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 (. (ص ربمایپ 37نامدود 
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. الاو ییوخ  زا  39رادروخرب 
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 . 41نیما

. 42وگتسار

 . ییوگغورد زا  ربمایپ  دیدش  43ترفن 

. 43رگداد

 . 44عاجش

 . 44نابرهم

. 44رابدرب

 . مرش 44اب 

 . 45نتورف

 . لکوت 46اب 

. 47ابیکش

. ایند هب  انتعا  47یب 

 . شا هداوناخ  دوخ و  ندرک  الب  48رپس 

 . شا هداوناخ  دوخ و  رب  مدرم  نتشاد  48مدقم 

 . شیوخ يارب  ندشن  49نیگمشخ 

 . تدابع رد  دوخ  ندنکفا  جنر  50هب 

 . نانمشد يوس  زا  ربمایپ  ندش  51مهتم 

:. ربمایپ نارسمه  دادعت  هرابرد  55یثحب 

 . 57یسانشرتخا

 . 57یسانشرتخا

 . نتفگ نخس  60یشوگرد 

 . نتفگ نخس  یشوگ  60رد 

 . 60تاجانم

 . 60تاجانم

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 173زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


 . بش ياه  یکیرات  رد  تاجانم  61تلیضف 

 (. ع  ) یلع ماما  61تاجانم 

 (. ع  ) نیسح ماما  63تاجانم 

 (. ع  ) نیدباعلا نیز  ماما  63تاجانم 

 . 65ییاهر

 . شخب ییاهر  65لماوع 

. دنبای یمن  ییاهر  هک  67نانآ 

 . تاجن یناسآ  67يراوشد و 

. وحن 68ملع 

. وحن 68ملع 

 . لامعا نداد  68بارعا 

. وحن ملع  لیصحت  رد  ندش  قرغ  69شهوکن 

. دراد یم  ناما  رد  ینامیشپ  زا  ار  یمدآ  هچ  69نآ 

. دروآ یم  راب  هب  ینامیشپ  هچ  69نآ 

 . تمایق 69ینامیشپ 

. 70رذن

. 70رذن

. دوخرب يزیچ  ندرک  بجاو  71تهارک 

. دنک یمن  عفد  ارردق  اضق و  رذن  دیوگ  یم  هک  71یتایاور 

 . یهاوخریخ 72تحیصن و 

 . یهاوخریخ 72تحیصن و 

 . هاوخ تحیصن  هدننک و  تحیصن  72قح 

 . هاوخریخ صخش  73هناشن 

 . مدرم 73نیرتهاوخریخ 
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. دنتسین رادرب  تحیصن  هک  73یناسک 

 . تحیصن 74شریذپ 

 . 74فاصنا

 . 74فاصنا

 . فاصنا 75تلادع و 

. درادن فاصنا  هک  یسک  اب  فاصنا  تیاعر  هب  75قیوشت 

. دوخ زا  75یهاوخداد 

. دنناتس یمن  دوخ  داد  هک  76یناسک 

 . ندرک 76هاگن 

 . تسا لد  دلب  76مشچ 

. دنناطیش ياه  ماد  اه  76مشچ 

. دنک اهر  ار  دوخ  هاگن  نانع  هک  77یسک 

. دزادنا نییاپ  ار  دوخ  مشچ  هک  77یسک 

 . هدوهیب ياه  هاگن  77شهوکن 

 . تسا تدابع  اه  نآ  هب  ندرک  هاگن  هک  77یناسک 

 . مشچ نتشهورف  هب  77قیوشت 

 . هنادزد ياه  78هاگن 

 . نانز هب  ندرک  هاگن  زاوج  78دراوم 

. دنکرپ مارح  زا  ار  شمشچ  هک  79یسک 

 . تدابع توالح  مشچ و  79نتشهورف 

 . يدمع مود  هاگنو  تسا  هتساوخان  لوا  79هاگن 

. دنیبب ار  ییابیز  نز  هک  79ره 

. دنک یم  کمک  مشچ  نتشهورف  هب  هچ  80نآ 

. دنک یم  دایز  ار  مشچ  رون  هچ  80نآ 
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 . 80هرظانم

 . 80هرظانم

. درک توعد  هرظانم  هب  ار  ناشیا  هک  یسک  هب  ماما  83خساپ 

 . 83یگزیکاپ

 . یگزیکاپ هب  83قیوشت 

 . یگزیکاپ 83مالسا و 

 . سابل یگزیکاپ  هب  84قیوشت 

 . 84مظن

 . 84مظن

 . 84تمعن

. دنوادخ رامش  یب  ياه  84تمعن 

 . ناهن راکشآ و  ياه  85تمعن 

. اه تمعن  نیرتگرزب  86نیتسخن و 

. ادخ ياه  تمعن  يروآدای  هب  86بیغرت 

 . تسا هداد  تمعن  نانآ  هب  دنوادخ  هک  86یناسک 

. اه تمعن  زا  87تلفغ 

. اه تمعن  اب  یگیاسمه  87شوخ 

. اه تمعن  یگدنیاپ  88لماوع 

. وا یصاعم  هار  رد  ادخ  ياه  تمعن  زا  نتفرگ  89کمک 

. دنیب یم  كاروخو  دروخ  رد  طقف  ار  تمعن  هک  89یسک 

. دنوادخ یهد  تلهم  یپایپ و  ياه  89تمعن 

. ادخ ياه  تمعن  ندرک  90وگزاب 

 . تمعن لامک  92تیمامت و 

. اه تمعن  92نارفک 
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 . 93سفن

 . 93سفن

 :. سفن 93درجت 

. ددرگ یم  ناوج  سفن  دش  وچ  ریپ  95یمدآ 

 . هراما 95سفن 

. رادیب نادجو  ای  رگتمالم  96سفن 

 . تسوا يارب  یبکرم  هلزنم  هب  یمدآ  96سفن 

 . نآ بیذهتو  تیبرت  سفن و  96میلعت 

 . 97قالخا

 . قیقحت 101نیرتدنمدوس 

 . يزاسدوخ 102لماوع 

 . سفن اب  هزرابم  رد  قح  زا  نتسج  102يرای 

. دنکن سفن  بیذهت  هک  102ره 

 . سوه زا  يوریپ  رد  سفن  هب  نداد  103تصخر 

 . سفن تمارک  103راثآ 

 . سفن 103تفآ 

 . 103قافن

 . 103قافن

 . تسا قالخا  گنن  104قافن 

 . قافن 104تلع 

 . قفانم 104یگژیو 

 . قافن ياه  104هناشن 

 . ناقفانم ياه  105یگژیو 

 . قفانم 106نیرتراکشآ 
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. زاب نابز  قفانم  زا  106زیهرپ 

 . قافن ياه  106هیاپ 

 . هنابز ود  صخش  107شهوکن 

. اه نآ  ماجرف  ناقفانم و  ندش  روشحم  107هوحن 

. دنوش یمن  عمج  ناقفانم  دوجو  رد  هک  ییاه  107تلصخ 

 . قافن هدنرب  نیب  زا  108لماوع 

 . مالسا ردص  رد  قافن  نوماریپ  108يراتفگ 

 . 111قافنا

 . 111قافنا

 . تاقدص رگید  تاکز و  هرابرد  111يراتفگ 

 . تسا هدرک  قافنا  دوخ  دوس  هب  دنک  قافنا  هک  113ره 

. داد دهاوخ  ضوع  ار  قافنا  هک  تسا  هداد  هدعو  114دنوادخ 

. دور یم  نیب  زا  دوشن  قافنا  هچ  نآ  دنام و  یم  دوش  قافنا  هچ  114نآ 

 . ندرک قافنا  115بادآ 

. درک دهاوخ  جرخ  وا  تیصعم  هار  رد  دنکن  جرخ  ادخ  تعاط  هار  رد  هک  115ره 

 . تسدگنت ندرک  قافنا  115تلیضف 

 . يزودنا لام  زا  116زیهرپ 

. دوش یمن  هتفریذپ  شقافنا  هک  116یسک 

 . 116لافنا

 . 116لافنا

 . یبحتسم 120تدابع 

 . یبحتسم 120تدابع 

 . تابحتسم رب  تابجاو  نتشاد  120مدقم 

 . ینیچ 121نخس 
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 . ندرک 121تیاعس 

 . ینیچ نخس  زا  121زیهرپ 

 . 122تایهنم

 . میرک نآرق  رد  تایهنم  122لوصا 

 (. (ص ربمایپ 123تایهنم 

. رو 131نـ

. رون 131رون 

 . یحو 131رون 

 . ماما 132رون 

 . تریصب 132رون 

. دزاس نشور  ار  شلد  ادخ  هک  133یسک 

 . هرهچ رون  لد و  134رون 

 . تسا هارمه  يرون  اب  یتسرد  رما  134ره 

 . تمایق رد  نانمؤم  134رون 

 . 135مدرم

 . 135مدرم

. دنتسه نداعم  دننام  135مدرم 

 . قوقح رد  مدرم  135يربارب 

 . مدرم ياه  136هورگ 

 . تسین مدرم  زا  هک  139نآ 

 . لوضف 140نامدرم 

 . سانسن اهامن و  مدرم  140مدرم , 

. 140اهامندرم

 . نامیا ظاحل  هب  مدرم  140تاقبط 
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 ((. هعما  )) هژاو 142ریسفت 

 . 142باوخ

 . 142باوخ

 . گرم 142باوخ و 

 . یباوخرپ زا  142زیهرپ 

 . باوخ تقو  رد  نامسآ  هب  حاورا  نتفر  143الاب 

 . ندیباوخ 143بادآ 

 :. یگزیکاپ 1143 ـ 

 :. تراهط 2143 ـ 

 :. ندرک تجاح  ياضق  3144 ـ 

 :. زور لامعا  هب  یگدیسر  4144 ـ 

 :. باوخ عقوم  رد  اعد  نآرق و  تئارق  5144 ـ 

 :. ندش رادیب  تقو  رد  اعد  7145 ـ 

 . 145تین

 . 145تین

 . لمع رد  تین  149شقن 

 . بوخ تین  149شاداپ 

 . تسا تین  ردق  هب  150قیفوت 

 . تسوا لمع  زا  رتهب  نمؤم  151تین 

 . يراک ره  رد  تین  نتشاد  هب  152بیغرت 

 . تین 152ییوکن 

 . یتین 153دب 

 . 153ترجه

 . هشبح هب  153ترجاهم 
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 . هنیدم هب  156ترجه 

 . ترجه ندشن  158عطق 

 . ترجه 158نیرترب 

 . ترجه زا  159رترب 

 . ناراکهنگ نیمزرس  زا  ندرک  159ترجه 

((. 26  )) ترجه زا  دعب  برعت  زا  160یهن 

 . ترجه زا  دعب  برعت  161يانعم 

 . ندرک 161رهق 

 . ندرک 161رهق 

. زور هس  زا  شیب  ردارب  اب  ندوب  رهق  زا  162یهن 

. دنوادخ یمومع  163تیاده 

 . یمومع تیاده  ناسنا :  164تیاده 

 . تیاده قیرط  زا  ندرک  165هدنز 

 . ندرک تیاده  165باوث 

 . تسا دنوادخ  هژیو  ندرک  166تیاده 

. دنک یم  تیاده  ار  نانآ  دنوادخ  هک  166یناسک 

. دنک یمن  ناشتیاده  ادخ  هک  167یناسک 

. دنک یم  ناشهارمگ  دنوادخ  هک  167یناسک 

 . تیاده 168نیرترب 

اه 168یقرواپ 
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دلج 13 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 

 . تسادخ لوسر  (ص )  دمحم

هراشا

نارگ وا  رب  دهد  یم  جنر  ار  امـش  هچ  نآ  هک  دش  ثوعبم  ناتیارب  امـش  دوخ  زا  یلوسر  هن  ـ یآ هـر   ((. )) تسادـخ لوسر  دـمحم   :. )) نآرق
هک متسه  امش  دننام  يرشب  مه  نم  تقیقح  رد  وگب :   ((. )) تسا نابرهم  فوؤر و  نانمؤم  هب  تبسن  تسا و  هتسبلدامش  هب  تخس  دیآ  یم 

يراک دـیاب  , دراد شراـگدرورپ  رادـید  هب  دـیما  هک  ره  سپ  تسا  هناـگی  ییاد  ـمـا خـ ـش يادـخ  هک  تسین  نیا  زج  دوش  یم  یحو  نم  هب 
هدنهدرادشه هدـنهد و  دـیون  هاوگ و  ار  وت  ام  ربمایپ , يا  نا  هـ ((. )) دـنادرگن کیرـشار  يدـحا  شراگدرورپ  تدابع  رد  دـنک و  هتـسیاش 

زا هنیدم  ياه  هچوک  زا  یکی  رد  هفیذح :  شخب ـ .))  ینـشور  یغارچ  دنک و  یم  توعد  وا  يوس  هب  ادـخ  نذا  هب  هک  یـسک  میداتـسرف و 
مدمحم نم  (ص : )  ادخ رب  ـ ما پـیـ متسه ـ .  تمحر  ربمایپ  یفقمو و  رشاح  دمحا و  دمحم و  نم  دومرف :  یم  هک  مدینـش  (ص )  ادخ لوسر 

عمج روشحم و  نم  لابند  هب  مدرم  هک  متسه  ـر  شا مـن حـ دو , دوبان مـی شـ وحمرفک و  نم  هطـساو  هب  هک  متـسه  یحام  نم  مدمحا ,  نم  , 
هفایق و رد  میهارباو  متسه  مدآ  هب  مدرم  نیرت  هیبش  مـن  دشابن ـ .ـ  يربمایپ  وا  زادعب  هک  تسا  یـسک  بقاع  و  متـسه ـ  بقاع  نم  , دنوش یم 

يربمایپ ره  نابز  هب  درک و  نایب  ارم  فاصوا  تشاذـگ و  نم  يور  مان  هد  دوخ  شرع  زارف  زا  دـنوادخ  دوب  نم  هب  مدرم  نیرت  هیبش  قـالخا 
تاروت و ناوریپ  ناـیم  رد  ار  مماـن  درک و  یفرعم  دروآ و  تاروـت  رد  ارم  ماـن  داد و  ارم  ندـمآ  تراـش  ,بـ دا ـتـ ـسر ـش فـ مو يوـس قـ هب  هک 

ارم درک  قاقتـشا  یمان  میارب  دوخ  امـسا  زا  دـینادرگ و  ما  هبترم  دـنلب  دوخ  نامـسآ  رد  تخومآ و  نم  هب  ار  دوخ  باـتک  دـنکارپ و  لـیجنا 
هب سپ  تشاذـگ ,  دـیحا  ارم  ماـن  تاروت  رد  دومرف  ثوعبم  متما  زا  لـس  نیرتهب نـ ناـیم  رد  ارم  تسا و  دومحم  شماـن  وا  دـیمان و  دـمحم 

تما ما و  هدوتـس  دومحم و  نامـسآ  رد  نم  سپ  دیمان  دـمحا  ارم  لیجنا  رد  ـیـد  نادر مار گـ ـش حـ تآ ارم بـر  تما  ياه  نت  دـیحوت  هطـساو 
نیمز يور  زا  ار  یت  ـ ـسر هلیـسو مـن بـت پـ هب  لجوزع  دـنوادخ  اریز  تشاذـگ ,  یحام  ارم  ماـن  روبز  رد  داد  رار  نا قـ ـ گد ـنـنـ کد ـمـ حار مـ

دنک و یمن  تعافش  نم  زا  ریغ  سک  چیه  متسه  هدوتس  يرواد  ماگ  رد هـنـ تمایقرـسارس  نم  سپ  دیمان  دمحم  ارم  مان  نآرقرد  درک  وحم 
لجوزع يادـخ  هاگـشیپ  رد  ار  مدرماریز  دـیمان , فقوم  ارم  دـنوش و  یم  روشحم  نم  ياپ  شی  رد پـ مدر  هک مـ دـیمان  رـشاح  ارم  تمایق  رد 

دلج 13 ۀمکحلا  www.Ghaemiyeh.comنازیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 173زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


تمحر لوسر  ارم  دمآ  دـهاو  يربمایپ نـخـ نم  زا  سپ  مراد و  رارق  ناربمایپ  همه  بقع  رد  نم  اریز  دـیمان , بقاع  ارم  من  ـف مـی کـ قو مـتـ
متـسه عماـج  لـماک و  میقم و  نم  ما  هدـمآ  ناربماـیپ  همه  ياـفق  رد  اریز  داد , رارق  یفتقم  یگنج و  ياـه  هساـمح  لوسر  هبوت و  لوـسرو 

