرـصع  ناهاشداپ  زا  کی  چیه 

, دندرک یم  نزو  ای  هنامیپ  ار  يزیچ  ناشدوخ  يارب  هاگره  دندوب و  شکرـس  ینا  ـ مدر ـد و مـ ندر ـب مـی کـ یذ ار تـکـ وا  ربمایپ  دنتـشادن و 
. دننکن ار  اهراک  نیا  هک  درک  داد . نامرف  ناشیاهوزارت  اه و  نامیپ  زا  نتـساک  یکاروخ و  دنتـشاد . دندرک . یم  نزو  هنامیپ و  لماک  ار  نآ 

یحو نم  هب  لاعتم  يادـخ  دومرف :  بیعـش  يدنـسپ ؟  یمن  ای  يدنـسپ  یم  ایآ  ییوگ ؟  یم  هچ  منک  یم  هک  ییاهراک  هراـبرد  هک  داتـسرف 
زا ار  شموق  وا و  درک و  بیذکت  ار  راکبان . هاشداپ  دوش :  یم  هتفگ  وا  هبدهد  ماجنا  ینک  یم  وت  هک  ار  ییاهراک  هاشداپ  هاگره  هک  دومرف 

ظعو رب  بیعش  مینک .))  یم  نوریب  نامیدابآ  زا  دنا  هدروآ  نامیاوت  اب  هک  ار  یناسک  وت و  بیعش ,  يا   : )) دیوگ یم  دنار . نوریبدوخ  رهش 
مینکاهر دنا  هدیتسرپ  یم  ام  ناردپ  ار  هچ  نآ  هک  دهد  یمروتـسد  وت  هب  وت  زامن  ایآ  بیعـش ,  يا   : )) دـنتفگ دوزفا . نانآ  هب  دوخ  زردـنا  و 

دنوادخ دندروآ . مهارف  ار  وا  رازآ  تابجومدوخ  نیمزرـس  زا  بیعـش  دیعبت  اب  نانآ  مینکن )) ؟  فرـصت  شیوخ  لیم  هب  دوخ  لاوما  رد  یـا 
نآ زا  دنتسناوت  یمن  هک  يروط  هب  دش  غاد  ناشیاه  بآ  دندرب و  رس  دنتخپ . امرگ  زا  هک  يروط  هب  تخاس ,  طلسم  ناشیا  رب  ار  ربا  امرگ و 

نانآ رس  زارف  رب  هایـس  ير  ـ با ـد  نواد خـ (( ((. 15  )) هکیا باحصا  و   : )) هک لاعتم  يادخ  نخس  يانعم  تسا  نیا  دنتفر و  دنتـشاد  دنـشونب .
ناج نانآ  زا  يدحا  تخوس و  ار  ناگمه  هک  داتسرف  ناشیا  رب  ـی  ـش ـ تآ ربا  نآ  زا  دنوادخ  دندش و  عمج  نآ  هیاس  رد  مدرم  ودومن  رادیدپ 

 ( ع  ) ـعـیـب ـش زا  (ص )  اد لو خـ ـ ـسر رو  ـ ـض رد حـ ها  ـ گر هـ ۀـلظلا .))  موی  باذـع  مهذـخا  و   )) هفیرـش هیآ  يانعم  تسا  نیا  دربن و  رد  هب 
دنتفر هکم  هب  دندوب , هدروآ  نامیا  وا  هب  هک  یناسک  ترض و  نآ حـ ـد  ند ـ ـش تسایبنا .  بیطخ  تمایق  زور  رد  وا  دومرف :  یم  دش , یمدا  یـ

رد دـیزگ و  تماقا  اج  نآ  رد  تفر و  نیدـم  هب  هکم  زا  بیعـش  حیحـص ,  تیاور  بـنـا بـه  دـندوب . اج  نآرد  دـنتفر  ایند  زا  هک  ینامز  اـت  و 
. داتسرف شموق  يوس  هب  ار  بیعش  لاعتم  دنوادخ  سابع :  نبا  درک ـ . رادیدار  وا  اهیلع , هّللا  تاولـص  نارمع ,  نب  یـسوم  هکدوب  اج  نیمه 

دوخ نارازگراک  هب  دـنا , هتفرگ  رارق  هافر  تمعن و  رد  مدرم  دـید  هاشداپ  هک  یماـگنه  دـید . اـه  تنحم  جـنر و  مدرم  نآ  تسد  زا  بیعش 
ياهالاک زا  دنتـساک و  ار  ناشیاهوزارتو  اه  هنامیپ  دنتخاس و  نارگ  ار  ناشیاه  خرنو  دندرک  راکتحا  مدرم  رب  ار  ییاذـغ  داوم  هک  داد  ماغیپ 

ار عضو  نیا  نوچ  هیلع ـ  هّللا  تاولـص  دنتخادنا . هار  هب  داسف  یهابت و  نیمزرد  دندز و  زابرـس  ناشراگدرورپ  نامرف  زا  دندرک و  مک  مدرم 
مسرت یم  ریگارف  يزور  باذعزا  امش  يارب  منیب و  یم  یبوخ  عضو  رد  ار  امش  دینکن . مک  ار  وزارت  هنامیپ و   : )) دومرف نانآ  هب  درک  دهاش 
هاشداپ هاگره  هک  تسا  هدش  مالعا  نم  هدر بـه  ـد بـه مـن کـ نواد ـیـی کـه خـ حو درادربداقتنا . زا  تسد  هک  داتـسرف  ماغیپ  وا  هب  هاشداپ  ((. 
ناشرـس زارف  رب  ربا  داتـسرف و  نانآ  درک . نوریب  يدابآ  دروآ . دورفوا  رب  ار  دوخ  باذع  مشخ و  دنوادخ  يا  هدیـسروت  هک  دـسرب  ییاج  هب 
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یم درک . غاد  نانآرـس  رب  ار  باتفآ  يدابآ  رد  ناشهار و  رد  داتـسرف و  نازوس  داب  نانآ  رب  ناـشیاه  هناـخ  رد  دـنوادخ  پـس  دـنکفا . هیاـس 
مک ار  مدرم  سنج  دندیشک و  یم  لماک  ار  وزارت  هنامیپ و  هک  دنتفر  يا  هناخ  دنتسیرگن . یمدوب  هدرک  هیاس  ار  شریز  هک  يربا  هب  دنتفر و 

داتسرف ورف  يدابآ  لها  رب  یشتآ  باذع و  ربا  نآ  زا  هاگ  نآ  دیشک و  نوریب  ناراکهنگ  نای  زا مـ ار  ـه  نا ـل خـ ها نآ  ـد  نواد خـ دنداد . یمن 
تبحمزا ربمایپ  بیعش  سوا :  نب  دادش  درک ـ . رمع  لاس  ودو  لهچ  تسیود و  هیلع ـ  هّللا  تاولـص  بیعـش ـ  درک . كاله  ار  نانآ  همه  هک 

زا ای  تسا  تشهب  قوش  زا  ایآ  تسیچ ؟  يارب  هیرگ  نیا  بیعـش ,  يا  دومرف :  یحو  ودـب  دـشانیبان . هک  تسیرگ  نادـنچ  لـجوزع  يادـخ 
تبحم هکلب  شتآ ,  سرت  زا  هن  میرگ و  یم  وت  تشهب  هب  قوش  زا  هن  هک  یناد  یمدوخ  وـت  ارورـس , ادوـبعم و  در :  ضرع کـ شتآ ؟  سرت 

يا دوـمرف :  یحو  وا  ـد بـه  نواد خـ پـس ,  دوـش . هچ  نماـب  هک  كاـب  هچ  ارم  منکفا ,  رظن  وـت  هب  هاـگ  ره  ما و  هدز  هرگ  دوـخ  لد  هب  ار  وـت 
وت رازگتمدـخ  ار  نارمع  نب  یـسوم  دوخ  میلک  ور , نیا  زا  و  بیعـش ,  ياداب  وت  ياراوگ  نم  ياـقل  سپ  تسا ,  نینچ  یتساربرگا  بیعش , 
نآ مان  هک  تسا  برع  ربمغ  ـیـن پـیـ مو سـ ع )   ) شـعـیـب 1 ـ  لصف .  دنچ  رد  نآرق  ردوا  موق  بیعش و  تشذگرس  هرابرد  يراتفگ  مدرک . 

صـصق و ارعـشو و  دوه  فارعا و  ياه  هروس  رد  ار  وا  ياهارجام  دـمحمو . بیعـشو  حـلاصو  دوه  زا :  دـنترابع  هدـش و  هدرب  نآرق  رد  اه 
یکیو دوب  ع )   ) یسوم راگزورمه  و  برعلا ـ  هریزج  ماش و  هار  رس  رب  يرهش  نید ـ  مدر مـ زا مـ تر  نآ حـضـ تسا .  هدرک  رکذ  توبکنع 

دنک راک  لاس  هد  دـهاوخب  مه  رگا  ودـنک  راک  وا  يارب  لاس  تشه  هک  طرـش  نیا  هب  دروآرد  ع )   ) یـسوم جاودزا  هب  ار  دوخ  رتخد  ود  زا 
یم تب  بیعـش  ینیدـم  موـق  تفر .  رـصم  هب  شا  هداوناـخاب  دوـمن و  یظفاحادـخ  وا  اـب  هاـگ  نآ  درک و  (. 27 صـصق /   ) تسوا اب  راـیتخا 
دوه  ) تفای عویـش  نانآ  نایم  رد  وزارت  هنامیپ و  زا  نتـساک  دندوب . رادروخرباه  خرن  ینازرا  یناوارف و  هافر و  تینما و  تمعن  زا  دندیتسرپ .

ندرک مک  هعماج و  رد  يزیگناداسف  یتسرپ و  تبزا  ار  مدرم  داد  روتـسد  وا  هب  دات و  ـ ـسر نا فـ ـ ـش ـ یا يو  ـ ـس بـه  رگید .) ياـه  هروس  84 و  / 
رـس هب  هک  ار  ییالب  باذع و  درک و  ناش  هظعوم  نداد  دیونو  میب  قیرط  زا  درک و  توعد  دوب  رومام  هچ  نآ  بـه  دـنک . یهن  وزارت  هنامیپ و 

دوزفین داد . جرخ  هب  ناوارف  شـشوک  نانآ  تحیـصن  داشرا و  رد  يو  دومرف . دزـشوگ  نانآ  هب  دوب , هدمآ  طول  حلاص و  دوه و  حون و  موق 
دندرک یم  ناشدیدهت  دندرک و  نانآ  رخسمت  یناسررازآ و  دندروآ . نامیا  وا  هب  كدنا  يرامـشاهنت  و  اه ) هروس  رگید  دوه و  فارعا و  )

ادخ هار  زا  دنناسرتب و  دندوب  هدروآ  نامیاادخ  هب  هک  ار  یناسک  ات  دنتسشن , یم  یهاگرذ  ـر هـر گـ ـس دنرادرب . بیعـش  يوریپ  زا  تسد  ات 
 / ارعش  ) تسوگغورد هدش و  نوسفا  هک  دندرک  یم  ار مـتـهـم  ع )   ) نا شـعـیـب ـ نآ (. 86 فارعا /   ) دنناشک ناشفارحنا  هب  دنراد و  ناشزاب 
یم نوریب  ناشرهـش  زا  دنا  هدروآ  نامیا  وا  هب  هک  ار  یناسکو  يو  هک  دندرک  دیدهت  دندناسرت و  ندـش  راسگ  ـنـ ـسزا ار  وا  و  ( 185 186 ـ 

ناشیا ندروآ  ناـمیا  زا  راوگرزب  نآ  هک  ییاـج  ـد تـا  نداد ـه  مادا ـعـیـب  ـش (. 88 فارعا /  ) دـندرگزاب اـه  نآ  نییآ  هب  هک  نیا  رگم  دـننک ,
نایم اراگدرورپ , راب   : )) تفگ درک و  شیاشگو  حتف  بلط  دنوادخ  زا  و  ( 93 دوه /   ) تشاذگاو ناشدوخ  لاح  هب  ار  اه  نآ  دش و  دیمون 

ینارواد .))  نیرتهب  وت  هک  نک  يرواد  قح  هب  ام  موق  ام و 
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رگا هک  دندرک  یم  هرخـسمار  بیعـش  هک  یلاح  رد  و  ( 189 ارعـش /   ) داتـسرف نانآ  رب  ار  دولآربا  زور  باذـع  ـد  نواد دو کـه خـ ـن جـا بـ یا
ار نانآ  ( 37 توـبکنع /  , 91 فارعا /   ) هزر لـ ـیـن  مز و  ( 94 دوـه /   ) هحیـص نکفاورف ,  اـم  رب  نامـسآ  زا  يربا  هکت  ییوـگ  یم  تـسار 
و ( 94 دوه /   ) داد تاجن  دـندوب , هدروآ  نامیا  وا  هب  هک  ار  یناسک  بیعـشد و  ـ نواد دـندمآ و خـ رد  اپ  زا  دوخ  ياه  هناخ  رد  تفرگورف و 

تحیـصن ار  امـش  مدرک و  غالبا  امـش  هب  ار  مراگدرورپ  ياه  مایپ  نم  هنیآ  ره  نم ,  موق  يا  دومرفو :  دـنادرگ  يور  ناـنآ  زا  ترـضح  نآ 
باتک رد  دنوادخ  تسا و  یهلا  دنمجرا  ناگداتسر  را فـ رد شـمـ تر  نآ حـضـ ع .)   ) بیعش يونعم  تیصخش  2 ـ  (. 93 فارعا /   . ) مدومن

فارعا و ياـه  هروس  رد  هژیو  هب  هتفگ ـ  شموق  اـب  هک  ینانخـس  زا  تسا و  هدرک  دـیجمت  فیرعت و  نارب  ـ ما نآ پـیـ دـننامه  زین  وا  زا  دوـخ 
هدوب بدؤم  هداعلا  قوف  مدرم  ابو  ادخ  هب  تبسن  يو  هک  هدش  روآدای  هدرک و  تیاکح  یناوارف  یهلا  مولع  یقیقح و  فراعم  ارعـش ـ  ودوه 

مه دنوادخ  دناوخ و  یم  (27 ارعش /   ) ناحلاص زا  و  ( 88 دوه /   ) 178)و مـصـلـح ار /  شـعـ  ) ـیـن ما لو  ـ ـسر ار  دو  راو خـ ـ گرز نآ بـ تسا . 
تارو تـ تاروت .:  رد  بیعش  دای  3 ـ  درک . تمدخ  ار  يو  لاس  هد  تدـم  ع )   ) هّللا تسا .  هدرک  دـییات  ار  اه  نآو  لقن  وا  لوق  زا  ار  اه  نیا 

 ( نیدم  ) نایدم هب  رصم  زا  وا  رارف  یسو و  تسد مـ هب  یطبق  لتق  ناتساد  نمـض  رد  اهنت  هکلب   , هدرکن وگزاب  ار  وا  موق  بیعـش و  يار  ـ جا مـ
 . تسا هدرب  مان  نایدم ))  نهاک  لیئوعر ,   )) مان هب  يو  زاو  هدرک  هراشا  وا  هب 

 . نوراه یسوم و  هصاخ 12 ))  )) 1 توبن 2 / 

 (. ع  ) نوراه یسوم و 

ار یناربمایپ  و   ((. )) تسا يزردـنا  ییانـشور و  ناراگزیهرپ  يارب  ناشباتکو )   ) میداد ناـقرف  نوراـه  یـسوم و  هب  تقیقح  رد  و   . )) نآرق
ار ناشیا  تشذگرس )   ) هک میا )  هتخیگناربزین   ) ار یناربمایپ  میدومن و  تیاکح  وت  رب  البق  ار  نانآ   ( يارجام  ) تقیقح رد  هک  میداتـسرف )  )

تشاد دعجم  ییاهوم  یسیع   : مدید ار  میهاربا  یـسوم و  یـسیع و  نم ,   : دومرف (ص )  ادخ ربمایپ  سابع :  نبا  میا ـ .  هدرکنوگزاب  وت  يارب 
دوخ ینعی  دیرگنب , ناتدوخ  رای  هب  دومرف :  دوب ؟ دوب . (( 16  )) طز مدرم  لکش  هب  هتشهورف و  فاص  ياهوم  دوب . هنیس  خارفو  يور  خرس  و 

هک تفر  ع )   ) یـسوماریز يراد ,  دـیما  هچ  نآ  هب  اـت  شاـب  رتراودـیما  يرادـن  دـیما  هچ  نآ  هب  ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما (ص ـ .)  ادـخ لوسر 
هناشن ار . ییادخ  شیاتـس  ساپـس و  ع : )   ) یلع ماما  دوب ـ . لسرم  يربمایپ   , تشگرب دوخ  هداوناخ  يوس  هب  یتقواما  دروایب  شتآ  يرادقم 

ار یمود  ـه  نو ـم نـمـ هاو ـر بـخـ گا و  دشاب ـ . هتـشاد  يا  هچنابز  نابز و  ای  يرازبا  وضع و  هک  نآ  یب  دـنایامن , وا  هب  گرزب  یتیآ  دوخ  ياه 
 ((. مدـنمزاین یتسرف  ورف  میارب  هک  ییبوخ  نآ  هب  نم  اراـگدرورپ ,  : )) دـیامرف یم  هک  اـج  نآ  منک ,  یم  داـی  هّللا  میلک  یـسومزا  مرواـیب , 
 ( : (ص ادـخ ربماـیپ  درک ـ . یم  هیذـغت  نیمز  هزبس  فلع و  زا  اریز  تساوخن ,  ندروخ  يارب  یناـن  زج  يزیچ  دـنوادخ  زا  وا  هک  ـنـد  گو سـ

یمایآ یـسوم ,  يا  دومرف :  یحو  ع )   ) نارمع نب  یـسوم  هب  دنوادخ  ع : )   ) قداص ما  ـ ما تفگ ـ .  نخـس  یـسوماب  محل  تیب  رد  دنوادخ 
هب نم  دو :  ـ مر ـی فـ حو راگدرورپ . يا  هن ,  درک :  ضرع  مدرک ؟  باختنا  ار  وت  منخس  يارب  مدیزگربار و  وت  مناگدیرفآ  نایم  زا  ارچ  یناد 

یسوماب دنوادخ  هک  ینامز  (ص : )  اد ـبـر خـ ما پـیـ دشاب ـ . وت  زا  رت  عضاوتم  نم  ربارب  رد  هک  متفاین  ار  یسک  نآ  يوررد  متسیرگن و  نیمز 
كرابت و يادخ  دـید ـ . یم  رات  بش  لد  رد  هایـس  گنـس  يور  رب  ار  هچروم  تکرح  یگنـسرف  هد  هلـصاف  زا  ترـضح  نآ  تفگ ,  نخس 
دوب و یسوم  لیئارسا  ینب  زا  ربمایپ  نیتسخن  نم ـ .  یسومو و  دواد  میهاربا و  دیزگرب :  ریـشمش  يارب  دیزگرب . ات  راهچ  يزیچ  ره  زا  یلاعت 

تظافح تیامح و  نم  تمازا  وا  هزادنا  هب  هک  مدیدن  ار  ناربمایپ  زا  يدحااریز  دیتسرف , دورد  دایز  یسوم  بـر  دندوب ـ . یسیع .  ناشنیرخآ 
هک مدـش  هتخیگنارب  یلاح  رد  زین  نم  دـنارچ و  یم  ار  دوخ  هداوناخ  نادنفـسوگ  هک  دـش  هتخی  ـگـ نار ـی بـ لا رد حـ ـی  ـسو مـ دـشاب ـ . هدرک 

دهاوخ نیب  زا  یسوم  تسد  هب  وا  تنطلس  دیمهف  نوعرف  هک  یماگنه  ع : )   ) قداص ماما  مدنارچ ـ .  یم  دایج  رد  ار  ما  هداوناخ  نادنفسوگ 
نوعرف پـس ,  دـنتخاس . هاگآ  تسا  لیئارـسا  ینب  زاوا  هک  نیا  یـسوم و  بسن  زا  ار  وا  نانآ  دـننکراضحا و  ار  نانهاک  داد  روتـسد  تفر , 
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رازه دنچ  تسیب و  یـسوم  يدوبان  يار  ییاج کـه بـ ات  دنردب  ار  لیئارـسا  ینب  رادراب  نانز  مکـش  داد  یم  روتـسددوخ  ياهورین  هب  هتـسویپ 
هب ناربمایپ  (ص : )  اد ـبـر خـ ما پـیـ درک ـ . یم  ظفح  ار  وا  یلاعتو  كرابت  يادخ  هک  اریز  دشن , یسوم  نتشک  هب  قفوم  اما  تشک ,  ار  نینج 
 ( ع  ) نوراه ـی و  سو يا مـ نا هـ ـتـ ـساد نو  ـ مار يرا پـیـ گـفـتـ نارمع .  نب  یـسومرگم  دننک , یم  تاهابم  اه  نآ  یناوارف  دوخ و  ياه  تما 

ناربمایپ و رتهم  هک  تسا  یمزعلااولوا  ربمایپ  جنپ  زا  یکی  ع )   ) یـسوم وا . یگدنب  ماقم  دـنوادخ و  دزن  یـسوم  تلزنم  1 ـ  لصف .  دنچ  رد 
زا وت و  زا  میتفرگ و  نامیپ  ناربمایپ  زا  هک  ار  یماگنه  نکدای )   ) و  : )) دـیامرف یم  هدرب  مان  ناربمایپ  نیا  دنتـسه . تعیرـشو  باتک  بحاص 

حون هب  ـه  کار نآ چـه  ـن ,  ید زا   : )) دیامرف یم  زین  و  میتفرگراوتسا ))  ینامیپ  نانآ  همه  زا  میرم و  رسپ  یسیع  یـسوم و  میهاربا و  حو و  نـ
یـسیعو یـسوم  میهاربا و  هب  نآ  هرابرد  هک  ار  هچ  نآو  میدرک  یحو  وت  هب  ار  هچ  نآ  درک و  عیرـشتامش  يارب  درک , شرافـس  نآ  هرابرد 

 : تسا میداـهن .))  تنم  نوراـه  یـسوم و  رب  هنیآ  ره  و   : )) دـیامرف یم  هداـهن  تنم  شردارب  وا و  رب  ناحبـسدنوادخ  میدومن .))  شراـفس 
لدـکاپوا و هک  اریز  نک  دای  یـسوم  زا  باتک  نیا  ردو   : )) تسا هدوتـس  هجو  نیرتوک  ار بـه نـیـ ـی  ـسو مـ نوراه .))  یـسوم و  رب  دورد  ))

دیامرف یم  زین  و  میتخاس .))  کیدزن  دوخ  هب  ار  وا  میتفگ  یمزار  يواب  هک  یلاح  رد  میداد و  ادن  وا  هب  روط  تسار  دوب . ربمایپ  يا  هداتسرف 
ـ  ـه 88 یآ  ) ما ـعـ نا هرو  ـ ـس رد  ینتفگ .))  نخـس  تفگ  نخـس  یـسوم  اب  دنوادخ  و   : )) دیامرف یم  نینچمه  دوب .)) دنموربآ  ادـخ  دزن  و  : ))

دنوادخو دندوب  حلاص  راکوکین و  ینامدرم  نا هـمـگـی  ـ نآ تسا کـه  هدناسر  عالطا  هب  هدرب و  مان  ایبنا  رگید  رانکرد  ترضح  نآ  زا  ( 84
هدرک و دای  ناربما  هر پـیـ ـ مز رد  ار  يو  ـم نـیـز  یر مـ دومرف . ناشتیادـه  تسار  هار  هب  دـیزگربار و  ناـنآ  داد و  يرترب  ناـیناهج  رب  ار  ناـشیا 

عومجم ع )   ) یسوم نیاربانب ,  تسا .  هدرک  ناشینازرا  تمعن  دنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  هک  هدومرف  هروس  نیمه  هیآ 58  رد  سپس 
و  , تیاده یگدـیزگرب ,  یکاپ ,  حالـص و  يراکوکین ,  ادـخدزن , يدـنموربآ  ادـخ , هب  یکیدزن  صالخا ,  تسا :  هتـشاد  ار  تافـص  نیا 

باتک نیا  زا  دوخ  ياج  رد  یسوم ,  اب  ادخ  نتفگ  نخـسو  تلاسر  توبن و  يانعم  زین  تافـص و  نیا  يا  مـعـنـ ادخ . تمعن  زا  يرادروخرب 
ـمـت حرو اوشیپ  نوچ  یتافـص  اـب  ار  نآ  هدرک و  داـی  تاروت ,  ینعی  هدومرف ,  لزاـن  یـسوم  رب  هک  یبا  زا کـتـ ـد  نواد خـ میا .  هدرک  ثحب 

هدرک فصو  ( 44 هدئام /   ) ـت سا ـی  یا ـنـ شورو تیاده  نآ  رد  هک  نیا  و  ( 48 ایبنا /   ) زردناو ییان  ـ شور نا و  ـ قر فـ (, 12 فا /  ـقـ حا هرو  (سـ
زا اج  دن  رد چـ مـنـتـهـا , میتشاگن .))  یلیـصفت  يزیچ  ره  يارب  يدنپ و  يدرومره  رد  وا  يارب  تاروت )   ) حاولا رد  و   : )) تسا هدومرفزین  و 

ناریو وا و  تسد  هب  نیط  ـ ـس فـلـ دـندیزرو . فـالتخا  نآ  هراـبرد  دـندرک و  فیرحت  ار  تاروت  لیئارـسا  ینب  هک  تسا  هدومرف  میرک  نآرق 
حتف سپسو  دالیم  زا  لبق  تشه  داتشه و  دصناپ و  لاس  رد  لبا  دوهی بـه بـ ندیناچوک  تاروت و  ندنازوس  و  نامیلـسدبعم )   ) لکیه ندرک 

نیطسلف و هب  هرابود  تشگزاب  يارب  دوهی  هب  نداد  هزاجا  دالیم و  زا  شیپ  تشه  یس و  دصناپ و  لاس  رد  یشنماخه  شروک  تسد  هب  لباب 
ياهارجام واه  ناتـساد  تمـسق  رد  باتک  موس  دـلج  رد  اـم  دـنخیرات و  فورعم  ثداوح  زا  نهاـک  يارزع  هلی  ـ ـسو تارو بـه  ـتـن تـ ـشو نـ

ره زا  شی  بـ ع )   ) ـی ـسو ما مـ ـم نـ یر نآر کـ رد قـ نآرق .  رد  ع )   ) یـسوم ياه  ناتـساد  2 ـ  میدرک .  هراشا  اه  نآ  هب  ع )   ) حیسم ترـضح 
هروس شش  یسرد و  هدش و  دای  يو  زا  نآ  ياج  ـصـت و شـش  ـش ـد و  ـص ـکـ یرد دنا , هدرمـش  هک  يروط  هب  تسا و  هدمآ  يرگیدربمایپ 

دراد و هزجعم  رتشیب  ناربمایپ  همه  زا  ع )   ) یـسوم تسا .  هدش  هراشا  لیـصفت  ای  لامجا  هب  ترـضح  نآ  ياهارجام  هب  نآرق  ياه  هروس  زا 
خلم موجه  نافوط ,  اضیبدی , اهدژا , هب  شیاصع  ندش  لیدبت  دننام  تسا ,  هدشدای  وا  ناشخرد  تازجعم  زا  يدایز  رادـقم  میرک  نآرقرد 

 , نآ رباصع  ندز  اب  گنس  زا  اه  همشچ  ندیشوج  نیچردلبو ,  نیبگنازگ  نداتسرف  ورف  ایرد و  نتفا  ـکـ ـش نو ,  ـ خو هغابروق  شپـش و  اه و 
ياه ناتـساد  زا  ییاه  ـه  ـشو لا گـ ياد مـتـعـ مـال خـ رد کـ اـه . نیا  زج  مدرم و  رـس  زارفرب  روط  هوک  ندرک  دـنلب  ناـگدرم ,  ندرک  هدـنز 
تماو ناربمایپ  ياه  ناتـساد  هب  هراشا  رد  ـم  یر نآر کـ قـ تسا .  هدرکن  رکذ  ار  اه  نآ  قیاقد  تایئزج و  یمامت  نکیلو  هدمآ ,  ع )   ) یـسوم

 . تسا هدرک  هدنـسب  دراد , تیمها  مدرم  داشرا  تیاده و  فده  تهج  رد  ناشدرکدای  هک  اه  نآ  زا  ییاه  شخب  هب  دـشاب , یم  نانآ  ياه 
هب هدید  یلیئارسا  هداوناخ  کیرد  رصم  رد  يو  هک  نیا  زا  دنترابع  دشاب , یم  یسوم  ياه  ناتساد  زا  یتایلک  لماش  هک  ییا  ـن بـخـش هـ یا

لین رد  ار  نآ  داهن و  ـی  قود صـنـ دندیرب . یم  رس  ار  لیئارسا  ینبرـسپ  نادازون  نوعرف  روتـسد  هب  هک  دوب  ینامز  ردوا  دلوت  دوشگ و  ناهج 
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وشن و نوعرف  هناخ  رد  ع )   ) یسوم بیترت  نیدب  دنک و  گرزبو  دهد  ریـش  ار  وا  ات  دینادرگرب  شردام  هب  تفرگار و  وا  نوعرف  تخادنا و 
درم نآ  صاـصق  هب  ار  وا  شناـیرابرد  نوـعرف و  هک  نیا  سرت  زا  تشک و  ار  ناـیطبق  زا  یکی  دیـسر , غو  ـن بـلـ ـس ـتـی بـه  قو تفاـی .  اـمن 

تدـم هک  نآ  زا  سپ  درک و  جاودزا  وا  نارتخد  زا  یکی  اـب  دـنام و  (ع )  ربماـیپ بی  ـعـ ـش دز  ـن نـ ید رد مـ وا  تخیرگ .  نیدـم  هب  دنـشکب ,
بـش نآ  رد  نوچو  دید  شتآ  روط  هوک  بناج  زا  دش , رـصم  یهار  دوخ  هداوناخ  اب  دناسر و  نایاپ  هب  ار  بیعـش  هب  تمدـخ  يار  ـ برر مـقـ

يرادقم ات  تفر  شتآ  نآ  فرط  هب  شدوخو  درک  فقو  دندوب مـتـ هک  اج  نامه  رد  ار  دوخ  هداوناخ  یـسوم  دـندوب , هدرک  مگ  ار  هار  رات 
تخردزا تکربرپ ,  ـیـن  مزر نآ سـ رد  يداو  ـت  سار ـل  حا سـ دسرپب . وا  زا  ار  هار  دشاب  شتآ  رانک  یسک  هچنانچ  ای  دروایب  ناشیارب  شتآ 

يارب ار  يو  داد و  وا  هب  ار  اضیبدی  اصع و  هزجعم  هلمج  زا  يربمایپ  تیآ  هن  دیزگرب و  شت  ـ لا ـ ـسر هب  تفگ و  نخـس  يو  اب  داد و  ادن  وا  هب 
نو ـ عر دز فـ نـ ع )   ) ـی ـسو مـ دورب . نوعرف  يوس  هب  داد  روتـسد  ودرک  باختنا  لیئارـسا  ینب  تاجن  ناینوعرف و  نوعرف و  هب  یهلا  مایپ  غالبا 

درادرب ناـش  هجنکـش  رازآ و  زا  تسد  دـنک و  هناور  يو  اـب  ار  لیئارـسا  ینب  اـت  تساوـخ  يو  زا  دـناوخارف و  قـح  نـییآ  ار بـه  وا  ـت و  فر
 . تفر ع )   ) یـسوم گـنج  هب  نارگوداـج  يوداـج  هبرح  اـب  تفرن و  راـبریز  نوـعرف  داد . ناـشن  نوـعرف  هب  ار  اـضیب  دـی  اـصع و  هزجعمو 
ام دیعلب . ار  اهوداج  نآ  یمامت  دش و  لیدبت  ییاهدژا  هب  اصع  هاگان  و  دـنتخاس . رادومناهرام  اهدژا و  دوخ  ياه  يرگوداج  اب  نارگوداج 

نانچمه ع )   ) یـسوم درواین . نامیا  درک و  دیدهت  ار  نارگوداج  درـشف و  میدروآ .  نامیا  نوراه ,  یـسوم و  يادخ  نایناهج ,  يادـخ  هب 
زا سپ  یکی  ار  نوخ  هغابروق و  شپـش و  خـلم و  نافوط و  نوچمه  شیوخ  توبن  ياـه  هناـشن  درک و  یم  توعدار  شناـیرابرد  نوعرف و 
یم دمآ , یم  ناشرـس  رب  هک  ییالب  يراتفرگره و  دندرـشف و  یم  ياپ  دو  ـی خـ ـش ـکـ ندر را و گـ ـتـکـبـ ـسا داد . یم  ناشن  نانآ  هب  يرگید 

اباعطق ار  لیئارـسا  ینب  دروآ و  میهاوخ  نامیا  وت  هب  امتح  ناوخب .  ام  ياربدراد  وت  دزن  هک  يدهع  هب  ار  تراگدرورپ  یـسوم ,  يا   : دـنتفگ
, اذ لـ دـندرک . یم  ینکـش  نامیپ  هرابود  درک  یم  فرطرب  ناـشیا  زا  دوب  هدـش  ررقم  ناـشیارب  یتدـم  اـت  هک  ار  تخاـس .  میهاوخ  هناور  وت 

دوخ دندیسر . ایرد  لحاس  هب  هک  نیاات  دنتفر  دندرک و  تکرح  نانآ  دهد و  تکرح  هنابشار  لیئارسا  ینب  داد  روتـسد  یـسوم  هب  ـد  نواد خـ
يدوز هب  تسا و  نم  اب  دنـسر . یمام  هب  دنتفگ :  یـسوم  هتـسد  راد و  دـندید , ار  رگیدـکی  هورگ  ود  هک  نیمه  تخادرپ و  نانآ  بیقعت  هب 

نوعر و ـ فو دنتـشذگ  ایرد  زا  لیئارـسا  ینب  دش و  هتفاکـش  بآدز  هک  نیمه  دنزب و  ایرد  هب  شیاصع  اب  هک  دمآ  نامرف  دنک . یم  مییامنهار 
ار ناینوعرف  همه  دروآ و  مه  هب  رـس  فرط  ره  زا  ار  بآ  دـنوادخ  دـندش , دراو  یگمه  یتقوو  دـندش  ایرد  دراو  نانآ  لابند  هب  شنایهاپس 
رد هک  دناسر  یکشخ  هب  ار  نانآ  داد و  تاجن  شنایهاپـس  نو و  ـ عر ـت فـ ـسد زا  ار  ـل  یئار ـ ـسا ـد بـنـی  نواد نآ کـه خـ زا  پـس  درک . قرغ 

روت ـ سد یـسوم  هب  درک و  لزان  ناشیارب  نیچردلب  نیبگنازگ و  داد و  رارق  شیوخ  تمار  درو لـطـف و کـ ار مـ یفلع .  هن  دوب و  یبآ  هن  نآ 
نآ زا  تفر و  دوخروخ  ـشـ بآ لا  ـبـ ند هب  لیئارـسا  ینب  ياه  هریت  زا  کیره  ودیـشوج  نآ  زا  همـشچ  هدزاود  دز و  گنـس  هب  ار  شیاصعداد 

لهچ هک  تشاذگ  هدعو  یسوم  اب  دنوادخ  هاگ  نآ  دنکفا . هیاس  ناشرس  رب  ربا  دندروخ و  نیچردلب  نیبگنازگ و  زا  دندیشون و  اه  همـشچ 
وا اب  ار  لاعتم  يادـخ  نتفگ  نخـسات  درک  باختنا  درم  داتفه  دوخ  موق  نایم  زا  یـسوم  دوش . لزان  وا  رب  تاروت  ات  دورب , روط  هوک  هب  بش 

ار نانآ  هق  ـ عا صـ میروآ .  یمن  نامیا  وت  هب  زگره  مینیبن  اراکشآ  ارادخ  ات  دنتفگ :  اما  دندینش , ار  یسوم  اد بـا  ـمـه خـ لا نـفـر مـکـ دنونشب .
مامت ررقم ) بش  لهچ  نآ   ) تاقیم نوچ  درک و  هدـنزار  ناشیا  یـسوم  ياعد  اب  دـنوادخ  نکیل  تفرگورف ,  , دنتـسیرگن یم  هک  یلاـح  رد 

تـسرپ هلاسوگ  هدرک و  هارمگ  ار  شموق  يرماس  يو ,  نتفر  زا  دـعب  هک  داد  ربخوا  هب  دومرف و  لزاـن  یـسوم  رب  ار  تاروت  دـنوادخ  دـش ,
درط ار  يرماسو  تخ  ـ یر ایرد  هب  ار  شرتسکاخ  دز و  شتآ  ار  هلاسوگ  تشگزاب و  دوخ  موق  يوس  هب  هودنا  مش و  ـی بـا خـ سو مـ دنا . هدش 

دـننک و هبوت  داد  روتـسد  مه  مدرم  هیقب  هب  دـینزن .))) تسد  نم  هب   ) ساـسمال  : )) ییوگب هشیمه  یگدـنز  رد  هک  ورب  دومرف :  وا  هب  درک و 
روط هوک  دنوادخ  هک  ییاج  ات  دندز  زابرـس  تاروت  ماکحا  نتفریذپ  زا  زاب  دش . لوبق  دوش و  لوبق  ناش  هبوت  دـیاش  ات  دنـشکب  ار  ناشدوخ 
اذـغ عون  کـی  لـمحت  اـم  دـنتفگ :  دـندمآ و  گـنت  هب  زین  نیچردـلب  نیبگنازگ و  ندروخ  زا  لیئارـسا ,  ین  بـ درب . ـالاب  ناشرـس  زارفرب  ار 

سدع و ریس و  رایخو و  تاجیزبس  دننام  نیمز ,  ياه  یندییور  زا  هک  دهاوخب  شراگدرورپ  زا  ات  دنتساو  تر خـ نآ حـضـ زا  ـم و  یراد ـ نار
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ینب نکیل  دنوش  دراو  تسا  هدومرف  ررقم  ناشیارب  دـنوادخ  هک  یـسدقم  نیمزرـس  هب  داد  روتـسد  نانآ  هب  ـد  نواد خـ دـنایورب . ناشیارب  زایپ 
ناـبایب رد  لاـس  لـهچ  تدـم  هک  يروط  هب  تخاـسراتفرگ  ینادرگرـس  هب  ار  ناـنآ  درک و  مار  نا حـ ـ ـش ـ یا ار بـر  دـنتفرن . راـب  ریز  لیئارـسا 
عمجم هب  ناوج  نآ  اـب  وا  نتفر  هدرک ,  داـی  نآ  زا  فهک  هروس  رددـنوادخ  هک  ع )   ) یـسوم ياـهارجام  زا  رگید  یک  یـ دـندوب . نادرگرس 

ماقم دـنوادخ و  دزن  ع )   ) نوراـه تلزنم  3 ـ  دوش . یم  ادـج  يو  زا  هک  نآ  ات  تسوا  اب  شیهارمهو  حـلاص  هدـنب  اـب  رادـید  يارب  نیرحبلا 
تسار و هار  هب  تیادـه  باتک و  نداد  و  يربمایپ )   ) تنمرد ار  ع )   ) نوراـه تاـفا  ـ ـص هرو  ـ ـس رد  لا  ياد مـتـعـ خـ وا . یگدـنبو  تیدوبع 

لسرم ار  وا  و  ( 114 122 ـ تافاص /   ) هدرک کیرـش  ع )   ) یـسوم اب  ندوب ,  ادـخ  نمؤم  ناگدـنب  زا  ناراکوکین و  زا  نتفگ  دورد  مالس و 
هک یناربمایپ  رگید  يوکین  تاف  رد صـ ار  وا  هدر و  شـمـ ( 58 ـم /  یر مـ  ) هداد تمعن  نانآ  هب  هک  یناسک  زاو  ( 53 میرم /   ) یبن و  ( 47 هط /  )

تسا هداد  رارق  کیرش  نانآ  اب  تیاده ,  یگدیزگرب و  يرترب و  حالـص و  يراکوکین و  دننا  ـی مـ تا ـفـ ـص هدرب ,  ار  ناشمان  ماعنا  هروسرد 
مراـک ار . نوراـه  هد .  رارق  يراـیتسد  ریزو و  نم  يارب  منادـناخزا  و   : )) تسا هدـمآ  روط  بش  رد  یـسوم  ياـعد  رد  (. 84 88 ـ  ماعنا /  )

تشاد و تکرش  وا  اب  شیاهراک  مومعرد  دو و  شردار بـ هار بـ رد هـمـه جـا هـمـ ع )   ) نورا هـ مینک .  تدای  رایسب  و  نادرگ .  نم  کیرش 
نامه رگم  تسا ,  هدماین  نوراه  زا  یصاخ  ناتـساد  میرک  نآرق  رد  درک . یم  کمک  ار  يو  شدصاقم  فادها و  هیلک  هب  ندیـسر  هار  رد 

نایم رد  نم  نیشناج  دومرف :  نوراه  شردارب  هب  تفر و  تاقی  ـی بـه مـ ـسو يزور کـه مـ نآ چـهـل  رد  شردارب  يارب  وا  ینیـشناج  هیـضق 
هلاـسوگ هک  دوخ  موق  يوس  هب  هودـنا  مشخ و  اـب  یـسوم  هک  یماـگنه  ـی  لو نکم .  يوریپ  ار  نارگداـسف  هار  نک و  حالـصا  شاـب و  موـق 

دنتفای و ناوتان  ارم  مدرم  دیـشک . دوخ  فرط  هب  ار  وا  تفرگ و  ار  شردارب  رـس  تخادنا و  ار  تاروت  حاولا  تشگرب ,  دـندوب  هدـش  تسرپ 
نیرتنابرهم وت  روآرددوخ و  تمحر  هانپ  رد  ار  ام  زرمایب و  ار  مردارب  نم و  هدم .  رارق  یکی  ناراکمتـس  دنـشکبارم . هک  دوب  هدنامن  يزیچ 

رد ینعی  لوا , ـ  رفس  يانثتسا  هب  تاروت ـ  هناگجنپ  رافسا  رد  یسوم  ياه  ناتـساد  یلعف .  تاروت  رد  ع )   ) یـسوم ناتـساد  4 ـ  ینانابرهم . 
ـعـی یار ماکحازین و شـ شتافو و  ات  تدالو  زا  وا  ياه  ناتساد  تایئزجرافسا  نیا  رد  تسا و  هدمآ  هینث ,  دد و تـ نایوالو و عـ جورخ  رافسا 

یتافالتخا هدمآ  نآرق  رد  هچ  نآ  اب  هدرک  لقن  یسوم  تشذگرس  زا  تاروت  هک  هچ  نآ  نایم  اهتنم   , تسا هدش  رکذ  هدش  یحو  وا  کـه بـه 
نتفگ نخـس  یـسوم و  هب  ندـمآ  ادـن  تاروـت ,  هتفگ  هب  هک  تسا  نیا  فـالتخا ,  دراوـم  نیرتـمهم  زا  یک  یـ دراد . دوـجو  مک  نادـنچ  هن 

(( 17  )) نور یـثـ درک . تکرحرصم  تمس  هب  دوخ  هداوناخ  اب  يو  هک  هدوب  ینامززا  شیپ  نیدم و  نیمزرـس  رد  تخرد  قیرط  زا  وا  ـا  باد خـ
نایم زا  شتآ  هلعش  رد  ادخ  هتشرفو  دمآ  اد , هوک خـ بیروح ,  هب  دنار  ارحص  فرط  نآ  هبار  نادنفـسوگ  دینارچ , یم  ار  نایدم ,  نهاک  , 

یـکـی شداتـسرف .  نوعرف  يوس  هب  لیئارـسا  ینب  تاجن  ياربو  تفگ  نخـس  يو  اب  داد و  ادـن  ار  وا  دـنوادخ  دـش و  رهاظ  يو  رب  يا  هتوب 
دوبن ینوعرف  نام  هـ ـد , ـش هدا  ـتـ ـسر ـ فوا يوس  هب  یـسوم  هک  ینوعرف  نآ  تاروت ,  هتفگ  هب  هک  تسا  نیا  فالتخا  مه  دراو مـ زا مـ ـگـر  ید

زا دوش , هتشک  وا  نوخ  صاصق  هب  ادابم  هک  نیا  سرت  زا  یطبقدرم  نآ  نتشک  زا  سپ  یسوم  درک و  شتیبرت  تفرگ و  لین  زا  ار  یسوم  هک 
ار دوخ  ياهاصع  هک  نآ  زا  سپ  نارحاس  ندروآ  نامیا  زا  تاروت  هک  تسا  نیا  فالتخا  دراوم  زا  رگید  یک  یـ تخیرگ .  نوعرف  گـنچ 
نوخ و ياه  هزجعم  رد  دندوب و  نوعر  فـ هدرواین .  نایم  هب  ینخـس  دیعلب , ار  اه  نآ  همه  یـسوم  ياصعو  دـندش  رام  هب  لیدـبت  دـندنکفا و 
. درک هزجعم  اب   ( ع  ) یـسوم هک  دندرک  ار  ییاهراک  نامه  دوخ  ياهوداجو  رحـس  قیرط  زا  دنتـساخرب و  یـسوم  اب  هلباقم  هبزین  اه  هغابروق 

ردارب یبن ,  نوراـه  تخاـس  هلاـسوگ  لیئارـسا  ینب  يارب  هک  یـسک  نآ  دـیوگ  یم  تاروت  هک  تسا  نیا  فـالتخا  دراوم  زا  رگ  ـ ید یـکـی 
وا هب  دندش و  نورا جـمـع  دز هـ هـمـه نـ در , ـر کـ ید رو  هوک طـ زا  تعجارم  رد  یسوم  هک  دندید  لیئارسا  ینب  یتقو  اریز  , دوب ع )   ) یـسوم

هدمآ شرس  رب  هچ  تسین  مولعم  دروآ  نوریب  رصم  نیمزرـس  زا  ار  ام  دننک . تکرح  ام  شیپاشیپات  زاسب  ینایادخ  ام  يارب  زیخرب و  دنتفگ : 
ناشیاه شوگ  رد  دیروایب . نم  دزن  هدرک  نوریب  تسامش  نارتخد  نارسپو و  نانز  ياه  شوگ  رد  ار کـه  ـی  یال يا طـ ـ هراو ـ ـشو گـ تسا . 