ار وت  اما  مداتـسرفاه ,  نآ  يوس  شتما  نابز  هب  ار  يربمایپ  ره  نم   , کیلع هّللا  یلـص  دمح , يا مـ مدومرف :  داهن و  تنم  نم  رب  مراگدرورپ 
مدر يرا نـکـ ـیـلـه یـ سو نیا  اب  ار  يدحا  هک  مدرک  تیرای  تشحوو  بعر  هطساو  هب  مداتسرف و  هایس ,  دیفسزا و  دوخ , قلخ  همه  يوس  هب 
ياه جنگ  زا  یجنگ  وت  تما  وت و  هب  ـت  سا هدو  لال نـبـ سک حـ چیه  يارب  وت  زا  شیپ  هک  یتروص  رد   , مدرمـش لالح  وت  يارب  ار  تمینغ 

مداد و رارق  هاـگ  هدجـس  ار  نیمز  هـمه  وـت  تـما  وـت و  يارب  ار  هرقب  هروـس  ینا  ـ یا تا پـ ـ یآ باـتکلا و  ۀـحتاف  مدرک ,  اـطع  ار  دوـخ  شرع 
چیه هک  يروط  هب  مداد ,  رارق  دوخ  مان  نیرق  ار  وت  مان  مدرکاطع و  ار  ربکا ) هّللا   ) ریبکت وت  تما  وت و  هب  هدـننک  كاـپ  كاـپ و  ار  شکاـخ 

ـخ ـسا رد پـ دـمحم ـ . يا  وت , تما  وت و  لاح  هب  اشوخ   , سپ درب  مان  زین  وت  زا  نم  مان  رانک  رد  هک  نیا  رگم  , دـنکن دای  ارم  وت  تما  زا  يدرف 
هک تسور  نآزا  دمحم , اما  یعاد : ـ  ریذ و  ریـشب و نـ مساقلاوباو و  دـمحا  دـمحم و  هب  ناشیا  يراذـگمان  تلعزا  يدوهی  يدرم  لاؤس  بـه 
زور لج  زع و  دنوادخ  هک  تسور  نآ  زا  مساقلاوبااما ,  ما  هدو  ـتـ ـس نا  ـمـ ـسآ رد  نم  هک  تسور  نآزا  دمحا , اما  ما  هدوتـس  نیمز  رد  نم 

تمـسق تسا و  شتآ  رد  شیاجدـشاب  هدـش  رفاک  نم  هب  اه , ناسنا  نیرخآ  نیلوا و  زا   , هک ره  ادـج مـی کـنـد و  ار  شتآ  تمـسق  تمایق 
تسور نآ  زا  ـی ,  عادا ـ ما ـت  ـسا تشهب  رد  شیاج  دشاب , هدرک  رارقا  نم  توبن  هب  هدروآ و  نامیا  نم  هب  هکره  دزاس و  یمادج  ار  تشهب 

میب شتآ  هب  ار  وا  دـنک  می  ـ نا ـ مر ـ فا ـس نـ کر ـت کـه هـ ـسور نآزا  ریذـن , اما  منک  یم  توعد  لجوزع  مراگدرورپ  نید  هب  ار  مدرم  نم  هک 
 . مهد یم  تراشب  تشهب  هب  ار  وا  دنک , متعاطا  سکره  هک  تسور  نآ  زا  ریشب , اما  مهد و  یم 

 . ناربمایپ متاخ 

 ((. تساناد زیچ  همه  رب  هراومه  ادخ  تسا و  ناربمایپ  متاخ  ادخ و  هداتسرف  هکلب  تسین ,  امـش  نادرم  زا  کی  چیه  ردپ  دمحم ,  :. )) نآرق
اعدا و دنک  توبن  ياعدا  هکره  سپ  درادـندوجو  یتنـس  نم  تنـس  زا  سپ  تسین و  يربمایپ  نم  زا  دـعب  مدرم ,  يا  (ص : )  ادـخ ربما  پـیـ  ـ

هناخ هک  تسا  يدرم  تیاکح   , ناربمایپ نایم  رد  نم  تیا  حـکـ دیـشکب ـ . ار  وادرک  ییاـعدا  نینچ  هکره  دوب  دـهاوخ  شتآ  رد  وا  تعدـب 
یم هناخ  نآ  رود  مدرم  دـشاب  هتـشاذگ  یقاب  نآ  رد  تشخ  کی  ياجطقف  دـشاب و  هدرک  تسرد  ابیز  لماک و  بوخار و  نآ  هتخاـس و  يا 
ياج ناربمایپ  نایم  رد  نم  يرآ  دش  یم  لیمکت  مه  تشخ  کی  نیمه  ياج  شاک  دـنیوگ :  یم  دـیآ و  یم  ناشـشو  نآ خـ زا  دـنخرچ و 

رد يدوز  بـه  دمحم ـ . ناشنیرخآ  تسا و  مدآ  یهلا )   ) ناگداتسرف نیتسخن  متـسه ـ .  متاخ  و  (( 1  )) حتاف ربمایپ  نم  متسه ـ .  تشخ  نآ 
نم زا  دعب  متسه و  ناربمایپ  متاخ  نم  هک  یلاحرد  دننک , یم  يربمایپ  ياعدا  یگمه  هک  دش  دنهاوخ  ادیپ  وگغورد  یس  ـت مـن  ما نا  مـیـ

وا زا  دـعب  نیاربانب ,  , داد همتاخ  توبن  هلـسلس  هب  امـش  ربمایپ  اب   , هرکذ زع  ـد , نواد خـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دـش ـ . دـهاوخن  ثوعبم  يربمایپ 
امـش باتک  زا  دعب   , سپ هدیـشخب  نایاپ  ینامـسآ )  (ي  اه باتک  همه  هب  امـش  باتک  اب  زین )  ) دش و دهاوخن  هتخیگنارب  ير  ـبـ ما ـز پـیـ گر هـ

تمایق زور  ات  وا  لالح   , سپ دروآ  ار  دوخ  تقیرط  تعیرـش و  نآرق و  دـمآ و   ( (ص دـمحم هک  نیا  ات  دـشدهاوخن ـ . لزان  یباـتک  زگره 
هدـعوات داتـسرف  ار  ص )   ) هّللا لوسر  دـمحم  ناحبـسدنوادخ  هک  نیا  تـا  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما مارح ـ .  تمایق  زور  اتوا  مارح  تسا و  لـالح 

دیون شناگداتسرف و  متاخ  تسوا و  یحو  نیما  (ص ـ )  ربمایپ فصو  رد  دنادرگ ـ . لماک  ار  شتوبن  هلـسلس  دناسر و  ماجنا  هب  ار  شیوخ 
نم تسین ـ .  يربمایپ  وا  زا  دعب  هک  یـسک  ینعی   , متـسه بقاع  نم  (ص : )  ادخ ربمایپ  شباذع ـ .  مشخ و  زا  هدنناسرت  شتمحر و  هدـنهد 

. ایصوا متاخ  یلع  متسه و  ناربمایپ  متاخ 

 (. (ص ادخ لوسر  توبن  هب  ادخ  نداد  یهاوگ 

تـسا هدرک  لزاـن  شیوخ  ملع  هب  ار  نآ  هک )   ) دـهد یم  یهاوـگ  تسا  هدرک  لزاـن  وـت  رب  هچ  نآ  تیناـقح )   ) هب ادـخ  نک  لـیـ  :. )) نآرق
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تسرد نییآاب  تیاده ,  دصق )  ) هب ار  دوخ  ربمایپ  هک  یـسک  تسوا   ((. )) تسا یفاک  ادخ  ندوب  هاوگ  دنهد و  یم  یهاوگ  زین  ناگتـشرفو 
یفاک ادـخ  ندوب  هاوگ  امـش , نم و  نایم  بـگـو :  ((. )) دـنک یم  تیافک  ادـخ  ندوب  هاوگ  ودـنادرگ  زوریپ  نایدا  مامت  رب  ار  نآ  اـت  داتـسرف 

رد هک  ار  هچ  نآوا  دشاب  دهاش  امـش  نم و  نایم  ادخ  تسا  یفاک  وگب :   ((. )) تسانیب هاگآ  شناگدـنب  لاح )   ) هب هراومه  وا  هکارچ  تسا 
نیا دـنیوگ :  یم  ای  ((. )) دـنناراکنایز نامه  دـنا , هدرک  راکنا  ار  ادـخ  هدـیورگ و  لطاب  هب  هک  نانآ  دـناد و  یم  تسا  نیمز  اـه و  نامـسآ 

هنعطاب  ) هچ نآ  هب  تسا  رتهاگآ  وا  دیراد  يار مـن نـ يزیچ بـ رایتخا  ادخ  ربارب  رد  مشاب ,  هتفاب  رب  ار  نآ  رگا  وگب :  تسا  هتفاب  رب  ار  باتک 
رترب همه  زا  یـسک  هچ  یهاوگ  وگب :   ((. )) ناـبرهم هدـنزرمآ  تسوا  تسا و  سب  امـش  نم و  ناـیم  وا  ندوب  هاوـگ  دـیور  یمورف  نآ  رد  ( 

( وا هب  مایپ  نیا  هک   ) ار سک  ره  امـش و  نآ ,  هلی  ـ ـسو ـه  با هد تـ ـ ـش ـی  حو نم  هب  نآرق  نیا  تسا و  هاوگ  امـش  نم و  نایمادخ  وگب :  تسا ؟ 
اهنت وا   : وگب مهد  یمن  یهاوگ  نم  وگب :  تسه ؟  يرگید  نایادخ  ادخ , بنج  رد  هک  دیهد  یم  یهاو  اعقاو گـ امش  ایآ  مهد  رادشهدسرب 

ـ .))  مرازیب دیهد  یم  رارق  وا )  ) کیرش هچ  نآ  زا  نم  دیدرت  یب  تسا و  هناگی  يدوبعم 
درکنادیپ ؟ وت  زا  ریغ  يربمایپ  ادخ  دنتفگ :  دندمآ و   ( (ص ربمایپ دزن  هکم  مدرم  یبل :  کـ

ـی ما ـ نو زا تـ نا  ـ نآ ياه  باتک  رد  دنتفگ  میدیـسرپوت ,  هرابرد  اراصن  دوهی و  زا  دنک  قیدـصت  اروت  ياه  هتفگ  هک  مینیب  یمن  ار  يدـحا  ام 
هیآ نیا  سپ ,  یتسه  ادـخ  لوسر  ییوگ ,  یم  روط کـه  نآ  وت , دـهد  یهاوگ  هک  هدـب  ناـشنام  هب  ار  یـس  کـ ـت پـس ,  ـسا هد  ـ ـش هدر نـ بـ

درکنادیپ بلاطوبا  میتی  زج  یلوسر  لاعتم  يادخ  ! ابجع دنتفگ :  هکم  لها  زی  نـ تسا ))  رترب  همه  زا  یـسک  هچ  یهاوگ  وگب :   : )) دش لزان 
ما ـ ما تسا ـ .)) ؟  روآ  تفگـش  مدرم  ياربایآ  میکح  باتک  تایآ  نیا  ار  مال  فلا   : )) دـش لزاـن  هیآ  نیا  سپ  دتـسرفب  مدرم  يوس  هب  هک 
دو تو خـ ـ عد هزا  رد مـکـه تـ (ص )  اد لوسر خـ هک  یناـمز  : ـ ))  تسا رترب  همه  زا  یـسک  هچ  یهاوـگ   : بـگـو  )) ـه یآ هرا  ـ برد ـر(ع ـ )  قا بـ

میبای یمنار  سک  چیه  ام  دتسرفب ؟ ار  وا  هک  درکن  ادیپوت  زا  ری  ـی غـ لو ـ سر ادخ  ایآ  دمحم , يا  دنتفگ :  هکم  ناکرشم  دوب , هدرک  زاغآ  ار 
تـسا هدشن  دای  وت  زا  اه  نآ  ياه  باتک  رد  هک  دنتفگاه  نآ  اما  میدیـسرپ ,  وت  هرابرد  اراصن  دوهیزا و  دن  قیدصت کـ ار  وت  ياه  هتفگ  هک 

 . هیآرخآ ات  مکنیب ))  ینیب و  دیهش  هّللا   : )) دومرف  ( (ص ادخ لوسر  یتسه ؟  ادخ  هداتسرف  وتدهد  یهاوگ  هک  روایب  ار  یـسک  ـن ,  یار ـ با بـنـ
 . يرادرک یهاوگ  ب :  يراـتفگ .  یهاوگ  فلا :  تسا .  روصت  لـباق  قـیرطود  هب  اـیبنا  توـبن  هب  لاـعتم  يادـخ  نداد  یهاوـگ  حیـضوت . 

مالعا مدرم  يارب  ار  رفن  کی  ندوبربمایپ  دناوت  یم  لا  ـد مـتـعـ نواد خـ ما :  ـهـ لا ـی و  حو 1 ـ  دشاب . دناوت  یم  لکش  ود  هب  يراتفگ  یهاوگ 
دادعتـسا هک  تسا  رـسیم  نکمم و  ینامز  هقیرط  نیا  زا  نتفرگ  کمک  اهتنم  دـهد  یهاوگ  وا  توبن  رب  ماـه  ـ لا ـی و  حو ـطـه  ـساو هب  دـنک و 

هاگره اریز  تسا ,  هدنریگ  بناج  زا  هکلب  تسین  هدنتسرف  فرط  زا  لاکشا  رگید :  ترابع  هب  دشاب . مهارف  مدرم  رد  ماهلا  یحو و  تفایرد 
ربمایپ توبن  تیناقح  هرابرد  لاعتم  دـنوادخ  هک  دراد  ناکما  دنـشاب , هت  ـ ـشادار اد  مال خـ ـت کـ فا ـ یرد ـی  یا ـ ناو تـ مدر ـ  یـعـنـی مـ هدـنریگ ـ 

یـضعب توبن  هرابرد  ار  شور  نیا  لاعتم  دـنوادخ  هک  دوش  یم  هداف  ـتـ ـسا ـم  یر نآر کـ زا قـ دتـسرفب . ار  دوخ  مایپ  امیقتـسم  ناـنآ  هب  دوخ ,
نویراوح هب  هک  هاگ  نآ  و   : )) دـیامرف یم  هک  اج  نآ  نویراوحاب ,  یـسیع  ترـضح  توبن  هب  تبـسن  هلمج  زا  تسا ,  هدربراک  هب  ناربماـیپ 

ـ  2 میناگدـش .))  میلـست  ام  هک  شاب  هاوگ  وت  میدروآ و  ناـمیا  دـنتفگ :  ناـنآ  و )  ) دـیروایب ناـمیا  نم  هداتـسرف  نم و  هب  هک  مدرک  یحو 
دنـشاب هدـیرد  ار  یبلق  تفرعم  يا  با هـ هک حـجـ دراد  یناسک  هب  صاصتخا  ماه )  ـ لاو ـی  حو یـعـنـی   ) لوا ـقـه  یر طـ يرا :  هز گـفـتـ مـعـجـ
یناگم ـی و هـ مو هار عـمـ مود یـک  ـقـه  یر ـا طـ ما دشاب . مهارف  ناشیارب  تفرعم ,  قیاقح  هب  ندیـسر  دصق  هب  ادبماب , یبلق  طابترا  ناکما  و 

ـت کـه سا ـن  یا زا  ترا  ـق عـبـ یر ـن طـ یا دنریگب . کمک  هقیرط  نیا  زا  دنناوت  یمدنرادن  یبلق  تخانش  ییاناوت  هک  مدرم  هماع  ینعی   , تسا
هک دنمهف  یم  ینشور  هب  مدرم  هماع  ینعی  دهد , یم  یهاوگ  دوخ  ربمایپ  توبن  هب  تسا ,  هزجعم  دوخ  هک  ینخس  هطـساو  هب   , لاعتم يادخ 

و دیوگب . ینخس  نانچ  دناوت  یمن  زاب  دشاب  هدومیپار  بدا  گنهرف و  ملع و  جرادم  مه  هزادنا  ره  ناسناو  تسی  رشب نـ نخـس  نخـس ,  نیا 
يادخ اب  توبن  یعدـم  دـهد  ناشن  هک  یلمع  ینعی  هزجعم :  1 ـ  دشاب . لکـش  ود  هب  دـناوت  یم  زین  یهاوگ  عون  نیا  يرادرک ,  یهاوگ  اما 
اهدژا هب  نآ  لیدبت  اصع و  ندنکفا  دننام  دنک , یمریبعت  هنیب  هیآ و  هب  لمع  نیا  زا  میرک  نآرق  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دراد  طابترا  لاعتم 
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بناج زا  یلمع  ییهاوگ  هزجعم  نآ  دروایب , يا  هزجعم  تسا  توبن  یعدـم  هک  یـسک  هاـگره  ساـسا ,  ـن  یا بـر  ناـگدرم .  ندرک  هدـنزو 
دیامن یفرعم  صخـش  نالف  هدنیامن  مدرم  ياربار  شدوخ  يدرف  مین  ضر کـ ـر فـ گا ـر :  یر تـقـ 2 ـ  تسوا .  ياعدا  تیناقح  رب  لاعتم  يادخ 

نآ دـشاب و  یم  تیـصخ  ـ ـش نآ  بناج  زا  هک  دوش  یعدـم  اه  نآ  یطو  دـنک  داریا  یتاـنایب  مدر  يار مـ ـیـت بـ ـص ـخـ ـش نآ  رو  ـ ـض ـ حرد و 
بناج زا  یلمع  یتداهش  ریرقت و  ییـشوما  ـ خو تو  ـکـ ـس نینچ  دنک , رایتخا  توکـس  دشاب  هتـشاد  يرذع  هک  نآ  نودب  هنادازآ و  صخش 

ار شدوخ  یـصخش  هچنانچ  تشذگ ,  هچ  نآ  هب  هجوت  بـا  دـیآ . یم  رامـش  هبوا  تانایب  یتسرد  یعدـم و  تباین  قدـص  رب  تیـصخش  نآ 
هدوت اهنت  هن  ار  وا  توبن  دزاس و  حرطم  ناهج  هدـنروآ  دـیدپ  رـضحم  رد  اـحنا , زا  يو  هب نـحـ , ار دوخ  توبن  دـنک و  یفرعم  ادـخ  هداتـسرف 

یتوکس نینچ  , دزاسن لطاب  نشور  یقیرط  هب  مدرم  ربارب  رد  ار  وا  ياعدا  لاعتم  يادخ  ـد و  نر ـ یذ ـش بـپـ ناد ـل عـلـم و  ها یتح  هکلب  مدرم 
. وا ياعدا  تیناقح  یتسرد و  رب  تسا  يدییات  ریرقت و  یلمع و  تداهش 

. ؟  تسا هتفرگ  راک  هب  مالساربمایپ  يربمایپرب  نداد  یهاوگ  يارب  یهار  هچ  لاعتم  دنوادخ 

ربمایپ توبن  دـییات  قیدـصت و  يارب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  مینیبب  تسا  مزـال  دـش , نشور  لاـعتم  يادـخ  نداد  یهاوگ  موه  نو کـه مـفـ ـنـ کا
یتسرد و لاعتم  يادخ  هک  دوش  یم  مولعم  مالسا  ربمایپ  هریس  هظحالم  اب  تسا .  هتفرگ  راک  هب  ار  هتفگشیپ  ياه  هارزا  کی  مادک  مالـسا , 
ـت ـسا هداد  یهاوگ  وا  يربمایپ  توبن و  رب  اه  هار  نیا  هطـساو  هب  هدرک و  دییات  هدـش  دای  قیرط  راهچ  ره  ـه  بار راوگرزب  نآ  توبن  تیناقح 

. دینک هظحالم  ما  هتشون  (ص )  دمحم تخانش  ناونع  تحت  هچ  نآ  رد  دیناوت  یم  ار  ثحب  نیا  لیص  تـفـ

 . تفرعم شناد و  نداد  یهاوگ 

هب تسا و  قح  هدـش ,  لزان  وت  يوس  هب  تراگدرورپ  بناج  زا  هچ  نآ  هک  دـنناد  یم  دـنا , هتفای  هرهب  شناد  زا  هک  ـی  نا ـ ـس و کـ  :. )) نآرق
بناج زا  و )  ) تسا قح   ( نآرق  ) نیا هک  دـننادب  دـنا , هتفاـی  شناد  هک  ناـنآ  اـت  و  ((. )) دـنک یم  يربهار  تفـص )   ) هدوتـس زیزع  نآ  يوس 
يوس هب  دنا , هدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  دنوادخ  یتسارب  ددرگ و  عضاخ  وا  يارب  ناشیاه  لد  دنروآ و  نا  ـمـ یا نادـب  تسوت و  راگدرورپ 

رداربود شناد  نامیا و  ع : )   ) یلع ماما  تسا ـ .  ناـمیا  هناوتـشپو  مالـسا  ناـج  شناد  (ص : )  ادـخ ربماـیپ  تسا ـ .))  ربهار  تسار  یهار 
کی مالـسا  لوسر  توبن  هک  دنراد  تلالد  بلطم  نیا  بـر  هد ,  ـ ـش نا  تا بـیـ ـ یاور تا و  ـ یآ حیـضوت .  یندشان .  ادج  قیفر  ود  دـندازمه و 

اب طابترا  رد  تسا .  ینتـسسگان  يدـنویپ  اساسا , نامیا ,  ملع و  نایم  هطبار  دـنراد و  یناوخمه  یلقع  ياهرایعم  اب  هک  تسا  یملع  هدـیدپ 
موهفم انعم و  هب  ملع  تنـس ,  باتک و  هاگدید  زا  1 ـ  دوش . هجوت  ریز  تاکن  هب  تسا  مزال  نامیا ,  ملع و  نایم  یگتـسبمه  تیهاـم  موهفم 

ار یناسنا  ياه  تفایرد  اه و  شناد  هیلک  هک  تسا  یـشنیبو  رون  ساسحا و  زا  تراـبع  یملع  تریـص  بـ 2 ـ  تسا .  یملع  شنیب  تریـصب و 
هرهوج و نامه  یملع  تریصب  نخسرگید :  هب  دهد  یم  رارق  یناسنا  هعماج  درف و  لماکت  هار  رد  ار  تفرعم  ملع و  ینعی  دنک , یم  يربهر 

تریـصباب هک  نآ  طرـش  هب  تسا  لئاق  شزرا  مارتحا و  تفرعمو ,  شناد  ياه  هخاش  بعـش و  مامت  يار  مال بـ ـ ـسا 3 ـ  تـسا .  شناد  حور 
ناسنا طوقسو  طاطحنا  بـه  تر عـلـمـی ,  ـیـ ـص زا بـ ـش تـهـی  ناد 4 ـ  دننک . لابند  ار  تیناسنا  لماکت  دشر و  فدـه  دنـشاب و  ماوت  یملع 

هک ارچ  تسین ,  ملع  یملع  تریصب  نودب  ملع  هک  تفگ  ناوت  یم  یتح  مولع ,  ریاس  ای  دشاب  یسانشاد  ـ خو دیحوت  ملع  هاوخ  دماجنا , یم 
هارمه یملع  تریـصب  اب  یتقو  یلک ,  روط  بـه  عـلـم ,  5 ـ  دهد . یم  تسدزا  دشاب , ناسنا  لماکت  دشر و  نامه  هک  ار  ملع  هسانـشو  تیزم 

یپ رد  ار  ادخ  زا  تیـشخ  سرت و  , امومع ملع ,  هک  تسا  دقتعم  میرک  نآر  قـ ور , ـمـیـن  هزا تسا  یـسانشادخ  دیحوت و  ملع  نامه  دشاب ,
 , شناد ملع و  زا  دوصقم  فلا :  دیآ . یم  تسد  هب  موهفم  ود  هیآ  نیا  زا  دنـسرت .)) یم  وا  زا  ادخ  دنمـشناد  ناگدـنب  تقیقح  رد   : )) دراد

هتـشادن دوخ  ردار  ملع  هرهوج  حور و  رگا  دـیحوت ـ  ملع  یتح  یملعره ـ  اریز  میداد ,  حیـضوت  هک  ییانعم  نامه  هب  تسا  یملع  تریـصب 
درادن ناکما  هک  انعم  نیا  هب  تسا  ینتسسگان  يا  هطبار  دنیبب  نام ,  ـ یا نا عـلـم و  ـطـه مـیـ بار ب ـ  دوش . یمن  تیشخ  سرت و  ثعاب  دشاب ,
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نا و ـ یا ـ ناد ـم  یر نآر کـ ـت کـه قـ ـسا زا هـمـیـن جـ دنیبن . ار  وا  یگدنزاسو  ادخ  تردـق  تسد  اما  دـننیبب  تسه  هک  نانچ  ار  ناهج  ناسنا 
هک دهد  یم  یهاوگدنوادخ   : )) دیامرف یم  دهد و  یم  رارق  ملاع ,  هدننیرفآ  ـگـی  نا رب یـگـ هاوگ  ناونع  هب  ناگتـشرف ,  فیدر  ردار  امل  عـ

دیحوت هب  ناـمیا  اـب  طـقف  هتفگـشیپ ـ  موهفم  بـه  عـلـم ـ  6 ـ  دـنهد .))) یم  یهاوـگ  زین   ) نادنمـشناد ناگتـشرف و  تسین و  وا  زج  يدوـبعم 
هب شراک  دنیبب و  ار  ناهج  ناسنا  تسا  لاحم  هک  هنوگ  نامه  اریز  تسا ,  هارمهزی  تو نـ هب نـبـ نامیا  اب  هکلب  تسین ,  ماوت  ادـخ  یگناگیو 
هب لاح  نیا  اب  دسانـشب و  یتسه  رد  ار  وا  هاگیاج  دنیبب و  ار  نآ  هدنزاس  ناهج و  نیا  ناسنا  درادـن  ناکما  نینچمه  , دـماجنین اد  هب خـ نامیا 

رـشب رب  يزیچ  اد  خـ گـفـتـنـد :  نا )  ـ یدو یـهـ  ) ها کـه نآ گـ و   : )) درواین نامیا  دنک  یم  يربهر  شنیرفآ  تمکح  هب  هک  دـنوادخ  تلاسر 
 . تسا دیحوت  یفن  اب  يواسم  توبن ,  یفن  هک  میدرک  تباث  هماع  توبن  ثحب  رد  دنتخانـشن )) دیاب  هک  نانچ  ار  ادـخ  یگرزب   , هدرکن لزان 

یتقو ینعی  تسا  هارمه  زین  هصاخ  توبن  هب  نامیا  اب  هکلب  تسین ,  ماوت  هماع  توبن  دیحوت و  هب  نامیا  اب  اهنت  هتفگشیپ ـ  موهفم  هب  ملع ـ  7 ـ 
تریـصب نامه  ساسارب  دنک , هدهاشم  ار  ادخ  دوجو , راثآ  هظحالم  قیرطزا  تفرعم و  رون  وترپ  رد  دبای و  تسد  یملع  تریـصب  هب  ناسنا 

نیا اهتنم , دسانـشب  ار  ادـخ  یقیقح  ناگداتـسرفدناوت  یم  یتحار  هب  توبن ,  را  ـ ثآ ـظـه  حال ـق مـ یر زا طـ تفرعم و  ناـمه  وترپ  رد  یملع و 
ربماـیپ لوسر و  صخـش  رد  ار  توبن  رون  دوخ , یبـلق  شنیب  اـب  ناـسنا ,  هک  دـسر  یم  توق  زا  يا  هبترم  هب  تاـقوا  یهاـگ  شنیب  تیؤر و 

یم ار  تلاسر  یحو و  رون  نم   : )) دیامرف یم  هکاج  نآ  درک , هدهاشم  (ص )  ادـخ لوسر  رد  ع )   ) یلع ماما  هک  نانچ  دـنک  یم  هدـهاشم 
ـت و یؤر تا هـم ,  ـ قوا ـی  ها گـ دـنیوگ . یم  ینطاـب  دوهـش  فشک و  یبـلق و  تفرعم  ار  یتـفرعم  نینچ  میوب ))  یم  ار  توبن  میمـشو  منیب 

دنک یم  هظحالم  یهلا  هداتـسرف  صخـش  رد  ار  توبن  ياه  هناش  ـ نو راثآ  یلقع  شنیب  اـب  ناـسنا  هکلب  دـنک , یمن  یقرت  هبترم  نیا  هب  شنی  بـ
تریصب هب  دنتسه و  یملع  تخانش  ـ  ینآرق هاگدید  زا  ـت ـ  فر عو مـعـ ود نـ ـن هـر  یا دنمان . یم  یلقع  تخانـش  تفرعم و  ار  یتفرعم  نینچ 

ما هتشون   ( (ص دمحم زا  یملع  تخانش  ناونع  تحت  هچ  نآرد  دیناوت  یم  ار  هنیمز  نیا  رد  رتلصفم  ـد بـحـث  نو هداد مـی شـ تبـسن  یملع 
. دینک هظحالم 

 . یلازغ هاگدید  زا  توبن  یبلق  تفرعم 

یبلق و تخانـش  ناربماـیپ ,  تخانـش  ياـه  هار  نیرت  یعطق  نیرتهب و  هک  تسادـقتعم  لـال  ـ ـض ـ لا ـمـنـقـذ مـن  لا دو  با خـ رد کـتـ ـی  لاز غـ
توبن ینامسآ  يا  هقیرط  زا  دنیب و  یم  شیوخ  یبلق  تری  ـ ـص هک بـا بـ یـسک  اریز  تسا ,  نیمه  مه  تیعقاو  تسا  ینطاب  دوهـش  فشک و 

تفرعم و تاجرد  نیرتالاب  هب  (ص ,)  دـمحم توبن  تاـبثا  يارب  یلیلد  هنوگ  رهزا  ندوب  زاـین  یب  رب  هوـالع  دـنک , یم  هظحـالم  ار  دـمحم 
. دبای یماقترا  زین  تریصب 

 . يدوخ یهاوگ  نداد  یهاوگ 

باتک زین  يوزا  شیپ  تسوا و  وریپ  وا  ناشیوخ )   ) زا يدـهاش  تسا و  نشور  یتجح  رب  شراگدرورپ  بناج  زا  هک  یـسک  اـیآ   :. )) نآرق
هورگ زا  سکره  دـنورگ و  یم  نآ  هب  دـن ) يوجتـسج حـقـیـقـتـ رد  هک   ) نانآ دـفاب ؟) یم  غورد   ) تسا هدوب  تمحر  هیام  ربهار و  یـسوم 

 , تراگدرورپ بناج  زا  و )  ) ـت سا نآ حـق  ـد مـکـن کـه  یدر نآ تـ رد  ـت پـس  ـسوا هاگ  هدعو  شتآ  , دزرو رفک  نآ  هب  فلاخم )   ) ياه
دزن هک  سک  نآ  ادخ و  تسا  یفاک  وگب :  یتسین  هداتسرف  وت  دنیوگ :  یم  دندش , رفاک  هک  یناسک  و  ((. )) دننک یمنرواب  مدرم  رتشیب  یلو 

یسوم باتک  هلبق  نم  هنمدهاش و  هولتی  هبر و  نم  ۀنیب  یلع  ناک  ـمـن  فا  )) ـه یآ ریسفت . دشاب .)) هاوگ  امـش  نم و  نایم  تسا ,  باتک  ملع  وا 
ياد بناـجزا خـ نآرق  ندوـب  لزنم  رب  لالدتـساو  جاـجتحا  ددـص  رد  هک  هتـشذگ  مـالک  رب  تسا  یعیرفت  نیا جـمـلـه  ۀـمحر ,))  اـماما و 

بلطم نیا  رب  لیلددشاب  یم  ریدقت  رد  انعم  نیا  هب  يزیچ  ای  هریغک ))   )) هملکو تسا  فوذحم  نآ  ربخ  ادتبم و  نم ))   )) هملک دوب  ناحب  سـ
يراکنا ماهفتـسا  هیآ ,  رد  ما  ـتـفـهـ ـسا هدعومرانلاف .))  بازحالا  نم  هب  رفکی  نم  هب و  نونمؤی  کئلوا   :)) دـیامرف یم  هک  تسا  دـعب  هلمج 

دلج 13 ۀمکحلا  www.Ghaemiyeh.comنازیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 173زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


یتسه اراد  ار  تافـص  نیا  وت  تسین و  دشابن , نانچ  نینچ و  هک  ـی  ـس دننام کـ , دـشاب نانچ  نینچ و  هک  یـسک  تسا :  نیا  شیانعمو  تسا 
هب تسا  ههبشم  تفص  هنیب ))   )) هملک هبر : ))  عـلـی بـیـنـۀ مـن   )) جـمـلـه شاب .  هتشادن  يدیدرت  کش و  نآرق  تیناقح  هرابرد  نیاربانب , 