هدش هتخیر  يا  هلاسوگ  نآ  زا  درک و  شقن  ملق  اب  ار  نآو  تفرگ  ناشیا  تسد  زا  ار  اه  نآ  نوراه  دندروآ و  نوراه  دزن  هدرک  نوریب  دوب 
تاروت رد  هک  ع )   ) یـسوم ياه  ناتـساد  زا  دراوم  نیا  هب  نآرق  تایآ  رد  دندروآ . نوریب  رـصم  نیمز  زا  ار  وت  هک  دنـشاب  یم  وت  تخاس . 
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دوجوزین ناوارف  یئزج  تافالتخا  دراوم , نیا  رب  هوال  عـ دنتسین . هدیشوپ  نآرق  تایآ  رد  ربدتم  صخـش  رب  هک  هدش  هدز  ییاه  هشوگ  هدمآ 
هد ـ مآ تارو  رد تـ هـمـچـنـیـن  دنا . هدوب  یلیئارسا  مود  زور  رد  اوعد  فرط  ود   , تاروت هتفگ  هب  هک  یطبق  درم  نتشک  ناتـساد  دننام  دراد ,
رد تخادـنا .  ار  اصع  یـسوم  روتـسد  هب  هک  دوب  نوراه  , دـیعلب ار  نارگوداـج  ياـهرام  همه  تخادـنا و  اـصع  هک  یـسک  نآ  ـت کـه  ـسا
هب ینخس  گرم  زا  دعب  ناشندرک  هدنز  نانآ و  رب  هقعاص  ندمآ  دورف  تاقیم و  هب  نتفر  يارب  رفن  دات  با هـفـ ـتـخـ نا نا  ـتـ ـساد زا  تارو ,  تـ
 , تخادنا نیمز  هب  دروآ و  دوخ  اب  هوک  زا  تعجارم  رد  یسوم  هک  یحاو  ـ لا ـت کـه  سا هد  ـ مآ تارو  رد تـ هـمـچـنـیـن  تسا .  هدماین  نایم 

نآرق تاروت و  نایم  اه  نآ  رد  هکدنتسه  يدراوم  لیبق ,  نیا  زا  يرگید  بلاطم  ـن هـا و  یا دنا . هدوب  تداهـش  حول  مان  هب  یگنـس  حول  ود 
. دراد دوجو  فالتخا 

. رضخ یسوم و  هصاخ 13 ))  )) 1 توبن 2 / 

 (. (ع رضخ یسوم و 

ره مسربایرد ,  ود  دروخرب  لحم  هب  ات  متـسین  رادرب  تسد  تفگ :  دوخ   ( هارمه  ) ناوج هب  یـسوم  هک  ار  یماگن  هـ دا کـن )  یـ  ) و  . )) نآرق
ود نآ  تساوخ  دوب . راکوکین  يدرم  ناشردپ  دوبود و  نآ  هب  قلعتم  یجنگ  نآ  ریز  دوب و  رهـش  نآ  رد  میتی  هچب  منک .  ریـس  اه  لاس  دنچ 
 . مدادن ماجنا  هنارسدوخ  نم  ار  اهراک  دنروآ . نوریب  دوب ـ  تراگدرورپ  بناج  زا  یتمحر  هک  ـ  ار دوخ  هنیجنگ  دنسرب و  دشر  دح  هب  میتی 

يوس هب  ار  يو  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  هک  دوب  لـسرم  يربماـیپ  رـضخ , ع : )   ) قداـص ماـما  يزرو ـ .))  ییابیکـش  نآ  رب  یتسناوتن  هک 
نیا شا  هز  دـناوخارف و مـعـجـ شیاه  باتکو  وا  ناگداتـسرف  ناربمایپ و  هب  رارقا  ادـخ و  نتـسناد  ـه  نا ار بـه یـگـ نا  ـ نآ وا  داتـسرف و  شموق 
نیا زا  رضخ  قودص :  شـیـخ  دش ـ . هدیمانرـضخ  ور  نیا  زا  دش و  یم  زبس  تسـشن ,  یم  یفلع  یب  نیمز  ای  کشخ  بوچ  ره  يور  هکدوب 
 ( : (ص ادخ ربمایپ  دنتفگرـضخ ـ . ار  وا  اذل  دـش و  راز  هزبس  نیمز  نآ  تسـشن و  یفلع  یب  کشخ و  نیمز  يور  هک  دـش  هدیمانرـضخ  ور 

ع  ) قداص ماما  ای  رقاب  ماما  دید ـ . یم  ار  بیاجع  نیرت  تفگش  دزار . فرح  نآ  دیشک و  تلاجخ  دنک , تمحرار  یـسوم  مردارب  دنوادخ 
ام و رب  ادخ  تمحر  (ص : )  ادـخ ربمایپ  داد ـ . یم  ناشن  وا  هب  هبوجعا  داتفه , ملاع  درم  نآ  نامگ  یب  درک , یم  ییابیکـش  یـسوم  رگا  ( : 

نم بناـج  زا  نـکم و  یهارمه  نـم  اـبرگید  مدیـسرپ ,  وـت  زا  يزیچ  سپ  نـیا  زا  رگا  . )) دـید یم  اـه  یتفگـش  دوـخ  رفـسمه  یـسومرب . 
ع  ) قداص ترضح  تمدخ  وا  دمآ و  ایند  هب  يرتخد  ام  ناشیکمهزا  یکی  يارب  یمح :  حـسـن بـن سـعـیـد لـ دوب ـ .)) یهاوخ  روذعماعطق 

باخ ـتـ نا يار تـو  نم بـ درک :  یم  یحو  وت  هب  دـنوادخ  رگا  نک  رکف  دومرف :  وا  هب  تفای ,  تحاران  تسا  هدـش  رادرتخد  هک  نیا  دیـسر . ( 
رتخد نیا   . ) نک باـختنا  نم  يارب  وت  اراـگدرورپ , متفگ :  یم  درک :  ضرع  درم  نآ  یتفگ ؟  یم  هچ   , ینک یم  باـختنا  تدوخ  اـی  منک 

, درک یم  شیهارمه  یـسوم  هک  ینامز  رـضخ ,)  ) ملاـع درم  نآ  هک  ار  يا  هچبرـسپ  نآ  دومرف :  سپـس  تسا .  هدرک  باـختنا  وت  يارب  ار )
هب دـنوادخ  ((, دـهد ضوـع  وا  زا  رتناـبرهم  رتکاـپ و  هب  ار  ود  نآ  ناـشراگدرورپ  هک  میتـساوخ  سپ ,   : )) تسا هدوـمرف  دـنوادخ  تشک و 

دوب و نون  نب  عشوی   , نارمع نب  یـسوم  ـی  ـصو ـر(ع : )  قا ما بـ ـ ما دروآ ـ . ایند  هب  ربمایپ  داتفه  هک  داد  يرتخد  شردام  ردـپ و  هب  وا  ضوع 
تسا هراوس  نآ  هاگتماقا  هلهس ,  دج  مـسـ ع : )   ) قدا ما صـ ـ ما تسا ـ .  هدرک  دای  يو  زا  دوخ  باتک  رد  دنوادخ  هک  تسا  یناوج  نامه  وا 
يزور ات  تسا و  هدنز  ور  نیا  زا  دیشون و  یگدنز  بآ  زا  رضخ  (ع : )  اضر ماما  (ع ـ .)  رـضخ دومرف :  تسیک ؟  هراوس  نآ  دش :  ضرع  , 

, دوش هدرب  شمـسا  مینیب .  یمن  ار  شدوخ  اما  میونـش  یمار  شیادص  ام  دنک و  یم  مالـس  دیآ و  یم  دریم . یمن  دوش  هدـیمد  روص  رد  هک 
یم اج  هب  ار  کسانم  مامت  دوش و  یم  رضاح  جح  مسو  رد مـ لا  هـر سـ دهد . مالس  يو  هب  درب , ار  وا  مان  امـش  زا  کیره  دوش . یم  رـضاح 

هب ییاهنت  زا  ار  يو  وا , هلیـسو  هب  دهد و  رارق  شتبیغ  نامز  رد  ام  مئاق  دیوگ . یم  نیمآ  نانمؤم  ياعد  يارب  دتـسیا و  یم  هفرع  رد  دروآ و 
یکی در کـه  ـی کـ حو ـی  سو نا بـه مـ ـبـحـ ـس ـد  نواد خـ نآرق .  رد  رـضخ  یـسوم و  ناتـساد  1 ـ  لـصف .  ود  رد  یخیراـت  یثحب  دروآ . رد 
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دهاوخ اج  نآ  رد  ار  وا  دورب , نیرحبلا  عمجم  هب  رگا  تفگ  يو  هب  تسین و  رادروخرب  ـی  سو هک مـ تسا  رادروخرب  یشناد  زا  وا  ناگدنبزا 
دـنیبب و ار  اناد  درم  نآ  هک  تفرگ  میمـصت  یـسوم  تساج .  نامهوا  دـش ) دـیدپان  یهام  ای   ) دـش هدـنز  هدرم  یهام  هک  اجره  رد  تفاـی و 

نیرحبلا عمجم  تمس  هب  ود  رهو  تشاذگ  نایم  رد  دوخ  ناوج  اب  ار  دوخ  میمـصت  نیا  دریگ . ارف  ار  وا  شناد  زا  يا  هراپ  ناکما  تروصرد 
. دوب یگنـس  هتخت  لحاس ,  رانک  اج  دندیـسر . نیرحبلا  عمجم  هب  ات  دـنتفر  دنتـشادرب و  دوخ  اـب  هدرم  یهاـم  ددـع  کـی  دـندرک و  تکرح 
هب دوب  هدرم  هک  لاح  نامه  رد  ای  دات , ـ فا ـا  یرد ـد و بـه  ـش هد  ـ نز در و  کـ دندرب . دای  زا  ار  نآ  دندش و  دنیاسایب . یتخل  ات  دنداد  هیکت  گنس 

یـسوم هب  ار  هیـضق  هک  تفر  شدای  اهتنم  دوب . هدـمآ  تفگـش  هب  نآ  راک  زا  دـید و  یم  ار  یهاـم  ناوج  نآ  تفر و  بآ  ریز  داـتفا و  بآ 
هک روایب  ار  نامیاذغ   : تفگ وا  هب  یسوم  دندش  هتسخ  رگید  راب  نوچ  ودنتـشذگ  نیرحبلا  عمجم  زا  هک  نآ  ات  دنتفر  دنتـساخر و  بـ دیوگب .

گنس هتخت  نآ  هانپ  هب  یتقو  تفگ :  یسوم  هب  داتفا و  دوب  هدید  نآ  زا  هک  یبیج  صـحـنـه عـ میا .  هدش  هتفوکو  هتسخ  تخس  رفـس  نیا  رد 
در مدا بـ ـ یزا نا  ـیـطـ ـش اما  میوگب  وت  هب  ار  عوضوم  متـساوخ  یم  نمو  تفر  بآ  ریز  هب  نانکانـش  داتفا و  ایرد  هب  دش و  هدنز  یهام  میتفر , 
رد اـم  هک  تسا  ناـمه  نیا  تفگ :  یـسوم  تفر .)  ورف  بآ  رد  داـتفا و  اـیرد  هب  مدرک و  شوـمارف  ار  یهاـم  گنـس ,  هتخت  ياـج  رد  اـی  )

بناـج زا  دـنوادخ  هک  ار  ادـخ  ناگدـنب  زا  يا  هدـنباج  نآ  رد  دنتـشگرب و  دـندوب  هدـمآ  هک  ـی  هار نا  هـمـ میدوـب .  نآ  بـلطو  وجتـسج 
يدشر شنادزا و  يا  هراپ  وا  دورب و  شلابند  دهد  هزاجا  درک  شهاوخ  دـنتفای . , دوب هدرک  شیاطع  یندـل  یملع  هداد و  وا  هب  یتمحردوخ 

 , یناد یمن  ار  اه  نآ  تقیقحو  لیوات  درک و  یهاوخ  هد  ـ ها زا مـن مـشـ ار کـه  ـی  یا ـ هرا کـ دزومایبودب . تسا  هدرک  شینازرا  دنوادخ  هک 
تساوخ هب  هک  داد  لوق  یسوم  يرادن ؟  عالطا  اه  نآ  زار  زا  هک  ینک  ییابیکش  ربص و  ییاهراک  ربارب  رد  یناوت  یم  هنوگچ  اریز  يرادن , 

هرابرددـیابن يدرک ,  يوریپ  نم  زا  ـر  گا شا گـفـت :  هد  ـ عو و  دـنکن . وا  تفلاخم  ینامرفان و  يراـک  چـیه  رد  درک و  دـهاوخ  ربص  ادـخ 
ییتشکرب ات  دـنداتفا  هار  هب  اناد  درم  نآ  یـسوم و  سپ ,  مهد .  حیـضوت  تیارب  نآ  نوماریپ  مدوخ  هک  نیا  اـت  ینک  لاؤس  نم  زا  زیچ  چـیه 

هک يروط  هب  درک , خاروس  ار  یتشک  اناد  درم  دوب . ربخ  یب  تشذگ  یم  اناد  نآ  نهذ  رد  هچ  نآ  تشاد .  نیـشنرس  يا  هدـع  هک  دنتـسشن 
نآ نانیـشنرس  هک  يدرک  خاروس  ار  یتـشک  تفگ :  وا  درب . شداـی  زا  دوـب  هداد  هک  ار  يا  هدـعو  تشاد و  تفر .  یم  نآ  ندـش  قرغ  میب 

شومارف ار  دوخ  هدـعو  هک  نیا  زا  یـسوم  ینک ؟  ربص  نم  ياپمه  یناوت  یمن  زگره  وت  هک  متفگ  نـ يدرک .  ییاوراـن  راـک  ینک ؟  قرغار 
ود نآ  ریگم . تخس  نم  رب  مراک  رد  نکم و  هذخاؤم  ما  هدرک  شومارف  هچ  نآ  ببـس  هب  ارم  تفگ :  در و  ـی کـ هاو رذ خـ ـت عـ ـسا هدرک 
هک نآ  نودـب  ار  یهاـنگ  یب  صخـش  هک :  تفرگ  هدر  وا خـ يراددو کـنـد و بـر  خـ دندیـسر . یناوـجون  هب  اـت  دـنداد , همادا  دوـخ  هار  هـب 

یناوت یمنزگره  هک  متفگن  وت  هب  ایآ  تفگ :  هرا  ـ بود ـا  ناد يدـش .  بکترم  يدنـسپان  راک  هک  یتسار  یتشک ؟  , دـشاب هدـش  یلتق  بکترم 
. دنک يریگولج  دوبن , یضار  نادب  هک  وا  تقرافمزا  هلیسو  نادب  دروایب و  هک  تشادن  يرذع  رگید  یسوم  راب  نیا  ینک ؟  ربص  نم  ياپمه 

یهاو ـی مـهـلـت خـ ـسو مـ دوش . ادج  يو  زا  درک  لاؤس  موس  راب  يارب  رگا  دـشابرگید , یلاؤس  هب  طورـشم  شتبحاصم  ـت کـه  ـساو وا خـ
. دوب یهاوخ  روذـعم  اعطق  نم  بناج  زا  نکم و  یهارمه  نم  اـب  رگید  مدیـسرپ ,  وت  زا  يزیچ  سپ  نیا  زارگا  تشاد :  ناـیب  نینچ  ار  دوخ 
زا مدرم  هک  يروط  هب  دوب  نتخیر  ورف  هناتسآ  درکن . دنتـساوخ . اذغ  يدابآ  دندیـسر . ییدابآ  هب  ات  دنداد , همادا  دوخ  هار  هب  اددجم  ود  نآ 
هب ام  اریز  مینک ,  عوج  دـس  قیرط  نیا  زا  يریگب و  يدزم  نآ  تباب  یتس  ـ ناو مـی تـ درک . تسرد  دـندرک . یم  زیهرپ  نآ  هب  ندـش  کیدزن 
نم دیـسر و  ارف  رگیدکیزا  ام  ییادج  نامز  کنیا  ـا گـفـت :  ناد در  مـ دندرکن . ییاریذـپ  ام  زا  مه  مدرم  نیاو  میراد  جایتحا  دزمتـسد  نیا 
دوب ینایاونیب  نآ  زا  یتشک ,  نآ  اما  تفگ :  ـپـس  ـس مزاس .  یم  هاگآ  ینک  لمحت  ار  اه  نآ  یتسناوتن  يدـید و  هک  ییاهراک  زار  زا  ار  وت 
روز هب  ار  اه  یتشک  هک  دوب  یهاشداپ  نانآ  فرط  نآ  نوچ  دـندنارذگ و  یمار  دوخ  یگدـنز  نآ  قیرط  زا  دـندرک و  یم  راک  ایردرد  هک 

هک نآ  لاح  دوب  رفاک  شدو  خـ ناو ,  ـ جو نآ نـ ـا  ما و  دنکن . تبغر  نآ  هب  هاشداپ  دشاب و  بویعم  ات  مدرک  خاروس  ار  نآ  اذـل  تفرگ ,  یم 
نانآ لاح  لماش  یهلا  تمحر  درک . یم  فرحنم  مه  ار  نانآ  دوخ  نایغط  رفکاب و  دـنام  یم  هدـنز  وا  رگا  دـندوب و  نمؤم  شرداـم  ردـپ و 

نآ ـا  ما و  متشک .  ار  وا  مه  نم  دهد و  ضوع  ناشیا  هب  رتنابرهمو  رتکاپ  يدنزرف  وا  ياج  هب  دنوادخ  ات  مشکب  ار  واداد  روتسد  نم  هب  دش و 
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يدرم ناشردـپ  نوـچ  تشاد و  قـل  ناـشیا تـعـ هب  هک  دوـب  یجنگ  نآ  ریز  دوـب و  يداـبآ  نـیا  رد  میتـی  هـچب  رـسپ  ود  هـب  قـل  مـتـعـ راو , ـ ید
اپ رـس  هک  نیا  ات  مزاسب  ار  راوید  نآ  داد  روتـسد  نم  هب  ـد و  ـشود نآ  لاح  لماش  یهلا  تمحر  ناشردـپ ,  یکاپ  رطاخ  هب  دوب , راکتـسرد 
هاگ نآ  دندرک . یم  تراغ  ار  نآ  مدرم  دش و  یم  رادیدپ  جنگ  دنروآ . نوریب  ار  دوخ  جنگو  دنسرب  غولب  نس  هب  هچب  رـسپ  ود  نآ  دنامب و 

 ( زا خـضـر(ع نآر  رد قـ (ع .)  رضخ ناتساد  2 ـ  متفگ .  وت  هب  هک  دوب  نآ  زین  مدادـن .  ماجنا  هنارـسدوخ  مدرک ,  هک  ییاهراک  نیا  تفگ : 
هک تسا  هدومرف  ار  نیمه  اهنت  وا  فاصوا  عومجم  زا  هدش و  يدای نـ رگید  ياج  رد  نیرحبلا ,  عمجم  هب  یسومرفس  ناتساد  نیم  رد هـ جـز 
زا میدوب .))  هتخومآ  یـشنادوا  هب  دوخ  دزن  زا  هدرک و  اـطع  یتمحر  وا  هب  دوخ  بناـج  زا  هک  دـنتفای  ار  اـم  ناگدـنب  زا  يا  هدـنب  سپ ,  : ))
 ( ع  ) قدا ما صـ ـ ما دیآ . یم  تسد  هب  یبلاطم  زین  هدمآ  رضخ  ناتـساد  هرابرد  ع )   ) تیب لها  همئا  قیرط  زا  هک  یتایاور  يو یـا  تا نـبـ ـ یاور

دیحوت و يوس  هب  ار  مدرم  وا  دات و  ـ ـسر ـش فـ مو يوس قـ هب  ار  وا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  دوب  لسرم  يربمایپ  رـضخ  هک  ـت  ـسا هد  ـ مآ
 , تسشن یم  یفلع  یب  نیمزای  کشخ  بوچ  ره  يور  هک  دوب  نیا  شا  هزجعمو  دناوخ  ارف  وا  ياه  باتک  ادخ و  ناگداتسرفو  ایبنا  هب  رارقا 

تل رد عـ ـث  ید ـن حـ یا ـد  یؤ مـ تسا .  حون  نب  ماس  نب  دشخفرا  نبرماع  نب  کلام  نب  ایلات  شیلـصا  مان  دش و  هدیمان  رـضخ  دش . یم  زبس 
هریرهوبا سابع و  نبا  زا  یثیدـح ,  بت  نا کـ ـبـ حا ـ ـصزا يا  هد  زا عـ لـقن  هب  روثنملا )) ردـلا   )) رد هک  تسا  یبلطمرـضخ  هب  وا  يراذـگمان 

. دش زبس  تسوپ  نآ  درازگزامن و  دیفس  یتسوپ  رب  هک  دندیمان  رضخ  تهج  نیدبار  رضخ  دومرف :  هک  تسا  هدش  لقن  (ص )  ادخ لوسرزا 
درم ود  نینرقلاوذ  رـضخ و  هک  تسا  هدـمآ  هدرک ,  لقن  ع )   ) نیقداص زا  یکی  زادـیرب  زا  یـشایع  هک  یتیاور  دـن  ـ نا مـ را , ـبـ خا ـی  خر رد بـ
مکح وا  رب  هک  هدمآ  تایآ  نآ  رد  هک  یلاح  تسا .  هدوبربمایپ  يو  هک  تسین  روهظ  نیا  زا  یلاخ  هدش  لزان  دـندوبنربمایپ . دـندوب و  ملاع 

 . هتفرنایند زا  زونه  تسا و  هدنز  (ع )  رـضخ هک  دـیآ  یم  رب   , هدیـسر تیب  ـل  ها ـه  مئا زا  يا کـه  هد  ـنـ کار را پـ ـبـ خا زا  تسا . ؟  هدـش  لزان 
قر زا طـ تا کـه  ـ یاور ـی  خر رد بـ میرادن .  رما  نیا  ندوب  دراد . هگن  شا  هدنز  زاردو  رود  یتدم  ات  دهد و  ینالوط  يرمع  ار  دوخ  ناگدنب 

ار لاـجدات  تسا  هداـتفا  ریخاـت  هب  شلجا  تسا و  مدآ  لصفالبدـنزرف  يو  هک  هدـش  رکذ  نینچ  رمع  لوـط  نـیا  تـلع   , هد ـ ـش ـه نـقـل  ما عـ
هک تسا  هدمآ   , هدیسر ینس  هعی و  قر شـ زا طـ تا کـه  ـ یاور يداد  تـعـ دنامب . هدنز  تمایق  زور  ات  وا  هک  درک  اعد  ع )   ) مدآ دنک . بیذکت 

تشاد و رارق  دوب , تایح  بآ  بلط  رد  هک  ـیـن  نر ـقـ لاوذ ـیـش لـشـکـر  پا پـیـشـ دیشون . تساه  یکیرات  لد  رد  هک  یگدنز  همشچ  زا  يو 
رب یلیلد  لقع ,  ای  دشاب  نیقی  نآ  یتسرد  هب  هک  یتنس  ای  نآرق  زا  دنتسه و  یعطق  ریغ  دا و  ـ حآ دشن . نینرقلاوذ  يزور  دش و  رـضخ  يزور 
نآ هب  يدنمدرخ  چیه  هک  دراد  دوجو  یناوارف  تایاور  نینچمه  اه و  تیاکح  اه و  نا  ـتـ ساد ـر  ـض هرا خـ ـ برد درادن . دوجواه  نآ  یتسرد 
ود دننامـسآ و  رد  سیردا  یـسیع و  ینعی  نانآرفن ,  ود  دـنا :  هدـنز  ناربمایپ  زا  رفن  راهچ  دـیوگ :  کـه مـی  دـنک . یمن  هیکت  دامتعا و  اـه 

ـت یاور رد  هـمـچـنـیـن  یکـشخ .  رد  ساـیلا  درب و  یم  رـس  هـب  اـیرد  رد  رـضخ  دنتـسه . نـیمز  يور  رد  ساـیلا  رـضخ و  ینعی  رگیدرفن ,
هک دنراد  روتـسد  ییایرد  تاناویح  دراد و  رارق  يربن  يور مـ نییاپ ,  يایرد  الاب و  يایرد  نایم  رد  رـضخ   : تسا هدـمآ  بعک  زا  عـقـیـلـی 

رابحالا بعک  تیاور  رد  زین  دـنوش . یم  هضرع  يو  هب  حاورا  ماش  حبـص و  هزور  همه  دنـشاب و  شرادربناـمرف  دـنهد و  شوگ  وا  فرح  هب 
هب دیسر و  نیچ ,  يایرد  نامه  ینعی  يا هـنـد , ـ یرد تـا بـه  تسشن ,  یتشک  رب  دوخ  نارای  زا  يا  هدع  اب  لیماعرـسپ  رـضخ  هک  تسا  هدمآ 

نیا رد  هک  درک  وت  هب  یمارکا  بجع  دـنوادخ  يدـید ؟  دـندرک . ریزارـس  دـینک . ریزارـسایرد  يوس  هب  ارم  نارای ,  يا  تفگ :  دوخ  نارای 
یم اجک  هب  ییآ و  یم  اجک  زا  راکاطخ , هدازیمدآ  يا  تفگ :  دمآ و  نم  دزن  ناگت  ـ شر زا فـ یـکـی  يدنام .  ظوفحم  ایرد  قامعا  رد  تدم 

هب زونه  یلو  دش  هدنکفا  ایرد  هب  يدرم  (ع )  دواد نامز  زا  یـسرب ؟  نآ  هت  هب  ـی  ناو مـی تـ منیبب .  ار  ایرد  نیا  هت  مهاوخ  یم   : متفگ يور ؟ 
. دنشاب یم  ردان  ياه  تیاکح  اه و  ناتساد  درذگ . یم  لاس  دصیس  نامز  نآ  زا  هک  نیا  اب  تسا  هدیسرن  نآ  قمع  موس  کی 

 ((. لیعامسا 14 ـ  هصاخ 1 /  توبن   )) توبن 2

 (. ع  ) لیعامسا
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دزن هراومه  داد و  یم  نامرف  تاکز  و  دوب . ربمایپ  يا  هداتـسرف  هدـعو و  تسرد  وا  هک  اریز  نک  دای  لیعامـسا  زا  باتک  نیا  رد  و   . )) نآرق
نیارد  : )) تسا هدومرف  دوخ  باـتک  رد  لـجوزع  يادـخ  هک  یلی  ـ عا ـمـ ـسا ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دوب ـ .)) راـتفر )  ) هدیدنـسپ شراـگدرورپ 

ار وا  اـه  نآ  داتـسرف و  شموق  يوس  هب  ار  وا  لـجوزع  دـنوادخ  هک  دوـب  نارب  ـ ما پـیـ تسین .  میهاربا  دـنزرف  نک .  داـی  لیعامـسا  زا  باـتک 
 . هدب نم  هب  یهاوخ  یم  هک  يروتسد  ره  تسا ,  هداتسرف  وت  دزن  ارم  دنوادخ  تفگ :  دمآ و  يو  دندنک . ار  شیور  رـس و  تسوپو  دنتفرگ 

تسوپ دندش و  طلسم  وا  رب  شموق  دوب . ربمایپ  يا  هداتـسرف  لیعامـسا ,  منک ـ .  یم  ادتقادوش  یم  ع )   ) نیـسح اب  هچ  نآ  هب  نم  تفگ :  وا 
دندنک . ار  شتروصو  رس 

نم هب  منک .  تعاطا  وت  مدید .  دش  وتاب  ار  هچ  نآ  دیوگ : یم  دناسر و  یم  مالـس  ار  وت  تراگدرورپ  تفگ :  دمآ و  نایناهج  را  ـ گدرور پـ
 ( لوق شوخ  ) دعولا قداص  ار  لیعامسا  ارچ  یناد  یم  ایآ   : دومرف يرفعج  نامیلس  بـه  ـا(ع )  ضر ما  ـ ما تسا ـ .  نم  قشمرس   ( ع  ) یلع هدب . 

رکذاو  )) هیآ لیذ  یمق ,  ریـس  رد تـفـ تسـشن ـ .  وا  راظتنا  هب  لاس  کی  دوب و  هدرک  هدعو  يدرم  اب  دومرف :  هن .  مدرک :  ضرع  دـنا ؟ هتفگ 
 . تسشن فرط  رظتنم  لاس  کی  تشاذگ و  يا  هدعو  لیعامسا  دومرف : ماما  هک  تسا  هدمآ  دعولا )) قداص  ناک  هنا  لیعامـسا  باتکلا  یف 
رد هک  داد ـ  بانج  نآ  هک  يا  هدعو  دیوگ :  یم  ثیدـح  نیا  لقنزا  دـعب  هیلع  هّللا  ناوضر  یئابطابط  همالع  تسا .  لیقزح  رـسپ  لیعامـسا 

. دـنکربص شیارب  تدـم  نـالف  اـی  زور  کـی  اـی  تعاـس  کـی  هک  دوب  هدرکن  دـیقم  ینعی  دوب  قـلطم  ـ  دـنامب شتـسود  رظتنم  دو  يا خـ جـ
يو ات  دتـسیاب  نادنچ  دوب  هداد  هدـعو  شتـسود  هب  هک  ییاج  نامه  رد  دـنک و  افو  دوخ  ( دیـسر رـس  نودـب  و   ) قلطم هدـعو  هب  ات  ـت  خا سـ

 , میلـست دامتعا و  ناـمیا و  مزع و  تساوخ و  تبحم و  لـثم  یناـسفن  تافـص  رگیددـننام  رارق , لوق و  هب  يدـنبیاپ  اـفو و  تفـص  ددرگرب .
دزاس و یم  یهانگ  اطخ و  ره  اب  نامیا  زا  هبتر  یـک مـ دوش . یم  توافتم  نیقی  ملع و  بتارم  فـالتخا  بسح  رب  هک  دراد  یفلتخم  بتارم 

كرـش هنوگ  ره  زا  هک  ییاج  ات  دوش  یم  رت  صلاخ  صلاخ و  دـنک و  یم  دـشر  هتـسویپ  هبترم  نیمه  تسا و  نامیا  هبترم  نیرت  نییاـپ  نآ 
ودـیامن یمن  وا  ریغ  هب  مه  یتافتلا  یتح  دـنک , یمنادـیپ  قلعت  ادـخ  زج  يزی  لد بـه چـ ـتـیـجـه ,  نرد ددر و  كاپ مـی گـ ییادـیپان  یفخ و 

تعاس ود  ای  کی  الثم  دـهدب  لوق  هک  تسا  ـن  یا نآ  ـب  تار مـ تسا .  بتارم  ياراد  زین  هدـعو  هب  يافو  تسا ,  ناـمیا  هبترم  نیرتیلاـع  نیا 
ـبـه تر ـن مـ یا دـنک . یم  قدـص  نیا  رب  افرع  دـهع  هب  يافو  دورب . اج  نآ  زا  دـمآ , شیپ  شیارب  يرگیدراک  نوچ  دـنامب و  رظتنم  ییاـج  رد 

تروص نیا  رد  دشابن . فرط  ندمآ  هب  يدـیما  رگید  الومعم  نآ  لاثما  ای  بش  ندیـسرارف  اب  ات  دتـسیابرظتنم  ردـق  نآ  هک  تسا  نیا  رتالاب 
نامز دنچ  رهدیایب  شتـسود  ات  دنامب  رظتنم  ردق  نآ  هک  تسا  نآ  هبترم ,  نیا  زا  رتالاب  زاب  دوش  یم  دـیقم  ندـمآ  زا  سای  اب  هدـعو  قالطا 
لمع نآ  هب  دـنناوتب  هک  نیا  رگم  دـنهد  یمن  یلوق  تقو  چـیه  دنتـسهدوخ , رادرک  راتفگ و  بقارم  هک  يوق  سوفن  دـشک . ازارد  هب  راظتنا 

هکمرد (ص )  ربمای ـت کـه پـ سا هد  ـ مآ ـت  یاور رد  دراد . یمن  زاب  نآ  نتسب  راک  هب  زا  ار  اه  نآ  یعنام  چیه  دنداد , یلوق  هک  نیمه  دننک و 
ربماـیپاب هک  ار  يرارق  لوق و  تفر و  دوخ  راـک  یپ  رد  ددرگرب . اـت  دـنامب  شرظتنم  هبعک  هناـخدزن  هک  داد  لوق  دوـخ  باحـصا  زا  یکی  هب 
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ربماـیپ زا  دـمآ و  وا  دادربـخ و  درم  نآ  هب  دـش و  عوـضوم  هجوـتم  مدرمزا  یکی  هک  نیا  اـت  دـنام  يو  رظتنم  اـج  نآ  رد  درب . داـی  زا  تشاد 
. دننک لمع  نادب  هک  هچ  نآ  رگم  دنیوگن , ینخس  چیه  هک  تسا  نیقیدص  ماقم  نیا  يرآ ,  درک . یهاوخرذع 

 . سایلا هصاخ 15 ))  )) 1 توبن 2 / 

 (. ع  ) سایلا

او ار  ناگدـننیرفآ  نیرتهب  ودـیناوخ  یم  ییادـخ )  هب   ) ار لع  ـا بـ یآ اور نـمـی کـنـیـد ؟ ـا پـ یآ گـفـت :  دوب . ناربمایپ  زا  ساـیلا  و   . )) نآرق
. ادـخ صلخم  دـنناگدش . راضحا  زا  نانآ  دـندرک و  بیذـکت  تسامـش .  ناکاین  راگدرورپ  امـش و  راـگدرورپ  هک  ار  ادـخ  دـیراذگ ؟ یم 

ندروخ داب  امش  رب  (ص : )  ادخ رب  ـ ما پـیـ دنناحلاصزا ـ .)) یگمه  سایلا ,  یـسیع و  ییحی و  ایرکز و  و   . )) میهد یم  شاداپ  ار  میتشاذگ . 
 . نآرق رد  وا  ناتساد  1 ـ  ع .)   ) سایلا ناتـساد  هرابرد  يراتفگ  تسا .  هدوب  نون  نب  عشویو  عسیلا  ساـیلا و  كاروخ  نآ  هک  اریز  سفرک , 

ییحی ایرکز و  و   : )) دـیامرف یم  دـنک و  یمدای  ناربمایپ  تیادـه  زا  هک  ماعنا  هروس  رد  واج  نیا  رد  زج  ع )   ) سای ـ لا ما  ـم نـ یر نآر کـ رد قـ
ار وا تـنـهـا هـمـیـن مـطـلـب  ـت  شذ ـ گر زا سـ هرو  ـن سـ یا تسا .  هدشن  رکذ  رگید  ياجرد  دندوب ,)) ناحلاص  زا  یگمه  سایلا  یسیعو و 

دندروآ نامیا  وا  هب  يا  هدـع  اـه  نآ  ناـیم  زاو  دـناوخارف  دـنوادخ  یگدـنب  هب  دـندیتسرپ , یم  لـعب  هک  ار  یموق  يو  هک  تسا  هدرک  ناـیب 
. دنناگدش راضحا  زا  نانآ  دندرک و  بیذکتار  راوگرزب  نآ  دنداد , یم  لیکـشت  ار  مدرم  تیرثکا  هک  نارگید  دـندش و  صلخم  ینانمؤمو 

نیا رد  تسا و  هدرک  ناربما  هماع پـیـ هب  تبـسن  هک  هدروآ  لمع  هب  ار  یـشیاتس  حدـم و  نامه  وا  زا  ماـعنا  هرو  ـ ـس رد  نا  ـبـحـ ـس ـد  نواد خـ
روهـشم تئارق  ربانب  تسا ,  هداتـسرفدورد  وا  رب  مالـس  اب  هدرک و  حدـم  ار  يو  شیوخراـکوکین  نمؤم و  ناگدـنب  زا  شندرمـشرباب  هروس 

هرابرد بلطم  نیا  هدـش و  دراو  يزاسمهان  نوگانوگرابخا   ( ع  ) سا ـیـ لا هرا  ـ برد سایلا .  هراـبرد  ثیداـحا  2 ـ  نیسای .))  لا  یلع  مالـس  ))
تیاور دوعسم  نبا  تسا .  قداص  دنشاب , یم  روآ  تفگشو  بیجع  روما  هدننک  وگزاب  هدمآ و  ناربمایپ  ياه  ناتساد  رد  هک  يرابخا  بلاغ 

ینامز ات  تسا و  هدنز  سایلا  هک  هدش  تیاور  تسا .  سایلا  نامه  رضخ  هک  دش  تیاور  (ص )  ربمایپ تسا .  سیردا  نامه  سایلا  هک  هدش 
زاار يو  اـت  تساوخ  دـنوادخ  زا  ساـیلا  ـت کـه  ـسا هد  ـ ـش نـقـل  دریم . یمن  تسا و  هدـنز  ناـنچمه  دوش  هدـیمد  روص  رد  هخفن  نیلوا  هک 

دنوادخ تفر و  دیرپ و  نآ  يور  سایلا  داتسرف و  شیارب  شتآ  گنر  هب  بسا و  لکش  هب  یبکرم  دنوادخ  دنادرگ و  هدوسآ  شموق  تسد 
اه و هوک  ـب  حا سا صـ ـیـ لا هد کـه  شـ دمآ . رد  ناگتـشرف  رامـش  ردو  تفرگ  وا  زا  ار  یندیماشآ  كاروخ و  تذل  دناشوپرون و  رپ و  وا  رب 

هدش لق  نـ اه . هوک  رب  هدش  هتشامگ  رضخ  تساهارحص و  تسا .  هدیمان  نونلاوذ  ار  يو  دنوادخ  هک  تسا  یـسک  نامهوا  تساه و  تشد 
ود نآ  يارب  نام  ـ سآ زا  يا  هدئا  ـپـس مـ سو دنتـسشن  وگتفگ  هب  مهاب  درک و  رادید  شیاهرفـسزا  یکی  رد  ار  (ص )  ربمایپ سایلا  هک  تسا 
رب هک  مدیدار  وا  درک و  یظفاحادـخ  نم  ادـخ و  لوسر  زا  سا  ـیـ لا ـپـس  ـس دـندناروخ و  مه  نم  هب  دـندروخ و  نآ  زا  ودره  دـمآ و  دورف 
 , تسا هنادواجو  هدنز  سایلا  هک  تسا  هدمآ  هعی  را شـ ـبـ خا ـی  خر رد بـ لیبق .  نیا  زا  يرگید  بلاطم  تفر .  نامـسآ  فرط  هب  اهربا  يالاب 
زا سایلا ,  نات  ـ ـساد ـل  یذ را , با بـحـ رد کـتـ دـنک . یمن  دـییات  ار  بلطم  نیا  سایلا  ناتـساد  تایآرهاظ  دنتـسه و  فیعـض  راـبخا  نیا  اـما 
نبا زا  سئارعلا ))  )) رد زین  ار ثـعـلـبـی  ـث  ید ـن حـ یا ـب بـن مـنـبـه ـ  هوزا شدنـس  هب  وا  قودـص و  زا  دوـخ  دنـس  هـب  اـیبنالا )) صـصق  ))

ـه یز زا تـجـ دعب  تسا :  حرش  نیدب  شا  هصالخ  هک  هدمآ  یلصفم  رایسب  ثیدح  تسا ـ  هدروآ  رت  ـفـصـل  مرا ـبـ خا ياملع  رگید  قاحسا و 
دنتشاد یهاشداپ  هریت  نیا  درک . چوک  کبلعب  هب  لیئارسا  ینب  ياه  هریت  زا  یکی   , ناشیا نایم  رد  نآ  میسقت  لیئارسا و  ینب  تنطل  ـ ـس ند  شـ

رگید هاشداپ  تفه  اب  يو  زا  لبق  هک  تشاد  يا  هراکدـب  نز  وا  درک . یم  راداو  نآ  تداـبع  هب  ار  مدرم  دـیتسرپ و  یم  لـعب  ماـن  هب  یتب  هک 
. دنارب مکح  مدرم  نیب  رد  ات  درک  یم  دوخ  نیـشناج  ار  نز  نیا  تفر  یم  ییاج  هب  هاشداپ  تقو  ره  دوب . هدییاز  دنزرف  دون  هدرک و  جاودزا 

دوب هداد  تاجن  وا  تسد  زا  تشادار  نانآ  نتشک  دصق  هاشداپ  رسمه  هک  ار  ینانمؤمزا  نت  دصیس  هک  دنمشناد  نمؤ و  ـت مـ ـشاد ـبـی  تا کـ
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یم یمارگار  وا  تشاذگ و  یم  مارتحا  دوخ  هیاسمه  نیا  هب  هاشداپو  تشاد  یغاب  هک  تسیز  یم  ینمؤم  درم  هاشداپ ,  خاک  یگیاسمه  رد 
نایرج زا  تشگرب و  هاشداپ  درک . بصغ  ار  وا  غاب  دـیناسر و  لـتق  هب  ار  نمؤم  هیاـسمه  نیا  وا  نز  هاـشداپ ,  باـیغ  رد  راـب  کـی  تشاد . 

نآ زا  دـننکن , هبوت  رگا  هک  درک  دای  دـنگوس  لاعتم  درک . یـضار  ار  هاش  اه  هناـهب  داد . رارق  شنزرـس  باـتعدروم و  ار  شنز  دـش , ربخاـب 
يدـنگوس نینچ  دـنوادخ  هک  داد  ربخ  شنز  هاشداپ و  هبوا  دـنک و  ناشتوعد  ادـخ  یگدـنب  تداـبع و  هب  اـت  داتـسر  فـ دریگ . یم  ماـقتناود 

رس هب  اج  نآ  رد  لاس  تفه  درکرارف و  دوب , اج  نآ  رد  هک  یهوک  نیرتروبعلا  بعص  هب  دندرک . ار  وا  لتق  هجنکـش و  دصق  تسا .  هدروخ 
هب تشاد ,  یم  شتـسود  رایـسب  هک  ار  هاش  نادـنزرف  زا  یکی  دـنوادخ  نایم ,  نیا  رد  درک . یم  عوج  دـس  ناتخرد  هویمو  ناهایگ  زا  درب و 

بیرف و اب  ات  داتسرف  سایلا  دزن  ار  تسا .  مشخ  رد  وت  زا  تفرگن .  يا  هجیتن  اما  دش , لسوتم  لعب  هب  دنزرف  يافش  يارب  درک . التبم  یـضرم 
وا هارمه  درک . هناور  نمؤم  بتاک  نآ  هارمه  هب  ار  دوخ  روـالد  عاجـش و  دارفا  دـنازوس . ار  همه  داتـسرفورف و  دـننک . ریگتـسدار  وا  هعدـخ 
هب سایلا  يافتخا  تد  نو مـ چـ تشگزاب .  دوخ  لحم  هب  ملاس  سایلا  تخاسربخ و  یب  سایلا  زا  ار  هاـشداپ  وا  گرم  مغ  درب و  اـیند  تفر . 

هرابود هام  شش  دوب . راوخریش  یکدوک  ماگنه  نآ  رد  سنوی  دش . ناهنپ  یتم  نب  سنوی  ردام  لزنم  رد  دمآ و  نییاپ  هوک  زا  دیـشک , ازارد 
شهاوخ يوزا  درک و  ادیپ  ار  وا  تفر و  نوریب  سایلا  يوجتـسج  تشذگرد .  سنوی  وا , نتفر  زا  دـعباضق  رب  تسد  تفر و  هوک  هب  سایلا 

دریگ ماقتنا  لیئارسا  ینب  زا  ات  تساوخ  دنوادخ  زا  سایلا  درک . هدنز  ار  سنوی  وا  ياعد  اب  دنوادخو  دومن  اعد  مه  سایلا  درک و  سامتلا  و 
دوخ هدرک  زا  نانآ  دروآ و  هوتس  درک . یلاسکـشخ  یطحق و  راتفرگ  ار  لیئارـسا  ینب  دنوادخ  دش و  باجتـسم  دنارابن . نانآ  رب  ار  ناراب  و 

ناشیاه نیمز  باریسار و  ناشیا  داتسرف و  ناراب  نانآ  رب  دنوادخ  درک و  اعد  دندش . میلست  دندرک و  هبوت  هدمآ  سایلادزن  دندش و  نامیشپ 
, دـینایوردوخن ناشیارب  نآ  زا  دـنوادخ  دـنراکب و  کمن  هدـب  دـندرک . تیاکـش  ساـیلا  هب  هلغ  رذـب  دوبن  اـهراوید و  ندـش  درک . هدـنز  ار 

ناـمیپ تخاـس ,  فرطرب  ناـنآ  زا  ار  يراـتفرگ  دـنوادخ  نآ کـه  زا  پـس  دـنایور . نزرا  ناـشیارب  مه  نش  نآ  زا  دـنراکب و  نش  نینچمه 
نانآ رـش  زاار  وا  ات  تساوخ  دـنوادخ  زا  تخاس و  گنتلد  ار  سایلا  دنتـشگزاب . دوخ  تسخن  تلاـح  زا  رتدـب  یتلاـح  هب  دـندرک و  ینکش 

ناگتـشرفرامش رد  داد و  رون  رپ و  لاب و  يو  هب  درب و  الاب  نامـسآ  هب  ار  وا  دنوادخ  دـیرپ و  نآ  يور  سایلا  دا و  ـتـ ـسر وا فـ دـنک . صالخ 
درک هبل  نا غـ ـ نآ درک و بـر  تکرح  ود  نآ  يوس  هب  وا  تخاس و  طلسم  شرسمهو  هاشداپ  نآ  رب  ار  ینمشد  دنوادخ  نآ ,  زا  سپ  دمآرد .

. دـندوب هدرک  بصغ  ار  شغاب  هتـشک و  ار  وا  شنز  هاشداپ و  هک  تخادـنا  ینمؤم  درم  نامه  غاب  رد  ار  اـه  نآ  هشـال  تشک و  ار  ود  ره  و 
. درک دیهاوخن  کش  نآ  ندوب  فیعض  رد  دینک , تقد  تسا  هدروآ  تیاور  نیا  هک  یناتساد  رد  زیزع  هدنناوخ  ام  ـچـه شـ نا چـنـ

 . عسی هصاخ 16 ))  )) 1 توبن 2 / 

 (. ع  ) عسی

ار یگلمج  هک  طول , سنوی و  عـسی و  لیعامـسا و  و  ((. )) دـنناکین زا  همه  هک )   ) روآ داـی  هب  ار  لـفکلاوذ  عـسی و  لیعامـسا و  و   . )) نآرق
يور درک :  یم  ار   ( ع  ) یسیع ياهراک  نامه  زین  عسی  ینارصن : ـ  قیلثاج  اب  دوخ  هثحابم  رد  (ع ـ )  اضر ما  ـ ما میداد ـ .))  يرترب  نایناهجرب 

. دنتفرگن ییادخ  هب  ار  وا  شتما  لاح  نیا  اب  داد , یم  افش  ار  سیپ  دازردام و  روک  درک , یم  هد  ـ نز ار  نا  ـ گدر مـ  , ـت فر هار مـی  بآ 

 . لفکلاوذ هصاخ 17 ))  )) 1 توبن 2 / 

 (. ع  ) لفکلاوذ

((. دـندوب ناگتـسیاش  زا  ناشیا  هک  ارچ  میدومن ,  دـندوب . نایابیکـش  زا  همه  هک  نک )  دای   ) ار لفکلاوذ  سیردا و  لیعامـسا و  و   . )) نآرق
مان دیـسرپ  هک  ینـسح  میظعلادـبع  هب  ـخ  ـسا رد پـ (ع ـ )  داو ما جـ ـ ما دـنناکینزا ـ .)) همه  هک  نک  داـی  ار  لـفکلاوذ  عسی و  لیعامـسا و  و  ))
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دصیـس و هک  داتـسرفربمغیپ  رازه  راهچ  تسیب و  دصکی و  لاعتمدنوادخ  هن : ـ  ای  ـت  ـسا هدو  ـل بـ ـسر ناربمایپزا مـ ایآ  دوب و  هچ  لفکلاوذ 
ـنـد نا مدر مـ نا مـ رد مـیـ ـت و  ــس ـ یز مـی   ( (ع دواد دــشاب . یم   ( ع  ) نیلــسرم نآ  زا  یکی  لــفکلاوذ  دــندوب و  لــسرم  ناــنآ  رفن  هدزیس 

یم هک  اج  نآ  هدرب ,  مان  يو  زا  دوخ  باـتک  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تفرگن .  مشخ  لـجوزع  يادـخ  يارب  زج  درک و  یم  تواـض  ـ قدواد
لفکلاوذ هرابرد  دیوگ :  یم  یـسربط  نیدـلا  نیما  حیـضوت :  دـنناکینزا .)) همه  هک  ار  لفکلاوذ  عسی و  لیعامـسا و  نک  دای  و   : )) دـیامرف

لفکتم ناربمایپ  زا  یکی  ربارب  رد  اما  تسا ,  هدوبن  ربمایپو  دوب  حلاص  يدر  يو مـ هد کـه  ـ ـش ـد نـقـل  ها هدا و مـجـ قـتـ تسا .  رظن  فالتخا 
افو دوخ  دهعت  نیا  هب  دنک و  لمع  قح  هب  دوشن و  نیگمشخ  هاگ  چیه  دنک و  يرپس  تدابع  هب  ار  اه  بش  دریگب و  هزور  ار  اهزور  هک  دش 

سابع نبا  زا  تسا .  هدرکن  وگزاب  لیـصفت  هب  ار  وا  يارجام  دنوادخ  تسا .  لفکلاوذ  شمان  هدوب و  دومن . ینادردـق  وازا  مه  ادـخ  درک و 
رتدنمـشزرا رترب و  وا  لمع  نوچاریز  تسا ,  نادنچ  ود  بحاص  يانعم  هب  هک  ـد  ـش هد  ـیـ ما نـ تسا .  سایلا  نامه  لفکلاوذ ,  هک  هدش  لقن 

هدرب مان  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  یعـسی  نآ  هن  هدوب  سایلا  دوب . شراگزور  ناـمدرم  رگید  ياـهراک  باوث  ربارب  ود  وا  ياـهراک  باوث  دوب ,
شراک نیا  رطاـخ  هب  یلو  دوب  درک . هبوت  هاـشداپ  داد و  وا  هب  مه  يا  هتـشون  هراـب  نیا  رد  دور و  تشهب  هب  دـنک , هبوت  رگا  هک  دـش  تسا . 

هچ نآ  ریظن  ینـسح  هّللادـبع  نب  میظعلادـبع  زا  شدنـس  هب  هوبنلا  باتک  رد  تسا .  طـخ  ياـنعم  هب  تغل  رد  لـفک  دـش . هدـیمان  لـفکلاوذ 
یـضعب اـیرکز . مه ,  یلوق  هب  عشوی و  یلوق ,  هب  تسا و  ساـیلا  لـفکلاوذ ,  زا  دوصقم  تسا :  هتفگ  يواـضیب  تسا .  هدـش  رکذ  تشذـگ 

ـثـر کا زا  تـبـعـیـت  مـیداد .  یتاحیـضوت  اـج  نآ  رد  تـسا و  عـشوی  دـشاب . یم  عـسی  تسارباـص .  بوـیا  نبرـشب  وا  دـنا :  هـتفگ  ناـخروم 
بویا لفکلاوذ و  سایلا و  و  تسا .  هدوب  ع )   ) نامیلسزا دعب  يو  هک  تسادیپ  نینچ  ربخ  زا  دنچره   , میدروآ هبترم  نیا  رد  ار  وا  ناخرو  مـ

نامه لفکلاوذ  دنا :  هتفگ  یـضعب  دیوگ :  یم  سئارعلا  بات  رد کـ ثـعـلـبـی  دنا . هتـسیز  یم  ع )   ) حیـسم زا  شیپ  و  ع )   ) نامیلـس زا  دـعب 
دندرک و شقیدصت  دندروآ و  نامیا  وا  هب  نایمورو  داتسرف  مور  نیمزرس  هب  ار  وا  شردپ  زا  ـد بـعـد  نواد تسا کـه خـ رباص  بویا  نبرشب 

یگدـنز مدرم ,  اـم  رــشب , يا  دـنتفگ :  دـندرک و  فعــضراهظا  دندیــسرت و  داـه  زا جـ ـش  ناور ـا پـیـ ما داد , دا  جـهـ دـندومن . يوریپ  وازا 
نک ـر مـمـ گا پـس ,  مینک .  ینامرفان  ار  شلوسر  ادـخ و  میرادـن  شوخ  لاح  نیع  رد  دـیآ و  یمن  نامـشوخ  گرم  زا  میراد و  تسودار 

مینک و تدابع  ار  وا  ات  میهاوخب  نامدوخ  هک  هاگ  نآ  رگم  دـناریمن , ار  ام  دـنادرگ و  زارد  ار  ام  ياـهرمعات  هاوخب  لاـعتم  يادـخ  زا  تسا 
ـد ناو زا خـ ـت و نـمـ سا ـ خر سـپـس بـشـر بـ دیداهن . نم  شودرب  ینارگ  رایسب  راب  دیدرک و  نم  زا  یگرزب  شهاوخ  میگنجب .  شنانمـشداب 
مرادـن و ار  مدوخ  زج  یـسک  رایتخا  نم  هک  یناد  یم  وت  منک و  داهج  تنانمـشد  اب  يداد  روتـسد  نم  هب  ایادـخ , راب  تفگو :  درک  ـا  عد و 
وا هب  تشـشخب .  وفع و  هب  وت  رفیک  زا  مرب و  یم  اـمرفم . هذـخاؤم  تسیچ .  یناد  یم  نم  زارتهب  وت  هک  دـنا  هدرک  نم  زا  یـشهاوخ  نم  موق 
هک يروط  هب  مدرک  زارد  ار  ناشیاهرمع  مداد .  نانآ  هب  دنتساوخ  نم  زا  ار  هچ  نآ  مدینشار و  وت  موق  نخس  نم  رشب , يا  هک :  دومرف  یحو 
زا دش . هدیمان  لفکلاوذ  ببـس  نیدب  دناسر و  نانآ  نک .  لفکت  نانآ  يارب  ار  بلطم  دنهاوخب . ناشدوخ  هک  نامز  ره  رگم  , درم دـنهاوخن 

تشادـن و ار  اـه  نآ  شیا  رگید گـنـجـ ناشیاهرهـش  هک  يروـط  هب  ـد , ـش دا  ـ یز نا  ـ ـشداد ـد و تـعـ ندر ـد کـ لو داز و  مدر  نآ مـ  , نآ پـس
هب ار  نانآ  دهاوخب  لاعتم  يادـخ  زا  ات  دـندرک  شهاوخ  دـندمآ . هوتـس  هب  شیوخ  تیعمج  یناوارفزا  دـش و  خـلت  هریت و  نانآ  رب  یگدـنز 

يارب نانآ  باختنا  زا  رتهب  نانآ ,  يارب  نم  باختنا  هک  دنتـسناد  وت  موق  ماـجنار  ـ ـس دو کـه :  ـ مر ـی فـ حو دـنادرگزاب . ناشردـقم  ياـهرمع 
دایز نادنچ  اه  یمور  تیعمج  لیلد  بـه هـمـیـن  دندرم . ناشلجا  هب  دنادرگرب و  ناشردقم  ياهرمع  هب  ار  نانآ  هاگ ,  نآ  تسا ؟  ناشدوخ 

بوسنم هک  تسا  نیا  یمور  هب  اه  نآ  يراذگمان  تلع  دنهد و  یم  لیکـشتاه  ـی  مور ار  ایند  تیعمج  مشـش  جنپ  دوش :  یم  هتفگ  هکدـش 
تشذگ رد  اج  نامهو  درب  رس  هب  ماش  رد  ار  دوخ  رمع  مامت  بویا ,  نبرشب  دنتسه . ع )   ) میهاربا نب  قاحـسا  نب  صیع  نب  مور  ناشیاین  هب 

تـسد زا  هک  دش  دهعتم  لفکتم و  هلالج  لج  لاعتم  يادخ  ربارب  رد  يو  هک  هدش  هتفگ  تسا :  هتفگ  دوعـسلا  دعـس  رد  سواط  نب  دی  ـ ـس . 
قرط هب  سیلبا  دوشن و  ینابـصع  هاگ  چـیه  هک  دـش  لفکتم  ناربمایپ  زا  یـکـی  دـش . هدـیمان  لفکلاوذ  ور  نیازا  دوشن و  نیگمـشخ  شموق 
مـشخ هاگ  چـیه  هک  دـش  لفکتم  داد و  شیوخ  ناـمز  ربماـیپ  هب  هک  یلوق  هب  اریز  تسناوتن .  اـما  دروآ , مشخ  هب  ار  وا  درک  یعـس  فلتخم 
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. درک افو  دریگن ,

 . نامقل هصاخ 18 ))  )) 1 توبن 2 / 

 (. ع  ) نامقل

یم ساپـسدوخ  يارب  تقیقح  رد  درازگب , ساپـس  هک  ره  رازگب و  ساپـس  ار  ادـخ  هک :  میداد  تمکح  ار  ناـمقل  ـتـی ,  ـسار و بـ  . )) نآرق
ار وا  نامقل  هجاوخ  هک  تسا  هدـمآ  ریـسفت  رد  یـسربط :  خیـش  تسا ـ .))  هدوتـس  زاین  یبدـنوادخ  انامه  دزرو , نارفک  سک  ره  درازگ و 
. درب شا  هجاوخ  يارب  ار  شنابز  لد و  دیرب و  رس  يدنفـسوگ  روایب . میارب  ار  نآ  وضع  نیرتهب  نک و  حبذ  يدنفـسوگ  تفگ :  دز و  ادص 

 ( : (ص ادـخ ـبـر  ما پـیـ دنتـسه ـ . زیچ  نیرتکاپان  , دـنوش كاپان  هاگره  دـنزیچ و  نیرت  هزیکاپ  , دنـشاب هزیکاپ  هاـگره  وضع  ود  نیا  تف :  گـ
ادخ تشاد و  یم  تسود  ار  تشاد .  نیتسار  وکین و  ینیقی  دیـشیدنا و  یمدایز  هک  دوب  يا  هدنب  اما  دوبن , ربمایپ  نامقل   : میوگب ار  یتقیقح 

 , نامقل يا  هک :  دیسر  وا  هب  ییادن  دوب , هدیباوخ  هک  یلاح  رد  يزور  نـیـمـ تشاد .  ینازرا  يو  هب  ار  تمکح  تمعنو  دش  وارادتسود  مه 
رگا  : تفگ ادـن  نآ  باوج  رد  نامقل  ینک ؟  مکح  قح  هب  مدرم  ناـیم  اـت  دـنک  نیمز  يور  رد  دوخ  هفیلخ  اروت  دـنوادخ  یهاوخ  یم  اـیآ 
ناج هب  دـنادرگ , هفیلخ  ارم  هک  هدرک  هدارا  وا  رگا  مریذـپ .  یمن  ار  يراتفرگ )  و   ) الب مریذـپ و  یمار  تیفاع  دزاس , ریخم  ارم  مراگدرورپ 

نآ نامقل  هک  ناگ  ـتـ ـشر فـ دنک . یم  يرادهگن  کمک و  ارم  مه  شدوخ  دـنکب  نم  اب  ار  راک  نیا  رگا  هک  مناد  یم  اریز  مریذـپ ,  یم  لدو 
یم ارف  ار  نآ  وس  ره  زا  ملظ  تساه و  هاگلزنم  نیرتراوشد  نیرت و  تخـس  يرواد  اریز  تفگ :  نامقل ؟  يا  ارچ ,  : دنتفگ دـید , یمن  ار  اه 

ناشن مان و  یب  راوخ و  ایند  رد  کـسـی  تسا .  هدومیپ  هابتشا  ار  تشهب  هار  دیامیپاطخ  هار  رگا  و  نآ )  هب  نیقی  هن   ) دراد تاجن  دیما  دریگ .
یـسک رادقم و  یب  وراوخ  ترخآ  رد  دشاب و  دن  ـمـ جرا ـف و  یر ـ ـش ایند  رد  هک  نیا  زا  تسا ,  رتهب  دنموربآ  فیرـش و  ترخآرد  دـشاب و 

تفگـش هب  وا  ياـبیز  راـتفگ  قـطنم و  زا  ناگتـشرف  دـسر . یمن  مه  ترخآ  هب  دور و  یم  شتـسد  زا  اـیند  , دـنیزگرب ترخآ  رب  ار  اـیند  هک 
یم ترازو  هنامیکح  دواد , يارب  تفگ و  یم  زیمآ  تمکح  نانخـس  دش , رادیب  باوخ  زا  نوچ  دـش و  هداد  تمکح  وا  هب  باوخ  دـندمآ .
ماما دـش ـ . هتـشادرب  وت  زا   ( مدرم نایم  يرواد  تفالخ و   ) يراـتفرگ ـالب و  ودـش  هداد  وت  هب  تمکح  ناـمقل ,  يا  تلاـح  هب  اـشو  خـ درک .

ای تورث  لام و  ای  یگداوناخ  تفارش  ببـس  هب   , تمکح هک  مسق  ادخ  هب  وا : ـ  تمکح  نامقل و  زادامح  لاؤس  هب  خساپ  رد  ع ـ )   ) قداص
 , نیبزیت رکفت , رپ   , شیدنا فرژ  مارآ ,  شوماخ و  اسراپ , طاشن , اب  و  دـشن . هداد  نامقل  هب  ییابیز ,  ای  یمـسج و  تردـق  ای  دـنزرف  نز و 

فرژ ایح و  اب  تدـش  هب  اریز  دـیدن , شندـب  يوشـستشای  تجاح  ياضق  لاح  رد  ار  وا  سک  چـیه  دـیباوخ , زور نـ اه . تربع  زا  زومآدـنپ 
اب زگره  دشن , ینابـصع  زگره  دشاب . هانگ  دیـسرت  یم  نوچ  دیدنخن , يزیچ  زا  زگره  دوب . شیوخ  تانکـس  تاکرح و  بقارم  شیدـنا و 
نا ـ نز تشگن .  نیگهودنا  نآ  زا  يزیچ  نداد  تسد  زا  ياربو  دشن  داش  ایند  زا  يزیچ  هب  نتفای  تسد  يارب  هاگ  چیه  درکن , یخوش  یـسک 

نانآ زا  کی  چـیه  گرم  ربواو  دنتفاتـش  ترخآ  يارـس  هب  وا  زا  شیپ  نانآ  رتشیب  اما  , دروآ ایند  هب  يرایـسب  نادـنزرف  تفرگ و  يرا  ـیـ ـس بـ
تـسودرگیدکی اب  وا  نتفر  اب  داد و  یتشآ  ار  ود  نآ  هک  نیارگم  تشذـگن ,  دـندرک  یم  يراک  کتک  اـی  کـه بـا هـم بـحـث  تسیرگن . 

دش یمدراو  نادرمتلود  ناهاشدا و  نا و پـ ـیـ ضا بـر قـ در , مـی کـ دیسرپوا . زا  ار  شیلـصا  هدنیوگ  نخـس و  نآ  يانعم  هک  نآ  رگم  دندش .
هب هک  نادرمتلود  ناهاشداپ و  هب  تبـسن  درک و  یم  يزوسلد  دنا , هدمآ  راتفر  ـی گـ کا ـ نر ـغـل خـطـ ـش نانچ  هب  هک  نیا  زا  نایـضاق  يارب  و 
رب نآ  اـب  ار کـه  ـلـی  ماو ـت و عـ فر تر مـی گـ وا عـبـ دومن . یم  محرت  راـهظا  دـنا  هدـش  ربخ  یب  يادـخ  زا  هتـسب و  لد  تردـق  تنطلس و 

درک و یم  اوادم  ند  ـشـیـ ید ـ نا بـا  تخومآ .  یم  دنک , يرود  ناطیش  زا  ودگنجب  شیوخ  سوه  اب  اه  نآ  هلیسو  هب  دیآ و  هریچ  دوخ  سفن 
ياد خـ دش . شینازرا  هانگ  زا  تینوصم  تمـصع و  دشابدنمدوس . شیارب  هک  نیا  رگم  درک , یمن  رفـس  ییاج  هب  اه و  تربع  اب  ار  شـسفن 

نامقل هک  يروط  هب  داد , روتسد  ناگتشرفزا  يا  هتسد  هب  دوب , هتفرگ  مارآ  يزورمین  باوخاب  اه  مشچ  هک  يزورمین  رد  یلاع  كرا و تـ تـبـ

دلج 12 ۀمکحلا  www.Ghaemiyeh.comنازیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 137زکرم  هحفص 106 

http://www.ghaemiyeh.com


رارق نیمز  رددوخ  هفیلخ  ار  وت  دنوادخ  یهاوخ  یم  ایآ  نامقل ,  يا   : دنیو دنهد و گـ ادـن  ار  وا  دـنیبن , ار  ناشدوخ  دونـشب و  ار  ناشیادـص 
را نیا کـ وا  رگا  نوچ  مریذپ ,  یم  لدو  ناج  اب  دهد  نامرف  راک  نیا  هب  ارم  دـنوادخ  رگا  تفگ :  نامقل  ینک ؟  يرواد  مدرم  نایم  ات  دـهد 
نم هبار  باختنا  رگا  یلو  دراد , یم  مهگن  اطخ  زا  دهد و  یم  میلعت  ار  يرواد  هوحن  دـنک و  یم  کمک  ارم  مه  شدوخ  , دـنک ار بـا مـن بـ

 , مدرم نایم  يرواد  اریز  تفگ :  يدزار ؟  فرح  نیا  ارچ  نامقل ,  يا  دـنتفگ :  ناگتـشرف  منک .  یم  رایتخا  ار  تیفاع  جـنک  نم  دراذـگاو 
راد هدهع  هک  یسکو  دراد  نایم  رد  ار  نآ  وس  ره  زا  یـش  و ظـلـم و حـق کـ تسا .  نید  ياه  هاگلزنم  نیرتالب  رپ  هنتفرپ و  نیرتراوشدزا و 
اطخ رگا  دـهر و  تمالـس  هب  هک  دراد  اج  تروص  نیا  رد  دـنک  يرواد  قح  قباطم  رگا  تسین :  جرا  لا خـ ود حـ زا  دوش , یم  بصنم  نیا 

ار ایند  هک  یسک  دشاب و  دنمجرا  اقآو و  سیئر  دناوت  ـت تـر مـی  حار ـت  ما رد قـیـ ـد , شا ناو بـ ـ تا نـ تسا .  هدومیپ  اطخ  ار  تشهب  هار  دنک 
زا ناگتـشرف  دو :  ـ مر ما فـ ـ ما دـسر . یمن  مه  ترخآ  هب  دوش و  یم  مامت  شیایند  نوچ  دزاـب , یم  ار  اـه  نآ  يود  ره  دـنیزگرب , ترخآ  رب 
زا درک و  لزان  يو  رب  ار  تم  ـد حـکـ نواد خـ ـت ,  فر دیدنـسپ . اروا  قطنم  راتفگ و  نامحر  دنوادخ  دندش و  هدز  تفگـش  نامقل  تمکح 

میکح دـش  رادـیب  یتقوو  دـناشوپ  يو  رب  تمکح  زا  یـششوپ  دـنوادخ  دوب و  باوخ  رد  نانچمه  وا  دومن و  تمکح  قرغ  ار  شیاـپات  رس 
دومر فـ ع )   ) قدا ما صـ ـ ما درک . یم  رشتنم  تمکحو  تفگ  یم  هنامیکح  نانخـس  دمآ و  یم  مدرم  نایم  ودوب  هدش  شراگزور  مدرم  نیرت 
دواد هب  ار  تفالخ  اه  نآ  داد و  روتـسد  ناگتـشرف  دـنوادخ بـه   , تفریذـپن ار  نآ  وا  دـش و  هداد  نامقل  هب  تفـالخ  مکح  هک  نآ  زا  سپ  : 

داد دواد  هب  ار  نیمز  رد  تفالخ  دنواد  خـ دنک . نایب  دوب  هدرک  نامقل  هک  ار  یطرش  هک  نآ  نودب  تفریذپ ,  ار  نآ  دواد  دندرک و  داهنشیپ 
شناد هنامیکح و  نانخـس  اه و  هظعوم  اب  و  شدیـشخب .  یم  دش . یم  اطخو  شزغل  راچد  راب  ره  دش و  هدومزآ  التبم و  راک  نیارد  اهراب  و 
راتفرگ تفالخ  يالب  هب  دـش و  هداد  وت  هب  تمکح  ناـمقل ,  يا  تلاـح  هب  اـشوخ   : تفگ یم  وا  هب  دواد  داد و  یم  زردـنا  ار  وادوخ  رایـسب 

نآو  : )) درک توالت  ار  هیآ  ـن  یا ـپـس  ـس ع )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دـمآ . راتفرگ  هنتف  يرواد و  راک  هبو  دـش  هداد  تفالخ  دواد  هب  اما  يدـشن , 
ترـضح تسا ))  گرزب  یمتـس  كرـش  هک  اریز  زرون , كرـش  ادخ  هب  مدنزرف ,  يا  شدنزرف گـفـت :  هب  زردـنا  ماقم  رد  نامقل  هک  هاگ 
شدنزرف هب  وا  ياهزردنا  هلم  زا جـ دا , يا حـمـ تفکشو .  دییور  وا  هک  ییاج  ات  داد , زردنا  دنپ و  یبلاطم  هبار  دوخ  دنزرف  نامقل  دومرف : 

رد شیوس  هب  يا کـه  ـه  نا خـ يدرک .  ترخآ  هب  ور  اـیند و  هب  تشپ  يداـتفاایند  هب  هک  يزور  ناـمه  زا  وـت  مدـنزرف ,  تفگ :  هک  دوـب  نیا 
يوناز هب  وناز  نک و  ینیـشنمه  نایاناد  اب  مدـنزرف ,  یتسه .  نآ  زا  ندـش  رود  لاح  رد  هک  يا  هناـخ  زا  تسوت  هب  رتکیدزن  یتسه  تکرح 

نآ یشاب و  مدرم  رابرـس  هجیتن  رد  ات  زاد  رود مـیـنـ ار  نآ  دننک . غیرد  وت  زاار  دوخ  شناد  هجیتن ,  رد  هک  نکم  هلداجم  نانآ  اب  نزب ,  نانآ 
ار وت  هک  ریگم  هزور  نادنچو  دنک  يریگولج  وت  توهـش  زا  هک  ریگب  هزور  ردـق  نآ  دـناسر . نایز  تترخآ  هب  هک  زادرپم  ایند  هب  مه  نانچ 

هدش دوبان  نآ  رد  يرایـسب  نامدرم  هک  تسا  فرژ  ییایرد  ایند  مدنزرف ,  تسا .  هزور  زا  رتبوبحم  دنوادخ  دزنزامن  اریز  دراد , زاب  زامن  زا 
ادخ ینابرهم  تم و  ـ حر ـبـب  ـس هب  یتفای  تاجن  رگا  ادخ , ياوقت  ار  تا  هشوت  ـ هرو ـل  کو ار تـ ـش  نا ـ بدا هد و بـ رار  نا قـ ـمـ یا ار  دو  خـ دنا .

 , یتـخومآ بدا  یلاـسدر  رد خـ ـر  گا مد ,  ـ نزر فـ يا .  هدـش  كـاله  تدوـخ  ناـهانگ  ببـس  هـب  يدـش  كـاله  رگا  و  يا ,  هتفاـی  تاـجن 
بدا هب  تبسن  هک  یسکو  دزرو  مامتها  نادب  دنادب , يرگناوت  هیا و  ـ مر ـ ـس ار  بدا  هک  یـسک  دش و  یهاوخ  دنم  هرهب  نآ  زا  یلاسگرزبرد 

ره دیآرب و  نآ  یپ  رد  تخـس  درب , جـنر  شنتخومآ  هار  رد  هکره  دزادـنا و  تمحز  جـنر و  هب  ار  دوخ  نآ  نتخومآ  هار  رد  دزرو , مامتها 
يوش و یم  تناگتـشذگ  نیـشناجراک  نیا  اب  اریز  ریگ , دوخ  تدا  يو و عـ ار خـ بدا  دسرب . نآ  عفانم  هب  دیآرب , بدا  یپ  رد  تخـس  هک 
رد ینک و  یلبنت  یتسس و  بدا  دسرت . یم  وت  تهبا  تلوصزا و  كانمیب  ددنب و  یم  دیما  وت  هب  راودیما  یناسر و  یمدوس  ار  دوخ  نیشناج 

نادـب يداد ,  تسد  زا  شهاگیاج  يوش .  تسکـش  راچد  ترخآراک  رد  ادابم  يدروخ ,  تسکـش  ایند  رما  رد  رگا  ییآرب .  نآ  زج  بلط 
ار ملع  ملع ,  كرت  دننام  زیچ  چیهاریز  هدب ,  صاصتخا  ملع  لیص  ار هـم بـه تـحـ ـی  نا ـ مز دو  خـ يا .  هدروخ  تسکش  ترخآ  راک  رد  هک 

راکهنگ چـیه  اب  نکم ,  یتسود  یهارمه و  يرگمت  ـ ـس هـیـچ  زادرپم . لادـج  هب  نکن .  یملع  ثحب  جوجل  دارفا  اب  هاـگ  دـنک . یمن  عیاـض 
نک ناهنپ  هنیجنگ و  تلوپ  دننام  اردوخ  شناد  زروم و  تقافر  تسا ,  داسف  هانگ و  هب  مهتم  هک  یـصخش  چیه  اب  نکن و  یتسود  يا  هدولآ 
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هک ـی  ـشا ـتـه بـ ـشاد نآ  ـیـم  بزا بـ يروایب ,  دوخ  اب  ار  سنا  نج و  ياه  یکین  تمایقزور  رد  رگا  هک  سرتب  نانچ  ـد  نواد زا خـ مد ,  ـ نزر فـ . 
 . یـشاب هتـشاد  وا  شزرمآ  هب  دـیما  زاب  ییایب ,  سنا  نج و  ناهانگ  اب  تمایق  زور  رگا  هک  شاب  راودـیما  نانچ  دـنوادخ  هب  دـنک و  تباذـع 
؟  تسی لد بـیـش نـ ار یـک  نآ کـه مـ لاح  مشاب ,  هتـشاد  ار  يزیچ  نینچ  شیاجنگ  تقاط و  هنوگچ  ردپ , يا  تفگ :  وا  هب  نامقل  دنزرف 
زا يرون  میب و  زا  يرون  دوش :  یم  تفای  رون  ود  نآ  رد  دنفاکـشبار , نآ  دـنروآ و  نوریب  ار  نمؤم  لد  رگا  مدـنزرف ,   : دومرف وا  هب  ناـمقل 
هچ نآ  دنک , روابار  ادخ  ياه  هتفگ  هک  ره  دنک و  یم  قیدصت  تسا  هتف  گـ دوبدهاوخن . يرگید  زا  رت  نیگنـس  يا  هرذ  نزو  هب  کی  دیما .
یم يرگید  رب  هاوگ  تسا .  هدرکن  رواب  اروا  هتفگ  ددـنبن , راک  هب  ار  ادـخ  نامرف  هک  یـسک  ددـنب و  یمراـک  هب  تسا  هداد  ناـمرف  ادـخ  ار 
ایر یب  هناصلاخ و  هک  یـسک  دنک و  یم  راک  ادخ  يارب  مه  ایر  یب  هناصلاخ و  , دروایب نامیا  دنوادخ  هب  هناقداص  هک  یـسک  پـس ,  دـشاب .
وا هک  یـسک  دراد و  مه  تسود  ار  وا  دسرتب , ادخ  زا  هک  یـسک  دسرت و  وا مـی  تسا .  هدروآ  نامیاادخ  هب  هناقداص  دنک , راک  ادخ  يارب 

یسک دوش و  یم  ادخ  يدونـشخ  تشهب و  بجوتـسم  , دنک يوریپ  ار  وا  نامرف  هک  یـسکو  دنک  يور مـی  ـیـ پار شنامرف  درادب , تسود  ار 
نادب ار  تلد  نکم و  دامتعا  ایند  هب  مدنزرف ,  وا . يدونشخان  درادن . یکاب  مه  ادخ  يدونشخان  مشخ و  زا  دشابن , ادخ  يدونشخ  لابند  هک 

ناعیطم شاداپ  ار  ایند  ياه  کـه نـعـمـت  دشاب . ایند  زا  رتراوخ  وا  رظن  رد  هک  تسا  هدیرفاین  يا  هدیرفآ  چیه  دـنوادخ  اریز  زاسم , لوغـشم 
عماج هک  تسا  تمکح  مادک  دـش :  هتفگ  نامقل  هب  (ع : )  رقاب ماما  تسا ـ . ؟  هتفرگن  رظن  رد  نانامرفان  رفیک  زین  ار  نآ  يالبو  هدادـن  رارق 

هب هک  ار  هچ  نآ  مزادنین و  تمحز  هب  تسا ,  هدش  تنامـض  میارب  هک  يزیچ  هرابرد  ار  دوخ  ـن کـه  یا تفگ :  تسوت ؟  ياه  تمکح  همه 
يراد کش  ندرم  هرابرد  رگا  مدنزرف !  دوخدنزرف : ـ  هب  زردنا  ماق  رد مـ ع ـ )   ) نا لـقـمـ منادرگن ـ .  عیاض  تسا ,  هدش  راذـگاو  نم  دوخ 

زا ار  باوخ  زا  ندش  رادیب   , يراد کش  زیخاتسر  هرابرد  رگا  يرادن و  ار  راک  نیا  ناوت  زگره  هک  نادب  ـا  ما رادر , تدو بـ زا خـ ار  باوخ  ,
هلزنم هب  تقیقحرد  باوخ  تسوت و  ریغ  راـیتخا  رد  وت  ناـج  هک  يرب  مـی  ینک .  نینچ  یناوـت  یمن  زگره  هک  نادـب  نکیل  رادرب , تدوـخ 
رودو دوش  یم  رترود  وت  زا  هک  وشم  کیدزن  مدنزرف ,  گرم .  زا  سپ  ندش  هتخیگنارب  هلزنم  هب  باوخزا  سپ  ندـش  رادـیب  تسا و  گرم 

دوخ  [ يالاک ناسحا [  (( ! 18  )) دراد یمن  تسود  ار  شیوخ  ياتمه  هک  دازیمدآ  رگ  مـ دراد , ـت  سود ار  دو  خـ يوش .  یم  راوخ  هک  وشم 
ناـیم دوـش , یمن  رارقرب  یتـسود  گرگ  دنفـسوگ و  ناـیم  هاـگ  چـیه  هک  ناـنچم  هـ رادـم . هضرع  تسا  نآ  ناـهاوخ  هک  یـسک  هب  زج  ار 

دنک شزیمآ  راکهنگ  اب  هک  یـسک  نینچمه  دبـسچ , یم  وا  ند  نآ بـه بـ زا  يراد  مر مـقـ ـ جال درادن . دوجو  یتسود  زین  راکدب  راکوکین و 
, دنک ینیشنمه  دریگ . رارق  نظ  ؤس  تمهتدروم و  دراذگ , مدق  ماندب  ياج  هب  هک  یسک  دونش , ازسان  دریگ . یم  دایار  وا  ياه  هار  زا  یخرب 
ار وت  تقیقح  رد  مدنزرف ,  ریگم . نمـشد  کی  ریگب و  تسود  دص  مدـنزرف ,  دوش . یم  نامیـشپ  دـشاب , هتـشادن  ار  دوخ  دـنام . یمن  ملاس 
شاب و ناکین  هدـنب  مدـنزرف ,  ریگارف . ار  وکین  مدرم .  نایم  تراتفر  زرط  تیوخ ,  تسوت و  نید  ناـمه  تا  هرهب  ییوخ .  تسا و  يا  هرهب 

ادخ زا  هک  نکم  دومناو  نانچ  مدرم  هب  درادن . تسود  ار  دنامب . ملاس  تترخآ  ایند و  ات  شاب ,  زادرپ  تناما  مدنزرف ,  شابم .  نادب  دـنزرف 
دندرک عمج  هچ  نآ  هن  اما  دندرک  عمج  ناشنادنزرف  يارب  مدرم  وت  زا  شیپ   , مدـنزرف شدـنزرف : ـ  هب  هظعوم  ما  رد مـقـ نـیـز  یـسرت ـ .  یم 

لماک ار  تدزم  دنا . هداد  وت  هب  يدزم  هدعو  نآ ,  لباقم  رد  یهد و  ماجنا  يراک  يرومام  دـندرک . عمج  ناشیارب  هک  نانآ  هن  دـنام و  یقاب 
ـه نا ـ خدور تسوا .  ندشراورپ  نامه  رد  شگرم  هتـشگ و  راورپ  هک  تسا  هدیرچردق  نآ  هداتفا و  زبسرـس  يرازتشک  رد  هک  شا  مـبـ ریگب .