ـنـد نا دـنزاس مـ یم  نشور  دـنوش  قحلم  مضنم و  اه  نآ  هب  هک  مه  ار  يزیچ  هاگ  نشور  راکـشآ و  ياهزیچاهتن  نشور مـ راکـشآ و  يانعم 
هژاو هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دنو  نایامن مـی شـ راکشآ و  نآ  هطساو  هب  رگید  ياهزیچ  مه  تسا و  راکشآ  نشور و  شدوخ  مه  ـه  کرو نـ

رب دهاش  هب  هناشن  تیآ و  تجح و  دننام  دور  یمراک  دا بـه  ـ یز ـد , نو ـ ـش دوخ مـی  ریغ  ندش  نشور  بجوم  هک  ییاهزیچ  هرابرد  هنیب ))  ))
ۀنیب نع  کله  نم  کلهیل   : )) هیآ نیا  دننام   , تسا هدیمان  هنیب  ار  لیلد  تجح و  لاع  ـد مـتـ نواد خـ دنیوگ . یم  هنیب ))   )) زین یعدـم  ياعدا 

شنیب تریـصبرب و  زین  مکل ))  هّللا  ۀقان  هذه  مکبر  نم  ۀنیب  مکئاجدـق   )) هیآ دـننام  تسا  هدـناوخ  هنیب  ار  دوخ  هناشن  تیآ و  نین  هـمـچـ (( 
یبر نم  ۀنیب  یلع  تنک  نا  متیارا  موقای   : )) دیا ـ مر حو مـی فـ زا نـ لقن  هب  الثم  تسا ,  هدرک  قالطا  هنیب  هدش  هداد  ایبنا  هب  هک  یـصاخ  یهلا 
ۀنیب یلع  ناک  نمفا   :)) دهد یم  ناشن  هیآ  نیا  رهاظ  هک  نانچ  دمان , یم  هنیب  ار  یهلا  تریصب  شنیب و  قلطم  ای  هدنع ))  نم  ۀمحر  یناتآ  و 
ارون هل  انلعجو  هانییحاف  اتیم  ناـک  نموا   : )) تسا هدومرف  نومـضم  نیمه  هب  رگید  ياـجرد  مهاوها ))  اوعبتاو  هلمع  ؤس  هل  نیز  مک  هبر  نم 

هک دـعب  هلمج  هنیرق  هب  ثحب ,  دروم  هیآ  رد  هن ))  بـیـ  )) زا دار  ار مـ ـ ها ظـ اهنم .)) جراخب  سیل  تاملظلا  یف  هلثم  نمک  ساـنلا  یف  هب  یـشمی 
دارم دروـم , بسح  رب  هک  نیا  وـگ  تسا ,   ( یهلا تریـصب  قـلطم  ینعی   ) ریخا ماـع  ياـنعم  نی  هـمـ  ((, نوـنمؤی بـه کـئلوا   : )) دـیامرف یم 

 (( هنم ۀـیرم  یف  کتال  فـ  )) دو ـ ـش هتفرگ  نآ  زا  هجیتن  نیا  هک  هدـش  هدروآ  نیا  يارب  هلمج  الوصا  نوچ  دـشاب , یم  (ص )  ربمای شـخـص پـ
هدش لزا  تر نـ ـ ـض نآ حـ نآر کـه بـر  دو قـ نـه خـ ـت ,  ـسا هد  ـ ـش هداد  (ص )  ربمایپ هب  هک  تسا  یهلا  تریـصب  هنیب ,  زا  دوصقم  نیاربانب , 

بلطم نیا  هتبلا  تسا  نشور  بلطم  هنم ))  ۀـیرم  یف  کتالف   )) هک تسین  نسحتـسم  يریگ  هج  نیا نـتـیـ ارهاظ  تروص  نیا  رد  نوچ  تسا 
یم ادـخ  يوس  زا  يا  هناش  تیآ و نـ نآرق  هک  ارچ  دـشاب , دـنوادخ  بناج  زا  يا  هنیب  دوخ  يدوخ  هب  زین  نآرق  هک  درادـن  نآ  اـب  تا  ـ فا مـنـ

ـت ـشذ نآ چـه گـ زا  دـننک . یم  قرف  مه  اب  دروم  ود  نیا  اما   ((, هب متبذـک  یبر و  نم  ۀـنیب  یلع  ینا  لق   : )) دـیامرف یم  هک  ناـنچ  دـشاب ,
اج هب  تسا ,  هتفر  راک  هب  وا  هرابرد  دشاب و  یمرب  صخـش پـیـغـمـ ناک ))  نم   )) زا دارم  دنیوگ :  یم  هک  یناسک  هتفگ  هک  دوش  یم  نشور 

نمؤـم باحـصا  نآ  زا  دارم  هک  تسین  تسرد  هتفگ  نیا  نینچمه  تسادار  مـ قاد ,  ـ ـص دروـم و مـ قاـبطنا  ظاـحل  هب  ربـمغیپ  هکلب   , تسین
تسا و نآرق  هنیب  زا  دارم  هک  ـخـن  ـس ـن  یا ـتـی  ـسردا نـیـز نـ مینزب .  صیـصخت  دارفا  نیا  هب  ار  هیآ  هـک  درادـن  دوـجو  یلیلد  اریز  دـنربمایپ 
هک تسا  نآ  هدـش ,  هفاـضا  ادـخ  هب  هنیب  هملک  هک  نیا  تلع  تسا و  لـقع  لـیلد  نآ حـجـت و  زا  دارم  هـک  رظن  نـیا  یتسرداـن  نـینچمه 

صیـصخت يارب  یلیلد  هک  تسا  نآ  لاوـقا  نیا  یتـسردا  عـلـت نـ دوـش . یم  نشور  دراذـگ , یم  راـیتخا  رد  ار  یلقنو  یلقع  هلدا  دـنوادخ 
هک یندرک  یفرعم  تخانـشاب و  دوـش  یم  هداـهن  (ص )  ربماـیپ راـیتخا  رد  لاـعتم  يادـخ  ـب  نا زا جـ هک  يا  هـنیب  یفرط  زا  درادـن و  دوـجو 

يادا تداهـش  زا  دارم  هـنم ,))  ـد  ها ـ ـش هو  و یـتـلـ  : )) جـمـلـه دـشاب . یمن  هسیاـقم  لـباق  دراد  یم  ینازرا  اـم  هباـهدرخ  قـیرط  زا  دـنوادخ 
تابثا ماقم  ماقم ,  اریز  يزیچ ,  هب  تبسن  ندش  دهاش  تداهش و  لمحت  هن  دناسر , یم  ار  تداهـش  دروم  بلطم  یتسرد  هک  تسا  تداهش 

, دهاش ـن  یا زا  دار  ـر مـ ها ـظـ لا عـلـی  ندوب .  دهاش  هن  دراد  تبـسانم  تداهـش  يادا  يانعم  هب  تداهـش  اب  بلطم  نیاو  تسا  نآرق  تیناقح 
نآرق هب  تریـصب  يور  زا  اذل  هدش و  دنم  هرهب  یهلا  یـشنیب  تر و  ـیـ ـص زا بـ نآ  هب  تبـسن  هدرک و  نیقی  نآرق  تیناقح  هب  هک  تسا  يدرف 

تداهـش لاعتم  يادخ  بناجزا  نآ  ندش  لزان  نآرق و  تیناقح  هب  دـهد , یم  تداهـش  تلاسر  دـی و  ـ حو هب تـ هک  نانچمه  هدروآ و  نامیا 
اهنتدیدرت کش و  یهاوگ  نیا  دهد , یهاوگ  نآ  یتسرد  هب  رگا  دشاب  هتشاد  يزیچ  هب  تبسن  تریصب  نیقی و  هک  یس  نو کـ ـد چـ هد مـی 

اهنت هکی و  نآ  هب  داقتعا  رد  ودـشاب  هتـشاد  ناعذا  داـقتعا و  يرما  هب  ناـسنا  یتقو  اریز  , دـیادز یم  ناـسنا  زا  ار  رما  نآ  هب  داـقتعا  رد  ندوب 
, دنک دییاتار  وا  رظن  دنزب و  ار  وا  فرح  نامه  مه  يرگید  درفرگا  اما  دزاس  ساره  راچد  ار  وا  ندوب  درفنم  اهنت و  نیا  تسا  نکمم  دـشاب ,

جاجتحا انعم  نیا  هیبش  يزیچ  هب  لاعتمدـنوادخ  دوش  یم  مرگ  شتـشپ  يوق و  شلد  دور و  یم  نیب  زا  وا  رد  ییاهنت  ساس  ـ حا سر و  نیا تـ
ودیـشاب هدـش  رفاـک  نادـب  امـش  دـشا و  اد بـ دز خـ زا نـ نآر  نیارگا قـ هک  دـیهد  ربخ  نم  هب  وگب :   : )) دـیامرف یم  هک  اـج  نآ   , تسا هدرک 
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هژاو ـن ,  یار ـ با بـنـ دیشاب .))  هدومن  ربکتامش  دشاب و  هدروآ  نامیا  هداد و  یهاوگ  تاروتاب )   ) نآ تهباشم  هب  لیئارسا  نادنزرف  زا  يدهاش 
هنیب  )) ای نم ))   )) هب نآ  ریمـض  و  ندناو )  يا خـ هب مـعـنـ  ) توالت زا  هن  تسا ,  ندرک )  يور  هلابند  يانعم  هب  (( ) ولت  )) هدام زا  هو ))  یـتـلـ ))

زا هک  يدـهاش  اریز  تساـنعم ,  کـی  هب  ود  ره  تشگزاـب  لاـحره  هب  دـشاب  ـیـل مـی  لد اـی  رون  هنیب ))   )) هک نیا  راـبتعا  هبددرگ  یم  رب  (( 
مولعم و  هبر ))   )) هب هن  دندرگ  یمرب  نم ))   )) هب هنم ))   )) ریمـض دیامن  یم  يوریپ  زین  وا  هنیب  زا  اعبط  دنک , یم  يور  هنیب پـیـ ياراد  صخش 

دشاب و هتشاد  یهلا  تریـصب  يزیچ  هب  تبـسن  هک  یـسک  تسا :  نینچ  هیآ  يانعم  هک  نیا  هصالخ  تسین  مه  هنیب ))   )) نآ عجرم  هک  تسا 
ینس هع و  تا شـیـ ـ یاور رد  نآ چـه  سا ,  ـ سا ـن  یا بـر  دهد . یهاوگ  وا  هدیقع  هار و  تحصو  یتسرد  رب  ددنویپب , وا  هب  مه  يدوخ  رفن  کی 

زا دارم  هک  انعم  نیا  هب  هن  تسا  دروم  قابطنا  قادصم و  بسح  بـه  ـد , ـشا ـن بـ یادار رگا مـ تسا ,  ع )   ) یلع دهاش  زا  دارم  هک  تسا  هدـمآ 
زا هنیب  نآ  یلع  : ـ ))  هنم دهاش  هولتی  هبر و  نم  ۀـنیب  یلع  ناک  نمفا   )) هیآ هرابرد  ع ـ )   ) ما عـلـی ـ ما دـشاب ـ . ع )   ) یلع نآ ,  ندرب  راک  هب 

دهاش هولتیو   )) متسه نم  هبر ))  نم  ۀنیب  یلع  ناک  نمفا   ( : )) ص  ) ادخ ربمایپ  متسه ـ .  وا  زا  يدهاش  نم  ودشاب  یم  شراگدرورپ  بناج 
دناوخ یم  هبطخربنم  رب  هعم  زور جـ ع )   ) ما عـلـی ـ ما تسا ـ .  هنم ))  دهاش   )) یلعو متـسه  هبر ))  نم  ۀنیب  یلع   )) نم تسا ـ .  یلع  هنم )) 

زا يا  هیآ  هک  نیارگم  دشاب , هدیسر  غولب  نس  هب  هک  دوبن  یشرقدرم  چیه  دیرفآ , ار  ناسنا  تفاکـش و  ار  هناد  هک  نآ  هب  دنگوس  دومرف :  و 
ـه یآ نا ,  ـنـ مؤ ریما مـ يا   : درک ضرع  تساخرب و  يدرم  مسانـش  یمار  هیآ  نآ  درم و  نآ  نم  دش و  لزان  وا  هرابرد  لجوزع  يادـخ  باتک 

مه يرگید  صخـشزا  هراب  نیا  رد  هک  تسین  مزال  نک و  شوگ   , يدیـسرپ هک  لاح  دومرف :  تسا ؟  مادـک  هدـش  لزاـن  وت  هراـبرد  هک  يا 
 : دـیامرف یم  لجوزع  يادـخ  هک  يا  هدینـش  سپ ,  دومرف :  ناـنمؤمری  ـ ما يا  يرآ ,  درک :  ضرع  يا ؟  هدـناوخار  دوه  هروس  اـیآ  یـسرپب 

, دراد يا  هنیب  شراگدرورپ  بناج  زا  هک  یـسک  نآ  دومرف :  يرآ  درک :  ضرع  هنم ؟))  ـد  ها ـ ـش هو  هبر و یـتـلـ نم  ۀـنیب  یلع  ناـک  نمفا  ))
(ص وا زا  نم  متـسه و  دهاش  نآ  نم  تسا  بلاط  یبا  نب  یلع  دور , یم  وا  لابند  هب  هک  يدوخ  دهاش  نآو  تسادخ  لوسر  (ص )  دمح مـ
 : دیسرپ در  ـت مـ ـسا هدومرف  لزان  شباتکرد  دنوادخ  هک  يزیچ  نآ  دیـسرپ : ـ  وا  تبقنم  نیرترب  زا  هک  يدرم  هب  خسا  رد پـ مشاب ـ .  یم  ( 

لوسر دهاش  نآ  متـسه  نم  دومرف :  هنمدهاش ))  هولتی  هبر و  نم  ۀـنیب  یلع  ناک  نمفا   )) هیآ دومرف :  تسا ؟  هدـش  لزان  وت  هرابرد  زیچ  هچ 
يرواد تارو  ساـسا تـ رب  تاروـت  ناوریپ  ناـیم  هنیآ  ره  منیـشنب ,  نآ  رب  نـم  ودوـش  هداـهن  مـیارب  تواـض  ـی قـ ـسر ـر کـ گا (ص ـ .)  ادـخ

 , ناشناقرف قباطم  ناقرف ,  ناوریپ  نایم  ناشروبز و  هیاپ  رب  روبز  ناوریپ  نایمو  اـه  نآ  لـیجنا  قباـطم  لـیجنا  ناوریپ  ناـی  ودر مـ ـم کـ هاو خـ
یم هک  نیا  رگم  دشن , لزانزور  ای  بش  رد  ادخ  باتک  زا  يا  هیآ  چیه  مسقادـخ ,  هب  دـشخردب  دور و  الاب  دـنوادخ  هاگرد  هب  هک  ییرواد 

وا هرا  ـ برد ادخ  باتک  زا  يا  هیآ  هک  نیا  رگم  دشاب , هدیسر  غولب  نس  هب  هکدوبن  یشرق  درف  چیه  تسا و  هدش  لزان  یسک  هچ  هرابرد  مناد 
لزان امـش  هرابرد  يا  هیآ  هچ   , ناـنمؤمریما يا  تفگ :  تساـخرب و  يدرمدـهد  یم  قوس  خزود  اـی  تشهب  يوس  هب  اروا  هد کـه  ـ ـش لزا  نـ

 : دومرف هنم ,))  دهاش  هولتی  هبر و  نم  ۀنیب  یلع  ناک  نمفا   : )) دیامرف یم  دنوادخ  هک  يا  هدینشن  رگم  دومرف :  وا  هب  ترـضح  تسا ؟  هدش 
بـر مـنـبـر منک ـ .  یم  تکرح  وا  لابند  هب  متـسه و  هراب  نیا  رد  وا  دـهاش  نم  تسادـخ و  لوسر  دراد  هنیب  شراگدرورپ  بناـجزا  هک  نآ 

ینعی  ) دوب هتـسشنربنم  ياپ  نییا  يدر کـه پـ تسا مـ هدش  لزانوا  هرابرد  هیآ  ود  ای  کی  هک  نیا  رگم  تسین ,  شیرق  زا  يدرم  چیه  دومرف : 
یمن نم  زا  مدرم  روضحرد  رگا  هک  نادب  دومرف :  تر خـشـمـگـیـن شـد و  حـضـ تسا ؟  هدش  لزان  هچ  وت  دوخ  هرابرد  تفگ :  اوک ) نبا 