شداـبآ نک و  بارخ  ار  نآ  يدرگ .  یمنرب  نآ  يوـس  هـب  زگره  رگید  يراذـگ و  ـی  مر ـ ـس ـت  ـش يرذ و پـ نآ مـی گـ زا  ناد کـه  يا بـ
هک تیناوـج  زا  دـش :  یهاوـخ  تساوخزاـب  زیچ  راـه  زا چـ ـتـی ,  ـس ـ یا ـل بـ جوز ياد عـ خـ یتـسین .  نآ  نتخاـس  هب  روماـم  هک  اریز  زاـسم ,
 . يدرک جرخ  هار  هچ  رد  يدروآ و  تسد  هب  هار  هچزا  هک  تلاـم  زا  يدـنارذگ و  هار  هچ  رد  هک  ترمع  زا  يد و  ـ نا ـ ـسر يریپ  هب  هنوگچ 

نادنچ ایند  كدنا  اریز  روخم , هودـنا  يا  هداد  تسد  نک .  مهارف  یخـساپ  اه , شـسرپ  نیا  يارب  زاس و  هدامآ  زور  نآ  يارب  ار  دوخ  سپ 
نز و راـنک  دوخ  لد )   ) هرهچ زا  تلفغ )   ) هدرپ شوکب و  شیوخ  را  رد کـ و  شا ,  شو بـ هـ تسـالب .  هنتف و  هیاـم  نآ  رایـسب  دـیاپ و  یمن 

وت نایم  گرم  دیآرـس و  هب  تمایا  دوش و  وت  گنهآ  هک  نآ  زا  شیپ  نک و  هبوت  مد  ره  تلد  رد  يوجب و  ار  تراگدرور  یکینو پـ ناسحا 
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یگلـصوح و یبزا  مدـنزرف ,  شدـنزر : ـ  زرد بـه فـ ـ نا رد  نـیـز  باتـشب ـ .  يراد  هک  یتصرف  زا  هدافتـسارد  دوش , لیاح  تیاـه  هتـساوخ  و 
نادرگ و دنبیاپ  شمارآ  ینات و  هب  ار  دو  ـت خـ یا ـ هرا کـ درادن . ار  اه  تلـصخ  نیا  لمحت  یتسود  چیهاریز  زیهرپب , يربص  مک  ییوخدب و 

يزیچ ـیـا ) ند لا  زا مـ  ) ـر گا مد ,  ـ نزر فـ شاب .  قالخا  شوخ  مدرم  همه  اـب  زاسابیکـش و  ناردارب  ياـه )  هنیزه  راـب  اـی   ) تاـمحز لـمحترب 
هدم تسدزا  ار  نانآ )  اب   ) ییورشوخ ییوخ و  شوخ  مک  تسد   , یش تناردارب بـبـخـ هب  ینک و  یگدیـسر  تناشیوخ  هب  نآ  اب  هک  يرادن 

زا عمط  مشچ  یشاب ,  دوش . اراوگ  دننک . يرود  يو  زا  ناراکدب  دنرادب و  تسود  ار  وا  ناکین  , دشاب هتشاد  شوخ  قالخا  هک  یسک  اریز  , 
. دندیرب عمط  هتشر  هک  دوبور  نآ  زا  دندیسر  تاماقم  نآ  هب  رگا  ناقیدص  ایبنا و  هک  ارچ  نکرب ,  دنراد  مدرم  هچ  نآ 

 . لیومشا هصاخ 19 ))  )) 1 توبن 2 / 

 (. ع  ) لیومشا

رد ات  رامگبام  يارب  یهاشداپ  دنتفگ :  دوخ  زا  يربمایپ  هب  هک  هاگ  نآ  یتفاین  ربخ  یسوم  زا  ـل پـس  یئار ـ ـسا نار بـنـی  ـ ـس زا  ـا  یآ  . )) نآرق
زا ناـمراید و  زا  اـم  هک  نآ  اـب  میگنجن  ادـخ  هار  رد  ارچ  دـینکن . راـکیپ  اـسب  هـچ  ددرگ , ررقم  امـش  رب  ندـیگنج  مـینک .  راـکیپ  ادـخ  هار 

ناراکمتس لاح  هب  دنوادخ  دندرک و  تشپ  یگمه  نانآ ,  زا  كدنا  يرامش  زج  دش , ررقم  نانآ  رب  میا .  هدش  هدنار  نوریب  نامنادنزرفدزن 
هب ام  نآ کـه  ـد بـا  ـشا ـی بـ ها ـ ـشدا پـ تسا .  هتـشامگ  یهاـشداپ  هب  امـش  رب  ار  تولاـط  دـنوادخ  تقیقح ,  رد  تفگ :  ناـنآ  هب  تساـناد . 

يرتربامش رب  ار  وا  ادخ  تقیقح ,  رد  تفگ :  ناشربمایپ  تسا ؟  هد  هداد نـشـ یشیاشگ  لام  ثیح  زا  وا  هب  میرتراوازـس و  يو  زا  یهاشداپ 
. دـهد یم  دـهاوخب  هـک  سکره  هـب  ار  دوـخ  یهاـشداپ  دـنوادخ  تـسا و  هدیــشخب  يرتربامــش  رب  یندـب  يورین  شناد و  رد  ار  وا  هداد و 

بناـجزا يرطاـخ  ـش  مارآ نآ  رد  هک  دـهع )  ) قودنـص نآ  هک  تسا  نیاوا  یهاـشداپ  هناـشن  تـقیقح ,  رد  تـفگ :  ناشیدـب  ناـشربمایپ 
ار نآ  ناگتشرف  هک  یلاحرد  دنا ـ  هداهن  ياج  رب  نآ )  رد   ) نوراه نادناخ  یسوم و  نادناخ  هچ  نآ  زا  يا  هدنامزاب  تسا و  ناتراگدرورپ 

دهاوخ يا  هناخدور  هلیسو  هب  ار  امـش  دنوادخ  تفگ :  دش , نوریب  تسا .  يا  هناشن  دادیور ) . ) دمآ دهاوخامـش  يوس  هب  دننک ـ  یم  لمح 
دریگرب . یفک  شتسد  اب  هک  یسک  رگم  تسا ,  نم  ناوریپ )   ) زا وا  اعطق  دروخن , نآ  زا  سکره  تسین و  دومزآ .

 : دـنتفگ دنتـشذگرهن , نآ  زا  دـندوب  هدروآ  نامیا  يو  هارمه  هک  یناسکاب  تولاط  هک  یماگنه  دندیـشون و  نآ  زا  اه , نآ  زا  یکدـنا  جـز 
زوریپ رایسب  یهورگرب  ادخ , نذا  هب  هک ,  كدنا  یهورگ  اسب  دنتفگ :  دن , ـتـ ـشاد تسین .  شنایهاپـسو  تولاج  اب  هلباقم  يارای  ار  ام  زورما 

ام ياـه  لد  رب  اراـگدرورپ , دـنتفگ :  , دـندش ور  هب  ور  شنایهاپـس  تولاـج و  اـب  هک  یماـگ  و هـنـ تسا .  نایابیکـش  اـب  دـنوادخ  دـندش و 
یهاشداپ و وا  هب  دـنوادخ  تشک و  ار  تولاج  يامرفزوریپ .  نارفاک  هورگ  رب  ار  اـم  رادـب و  راوتـسا  ار  اـم  ياـه  ماـگو  زیر  ورف  ییاـبیکش 
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یمن عـفد  رگید  یخرب  هلیــسو  هـب  ار  مدرم  زا  یخربد  ـ نواد ـر خـ گا تخوـمآ و  وا  هـب  تساوـخ  یم  هـچ  نآ  زا  تـشاد و  ینازرا  تـمکح 
مهنم یبنل  اولاقذا   )) هیآ لیذ  نایبلا ,  عمجم  ری  رد تـفـسـ دراد ـ .)) لضفت  نایناهج  هب  تبسن  دنوادخ  یلو  دیدرگ , یم  هابت  نیمز  اعطق  , درک

بوقعی رـسپ  يوال  نادنزرف  زا  هیفـص  نب  نوعمـش  وا . مان  هک  هدـش  لقن  يدـس  زا  تسا :  رظن  فالتخاربمایپ  نیا  هرابرد  تسا :  هدـمآ  ((, 
تیاور  ( (ع رقاب دنیوگ . یم  لیعامـسا  یبرع  هب  هک  تسا  لیومـشا  وا  دنا :  هتفگ  نارـسفم  تسا .  بوقعی  نب  فسوی  نب  میثارفا  نب  تسا . 

یم تیاور  ـر(ع )  قا مامازا بـ ریصبوبا  زا  هجراخ  نب  نوراه  زا  یبلح  ییحی  زارـضن  زا  مردپ  تسا :  هدمآ  یم  ـیـر قـ ـس رد تـفـ تسا ـ .  هدش 
ناـمرفزا دـنداد و  رییغت  ار  ادـخ  نید  دـندولآ و  ناـهانگ  هبار  دوـخ  نـماد  لیئارـسا  ینب  یـسوم ,  زا  دـعب  دوـمرف :  ترـضح  نآ  هـک  دـنک 

هدش تیاور  دندرک ـ  یمن  تعاطا  وا  زا  لیئارـسا  ینباما  درک , یم  یهن  رما و  ناشیا  هب  هک  دوب  يربمای  پـ دـندرک . یچیپرـس  ناشراگدرورپ 
يراوخ هب  ار  لیئارـسا  واو بـنـی  تخاس  طلـسم  ناشیارب  دوب  نایطبق  زا  هک  ار  تولاجدـنوادخ  اذـل  تسا ـ  هدوب  یبن  يایمرا  ربماـیپ  نیا  هک 
يزینک هب  ار  ناشنانز  دناتـس و  ار  ناـشیاه  ییاراد  لاوماو و  درک  هراوآ  ناـش  هناـشاک  هناـخ و  زا  ار  ناـنآ  تشکار و  ناـشنادرم  دـناشک و 

یهاـشداپ و دوـب و  لیئارـسا  ین  زا بـ هداو  ـ نا خـ مـیگنجب .  ادـخ  هار  رداـت  دراـمگب  اـم  يارب  یهاـشداپ  هاوـخب  ادـخ  زا  دـنتفگ :  و  تـفرگ . 
ام يارب   : )) دـنتفگ لـیلد  دوب . هدرکن  عـمج  ناـنآ  زا  هداوناـخ  کـی  ردار  یهاـشداپ  توـبن و  دـنوادخ  رگید و  يا  هداوناـخ  رد  تموـکح 
 : دنتفگ دینکن . راکیپ  هک  اسب  هچ  دوش  ررقم  امش  رب  ندیگنج  رگا   : )) تفگ نانآ  هب  ناشربمغیپ  میگنجبادخ ))  هار  رد  ات  رامگب  یهاشداپ 

كرابت دنوادخ  ـد کـه  ـش رو  نا طـ و هـمـ میا .))  هدش  هدنار  نوریب  نامنادنزرف  دزن  زا  نامرایدزا و  ام  هک  نآ  اب  میگنجن  ادـخ  هار  رد  ارچ 
 : دومرف ناشیا  هب  ناشربمایپ  دندرک . تشپ  هیقب  نانآ  زا  كدـنا  يرامـشزج  دـش , ررقم  نانآ  رب  گنج  هک  یماگنه  سپ   :)) دومرف یلاعت  و 
اب دشاب , یهاشداپام  رب  ار  وا  هنوگچ   : )) دنتفگ دند و  ـت شـ حارا عو نـ ـ ضو مـ تسا .))  هتـشامگ  یهاشداپ  هب  امـشرب  ار  تولاط  دنوادخ  ))

ناد ـ نزر ـت فـ ـسد رد  ـی  ها ـ ـشدا يوـال و پـ هداو  ـ نا رد خـ تو  نـبـ درادـن .)) یتورث  نادـنچ  وا  میرتراوازـسوا و  زا  یهاـشداپ  هب  اـم  هـک  نآ 
 . تنطلـس هداوناخ  زا  هن  دوب و  توبن  هداوناخ  زا  هن  اذـل  دوب و  فسوی ,  ینت  ردارب  نیمای ,  نبدـنزرف  تولاط  هک  یلاـح  رد  دو , ـف بـ ـسو یـ

ادخ دهد و  یم  دهاوخب  هک  ره  هب  ار  شتنطلس  ادخ  تسا و  هداد  ینوزف  یمسج  تردق  ملع و  رد  هدیزگرب و  امـش  رب  ار  وا  ادخ   : )) تفگ
وا ندوبریقف  هب  لیئارـسا  ینب  تشادـن و  یتورث  لام و  اهتنمدوب  رتاناد  رتدـنمورین و  رتدـنمونت و  لیئارـسا  هـمـه بـنـی  تساناد .  رگـشیاشگ 
نآ هک  ـت  ـسا ـن  یا وا  ـی  ها ـ ـشدا ـه پـ نا ـ ـش نـ  : )) گـفـت تسا .))  هدـشن  هداد  وا  هـب  یـشیاشگ  لاـم  ثـیح  زا   : )) دـنتفگ دـنتفرگ و  هدرخ 

نوراه نادناخ  یـسوم و  نادناخ  هچ  نآ  زا  يا  هدنامزاب  تسا و  نا  ـ ترا ـ گدرور ـب پـ نا زا جـ يرطاخ  شمارآ  نآ  رد  هک  دهع )  ) قودـنص
دنوادخ هک  دوب  یقود  نا صـنـ قود هـمـ ـن صـنـ یا دننک .)) یم  لمح  ار  نآ  ناگتشرف  هک  دمآ  دهاوخ  امـشدزن  دنا , هداهن  ياج  رب  نآ  رد 

هرز حاولا و  دیسر , یسوم  دنتسج . یم  كربت  نآ  هب  دوب و  تخادنا .  ایرد  هبو  تشاذگ  نآ  رد  ار  وا  شردام  داتسرف و  یسوم  ياربار  نآ 
نآ ات  دوب  لیئارسا  ینب  نایمرد  درپس . عشوی  دوخ  یصو  هب  ار  نآ  داهن و  قودنـص  نآ  رد  تشاد  رایتخا  رد  هکار  یتوبن  ياه  هناشن  دوخ و 

نانآ دوب , لیئارـسا  ینب  نایم  رد  قودنـص  هک  ـی  نا ـ مز تـا  دش . نزرب  يوک و  رد  ناکدوک  هچیزاب  دـندرک و  فیفخو  راوخ  ار  نآ  هک  هاگ 
زا ار  نآ  دنوادخ  دنتشاداور , یمارتحا  یب  قودنـص  نآ  هب  دندو و  ـ لآ نا  ـ ها ـن بـه گـنـ ماد هک  نیمه  دندرب و  یم  رـس  هب  تکوش  تزعاب و 
هب ات  تشامگ  نا  ـ نآ یهاشداپ  هب  ار  تولاط  دنوادخو  دـندرک  دوخ  ربمایپ  زا  یتساوخرد  نانچ  هک  نآ  زادـعب  ـا  ما ـت ,  ـشادر ناشیا بـ نایم 
نآ ـت کـه  ـسا ـن  یا وا  ـی  ها ـ ـشدا ـه پـ نا ـ ـش و نـ  : )) دـیامرف یم  هک  نانچ  دـنادرگزاب , نانآ  هب  ار  قودنـص  دـنوادخ  دـگنجب , ناـنآ  هارمه 

, دنا هداهن  ياجرب  نآ  رد  نوراه  نادناخ  یسوم و  نادناخ  هچ  نآ  زا  يا  هدنامیقاب  تسامـش و  راگدرورپزا  یـشمارآ  نآ  رد  هک  قودن  صـ
 (( ـت سا شـمـ تسا .  ناربمایپ  نادنزرف  هیقب ))   )) زا دوصقم  تفگ :  يوار )  ((. ) دننک یم  لمح  ار  نآ  ناگتشرف  هک  دمآ  دهاوخ  امـشدزن 

ناسنا هرهچ  نوچ  يا  هرهچ  هک  دمآ  یم  نوریب  وبـشوخ  يداب  نآ  زا  دـش و  یم  هتـشاذگ  نانمؤمو  نمـشد  فوفـص  نایم  قود  ـنـ ـص ار  ـ یز
يداـب هنیکـس ))   : )) هکدرک ثیدـح  میارب  (ع )  اـضر ترـضح  زا  دـلاخ  نب  نسحزا  مردـپ  تسا :  هدـمآ  یمق  ریـسف  رد تـ نـیـز  تشاد ـ . 
تشگ یمنرب  دز  یم  ولج  نآ  زا  یـصخش  رگا  دش , یم  هتـشاذگ  نارفاک  نان و  ـ مؤ مـ تشاد .  ناسنا  هرهچ  نوچ  يا  هرهچ  هک  دوب  یتشهب 
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یسک در کـه تـنـهـا  ـی کـ حو تشک .  یم  ار  وا  ربهر  ودش  یم  رفاک  تسشن  یم  سپ  زاب  نآ  زا  هک  ره  زوریپای و  دوش  هتـشک  ای  هک  نیا  ات 
یسا یسا .  رـسپ  دواد  مان  هب  ع )   ) بوقعی نب  يوال  نادنزرفزا  تسا  يدرم  وا  دیآ و  تسار  وا  نت  رب  یـسوم  هرز  هک  دشک  یم  ار  تولاج 
رـضاح ار  تنادـنزرف  هک  داد  ماغیپ  زین  یـسا  هب  دـناوخارف , تولاج  اب  گنج  دوب . دواد  نانآ  نیرتکچوک  هک  تشاد  رـسپ  هد  دوب و  ناپوچ 

همر رد  ار  ناشنیرتکچوک  يرآ ,  داد :  خساپ  يراد ؟  هاتوک .  رگید  دناشوپ . ناشنترب  ار  یسوم  هرز  دناوخ و  شیپ  ار  نانآ  کیاکی  نک . 
روالد يدر  مـ ریگرب . ار  ام  , دواد يا  هک :  دنداد  ادن  ار  وا  شهار  رد  گنس  هراپ  هس  تساوخ .  دنارچب . ار  اه  نآ  ات  ما  هتشاذگ  نادنفـسوگ 

نانآ دش . نوریب  نایهاپس  اب  تولاط  سپ  تسوا .  هزادنا  هک  دید  دناشوپ و  وا  هب  ار  یـسوم  هرز  , دمآ تولاط  دزن  نوچ  دوب و  ـنـد  مور و نـیـ
دماشاین نآ  زا  هک  ره  تسین و  ادخ  بزح  زا  دماشایب  دیامزآ .)) یم  يرهن  هب  نابایب  نیا  رد  ار  امـش  دـنوادخ   , )) لیئارـسا ینب  يا  تفگ : 

نانآ زا  کی  ره  ات  تشاذگ  ناشدازآ  دنوادخ  دندیـسر , رهن  هب  لیئارـسا  ینب  نو  چـ تسادـخ .  بزح  زا  درادرب , نآ  زا  یتسد  فک  اهنتو 
نیا دـندوب و  رفن  رازه  تصـش  دندیـشون  بآ  ـی کـه  نا ـ ـس کـ دندیـشون .)) رهن  نآ  زا  هیقب  ناـشیا ,  زا  یکدـنازج   )) اـما درادرب  بآ  یتشم 

ـت کـه ـسا هد  ـ ـش ـت  یاور ع )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما زا  دـندش . شیامزآ  نآ  اـب  لیئارـسا  ینب  هک  دوب  یناـحتما  هدومرف ,  دـنوادخ  هک  ناـنچمه  ,
دنت و ـ شذ دور گـ زا  ـل  یئار ـ سا بـنـی  دندوب . رفن  هدزیس  دصیس و  دنتشادنرب , مه  یبآ  فک  دندیـشونن و  بآ  هک  یکدنا  دادعت  نآ   : دو ـ مر فـ
و میرادنار ))  وا  هاپس  تولاج و  اب  هلباقم  يارای  ام  زورما   : )) دنتفگدندوب هدیشون  بآ  رهن  زا  هک  یناسک  داتفا , تولاج  هاپس  هب  ناشمـشچ 

نارفاک رب  ار  ام  رادـب و  راوتـسا  ار  نامیاه  ماگو  زیر  ورف  ییابیکـش  اـم  ياـه  لد  رب  اراـگدرورپ ,  :)) دـنتفگ دـندوب  هدـیماشاین  هک  یناـسک 
دیـشخرد و یم  یتوقای  نآ  یناشیپ  رب  هک  تشادرـس  هب  یجاـت  دوب و  لـی  راو بـر فـ ـ ـس تو  ـ لا جـ داتـسیا . تولاـج  يور  هب  نادرگزوریپ .)) 

داتفا نانآ  يور  دیخرچ و  اوه  رد  گنس  درک . باترپ  تولاج  هاپـس  تسار  حانج  هب  تشادرب و  دندوب . هدیـشک  فص  وا  لباقم  شنایهاپس 
رد هک  یتوقای  هناد  هب  هک  دوم  با نـ ـ تر پـ دـنتخیرگ . داتفا و  نانآ  نایم  رد  گنـس  درک و  ترپ  تولاج  هاپـس  پچ  حانج  دـنتخیرگ . همه  و 

نذا هب  سپ ,   : )) دـیامرف یم  هک  لاعتم  دـش . نیمز  رب  شقن  شا  هزانجو  دیـسر  شزغم  هب  تفاکـش و  ار  نآ  دروخ و  دوبوا  جات )   ) یناشیپ
لیئارسا ینب  نایم  زا  سایلا  هک  نآ  زا  سپ  دسیون :  ـل مـی  ما ـکـ لا رد  ـیـر  ثا ـن  با تشک ـ .  ار  تولاج  دواد , دنداد و  تسکـشار  نانآ  ادخ 

ار تولاط  داتـسرف و  ار  تفرایند .  زا  سپـسو  درب  رـس  هب  نانآ  ناـیم  رد  تساوخ  ادـخ  هک  یناـمز  اـت  وا  داتـسرفار و  عسی  دـنوادخ  تفر , 
نیا لیومشا ,  ياه  ناتساد  هلمج  زا  دش . هلصاف  لاس  تصش  دصراهچ و  لیومـشا  هب  دنادرگزاب . ناشیا  هبار  قودنـص  درک و  نانآ  هاشداپ 

يربمایپ ناشیارب  دنتساوخ  دنتسب . عمط  نانآ  يدوبان )   ) هب نانمشدو  دیشک  ازارد  هب  لیئارـسا  ینب  رب  الب  یتخـس و  راگزور  نوچ  هک  تسا 
يانعم هب  هک  تشاذگ  لیومشا  ار  شمان  دروآ و  ایند  هب  يرسپ  دوب . هدنام  یقاب  هلماح  نز  کی  اهنت  اه  نآ  دنگنجبوا . رانک  رد  ات  دتـسرفب 

 . تسا دینش )) ار  میاعد  ادخ  ))

. دواد هصاخ 20 ))  )) 1 توبن 2 / 

 (. (ع دواد

. دوب ادـخ ) يوس  هب   ) هدـننک روآ . دای  هب  دوب  ددـعتم )  ) تاـناکما ياراد  هک  ار  اـم  هدـنب  دواد , نک و  ربص  دـنیوگ  یم  هچ  نآ  رب   . )) نآرق
هب دنور , یم  رد  هب  ادخ  هار  زا  هک  یناسک  تقی  رد حـقـ دنک . رد  هب  ادخ  هار  زا  ار  وت  هک  نکم  يوریپ  سوه  زا  راهنز  میدـینادرگ .  هفیلخ 

نیمز هک  میتشون  تاروت  زا  سپ  روبز  رد  هنیآ ,  ره   ((. )) تشاد دنهاوخ  تخـس  یباذع  دنا , هدرک  شومارف  ار  باسح  زور  هک  نآ  يازس 
یم لاملا  تیب  زا  هک  دوبن  رگا  درک :  یحو   ( (ع دواد هب  لجوزع  ياد  خـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما درب ـ .)) دنهاوخ  ثرا  هب  ام  هتـسیاش  ناگدنبار 

ار نهآ  وش . مرن  دواد   , ما هدنب  يارب  درک :  یحو  نهآ  هب  لجوزع  يادخ  يدوب .  یبوخ  هدنب  ینک ,  یمن  راک  چیه  دوخ  تسد  ابو  يروخ 
تیب زاو  تخورف  مرد  رازه  تصـش  دصیـس و  هب  ار  اـه  نآ  تخورف .  یم  مـهرد  رازه  هـب  ار  نآ  تفاـب و  یم  هرز  کـی  درک . مرن  وا  يارب 
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؟  منیب یماهنت  ار  وت  هک  تسا  هدش  هچ  دومر :  ـی فـ حو (ع )  دواد ـی بـه  لا كرا و تـعـ ياد تـبـ خـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دش ـ . زاین  یب  لاملا 
سرت  : درک ضرع  منیب ؟  یم  شوماخ  ار  وت  هک  تسا  هدش  دنا . هدرک  كرت  ارم  زین  نانآ  هدرک و  كرت  ار  مدرم  وت , رطاخ  هب  درک :  ضرع 

 . تسا هتخاـس  روجنر  ارم  وت , تبحم  قشع و  درک :  ضرع  منیب ؟  یم  روجنر  ار  وت  هک  تسا  هدـش  هچ  تسا .  هتخاـس  شوماـخ  ارم  وت , زا 
هدرک ریقف  ارم  وت , قح  ندرازگ   : درک ضرع  ما ؟  هتخاس  دنم  هرهب  ار  وت  هک  نآ  لاح  منیب ,  یم  ریقف  ار  وت  ـت کـه  سا هد  ـ ـش چـه  دو :  ـ مر فـ

يا تسوت  قح  نیا  تسا و  هدرک  راوخ  ارم  وت , لـالج  یندـشان  فصو  تمظع   : درک ضرع  منیب ؟  یم  راوخ  ار  وت  هک  تسا  هدـش  تسا . 
وت هب  یـشاب  هتـشاد  تسود  هچره  ینک ,  تاقالم  ارم  هک  زور  نآ  رد  نم ,  لضف  هب  ار  وت  اداب  هدژم  سپ ,  دومرف :  هلال  جـل جـ نم .  ياقآ 
ـ .  یبای تسد  یهاوخ  نم  زا  هچ  نادـب  تمایق  زور  اـت  نکم  یهارمه  نآاـب  ناـشرادرک  لاـمعا و  رد  اـما  زاـسب , ناـنآ  قـالخا  اـب  مشخب . 

رادروخرب نم  اب  تاجا  زا نـعـمـت مـنـ ربب و  تذل  نم  دای  زا  شاب و  شوخ  نم  هب  دواد , يا  دومرف :  ـی  حو (ع )  دواد ـل بـه  جوز ياد عـ خـ
 ( (ع دواد هب  لجوزع  دنوادخ  (ص : )  ادخ ربمای  پـ مهد ـ .  رارق  نارگمتس  رب  ار  متنعلو  منک  یلاخ  ناراکهنگ  زا  ار  هناخ  يدوز  هب  اریز  , وش

گنت دیآ  رد  نآ  هب  هک  یسک  رب  زین  نم  تمحر  , دیآ یمن  گنت  دنیشنب  نآ  رد  یـسک کـه  رب  باتفآ  هک  نانچمه  دواد , يا  دومرف :  یحو 
ـت یاور دنباین ـ . تاجن  هنتفزا  دـننز  یم  دـب  لاف  هک  مه  یناسک  دـناسر , یمن  نایزدزن  دـب  لاف  هک  یـسک  هب  دـب  لاف  هک  نانچمه  تسین و 

سنا یبیبح  هب  سکر  روا مـی کـنـد و هـ ار بـ شنخس  درادب , تسود  ار  یبیبح  سکره  درک :  یحو   ( (ع دواد هب  دنوادخ  هک  ـت  سا هد  شـ
, دشاب یبیبح  قاتشم  هکره  دنک و  یم  هیکتوا  هب  دنک , دامتعا  یبیبح  هب  سکر  ددنسپ و هـ یمار  شرادرک  دریذپ و  یم  ار  شراتفگ  دریگ ,

هژیو نم  ناقاتـشم و  نآ  زا  مرادید  نارادربنا و  ـ مر نآ فـ زا  ـت مـن ,  ـش ـت و بـهـ ـسا نا  ـ گد دا کـنـنـ نآ یـ دشوک . یم  وا  يوس  هب  نتفررد 
منیب یم  اهنت  هکی و  ار  وت  هک  تسا  هدش  هچ  دواد , تفر .  ارحص  هب  اهنت  (ع )  دواد هک  تسا  هدش  تیاور  متسه ـ .  ناقـشاع  نارادتـسود و 
يوس هب  دومرف :  یحو  وا  هب  ـد  نواد خـ تسا .  هتـشگ  لـیاح  تقلخ  نم و  ناـیم  هتفرگـالاب و  نم  رد  ترادـید  قوش  یهلا ,  درک : ضرع   ؟

ياد خـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما منک ـ .  یم  تبث  یکین  هب  حوـل ,  رد  اروـت  ماـن  يرواـیب ,  نـم  دزن  ار  ییاـپ  زیرگ  هدـنب  رگا  اریز  , درگرب ناـنآ 
نامرف دوخ  زا  يربنامرف  هب  ار  وا  هک  تسین  نانآ  زا  يا  هدـنب  چـیه  هک  نک  غـالبا  تموق  هب  ار  ماـیپ  نیا  دومرف :  یحو   ( (ع دواد هب  لاـع  مـتـ

منک اطع  وا  هب  دـهاوخب , يزی  زا مـن چـ ـر  گا پـس  مناسر .  يرای  دوخ  تعاط  هار  رد  ار  وا  ات  تسا  نمرب  هک  نیا  رگم  دربب , منامرف  مهد و 
نم هب  رگا  منادرگ و  زاـین  یبار  وا  دـبلط , يزاـین  یب  نم  زا  رگا  مهد و  هاـنپ  اروا  دروآ , هاـنپ  نم  هب  رگا  مهد و  شباوج  دـناوخب  ارمرگا  و 

ربمایپ مرب ـ .  راک  هب  وا  دوس  هب  ار  دوخ  رکم  نم  دننک , هسیـسدوا  دض  رب  مناگدیرفآ  همه  رگا  منک و  يرادهگنو  ظف  ار حـ وا  دنک , لکوت 
ار وا  هک  نآ  لاح  دنتفر , یم  وا  تدایع  هب  تسا و  يرامیبراچد  دواد  دندرک  یم  لایخ  مدرم  دوب ـ . اه  ناسنا  نیرتدباع  دواد , (ص : )  ادخ

درک یهاشداپ  رخطـصا  دالب  ات  تاـماش  ناـیم  ياـه  نیمزرـس  رب  دواد  (ع : )  رقا ما بـ ـ ما لاـعتم ـ .  يادـخ  زا  سرت  تدـش  رگم  دوبن  يزیچ 
گنر زمرق  مرک  هاـگان  هـک  دوـب  دوـخ  بارحمرد  يزور  هـیل ـ  هـّللا عـ تاو  ـلـ ـص دواد نـبـی ـ  دوـب ـ . نـینچ  زین  نامیلـس  یهاـشداپ  ورملقو 
یحو مرک  نآ  هبدنوادخ  تسا ؟  هدـش  هدـیرفآ  ارچ  مرک  نیا  تفگ :  دیـسر . وا  هدجـس  لحم  هب  ات  تفر  تشذـگ و  شرانک  زا  یکچوک 

دواد وگب . نخس  درک : 
يا ؟  هدید  گنس  هتخت  رب  ار  میاپ  در  ای  يا  هدینشارم  ياپ  يادص  ایآ  دواد , يا  تفگ : 

ار ادخزورما  تفگ :  (ع )  دواد ع : )   ) قداص ماما  دنیب ـ . یم  ار  میاپدر  دونـش و  یم  ارم  تکرح  ندز و  سفن  ندیبنج و  هن .  تفگ :  دواد 
هب شمـشچ  هاـگان  درب , ناـیاپ  تفگ .)  هک   ) درک نآ  تفر و  مشاـب .  هدرکن  ناـنچ  زگره  هک  مناوخب  یتئارق  ناـنچ  منک و  یتداـبع  ناـنچ 

, درادـن او  باجعا  هب  ار  تـو  يرآ .  تفگ :  دـمآ ؟ شوخار  وت  يدروآ  ياج  هب  زورما  هک  یتئارق  تداـبع و  داـتفا . بارحمرد  يا  هغاـبروق 
یم زاوآ  او  هـ دوش . یم  بعـشنم  شیاتـس  دمح و  رازه  هس  یحیبستره  زا  هک  میوگ  یم  حـیبست  راب  رازه  ار  دـنوادخ  بش  ره  رد  نم  اریز 

ییاور یثحب  مشاب .  هدرک  یهانگ  چیه  هک  نآ  نودبدروخب  ارم  ات  میآ  یم  بآ  يور  شیارب  تسا  هنسرگ  وا  هک  نیا  نامگ  هب  نم  دهد و 
اب (ع ,)  دواد هب  مصاختم  ود  هعجارم  ناتـساد  سابع ,  نبا  زا  قیرط  دنچ  هب  يدسو و  دهاجم  سنا و  زا  قیر  رو بـه یـک طـ ـمـنـثـ لا رد  رد  . 
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هدروآ حرـش  نیا  هب  ار  تیاور  تسا .  هدـش  تیاور  مه  رگید  بتک  سئارعلا و  رد  درک و  تیاور  تسا .  هدـش  لقن  تایاور ,  رد  فالتخا 
دننام هب  ار  وت  هک  میدومزآ  ییاهزیچ  یتفگ .  يدرکدوخ .  لیلخ  ار  وا  يداد و  يرترب  نم  رب  ار  میهاربا  دناوخ . یم  زامن  دایز  دواد  تسا . 

يرتوبک ناهگان  هک  دوب  دوخ  بارحم  رد  دواد  يزور  اـمزایب . مه  ارم  ادـخ , يا  مییاـمزآ .  یم  مه  ار  وت  یهاوخب  رگا  میا .  هدومزاـین  نآ 
وا قشاع  داتفا و  دوب  دوخ  ندب  نتسش  لوغـشم  هک  نایح  نب  ایروا  نز  هب  شمـشچ  هاگان  درک  ـی  ها ـه نـگـ نزور دیرپ . بارحم  هنزور  داتفا .

تکرح دوب , هنیکس  نآ  رد  هک  یقودنص  شیپاشیپ  وا  ات  داد  روتسد  داتـسرف و  اه  گنج  زا  یکی  دنک . جاودزا  وا  اب  تفرگ  میمـصت  دش و 
هب نامیلـس  دش و  رتسبمه  يو  اب  تفرگ و  ینز  هبار  وا  دواد  دـمآ , رـس  هب  ایروا  نز  هدـع  هک  نآ  زا  بـعـد  دـش . هتـشک  درک و  نینچ  دـنک .
هاگ نآ  دنکدنا . ناشیا  و  دـیامرف ـ  یم  هک  اج  نآ  ات  تسا ـ  هتفگروز  يرگید  هب  ام  زا  یکی  هک  میتسه  مصاخ  نـفـر مـتـ دـندش . دـمآایند .
هب موکحم و  ار  وا  اـت   , تسا هداتـسرف  وا  دزن  مصاـخت  ود مـ ترو  ـ ـص ـد بـه  نواد خـ دـیدنخو . درک  یهاـگن  شقیفر  هب  درم  ود  نآ  زا  یکی 
یم ـب مـجـمـع  حا ـ ـص ـپـس  ـس دییور . هایگ  شیاه  کشا  ترثک  زا  هک  تسیرگ  نادنچ  درک و  هبوت  دواد  دنزاس . هاگآ  شیرواد  ياطخ 
هنوگ چـ دنک . یم  دراو  هشدخ  تلادع  هب  يزیچ  نینچ  اریز   , تسین یکـش  ناتـساد  نیا  یتسردان  رد  هک  دیوگ ـ  یم  بوخ  هچ  و  دـیوگ ـ 

شتداهـش هک  دنـشا  ـی بـ ـس ـفـت کـ ـص هب  فـصتم  دنتـسه , شقلخ  وا و  ناـیم  ناریفـسو  وا  یحو  ناـنیما  هک  یهلا ,  ياـیبنا  تسا  نکمم 
ـتـه فر تارو گـ زا تـ نا  ـتـ ـساد ـن  یا دنوش . نازیرگ  نانآ  نانخـس  نتفریذپ  ندینـش و  زا  مدرم  هک  دنـشاب  هتـشاد  یتلاح  دوش و  یمن  هتفریذپ 

هدش حالـصا  کح و  یکدنا  یمالـسا  تایاور  رد  یلو  تسا  هدمآ  رت  هدـننز  رت و  تشز  يا  هنوگ  هب  تاروت  رد  هک  توافت  نیا  اب  هدـش , 
مدق هب  دوخ  خاک  يالابرب  تساخرب و  دوخ  تخت  زا  دواد  هک  دوب  رصع  تسا :  نینچ  هصال  رو خـ هد بـه طـ ـ مآ تارو  رد تـ نآ چـه  تسا . 

هنا ـ ها تدا مـ زا عـ وا کـه  دواد بـا  ـد و  ندروآ يو  دز  نـ تسا .  یثح  دـنک . وج  دوب . تسـش .  یم  ار  دوخ  هک  دـید  ار  ینز  تخادرپ .  ندز 
هک داد  ربخ  دواد  هب  داتـسرف و  تسا .  هدـش  هلماح  هک  دـش  مولعم  تشگرب و  شا  هناـخ  هب  نز  سپـس  دـش و  رتسبمه  دوب  هدـش  كاـپ  شا 
هب ار  ایروا  داد  روتـسد  وا  هب  تشون و  يا  همان  دوب . هداتـسرف  نومع  ینب  اب  گنج  يارب  دواد  هک  دوب  یهاپـس  رد  ایروا  تسا .  هدـش  هلماـح 

. دریمب دروخب و  هبرض  ات  دیدرگرب  وا  رس  تشپزا  ناتدوخ  دینک و  هناور  تخـس  گنج  شیپاشیپ  داتـسرف . ایروا  دنام . دنک . هناور  يو  دزن 
رد یتدم  دش , رادربخ  وا  ندش  هتشک  زا  ایروا  رسمه  یتقو  دیسر . دواد  هب  شندش  هتشک  ربخ  دش و  هتـشک  ایروا  درک و  ار  راک  نیا  بآوی 

يرـسپ شیارب  دـش و  يو  نزوا  دروآ و  دوخ  هناخ  هب  ار  وا  داتـسرف و  دواد  يرادازع ,  تدـم  نایاپ  زا  سپ  تفرگ و  متام  شرهوش  يازع 
ود يرهش  رد  تفگ :  ار  وا  هدمآ  يو  دزن  داتـسرف و  دواد  دز  ار نـ نا نـبـی  ـ ثا ـد نـ نواد و خـ دمآ . دنـسپان  دنوادخ  رظن  رد  دوب  هدرک  دییاز .

شرورپ هدیرخ و  ار  نآ  هک  دوبن  ـک  چو کـ دوب . رایـسب  تیاهن  یبواگ  دنفـسوگ و  ار  دنمتلود  ریقف و  يرگید  دنمتلود و  یکی  دندوب  درم 
يو دزن  هک  يرفاسم  تهج  هب  ات  دریگب  دوخ  ناواگ  نادنفـسوگ و  زا  هکدمآ  فیح  ار  وا  دمآ و  دـنمتلود  درم  نآ  دزن  يرفاسمو  دوب  هداد 

هب تفگ :  ناـتان  هب  هدـش  هتخورفا  تخاـس .  اـیهمدوب  هدـمآ  يو  دزن  هک  درم  نآ  يارب  هتفرگ  ار  ریقف  درم  نآ  هرب  دزاـس و  اـیهم  دوب  هدـمآ 
هرب هدوـمنن ,  محرت  چـیه  هدرک و  ار  راـک  نیا  هک  نوـچ  تسا .  لـتق  بجوتـسم  تسا  هدرک  ار  راـک  نیا  هک  یـسک  مسق  دـنوادخ  تاـیح 
هناخ زا  نم  کنیا  دـیوگ :  یم  هدرک  باـتع  ار  وتدـنوادخ  یتسه و  وت  درم  نآ  دواد گـفـت :  نا بـه  ـ ثا نـ دـنک . در  دـیاب  نادـنچ  راـهچار 

ماـمت يور  شیپرد  وا  داد و  مهاوخ  تا  هیاـسمه  هب  هتفرگ  وت  مشچ  شیپار  وت  ناـنز  دـینادرگ و  مهاوخ  ضراـع  وـت  رب  ار  يدـب  تدوـخ 
هدرک هانگ  دنوادخ  دزن  تفگ :  ناثان  هب  دواد  يدرک .  وا  نز  ایروا و  اب  هچ  نآ  يازـس  هب  دـیباوخدهاوخ , نانآاب  باتفآ  رظن  ردو  لیئارـسا 

هک زین  يرسپ  يا ,  هدش  دنوادخ  نانمشد  نتفگ  رفک  درم . یهاوخن  هک  تسا  هدومن  وفع  ار  وت  هانگ  زین  دنوادخ  تفگ :  دواد  هب  ناثان  ما . 
رد دش و  رامیب  تخـس  هک  تخاسالتبم  دوب  هد  ـیـ یاز دواد  يار  ـا بـ یروا نز  ار کـه  ير  ـ ـس پـ درم . دـهاوخ  هتبلا  تسا  هدـش  هدـییاز  وت  يارب 

بابرا اب  شا  هثحابم  نومام و  دزن  (ع )  اضر سلجم   )) باب رد  اضرلا , را  ـبـ خا نو  با عـیـ رد کـتـ دـییاز . ار  نامیلـس  درمب . لفط  متفه  زور 
 : تفگ مهج  نبا  دنیو ؟ هچ مـی گـ دواد  هرابرد  امش  ناینیشیپ  دومرف :  مهج  نبا  بـه  ـا(ع )  ضر تر  حـضـ ـت :  سا هد  ـ مآ ـد )) یا ـقـ عو نایدا 
نآ ات  تساخرب  دـش . رگ  هولج  شربارب  رد  ملاـع  هدـنرپ  نیرتاـبیز  تروص  هب  سیلبا  هک  دوب  زاـمن  لوغـشم  شبارحم  رد  دواد  دـنیوگ  یم 
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هاگ ان  درک  هاـگن  هناـخ  داـتفا . ناـیح  نب  اـیروا  تفر .  ماـب  يور  مه  دواد  دـیرپ و  درک . لاـبند  ار  نآ  دواد  تفر و  هناـخ  دریگب . ار  هدـنرپ 
ناکرشم رب  اما  درک  تکرح  قودنـص  دنک . هناور  قودنـص  شیپاشیپ  دوب . دش . دوب . دوخ  نتـسش  لوغـشم  هک  داتفا  ایروا  نز  هب  شمـشچ 

اب دواد  دش و  هتشک  ایروا  درک و  نانچ  ریما  دهد . تکرح  قودنص  زا  رتولج  نانچمه  ار  ایروا  هک  دمآ . نارگ  دواد  رب  رما  نیا  دش و  زوریپ 
زا یکی  هب  نوعجار .  هیلا  انا  هّلل و  انا  تفگ :  دز و  دوخ  یناشیپرب  ار  شتـسد  (ع )  اضر ترـضح  دیوگ :  یم  يوار  درک . جاودزاوا  رـسمه 

اشحف و تبـسن  دور و  یم  يا  هدنرپ  یپ  رد  دـنک و  یم  عطق  ار  زامن  هک  يروط  هب  دـیهد , یمار  شزامن  هب  ییانتعا  یب  تبـسن  یهلا  يایبنا 
یم لاـیخ  دواد  وترب ! ياو  دومرف :  ترـضح  دوب ؟ هچ  وا  هاـنگ  سپ ,  هّللا ,  لوسر  ـن  با یـ در :  ضر کـ ـن جـهـم عـ با دـیهد . یم  وا  هب  لـتق 

هک میتسه  یعدـم  ود  اـم  سرتم ,  . )) دـنتفر ـالاب  بارحم  راوید  زا  ود  نآ  و  تسا .  هدرکن  قلخ  وا  زا  رتاـناد  يا  هدـیرفآ  دـنوادخ  هک  درک 
تـسا شیم  کی  ارم  تسا .  نم  ردارب  صخـش  شاب .  ربهار  تسار  هار  هب  ار  ام  وشم و  رود  قح  زا  درک . زواجت  يرگید  قح  هب  ام  زا  یکی 

دنک هیلع  یعدم  هب  ور  ای  دهاوخب و  دها  ـی بـیـنـه و شـ عد زا مـ تسا .))  هدمآ  بلاغ  نم  رب  راتفگ  ردو  راپـسب  نم  هب  ار  نآ  دیوگ :  یم  و 
متـس وت  رب  شدوخ ,  ياه  شیمرب  هفاضا )   ) وت شیم  هبلاطم  رد  وا  اـعطق   : )) تفگ ودر  يرواد کـ هدزباتـش  ییوگ ؟  یم  هچ  وت  دـیوگب :  و 
يادخ هک  يا  هدینـشن  دـییوگ . یم  امـش  هک  يزیچ  نآ  هن  درک  زواجت  يرواد  مسر  هار و  زا  هک  دوب  نیمه  رد  دواد  هابتـشا  تسا .))  هدرک 

ضر ـن جـهـم عـ با نک .  يرواد  قـح  هب  مدرم  ناـیم  سپ  میدـینادرگ ,  هفیلخ  نیمز  يور  رد  ار  وـت  اـم  , دواد يا   : )) دـیامرف یم  لـجوزع 
یم هتشک  ای  درم  یم  شرهوش  ینز  هاگره  دواد  نامز  رد  دومرف :  (ع )  اضر ترضح  تسیچ ؟  ایروا  ابوا  ناتساد  هّللا ,  لوسر  نبا  یـ در :  کـ

 ( (ع دواد دنک  جاودزا  هدش  هتـشک  شرهوش  هک  ینز  اب  داد  هزاجا  وا  هب  لجوزع  دنوادخ  هک  دنک . جاودزا  تشادن  قح  رگید  نز  نآ  دش ,
یلاما رد  دمآ . نارگراگزور  نآ  مدرم  رب  رما  نیا  درک و  جاودزا  يو  اب  , دش مامت  شنز  هدع  دش و  ـتـه  ـش ـا کـ یروا ـتـی  قو تر  ـ ـض حـ دوب .

دروآ و تسد  هب  ناوت  یمن  ار  مدرم  همه  تیاضر  دومرف :  همقلع  هب  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـمآ   ( ع  ) قداص ماما  زا  شدنـس  هب  قودـص 
ایروا نز  هب  شمـشچ  هک  ییاج  اتداتفا  هار  هب  يا  هدـنرپ  لابند  هب  هک  دـنداد  ـبـت نـ ـس نـ (ع )  دواد تفرگ .  ناوت  یمن  ار  اـه  نآ  ناـبز  ولج 

جاودزاوا رـسمه  اب  دـش و  هتـشک  هک  نیا  ات  داد  تکرح  قودنـصزا  رتولج  ار  شرهوش  نز )  نآ  هب  ندیـسر  يارب   ) ودـش وا  قشاع  داتفا و 
. ؟ درک
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 (. ع  ) نامیلس

ماما تسا ـ .  هدش  هداد  ام  هب  يزیچ  ره  زا  هدش و  هتخومآ  ام  هب  ناگدـنرپ  نابز  مدرم ,  يا  تفگ :  دـش و  دواد  ثراو  نامیلـس  و   . )) نآرق
یب , دـنک ادـیپ  یهار  دوخ  زا  گر  ندرک مـ رود  ياربای  دـبایب  ینابدرن  یگنادواـج  يوس  هب  نتفرـالاب  يارب  یـسک  دوب  اـنب  رگا  ع : )   ) یلع

. دـش هداـهن  وا  راـیتخا  رد  زین  سنا  نج و  رب  تنطلـس  ـالاو , تلزنم  توبن و  ماـقم  رب  نوزفا  هک  دوب  (ع )  دواد نب  نامیلـس  سک  نآ  ناـمگ 
دندرک و گرم  ياهر  جا تـیـ ـ مآ ار  وا  يدوبان  ياه  نامک  دمآ , رـس  هب  شرمع  تدمو  درک  تفایرد  لماک  روط  ار بـه  دو  يزور خـ نو  چـ
هب ع )   ) نامیلـس ع : )   ) قداص ماـما  دـندش ـ . اـه  نآ  ثراو  رگید  یهورگو  دـنام  بحاـص  یب  اـه  نکـسم  تشگ و  یلاـخ  وازا  اـه  هناـخ 

نیتسخن دروخ ـ . یم  هتخیبان  وج  نان  شدوخ  راد و  سوبـس  مدنگ  نان  شا  هداوناخ  هب  دـناروخ و  یم  دیفـس  نان  تشوگ و  دوخ  نانامهیم 
رکش هک  یسک  نیتسخن  داد ـ . ششوپ  ار  نآ  یطبق  ناتک  ياه  هماجاب  هک  دوب  (ع )  دواد نب  نامیلس  دناشوپ , هماج  ادخ  هناخ  رب  هک  یـسک 
تسا يزیچ  ببس  هب  نیا  تسا و  (ع )  دواد نب  نامیلس  دوش , یم  تشهب  دراو  هک  يربمایپ  نیر  ـ خآ دوب ـ . (ع )  دواد نب  نامیلـس  , درک هیهت 

یم غیرد  نم  زا  ار  تدوخ  ارچ  دـیوگ :  یم  دوخ  تفج  هب  هک  دـید  ار  يرن  ـک  ـش گـنـجـ ع )   ) نا ـلـیـمـ ـس دـش ـ . هداد  وا  هب  اـیند  رد  هک 
تفگ گشج  نآ گـنـ دز بـه  مـی  منکفا .  یم  ایرد  هب  ار  نآ  مراد و  یم  رب  دوخ  راقنم  اب  ار  نامیلس  هبق  مهاوخب )  ای   ) یهاوخب رگا  ینک ؟ 
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یم ییامندوخ  شرـسمه  يارب  درم  تاقوا  یهاگ  اما  ادـخ , ربمایپ  يا  هن ,   : تفگ کـشجنگ  ینکب ؟  ار  راـک  نیا  یناوت  یم  یتسارب  اـیآ  : 
ار تدوخ  ارچ  تفگ :  هدام  کشجنگ  تسین .  یتمالم  دـیوگ  یم  هچ  نآرب  ار  قشاع  دـهد و  یم  ناشن  گرزب  وا  شیپار  شدوخ  دـنک و 
رد نوچ  دـنز , یم  قـشع  فـال  هکلب  تسین  قشاـع  وا  ادـخ , ربماـیپ  يا  تفگ :  تسوـت ؟  قشاـع  وا  هک  یلاـح  رد  يراد ,  یم  غـیردوا  زا 

نیا ردو  تفرگ  هرانک  مدرم  زا  زور  لهچ  تسیرگ و  تدشب  درک و  رثا  نامیلـس  لد  رد  گش  گـنـجـ دراد . تسود  مه  ار  ارم  ریغ  نمرانک 
نامیلـس دزیماین ـ . دوخ  ریغ  تبحم  اب  ار  شتبحمو  دـنادرگ  یلاخ  شدوخ  تبحم  يارب  ار  وا  لد  هک  درک  یم  تلاس  ـد مـ نواد زا خـ تد  مـ

ناهن و رد  یـسرتادخ  دش . هتخومآ  ام  هب  هدشن  هدش و  هتخومآ  مدرم  هب  هچ  نآ  دش و  هداد  ام  هب  هدشن  هدـش و  هداد  مدرم  هب  هچ  نآ  (ع :) 
لجوزع يادخ  هاگرد  هب  لاح  همه  رد  يراز  اعد و  يدونشخو و  مشخ  لاح  رد  ییوگ  قح  يرادان و  يرگناوترد و  يور  هنایم  راکشآ و 

زا سپ  هک  دیشخب  نم  هب  یتنطلس  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تفگ :  دوخ  نایفارطا  هبدواد  نب  نامیلس  يزور  ع : )   ) قداص ماما  میتفاین ـ .  , 
ره زا  تخومآ و  نم  هب  ار  ناگدـنرپ  نابز  دروآرد و  نم  ریخـست  هبار  نادد  ناغرم و  نج و  سنا و  داب و  تسین ,  سک  چـیه  هتـسیاش  نم 

ردنا دوخ  خاک  هب  ادرف  مراد  مشاب .  رورـسم  داش و  بش  ات  هک  دشن  زور  کی  هدش  هداد  نم  هب  هک  یتنطلـس  همه  دومرف . اطع  نم  هب  يزیچ 
ضغنم خـلت و  نم  رب  ار  مزور  هک  درواـیب  میارب  یبلطم  اداـبم  اـت  دوش  دراو  نم  رب  دـیهدن  مرگنب .  شوخ  ورملق  هبو  مور  نآ  ماـب  رب  موش و 
شیوخ ياصع  رب  تفر و  دوخ  رـصق  ماب  هطقن  نیرتدـنلب  هب  تشادرب و  ار  شیاصع  نامی  ـلـ ـس دوش . یم  تعاطا  دـنتفگ :  ناـیفارطا  دزاـس .

شوخ يوربوخ و  یناوج  هب  شمشچ  درک . دوخ  یهاشداپ  ورملق  هب  نتسیرگن  هب  عورش  دوب  هدش  هداد  وا  هب  هچ  نآ  زا  نامداش  وداد  هیکت 
اهنت نآ  رد  ار  زورما  متساوخ  یم  نم  هک  یلاح  رد  دروآرد , خاک  نیا  هب  دوب . هدمآ  وا  شیپ  شرصق  ياه  هشوگ  زا  یکی  زا  هکداتفا  شوپ 

نامیلـس مدش .  دراو  وا  هزاجا  اب  دروآرد و  نآ  هب  ارم  خاک  نیا  دـنوادخ  تفگ :  ناوج  نآ  يدـش ؟  دراو  یـسک  هچ  هزاجا  اب  منارذـگب ؟ 
ار دو  ـت خـ یرو ـ ما مـ مریگب .  ار  تناـج  ما  هدـمآ  تفگ :  متـسه .  توـملا  تسا .  رتراوازـس  نم  زا  نآ  هب  خاـک  نیا  دـنوادخ  هتبلا  تفگ : 
ـی کـه لا حـ دشاب . وا  رادـید  زج  يرورـس  يداشارم و  هک  تسا  هتـساوخن  لجوزع  دـنوادخ  تسا و  نم  يداش  زور  زورما  هک  هدـب  ما  ـجـ نا
تشاد و هیکت  شیاصع  رب  هدرم  نانچمهاه  تدـم  نامیلـس  تفرگ و  ار  وا  ناج  توملا  کلمدوب  هداد  هیکت  دوخ  يا  ـ ـص نا بـه عـ سـلـیـمـ

يدایز ياهزور  دنتفگ :  یـضعب  دندش . فالتخا  دیدرت و  راچد  وا  هرابرد  یتدـم  تسا .  هدـنز  دـندرک  یم  لایخ  دـندید و  یم  اروا  مدرم 
 . تسا هدروخ  يزیچ  هن  هدیماشآ و  يزیچ  هن  هدیباوخ و  هن  هدش و  هتـسخ  هن  تسا و  هداد  هیکت  دوخ  ياصع  رب  نانچمه  نامیلـس  هک  تسا 
 . تسین نینچ  اما  هداد  هیکت  شیاصع  هب  هک  دنک  یم  دومناو  نینچ  ام  نامـشچ  ندر  ودا کـ ـت و بـا جـ ـسا ـر  گودا جـ مینک .  شتدابع  دیاب 
وا داتـسرف و  يا  هنایروم  لجوزع  دنوادخ  دش , ادیپ  نامیلـس  هرا  ـ برد دـنک . یم  هراداو  ریبدـت  دوخ  هاوخلد  هب  ار  وا  راک  دـنوادخ  تسوا و 

1 ع .)   ) نامیلس ناتساد  هرابرد  يراتفگ  داتفارد . ور  هب  دوخ  خاکزارف  زا  ع )   ) نامیلس تسکش و  اصع  دروخ و  نوردزا  ار  نامیلس  ياصع 
رد هشیدنا  ربدت و  اهتنم  تسا ,  هدماین  یکدنارادقم  زج  نامیل  ـ ـس يا  نا هـ ـتـ ـساد زا  ـم  یر نآر کـ رد قـ نآرق .:  رد  نامیلـس  ياه  ناتـساد   ـ

لاعتم دوب . دواد  شردپ  ثراو  وا  هک  نیا  یکی  دوش . یم  نومنهر  شیمارگ  تیصخش  رهاظم  وا و  تشذگرس  مومع  هب  ار  ام  رادقم  نیمه 
میظع یتنطلس  دنوادخ  هک  ـن  یا ـگـر  ید دش .)) دواد  ثراو  نامیلس  و   : )) دیامرف یم  زین  میدیشخب .))  دواد  هب  ار  نامیلـس  و   : )) دیامرف یم 

هرو سـ , 102 تسا .  هدش  دای  اهراب  اه  تمعن  تخومآ .  ودب  ار  ناغرم  نابز  دومن و  يو  رخسم  ار  داب  هدنرپ و  نج و  داد و  وا  هب  هوکشاب  و 
ندنکفا ناتـساد  هب  هک  نیا  موس  . 35 تاـیآ 39 ـ  هروس ص ,  و  , 12 تایآ 13 ـ  ابـس , هروس  , 16 ـ  تایآ 18 لـمن ,  هروس  هیآ 81 , ایب , ـ نا

تـسا هدش  هراشا  وارب  لیـصا  ياه  بسا  ندش  هضرع  هب  هک  نیا  مراهچ  هیآ 33 .) هروس ص ,   ) تسا هدـش  هراشا  وا  تخت  يور  رب  دـسج 
مکح ندـینامهف  رازتـشک و  نآ  رد  مدرم  نادنفـسوگ  ماـگنه  بش  ندـیرچ  ناتـساد  هب  هـک  ـن  یا پـنـجـم  (. 31 تاـیآ 33 ـ  هروـس ص ,  )
هروس  ) تسا هدش  هراشا  هچروم  ناتساد  هب  هک  نیا  مشش  (. 78 تایآ 79 ـ  ایبنا , هروس   ) تسا هدش  هراشا  نامیلس ,  هب  هراب  نیا  رد  يروادو 

تایآ 44 لمن ,  هروس   ) تسا هدیدرگ  هراشا  ابس  هکلم  اب  شیارجام  نآ  یپ  رد  دهده و  ناتساد  هب  هک  نیا  مت  هـفـ (. 18 تایآ 19 ـ  لمن , 
ما نـ نآرق .:  رد  نامیلـس  شیاتــس  2 ـ  هیآ 14 .) ابـس , هروس   ) تسا هدـش  هراـشا  ترـضح  نآ  تشذـگرد  هوـحن  هب  هک  نیا  متـشه  (. 20  ـ
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باوا يا  هدنب  ار  يو  هدروآ و  لم  هب عـ وا  زا  یناوارف  دیجمت  فیرعت و  هدمآ و  لاعتم  يادخ  مالک  زا  يدـنا  هد جـا و  رد  ع )   ) نا سـلـیـمـ
سپ :)) دیامرف یم  هدرک ,  شفـصو  تمکح  شناد و  هب  نـیـز  دوب .)) راک  هبوت  وا  هک  یتسارب  يا ,  هدنب  وکین  هچ   :)) تسا هدومرف  هدناوخ , 
مدرم يا  تفگ :  و   : )) دیامرف یم  میدرک .))  اطع  شناد  تمکح و  نامیلس )  دواد و  زا   ) کی ره  هب  میدنامهف و  نامیلس  هب  ار  يرواد  نآ 

 : تسا هدومرف  زین  و  نامیلـس ))  نوراهو و  سنوی  بویا و  و   : )) تسا هدومرف  هدر ,  ـمـ ـش بـر  تسا .))  هدـش  هتخومآ  ناغرم  ناـبز  اـم  هب  , 
لوا باتک  رد  نامیلـس  ناتـساد  قیتع .  دهع  رد  ترـضح  نآ  دای  3 ـ  ار و . نامیلـس  دواد و  وا  لـسن  زا  میدوـمن و  هار  شیپزا  ار  حوـن  و  ))
تسا هتفر  نخس  لیصفت  هب  وا  هغلاب  تمکح  تورث و  یناوارف  شیهاشداپورملق و  تعسو  وا و  هوکش  تمـشح و  هرابردو  هدمآ  ناهاشداپ 

هک دینش  دینش و  ار  نامیلس  ابس خـبـر  هکلم  یتقو  هک  هدماین  رادقم  نیمه  زج  قیتع  دهع  رد  هدش  هراشا  اه  نآ  هب  نآرق  رد  هک  نامی  ـلـ ـس . 
ناوـنع هب  درک و  رادـید  يو  اـب  دـمآوا و  دز  ـی نـ ناوار يا فـ ـ یاد اـب هـ تمکح ,  زا  رادروـخرب  تسا  يدرم  هتخاـس و  میلـشروا  رد  يدـبعم 

 , تسا هدربراک  هب  نامیلس  هرابرد  ار  یتشز  عـهـد عـتـیـق سـخـن  تشگرب .  سپس  دینش و  باوج  دیـسرپ و  نامیلـس  زاار  یلئاسم  ناحتما 
شنارـسمه زا  یکی  هک  ییاه  تب  ربارب  ردو  دییارگ  اه  تب  تدابع  هب  دنوادخ  تداب  زا عـ شر  ـمـ عر ـ خآ رد  بانج  نآ  دیوگ  یم  هک  ارچ 

زا نز  نآ  درک و  انز  يو  اب  دش و  وا  قشاع  دواد  دوب و  یتح  يایروا  نز  نامیلـس  ردام  هک  دیوگ  یم  نین  هـمـچـ درک . هدجـس  , دیتسرپ یم 
وا زا  هرابود  هک  دروآدوخ  هناخ  هب  ار  وا  نز  داد و  نتـشک  هب  شیاه  گنجزا  یکی  رد  ار  وا  ماجنارـس  دیـش و  ار کـ ـا  یروا دش . هلماح  دواد 

نانآ تمـصع  تیاده و  هب  هک  ایبنا  رگید  تحاس  نوچمه  ار , ع )   ) نامیلـس تحا  ـ ـس ـم  یر نآر کـ قـ دروآایند . هب  ار  نامیلـس  دش و  هلماح 
زا ار نـیـز  مود  تـهـمـت  دـشن .)) رفاـک  نامیلـس  و   : )) تسا هدوـمرف  وا  صخـش  هراـبرد  هتـسناد و  اربـم  یلوا  تمهت  زا  دـنک , یم  حیرـصت 
درک اعد  نینچ  دینش  ار  روم  نخـس  نوچ  ع )   ) نامیلـس دنک کـه  یم  لقن  میرک  نآرق  هک  ارچ  تسا ,  ـتـه  ـس ـ نادرود وا بـه  كا  ـت پـ حا سـ
یم ناشن  اعد  نیا  هک  میتفگ  ـه  یآ ـن  یا امرف .)) مهلم  يا  هتـشاد  ینازرا  مردام  وردـپ  نم و  هب  هک  تیاه  تمعن  رکـش  هب  ارم  اراگدرورپ , :))
نانآ هب  دنوادخ  هک  ناحلاص  ادهـش و  ناقیدـص و  ناربمایپ و  ینعی  تسا ,  هدوب  میقتـسم  طارـص  ناگدـنیوپ  هرمز  رد  نامیلـس  ردام  دـهد 

هب نامیلس ـ  ياه  ناتساد  هرابرد  هک  يرابخا  تسا .:  هدمآ   ( ع  ) نامیلـس ياه  ناتـساد  هرابرد  هک  یتایاور  4 ـ  تسا .  هتشاد  ینازرا  تمعن 
یتح اه  نآ  ریاظن  هک  دنتسه  یبیرغ  بیجع و  بلاطم  لماش  ارثکا  هدش ,  تیاور  ـ  ابس هکلم  اب  راوگرزب  نآ  يارجام  دهده و  ناتساد  هژیو 

نآ ندوب  غورد  مه  یعطق  تسرد و  خـیرات  دریذـپ و  یمنار  اه  نآ  زین  میلـس  لقع  دوش و  هد مـی  ـ ید یفارخ هـم کـمـتـر  ياه  هناـسفا  رد 
هب ار  ییوگ  هفازگ  ـغـه و  لا را مـبـ نا کـ ـنـ یا دـنا . هدـش  تیاور  بهو  بعک و  لاثما  زا  هک  تسا  ییاه  نآ  رابخا  دـنک . یم  المرب  ار  بلاطم 

نج و همه  دیشکازارد و  هب  لاس  دصتفه  شتنطلس  درک و  یم  یهاشدا  ـیـن پـ مز رسارس  رب  ع )   ) نامیلـس دنا :  هتفگ  هک  دنا  هدناسراج  نآ 
رازه اهدص  ربمایپ و  نارازه  هک  دش  یم  هتـشاذگ  یـسرک  رازه  دصـشش  وا  تخت  نوماریپ  دندوب و  وا  نایهاپ  ـ ـس نادد  ناگدـنرپ و  سنا و 

دنتسشن . یم  اه  نآ  يور  سنا  نج و  يارمازا 
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یم هگن  هدیـشوپ  مدرم  مشچ  زا  ار  شیاهاپ  رطاخ  نیدـب  دوب و  غالا  مس  دـننام  هکلم  ياـهاپور  نیا  زا  هدوب و  ناـینج  زا  ابـس  هکلم  رداـم  و 
ار هغلابم  هکلم  ـن  یا ترد  قـ دـیدرگ . شاف  وا  زار  ناس  نیدـب  دزالاب و  ار  شنماد  دوش , خاک  تحاس  دراو  تساوخ  یتقو  هک  نیا  ات  تشاد 

ودرک یم  تموکح  يا  هقطنم  رب  یهاشداپ  ره  هک  دـندوبوا  نامرف  رایتخا و  تحت  هاشداپ  دـصراهچ  دـنا  هتفگ  هک  دـنا  هدـناسر  اـج  نآ  هب 
دـندرک و یم  هرادا  ار  شتکلمم  هک  تشاد  ریزو  دصیـس  هک  ـتـنـد و مـلـ ـشاد را  ـتـیـ خارد وجگنج  رازه  دـصراهچ  ناـهاش  نیا  زا  کـیره 

تایلیئارسا زا  ار  اه  نآ  دیاب  طقف  هک  یبیرغ  دنتـشاد . نامرف  تحتوجگنج  رازه  هدزاود  اه  نآ  زا  مادک  ره  هک  تشادرادرـس  رازه  هدزاود 
 . تشذگ ناشرانکزا  درمش و 

 . هلظنح هصاخ 22 ))  )) 1 توبن 2 / 

 (. ع  ) هلظنح

 , نایب ـ لا رد مـجـمـع  میدرک ـ .)))  كاله   ) ار اه ) تعامج   ) نآ نایم  يرایسب  ياه  لسن  سر و  باحصا  نایدومث و  نایداع و  و   . )) نآرق
نآ رد  ار  دوخ  ناربماـیپ  موـق ,  نآ  هک  تسا  یهاـچ  سر  هک  تسا  هدـش  لـقن  همرکع  زا  تسا :  هدـمآ  سر ,))  باحـصا  و   )) هلمج لـیذ 
رد هدوب  یها  سر چـ درک . ناشکالهدنوادخ  دنتشک و  ار  وا  دنتشاد و  هلظنح  مان  هب  يربمایپ  سر  باحصا  هک  هدش  لقن  یب  کـلـ دنتخادنا .

هدش تیاور  ع )   ) قداص دندش . هداد  تبـسن  هاچ  نیا  هب  موق  نآ  اذل  دندناسر و  لتق  هب  نآ  رد  ار  راجن  بیبح   , سر باحـصا  هک  هیکاطنا 
نینچ دح  نانز : ـ )  يزاب  سنجمه   ) هقحاسمرفیک زا  لاؤس  هب  خساپ  رد  ع ـ )   ) قدا ما صـ ـ ما دندوب ـ . زاب  سنجمه  سر  باحصا  نانز  هک 

رد دومرف :  اجک ؟ رد  درک :  يرآ .  دومرف :  ترـضح  تسا ؟  هدرکرکذ  نآرق  رد  ار  مکح  نیا  لجوزع  دـنوادخ  تسا .  راـکانز  دـح  ینز 
ترض حـ دندوب ؟ یموق  هچ  دندوب و  یمدرم  هچ  زا  دندوب , هک  سر  باح  ـ صا لاؤ شـد :  سـ ع )   ) ـم ظا ما کـ ـ ما زا  سر ـ .  باحصا  ناتـساد 

رادـماد تسا .  هدرکدای  نانآ  زا  دوخ  باتک  رد  دـنوادخ  هک  دنتـسین  ییاه  نآ  هک  سر  باحـصا  کی  میراد :  سر  باحـصا  ود  دومرف : 
اروا داتسرف , ناشیارب  يرگید  لوسر  دنوادخ  دندناسر . لتق  هب  ار  ترضح  نآ  اما  داتسرف  نانآ  يوس  هب  شیوخ  لوسر  ناونع  هب  ار  دندوب .

دنوادخ هک  یسر  باحصا  نآ  اما  و  دومن . باجم  ار  مدرم  نآ  ماجنارس  ات  درکداهج  ردقنآ  یلو  نآ  دش و  هتـشک  لوسر  نآ  دنتـشک . مه 
ترـضح تساجک ؟  سر  تشاد .  یناوارف  بآ  رهن  نیا  دنتـشاد و  سر  مان  هب  يرهن  هکدندوب  یمدرم  هدرک ,  دای  اه  نآ  زا  دوخ  باتکرد 

هک داتـسرف  ناـنآ  يارب  دـندوب . تسرپ  جاـخ  ناـجیابرذآ .  ناتـسنمرا و  ناـیم  زرم  رد  عقاو  ناـجیابرذآ  هیلا  یهتنم  رد  تسا  يرهن  دومرف : 
ار لیئاکیم  دـنوادخ  درکداهج . نانآ  اب  هک  داتـسرف  نانآ  يوس  هب  یلو  کـی  شهارمه  ربماـیپ و  کـی  دـنوادخ  نآ  زا  دنتـشک . ار  یگمه 

نانآ ماشحا  داد  روتـسد  زین  توملا  درک . کشخ  ار  همه  تشاذگن و  یقاب  یبآ  رهن و  همـشچ و  چیه  دیناکـشخار و  نانآ  بآ  درک  رومام 
نیدـب دـنک ـ  یم  يرادرب  هرهباه  نیا  زا  دـنک  مایق  ام  ع ـ )   ) مئاق یتقو  هک  ـ  درب ورف  دوخ  ماک  رد  دنتـشاد  فرظ  اـی  هرقن  یـا  درب . نیب  زا  ار 

اب هک  دنتـساوخ  ادخ  زا  دندنام و  ياج  رب  صلخ  مـ دـنامن . یقاب  ناشیازا  يدـحا  دـندرم و  هیرگ  یگنـشت و  یگنـسرگزا و  نانآ  همه  ناس 
یتسرد زا  نوچ  دهد . رارق  كدنا  ار  اه  نیا  دنوشن , نایغط  یشکرس و  راتفرگ  هک  نآ  يارب  ودهد  ناشتاجن  بآ  ماد و  تعارز و  يرادقم 

نآ تخاس و  يراج  دنا . هدش  ور  ریزدندید و  دنتشگزاب و  دوخ  ياه  لزنم  هب  مدرم  دومرف . باجتـسم  ار  ناشیاعد  , دوب هاگآ  ناشیاه  تین 
نآ زا  سپ  دنتفر و  نایم  زا  مدرم  نیا  هک  نآات  دنتخادرپ , ادخ  تعاط  هب  ناهن  را و  ـکـ شآ دندوب . هتساوخ  هک  دادرارق  يرادقم  زا  رتشیب  ار 
یم ینوگانوگ  یـصاعم  بکترمو  دـندیزرو  یم  قافن  نطاـب  رد  اـما  دـندر , ـت مـی کـ عا ـ طا اد  زا خـ ـر  ها رد ظـ ـد کـه  مآ دـیدپ  یلـسناه 

ار نوعاط  زین  نآ هـا  دنوادخ بـر  هک  دندنام  یقاب  یکدنا  هورگ  دز و  نانآ  راتشک  هب  تسد  اباحم  یب  هک  داتسرف  ار  یسک  دنوادخ  دندش .
هاگلزنم نیا  رد  هک  دروآ  دنام . بحاص  یب  لاس  تسیود  تدم  ناشیاه  لزنمو  هناخدور  دـنامن و  یقاب  ناشیا  زا  يدـحا  تخاس و  طلـسم 

يور اهدرم  هب  اهدرم  ودـندش  اشحف  بکترم  نانآ  زا  يا  هدـع  یتدـم ,  زا  دـندوب . حـلاص  راکتـسرد و  ینامدرم  نانآو  دـندیزگ  انکـس  اه 
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. دنامن یقاب  موق  نیا  زا  يدحا  دومن و  طلسم  ناشیارب  اه . نز  هب  اه  نز  دندروآ و 

 . قوقیح ایعش و  هصاخ 23 ))  )) 1 توبن 2 / 

 (. ع  ) قوقیح ایعش و 

 . مـناد یم  ار  نآ  هـملک  هـب  هـملک  درک :  ضرع  یناد ؟  یم  ردـقچ  ایعـش  باـتک  زا  ینارــصندرم ,  يا  قیلثاـج : ـ  هـب  ـا(ع ـ )  ــضر ما  ـ ما  ـ
هک مدید  ار  راوس  غالا  نآ  هرهچ  نم  موق ,  يا  دیتسه :  انشآ  وا  نخس  نیا  اب  ایآ  دومرف :  تولاجلا ـ  سار  قیلثاج و  ود ـ  نآ  تر بـه  حـضـ

يایعش تسا .  هتفگ  ایعش  ار  بلطم  نیا  دنتفگ :  ودره  دوب ؟ هام  رون  دننام  شرون  هک  ار  راوسرتش  نآ  مدید  و  دوب , هدیشوپ  رون  ياه  هماج 
دوب راوس  یغالارب  یکی  دش , نشور  نانآ  يارب  نیمز  هک  مدیدراوس  ود  تسا :  هتفگ  تاروت  رد  دیدقتعم , تنارای  وت و  هک  نانچمه  یبن , 

ود نآ  زا  ارم  امش   , مناد یمن  درک :  ضرع  تولاجلا  سار  تسا ؟  یـسک  هچ  راوسرتش  نآ  تسیک و  راوس  غالا  يرتش .  هدام  رب  يرگید  و 
ـا(ع ضر تر  حـضـ منک .  یمن  شراکنا  هن ,  درک :  ضرع  ینک ؟  یم  (ص .)  دمحمراوسرتش نآ  تسا و  یـسیع  راوس  غالا  نآ  نک .  هاگآ 

نآ يایوگ  ناتباتک  و  تسا ـ  هت  وا گـفـ مسانش .  یم  الماک  ار  وا  يرآ ,   : درک ضرع  یسانش ؟  یم  ار  یبن  قوقی  ـ حا ـ یآ دو :  ـ مر سـپـس فـ ( 
, درب یم  ایرد  هب  ار  دوخ  ناراوس  وا  تشگ و  رپ  وا  تما  دمحا و  شیاتـس  زا  اه  نامـسآو  دروآ  ار  نایب  ناراف  هوک  زا  لاعتم  يادـخ  ـ  تسا

نیا اـیآ  تولاـجلا )  دروآ . یم  اـم  يارب  تسا ـ  نآرق   , باـتک زا  شدوصقم  دـیدج ـ  یباـتک  سدـقملا  درب . یم  یکـشخ  هب  هک  ناـنچمه 
مینک یمن  راکنا  اروا  هتفگ  ام  تسا و  هتفگ  یبن  قوقیح  ار  اه  نیا   : درک ضرع  تولاجلا  سار  يراد ؟  نامیا  نآ  هب  یناد و  یم  ار  تاملک 

.

. ایرکز هصاخ 24 ))  )) 1 توبن 2 / 

. ایرکز

 . یناگدـنرب ثرا  نیرتـهب  وت  راذـگم و  اـهنت  ارم  اراـگدرورپ , دـناوخار :  دوخ  راـگدرورپ  هک  یماـگنه  نک )  داـی   ) ار اـیرکز  و   . )) نآرق
تبغر يور  زاار  ام  دندومن و  یم  باتش  ریخ  ياهراک  رد  نانآ  اریز  میدرک   ( لمح هدامآ  و   ) هتسیاش وا  يارب  ار  شرـسمه  مید و  ـیـ ـش بـخـ

يا تفگ :  دروخ و  درب . هانپ  یتخرد  هبو  تخیرگ  سرت  زا  ایرکز  ع : )   ) قداص ماما  دـندوب ـ .)) نتورف  ام  ربارب  رد  دـندناوخ و  یم  میب  و 
بیق دز تـعـ نـ دـندرکن . شیادـیپاما  دـندمآ , رب  وا  يوجتـسج  رد  ناگدـننک  دـش . تخرد  لـخاد  تفر و  اـیرکز  وـش . نـم  لـخاد  اـیرکز ,

یم ار  تخرد  دـینک . عـطق  ار  تخرد  تسا ,  تـخرد  نـیا  لـخاد  وا  تـفگ :  داد و  ناـشن  اـه  نآ  هـب  ار  اـیرکز  ياـج  دـمآ و  ناگدـننک 
ینب (ص : )  ادـخ ربمایپ  دـندرک ـ . هقـش  دوب ) نآ  لخاد  هک   ) ار ایرکز  تخرد و  ماجنارـس  مینک .  یمن  عطق  ار  نآ  ام  دـنتفگ :  دـندیتسرپ ,

زا يا  هشیر  اما  تفر ,  نآ  لخاد  ایرکز  درک و  زاب  تخیرگ .  ارحـص  هب  ایرکز  دنـشکب . ار  وا  اـت  دـندمآ  رب  اـیرکز  يوجتـسجرد  لیئارـسا 
دنوادخ راوگرزب . نآ  فصو  نآرق .  رد  ایرکز  ناتـساد  دوب . راجن  ایرکز  دـندرک ـ . هرا  ار  وا  دـنتفر و  تخرد  يور  دـنام . نوریب  وا  سابل 

هدرب راک  هب  يو  هرابرد  ار  تیدوبع  فصو  میرم  هروسزاغآ  رد  هدرک و  فصو  یحو  توبن و  تفـص  هب  ار  ایرکز  دوخ  مالک  رد  ناـحبس 
خیرات تسا .  هدروآ  شرامـش  هب  ناگتفایهرو  ناصلخم ـ  نامه  ینعی  ناگدـیزگربزا ـ  سپـس  ناحلاص و  زا  هدرک و  دای  نارب  ـ ما پـیـ تسا . 