هنم دهاش  هولتی  هبر و  نم  ۀنیب  یلع  ناک  نمفا   )) هیآ سپس  يا ؟  هدناوخ  ار  دو  هرو هـ ـا سـ یآ ـو ! تر ياو بـ مداد  ـمـی  نار تباوج  يدیسرپ , 
یم ثیدـح  نیا  لیذ  رد  هر )   ) یـسلجم حیـضوت :  متـسه .  وا  يدوخ  دـهاش  نم  تسا و  هنیب  يارادادـخ  لوسر  دومرف ):  و   ) دـناوخ ار  (( 

هّللادبع ییحی و  نب  حابص  نینچمهو  میرم  وبا  زین  دابع و  زا  دوخ  دنـس  هب  میع  ـ نو ـ با ظفاح   : تسا هتفگ  كردتـسملا  رد  قیرطب  نبا  دیوگ : 
نیا رگم  , دشاب هدیسر  غولب  نس  هب  هک  دوب  يد نـ ـ حا دنا ـ . هدرک  لقن  ار  تیاور  نیا  ریظن  رمع  نب  لاهنم  زا  وا  شمعازا و  سودقلا  دبع  نب 

يادـخ وت  دوخ  هرابرد  تفگ :  تساخرب و  ترـضح  نآ  ناهاوخدـب  زا  يدرم  ماـگنه  نیا  رددومرف  لزاـن  يا  هیآ  وا  هراـبرد  دـنوادخ  هک 
سپـس  ) دـینک شیاهر  دوخ  لاح  هب  دومرف :  ترـضح  دـننزب  ار  وا  ات  دنتـساخربدرم  نآ  فر  مدر بـه طـ مـ ـت ؟  ـسا هدرک  لزاـن  هچ  لاـعتم 
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دناوخ و ار  هنمدـهاش ))  هولتی  ـه و  بر نم  ۀـنیب  یلع  ناک  نمفا   )) هیآ ترـضح  يرآ  تفگ :  درم  يا ؟  هدـناوخ  ار  دوه  هروس  ایآ  دومرف ): 
نم دنک , یم  تکرح  وا  رـس  تشپ  هک  يدهاش  نآ  تسا و   ( (ص دمحم تشاد  هنیب  شراگدرورپ  بناجزا  هک  یـسک  نآ  دومرف :  هاگ  نآ 

لزان هچ  وت  دوخ  هرابرد  تفگ :  يدرم  دش  لزان  وا  هرابرد  نآرق  زا  يدـنچ  تایآ  هک  نیا  رگم  تسین ,  شیرق  زا  يدر  هـیـچ مـ متـسه ـ . 
هنیب (ص )  ادخ لوسر   (( هنم دهاش  هولتی  هبر و  نم  ۀنیب  یلع  ناک  نمفا  (( ؟  یناوخ یمن  ار  دوه  هروس  رگم  دومرف :  ترـضح  تسا ؟  هدش 

هک دنا  هدروآ  هیآ  نیا  هرابرد  ع )   ) یلع زا  رکاسع  نبا  ـه و  یودر ـن مـ با متـسه .  وا  دوخ  زا  یهاوگ  نم  دراد و  شراگدرورپ  بناج  زا  يا 
هدروآ ع )   ) یلع زا  يرگید  قیرط  زا  هیودرم  نبا  متسه  وا  دوخ  زا  يدهاش  نم  دراد و  شراگدرور  ـ پزا يا  هنیب  (ص )  ادخ لوسر  دومرف : 

 : ـیـح ضو تـ تسا .  یلع   (( هنم دهاش  هولتیو   )) متسه و نم  هبر ))  نم  ۀنیب  یلع  ناک  نمفا   : )) دومرف (ص )  ادخ لوسر  دومر :  ـت کـه فـ سا
نب سابع  نبدمحم  دیوگ :  یم  دوعـسلادعس ))  )) باتک رد  سوواط  نب  دیـس  تسا  هدرک  لقن  هماع  قیرط  زا  ار  تیاور  نیا  ری  ـه نـظـ مال عـ
یبا نب  یلع   (( هنم دـهاش   )) زا دوصقم  هک  تسا  هدرک  تیاور  اـه , نآ  ياهدنـس  رکذ  اـب  قیرط  شـش  تصـش و  زا  دوخ  باـتکرد  ناورم 
نایم زا  يدرم  تسا  هدـش  لزان  وا  هرابرد  ادـخ  باتک  زا  هیآ  ود  ای  کـی  هک  نیا  رگم  تسین ,  شیرق  زا  يدرم  چـیه  تسا ـ .  ع )   ) بلاـط
نمفا  :)) هک يا  هدناوخ  ار نـ دو  هرو هـ هیآ سـ نیا  ایآ  دومرف :  تسا ؟  هدش  لزان  هچ  امـش  دوخ  هرابرد  نینمؤملاریما ,  يا  تفگ :  تعامج 

نم ۀنیب  یلع  ناک  نمفا  (( ـ .  متـسه دهاش  نآ  نم  دراد و  هنیب  شراگدرورپ  بناج  زا  دـمحم  هنم ؟))  دـهاش  هولتیو  هبر  نم  هنیب  یلع  ناک 
زا ادخ  لوسر  هنم : ـ ))  دهاش  هولتیو  هبر  نم  ۀـنیب  یلع  ناک  نمفا   )) هیآ هرابرد  متـسه ـ .  نم  هنم ))  دـهاش  هولتی   )) تسادـمحم و هبر )) 
هک مدوب  هتسشن  ص )   ) یبنلا دجسم  رد   ( (ع رقاب ترضح  اب  نم  اطع : نب  هّللادبع  متسه ـ .  نم  دهاش  نآ  تشاد و  هنیب  شراگدرورپ  بناج 

ـت سا نامه کـسـی  درم  نیاردپ  دنیوگ  یم  مدرک :  ضرع  (ع )  رقاب ترضح  هب  تسا  هتسش  يا نـ ـه  شو رد گـ مال  نب سـ هّللادبعرـسپ  مدید 
لزانوا هرابرد  هیآ  نیا  هک  ـت  ـسا ع )   ) ـب لا یبا طـ نب  یلع  نانمؤم  ریما  سک  نآ  هکلب  هن ,  دومرف :  ترـضح  تسوادزن  باـتک  مل  کـه عـ

یبا نب  یلع  نانمؤم  ریماو  تشاد  يا  هنیب  شراگدرورپ  بناج  زا  ربمایپ  هنم ,))  دـهاش  هولتیو  هبر  نم  ۀـنیب  یلع  ناـک  نمفا   : )) تسا هدـش 
وریپ هک  یسک  نآو  تسا  (ص )  ادخ لوسر  دراد , هنیب  شراگدرورپ  بناج  زا  هک  یسک  نآ  (ع : )  رقاب ما  ـ ما دوب ـ . وا  يدوخ  دهاش  بلاط 

یثیدـح رد  ع ـ )   ) قداص ماما  وا ـ . يایـصوا  کـیاکی  سپـسو  تسا  ع )   ) نینمؤملاریما دـشاب , یم  ترـضح  نآ  دوخ  زا  دـهاش  تسوا و 
ار وت  طرـش  شیرق  دمحم , يا   : دنتفگ دنتـشگرب و  (ص )  اد لوسر خـ دزن  ورمع  نب  لیهـس  فنحا و  نب  صفح  هیبیدح : ـ  حلـص  نوماریپ 
تساوخ و تاودو  ملق  (ص )  ادخ لوسر  سپ ,  دنتفریذپ  شن ,  ـ ید ـی نـسـبـت بـه  ـس ندر کـ روبجم نـکـ مالـسا و  نید  ندوب  دازآ  هرابرد 
 : ور گـفـت لیهــس بـن عـمـ مـیحرلا  نـمحرلا  هـّللا  مـسب  تشوـن :  ع )   ) نینمؤـملاریما سیوـنب  دوـمرفو :  دز  ادـص  ار  ع )   ) نینمؤـملا ریما 

ـمـک ـسا بـ  )) ـس یو بـنـ دو :  ـ مر فـ  ( (ص اد لو خـ ـ ـسر مهللا ))  کمـساب   )) سیونب تناردـپ  دـننام  میـسانش  یمن  نامحر  ماـن  هب  ییادـخام 
نارـس ادـخ و  لوسر  دـمحم  نایم  تسا  يا  هماندـهع  نیا  تشون :  سپـس  نینمؤملاریما  تسادـخ  ياه  مان  زا  یکیزین  نیا  اریز  مه ,))  ـلـ لا
تـسا يا  هماند  نیا عـهـ سیونب :  میدیگنج  یمنوت  اب  هک  یتسه  ادخ  لوسر  وت  میتشاد  لوبق  ام  رگا   : تف زا گـ ور بـ نب عـمـ لیهـس  شیرق 

رارقا امش  دنچ  ره  متسه ,  ادخ  لوسر  نم  دو :  ـ مر فـ (ص )  ادخ لوسر  يراد ؟  گنن  دوخ  بسن  زا  ایآ  دمحم , يا  هّللادبع  نب  دمحم  نایم 
ار امـش  مان  زگره  نم  درک :  ضرع  ص )   ) ـنـیـن مؤ ـمـ لار ـیـ ما هّللاد  مـحـمـد بـن عـبـ  : سیونب نک و  كاپ  یلع ,  يا  دومرف :  سپـس  دینکن 

يا همان  حلص  نیا  تشون :  سپس  درک  كاپ  ار  هّللا  لوسر  هملک  شکرابم  تسد  دو بـا  خـ (ص )  اد لو خـ ـ سر كاپ نـمـی کـنـم  توبن  زا 
, دریگن ترو  نا جـنـگـی صـ ـشـ نا لا مـیـ ـ ـس هدا  هک تـ دندرک  قفاوت  نانیا  ورمع  نب  لیهـس  شیرق و  نارـس  هّللادبع و  نب  دمحم  نایم  تسا 
 , مینارورپن لد  رد  ار  همانحلـص  نداهن  اپ  ریز  دادرارق و  داوم  هب  تنایخ  دصق   , مینزن تراغ  تقرـس و  هب  تسد  میوشن ,  رگیدـکی  ضرعتم 

ـیـن یآ نامیپ و هـم  مه  شیرق  اب  دشاب  هتشاد  تسود  هک  ره  دشابدازآ و  دوش  نید  مه  نامیپ و  مه  دمحم  اب  دشا  هتـشاد بـ تسود  هک  ره 
نارایزا رگا  دوش و  درتسم  دـش و  قحل  دـمحم مـ نارای  هب  شتـسرپرس  یلو و  هزاـجا  نودـب  یـسک  شیرق  زا  هچناـنچ  دـشاب  دازآ  زین  دوش 

رازآ و دروم  دنشاب و  دازآ  ناشنید  هرابرددارفا  دشاب و  دازآ  راکشآ و  رد مـکـه  مالـسا  دوشندرتسم  وا  هب  ددنویپب  شیرق  هب  یـسک  دمحم 
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نآ جـا رد  زور  هس  دنیایب و  هکم  هب  هدنیآ  لاس  دندرگرب و  هدرک  يراددوخ  هکم  هب  دورو  زا  لاسما  شنارای  دـمحم و  دـنریگن  رارقریقحت 
نیا بلاـط  یبا  نب  یلع  دـنرواین  هکم  هب  دوخ  اـب  يرگید  رازفا  گـنج  , دراد دوـخ  اـب  رفاـسم  هک  يا  هدـش  فـالغ  ریـشمشزج  ـنـد و  نا بـمـ
دیق زا  ارم  مان  هک  نیا  زاوت  یلع ,  يا  دومرف :  (ص )  ادـخ لوسر  سپـس  دـنداد . یهاوگ  نآرب  راصناو  نارجاهمو  تشون  ار  حلـص  دادرارق 
نیا نادـنزرف  ربارب  رد  رابجالاب , يدـنمدرد و  اب  زینوت , درک , ربمایپ  قح  هب  ار  نآ کـه مـ ـنـد بـه  گو ـ ـس يدومن  يراددوخ  ینک  كاپ  توبن 

تیاضر ـیـن جـنـگ بـه حـکـمـیـت  فر دیسر و طـ ارف  نیفص  زور  نوچ  ـهـا بـعـد ) لا (سـ داد ـی  هاو يز تـن خـ ـت بـه چـنـیـن چـیـ عا جـمـ
نب ورمع  نایفـس ))  یبا  نب  ۀیواعم  بلاط و  یبا  نب  یلع  نینمؤملار  ـیـ ما نا  تسا مـیـ يا  همانقفاوت  نیا   : )) تشون  ( ع  ) نینمؤملاریما , دـنداد

نا عـلـی تسا مـیـ يا  همانقفاوت  نیا  سیونب :  سپ ,  میدیگنج  یمنوت  اب  هک  یتسه  نینمؤملا  ریما  وت  میت  ـ ـشاد لو  ام قـبـ رگا  تفگ :  صاع 
لوسر (ص )  وا لوسر  دومرف  تسار  ادخ و  دومرف  تسار   : دومرف ع )   ) نینمؤملاریما ماگنه  نیا  رد  نایفـس  یبا  نب  ۀیواعم  بلاط و  یبا  نب 

تشون .  ار  همانحلص  هک  هاگ  نآ  داد  ربخ  نم  هب  ار  عوضوم  نیا  (ص )  ادخ

 : دومرف وا  هب  (ص )  اد لوسر خـ دوب   ( ع  ) بلاـط یبا  نب  یلع  حلـص  نیا  رد  (ص )  ادـخ لوـسر  بتاـک  هک  دـیوگ  یم  بعک  نب  دـم  مـحـ
دمحم زج  يزیچ  هک  نیا  زا  دـیزرو و  یم  يدـن  اما عـلـی کـ ورمع  نب  لیهـس  هّللادـبع و  نب  دـمحم  نایم  تسا  يا  همانقفاوت  نیا  سیونب : 

 ( ع  ) یلع ماگنه  نیا  رد  داد  یهاوخ  نت  یتساوخرد  نینچ  هب  رابجالاب  ـیـز  نو تـ دو : ـ مر فـ (ص )  ادخ لوسردرک  یم  ابا  دـسیونب , هّللا  لوسر 
درک ضرع  ع )   ) یلع نک  كاپ  ار  نآ  یلع ,  دومرف :  وا  هب  (ص )  ربمایپ تسا :  هدمآ  ـگـر  ید رد نـقـلـی  تشون .  دـنتفگ , نانآ  ار  هچ  نآ 

و راذگب , هملک  نآ  يور  ار  مدوخ  تشگنا  دومرف :  ادخ  لوسر  دنک  یمن  يرای  توبنزا  امـش  مان  ندرک  كاپ  هب  متـسد  هّللا ,  لو  ـ ـسر ای  : 
وت تساوـخ و  دــنهاوخ  يزیچ  نـینچزی  زا تـو نـ يدوز  هـب  دوـمرف :  ع )   ) نینمؤـملاریما هـب  درک و  كاـپ  ار  نآ  دوـخ  (ص )  ادــخ لوـسر 

ربمایپ و ناکرـشم  هک  هیبیدح  حلـص  زور  رد  ع : )   ) یلع ماما  درک ـ . مامت  ار  همان  سپـس  نینمؤملاریما  تفریذپ  یهاوخ  ار  نآ  هنادـنمدرد 
دنتـشون يا  همانحلـص  دوخ  نایم  درک و  هحلاصم  نانآ  ابادخ  لوسر  دوش , مارحلا  دجـس  دراو مـ دندادن  هزاجاو  دندنادرگرب  ار  شناهارمه 

شیرق و  (ص )  ادـخ لوسر  دـمحم  ناـیم  تسا  يا  هتـشون  نیا  مهللا ,  کمـساب  متـشون :  مدوب  نم  همانحلـص  ـب  تا کـ دو :  ـ مر فـ ع )   ) یلع
وا وت , فنا  مغر  هب   : متفگ نم  ـت  ـشاد او نـ ـ عد اـب تـو  یـسک  رگید  یتسهادـخ  لوسر  وـت  هک  میتـشاد  لوـبق  رگا  تفگ :  ورمع  نب  لـیهس 

یهاوخ نت  یتساوخرد  نینچ  هب  زین  وت  نم  زا  دـعب   , یلع يا  سیون  ـد بـ هاو وا مـی خـ هچ  نآ  دومرف :  نم  هب  ادـخ  لوسر  تسادـخ  لوسر 
تسا يا  هت  ـ شو نیا نـ میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  متشون :  متشون ,  یم  ار  نایماش  دوخ و  نایم  همانحلص  هک  ینامز  دومرف :  نینمؤملا  ریما  داد 

وت اب  هک  یتسه  نینمؤملاریما  وت  ـتـیـم  ـشاد لو  ـر قـبـ گا دنتفگ :  صاع  نب  ورمعو  هیواعم  نایفـس  یبا  نب  ۀـیواعم  نینمؤملاریما و  یلع  نایم 
 . مدرب یپ  (ص )  ادخ لوسر  هتفگ  تیناقحو  یتسرد  هب  سپ ,  دیسیونب  دیهاوخ  یم  هچ  نآ   : متفگ میدیگنج  یمن 

 (. ع  ) ناربمایپ نداد  یهاوگ 

زا شیپ  هکار  تاروت  متس  امش هـ يوس  هب  ادخ  هداتسرف  نم  لیئارسا ,  نادنزرف  يا  تفگ :  میرم  رـسپ  یـسیع  ـی کـه  ما و هـنـگـ  :. )) نآرق
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لیـالد ناـنآ  يارب  یتـقو   , سپ مرگتراـشب  تسا ,  ـمـد  حا شماـن  دـیآ و  یم  نم  زا  سپ  هک  يا  هداتـسرف  هب  منک و  یم  قیدـصت  هدوب  نم 
ارف مالـسا  يوس  هب  هک  نآ  دوجواب  هک  تسا  سک  نآ  زا  رتراک  ـتـمـ ـس ـی  ـس تسا و چـه کـ راکـشآ  يرحـس  نیا  دـنتفگ :  دروآ , نشور 

سرد ربماـیپ  هداتـسرف ,  نـیا  زا  هـک  ناـنام  هـ ((. )) دـیامن یمن  هار  ار  راکمتـس  مدرم  ادـخ  و  ددـنب ؟ یم  غوردادـخ  رب  دوـش , یم  هدـناوخ 
نایدا و ناوریپ  اب  (ع )  اضر ترضح  هرظانم  رد  دننک ـ .)) یم  يوریپ  , دنبای یم  هتشون  لیجنا  تاروت و  رد  دوخ  دزن  ار  وا  مان  هک  هدناوخان , 

یسوم دو :  ـ مر فـ ـا(ع )  ضر تر  ـ ـض حـ ینک .  یم  تباث  ار  (ص )  دمحم توبن  هنوگچ  تفگ :  تولاجلا  سار  تسا .  هدمآ  فلتخم  دیاقع 
نک تباث  تفگ :  تولاجلا  سار  دنا . هداد  تداهـش  وا  توبن  هب  نیمز ,  يوررد  ادـخ  نیـشناج  نیا  دواد , میرم و  نب  یـسیع  نارمع و  نب 

شرافـس لیئارـسا  ینب  هب  یـسوم  هک  یناد  یم   , يدوهی يا  دومرف :  (ع )  اضر تر  ـ ـض حـ تسا .!  هتفگ  يزیچ  نینچ  نارمع  نب  یـسوم  هک 
يدنواش ـ یو زا خـ رگا  دـیهد  شوگ  شنانخـس  هب  دـینک و  قیدـصت  ار  وا  دـمآ  دهاوخامـش  ناردارب  زا  يربما  هد پـیـ ـنـ یآ رد  دومرفو :  درک 
نادـنزرف زا  ریغ  یناردارب  لیئارـسا  نادـنزرف  ایآ  يراد ,  عالطا  دـنراد  رگیدـکیاب  ع )   ) میهاربا بناج  زا  هک  یبسن  لیعامـسااب و  لیئارـسا 

ناردارب زا  ایآ  دومرف :  (ع )  اضر ترضح  مینک .  یمن  در  ار  نآ  ام  تسا و  یسوم  نخس  نیا  تفگ :  تولاجلا  سار  دنا . هتـشاد  لیعامـسا 
رد یبلطم  نینچ  هک  نیا  هن  ایآ  دومرف :  (ع )  اضر ترـضح  هن .  تفگ :  تسا .  هدمآ  امـش  يارب  (ص )  دمحم زا  ریغ  يربمایپ  لیئارـسا  ینب 
یم راکنا  ایآ  دومرف :  (ع )  اضر ترـض  حـ ینک .  ناـیب  نم  يارب  تاروت  زا  ار  نآ  مراد  تسود  اـما  ارچ , تفگ :  دراد . تقیقح  امـش  ناـیم 

راکـشآ ام  يارب  ناراف  هوک  زاو  دنکفا  وترپ  مدرم  يارب  ریعاس  هوک  زا  دمآ و  انیـسروط  بناج  زا  رون  دـیوگ :  یم  امـش  هب  تاروت  هک  ینک 
مـن بـه تـو مـی دو :  ـ مر فـ ـا(ع )  ـضر تر  ـ ـض حـ مناد .  یمن  ار  اه  نآ  ریـسفت  اـما  مناد ,  یمار  تـالمج  نیا  تفگ :  تولاـجلا  سار  دـش .
رد دـنوادخ  هک  تسا  یلاعت  كرابت و  يادـخ  یحو  رو , نآ نـ زا  دو  ـ ـص ـد,مـقـ مآ انیـس  روط  بناج  زا  رون  دـیوگ :  یم  هک  نیا  اما  میوگ 

تسا کـه یهوک  ناـمه  دوصقم  دـنکفا , وترپ  مدرم  يارب  ریعاـس  هوک  رد  و  دـیوگ :  یم  هک  نیا  دومرف و  لزا  یـسوم نـ رب  انیـس  روط  هوک 
, دش راکـشآ  ام  يارب  ناراف  هوک  زاو  دیوگ :  یم  هک  نیا  داتـسرف و  یحو  وا  هب  لجوزعدنوادخ  دوب  نآ  يور  ع )   ) میرم نب  یـسیع  یت  ـ قو

یبـن يایعـش  تناراـی ,  وت و  دوـخ  هتفگ  بـه  تسا .  هار  زور  ود  یکی  هکم  هوـک و  نآ  ناـیم  هک  هکم  ياـه  هوـک  زا  تسا  یهوـک  دوـصقم 
غـالا نآ  يرتـشا  رب  راوس  يرگیدو  دوب  یغـالا  رب  راوس  یکی  دیـش :  ـ خرد اـه  نآ  يارب  نیمز  هک  مدـید  هراوس  ود  تسا :  هتفگ  تاروترد 
غـالا نآ  دومرف :  تر  ـ ـض حـ نک .!  هاـگآ  ود  نآزا  ارم  امـش  مناد  یمن  تفگ :  تولاـجلا  سار  یـسک .  هچ  راوس  رتـشا  نآو  تسیک  راوس 

 . منک یمن  شراـکنا  هن ,  تفگ :  یتـسه .  تراوـت  رد  يزیچ  نینچرکنم  اـیآ  تسا  (ص )  دـمحم راوـس  رتـشا  نآ  تـسا و  یـسیع  راوـس ,
باتک و  هتفگ ـ  وا  دومر :  فـ شمـسانش .!  یم  الماک  يرآ ,  تفگ :  یـسانش . ؟  یم  ار  یبن  قوقیح  ایآ  دومرف :  سپـس  (ع )  اضر ترـضح 

واد ـ ـش وا پـر  ـت  ما ـمـد و  حا ـبـیـح  ـس ـر تـ کذ زا  نا هـا  ـمـ ـسآ ودروآ  ار  نایب  ناراف  هوک  زا  لاعتم  يادـخ  هک  تسا ـ  نآ  يایوگ  زین  اـمش 
شدوصقم يدیدج ـ  باتک  سدقملا  تیب  یناریو  زا  دعب  زین  یکشخ  رد  هک  نانچ  ـمـ هدروآ رد مـی  تکرح  هب  ایرد  رد  ار  دوخ  ناراو  سـ

هتفگ ام  تسا و  هتفگ  یبن  قوقیح  ار  نیا  هتبلا  تفگ :  تولاجلا  سار  يراد .  ناـمیا  نآ  هبو  يریذـپ  یمار  نیااـیآ  دروآ  یم  ـ  تسا نآرق 
هرود زا  دعب  ایادخ ,  : تسا هتفگ  یناوخ ,  یم  ار  نآ  وت  هک  دوخ  روبزرد  زین  (ع )  دواد دومرف :  (ع )  اضر ترـضح  مینک .  یمن  راکنا  ار  وا 

. دشاب هتشاداپرب  ار  تنس  ترتف ,  هرود  زا  دعب  هک  یسانش  یم  يربمایپ  (ص )  دمحم زا  ریغ  ایآ  تسرفب  ار  تنس  هدنراد  ـا  پر نآ بـ تر ,  فـتـ
تسا ع )   ) یسیع وا  زا  دوصقم  نکیل  مینک ,  یمن  شراکنا  میراد و  لوبق  ار  نآ  ـا  مو ـت  ـسا دواد  ـن گـفـتـه  یا تو گـفـت :  ـ لا ـجـ لا سار 

هک ینامز  ات  هکلب  درکن , تفلاخم  تنس  اب  یـسیع  هک  يرادن  ربخ  سپ  دومرف :  (ع )  اضر ترـضح  تسا .  ترتف  هرود  نامه  وا  راگزور  و 
سپ دور و  یم  نمادکا  نز پـ نآ  رسپ   : تسا هدش  هتشون  لیجنا  رد  دوب  قفاوم  تاروت  تن  ـ ـس بـا  در , الا بـ دو بـ يو خـ ـ ـس ار بـه  وا  دنوادخ 

یم یهاوگ  نم  تیناقح  هب  ودزاس  یم  نشور  ام  يار شـ ار بـ يزیچ  ره  دنک و  یم  کبـس  ار  نارگ  ياهراب  وا  دیآ و  یم  اطیلقراف )) )) وا زا 
نامیا لیجنا  هتفگ  نیا  هب  ایآ  دروآ  یم  لیوات  امش  يارب  وا  مدروآ و  لاثما  امـش  يارب  نم  مداد  یهاوگ  وا  ندمآ  هب  نم  هک  نانچمه  دهد ,

یم هک  یباتک  نآ  هب  ار  امـش  دومرفو :  درک  لاؤس  دوهی  زا  (ص )  ادـخ ربمایپ  منک ـ .  یمن  شراکنا  يرآ ,  تفگ :  تولاجلا  سار  يراد . 
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؟ دـیآ یم  امـش  يوس  دـمحا  مان  هب  يربمایپ  هک  هتفگ  هداد و  تراـشب  نم  ندـمآ  هب  یـسیع  هک  تسا  هدـمآ  نآ  رد  اـیآ  , دـنگوس دـیناوخ 
اه نوخو  ینک  یم  لالح  ار  لاوما  وت  هک  اریز  دیآ , یمن  نامـشوخ  وت  زا  اما  میبای ,  یم  ار  وت  مان  نامباتکرد  ام  يرآ ,  دـنتفگ :  نایدوه  یـ

لاؤس هب  خسا  رد پـ دشاب ـ .))  شناگداتسرفو  وا  ناگتشرف  ادخ و  نمشد  هک  یسک   : )) داتـسرفورف ار  هیآ  نیا  دنوادخ  سپ ,  يزیر  یم  ار 
ماگنه  ) مردامو متـسه )   ) یـسیع تراشب  میهاربا و  ياعد  نامه )  نم  ( : ـ )  تسا هدوب  ربمایپ  نامز  هچ  زا  هک  نیا  و   ) ناشیا راـک  زاـغآ  زا 
دمحم ناحبـسدنوادخ  هک  نآ  ات  ع : )   ) یلع ماما  دش ـ . نایامن  ماش  ياه  خاک  نآ  رثاربو  دیآ  یم  نوریبوا  زا  هک  دید  ار  يرون  نم )  دلوت 
هناـشنو دوب  هدـش  هتفرگ  ناـمیپ  وا  ندـمآ )  هب  نداد  تراـشب   ) يارب هتـشذگ )   ) ناربماـیپ زا  هک  یلاـحرد  تخیگنارب  ار  ص )   ) هّللا لوسر 

رب ـ ما هک پـیـ هاگ  نآات  تخیگنا  مهاوخرب  یناربمایپ  ناهاش و  وت  لـسنزا  نم  هک  درک  یحو  بوقعی  هب  دـنواد  خـ تشاد ـ .  ترهـش  شیاـه 
میهاربا باتک  رد  یبع :  ـ ـش تسا ـ .  دمحا  شمان  ناربمایپ و  متاخ  وا  دنزاس و  یم  ار  سدقملا  تیب  دـبعموا  تما  هک  منک  ثوعبم  ار  یکم 

ـ . دوش هتخیگنارب  تسا  ناربمایپ  متاخ  هک  یما  ربمایپ  هک  هاگ  نآ  ات  دمآدهاوخ , دیدپ  اه  موق  اه و  موق  وت  نادـنزرف  زا  تسا :  هدـمآ  (ع ) 
هچوـک و رد  هن  نشخ و  هن  تسوخدـنت و  هن  تسا ,  نـم  هدـیزگرب  هدـنب  دـمحم  تـسا :  نـینچ  تاروـت  رد  (ص )  ربماـیپ تافـص  بـعک : 

شهاگترجه تسا و  هکم  شهاگداز  , دنک یم  تشذگ  دشخب و  یم  هکلب  دهد , یمن  خساپ  يدب  اب  ار  يدب  دزادـنا  یم  هار  هب  وهایهرازاب 
یباتک نم  تفگ :  یم  دوب , دوهی  درف  نیرتملاع  هک  اطاب  نب  ریبز  شردـپ :  زا  رفعج  نب  دـیمحلاد  عـبـ ماـش ـ .  رد  شا  ییاورناـمرفو  هنیدـم 

ینب  ) ظرق نیمزرـس  رد  هک  دوب  هدـش  دایدـمحا  مان  هب  يربمایپ  زا  باتک  نآ  رد  تشاد  یم  هگن  ناهنپ  نم  زا  ار  نآ  مردـپ  هک  مدرک  اد  پـیـ
, دوب هدشن  ثوعبم  زونه  (ص )  ربمایپ هک  ینامز  شردپ و  گر  زا مـ دعب  ریبز  تسا  نانچ  نینچ و  شتایـصوصخ  دنک و  یم  روهظ   ( هظیرق
درک و كاـپ  ار  باـتک  نآ  بلاـطم  تسا ,  هدرک  روـهظ  هکم  رد  (ص )  ربمایپدینـش هک  نـیمه  اـما  درک  یم  وگزاـب  اـهراب  ار  بـلطم  نـیا 

باتک رد  ار  (ص )  ادـخ لوسر  مان  هظیرق  ینب  دوهی  هلمن :  وبا  تسین ـ .  ربماـیپ  نآ  صخـش  نیا  تفگ :  دومن و  ناـمتک  ار  ربماـیپ  عوضوم 
لوسر نوچ  اما  دـنک  یم  ترجه  ام  دزن  هبو  تسیچوا  ناـشن  ماـن و  هک  دـنداد  یم  شزومآ  دوخ  ناـکدوک  هب  دـندناوخ و  یم  دوخ  ياـه 

هب نارجن  ناگدنیامن  هک  یماگنه  تسینربمایپ ـ .  نآ  صخش  نیا  دنتفگ :  دندرک و  یشک  قحودندیزرو  تداسح  درک , روهظ  (ص )  ادخ
سرادم بحاص  اوشیپ و  فقـسا و  سیئر و  ینید و  ملا  وا عـ دو  نا بـ ـ نآ نایم  ردزین  هعیبر  نب  ۀمقلع  نب  ثراحلا  وبا  دـندمآ , ربمایپروضح 

درم و نآداب  نوگنرـس  تفگ :  شردارب  دز  نیمز  هب  ار  وا  ثراح  وبا  رتسا  ـا  قا ـفـ تا ـت  ـشاد ـتـی  لز ردـق و مـنـ ناـشیا  ناـیم  رد  دوب و  ناـنآ 
یس وا کـ ـی ؟  هد ما مـی  ـنـ ـشد تسا  ناربمایپ  زا  هک  ار  يدرم  اداب , نوگنرـس  تدوخ  تفگ :  ثراحوبا  دوب  (ص )  ادخ لوسر  شدوصقم 

وا نید  نتفریذپ  زا  وت  عنام  زیچ  هچ  پـس ,  شردار گـفـت :  بـ تسا !  هدمآ  تاروترد  شمان  هداد و  ار  شندـمآ  تراشب  یـسیع  هک  تسا 
زج يزیچ  ناـهاوخ  ناـنیا  دـنا و  هتخاـس  رـالاس  دوخ  رب  ار  اـمو  دـنا  هتـشاد  یمار  ـد و گـ نا هداد  يرتـهم  ار  اـم  موـق  نیا   : تفگ دوـش ؟ یم 