دز رد نـ وا  ـت  لز تمارک و مـنـ میرم و  ياه  تدابع  هدهاشم  زا  سپ  هک  تسا  هدماین  هتکن  نیمه  زج  ایرکز  رابخا  زا  نآر  رد قـ وا . یگدنز 
ناحبـس دنوادخ  دیـشخب . ودب  ار   ( ع  ) ییحیو دومرف  تباجا  ار  شیاعد  مه  ادـخو  دـنک  اطع  يدـنزرف  يو  هب  دـنوادخ  درک  اعد  , دـنوادخ

زا دـش  گرزب  هک  نآ  زا  سپ  تفرگ و  هدـهع  هب  ار  وا  یتسرپرـسایرکز  داد , تسد  زا  ار  نارمع  دوخ  ردـپ  میرم  نوـچ  هک  تسا  هدوـمرف 
یمدراو وا  رب  بارحم  رد  ایرکز  هاگره  و  . )) دش لوغشم  تدابع  هب  تشاد  دوخ  يارب  دجسم  رد  هک  یبارحمرد  درک و  يریگ  هرانک  مدرم 
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بناـج زا  نیا  تفگ :  یم  وا  و  تسا ؟  هدـمآ  وـت  يارب  اـجک  زا  نیا  میرم ,  يا  تـفگ :  یم  تفاـی .  یم  یکاروـخ  یعوـن )   ) وا دزن  دـش ,
وا زا  دـناوخ و  اـعد  هب  ار  شراـگدرورپ  اـیرکز  هک  دوـب  ـن جـا  یا دـهد .)) یم  يزور  رامـش  یب  دـهاوخب , سکره  هب  ادـخ  هـک  تسادـخ 

زامن هبدوخ  بارحم  رد  هک  یلاحرد  درک و  تباجا  ار  دوب . ازان  زین  شنز  توترف و  دـشخبب . وا  هب  كاپ  يدـنزرف  شرـسمه  زا  ات  تساوخ 
ناحبس راگدرورپ  بناج  زا  ادن  نآ  دهد . یم  دیون  تسا  ییحی  شمان  هک  يرسپ  هب  ار  وت  دنوادخ   : دنداد شیادن  ناگتـشرف  دوب , هداتـسیا 

 . تراـشااب رگم  ییوـگن ,  نخـس  مدرم  اـب  زور  هسو  یـشک  ماـک  رد  ار  تناـبز  هک  تسا  نیا  تا  هناـشن  تساوـخ .  يا  هناـشنوا  زا  تسا , 
شیارب ار  وا  رـسمه  ادـخ  دـییوگ و  ادـخ  حـیبست  ماش  حبـص و  هک  درک  هراشا  ناـنآ  هب  دـمآ و  شیوخ  موق  دزن  هدـش  نوریب  دوخ  بارحم 

زا نآر  رد قـ (. 89 90 ـ  اـیبنا /  2 و  11 ـ   / میرم , 37 41 ـ  نارمع /  لآ   ) دروآ اـیند  هب  ار  ییحی  وا  دـینادرگ و  لـمح )  هداـمآ  و   ) هتـسیاش
ار وا  شموق  هک  نیا  رب  ینبم  تسا  هدیسر  هعیش  ینس و  قرط  زا  یناوارف  رابخا  اما  تسا  هدشن  دای  وا  تشذگرد  هوحن  ایرکز و  راک  ماجر  فـ
نآ تفر و  نآ  لخاد  درب . هانپ  یتخرد  هب  تخیرگ و  نانآ  تسد  زا  ایرکزو  دنشکب  ار  وا  دنتفرگ  میمصت  ایرکز  نانمشد  دندناسر . لتق  هب 

نیدب دندرک و  هقش  ود  هرا  اب  ار  (ع )  ایرکز دننک . هرا  ار  تخرد  هک  تفگ  اه  نآ  هب  داد و  ناشن  شنانمشد  دروآ . مه  هب  رـس  تخرد  هاگ 
 ( ع  ) حیسم ندش  هلماح  میرم و  هیضق  رد  مدرم  هک  دوب  نیا  ایرکز , نتشک  ببس  هک  تسا  هدمآ  رابخا  رد بـعـضـی  تفر .  ایند  زا  بیترت , 

 . تسا هدرک  یم  دمآ  تفر و  میرم  دزن  هک  هدوب  وا  اهنت   : دنتفگ دندرک و  مهتم  ار  وا 

 . ییحی هصاخ 25 ))  )) 1 توبن 2 / 

 (. ع  ) ییحی

باتک ییحی ,  میا .  هدادـن  رارق  وا  يارب  یمانمه  البق  هک  میهد  یم  هدژم   , تسا ییحی  شمان  هک  يرـسپ  هب  ار  وت  مـا  ـا , یر ـ کز يا   . )) نآرق
دریم و یم  هک  يزور  دـش و  هداز  دوبن . ناـمرفان  ییوگروز  دوب و  دوب . هشیپ  اوقت  میداد و  میداد .  توـبن  ریگب . دـهج  دـج و  هب  ار  ادـخ ) )
دوش و یمدلوتم  هک  يزور  تساج :  هس  رد  رـشب  نیا  يارب  نامز  نیرتکانتـشحو  (ع : )  اضر ماما  دوش ـ .)) یم  هتخیگنارب  هدـنز  هک  يزور 

یم هتخیگنارب  هک  يزور  دـنیب و  یم  ار  ترخآ  لها  ترخآ و  دریم و  یم  هک  يزور  دـنیب , یمار  ایند  دـیآ و  یم  نوریب  شرداـم  مکـش  زا 
هدرب وا  زا  ار  سرت  هداتسرف و  مالـس  ییحی  رب  اج  هس  ره  نیا  رد  لجوزع  دنوادخ  تسا .  هدیدن  ایند  راد  رد  هک  دنیب  یم  ار  یماکحا  ودوش 

هس نیا  دوش .)) یم  هتخیگنارب  هدنز  هک  يزور  دریم و  یم  يزورو کـه  ـد  مآ ـیـا  ند يزور کـه بـه  وا  مال بـر  و سـ  : )) ـد یا ـ مر مـی فـ تسا . 
ـ .))  موش یم  هتخیگنارب  هدنز  هک  يزورو  مریم  یم  هک  يزور  مدمآ و  ایند  هب  هک  يزور  نمرب  مالس  و   : )) تسا هتفگ  هداتسرف ,  مالس  اج 
يرتهب زا مـن  تـو  نـه ,  ـی گـفـت :  ـس عـیـ يرتهب .  نم  زا  وت  یتسه ,  وا  هملک  ادـخ و  حور  وت  : ـ  میرم نب  یـسیع  هب  باـطخ  ع ـ )   ) ییحی

یتقو ار , ییحی  مرداربدنک  تمحر  ادخ  (ص : )  ادخ ربما  پـیـ ما ـ .  هداتسرف  مالس  مدوخ  رب  مدوخ  نم  هداتسرف و  مالس  وتربدنوادخ  اریز ) )
هچ دسر , غولب  نس  هب  یتقو  یسک  نینچ  ما ؟  هدش  قلخ  يزاب  يارب  رگم  تفگ :  دندرک , يزا  هب بـ توعد  دوب , یکدوک  هک  وا , زا  اه  هچب 
نب یـسیع  , درک هدنخ نـمـی  هاگ  چیه  تسیرگ و  یم  دو کـه  ـن بـ یا  ( ـا(ع یر ـ کز شور یـحـیـی بـن  ع : )   ) ـم ظا ما کـ ـ ما تفگ ـ .!  دهاوخ 

قداص ما  ـ ما داد ـ . یم  ماجنا  ع )   ) ییحی هک  دوب  يراک  زا  رترب  درک , یم  ع )   ) یسیع هک  يراکو  تسیرگ  یم  مه  دیدنخ و  یم  مه  میرم 
هریچ نم  رب  يا  هظحل  هک  تسا  هدش  زگر  ـا هـ یآ تفگ :   ( ع  ) ییحی  , ناطیش و  ع )   ) ییحی نایم  ییوگتفگ  رد   ( : ع  ) شراوگرزب ناردپ  زا 

يروخرپ درموت  تفگ :  ناطیش  تسیچ ؟  تلصخ  نآ  تفگ :  تسا .  نم  دنیاشوخ  هک  تسا  یتلصخوت  رد  اما  هن ,  تفگ :  ناطیش  ییآ ؟ 
زا هک  دراد . یم  زاب  تیاه  يراد  هدـنز  بش  اـهزامن و  یخرب  زا  ار  وت  راـک  نیا  يوش و  یم  همخت  راـچد  هک  يروخ  یم  رد  نآ قـ یتسه . 
نآ زا  دعب  مهدن .  زردنا  ار  یناملسمزگره  متسه ,  هدنز  ات  سپ  نیا  زا  هک  مدنب  یم  مروخنریس .  ییاذغ  زا  زگره  متـسه  هدنز  ات  سپ  نیا 

لادوگ نادرگ .  كاپ  ارم  ما ,  هدرک  انز  نم  هّللا ,  حور  يا  تفگو :  دـمآ  ع )   ) میرم نب  یـسیع  دزن  يدرم  تشگنزاب ـ .  ییحی  دزن  رگید 
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ییحی و رگم  دندش , قرفتم  مدرم  همه  دنک . يراج  دح  نم  هب  دـیابن  تسا  یهلا  دـح  قحتـسم  شدوخ  هک  یـسک  دز :  ادـص  دـنداد , رارق 
شیاه شهاوخ  اب  ار  دوخ  سفن  تفگ :  وا  هب  درم  هد ؟  يزردنا  ارم  راکهنگدرم , يا  تفگ :  تفر و  درم  نآ  کیدزن  ییحی  ع .)   ) یسیع

 . نکم شنزرـس  شیاطخ  هب  ار  يراکاطخ  چـیه  تفگ :  درم  هد .  رگید  يدـنپ  دومرف :  ییحی  دـنکفا , یم  تکاله  هب  ار  وت  هک  نکم  اـهر 
هب ار  واو  هدرک  دای  ییحی  زا  نآرق  ياـج  دـنچ  رد  دـنوادخ  ییحی .  شیاتـس  1 ـ  نآرق .  رد  ع )   ) ییحی ناتـساد  ریگم . مـشخ   : تـفگ درم 

یـشیارگ ناـنز  هـب  هـک  یـسک  دراد و  تدایـس  شموـقرب  هـک  ییاـقآ  حیـسم و  توـبن  ینعی  ادـخ , هـملک  هدـننک  تـسا .  هدوتــس  ییاـبیز 
ناگتفایهر زا  دنناصلخم و  نام  هک هـ ناگدـیزگرب ـ  زا  و  ( 39 نارمع :  لآ   ) ناحلاص زا  رماـیپ و  ار  وا  نین  هدر و هـمـچـ ـف کـ ـصودراد نـ
هدادروتـسد وا  هب  هدشن و  هدناوخ  مان  نیا  هب  سک  چـیه  نآ  زا  شیپ  هدـیمان و  ییحی  ار  وا  شدوخ  هک  نیا  و  هدرمـشرب ,  (85 87 ـ  ماعنا :  )

دریم و یم  هک  يزور  هدـمآایند و  هب  هک  يزور  رد  هتـشاد و  ینازرا  تمکح  يو  هب  یکدوک  رد  دریگب و  تردـق  اب  ار  ادـخ )  ) باـتک هک 
هدرک حدم  ار  شردام ,  ردـپ و  ییحی و  ینعی  (. 2 15 ـ  میرم :   ) تسا هداتـسرف  دورد  مالـس و  يو  رب  دوش , یم  هتخیگنارب  هدنز  هک  يزور 

خیرات 2 ـ  دـندوب .)) نتورف  ام  ربارب  رد  دـندناوخ و  یم  ار  ام  دـیما  میباب و  دـندرک و  یم  باتـش  کین  ياهراک  رد  ناـنآ   : )) تسا هدومرف 
ازان ینز  شرداـم  توترف و  يدرمریپ  شردـپ  هک  نآ  هچ  دـش , هداز  شن  ـ ید ـ لاو زا  يا  هدا  ـعـ لا قرا  زر خـ یـحـیـی بـه طـ ییحی .:  یگدـنز 

تدابع و تسار و  هار  رد  مدق  یکدو  نا کـ رد هـمـ وا  دیشخب و  دنتشادن , ندش  راددنزرف  هب  يدیما  هک  ود  نآ  هب  ار  ییحی  دنوادخ  دوب و 
درکن و جاودزا  زگره  درک و  دهز  تدابع و  فقو  ار  شدو  خـ دومرف . اطع  تمکح  دوب  كدوک  زونه  هک  وا  هبدنوادخ  تشاذـگ و  دـهز 
دوب و ع )   ) میرم نب  یسی  را عـ ـ گزور یـحـیـی هـمـ تخاسن .  لفاغ  ادخ  زا  مرگرس و  دوخ  هب  ار  وا  ایند  ياه  یـشوخ  ذیاذل و  زا  کی  چیه 

عمج شنوماریپ  مدرم  دییارگ . یم  وا  هب  اه  ناج  دوب و  وا  هتفیش  اه  لد  تشاد و  تدایس  شیوخ  مدرم  نایم  رد  درک و  قیدصت  ار  وا  توبن 
هب هک  نآ  اـت  درک  یم  ناـشتوعد  يراـگزیهرپو  اوقت  هب  دـناوخ و  یم  ارف  هبوـت  هب  ار  اـه  نآ  درک و  یم  تحیـصن  ار  ناـنآ  وا  دـندش و  یم 
رد هک  دوب  نیا  شتداهش  تلع  هک  تسا  هدمآ  رابخا  رد  اما  تسا ,  هدماین  نایم  هب  ینخس  ییحی  ندش  هتـشک  زا  نآرق  رد  دیـسر . تداهش 

دنمجرا مرتحم و  هاشداپ  دزن  ییحی  دومن ـ  شنزرـس  حـی و  ـ بو ار تـ وا  در و  کـ تفر .  یم  وا  شیپ  درب . یمرـس  هب  يا  هراکدـب  نز  نامز  نآ 
ییحی رـس  هاشداپ  زا  تفرگ و  لد  هب  ار  ییحی  هنیک  نز  نآ  تشاد ـ  يونـش  فرح  يو  زا  درک و  ـت مـی  عا ـ طا ار  وا  روتـسد  هاشداپ  دوب و 

رد داتـسرف . هیدـه  نز  نآ  يارب  ار  شرـسو  دـندیرب  رـس  ار  ییحی  داد  روتـسد  هاشداپ  ماجنارـس  دـیزرو . رارـصا  هراـب  نیا  رد  تساوخار و 
اب جاودزا  دـصق  هاـشداپاریز  دوـب , هاـشداپ  ردارب  رتـخد  تساوـخ  هاـشداپ  زا  ار  ییحی  رـس  هـک  یـسک  نآ   , تـسا هد  ـ مآ را  ـبـ خا ـی  ــض بـعـ
ار وا  دـنک و  ریخـستار  هاـشداپ  لد  هک  درک  شیارآ  يروط  ار  دوـخ  رتـخد  درک . یهن  راـک  نیا  زا  ار  وا  ییحیاـما  تشاد  ار  شا  هدازردارب 
زا ار  ییحی  رـس  , دهاوخب یتجاح  دنکب و  وا  زا  یـشهاوخ  ات  دـهد  هزاجا  يو  هب  هاشداپ  هچنانچ  هک  داددا  شرتخد یـ هب  داتـسرف و  هاش  شیپ 

ییحی و تدابعو  دهز  نوماریپ  یناوار  ـب فـ لا مـطـ تا ,  ـ یاور رد  درک . شکـشیپ  وا  هب  داهن و  نیرز  یتشت  رد  ار  شرـس  و  دـنک . بلط  يو 
ما ـ یا رد  لـیجنا .:  رد  ییحی  اـیرکز و  ناتــساد  3 ـ  تسا .  هدـش  دراو  شزیمآ  تـمکح  نانخـسو  اهزردـنا  ادـخ و  سرت  زا  شیاـه  هـیرگ 

ماکحا و عیمج  هب  تشاد .  مان  تاباصیلاو  دوب  نوراه  نارتخد  زا  وا  نز  هک  دوب  ایبا  هقرف  زا  مانایرکز  ینهاـک  هیدوهی ,  هاـشداپ  سیدوری  هـ
ادخروضح رد  دوخ  هقرف  تبون  هب  نوچ  ـع شـد کـه  قاو و  دندوب . لاس  هنیرید  ود  ره  دوب و  دازان  دندوب . کلاس  بیع  یب  دنوادخ , ضیارف 

تـسار دندرک . یم  تدابع  دنازوسبروخب . هدـمآ  رد  دـنوادخ  دـبعم )  ) سدـق هب  هک  دـشوا  تبون  تناهک  تداع  بسح  درک , یم  تناهک 
هدیدرگ باج  يا تـو مـسـتـ ـ عد کـه  دش . یلوتسم  وا  رب  سرت  هداتفا  تریح  رد  دید  ار  وا  ایرکز  تشگ .  رهاظ  يو  رب  هداتـسیا  روخب  حبذم 

دومن دـهاو  خر خـ يدا  ـ ـش ـی و  ـشو ار خـ و تـو  دـیمان . یهاوخ  ییحی  ار  وا  دـییاز و  دـهاوخ  يرـسپ  وت  يارب  تاباصیلا  تا  هجوز  تسا و 
زا دیشون و  دهاوخن  يرکسمو  بارش  دوب و  دهاوخ  گرزب  دنواد  رو خـ رد حـضـ هک  اریز  دش , دنهاوخ  رورـسم  وا  تدالو  زا  يرایـسبو , 

سا پـیـش ـیـ لا تو  حور و قـ وا بـه  دینادرگ . دهاوخرب  ناشیا  يادـخ  دـنوادخ , يوس  هب  دوب . دـهاوخ  سدـقلا  حورزا  رپ  دوخ  ردام  مکش 
ادـخ يارب  دعتـسم  یموق  ات  دـنادرگب  نالداع  تمکح  هب  ار  نانامرفانو  نارـسپ  فرط  هب  ار  ناردـپ  ياه  لد  ات  دـیمار  ـ خد ـ هاو يو خـ يور 
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رد هتـشرف  تسا ؟  لاس  هنیرید  ما  هجوز  متـسه و  درمریپ  نم  هک  نآ  لاحو  منادـب  هنوگچ  ار  نیا  تفگ :  ـتـه  ـشر ـا بـه فـ یر ـ کز دزاس . اـیهم 
 . مهد هدژم  ار  وت  روما  نیا  زا  میوگ و  نخس  وت  هبات  مدش  هداتسرف  متسیا و  یم  ادخ  روضح  رد  هک  متسه  لیئاربج  نم  تفگ :  يو  باوج 

عوقو هب  دوـخ  تقو  رد  هک  ارم  ياـه  نخـس  اریز  تشاد ,  یهاوـخن  ندز  فرح  ياراـی  هدـش  گـنگ  ددرگن , عـقاو  روـما  نیا  لا تـا  ـحـ لاو
هدمآ نوریب  نوچ  اما  دـندش , بجعتم  سدـق  رد  وا  فقوت  لوط  زا  دـندوب و  یم  ایرکز  رظتنم  تعا  و جـمـ يدرکن .  رواب  تسویپ  دـهاوخ 

دوخ هناخ  هب  دیـسر  مامتا  دنام . تکاس  درک و  یم  هراشا  تسا .  هدید  ییایؤر  سدـق  رد  هک  دـندیمهف  سپ  دـنز  فرح  ناشیا  اب  تسناوتن 
هک ییاهزور  رد  دومن  لمع  نم  هب  دنوادخ  روط  نیا  هب  تفگ :  دومن و  ناهنپار  دوخ  هام  جنپ  تدـم  هدـش  هلماح  تاباصی  ـ لا وا  نز  تفر . 

يرـسپ دیـسر , لمح  عضو  تقوار  تاـباصیلا  نوچ  ـا  ما ـد :  یو نآ جـا کـه مـی گـ تـا  درادرب . مدرم  رظنزا  ارم  گـنن  اـت  تشاد  روظنم  ارم 
لفط هنتخ  يارب  نوچ  متـشه  دندرک . يداش  وا  اب  هدرک  يو  هب  یمیظع  تمحر  دنوادخ  هک  دندینـش  نوچ  وا  ناشیوخو  ناگیاسمه  دازب و 

. درادـن ار  مسا  نیا  سک  چـیه  وت  هلیبق  زا  دوش . یم  هدـیمان  ییحی  هب  هکلب  ین  تفگ :  دـنداهن . یم  وا  رب  ار  ایرکز  شردـپ  ماـن  هک  دـندمآ 
فوخ دـش . ملکتم  ادـخ  دـندش . بجعتم  همه  تسا و  ییحی  وا  ماـن  هک  تشوـنب  هتـساوخ  داـهن . یهاوـخ  ماـن  هچ  ار  وا  هک  دـندرک  هراـشا 
دهاوخ لفط  عون  هچ  نیا  تفگ :  هدومن  رکفت  دوخ  رطاخ  تفای .  ترهـش  هیدوهی  ناتـسهوک  همه  رد  عیاـقو  نیا  عیمج  تشگ و  یلوتـسم 

و ـت :  سا هد  ـ مآ ـجـیـل  نا رد  نـیـز  تفگ .  هدومن   ( ییوگشیپ  ) توبن هدش ,  رپ  سدقلا  حور  زا  ایرکز  دوب . یم  يو  اب  دنوادخ  تسد  دوب و 
لـیلج و كرارتیت  سیدوریه  دوب و  هیدوهی  یلاو  سطـال  سو پـیـ هک پـنـطـیـ یتقو  رد  رـصیق , سویراـبیط  تنطلـسزا  ـم  هدز ـ نا لا پـ ـ ـس رد 
هب ادـخ  مالک  دـندوب , هنهک  ياـسؤر  اـفایقو  اـنح  هیلبآ و  كرارتیت  سویناـسیل و  ستینوخ و  ارتراـید  هیروطیا و  كرارتیت  سپیلیف  شردارب 
بو مـکـتـ درک . یم  هظعوم  ناهانگ  شزرمآ  تهج  هب  هبوت  دـیمعت  هب  هدـمآ  ندرا  یلاوح  یمامت  هب  دـش . لزان  ناـبایب  رداـیرکز  نب  ییحی 

تـسار ار  وا  قرط  دزاس و  ایهمار  دـنوادخ  هار  هک  نابایب  رد  هدـننکادن  يادـص  دـیوگ :  یم  هک  یبن  يایعـشا  تاملک  هفیح  ـ ـص رد  ـت  ـسا
نآ ها بـه  نآ گـ دـید . دـنهاوخ  ار  ادـخ  دـش . دـهاوخ  فاص  راومهان  هارره  تسار و  یجک  ره  تسپ و  یلت  هوک و  ره  هتـشابنا و  دـییامن .

 , سپ دـیزیرگب ؟ هدـنیآ  بضغ  زا  هکداد  ناـشن  ار  امـش  هک  ناـگداز  یعفا  يا  تفگ :  دـندمآ  یم  نوریب  يو  دـیمعت  يارب  هـک  یتعاـمج 
هک تسارداق  ادخ  میوگ  یم  امش  هب  اریز  تسام ,  ردپ  میهاربا  هکدیهد  هار مـ ار  نخـس  نیا  دوخ  رطاخ  رد  دیروایب و  هبوت  بسانم  تارمث 

هدومن لاؤس  يو  زا  مدرم  سپ ,  دوـش . یم  هدـنکفا  شتآ  رد  هدـیرب و  تسا .  هدـش  دـنازیگنارب . میهاربا  يارب  نادـنزرف  اـه  گنـس  نیا  زا 
. دـنک نینچ  زین  دراد  كاروـخ  هکره  دـهدب و  درادـن  هک  نآ  هب  دراد  هماـج  ود  هـک  ره  تـفگ  ناـشیا  باوـج  رد  وا  مـینک ؟  هـچ  دـنتفگ 
هب مینک ؟  چـه  دیریگم . تساررقم ,  هچ  نآ  زا  رتدایز  تفگ :  ناشیدب  مینک ؟  هچداتسا  يا  دنتفگ  ودب  هدمآ ,  دیمعت  يارب  زین  ناریگ  ـ جا بـ

دندوب یم  دصر  مو مـتـ ـی کـه قـ ما و هـنـگـ دینک . افتکا  دوخ  بجاوم  هب  دینزم و  ارتفا  سک  چیهرب  دـینکم و  ملظ  یـسک  رب  تفگ :  ناشیا 
یم نم  زا  رتاناوت  مهد .  یم  دـیمعت  بآ  هب  ار  امـش  نم  هن .  ای  تسا  حیـسم  نیا  هک  دـندومن  یم  رکفت  ییحی  هرابرد  دوخ  رطاـخرد  همه  و 

هریخددوـخ راـبنا  رد  ار  مدـن  هدر گـ كا کـ ار پـ ـش  یو ـن خـ مر خـ داد . دـهاوخ  منک .  زاـب  ار  وا  نیلعن  دـنب  هک  مرادـن  نآ  تقاـیل  هک  دـیآ 
هب نوچ  كرارتیت ,  سیدوریه  اما  داد . یم  تراشب  ار  موق  دینازوس . دـهاوخ  دریذـپ  یمن  یـشوماخ  هک  یـشتآ  رد  ار  هاک  دومن و  دـهاوخ 

نادـنز رد  ار  ییحی  هک  دوزفا  تفای .  خـیبوت  يو  زا  دوب  هدرک  يو  زا  سیدوریه  هک  ییاه  يدـب  ریاس  سپلیف و  وا  ردارب  نزای  دوریه  ببس 
هداتـسرف سیدوریه  هک  اریز  تسا :  هدـمآ  لیجنا  رد  نینچم  هـ هتفرگدـیمعت .  مه  یـسیع  دـندوب و  هتفاـی  دـیمعت  موق  یماـمت  دومن . سبح 

هب ییحی  دوـب . هدروآ  شیوـخ  حاـکن  رد  ار  وا  هک  سپلیف  وا  ردارب  نز  اـیدوریه  رطاـخ  هـب  تـسب  نادـنزرد  ار  وا  هدوـمن  راـتفرگ  ار  ییحی 
هک اریز  تسناوـت ,  یمناـما  دـناسر  لـتق  هب  ار  وا  تساوـخ  یم  هتـشاد  تسین .  اور  وـت  رب  تردارب  نز  نتـشاد  هاـگن  دوـب  هـتفگ  سیدوریه 
هب رایـسب  دینـش , یم  وا  زا  هاگره  دومن و  یم  شتیاعرو  تسناد  یم  سد  ـل و مـقـ قا در عـ ار مـ وا  هک  نوچدیـسرت  یم  ییحی  زا  سیدوریه 

دوخ و يارما  دوخ  دالیم  زوررد  سیدوریه  هک  دیـسر  تصرف  ماگنه  نوچ  اما  دومن . یم  اغـصا  ار  وا  نخـس  یـشوخ  هب  دروآ و  یم  لمع 
هچ نآ  تفگ :  رتخد  نادب  هاشداپ  دومنداش , ار  سلجم  لها  سیدوریه و  درک و  صقر  هدـمآ  دومن . تفایـض  ار  لیلج  ياسؤر  ناپیترس و 
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دیمعت ییحی  رـس  تفگ :  مبلطب ؟  منک .  اـطعوت  هب  هنیآ  ره  ارم  کـلم  فـصن  یتـح  یهاوـخ  نم  زا  مهد .  وـت  هب  اـت  بلطب  نم  زا  یهاوـخ 
تیانع نم  هب  یقبط  رد  ار  هدـنهد  دـیمعت  ییحی  رـس  نالا  هک  مهاوخ  یم   : تفگ هدومن  شهاوخ  هدـمآ ,  رد  هاشداپ  روضح  هب  ار . هدـنهد 
گنرد یب  دـیامن . مورحم  ار  وا  تساوـخن  سلجم  لـها  رطاـخ  مسق و  ساـپ  تهج  هب  نکیل   , تشگ نوزحم  تد  ـ ـش ها بـ ـ ـشدا پـ ییاـمرف . 

. درپس دوخ  ردام  هب  ار  نآرتخد  داد و  رتخد  نادـب  هدروآ  یقبط  رب  هتخاـس و  ادـج  درواـیب . ار  شرـسات  دومرف  هداتـسرف  يدـالج  هاـشداپ , 
هچ نآ  زرم  دـح و  زا  هک  هدـمآ  لیجانارد  زین  يرگید  هدـنکارپ  رابخا  ییحی  هراـبرد  لـیجنا .  دـندرک . نفد  هتـشادرب  ار  وا  ندـب  دـندمآ و 

فالتخا دراوم  هب  قیرط  نیا  زا  ات  دـنک , قیبطت  میتشاد  نایب  ام  هک  یبلاطم  اـب  میدرک ,  لـقن  لـیجانا  زا  ار  نآ چـه  دور . یمنرتارف  میدروآ 
. دبای تسد 

 . یسیع هصاخ 26 ))  )) 1 توبن 2 / 

 (. ع  ) یسیع

ام ناشیا :  هتفگ  و  ((. )) دـش سپ  دـیرفآ . یکاخ  زا  ار  وا  هک  تسا  مدآ   ( تقلخ  ) لـثم نوچمه  ادـخ  دزن  یـسیع  لـثم  عقاو ,  رد   . )) نآرق
وا دش . هبتشم  نانآ  رب  رما  نکیل  دندرکن , شبولـصم  دنتـشکن و  ار  وا  نانآ  هک  نآ  لاح  میتشکار و  ادخ  ربمایپ  میرم ,  نب  یـسیع  حیـسم , 

ار وا  انیقی  ودننک  یم  يوریپ  نامگ  زا  هک  نآ  زج  دنرادن , نادب  یملع  چیهو  دنا  هدـش  کش  راچد  نآ  دروم  رد  اعطق  ـد , ندر فال کـ ـتـ خا
دهاشم نانآ  رب  زین ) یـسیع   ) تمایقزور دروآ و  یم  نامیا  وا  هب  امتح  دوخ  گرم  زا  شیپ  هک  نآ  تسا .  میکح  اـناوت و  ادـخ  و  دنتـشکن .

 , شا بـ  : تفگ ودب  سپس  دیرفآ , یکاخ  زا  ار  وا  هک  تسا  مدآ  لثم  نوچمه  ادخ  دزن  یـسیع  لثم  عقاو ,  رد   )) هیآ ریـسفت . دوب .)) دهاوخ 
بانطا زا  دعب  زاجیا  درک و  دای  لیصفت  هب  وا  دلوت  هرابرد  البق  هک  یسیع  ناتساد  زاین  دروم  تمسق  زا  تسا  یـصیخلت  تفای ))  دوجو  سپ 

ياراصن تایه  هیـضق  هب  هدـش و  لزان  جاجتحا  دوش . یم  بوسحم  نخـس  يایازم  زا  لالدتـسا ـ  جاجتحا و  ماـگنه  رد  هژیو  هب  لیـصفت ـ  و 
یگنوگچ هک  دهد  ناشن  ات  دزادرپب , زاجیا  هب  وا , ناتـساد  یلیـصفت  ینالوط و  نایب  نآ  زا  دعب  ع ,)   ) یـس خـلـقـت عـیـ دزادرپ . یم  نارجن 

رتارف رتشیب و  هک  تسین  اور  نیاربا ,  بـنـ تسا .  هتشاد  مدآ  تقلخ  ریظن  یتقلخ  هک  دوب  يرـشبوا  هک  تسا  نیا  رب  لاد  راوگرزب  نآ  تدالو 
 ( ع  ) یسیع هرابرد   , تسا هدیرفآ  ار  يو  يردپ  دوجو  نودب  دنوادخ  هک  تسا  يرشب  وا  هک  نیا  ینعی  هدش ,  هتفگ  مدآ  هرابرد  هچ  نآ  زا 

نآ چـه کـه رگید  تراـبع  هب  لاـعتم و  دـنوادخ  دزن  یـسیع  لاـحلا  فـصوو  تیاـکح  ینعی  تسا :  نـیا  هـیآ  ياـنع  پـس مـ دوـش . هـتفگ 
هوـحن هیبـش  وا  شنیرفآ  یگ  ـ نو تسا کـه چـگـ نیا  دـناد , یم  هتفرگ  تروـص  وا  تسد  هب  هـک  یـسیع  تـقلخ  هوـحن  زا  لاـعتم  دـنواد  خـ

 , مدآو شاب  تفگ :  وا  هب  سپـس  دروآ و  مهارف  یکاخ  زاار  وا  ياز  ـ جا دـنوادخ  هک  دـش  قلخ  هنوگ  نیدـب  مه  مدآ  تسا و  مدآ  ندـیرفآ 
زا کیره  هکدوش  یم  مسقنم  لیلد  ود  هب  تقیقحرد ,  نا ,  ـن بـیـ یا دمآرد . یناسنا  تروص  هب  دـشاب , نایم  رد  يردـپ  ياپ  هک  نآ  نودـب 
هک يوـحن  هب  ار ـ  وا  دـنوادخ  هک  تسا  يرـشب  یـسیع  هک  نیا  لوا  تسا :  یفا  کـ ع )   ) ـیـح ـس ـ مزا تیهوـلا  یفن  يارب  ییاـهنت  هـب  اـه  نآ 
نآ هن  تسا  هدنب  مرجال  دشاب  نینچ  هک  یـسک  يردـپ و  قیرط  زا  هن  دـنچره  هدـیرفآ ,  تسا ـ  هاگآ  زیچ  ـمـه  هر وا بـ ـد و  ناد شدوخ مـی 
وا ـیـت  هو ـ لوا ـی  ـض يو مـقـتـ نـحـ دـشاب . یمن  مدآ  تقلخ  زا  رتارف  یـسیع  تقلخ  هک  نیا  مود  دـشاب . هتـشاد  تیبوبر  تیهولا و  ماقم  هک 

ـی نـیـز چـنـیـن ـس هرا عـیـ ـ برد دنرادن . يداقتعا  نینچ  مدآ  هرابرداراصن  هک  یتروص  رد  تشاد ,  ار  ییاضتقا  نینچزین  مدآ  تقلخ  دشا , بـ
هک دوش  یم  مولعم  هفیر  ـه شـ یآ زا  تسا .  مه  دننام  دنا ) هدش  هدیرفآ  يردپ  نودب  هک  نیا  رد   ) ودره شنیرفآاریز  دنشاب , هتـشادن  يرواب 

ینعی دلو ـ  وداز  رب  مکاح  تنـس  نوناق و  فال  ـ خر ـن کـه بـ یا گـو  تسا ,  یکیزیف  یعیبط و  تقلخ  کی  مدآ  تقلخ  دننام  یـسیع  تقلخ 
یفن اب  نیا  تسا و  يرارمتـسا  لاح  نامز  نوکیف ))   )) ترابع زا  دارم  رهاظلا  یلع  دشاب . یم  ردپ ـ  هب  دوخ  شیادـیپ  رد  دـنزرف  يدـنمزاین 

زا ـم  عا تادوجوم ـ  هیلک  هک  نآ  هچ  دنک , یم  قرف  تبـسناریز ,  درادن , یتافانم  دراد , تلالد  نآ  رب  نک ))  هل  لاق  مث   )) هلمج هک  جیردت 
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 (( شاب نک :   )) هملک نامه  هک  وا  نا  ـ مر هب فـ دنتسه و  ناحبس  يادخ  هدیرفآ  یجیردتریغ ـ  ای  تسا  یجیردت  ناش  ـ ـش ـ یاد نآ هـا کـه پـیـ
دوجوم سپ  شاب ,  دیوگ :  یم  هک  سب  نیا  شراک  دیامرف , هدارا  يزیچ  شنیرفآ  هب  نوچ   : )) دیامرف یم  دنوادخ  , دـنا هدـمآ  دـیدپ  تسا 
جیردت دنوشظا , لاعتم لـحـ يادخ  اب  سایق  رد  هچنانچ  اما  دندوجولا , یجیردت  دنوش , هسیاقم  اه  نآ  یجیردت  للع  بابـسا و  دوش .)) یم 

یندز مه  هب  مشچ  نوچ  تسین ,  راب  کیزج  ام  نامرف  و   : )) دـیامرف یم  هک  نانچ  دنتـسه , دوجولا  ینآ  یگمه  تسین و  راک  رد  یتلهم  و 
لاق مث   )) هلمج هک  يا  هدمع  دصقم  بلط و  مـ ـگـهـی ,  ناو دمآ . دـهاوخ  دوخ  بسانم  ياج  رد  ادـخ , تساوخ  هب  هراب ,  نیا  رد  رتشیب  ((. 

هطساو هب  هجیتن ,  رد  ات  درادن  للع  بابسا و  هب  زاین  زیچ  چیه  ندیرفآ  يارب  لا  ياد مـتـعـ هک خـ تسا  نیا  هدش  هدروآ  نآ  يارب  نک ))  هل 
کیدزن , راوشد ای  ناسآ  لاحم ,  ای  نکمم  وا  يارب  يزیچ  شنیرفآ  هک  دیآ  مزال  ایشا , نتفای  دوجو  رد  لیخد  ـل  ماو با و عـ ـبـ سا فالتخا 
رداـتداع هک  دـشاب  هتـشاد  یلماوع  بابـسا و  هب  يزاـین  هک  نآ  نودـب  دـبای , یم  یتسه  زیچ  نآ  شاـب و  دـیوگ :  یم  وا  بـه  دـشاب . رود  اـی 

 . یسیع ناشنیرخآو  دوب  یسوم  اه  نآ  نیلوا  هک  دنتشاد  ربمایپدصشش  لیئارـسا  ینب  (ص : )  ادخ ربمایپ  دنراد ـ . تلاخد  زیچ  نآ  شنیرفآ 
 : دومرف تخومآ ؟  بداار  وت  یسک  هچ  دش :  لاؤس  ع )   ) حیـسم زا  یـسیع ـ .  ناشنیرخآ  دوب و  یـسوم  لیئارـسا ,  ینب  ناربمایپ  نیتسخن   ـ
 ( ع  ) میرم نب  یـسیع  زا  یهاوخ ,  رگاو  ع : ـ )   ) یـسیع فصو  رد  ع ـ )   ) یلع ماـما  مدرک ـ .  يرود  نآ  تخوماـین .  بدا  ارم  سک  چـیه 

ياـهریگباتفآ ناتـسمزرد ,  شهانپرـس  هاـم و  بش ,  رد  شغارچ  دروخ . یمرازآولگ  کـشخ و  ناـن  دیـشوپ و  یم  نشخ  میوگب .  تیارب 
هک يدـنزرف  هن  دـشاب و  وا  يراـتفرگ  دـنایور . یم  ناـیاپ  راـهچ  يارب  نیمز  هک  یناـهایگ  فـلع و  شتاـجیزبسو ,  هوـیم  رـصع و  حـبص و 

تـسد ود  شراکتمدخ  دزادـنا . شیراوخ  هب  هک  یعمط  هن  دـنادرگ و  لوغـشم  دوخ  هب  اروا  لد  هک  یتورث  لام و  هن  دزاس و  شنیگهودـنا 
ناتـسمز رد  مشخباـمرگ  گنـس و  مشلاـبو  نیمز  مرتـسب  نم و  ياـپ  ود  مبکرم  تسا و  نم  تسد  ود  نم  راکتمدـخ  ع : )   ) حـی ـ ـس مـ وا ـ .!

دوجو نم  زا  رتزاـین  یب  ورترگناوت  يدـحا  نیمز  يور  رد  لاـح  نیا  اـب  منک و  یم  يرپـس  يراداـن  اـب  ار  دوـخ  زور  مرب و  یم  اـهریگباتفآ .
یم دایز  ار  هیرگ  دنک و  یم  كزان  ار  لد   , تسا سدقم  تکرب و  اب  نآ  هک  اریز  سدع ,  ندروخ  داب  امـش  رب  (ص : )  ادخ ربمایپ  درادن ـ .

نامـسآ هب  هک  ینامز  ات  یـس  كارو عـیـ خـ تسا ـ .  ع )   ) میرم نب  یـسیع  ناشنیرخآ  هک  دـنا  هدرک  كربتم  ار  نآ  ربمایپ  داـتفه  دـنادرگ .
یناد یمن  رگم  نمیا ,  ما  يا  دروخن ـ . دشاب , هدش  هتخپ  شتآ  اب  هک  ییاذغ  دش  هدرب  نامـسآ  هب  هک  ینامز  ات  یـسیع  دوب , القاب  دش , هدرب 

بآ زا  درک و  یم  هیذـغت  ناـتخرد  گر  زا بـ ما ؟  ـ ـش يار  ار بـ يا  هناحبـص  تشاد و  یمن  هگن  هناحبـص  يارب  ار  یماـش  یـسیع  مردارب  هک 
. دروآ یم  ار  دوخ  يزور  يزورره ,  تفگ :  یم  درک و  یم  هتوتیب  اج  نامهدیسر  یم  بش  اج  ره  دیـشوپ و  یم  سالپ  , دیماشآ یم  ناراب 
ع  ) میرم نب  یسیع  ات  دواد  زا  ع : )   ) قداص ماما  ریشمش ـ . نوچ  کیراب  نایم  تسوپدیفس و  دوب  يدرم  وا  مدید ,  ار  میرم  نب  یسیع  نم   ـ

شرافـس نادب  یـسوم  میهاربا و  حون و  هک  دوب  يزیچ  نآو  صالخا  دـیحوت و  هب  توعد  هیاپ  رب  ـی  ـس عـیـ دوب . هلـصاف  لاس  دـص  راهچ  ( 
فورعم و هب  رما  نید و  ابزامن  نتـشاداپرب  نو  ـ نا وا قـ يار  ـجـیـل بـ نا رد  دـش . هتفرگ  ناربمایپ  زا  هک  دـش  هتفرگ  ینامیپ  نامه  وا  زا  دـندش .
هک دش  لزان  یتاررقم )  و   ) لاثما وظعاوم  وا  رب  لیجنا  رد  دیدرگ و  ررقم  اه  لالح  ندرمش  لالح  اه و  مارح  ندرمـش  مارحو  رکنم  زا  یهن 

هتفای فیفخت  کبـس و  تروص  هب  دوب , هدش  لزان  یـسوم  رب  تاروت  رد  هچ  نآ  ثرا .  هن  دودح و  ماکحا  هن  تسا و  صاصق  هن  اه  نآ  رد 
رب هک  ار  هچ  نآ  زا  يا  هراپ   : )) تفگ لیئارسا  ینب  هب  میرم  نب  یسیع  دیامرف  یم  هک  تسادنوادخ  نخـس  نیا  دیدرگ و  لزان  زین  یـسیعرب 

لیجنا تاروت و  تعیرش  هب  ات  داد  روتسد  , دندرک یم  يوریپ  وا  زا  هک  ینانمؤم  هب  یـس  عـیـ منک .))  یم  لالح  ناتیارب  هدیدرگ ,  مارح  امش 
دوس و رپ  ینعی  دادرارق : ـ )) تکرب  اب  مشاب  هک  اجره  ارم  و   : )) یـسیعزا لقن  هب  لاعتم  يادـخ  نخـس  نیا  هراـبرد  دنـشاب ـ . هتـشاد  ناـمیا 
هک يا  هدـنب  لاح  هب  اشوخ  دوب :  هتفرگرب  لـیجنا  زا  ار  اـه  نآ  هک  دوب  هلمج  ود  نیا   ( ع  ) یـسیع رتشگنا  شقن  (ع : )  اـضر ما  ـ ما تعفنم ـ . 

یسیع ناتساد  1 ـ  ع .)   ) یسیع ناتساد  هرابرد  يراتفگ  ددرگ . ادخ  ندش  شومارف  ثعاب  هک  يا  هدنب  لاح  هب  ياو  دوش و  ادخ  دای  بجوم 
ایند هب  شدـنزرف  یتقو  هک  درک  رذـن  دـش , رادراب  ار  وا  میر  ردا مـ کـه مـ دوب . نارمع  رتخد  میرم  ع )   ) یـسیع ردام  نآرق .:  رد  شرداـم  و 

راچد تسا  رتخد  شدنزرفدش  مولعم  درک و  لمح  عضو  یتقو  تسا ,  رسپ  دراد  دنک . تمدخ  دبعمرد  ات  دنک  دازآ  ادخ  هار  رد  ار  وا  دمآ 
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ردام دوب . هتـشذگرد  وا  دلوت  زا  شیپ  میرم ,  ردپ  نارمع ,  دیمان . همداخ ,))   )) ینعی میرم ,))   )) ار وا  لاح  نیااب  دـش و  ترـسح  هودـنا و 
هرخالابات تفرگ  رد  عازن  ثحب و  میرم ,  یتسر  ـ پر ـ ـس ند  ـ ـش دراپـسب . دوب , ایرکز  نانآزا  یکی  هک  نانهاک  هب  ات  دروآ  دبعم  هب  ار  وا  میرم 

ـخـت و یوآ يا  هدر  نا پـ ـنـ ها و کـ تفرگ .  هدهع  هب  ار  میرم  یتسرپرـس  ایرکز  دمآرد و  ایرکز  مان  هب  هعرق  دننزب و  هعرق  دـنتفرگ  میمـصت 
وا دزن  دش , یم  میرم  بارحم  درک . یمن  دمآ  تفر و  وا  دزنایرکز  زج  یـسک  درک و  یم  تدابع  ار  ناحبـس  دـنوادخ  هدرپ  نآ  تشپ  میرم 

دـهاوخ بـی هـک  ره  هـب  دـنوادخ  تسادـخ و  دزن  زا   : تـفگ مـیرم  تساـجک ؟  زا  اذــغ  نـیا  ـم ,  یر يا مـ ـیـد :  ــسر پـ دــید . یم  ییاذــغ 
هک دوب  هثدـحم  و  هدـیزگرب ,  كاـپ ,  یهلا ,  تشادـهگن  تمـصع و  هب  موـصعم  هقیدـص ,  ییوناـب  ع )   ) ـم یر مـ ـد , هد يزوررا مـی  شـمـ
دو نا بـ مدر جـهـ يار مـ بـ تسا .  هداد  رارق  شا  هزیکاپ  كاپ و  هدیزگرب و  ار  وا  دنوادخ  هک  دنداد  شربخ  دنتفگ و  نخـس  وا  اب  ناگتـشرف 

 (. 12 هیآ میرحت ,  هروس  هیآ 91 و  ایبنا  هروس   , 16 هیآ میرم ,  هروس  , 35 ـ  تایآ 44 نارمع ,  لآ  هروس  )

هب دـش و  هولج  شربارب  رد  لما  يرـشب کـ تروص  هب  حور  داتـسرف و  دوب  هدرپ  سپرد  هک  میرم  يوس  هب  ار  حور  لاـعت  ياد مـ خـ سـپـس , 
يدنزرف وا  هب  دشاب ـ  هتـشاد  يرهوش  هک  نآ  نودب  دنواد ـ نذا خـ هب  ات  تسا  هدـمآ  دـشاب و  یم  يو  راگدرورپ  هداتـسرف  وا  هک  تفگ  يو 

دنزرف دنوادخ  هک  داد  ربخ  يو  هب  نینچمه  دز و  دهاوخ  رـس  یناشخرد  تازجعموا  دنزرف  زا  يدوز  هب  هک  داد  تراشب  میرم  هب  دـشخبب و 
وا نشور  یتازجعم  تاـیآ و  اـب  دزوـمآ و  یم  يو  هب  ار  لـیجنا  تاروـت و  تمکح و  باـتک و  درک و  دـهاوخدییات  سدـقلا  حور  ار بـا  وا 

هلماح نانز  ریاس  نوچمه  نآ  رثا  رب  میرم  دیمد و  يو  رد  هاگ  نآ  تفگ و  میرم  يارب  ار  وا  لاح  حر  ـ ـش دتـسرف . یم  لیئارـسا  ینب  يوسار 
يوس هب  ار  وا  نامیاز  درد  هک  نیا  ات  تسج  هانپ  يا  هداتفا  رود  ناکم  هب  دو  ـم بـا جـنـیـن خـ یر مـ نارمع .)  لآ  هروس  ات 44  تایآ 35  ) دش

 : داد ادـن  ار  يو  يا  هتـشرف  وا  ياپ  مدوب .  هتفر  اهدای  زا  یلک  هب  هدرم و  نیا  زا  شیپ  شاک  تفگ :  دوخ  اب  دـیناشک و  ییامرخ  تخرد  هنت 
نآ زا  نک و  لوانت  امرخ  نآ  زا  دزیر و  یم  هزات  يامرخ  تیارب  تسا .  هدروآ  دـیدپ  یبآ  همـشچ  وت  ياـپ  ریز  رد  تراـگدرورپ  , رادـم مغ 

یناسنا چیه  اب  اقلطم  زورما  ما و  هدرک  رذن  هزور  نامحر  يادـخ  يارب  مـن  يد بـگـو :  ـ ید ار  نا  ـیـ مدآ راد . نشور  هدـید  ماشایب و  همـشچ 
نتفگ نخـس  وا و  لمح  عضو  یـسیع و  هب  ندش  هلماح  (. 20 27 ـ  میرم /  هروس   ) دروآ دوـخ  موـق  يوـس  هب  ار  وا  تفگ .  مهاوـخن  نخس 
عـضو نیا  اـب  ار  وا  میرم  موق  ـی کـه  ما هـنـگـ تسا .  هدوـب  خنـسمه  ناـسنا  دارفارگید  رد  روـما  نیا  اـب  اـمامت  وا , يدوـجو  نوؤـش  رگیدو 
دشاب هدش  هلماح  يرهوش  نتشاد  نودب  هک  ینز  هب  هک  دنتفگ  ینانخس  وا  هرابرد  دندوشگ و  وا  شنزرـس  نعط و  هب  نابز  دندرک , هدهاشم 

 : دنتفگ دوبن . راکدب  مه  تردام  دوبن و  يدـب  درم  تردـپ  نوراه ,  رهاوخ  يا .  هدـش  بکترم  يدنـسپان  رایـسب  راک  یتسارب  دـنیوگ . یم 
هدینادرگ ربمایپ  ارم  هداد و  باتک  نم  هب  ادخ , هدنب  منم  تفگ :  هدـمآ  نخـس  هب  كدوک  مییوگب ؟  نخـس  يا  هراوهگ  یکدوک  اب  هنوگچ 

یکین مردام  هب  مزادرپب و  تاکز  مرازگب و  زامن  ما  هدـنز  ات  هک  تسا  هدرک  شرافـس  نم  هب  هتخاس و  تکرب  اب  ارم  مشاب  هک  اجره  تسا و 
(. 27 تاـیآ 33 ـ   , میرم هروـس   ) موـش یم  هتخیگنارب  هدـنز  هک  يزور  مریم و  یم  هک  يزور  مدـش و  هداز  هک  يزور  دورد بـر مـن  منک . 
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ییوگروز و دض  رب  مایق  ین  یـعـ درکدهاوخ , هدنیآ  رد  هک  ییاهراک  هب  تبسن  دوب  یلالهتـسا  تعارب  تلزنم  هب  ع )   ) یـسیع نانخ  ـ ـس ـن  یا
راچد اه  نآ  هرابرد  لیئارسا  ینب  هک  یـسوم  تعیرـش  تایآ  نایب  ووا  هدش  هنهک  فراعم  دیدجت  یـسوم و  تعیرـش  حالـصاو  ایحا  متس و 

رد دن و  ـتـ ـشاد كارو  درو و خـ يدا خـ مدر عـ ـنـد بـقـیـه مـ نا شردا مـ مـ دیـسر . یناوج  نس  هب  درک و  دشر  یـسیع  دندوب . هدش  فالتخا 
 , ـی تد زا مـ پـس  دنتشاد . يرـشب  يداع  یگدنز  کی  رمع  رخآ  ات  دنتـسه و  مدرم  ریاس  هک  دندوب  ییاه  بیـسآ  ضراوع و  نامه  ضرعم 
نم تفگ :  یم  دومن و  یتسرپاتکی  دیحوت و  نییآ  هب  نانآ  توعد  هب  عورـش  دـش و  هداتـسرف  تلاسر  هب  لیئارـسا  ینب  يو  ـ ـس ـی بـه  ـس عـیـ

هک ممد  یم  نآ  رد  هاگ  نآ  مزاس ,  یم  هدنرپ  لکش  هب  يزی  يار شـمـا چـ گـل بـ ما .  هدروآ  يا  هزجعم  امـش  يارب  ناتراگدرورپ  بناجزا 
نآ زا  ار  امـش  منادرگ و  یم  هدنز  ار  ناگدرمو  مشخب  یم  دوب  ار بـهـ دازردا و پـیـس  رو مـ اد کـ نذا خـ دوش . یم  يا  هدـنرپ  ادـخ  نذا  هب 

ار بـه نا  ـ نآ هـمـچـنـیـن ,  تسامـش .  راگدرورپ  تسا .  یتربع  دیـشاب , مهد .  یمربخ  دینک  یم  هریخذ  ناتیاه  هناخ  رد  دـیروخ و  یم  هچ 
, دوـهی رب  يریگتخـس  رطاـخ  هب  هـک  ار  ییا  ـ هز ـی چـیـ خر طـقف بـ دوـب و  یـسوم  تعیرـش  قیدـصت  عـقاورد  هـک  دوـخ , ـد  ید ـعـت جـ یر شـ
هک ار  ییاهزیچ  ات  ما  هدمآ  ما و  هدروآ  تمکح  امـش  يارب  نم  دومر :  ـی فـ مو ـد  ناو ارف مـی خـ دوب , هدرک  وغل  دوب , هدـش  مارح  تاروترد 

ار تاروت  متسهامش ,  يوس  هب  ادخ  هداتسرف  مـن  ـل ,  یئار ـ سا ناد  ـ نزر فـ منک .  نشور  امـش  يارب  دیراد  فالتخا  رگیدکی  اب  اه  نآ  هرابرد 
 ( ع  ) ـی ـس عـیـ مهد .  یم  تراـشب  تسادـمحا  وا  ماـن  دـیآ و  یم  نم  زا  سپ  هک  يا  هداتـسرف  هب  منک و  یم  قیدـصت  هدوب  نم  زا  شیپ  هک 
هب التبم  صخش  دازردام و  روک  هب  ندیشخ  ـ بدو ناگدرم و بـهـبـ ندرک  هدنز  هدنرپ و  ندیرفآ  دننام  , دومن رکذ  نا  ـ نآ يار  ار بـ ـی  تاز مـعـجـ

دیدج تع  ـ یر ـ شو اد  ـگـی خـ نا ار بـه یـگـ نا  ـ نآ ـتـه  ـسو تر پـیـ ـ ـض نآ حـ تخاس .  یلمع  ادخ  نذا  هب  ار  همه  بیغ ,  زا  نداد  ربخو  سیپ 
نامیا زا  تبقاـع  وا , توعد  زا  دوهی  ناـیالمو  ناـنهاک  یچیپرـس  مدرم و  ياـهدانع  اـه و  یـشکرس  هدـهاشم  اـب  اـما  درک  یم  توعد  دوخ 

هب توعد  هار  رد  دوخ  نارای  ناونع  هب  ار  نویراوح  دـندوب , هدروآ  نامیاوا  هب  هک  یناـسک  كدـنا  ناـیم  زا  ـد و  ـش سو  ـ یا نا مـ ـ نآ ندروآ 
دوهی رب  رما  درب و  الاب  دوخ  يوس  هب  دـندرک . وا  لتق  گنهآو  دـندیروش  ترـضح  نآ  دـض  رب  دوهی  ماجنارـس ,  درک . باختنا  ادـخ  يوس 
هکلب دوبناه , نیا  زا  کی  چیه  هک  یتروص  رد  دندیـشک , بیلـص  هب  ار  وا  دـندرک  لایخ  یخرب  دنتـشک و  ار  وا  دـندرک  نامگ  دـش . هبتـشم 

, اس نـ تا 110 و 111 و  ـ یآ هدئا ,  تایآ 6 و 14,مـ فص ,  , 63 تاـیآ 65 ـ  فرخز ,  , 45 ـ  تایآ 58 نارمع ,  لآ   ) دـندش هابتـشا  راچد 
رد ع )   ) یسیع تلزنم  2 ـ  تسا .  هدرک  رکذ  شردام  میرم و  نب  یسیع  ناتـساد  هرابرد  نآرق  هچ  نآ  عومجم  دوب  نیا  تایآ 157 و 158)

هداتسرف لیئارسا  ینب  يوس  هب  هیآ 30 ,)  , میرم هروس   ) دوب ربمغ  اد و پـیـ هد خـ بـنـ ع )   ) ـی ـس عـیـ شدوخ .  رظنرد  وا  ماـقم  دـنوادخ و  دزن 
 , بازحا  ) دـشاب یم  لیجنا  شباتک  تسا و  باتک  تعیرـش و  بحاـصو  مزعلاولوا  رب  ـ ما زا پـنـج پـیـ یـکـی  ـه 41 ,) یآ نار ,  لآ عـمـ  ) دـش

ماما وا  هـیآ 171 ,) اـسن , ) دــشاب یم  وا  زا  یحور  اد و  وا کـلـمـه خـ ـه 45 ,) یآ نار ,  عـمـ هیآ 46 .)  , هدـئام هیآ 13 و  يروـش ,  هیآ 7 ,
هدوب و دـن  ـ مور ـ بآ تر  ـ خآ ـیـا و  ند رد  ـه6 ,)  یآ صـف ,  . ) دوب هیآ 117) هدئام ,  هیآ 159 , اسن ,  ) لامعا رب  ناـهاوگزا  و  هیآ 7 ) بازحا ,  )

اجره (, 85 تایآ 87 ـ  ماعنا ,   ) تسا ناحلاص  زا  هدـیزگرب و  و  ـه 33 ) یآ نار ,  لآ عـمـ  ) یفطصم  (, 45 هیآ نارمع ,  لآ   ) تسا نابرقمزا 
ـ . دوبراتفر کین  راکوکین و  شردام  هب  تبسن  دوب و  ادخ  بناج  زا  یتمحر  مدرم و  يارب  يا  هناشن  دوب , هزیکاپ  كاپ و  دوب , تکرب  اب  دوب 

تاـماقم زا  تلـصخ  ود  تسیب و  اـه  ـن  یا هیآ 48 .) نارمع ,  لآ   ) تخوـمآ تمکحو  باـتک  يو  هب  دـنوادخ  هـک  دوـب  یناـسک  زا  و  ( 19
 . تسا هدرب  الاب  تافـص  نیا  هطـساو  هب  ار  وا  تلزنم  ردـق و  هدومرف و  فصواه  نآ  هب  ار  یمارگ  ربماـیپ  نیا  دـنوادخ  هک  دنتـسه  تیـالو 

تا ـن صـفـ یا زا  ـک  یر هـ دنشاب . یم  یصاصتخا  رگید  هتسد  یکاپ و  حالصو و  قح  هب  برق  تیدوبع و  دننام  دنتسه  ـی  با ـتـسـ کا ـتـه  ـسد
ع  ) یسیع 3 ـ  دنک . هعجارم  اهاج  نآ  هب  دناوت  یم  هدنناوخو  میا  هداد  حرش  باتک  نیا  زا  دوخ  بسانم  ياجرد   , شیوخ مهف  هزادنا  بـه  ار ,
هچ نآ  ترضح  نآ  تسوا و  هداتسرف  ادخ و  هدنب  یـسی  ـد کـه عـ یا ـ مر نآر مـی فـ قـ دنا . ؟ هتفگ  هچ  وا  هرابرد  و  تسا ؟  هتفگ  هچ  دوخ  ( 

اد ها کـه خـ نآ گـ  . )) تسا هدوـمرفن  يزیچ  دوـخ  تلاـسر  زا  ریغ  مدرم  هب  تسا و  هدرکن  اـعدا  دوـخ  ياربدـنا  هداد  تبـسن  وا  هـب  هـک  ار 
دبیزن ارم  وت , یهزنم  تفگ :  دیریگب ؟ ییادخ  هب  دنوادخ  ياج  هب  ار  مردام  نم و  یتفگ :  مدرم  هبوت  ایآ  میرم ,  رـسپ  یـسیع  يا  گـفـت : 
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ار مناد .  یمن  نم  تسوت  تاذ  رد  هچ  نآ  یناد و  یم  وت  تسا  یتـسناد .  یم  ار  نآ  اـعطق  مدوب ,  میوگب .  تسین  نم  قح  هک  ار  يزیچ  هک 
رب مدوب  ناشنایمرد  یتقو  ات  دـینک و  تدابع  ار  دوخ  راگدرورپ  نم و  راـگدرورپ  ادـخ , کـه  متفگن .  ناـنآ  هب  يزیچ  يداد ,  ناـمرف  نم  هب 
رب رگا  دنتـسه و  وت  ناگدـنب  یهاوگ .  زیچ  ره  رب  وت  يدوب و  ناـبهگن  ناـنآ  رب  دوخ  وت  یتـفرگ ,  ارم  حور  نوچ  سپ  مدوـب .  هاوـگ  ناـنآ 

تیدوبع هراصع  لماش  هک  روآ  تفگـش  مالک  نیا  دـشخب .)) دوس  ناش  یتسار  ار  نایوگتـسار  یمیکح .  اناوتدوخ و  وت  ییاـشخبب  ناـشیا 
فرط زا  دـهد و  یم  ناـشن  شراـگدرورپ  تی  ـ بو ـ بر ـر  بار رد بـ ار  تر  ـ ـض نآ حـ عـضوم  فرط  کـی  زا  دراد , ياـج  بدا  جوا  رد  تسا و 

دناد کـه یم  يا  هدنب  شراگدرورپ  لابق  رد  ار  شدوخوا  هک  دـیامرف  یم  اریز  تساه ,  نآ  لامعا  مدرمربارب و  رد  وا  عضوم  يایوگ  رگید 
يادـخ تدابع  هب  توعدزج  یتیروما  تسا و مـ یهلا  نامرف  قبط  دـنک , یم  هچ  ره  دـیوگ و  یم  هچره  دراد و  ـر نـ ما لا  ـتـثـ ما يرا جـز  کـ

. دینک تدابع  تسامـش  راگدرورپ  نم و  راگدرورپ  هکار  ادخ  تسا :  هدش  هداد  نامرف  نادب  هک  دیوگ  یم  نآاهنت  مدرم  هب  درادن و  هناگی 
هچ مدرم  اب  تماـیق  يادر  ـ فد ـ نواد هک خـ نیا  اـما  درادـن و  يا  هفیظو  ناـشیا  رادرکو  لاـمعا  ندو بـر  هاو بـ مدر نـیـز جـز گـ ـبـت بـه مـ ـس نـ

عوضوم سپ  تسا ,  نینچ  رگا  دییوگب :  تسا  مـمـکـن  درادن . هنیمز  نیا  رد  یتلاخد  چیه  وا  دنک , یم  باذعای  دزرمآ  یم  درک , دـهاوخ 
دـنک و یم  تعافـش  تسا و  نارگتعافـش  زا  یکی  تمایق  زور  رد  ع )   ) یـسیع ـفـتـیـد :  گو دـیتشاد  نایب  هتـشذگ  ثحابم  رد  هک  تعافش 

تسا هداد  خساپ  تحارص  هب  کیدزن  ایاتحارص  بلطم  نیا  هب  نآرق  هک  تسا  نیا  باوج  دراد . ؟ انعم  هچ  دوش , یم  هتفریذپ  مه  شتعافش 
یهاوگ قح  هب  هناهاگآ  هک  تسا  یناسک  يارب  اهنت  ندرک  تعافـش  دنرادن و  تعافـش  رایتخا  دـنناوخ , یم  ار  ادـخ  ریغ  هک  یناسک  و  . ))

هرا ـ برد میتخومآ .))  لـیجنا  تاروت و  تمکح و  و  تسا .))  هاوگ  ناـنآ  لاـمعا  رب  تماـیق ,  زور   : )) دـیامرف یم  ترـضح  دنـشاب .)) هداد 
تقیقح رد  دنراد و  داقتعا  نادب  نایح  ـیـ ـس هک مـ تسا  ندرک  ادف  عوضوم  زا  ریغ  تعافـشو  میدرک  ثحب  ـا  فو ـتـ ـس رو مـ ـت بـه طـ عا شـفـ

یهلا هقلطم  تیمکاح  تنطلـس و  لاطبا  بجوم  ادف  هلاسم  داد , میهاوخ  حیـضوت  هک  نانچ  اریز , تسا ,  شاداپ  ازج و  هلاسم  نتخاس  لطاب 
دراد تافانم  عوضوم  ماقم  اب  هک  نآ  اب  دوب ـ  نآ  تابثا  ددص  رد  رگا  اریز  تسا ,  هدـش  نـ دـنک . یم  یفن  ار  بلطم  نیا  هفیرـش  هیآ  تسا و 

می ـ حر ـ لارو ـغـفـ لا تنا  کناف  مهل  رفغت  نا   )) دیوگب تسیاب  یم  ـ  یخاتـسگ ییاتـسدوخ و  هن  تسا  یگدنب  راهظاو  للذ  ماقم تـ ماقم ,  اریز 
هب شلیـصفت ,  هک  هچ  نآ  زا  دوب  یلامجا  تشادـن .  یهجو  مدرم  رب  ترـضح  نآ  ندوب  هاوگ  رکذ  دوب , تعافـش  یفن  ددـص  رد  رگا  و  (( 
زا دعب  هچرگ  نانآ  ـد , نا گـفـتـه  ع )   ) ـی ـس هرا عـیـ ـ برد مدر  نآ چـه مـ ـا  ما و  دمآ . دـهاوخ  تایآ  نیا  ریـسفت  رد  لاعتم ,  يادـخ  تساوخ 

هور و داتفه گـ زا  فالتخا ,  دروم  تایلک  رظنزا  تسا ,  نکمم  هک  يروط  هب  دندش  میسقت  يددعتم  ياه  ـه  قر بهاذم و فـ هب  ع )   ) یـسیع
هچ نآ  هب  تقیقحرد  نآرق  نکیل  دنـشاب , یم  نیا  زا  رتشیب  رایـسب  دـیاقعو  بهاذـم  تاـیئزج  ثیح  زا  هتبلا  دنـشاب و  زوا  ـه هـم مـتـجـ قر فـ
هک تسا  یفده  اهنت  هک  دیحوت  ساسا  اب  نا  ـخـنـ ـس نآ  ار  ـ یز ـت ,  ـسا هد  ـ یزرو مامتها  دـنا  هتفگ  شردامو  یـسیع  دوخ  هرابرد  نایحیـسم 
 . تسا هدادـن  ناـشن  ار  ماـمتها  نیا  ادـف , عوـضوم  فـیرحت و  دراد . دروـخرب  , دـننک یم  توـعد  نآ  هب  يرطف  راوتـسا  نید  مـیرک و  نآرق 

رـسپ حیـسم  دـنتفگ :  اراصنو   : )) تسا حرـش  نیدـب  هداد  تبـسن  اه  نآ  هب  اـی  هدرکوگزاـب  اراـصن  لوق  زا  میر  نآر کـ ار کـه قـ ـبـی  لا مـطـ
رـسپ حیـسم  نامه  ادخ  دنتفگ :  هک  یناسک  دندش  رفاک  هنیآره   ((, )) تسا هدرک  رایتخا  يدنزرف  نامحر  يادخ   : دنتفگ و   ((, )) تسادخ

دییوگن و   )) و تسا ))  مونقا )  هس  ای  صخـش   ) هس زا ) یـصخش   ) نیموس ادخ  دنتفگ :  هک  یناس  دـندش کـ رفاک  هنیآ  ره   )) و تسا ))  میرم 
اـضع ـ بور نیا  زا  تسا و  توافتم  یناعم  نیماضم و  ياراد  نوگانوگ  نانخـس  لماش  رهاظ  هب  هچرگ  تایآ  ـن  یا تسا .))  هناـگ  هس  ادـخ ) )

ادخ يارب  یـسیع  یقیقح  يدنزر  لئاق بـه فـ هک  یناکلم  بهذـم  ناوریپ  دـننام  (( 19  )) دـنا هدـش  هنیمز  نیا  رد  بهاذـم  فالتخا  رب  لمح 
ناوریپ دشاب و  یمرولب  دننام  فافش  یمسج  هب  رون  ندیبات  لیبق  زا   ( یسیع  ) توبن لوزن و  دندقتعم  هک  يروطسن  بهذم  ناوریپ  دنتـسه و 
بلقنم نوخ  تشوگ و  هب  ناحبـس  يادخ  تسا و  لوحت  بالقنا و  یعون  یـسیع )   ) يدنزرف هلاسم  ـد کـه  نراد داقتعا  هک  یبوقعی  بهذم 

, درادن یمامتها  نوگانوگ  بهاذم  يا  ـی هـ گژ ـ یو نآر بـه  ـت کـه قـ ـساد ـا پـیـ ما تسا .  هدـش  رگ  هولج  یـسیع )   ) رـشب تروص  هب  هدـش 
ـنـخ ـس زا  وا  هک  نیا  یـسیع و  ندوب  ادـخ  دـنزرف  عوـضوم  نآ ,  دراد و  تیاـنع  ناـنآ  همه  ناـیم  كرتـش  عو مـ ـ ـضو کـی مـ هب  اـهنت  هکلب 
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نایحیـسم ناـیم  عوضوم  ـن  یا ـیـر  ـس رد تـفـ هک  نیا  وگ  ثیلثت ,  ینعی  دوش  یم  عرفتم  عوضوم  نیا  زا  هک  هچ  نآ  تسا و  ناحبـسدنواد  خـ
هک تسا  يا  هچراپکی  تسدـکی و  نابز  ام , هتفگ  نیا  رب  دـنا . هتخیگنارب  ار  يراد  هشیر  تارجاشم  ثحب و  نانآ  تسا و  يدایز  فـالتخا 

دنوادخ یگناگی  هب  حیرـصت  یفرط  زا  ینونک  لیجانا  تارو و  ـن کـه تـ یا ـیـح  ـضو تـ تسا .  هدرب  راک  هب  اراصن  دـض  رب  جاجتحا  رد  نآرق 
با  )) نامه نبا ))   )) هک دیوگ  یم  اتحارص  رگید  يوسزا  دنک و  یم  حیرصت  یـسیع  ندوب  ادخ  دنزرف  هب  لیجنارگید  فرط  زا  دننک , یم 
نیا هب  نآ  زا  ییاهاجرد  هک  یتروص  رد  دنا , هدرکن  كربت  فیرشترب و  لمح  ار  لیجنا  رد  يدنزرف  عوضوم  نایحیـسم  وا . ریغ  هن  تسا  ((

تکر دو بـ ناگدننک خـ نعل  يارب  دییامن و  تبحم  اردوخ  نانمشد  هک  میوگ  یم  امش  هب  نم  اما   : )) ـد یو مـی گـ تسا .  هدش  حیرـصت  رما 
دوخ باتفآ  هک  اریز  دینکریخ . ياعد  دناسر  افج  دهد و  شحف  امش  هب  هک  ره  هبو  دینک  ناسحا  دننک  ترفن  امش  زا  هک  ینانآ  هب  دیبلطب و 
رجا هچ  , دنیامن یم  تبحم  ار  امش  هک  دییامن  تبحم  ار  ـی  نا ـ نآ دناراب . یم  ناملاظ  نالداع و  رب  ناراب  ودزاس  یم  علاط  ناکین  نادب و  رب  ار 

ناریگجاب  ) ناتسرپ تب  ایآ  دیراد ؟ تلیضف  هچ  دییو , مال گـ ار فـقـط سـ دو  ناردار خـ ها بـ ـ گر ـ هو دننک ؟ یمن  نینچ  ناریگجاب  ایآ  دیراد ؟
(( 20  ( )) مجنپ باب  رخآ  یتم  لیجنا   (( ) تسا لماک  تسا  نامسآ  رد  هک  امش  ردپ  هک  نانچ  دیشاب  لماک  امش  سپ ,  دننک ؟ یمن  نینچ  ( 
(( دنیامن دیجمت  تسا  نامسآرد  هک  ار  امش  ردپ  هدید  ار  امش  يوکین  لامعا  ات  دباتب  مدرم  رب  امش  رون  دیراذگب   : )) دیوگ یم  نینچ  هـمـ . 
الا دـننیبب و  ار  امـش  اـت  دـیروایم  اـج  هب  مدرم  شیپ  اردوخ  تلادـع )   ) محارم همه  راـهنز   : )) دـیوگ یم  زین  مجنپ .))  باـب  یتم ,  لـیجنا  )
هک ام  ردپ  يا  دینک :  اعد  روط  نیا  هب  امش  سپ   : )) دیوگ یم  اعد  هرابرد  نی  هـمـچـنـ دیرادن .)) يرجا  تسا  نامـسآ  رد  هک  دوخ  ردپدزن 

ار امـش  امـش , ینامـسآ  ردـپ  دـیزرمایب , ناشیدـبار  مدرم  تاریـصقت  ها  ـ گر ار هـ ـ یز  : )) ـد یو نـیـز مـی گـ داـب . سدـقموت  ماـن  ینامـسآ  رد 
لیجنا  (( ) تسا میحر  زین  امش  ردپ  هک  نانچ  دیشاب  میحر  سپ   : )) دیوگ یم  هـمـچـنـیـن  تسا .)  هدمآ  یتم  لیجنا  دیزرمآ .)) دهاوخزین 

يادخ ودوخ  يادخ  امـش و  ردـپ  دوخ و  ردـپ  دزن  هک  وگب  ناشیا  هب  هتفر  نم  ناردارب  دزن   : )) تفگ هیلدـجم  میرم  بـه  مشـش .)  باب  اقول ,
هب ار  ردـپ  ناونع  اه  نآ  لاثما  لیجنا و  تارقف  نیا  دـینک , یم  هظحـالم  هک  نا  هـمـچـنـ متـسیب .))  باـب  اـنحوی , لـیجنا   (( ) مور یم  اـمش 

تسد هب  لیجانا  ياهاج  یضعب  زا  هک  ـن  یا گـو  دنک . یم  قالطا  میرکت  فیرشت و  باب  زا  نارگید ,  یـسیع و  هب  تبـسن  لاعتم ,  دنوادخ 
هدرک دنلب  نامسآ  فرط  هب  ار  دوخ  نامـشچ  تفگ و  ار  تسا .  یگناگی  داحتا و  هبرجنم  لماکت  یعون  يردپ  يدنزرف و  نیا  هک  دیآ  یم 
سپس درک و  اعد  دوخ  نادرگا  زا شـ نالو  ـ سر يار  بـ دهد .)) لالج  ار  وت  زین  ترـسپ  ات  هدب  لالج  تسا .  هدیـسر  تعاس  ردپ , يا  تفگ : 

نم رد  دروآ . دـنهاوخ  ناـمیا  نم  هب  ناـشیا  مـالک  هلیـسو  هب  هک  زین  اـه  نآ  يارب  هکلب  منک ,  یم  لاؤس  طـقف  اـه  نیا  يارب  هن  و   : )) تفگ
ام هک  نانچدنـشاب  کی  ات  مداد  ناشیا  هب  يداد  نم  هب  هک  ار  یلالج  يداتـسرف .  ارم  وت  هک  درآ  نامیا  ناهج  ات  دنـشاب  وت . رد  نم  یتسه و 
 (( يدومن تبحمارم  هک  نانچ  يدومن ,  تبحم  ار  ناشیا  يداتـسرفارم و  وت  هک  دنادب  ناهج  ات  دـندر و  ـل گـ ما رد یـکـی کـ میتسه .  کی 

فیرـشت و هب  هیجوت  لیوات و  لباق  اه  نآ  رهاظ  هک  تسا  هدـمآ  ـی  نا ـخـنـ ـس ـیـل  جا ـ نا رد  لا ,  ـن حـ یا بـا  مهدـفه .)  باب  انحوی , لـیجنا  )
متسه وت  تایح  یتسار و  هار و  نم  تفگ :  ودب  یسیع  تسناد ؟  میناوت  ار  وت  هار  هنوگچ  سپ  يور ,  یم  اجک  میناد  یم  نـ تسین .  میرکت 

امـش اب  تدم  نیا  رد  سپلیف  تسا .  یفاک  ار  ام  هک  هد  ناشن  دیا . هدـیدار  وا  دیـسانش و  یم  ار  وا  نیا  زا  دـعب  دیتخانـش و  یم  دـیآ . یمن  . 
یمن روابایآ  هد ؟  ناشن  ام  هب  ار  ردپ  ییوگ  یم  وت  ـه  نو پـس چـگـ تسا .  هدید  ار  ردپ  دـید , ارم  هک  یـسک  يا ؟  هتخانـشنارم  ایآ  ما  هدوب 

نم رد  هک  يردپ  نکیل  میوگ ,  یمندوخ  زا  میوگ  یم  امـش  هب  نم  هک  ییاه  نخ  ـ ـس ـت ؟  ـسا رد مـن  ردپ  متـسه و  ردپ  رد  نم  هک  ینک 
زا نم  نکیل   : )) نخـس نیا  دننام  و  مهدراهچ .)  باب  انحوی , لیجنا   (( ) تسا نم  رد  ردپ  متـسه و  دنک . یم  ار  لامعا  نیا  وا  تسا  نکاس 

دننام و  متـشه .)  باب  , انحوی لیجنا   (( ) تسا هداتـسرف  ارم  وا  هکلب  ما  هدمایندوخ  شیپ  زا  نم  هک  اریز  ما ,  هدمآ  هدش و  رداصادـخ  بناج 
ار اه  تما  همه  هتفر  سپ ,   : )) شنادرگاش هب  وا  نخـس  نیا  دـن  ـ نا و مـ مهد .)  باب  انحوی , لیجنا   (() میتسه کی  ردـپ  نم و   : )) هلمج نیا 

هتفگ نیا  دننام  و  متـشه .)  تسیب و  باب  یتم ,  لیجنا  (( ) دیهد (( 21  )) دیمعت سدقلا  حور  نباو و  با  مسا  هب  ار  ناشیا  دـیزاس و  درگاش 
رون تایح  دوب و  تفاـین .  دوجو  تادوجوم  زا  يزیچ  وا  دوب . ادـخ  دوب . ادـخ  هملک  دوب و  ادـخ  دزن  هملکو  دوب  هملک  ادـتبا  رد   : )) لـیجنا
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هب هک  تسا  هتـشاد  او  ار  نایحیـسم  هدـمآ ,  لیجنا  رد  هک  اه  نیا  لا  ـثـ ما تال و  ـن جـمـ یا يرا ,  بـ لوا .)  باب  انحوی , لیجنا  (( ) دوب ناسنا 
حیسم هک  تسا  دیحوت  ظفح  نیع  رد  یسیع ))  ندوب  ادخ  رـسپ   )) هدیقع ظفح  داقتعا , نیا  زا  دارم  دنروآ . يور  تدحو  رد  ثیلثت  هدیقع 

دنوادـخ لیئارـسا ,  يا  ونـشب  هک :  تسا  نیا  ماـکحا  همه  لوا   : )) دـیوگ یمـالثم  تسا ,  هدرک  حیرـصت  نآ  هب  شتاـمیلع  رددو تـ خـ (ع ) 
هک نیا  وگ  دنا ـ  هتفگ  هراب  نیا  رد  نایحیسم  هچ  نآ  ـل  ـصا حـ يرا ,  بـ مهدزاود .)  باب  سقرم ,  لیجنا   (() تسا دحاو  دنوادخ  ام  يادخ 

مونقا زا  دارم  دـشاب و  یم  مونقا  هس  ياراد  هک  تسا  يا  هناگی  دـحاو و  رهوج  تاذ حـق  ـت کـه  ـسا ـن  یا ـ  درادـن یلوقعم  هجیتن  لصاح و 
نامه ینعی  ملع  تسینریاغم .  فوصوم  اب  تفـص  دـشاب و  یم  دوخ  ریغ  يارب  ئیـش  یلجت  زورب و  روهظ و  هوحن  ناـمه  هک  تسا  یت  صـفـ
تسا دوجو  مونقا  ردپ  هک  دنشاب  یم  سدقلا  حور  رـسپ و  ردپ و  نامه :  هناگ  ـه  ـس يا  مو هـ ـنـ قا ـن  یا حور .  نامه  ای  تایح  مونقا  هملک و 

حور هارمه  هب  دوجو , مونقا  شردـپ ,  دزن  زا  دـشاب , ملع  مون  ـ قا نا کـلـمـه و  هـمـ تاـیح .  مونقا  سدـقلا  حور  هملک و  ملع و  مونقارـسپ  و 
رظن فـالتخا  رـصتخم , بلطم  نیا  هرا  ـ برد نا  ـیـحـیـ ـس مـ دـمآ . دورف  تسا ,  ایـشا  شخب  ینـشور  هک  تاـیح  مونقا  ناـمه  ینعی  سدـقلا , 

هدنکارپ و دـنک , یم  زواجت  مه  هقرف  داتفه  زا  هک  یناوارف  بهاذـم  اه و  هقرف  اه و  هورگ  هب  دـش  ثعاب  هک  يروط  هب  دـندرک  ادـیپ  يدایز 
رد ـر  گا داد . میهاوخ  یتاحیـضوت  دشاب , باتک  نیا  اب  بسانتم  هک  اج  نآ  ات  بهاذـم ,  اه و  هقرف  نیا  هرابرد  يدوز  هب  ام  دـنوش و  میـسقت 

اراصن و   )) دـننام دـهد ـ  یم  تبـسن  نانآ  هب  ای  هدرک  تیاـکح  اراـصن  زا  نآرق  هچ  نآ  هکدـیبای  یم  رد  دـینک , لـمات  میتفگ  هک  یب  ـ لا مـطـ
ای صخـش   ) هس نیموس  دنوادخ  دنتفگ :  هک  یناسک  دندش  رفاک  تسا .  میرم  رـسپ  حیـسم  نامه  دنوادخ  تسادخرـسپ .  حیـسم  دـنتفگ : 

ـب هاذ همه مـ ناـیم  اـنعم  نیا  ددرگ و  یم  رب  تسا ,   ( هناـگی نتـسناد  هناـگ  هس   ) تدـحو ثیلثت  ناـمه  مـعـنـا کـه  تسا .  تسا .  موـنقا ) 
ـن یا نآر بـه  ـن کـه قـ یا میتـفگ .  تدـحو  تیلثت  ياـنعم  رد  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  دـشاب و  یم  كرتـشم  تیحیـسم  رد  هد  ـ مآد ـ ید پـ

یم جاـجتحا  دـیوگ و  یم  ع )   ) حیــسم صوـصخرد  اراـصن  دـیاقع  در  رد  نآرق  هـچ  نآ  هـک  تـسا  نـیا  هدرک  اـفتکا  كرتـشم  يا  مـعـنـ
 . تسا زیچ  کی  اه , نآ  تتشت  یناوارف و  مغر  یلع  , دنک

. ایمرا هصاخ 27 ))  )) 1 توبن 2 / 

 (. (ع ایمرا

نیا  ( لـها  ) دـنوادخ هنوگچ  تفگ :  درک و  روـبع  دوـب , هتخیر  ورف  هرـسکی  شیاـه  ماـب  هک  يرهـش  هب  هک  یـس  نآ کـ نو  یـا چـ  . )) نآرق
نوماریپ سدقملا و  تیب  ياه  هناریو  هب  یبن  يایمرا  هک  یماگنه  ع : )   ) قداص ماما  دنک ـ .)) ؟ یم  هدنز  ناشگرم  زا  سپ  ار  هدـکناریو )  )

؟ دنک یم  هدنز  ناشگرم  زا  سپ  اراه  نیا  دنوادخ  هنوگچ  تفگ :  دنکفا و  یهاگن  , درک شناریو  دوهی  رد جـنـگ بـا  رـصن  تخب  هک  نآ 
رب تشوگ  هنوگچ  ودندنویپ  یم  مه  هب  هنوگچ  هک  دید  ار  شیاضعا  وا  ودرک  شا  هدنز  سپـس  دناریم و  لاس  دص  تدـم  هبار  وا  دـنوادخ 
زا ینارـصن  یملاع  تساناوت ـ .))  يراک  ره  رب  ادخ  هک  مناد  یم  . )) دوش یم  لصو  مه  هب  شیاه  گر  اهدنب و  هنوگچ  ودـیور  یم  اه  نآ 

کی رد  ودره  ودندرم  نامزمه  ود  نآ  دییاز و  نامزمه  دش و  دـش . هلماحولق  ود  نز  درک و  تبراقم  شنز  اب  يدرم   : دیـسرپ (ع )  رقاب ماما 
نآ یتفگ ,  وت  هک  روط  نامه  هرزع .  ریزع و  دومرف :  ترـضح  لاس .  هاجنپ  يرگید  درک و  رمع  لاس  هاجنپ  دص و  اه  نآ  دـندش . نفد  ربق 
هب ار  ریز  عـ دـندرک . یگدـنز  لاس  دـنچ  نیدـنچ و  هرزع  ریزع و  ناشدـییاز و  نامزمه  یتفگ  هک  روط  نامه  دـش و  هلماح  ناـمزمه  ار  ود 

(ص ادخ ربما  پـیـ دندرم ـ . تعاس  کی  رد  ود  ره  درک و  یگدنز  هرزع  اب  لاس  هاجنپ  دش و  هدنز  هرابود  هاگ  نآ  دناریم و  لاس  دص  تدـم 
وت زا  اریز   , نکم تیاکـش  مق  دز خـلـ زا مـن نـ ـیـد  ـسر وت  هب  یتبیـصم  يراتفرگ و  رگا  ریزع , يا  دومرف : یحوریزع  مردارب  هب  دـنوادخ  ( : 
ارم نم ,  باذـعربارب  رد  تلمحت  هزادـنا  هب  ریزع , يا  ما .  هدرکن  تیاکـش  مناگتـشرف  دزن  وـت  زا  نمو  هدیـسر  نم  هـب  يداـیز  بئاـصم  زین 

دروخ ناکت  ریزع  ییآرد .  نم  تشهب  هب  ات  شابم ,  رطاخ  هدوسآ  نم  رکم  زا  هاوخب و  نم  زا  تلمع  هزادنا  هب  ار  تیاهزاین  نک و  ینامرفان 
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هک ارچ  مشخب ,  یم  ار  وت  دوخ  يرابدرباب  نم  يدرک ,  ینامرفان  ارم  ـیـت  نادا يور نـ زا  نکم .  هیرگ  ریزع , يا  دومرف :  یحو  تسیرگ .  و 
 . منانابرهم نیرتنابرهم  نمو  مزرو  یمن  باتش  مناگدنب  رفیک  رد  مرابدرب و  نم 

 . سنوی هصاخ 28 ))  )) 1 توبن 2 / 

 (. ع  ) سنوی

رد دیعلب , ار  وا  یهام  و  دنتخادنا ) دـش . ناگدـنزاب  زا  سنوی )   ) دـنتخادنا و تخیرگب .  رپ , یتشک  دوب . ناگداتـسرف  زا  سنوی  و   . )) نآرق
رازه دص  يوس  هب  ار  میدنکفا .  دنام . یم   ( یهام  ) نآ مکـش  رد  دـنوش , یم  هتخیگنارب  هک  يزور  ات  دوب . شیوخرگـشهوکن  وا  هک  یلاح 
مادـک نآ   : دیـسرپ ع )   ) یلع ماما  زا  يدوه  يدر یـ مـ میدرک ـ .))  ناشرادروخرب  يدـنچ  ات  دـندروآ و  ناـمیا  میدرک .  هناور  رتشیب  اـی  رفن 

ار دوخ  ینادنز  هک  ینادنز  نآ  يدوهی ,  درم  يا  دومرف :  ترـضح  دناخر ؟ ـیـن چـ مز فانکا  فارطارد و  ار  دوخ  ینادنز  هک  دوب  نادـنز 
 : دیوگب هک  دزـسن  ار  سک  چیه  (ص : )  ادخ ربمایپ  دش ـ . ینادنزوا  مکـش  رد  سنوی  هک  دوب  یگنهن  دـناخرچ , نیمز  فانکا  فارطا و  هب 