. دنتسین وا  اب  تفلاخم 

 . باتک لها  نادنمشناد  نداد  یهاوگ 

نیا هب  ار  هچ  نآ  نو  و چـ (( .)) ؟ دـنراد عالطا  نآ  زا  لیئارـسا  ینب  ياملع  هک  تسین  ینـشور  لـیلد  دوخ  نیا  ناـنآ ,  يارب  اـیآ   :. )) نآرق
 : دـنیوگ یم  هدـش  ریزار  ـ ـس نا  ـ ـش ـ نا ـمـ ـش زا چـ ـک  ـشا دـنا  هتخانـش  هک  یتـقیقح  نآ  رثا  رب  ینیب  یم  دنونـشب ,  , تسا هدـش  لزاـن  ربماـیپ 
نآ لاح  میرواین ,  نامیا  تسا  هدیسر  ام  هب  قح  زا  هچ  نآ  ادخ و  هب  ارچ  سیونب  ناهاوگ  هرمز  رد  ار  ام  سپ  میدروآ  نامیاام  اراگدرورپ ,
دزن زا  نآرق  نیا  رگا  دیهد , ربخ  نم  هب  بـگـو :  (( .)) ؟ دروآ رد  تشهب )  هب   ) ناگتـسیاش هورگ  اب  ار  ام  نامراگدرورپ  هک  میراد  مشچ  هک 

دشاب هدروآ  نامیا  هداد و  یهاوگ  تاروت )  اب   ) نآ تهباشم  هب  ـل  یئار ـ سا ناد  ـ نزر زا فـ يدهاش  دیـشاب و  هدش  رفاک  نادب  امـش  ودشاب  ادخ 
هب هک  یناسک   )) هیآ نو  چـ دنک ـ .)) یمن  تیاده  ار  راکمتـس  موق  ادخ  هتبلا  دیتسین ) ؟ هارمگامـش  مه  زاب  ایآ   ) دیـشاب هدومن  ربکت  امـش  و 
هب باطخ  نب  رمعدش  لزان  دنـسانش ))  یم  ار  دوخ  نارـس  هک پـ هنوگ  نامه  دنـسانش , یم  ار  دـمحم )  ) وا میداد  ینامـسآ )   ) باتک ناشیا 
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, دشاب امش  نایم  رد  هاگره  مسق  اد  بـه خـ  , يرآ گـفـت :  ـیـد ؟ سا ـنـ ـش ار مـی  دو مـحـمـد  باتکردامـش خـ ایآ  تفگ :  مالـس  نب  هّللادبع 
رد ار  دوخ  دنزرف  هاگر  ـ ها زا مـ کی  ره  هک  هنوگ  نامه  میسانش  یم  تسا ,  هتشاد  نایب  نامیارب  وا  زا  دنوادخ  هک  یتاف  ـ ـص ـق  یر ـ طزا ار  وا 
ـ  مسانش یم  مدنزرفزارتهباردمحم  نیا  نم  , دروخ ـی  مد ـنـ گو وا سـ هب  مالس  رسپ  هک  نآ  هب  دنگوس  دسانـش  یم  , دنیبب ناکدوک  رگید  نایم 
 : دنتفگ اه  نآ  هب  دنداتسرف و  برثی  نایدوهیدزن  ار  رگید  رفن  دنچ  طیعم و  یبا  نب  ۀبقع  همقلع و  ثراح بـن  نب  رضن  شیرق ,  سابع :  نبا 
دز ـت نـ ـسا هداد  خر  نا مـا  ـیـ مرد هک  یعوضوم  رطاخ  هب  ام  دنتفگ : دندش و  دراو  هنیدم  هب  هدع  نآ  دـینک  لاؤس  دـمحم  هرابرد  نآزا هـا 
زج ینامحرام  هک  یلاح  رد  تسا ,  نامحر  هداتـسرف  شدوخ  لاـیخ  هب  دـیوگ و  یم  یگرزب  نخـس  ریقح , میتی و  یناوج  میا  هدـمآ  اـم  شـ

نایب نانآ  يارب  ار  ربمایپ  فاصوا  شیرق ,  ناگداتـسرفدییوگب  اـم  يارب  ار  وا  فاـصوا  دـنتفگ :  ناـیدوه  یـ میـسانش .  یمن  هماـمی  ناـمحر 
دید دو خـنـ نا یـهـ زا مـال یـ یکی  ام  ناگیامورف   : دـنداد باوج  دـنا ؟ هدـش  وا  وریپ  یناـسک  هچ  امـش  ناـیم  زا  دـنتفگ :  ناـیدوهی  دـندرک 

مل وا   )) جـمـلـه ریسفت . دنتسه . وا  اب  مدرم  نیرت  نمشد  شموق  هک  میناد  یم  میناد و  یمار  شتافص  هک  تسا  يربمایپ  نامه  نیا  تفگو : 
ایآ  : ینعی ددرگ  یم  رب  (ص )  ربمایپ رب  نآ  لوزن  ربخاـی  نآرق  ربخ  هب  هملعی ))  نا   )) ریمـض لیئارـسا ,))  ینباـملع  هملعی  نا  ۀـیآ  مهل  نکی 

هناشن تسا ,  هدمآ  نیشیپ  ناربمایپ  ياه  باتک  رد  ترا  ـ ـش ناو بـ رب تـو کـه بـه عـنـ نآ  لوزن  ای  نآرق  ربخ  زا  لیئارـسا  ینب  ياملع  یهاگآ 
رفاک هک  یناسک  رب  شراظتنا )  رد   ) زاب رید  زا  و   )) هیآ هراـبرد  هک  ناـنچمه  تسین ؟  وت  توبن  تیناـقح  ـتـی و  ـسرد يارب  ناکرـشم  رب  يا 

اه برع  رب  وا  هیاس  ردات  دندرک  یم  وزرآ  دنداد و  یم  تراشب  (ص )  ربمایپروهظ هب  نایدوهی  میتفگ ,  دنتـسج )) یم  يزوریپ  دندوب  هدـش 
نآ ندـمآ  هب  ناشیاه  باـتک  رد  هک  دـندرک  فارتعا  دـندروآ و  مالـسا   ( (ص ربماـیپ راـگزور  رد  دوهی  ياـملع  زا  يا  هدـع  دـنوش . زوریپ 

دوهی توادع  دنا و  هدش  لزان  ترجه  زا  شیپ  هک  تسا  یکم  ياه  هروس  نیتسخن  زا  ارعش )  ) هروس نیا  تسا  هدش  هداد  تراشب  ترـضح 
زا يا  هراپ  یلک ,  وحن  هب  دنچ  ره  هک ,  دوب  نآ  دـیما  دوب و  هدـی  ـ ـسر ترجه نـ زادـعب  نامز  هب  اه  نآ  توادـع  دـح  هب  زونه  (ص )  ربمایپاب

لیئارـسا یبن  نم  دـهاش  دهـشو  هب  مترفک  هّللادـنع و  نم  ناک  نا  متیارا  قـل   )) جـمـلـه دـنروآ . نابز  هب  , دوب ناشرایتخا  رد  هک  ار  یقیاقح 
یمرب نآر  بـه قـ دیآ ـ  یم  تسد  هب  بلطم  قایـس  زا  هک  هنوگ  نآ  هلثم ـ ))   )) و هب ))   )) و ناک ))   )) ریامـض متربکتـساو ,))  نمف  هلثم  یلع 
دننامه نآرق ,  لثم  زا  دارم  تسا و  طر یـکـی  ود شـ ره  يازج  تسا و  طرش  رب  فوطعم   (( لیئارسا ینب  نم  دهاش  دهشو   )) هلمج ددرگ و 

دهاش نآ  ینعی  متربکتسا ))  نمف و   )) هلمج تسا  ع ,)   ) یسومرب هدش  لزا  ـلـی نـ صا تاروت  نامه  ینعی  یهلا ,  فراعمو  نومضم  رد  نآ 
يازج يارب  تسا  یلیلعت  نیملاـظلا ))  موقلا  يدـهی  ـال  هّللا  نا   )) هل جـمـ دروآ . ناـمیا  شنداد  تداهـش  زا  دـعب  روکذـم  یلیئارـسا  هاوگ  و 

راکمتـس امـش  ایآ   )) هن دشاب  یم  دیتسین )) هارمگ  امـش  ایآ   )) ازج نیا  رهاظ  ـ لا ـد و عـلـی  ـشا ـی بـ ماز نآ جـ رب  لاد  طرـش و  هدـش  فذـح 
راگزاس بسان و  نا مـ ـ نآ ـت  لال یهارمگ و ضـ اب  ار  ناراکمتس  ادخ  ندرکن  تیاده  هب  ازج  لیلعت  اریز  دنا ,  هتفگ  یضعب  هک  دی )) ـتـ ـس نـیـ

 : تسا نیا  هیآ  يانعم  يرا ,  بـ دندوباراد . ار  يراکمتس )  یهارمگ و   ) فصو ود  ره  نانآ  هک  نیا  وگ  ناشیا  يراکمتس  ملظ و  اب  هن  تسا 
دهاشرفن کی  و  دیداقتعا ـ  یب  رفاک و  نادب  امش  ـی کـه  لا ـ حرد دشاب ـ  ادخ  دزن  زا  نآرق  نیا  رگا  هک  دیهد  ربخ  نم  هب  وگب :  ناکرـشم  هب 

, دیدز زابرس  هناربکتم  امـش  دروآ و  نامیا  شدوخ  وا  داد و  یهاوگ  تاروت )  رد   ) نآر فرا قـ دننام مـعـ یفراعم  دوجو  هب  لیئارـسا  ینب  زا 
هب هک  یصخش  نآ  رابخا , یضعب  قبط  دنک . یمن  تیاده  ار  ناراکمتس  هورگ  دنوادخ  اریز  دیتسین ؟ یهارمگ  رد  امـش  ایآ  تروص  نیا  رد 

ثحب دروم  هیآ  هتکن ,  نیا  هب  هجوت  اـب  سپ ,  تسا  دوهی  ياـم  ـلـ عزا مالـس  نب  هّللادـبع  دروآ , ناـمیا  شدوخ  داد و  یهاوـگ  نآرق  دـننام 
یهاوگ  ) ناتـساد هچرگ  هک  دنا  هتفگ  یـضعب  دروآ  نامیا  هنیدـم  رد  هک  تسا  یناس  زا کـ مال  ـ ـس نب  هّللادـبع  اریز  یکم ,  هن  تسا  یندـم 
یضامظ اذ بـه لـفـ ـت لـ سا یضام  مکح  رد  عوقولا  ققحم  هدنیآ  نوچ  اما  دش , عقاو  اهدعب  وا ) ندروآ  نامیا  مال و  ـ ـس هّللاد بـن  نداد عـبـ

ماقم رد  هک  هیآ  قایس  اب  اریز   , تسا سـخـنـی سـسـت  نیا سـخـن ,  نمف ))  لیئارسا  ینب  نم  دهاش  دهـشو   : )) تسا هدومرف  هدرک و  ریبعت 
, دهد یماه  نآ  هب  هدنیآ  هرابرد  ربمایپ  هک  یتسرد  رابخا  هطساو  هب  هک  دندوبن  یناس  نا کـ ـ کر ـ ـش نوچ مـ تسینراگزاس ,  تسا ,  جاجتحا 

. دنروآ نامیا  وا  هب  دنوش و  میلست  شربارب  رد 
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 (. (ص دمحم نابز  زا   ( (ص دمحم

رد نم  مدرم ,  يا  متسه ـ .  ( ادخ بناج  زا   ) ییادها تمحر  نم  نم ـ .  هدش  تیبرت  یلع  متسهادخ و  هدش  تیبرت  نم  (ص : )  ادخ ربمایپ   ـ
يا  : )) تفگ هبعک  ياه  هیاپ  نتخاـس  ماـگنه  هک  متـسه  میهاربا  ياـعد  نا  مـن هـمـ متـسه ـ .  ادـخ ) بناـج  زا   ) ییادـها یتمحر  تقیقح 

تراشب نم  روهظ  هب  هک  یـسک  نیرخآو  متـسه  میهاربا  ياعد  نامه  نم  زیگنارب ـ .))  ناشدوخزا  یلوسر  ناـنآ  ناـیم  رد  اـم , راـگدرورپ 
یشورف رخف  مدصق  متسه ـ .  مدآ  نادنزرفرورـس  نم  دشابن , ییاتـسدوخ  متـسه ـ .  ناناملـسم  هانپ  تشپ و  نم  دوب ـ . میرم  نب  یـسیع  , داد

هتخیگنارب مدرم  هک  ینا  ـ مز دزیخ ـ . یمربروگ  زا  هک  متـسه  یـسک  نیتسخن  نم  متـسه ـ .  مدآ  نادنزرف  رورـس  تمایق  زوررد  نم  تسین , 
هاگره متـسه و  نانآ  بیطخ  نم  , دنیآ رد  ادـخ  هاگـشیپ  هب  هک  هاگ  نآ  دـیآ و  یم  نوریب  روگ ) زا   ) هک متـسه  یـسک  نیتسخن  نم  , دـنوش

مناربمایپرادولج نم  دشابن , ییاتـسدوخ  تسا ـ .  ناربمایپ  ریاسزا  شیب  نم  ناوریپ  تمایق ,  زور  رد  مناشیا ـ .  هدنهد  دیون  نم  , دنوش دیمون 
یم هتفریذپ  شتعافش  هک  متسه  یسک  نیتسخن  هدننک و  تعافش  نیتسخن  نم  دشابن , ییاتسدوخ  مناربمایپ ,  متاخ  نم  دشابن , ییاتسدوخ  , 
نم دوش , یم  دراو  رابج  زیزع  يادـخرب  تماـیق  زور  هک  یـسک  نیتسخ  نـ دـبوک ـ . یم  ار  تشهبرد  هک  متـسه  یـسک  نیتسخن  نم  دوش ـ .

نیرتکیدزن نم  دندرک ـ . هچ  نم  تیب  لها  ادـخ و  باتک  اب  هک  مسرپ  یم  نانآ  زا  هاگ  نآ  متما  سپـس  نم و  تیب  لها  وا و  باتکو  متـسه 
ایند و رد  نم  درادن ـ . دوجو  يربمایپ  میرم  رـسپ  نم و  نایم  (( , 2  )) دنردامدنچ ردپ و  کی  نادنزرف  ناربمایپ  متسه ,  میرم  رـسپ  هب  مدرم 

کی نادــنزرف  یگمه  ناربماــیپ  درادــن  دوــجو  يربماــیپوا  نــم و  ناــیم  متــسه ,  مــیرم  نــب  یـــسیع  هــب  مدرم  نیرتــکیدزن  ترخآ 
ربمایپ نم  متسه ,  تمحرربمایپ  نم  متسه ,  دمحا  دمحم و  مـن  تسا ـ .  یکی  ناشنید  تسا و  نوگانوگ  ناشناردام  , دنتسهردامدنچوردپ

نم متـسه ,  امـش  نیرت  حیـصف  نم  يزرواـشک ـ .  يارب  هن  ما  هدـش  هتخیگنارب  داـهج  يارب  متـسه و  رـشاح  یفقم و  نـم  متـسه ,  هساـمح 
نیرتاوقتاب و دنوادخ ـ . دودح  هب  امش  نیرتهاگآو  متسه  امش  نیرتاورپ  ادخ  نم  تسا ـ .  رکب  نب  دعس  ینب  هلیبق )   ) نابز منابز  مشیرقزا و 

کی تفاسم  هب  هک  ما  هدش  هداد  يرای  تشحو  بعر و  هلیسو  هب  ما :  هدش  هداد  يرترب  زیچ  راهچ  هب  نم  متسه ـ .  نم  , امش نیرتسانـشادخ 
ما هدش  هداتـسرف  مدرم  همه  يوس  هب  نم  تسا :  هدش  هداد  ناربمایپرگید  رب  يرترب  راهچ  نم  بـه  دـنک ـ . یم  تکرح  نم  شیپاشیپ   , هار هام 
هک ما  هدش  يرای  تش  ـ حو بعر و  هلیـسو  هب  تسا  هدش  هداد  رارق  هدننک  كاپ  كاپ و  هاگ و  هدجـس  نم  تما  يار مـن و  ـیـن بـ مز همه  , 

: دومرف نم  هب  لجوزع  يادخ  تسا ـ .  هدش  لالح  ام  يارب  میانغ  دنکفا و  یم  بعر  نم  نانمـشد  لدرد  دنوادخ  هار ,  هام  کی  تفاسم  زا 
هک هدش  هداد  نم  هب  زیچ  جـنپ  مدادـن ـ .  يرای  نآ  اب  ار  سک  چـیه  وت  زا  شیپ  هک  یلاح  رد  مداد ,  يرای  تشحو  بعر و  هطـساو  هبار  وت 