ـ .  یتم نب  سنوی  زا  رتهب  مرتهب ,  ادخ  دزنرد  نم  دیوگب :  هک  دزـسن  ار  يربمایپ  چیه  متـسه ـ .  یتم  نب  سنوی  زا  رتهب  دنوادخ  دزن  رد  نم 
هن راذگماو , مدوخ  هب  یندز  مه  هب  مشچ  ارم  زگره  , اراگدرورپ تفگ :  دوب , هتشادرب  نامسآ  هب  ار  شتـسد  هک  یلاح  رد  ع )   ) قداص ماما 

یبا رسپ  يا  دومرف :  درک و  نم  دش . يراج  شنساحم  ياه  هشوگزا  کشا  گنرد  یب  دیوگ :  یم  روفعی  یبا  نبا  رتشیب . هن  نآ و  زا  رتمک 
ناتریخ درک . ار  هانگ  نآ  هجیتنرد ,  تشاذـگاو و  شدوخ  هب  ندز  مه  رب  مشچ  کی  زا  رتمک  لـجوزع  دـنوادخ  ار  یتم  نب  سنوی  روفعی ,

رد ع )   ) سنوی ناتـساد  هرابرد  يراتفگ  تسا .  تکاله  لاح  نآ  رد  ندرم  اما  هن ,  دومرف :  دـناسررفک ؟ دـح  هب  ار  وا  هانگ  نآ  ایآ  دـهد ,
يوس هب  ار  وا  دنوادخ  هک  هتخادرپ  عو  ـ ضو ـن مـ یا بـه  تسا .  هتخادرپ  شموقو  وا  ناتساد  زا  يا  هشوگ  هب  اهنت  میرک  نآرق  1 ـ  لصفدنچ . 
يوس هب  هرابود  داد و  شتاجن  دـنوادخ  سپـس  دـیعلبار و  يو  گـنهن  تسـشن و  یتش  رب کـ تخیرگ و  مدرم  ناـیم  زا  وا  داتـسرف و  شموق 

حیبست عوضوم  هب  ایبنا  هرو  ـ ـس رد  تخیرگب .  رپ , یتشک  دوب . ناگداتـسرف  زا  سنوی  . )) دندروآ نامیاوا  هب  راب  نیا  مدرم  داتـسرف و  شموق 
تـشادنپ تفر و  نیگمـشخ  هک  هاگ  نآ  نک )  دای   ) ار نونلاوذ  و   : )) دیامرف یم  هتخادرپ  شنتفای  تاجن  گنهن و  مکـش  رد  سنوی  ییوگ 

ار يو  میدرک و  هدروآرب  ار  وا  ياعد  سپ  مدوب .  ناراکمتـس  زا  نم  هک  یتسار  وت , یهزنم   , تسین وت  میرادـن .  یتردـق  وا  رب  زگره  ام  هک 
شندمآ نوریب  يو و  هنانگهودنا  ياد  عو نـ ـ ضو بـه مـ نو ))  نـ  )) هرو ـ ـس رد  میهد .))  یم  تاجن  نینچ  نیا  ار  نانمؤم  میدیناهر و  هودنا  زا 

یهام مدمه  دننام  زرو و  ییابیکـش  تراگدرورپ  مکح  لاثتما )   ) رد سپ   : )) دیامرف یم  هت  ـ خادر ـش پـ ند ـ ـش هدیزگرب  گنهن و  مکـش  زا 
یکـشخ رب  هدش  شهوکن  اعطق  , دیـسر یمن  شداد  هب  شراگدرورپ  بناج  زا  یفطل  داد . رد  ادـن  هدز  هودـنا  هک  هاگ  نآ  شابم ,  سنوی )  )

فرط ربو  وا  موق  ندروآ  نامیا  هلاسم  هب  ـس  نو هرو یـ ـ ـس رد  دینادرگ .)) شنایابیکـش  زا  دیزگرب و  ار  يو  شراگدرورپ  دش . یم  هتخادـنا 
رگم دشخب ؟ دوس  نآ  لاح  هب  شنامیاو  دروایب  نامیا  نآ )  لها   ) هک دوبن  يرهـش  چیه  ارچ   :)) دیامرف یم  هتخادرپ  اه  نآ  زا  باذع  ندـش 

ار نانآ  يدـنچاتو  میدرک  فرطرب  نانآ  زا  ایند  یگدـنز  رد  ار  ییاوسر  باذـع  دـندروآ , نامیا  هظحل )  نیرخآ  رد   ) یتقو هک  سنوی  موق 
هدافتساا نآ هـ شوح  لوح و  نیارق  نتفرگ  رظن  رد  ـگـر و  ید ـکـ یرا رد کـنـ تا  ـ یآ نداد  رار  زا قـ نآ چـه  ـه  صال خـ میتخاس .))  رادروخرب 

, دـندوب رفن  رازه  دـص  زا  شیب  یتـیعمج  هک  شموق  يوس  هب  ار  وا  دـنوادخ  هدوب و  ناربماـیپزا  یکی  ع )   ) سنوـی هک  تسا  نیا  دوـش , یم 
دیـسر و ارف  درک  یم  ناشدـیدهت  نآ  هب  سنوی  هک  یباذـع  هک  نآ  اـت  دوب , وا  تو  ـ عد در  ـب و  یذ تـکـ درک . توعد  ار  ناـنآوا  داتـسرف و 

هاگرد هب  دندروآ و  نامیا  یگمه  دندید , ار  نآ  اراکشآو  دنتفرگ  رارق  باذع  هناتـسآ  رد  هک  یماگ  هـنـ تفر .  نوریب  نانآ  نایمزا  سنوی 
لا زا حـ ع )   ) ـس نو یـ تخاس .  فرطرب  درک  یم  ناشفیفخ  راوخ و  ایند  رد  هک  ار  باذع  نآ  دـنوادخ  دـندومن و  هبوت  ناحب  ـ ـس ـد  نواد خـ
نیا اب  تشادن ـ  عالطا  ناشندرک  هبوت  ندروآ و  نامیا  زا  ایوگ  و  تسا ـ  هدش  فرطرب  نانآ  زا  باذع  هک  تفایرد  دـش و  ایوج  دو  مو خـ قـ
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هجاوخ زا  هک  دو  ـی بـ ـس لا کـ حـ داد . همادا  دوخ  هار  هب  ناـنآ  تسد  زا  تینابـصع  مشخ و  لاـح  رد  تشگنرب و  دوخ  موق  يوـس  هب  لاـح 
رد دـش . تیعمج )  راب و  زا   ) رپ یتشک  کی  رب  راوس  دـسر . یمن  وا  هب  شتـسد  هک  دـنک  لایخ  دزیرگب و  وا  زاو  دـشاب  نیگمـشخ  شیوخ 

نیدب دروخب و  ار  وا  گنهن  ات  دننکفاایرد  هب  ار  نانیشنرس  زا  یکی  هک  دندیدن  يا  هراچو  دش  رهاظ  یتشک  هار  هار نـهـنـگـی بـر سـر  بـیـن 
دنوادـخ تفای .  تاجن  یتشک  دـیعلب و  ار  سنوی  گنهنو  دـنتخادنا  ایرد  هب  ار  وا  دـمآرد و  سنوی  مان  هب  هعرق  دـبای . تاجن  یتشک  بیترت 

يازـس هب  ار , وا  دنوادخ  هک  تسا  ییالب  نیا  تسناد  یم  تشادهگن .  گنهن  مکـش  رد  ملاسو  هدـنز  ار  سنوی  زور  هنابـش  دـنچ  ناحبس , 
زا نم  نامگ  یب  وت , یهزنم   , تسین وت  زج  يدوبعم   : )) داد یم  رـس  ادـن  یهاـم  مکـش  رد  تسا ,  هدومن  راـتفرگ  نادـب  هدرک ,  هک  يراـک 
هب دوب  شوخان  هک  یلاـح  رد  دـنکفا . نوریب  ار  وا  داد  روتـسد  گـنهن  هب  دومرف و  تباـجا  ار  سنوی  ياـعد  دـنوادخ , مدوب .))  ناراـکمتس 

مدرم راب  نیا  داتسرف و  شموق  يو  ـ ـس دمرایب . نآ  ياه  گرب  هیاس  رد  ات  دینایور  ینبودک  وا  يارب  ناحبـس ,  دنوادخ  درک . ترپ  یکـشخ 
لها همئا  زا  هک  یناوارف  رابخا  تخاس .  رادروخرب  ار  ناشیا  یتدـمات  مه  دـنوادخ  دـندروآ و  نامیا  يو  هب  دـندرک و  تباـجاار  وا  توعد 

هدافتـسا تایآ  زا  هک  يوحن  نا  ـس بـه هـمـ نو نا یـ ـتـ ـساد رد  یگمه  ـ  هدـش دراو  تنـس  لها  قرط  زا  هک  يرابخا  يا  هراـپزین  و  ع )   ) تیب
ناتساد 2 ـ  تسا .  توافت  فالتخا و  ناشنایم  هدودحم ,  نیا  زا  جراخ  تایـصوصخ  یخرب  هرابرد  هچرگ  دنراد , یکرتشم  نتم  دوش , یم 

هدرب مان  ياتما  نب  هانوی  مان  هب  سنوی  زا  دـیدج , دـهعزا  یعـضاوم  رد  زین  میدـق و  دـهع  زا  ییاهاج  رد  باتک .:  لها  نایم  رد  ع )   ) سنوی
هدشن رکذ  سنوی  لماک  ناتساد  نیدهع  زا  هدیدرگ .  هراشا  گنهن  مکش  رد  سنوی  ندنام  ناتساد  هب  دراوم  نیا  زا  یخرب  رد  تسا و  هدش 

زا یخرب  ياه  هتفگ  هک  هدروآ  یبلاطم  باتک  لها  هاگدـید  زا  ع )   ) سنوی ناتـساد  هراـبرد  یناـعملا  حور  ـیـر  ـس رد تـفـ ـی  ـسو ـ لآ تسا . 
هب دوب  یگرزب  دور . اج  نادـب  (( 22  )) اونین مدرم  توعد  يارب  داد  روتـسد  سنوی  هب  دـنوادخ , دـنک . یمدـییات  ار  نآ  زین  نانآ  ياه  باتک 
هب روظنم  تخیرگ .  (( 23  )) سیسرت فرط  هب  دید و  نارگ  دوخ  دوب . هتفرگ  الاب  تفرگ .  یم  تقوزور  هس  دودح  نآ  ندومیپ  هک  يروط 

رارق ندش  قرغ  هناتـسآ  رد  یتشک  دش و  جوم  رپ  ایرد  تساخرب و  دش . یتشک  راوس  دندوب . سیـسرت  مزاع  شنانیـشنرس  دمآ . (( 24  )) افای
لخاد هب  سنوی  ماگن  ـن هـ یا دنتخادنا . ایرد  هب  ار  اهالاک  زا  يرادقم  دوش  کبس  یتشک  هک  نآ  يارب  دندرک و  تشحو  ناح  الم  تفرگ . 

ام هکلب  ات  ناوخب  ار  تیادخ  زیخرب و  يا ؟  هد  ـیـ باو خـ دـشدنلب . شرخرخ  يادـص  هک  يروط  هب  تفر  ورف  شوخ  یباوخ  هب  تفر و  یتشک 
رش الب و  نیا  دوش  مولعم  ات  مینزب  هعرق  دییایب  دنتفگ :  رگیدکی  هب  نا  ـشـیـنـ نر سـ میورن .  نیب  زا  دشخب و  تاجن  میراد  هک  یعضو  نیا  زاار 

مادک رهـش و  مادـک  زا  يور و  یم  اجک  هب  يا و  هدـمآ  اجک  زا  يا و  هدرک  هچوت  وگب  ام  هب  گـفـتـنـد :  تسا .  یـسک  هچ  دوجو  ببـس  هب 
عالطا هب  ار  دوخ  يارجام  متـسه و  ایرد  یکـشخ و  راگدیرفآ  نامـسآ و  يادخ  راگدرورپ , هدنب  نم  تفگ :  نانآ  هب  سنوی  یتسه ؟  موق 

هچ وت  اب  ام  الاح  دـنت :  وا گـفـ ـپـس بـه  ـس يدرک . ؟  ار  راک  نیاارچ  دـنتفگ :  هدرک  تمالم  ار  وا  دـندش و  میظع  یتشحو  دـیناسر . ناـنآ 
 . تسا هتـساخرب  گرزب  جوم  نیا  هک  تسا  نم  دوجو  رطاخ  هب  اریز  , دوش یم  مارآ  دـیزادنا , ایرد  هب  ارم  تفگ :  دریگ ؟ مارآایرد  ات  مینک 

مکش ردزور  هس  بش و  هس  دیع و  ار بـلـ ـس  نو داد یـ رو  ـتـ سد گرز  بـ دنتخادناایرد . هب  دنتفرگ و  ار  سنوی  یتشک ,  نانیشنرس  دننادرگرب .
دنوادخ هاگ  نآ  دنکفا , یکـشخ  هب  ار  سنوی  داد  نامرف  گنه  نـ درک . عرـضت  اعد و  شراگدرورپ  هاگرد  هب  اج  نآ  رد  دنام و  یقاب  یهام 

تفر و اونین  هب  سنوی  هد .  رـس  توعد  يادـن  نانآ  نایم  رد  مدوب  هداد  تنامرف  البق  هک  روط  نامهو  ورب  اونین  هب  زیخرب و  دومرف :  سنوی  هب 
سالپ یگمهو  دنداد  رس  هزور  يادن  دندروآ و  نامیا  ادخ  هب  اونین  دور . یم  ورف  نیمز  ماک  هب  اونین  رگید  زور  هس  ات  تفگ :  هداد  رـس  ادن 

هدز شـد کـه را  ـ جو تسشن  رتسکاخ  يور  دیـشوپ و  یـسالپ  دروآ و  ردار  شا  یتنطلـس  ياه  هماج  تساخرب و  دوخ  تخ  زا تـ دندیـشوپ .
دنتـشادرب و تسد  ملظ  يدب و  زا  دندرب و  هانپ  لاعت  يادخ مـ يوس  هب  یگمه  دنزب و  بآ  اذغ و  هب  بل  درادن  قح  میاهب  مدرم و  زا  يدحا 

اریز متخیرگ ,  عوضوم  نیمهزا  نم  یهلا ,  تفگ :  دش و  نیگهودنا  سنوی  دشن . لزان  باذع  درک و  محر  ناشیا  رب  دـنوادخ  ناس  نیدـب 
يا دومرف :  دنوادخ  تسا .  یگدنز  زا  رتهب  میارب  گرم  اریز  ریگب , ارم  ناج  يریذـپ .  هبوت  ابیکـش و  فؤر و  نابرهموت و  هک  متـسناد  یم 
يور هبور  ییاج  تفر و  نور  ـهـر بـیـ ـش زا  ـس  نو یـ راگدرورپ . يا  يرآ ,  درک :  ضرع  يدـش ؟  نیگمغ  یلیخ  راـک  نیا  زا  اـیآ  سنوی , 
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هتو ـد بـه بـ نواد ما خـ هـنـگـ درذـگ . یم  هچ  رهـش  رد  دـنیبب  هک  نیا  اـت  تسـشن  نآ  ریز  درک و  تسرد  یناـبیاس  دوخ  يارب  تسـشن و  نآ 
دروخب و ار  ودک  دش . لاحـشوخ  دزاس . فرطرب  ار  شهودنا  دـنکفا و  هیاس  شرـس  رب  دریگب و  رارق  سنویرـس  يور  داد  روتـسد  ییودـک 
 : دومرف دنوادخ  درک . گرم  يوزرآ  دش و  تخـس  سنوی  رب  راک  هک  يروط  هب  دیبات  سنوی  رـس  رب  باتفآ  تساخرب و  دش . کشخ  ودک 

هتوب ندیکـشخ  زا  تـو  مدش .  تحاران  یلیخ  راگدرورپ , يا  يرآ ,  درک :  ضرع  يدـش ؟  تحاران  یلیخودـک  هتوب  يارب  ایآ  سنوی ,  يا 
مه هبـشکی  دـییور و  هبـشکی  هکلب  يدوـب ,  هداد  شـشرورپ  هن  يدوـب و  هدیـشک  تمحز  شیارب  هن  هک  یلاـح  رد  يدـش ,  تحاراـن  ودـک 
نا ـ بر ـهـ مو زو  ـ ـس ـ لد درب , یم  رـس  هب  ناـسنا  رازه  تسیب  دـص و  زا  شیب  نآ  رد  هک  یگرزب  رهـش  نـیا  اوـنین  رب  ـد  یا ـا مـن نـبـ یآ دیکـشخ .
نیا فالت  ـ خا دراو  مـ یـسولآ .  راتفگ  دـنراد . يرایـسب  تاناویح  دـنهد و  یمن  صیخـشتار  دوخ  پچ  تسار و  تسد  هک  یمدرم  مشا ؟  بـ

تلاسر ـیـفـه  ظو زا  تر  ـ ـض نآ حـ نداد بـه  رار  تبـسندننام فـ تسا ,  راکـشآ  الماک  دوش , یم  هدافتـسا  میرک  نآرق  زا  هچ  نآ  اب  ناتـساد 
نیا ریظن  دـییوگ :  ـت بـ ـسا مـمـکـن  دـنا . هدرک  هبوت  هدروآ و  ناـمیا  تسناد  یم  هک  یتروص  رد  مدرم  زا  باذـع  عفر  هب  ندوبن  یـضارو 
نیا و  ع )   ) سنوی ندوب  ینابصع  زین  تافاص و  هروس  رد  تر  نآ حـضـ هب  نداد  رارف  تبسن  دننام  تسا ,  هدمآ  زین  میرک  نآرق  رد  بلاطم 

 , تسا قرف  تبـسن  ود  نیا  نیب  هک  تسا  نیا  باوج  تسا .  هدمآ  ایبنا  هروس  رد  هک  درادن  یـسرتسدو  تردق  وا  رب  دـنوادخ  هک  وا  نامگ 
ایبنا هب  کلهم ,  هریبک  ناهانگ  یتح  یـصاعم ,  نداد  تبـسن  زا  ییابا  دـیدج , میدـقدهع و  ینعی  باـتک ,  لـها  سدـقم  ياـه  باـتک  اریز 
جراخ ندوب  ـعـصـیـت  مزا هک  درک  هیجوت  يروط  دنا , هداد  تبسن  ع )   ) سنوی هب  باتک  لها  ياه  هتشون  هک  ار  ییصاع  ـت مـ ـس نـیـ درادن .

رد ـیـنـه  مز ـن  یا رد  درامـش . یم  هزنم  کچوک  ناهانگ  یتح  ناهانگ  ثول  زا  ار  ناربمایپ  تحاس  نآرق  اریز   , میرک نآرق  فالخ  هب  دوش ,
هنانگمـشخ و  )) هلمج زین  و  تخیرگ ))  دوش . هیجوتو  لمح  هجو  نیرتهب  هب  دـیاب  تسایبنا ,  هب  تیـصعم  تبـسن  مهوم  هدـش و  دراو  نآرق 

هدوب انعم  نیا  مهوم  يو  لمع  تشاد و  رما  نیا  زا  تیاکح  وا  تلاح  هک  مینک  یم  نیا  رب  لـمح  ار  میتسین ))  رداـق  زگرهاـم  هک  تشادـنپ 
نانمؤم زا  وا  تسا :  هدرک  شیاتس  تاریبعت  نیا  ار بـا  تر  نآ حـضـ نا  ـد سـبـحـ نواد خـ ع .)   ) سنوی زا  لاعتم  يادخ  شیاتـس  3 ـ  تسا . 

يا هدنب  ـت کـه  ـسا ـن  یا يانعم  هب  دـنوادخ  يابتجا  هک  میتفگ  نیازا  شیپ  تسا ـ  هدرک  شنیزگ  ابتجا و  ار  وا  ـد  نواد خـ (, 88 ایبنا :   ) تسا
هک هدومرف  هدرمش و  رب  ایبنا  رامـش  رد  ار  يو  ماعنا  هروس  رد  (, 50 ن :   ) تسا هداد  رارق  ناحلاصزا  ار  وا  دـنادرگ ـ  دوخ  هژیو  صاـخ و  ار 

(. 87 ماعنا :   ) تسا هدومرف  ناشتیاده  تسار  هار  هب  هداد و  يرترب  تلیضف و  نایناهجرب  ار  نانآ 

 . سیجرج هصاخ 29 ))  )) 1 توبن 2 / 

 (. ع  ) سیجرج
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تحیصن داتـسرف . , دیتسرپ یم  تب  دنتفگ و  یم  هنازاد  وا  هب  هک  ماش  رد  یهاشداپ  يوس  هب  ار  ع )   ) سیجرج لاعتم  دنوادخ  سابع :  ـن  با  ـ
نکاس نایمور  زا  دومرف :  یتسه ؟  نیمزرـس  مادک  زا  دـننک . تبغر  وا  هب  زج  ودنتـسرپب  ار  گرزب  يادـخ  زج  يزیچ  هک  تسین  ریذـپب . ارم 

 . تخیر شیاهتشوگ  هک  دندیشک  هناش  نادنچ  ینهآ  ياه  هناشاب  ار  وا  ندب  سپس  دند و  ـکـنـ فا ناد  ـ نز ار بـه  نیطسلف . 

 . نانس نب  دلاخ  هصاخ 30 ))  )) 1 توبن 2 / 

 (. ع  ) نانس نبدلاخ 

داد تسد  وا  اب  مردارب و  رتخد  يا  يد  ـ مآ دیـسر .  ( (ص ادخ لوسر  تمدـخ  یـسبع  نانـس  نب  دـلاخرتخد  ع : )   ) قداص ماما  رقاب و  ماما   ـ
شموق هک  تسا  يربمایپ  رتخد  نیا  دومرف :  سپس  دیناشن و  شیوخ  رانک  ار  وا  درک و  نهپ  شیارب  ار  شیادر  درب و  دوخ  کیدزن  ار  يوو 

هک تسا  هدمآ  رابخا  یضعب  رد  حیضوت :  دوب . نانـس  نبدلاخ  تخد  ةایحم  رتخد  نآ  مان  یـسبع .  نانـس  نب  دلاخ  رتخد  دندرک , هابت  ار  وا 
 . تسا رتشیبو  رتیوق  وا  توبن  رب  لاد  رابخا  دیوگ :  یم  دوبن . ربمایپوا 

 . همسا ود  ناربمایپ 

ـت ـسا ـکـفـل  لاوذ شر  ـگـ ید مان  هک  ع )   ) نون نب  عشوی  دنتـشاد : ـ  مسا  ود  هک  يربماـیپ  شـش  زا  لاؤس  هب  خـساپ  رد  ع ـ )   ) یل ما عـ ـ ما  ـ
نونلاوذ ناـمه  هک  ع )   ) سنوی تسا ,  شر حـلـقـیـ ـگـ ید ماـن  هک  (ع )  رـضخ تسا ,  لیئارـسا  شرگید  ماـن  هک  ع )   ) قاحـسا نب  بوقع  ,یـ

. داب ناشیا  رب  ادخ  تسا .  دمحا  شرگید  مان  هک  (ص )  دمحمو تسا  حیسم  شرگید  مان  هک  ع )   ) یسیع  , تسا

 . ناشن مان و  یب  ناربمایپ 

فعض هب  دندشن و  تسس  دیـسر  نانآ  هب  هچ  نآ  زا  ادخ  هار  رد  دندیگنجوا و  هارمه  يرایـسب  ناتـسرپادخ  هک  يرب  ـ ما ـا پـیـ ـس بـ  . )) نآرق
, دـندوب یناربمایپ  حون  مدآ و  نایم  هلـصاف  رد  (ع : )  رقاـب ماـما  دراد ـ .)) یم  تسود  ار  نایابیکـشادخ  دـندرواین و  دورف  رـس  دـندییارگن و 

نیا تسا و  هدـشن  هدرب  مان  راکـشآ , ناربمایپ  نوچمه  ناشیا  زا  هدـیدرگن و  دای  نانآ  ینلع .  راکـشآ و  یخربو  هتخانـشان  ناـهنپ و  یخرب 
مـسا هتخانـشانو  ناهنپ  ناربمایپ  زا  مدرب  مان  راکـشآ  ناربمایپزا  هک  نانچ  نآ  ینعی  میدرکن ))  وگزاـب  وت  يارب  هک .  تسا  دـنوادخ  هدومرف 

زا هک  هنو  نآ گـ هدـشن و  دای  اه  نآزا  نآرق  رد  ور  نیا  زا  دنتـشاد و  دوجو  ینلعریغ  یناربماـیپ  حون  مدآ و  ناـیم  هلـصاف  رد  مدربن ـ .  هدرب 
و  : )) تسا لـجوزع  يادـخ  نخـس  نیا  تسا و  هدـشن  هدرب  ماـن  ناـشیا  زا  هدـش  هدرب  ماـن  نیعمجا ,  مهیلع  هـّللا  تاولـص  ینلع ,  ناربماـیپ 

نآ ینعی  میدرکن ))  تیاکح  تیارب  ار  نانآ  ناتـساد  ـی کـه  نا ـ گدا ـتـ ـسر ـ فو میتفگ  زاب  وت  يارب  ـالبق  ار  اـه  نآ  ناتـساد  هک  یناگداتـسرف 
یناگداتـسرف ار  دنوادخ  , دیمحلادبع يا  ع : )   ) قداص ماما  25 ـ . ))  )) مدربن مان  ینلعریغ  ناربمایپ  زا  مدرب  مان  ینلع  ناربماـیپ  زا  هک  هنوگ 

ما ـ ما نک ـ .  تلاسم  وا  زا  زین  ینلعریغ  ناربمایپ  قح  هب  یتساوخ ,  يزیچ  وا  زا  يداد و  دنگوس  ینلع  تسا .  ینلعریغ  یناگداتسرف  ینلع و 
روخب يدش  ور  هب  ور  نآ  اب  هک  ار  يزیچ  نیتسخن  يدرک  حبـص  نوچ  دومرف :  یحو  شناربمایپ  زا  يربمایپ  هب  لجوزع  يادخ  ـا(ع : )  ـضر

یگرزب هایـس  هوک  اب  داتفا و  زیرگب . یمجنپ  زاو  نکم  دیمون  ار  نیمراهچ  و  هد )  هانپ  و   ) وش اریذـپار  نیموس  نک و  یفخم  ار  زیچ  نیمود  و 
 , مراگدرورپ تفگو :  دمآ  دوخ  هب  یلو  دنام , ریحتم  مروخب و  ار  نیا  هک  تسا  هدومرف  ارم  لجوز  مرا عـ ـ گدرور پـ گـفـت :  دش . ور  هبور 

یتقو ـکـتـر مـی گـشـت و  چو هو کـ کـ مـی شـد , دروخب . ار  نآ  ات  تفر  دهد . یمن  نامرف  مرادن  ار  شناوت  هک  يراک  هب  ارم  هلالج ,  لج 
 : تفگ دوخ  هب  تفای ,  تسا .  هدروخ  نونکات  هک  تسا  يزیچ  نیرت  هزمـشوخدید  دروخ و  ار  نآ  تفاـی و  يا  همقل  ار  هوک  دیـسر  نآ  هب 
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تشت دید  هاگان  داد . همادا  شهار  هب  هاگ  نآ  تخیر و  كاخ  شیور  تشاذگ و  نآ  رد  منک .  ناهنپ  ار  نیا  هک  تسا  هدومرف  مراگدرورپ 
يزاب هک  داتفا  يا  هدنرپ  هب  شمـشچ  ناهگان  مداد .  ماجنادوب  هدومرف  مراگدرورپ  هچ  نآ  نم  تفگ :  دوخ  تسا .  هدـمآرد  كاخ  ریز  زا 

وا هب  دـش . نآ  لـخاد  هدـنرپ  درک و  زاـب  ار  دوخ  نیتسآ  مهد .  هاـنپ  موش و  اریذـپ  ار  نیا  هک  تسا  هدومرف  دـمآرد . دـنک . یم  بیقعتار  وا 
ار نیا  هک  تسا  هدومرف  نم  هب  لجوزع  مراـگدرورپ  متـسه .  نآ  لاـبند  تسا  زور  دـنچ  نم  هک  یلاـح  رد  یتفرگ ,  ارم  راکـش  وت  تفگ : 
هک تسا  هدومرف  ارم  لجوزع  مراگدرورپ  دید . يا  هداتفا  مرک  هدـیدنگ  رادرم  داد . همادا  دوخ  هار  هب  تخادـنا و  زاب  شیپ  و  منکن .  دـیمون 
هچ اه  نیا  یناد  یمایآ  لاح  يدناسر ,  ماجنا  هب  يدش  رومام  نادـب  هچ  نآ  وت  دـش :  هتفگ  وا  هب  راگنا  هک  دـید  باو  خـ منک .  رارف  نیا  زا 

. دسانـش یمن  ار  شیوخ  شزرا  ردق و  ودنیب  یمن  ار  شدوخ  مشخ  تدش  تمظع و  زا  دوش , تسا .  مشخ  هوک ,  نآ  اما  هن .  تفگ :  دوب ؟

. دروخ یم  هک  تسا  ییاراوگ  همقل  نوچ  مشخ  نآ  ماجرف  دریگ  مارآ  شمـشخ  ودسانـشب  ار  دوخ  شزرا  ردق و  دنک و  يراد  ـتـنـ ـش ـ یو خـ
رب هوالع  ـد تـا  نادر راکـشآار مـی گـ لمع  نآ  لجوزع  دـنوادخ  دراد , هگن  یفخمو  درادـب  هدیـشوپ  ار  نآ  هدـنب  هاگره  هک  تسا  حـلاص 
وت شیپ  یتجاح  نک .  لوبق  ار  دهد . يزردنا  ار  وت  دنادرگ . هتـسارآ  نآاب  ار  وا  ایند  نیمه  رد  دـنک , یم  هریخذ  وا  ترخآ  يارب  هک  یباوث 
نیا هب  خساپ  رد  ع ـ )   ) قداص ماما  زیرگب ـ . نآ  زا  سپ   , تسا تبیغ  هدیدنگ ,  تشوگ  نآ  اما  نادرگمدیمون و  ار  یـسک  نینچ  دـیآ , یم 

دنتـشک ار  وا  دنتـشاد و  يربمایپ  سوجم  تشون :  يرادـن .  ربخ  تشون  هکم  يرآ .  : ـ ,  هن ای  دـنا  هتـشاد  يربمایپ  نایـسوجم  ایآ  هک  لاؤس 
. دروآ نانآ  يارب  دوب , هدش  هتشون  واگ  تسوپ  رازه  هدزاود  رب  هک  ار  یباتک  دندنازوس . ار  نآ  هک  دنتشاد  یباتکو 

. ربمایپ ود  تثعب  نایم  هلصاف 

دیون هک  دییوگن  ودنک  راکشآ  امـش  يارب  ار ) قح   ) ات دمآ  امـش  دزن  ناگداتـسرفزا  یترتف  هرود  رد  ام  هداتـسرف  باتک ,  لها  يا   . )) نآرق
عـلـی  )) ـه یآ يا  رد مـعـنـ ع ـ )   ) ما عـلـی ـ ما تساناوت ـ .))  زیچ  ره  رب  ادخ  تسا و  تسا .  هدشن  ثوعبم  ام  رب  يا  هدنهد  رادشه  هدـنهد و 
, دوب هتفر  جح  هب  کلملادـبع  نب  ماشه  هک  یلا  ـ ـس رد  ـیـع :  بر ـو  با ناربمایپ ـ .  لاسرا  ندـش  فقوتم  هرود  رد  ینعی  لسرلا : ـ ))  نم  ةر  فـتـ

هکداتفا هبعک  هناخ  نکر  رد  رقاب  ترـضح  هب  شمـشچ  دوب . ماشه  هارمه  زین  باطخ ,  نب  رمع  متفر .  جح  هب  (ع )  رقاب ترـضح  هارمه  نم 
وا تفگ :  ماشه  تسیک . ؟  دـنا , هدـش  عمج  شدرگ  مدرم  هک  یـسک  نیا  نینمؤملا ,  ریما  يا  تفگ :  عفان  دـندوب . هتفرگ  ار  شدرگ  مدرم 

یـسک زج  ار  اه  نآ  باوج  هک  منک  یم  وا  زا  یتالاؤسو  مور  یم  شدزن  کنیا  مه  تفگ :  عفان  تسا .!  یلع  نب  تسا .  هفوک  لها  ربماـیپ 
داد و هیکت  مدرم  رـس  رب  دمآ و  ـع  فا نـ ینک .  شا  هدز  تلاجخ  دیاش  دـهدب . دـناوت  یمندـشاب  ربمایپ  یـصو  ای  ربمایپ و  دـنزرف  ای  ربمایپ  هک 
ار اه  نآ  مارح  لالح و  ما و  هدناوخار  ناقرف  روبز و  لیجنا و  تاروت و  نم  یلع ,  نبدمحم  يا  تفگ :  دش و  فرشم  (ع )  رقاب ترـضحرب 

ربمایپ دنزرف  ای  ربمایپ و  یـصو  ای  ربمایپ  هک  دهدب  دناوت  یم  یـسک  طقف  اراه  نآ  باوج  هک  مسرپب  وت  زا  ار  یلئاسم  ات  ما  هدـمآ  مناد .  یم 
ترضح دوب . ؟ هلصاف  لاس  دنچ  (ص )  دمحم ات  یسیع  زا  سرپب .  یهاوخ  یم  هچره   : دومرف درک و  دنلب  ار  شرس  (ع )  رقاب ترضح  دشاب .

زا ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما لاـس ـ .  دصـشش  وت  رظن  رظنود . ره  قبط  درک :  ضرع  وت ؟ رظن  قبط  اـی  مهدربـخ  وت  هب  مدوـخ  رظن  قـبط  دوـمرف : 
نید زا   ( تدـم نیا  راکـشآ . یملاع  هن  دوب و  يربمایپ  هن  نآ  لاس  هاجنپ  تسیود و  رد  هک  دوب  هلـصاف  لاس  دـصناپ   ( (ع دـمحم ات  یـس  عـیـ

دندرک . یم  يوریپ  ع )   ) یسیع
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اه یقرواپ 

برـض ناونع  هب  تیب  نیا  - 2 راحب . هیـشاح  درک ـ  یم  راکناار  (ع )  اضر ترـضح  تماـما  هک  تسا  یفقاو  ياـمایق  نب  نیـسح  روظنم   - 1
زا لثم  نیا  دـیوگ :  یم  دراد . مدـقم  دوخ  رب  ار  وا  دـهد و  شتـسود  هب  دراد  ار  هچ  نآ  نیرتهب  هک  دور  یم  راـک  هب  یـسک  هراـبرد  لـثملا 
هک تسارارق  نیا  زا  ناتـساد  تسا و  هت  ار گـفـ نآ  هـک  تـسا  یـسک  نیتـسخن  وا  تـسا و  همیذـج ,  هدازرهاوـخ  یمخل ,  يدـع  نـبورمع 

تفای یم  هک  ار  یچراق  نیرتهب  ورمع  دندروخ و  نا مـی  ـ شدو خـ دننیچب . چراق  شیارب  داد  روتسد  دارفا  هب  درک و  قارتا  یلزنم  رد  همیذج 
ینج هدام  برعلا ,  ناسل  تفگ ـ  ار  تیب  نیا  دروآ  دوخ  ییاد  دزن  ار  اه  چراق  نوچ  دروخ و  یمن  چـیه  دوخ  دروآ و  یم  دوخ  ییاد  يارب 

ار ناسنا  تسوپ  گنر  نآ  هلیـسو  هب  ناوت  یم  هک  دـنا  هدرک  فشک  یبط  یلومرف  ناکـشزپ  هک :  تسا  هدـمآ  دـیارج  رد  اهزور  ـن  یا - 3 . 
یم جـیار  اکیرما  اپورا و  ندـمتم  لـلم  ناـیم  رد  هزورما  ـی کـه  تادا زا جـمـلـه عـ - 4 درک . دیفـس  هب  لیدـبت  ار  هایـس  گنر  الثم  , داد رییغت 

هک هداد  ناشن  رامآ  دـنهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  تراکب  ینوناق  نس  هب  ندیـسر  ینوناـق و  جاودزا  زا  شیپ  نارتخد  هک  تسا  نیا  دـشاب ,
يربخ رد  - 6 نیناوقلا .))  حور   )) باتک رد  ویکـستنوم  - 5 دنوش . یم  تراکب  هلازا  دوخ  ناردارب  ناردـپ و  طسوت  اه  نآ  زا  یـضعب  یتح 

هب تسا  فقح ))   )) عـمج فاـقحا :  - 7 ح68 .  ص 60 ,  ج11 ,  تشون .  طـخ  هک  تسا  یـسک  نیتـسخن  تسا و  خونخا  تسا .:  هدـمآ 
هک تومرـضح  اـت  تسا  ناـمع  زا  یلوـق :  هرهم .  نیمزرـس  ناـمع و  ناـیم  تسا  ییداو  هدـش  رکذ  نآرق  رد  دـنلب . تـسپ و  رازنـش  ياـنعم 
هب میهاربا  موق  زا  یعمج  ندروآ  نام  ـ یا ـیـل بـر  لد - 8 نازیملا .  یقرواپ  زا  لقن  عالطالا ـ )  رمش .))  )) ردایرد رب  فرشم  تسا  یناتـسگیر 

دنتفگ دوخ  موق  هب  هک  اریز  دوب , امش  يارب  ییوکین  قشمرس  ـد  ندو وا بـ ـی کـه بـا  نا میهاربا و کـسـ دوجو  رد   : )) تسا هفیرـش  هیآ  نیا  وا ,
نیا دوب , هدرک  جاودزا  نز  نیا  اـب  سدـقم  نیمزرـس  هب  نتفر  زا  شیپ  میهاربا  هک  نیا  رب  لـیلد  و  (, 4 هنحت /  مـمـ  (() ـم یراز امـش بـیـ زا  ام  : 

تیادـه ارم  وا  مور ,  یم  مراـگدرورپ  يوس  هب  نم  تفگ :  و   : )) دـنک شیزور  هتـسیاش  دـنزرف  دـهاوخ  یمدوـخ  راـگدرورپ  زا  هک  تسا 
نآ لوـق  زا  میهاربا  هروـس  رد  هک  ییاـعد  زا  بلطم  نـیا  - 9 (. 99 100 ـ  تاـفاص /  (( ) راد ینازرا  يدـنزرف )   ) ناگتـسیاش درک . دـهاوخ 

پاچ نید ,  با عـهـ کـتـ - 11 رـس . خاش  ناسنا ,  رـس  ولج  هشوگ  ود  زا  کـی  ره  نرق :  - 10 دوش . یم  هدافتسا  تسا  هدش  نایب  ترـضح 
رد دوهی  تراسا  راگزور  رد  باتک  نیا  - 12 دشاب . یم  پاچ  نیا  ساسارب  میا  هدرک  لقن  لصف  دنچ  نیا  رد  هچ  نآ  لاس 1870 , توریب , 

یلامـش تمـسق  رد  هک  دنتـسه  یماوقا  نامه  جوجام  جوجای و  دـنا  هتفگ  ناخروم  زا  یـضعب  - 13 تسا .  هتـشاد  جاور  نانآ  نایم  لـباب , 
بیذهت افلخلا و  ۀهکاف  باتک  دنا . هتسیز  یم  ناتـسکرت ,  دالب  ات  برغ  هیحان  زا  یلامـشدمجنم و  سونایقا  ات  هتفرگ  نیچ  تبت و  زا  ایـسآ ,

یمارآ نابا  نارتخد  بوقعی و  نارـسمه  لیحار  هیل و  تاروت ,  هتفگ  هب  - 14 دنا . هدرک  لقن  افصلا  ناوخا  لئاسر  هیوکـسم و  نبا  قالخالا 
ناتخرد زا  یهوبنا  يانعم  هب  تسا  کیا ))   )) درفم هکیا :  - 15 تشذگرد .   , نیماینب لمح  عضو  ماگنه  رد  فسوی  ردام  لیحار  دـندوب و 

تسا هدمآ  دراوملا  برقا  برالا و  یهتنم  رد  طز :  - 16 م .  دنا ـ  هتـسناد  تخردرپ  هوبنا و  هشیب  هنوگره  ار  نآ  زین  یخرب  رانک . كارا و 
ینعی - 18 دـنک . یم  دای  نایدـم  نهاک  نورثی  مان  اـب  یـسوم  نزردـپ  زا  تاروت  - 17 تسا .  تج  برعم  ناودـنهزا و  يا  هفیاـط  ماـن  هـک 
هدرک ار  راک  نیا  لحن  للم و  رد  یناتـسرهش  هک  ناـنچ  - 19 دـشاب . فیدرمهوا  اب  اـیازم  زا  یتیزم  رد  يرگید  هک  درادـن  تسود  دازیمدآ 
لسغ یعون  دی  تـعـمـ - 21 میروآ .  یم  یبرع  نیدهع  باتک  زا  مینک  یم  لقن  ثحب  يدالیم .  لاس 1811  پاچ  یبرع  هخسن  - 20 تسا . 

ياهرهش زا  یکی  اونین  - 22 تساسیلک .  ضیارف  دوش . یم  كاپ  ناهانگ  زا  هدننک  لسغ  صخش  نآ  هلیسو  هب  هک  تسا  نایحیـسم  نایم  رد 
دارم لاـح ,  بـه هـر  - 25 سدقم .  نیمزرـس  رد  يرهـش  - 24 تسا .  يرهـش  مان  - 23 تشاد .  رارق  هلجد  راـنک  رد  دوـب و  روـشآ  گرزب 

فـالخر بـ ـت ,  ـسا هدر  ار هـم نـبـ نا  ـ ـش ـ ما هدر و نـ وگزاـب نـکـ زگره  ار  ینلعریغ  ياـیبنا  ناتـساد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  نـیا  تـیاور 
 . مسا مل  ینعی   )) ترابع تسا .  هدروآ  مه  ار  ناشیضعب  مان  هدرکوگزاب و  ار  نانآ  تشذگرس  زا  یتمسق  هک  هدش  هتخانش  ینلع و  ناربمایپ 
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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)
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)
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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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