بـه ـد , یدر لال گـ يار مـن حـ غـنـیـمـت بـ هداد شـد , رار  رو قـ هاگ و طـهـ هدجـس  نم  يارب  نیمز  تسا :  هدشن  هداد  يدحا  هب  نم  زا  شیپ 
ما ـ ما دیدرگ ـ . اطع  نم  هب  تعافـش  دـش و  هداد  نم  هب   ( نآرق  ) مالکلا عماوج   , مدـش هداد  يرای  تشحوو  پن ـ  چـیز ج  ـ  ـب عر ـطـه  ـساو

هّللادبع و  ع )   ) لیلخ میهاربا  نب  لیعامسا  دوصقم  متسه : ـ  حیبذ  ود  دنزرف  نم  هک :  ربمایپ  نخـس  نیازا  لاؤس  هب  ـخ  ـسا رد پـ ـا(ع ـ )  ـضر
وا بیبح  دمحم , نم  دوبادخ , لیلخ  ع ,)   ) میهاربا رگا  ع : ـ )   ) میهاربا ربدوخ  يرترب  هرابرد  (ص ـ )  ادخ ربمایپ  تسا ـ .  بلطملادـبع  نب 

رترب نم  زا  وا  رظنرد  هک  دیرفاین  یقولخم  چیه  دنوادخ  منیما ـ .  زین  نیمز  رد  متسه و  نیما  نامسآ  رد  نم  هک  مسق  ادخ  هب  ناه !  متسه ـ . 
ها کـه نآ گـ داد , باوج  هک  مدوـب  یـسک  نیتـسخن  دروآ و  ناـمیا  مراـگدرورپ  هب  هک  مدوـب  یـسک  نی  ـتـ ـس مـن نـخـ دـشاب ـ . رتـیمارگ  و 

يربمایپ نیتسخن  نم  متـسین ؟  امـش  راگدرورپ  نم  ایآ  هک  تفگو )   ) تخاس هاوگ  ناشدوخرباراه  نآو  تفرگ  نامیپ  ناربمایپ  زا  دنوادخ 
هدش هداد  نم  هب  زیچ  جنپ  دیدرگ ـ . ثوعبم  هک  متسه  يربمایپ  نیرخآ  دش و  هدیرفآ  هک  متسه  یسک  نیتسخن  نم  ارچ ـ . تفگ :  هک  مدوب 

هدجس روهط و  نم  يارب  نیمز  ما  هدش  هداتسرف  خرس  های و  دیفـس و سـ يوس  هب  تسا :  هدشن  هداد  نم  زا  شیپ  ناربمایپ  زا  کی  چیه  هب  هک 
ـ  سک چیه  يارب  نم  زا  شیپ  یلاح  رد  هدش ,  لالح  نم  يارب  میانغ  ما  هدش  هداد  يرای  تشحو  بعر و  هطـساو  هب  هدـش ,  هداد  رارق  هاگ 

میارب مالک  هدـش و  هداد  ملکلا  عماوج  نم  هب  تسا ـ .  هدـش  اـطع  نم  هب  نآرق )   ) ملکلا عماوج  هدوبن و  لـالح  يربماـیپ ـ  چـیه  دومرف :  اـی 
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زگر ایآ هـ  : دـنتفگ هن  دومرف :  يا ؟  هدـیتسرپ  یتب  زگره  ایآ   : دـش هتفگ  (ص )  ربمای بـه پـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما تسا ـ .  هدـش  رـصتخم  الماک 
متـسناد یم  هن  زونه  هک  یتروص  رد  تسارفک ,  دـنهد  یم  ماـجنا  مدرم  هچ  نآ  هک  متـسناد  یم  هراوـمه  هن  دوـمرف :  يا ؟  هدیـشون  بارش 

رد متـسه ـ .  امـش  زا  یکی  دـننام  زین  نم  تسا  هدـشن  یحو  نم  هب  هک  يدراوم  رد  (ص : )  ادـخ ربماـیپ  هچ ـ .  ناـمیا  هن  تسیچ و  باـتک 
تسا هتفگ  دنوادخ  ما  هتفگ  امش  هب  نم  هچ  نآ  اما  دیآ , یمرد  راک  زا  تسردان  تسرد و  نامگ  متسهرشب و  امش  دننام  مه  نم  تقی  حـقـ

 . مدنب یمن  غورد  ادخ  هب  زگره  نم  و 

 (. ع  ) یلع نابز  زا  (ص )  دمحم

هرا ـ برد دو , هد بـ دوـخ پـیـچـیـ هـب  ار  شریــشمش  لـیامح  هفوـک  دجــسم  رد  ترــضح  نآ  هـک  یلاـح  رد  ع ,)   ) نینمؤـملا ریما  زا  يدرم   ـ
هایـس و ینامـشچ  تشاد و  نوگلگ  دیف و  ـ ـس يرا  ـ ـس ـ خر (ص )  ادخ لوسر   : دومرف ع )   ) ماما درک , لاؤس  ربمایپ  یمـسج )   ) تایـصوصخ
دیـسر و یم  شـشوگ  همرن  اـت  هک  یناوسیگ  یناوختـسا و  تشوگ و  مک  ییاـه  هنوـگ  هوـبنا و  یـشیر  مرن و  فاـص و  ییاـهوم  تشرد و 
دو ـ جو شمکـش  هنیـس و  رب  ییوم  نآ  زجو  دوب  هتـسر  ین  نوـچ  وـم  زا  یکیراـب  طـخ  شفاـن  اـتولگ  ریز  زا  نیمیـس و  ماـج  نوـچ  یندرگ 

ماـگنه هب  دـیآ و  یمدورف  يریزار  ـ ـس زا  هک  دوب  نیا  لـثم  تفر ,  یم  هار  هاـگره  دوب  یناوخت  ـ ـسا ـت و  ـشرد ـش  یا ـت و پـ ـسد ـت  ـشاد نـ
دیراورم نوچ  شا  هرهچ  رب  قرع  ياـه  هناد  تشگ  ـی  مر ـش بـ ند ماـمت بـ اـب  تشگ ,  یمرب  یفرط  هب  یتقودوب  عیرـس  کـباچ و  نتـساخرب 

شیپ هن  ما ,  هدیدن  وا  نوچ  ار  یسک  تسپ  هنو  دوب  ناوتان  هن  دنلب , هن  دوب و  تماق  هاتوک  هن  دوبدن , کشم تـ زا  رتوبشوخ  شندب  قرع  دوب ,
مد ار هـمـ دو  ناگتشرفزا خـ هتشرف  نیرتگرزب  دنوادخ  دش , هتفرگ  ریشزا  (ص )  ربمایپ هک  ینامز  زا  ع : )   ) یلع ماما  وا ـ . زا  سپ  هنو  وا  زا 
هوک رد  لاس  ره  داد  یم  تکرح  یناس  ـ نا يالاو  ياـه  يوخو  اـه  يراوگرزب  هار  رد  زور  بش و  ار  وا  هتـشرف  نآو  دـینادرگ  ترـضح  نآ 

رد رگم  دوب , هدماین  يا  هناخ  چیه  رد  مال  ـ ـسا زور , نآ  رد  دید . یمن  ار  ناشیا  نم  زج  یـسکو  مدـید  یم  ار  وا  نم  درک و  یم  تماقا  ارح 
یماگنه مدرک .  یم  مامشتسا  ار  توبن  هحیار  مدید و  یمار  تلاسر  یحو و  رون  مدوب  نانآ  نیموس  نمو  هجیدخ  و  (ص )  ادخ ربمایپ  هناخ 

دومرف تسا ؟  يدایر  ـن چـه فـ یا اد , لوسر خـ يا  مدرک :  ضرع  مدینش ,  ار  ناطیش  دایرف  نم  دش , لزان  ص )   ) ترـضح نآ  رب  یحو  هک 
یم نم  ار  هچره  يونش و  یم  مه  وت  مونش ,  یم  نم  ار  هچ  نآ  دش  سویا  دنتسرپبار مـ وا  مدرم  سپ  نیز  هک  نیا  زا  هک  تسا  ناطیش  نیا  : 

نارس هک  مدوب  ترضح  نآ  اب  مـن  یتسه .  حالص  ریخ و  هار  رد  وتو  يرایتسد  ریزو و  وت  هکلب  یتسین  ربمایپ  وت  اهتنم   , ینیب یم  مه  وت  منیب 
کنیا تسا  هدرکن  ییاعدا  نینچ  تنادناخ  زا  کی  چیه  وت و  ناردپ  هک  ینک  یم  یگرزب  ياعدا  وت  دمحم , يا  دـنتفگ :  دـندمآ و  شیرق 

رگا یتـسه و  ادـخ )  ) هداتـسرف ربماـیپ و  وت  هک  میمهف  یم  یهد ,  شناـشنام  هب  یهد و  ماـجنا  ار  نآ  رگا  هک  میهاوخ  یم  يراـک  وت  زا  اـم 
نیا زا  دنتفگ :  دیهاوخ ؟ یم  هچ  دومرف :  (ص )  ادخ لوسر  یتسه  وگ  ـ غورد ير  ـ گودا مـی فـهـمـیـم کـه تـو جـ  , ـی هد ما  ـجـ نا یتسناوتن 

ار راک  نیا  دنوادخ  رگا  تساناوت  يراک  ره  رب  دـنوادخ  هتبلا  دومرف :  ترـضح  دتـسیاب  وت  ربارب  رد  ودوش  هدـنک  هشیر  زا  ات  هاوخب  تخرد 
دینک یم  اضاقت  امـش  هچ  نآ  نم  دومرفربمایپ :  يرآ  دنتفگ :  دیهد ؟ یم  یهاوگ  تقیقح  هبو  دیروآ  یم  نامیا  ایآ  دهد  ماجنا  امـش  يارب 

دـش و ـنـد  هاو هدـنکفا خـ ( ردـب  ) هاچ هب  هک  دنتـسه  یناسک  امـش  نایم  رددـییآ  یمن  زاب  ریخ  هار  هب  مناد  یم  اـما  ـم ,  هد ناشنامـش مـی  هب 
 : دومرف سپـس  (ص )  ربمایپ تخادنا )  ـنـد  هاو هار خـ هب  ار  بازحا  دربن  و   ) درک دنهاوخ  جیـسب  اه  هتـسد  نمدض )  رب   ) هک دنتـسه  یناسک 
رد وش و  هدنک  هشیر  زا  دنوادخ , نذا  هب   , متـسه ادـخ  هداتـسرف  نم  هک  یناد  یم  يراد و  نامیا  نیـسپاو  زور  ادـخ و  هب  رگا  تخرد ,  يا 

تخس يا  همهمه  هک  یلاحرد  دش و  هدنک  هشیر  زا  تخرد  نآ  تخیگنارب ,  قح  هب  ار  ربمایپ )  ) وا هک  ییادخ  هب  دنگوس  تسیاب  نم  ربارب 
لوسرربارب رد  نانز  لاب  لاب  دـمآ و  ولج  دیـسر , یم  شوگ  هب  نآ  زا  ناگدـنرپ  ياـه  لاـب  ندروخ  مهرب  يادـص  نوچ  ییادـص  تشاد و 

نآ تسار  فرط  رد  هک  نم  هناـش  يورار  شیاـه  هخاـش  زا  یکی  و  (ص )  ادـخ لوـسر  رـسرب  ار  دوـخ  دـنلب  هخاـش  داتـسیا و  (ص )  ادـخ
نآ زا  یمین  ات  هدب  روتـسد   : دنتفگ هنازارف ,  ندرگ  هناشکرـس و  زا  دند , ـ یدار ـحـنـه  ـص نیا  تعامج  نآ  نوچ  اما  تخادنا  مدوب  ترـضح 
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رایـسب يوح  هب نـ تخرد  زا  يا  همین  سپ  داد  یناـمرف  نینچ  تخرد  هب  ادـخ  لوسر  دـنامب  شیوخ  ياـج  رد  شرگید  مین  دـیآ و  وت  شیپ 
رفک و يور  زا  زاب  دـچیپب  تر  ـ ـض نآ حـ هب  دوب  کیدزن  هک  يروط  هب  تفر ,  ربماـیپ  فرط  هب  رتدـیدش  ییادـص  رـس و  اـب  روآ و  تفگش 

همین نآ  داد  روتـسد  (ص )  ربماـیپ دوش  لوا  لـثم  ددر و  ـ گر شر بـ ـگـ ید همین  فرط  هب  تخرد  همین  نیا  هدـب  روتـسد  دـنتفگ :  یـشکرس , 
متـسه کـه یـسک  نیتـسخن  متـسهوت و  هب  هدـنورگ  نیتـسخن  نم  ادـخ , لوسر  يا  تسینادـخ ,  زج  يدوـبعم  متفگ :  نم  تشگرب  تخرد 

نآ اما  داد  ماجنا  تنامرف  تشادـگرزب  وت و  توبن  هب  فارتعا  يارب  لاعتم  يادـخ  نامرف  هب  درک  هچ  نآ  ـت  خرد ـن  یاد فار مـی کـنـ ـتـ عا
نیازج یــسک  اـیآ  تـسا  روآ  ـگـفـت  ــش ـتـی  ــسدر ـ تو ـر  گودا جـ تسوـگغورد ,  يرگوداـج  هـکلب   ( هـن  : ) دـنتفگ هچراـپکی  تعاـمج 

يرگـشنزرس چیه  شنزرـسزا  ادخ  هار  رد  هک  مت  ـ ـس ـی هـ هور زا گـ مـن  ـق مـی کـنـد ؟ ید ـ ـص تراک تـ رد  ار  وت  مدوب )  نم  ناشدوصقم  )
زور رد ) تیاده   ) ياه هناشنو  دنا  بش  ناگدننکدابآ  ناراکوکین ,  راتفگ  ناشراتفگ  و  تسا ,  ناتسار  يامیس  ناشیامی  ـ ـس ـد, نراد كاب نـ

هن دنزرو و  یم  يرابکتـسا  هن  ـد , نراد هد نـگـه مـی  ـ نز ار  وا  لوسر  ياه  تنـس  ادـخ و  ياه  تنـس  , دـنا هتخیوآ  گنچ  نآرق  نامـسیر  هب 
ـ .!  شـشوک راـک و  رد  ناشیاهندـبو  تسا  تشهب  رد  ناـشیاه  لد  دـننیرفآ , یم  یهاـبت  هن  دـننک و  یم  تناـیخ  یتسرداـن و  هـن  یگرزب , 

نآ زاـمن  نو  ـد چـ ناو زاـمن مـی خـ رجحرد  وا  مدوب و  ترـضح  نآ  اـب  نم  دـش , هدرب  نامـسآ  هب  (ص )  ادـخ لوسر  هک  یبش  هاـگ  صـبـحـ
؟  تسا ییادـص  هچ  نیا  ادـخ , لوسر  يا  مدرک :  ضر  مدینـش عـ ار  يدـیدش  زاوآ  مدرب ,  نایاپ  هب  ار  مزامن  زین  نم  دـش و  مامت  ترـضح 

نیا يور  رد  سپ  نیز  هک  نیا  زا  ما ,  هدـش  هدرب  نامـسآ  هب  بشید  دـیمهف  نو  تسا کـه چـ ناطیـش  گناب  نیا  یناد ؟  یمن  رگم  دومرف : 
بش ردراصنا  زا  رفن  داتفه  هک  یماگنه  تسا  هدش  تیاورزین  (ص )  ربمایپ دوخ  زا  بلطم  نیا  ـبـیـه  ـش تشگ .  دیمون  دوش  شتـسرپ  نیمز 
نید زا  هدـیهوکن و  نیا  هکم ,  لـها  يا  تفگ :  یم  هـک  دـش  هدینـش  هـبقع  زا  دـنلب  ییادـص  بـش  لد  رد  دـندرک , تـعیب  ربماـیپ  اـب  هـبقع 

ناطیش نیا  دیوگ :  یم  هچ  دیونش  یم  دومرف :  راصنا  هب  (ص )  ادخ لوسردنا  هدش  ناتسادمه  امش  اب  گنج  يارب  وا  تسدمه  ناگتشگرب 
هدـمآ هراب  نیا  رد  هک  یثیداحا  , دز شیادـص  (ص )  ادـخ لوسر  هک  تخرد  نآ  عوضوم  اـما  دـیوگ :  یم  دـیدحلا  ـی  با ـن  با تسا .  هبقع 

تازجعمرا ـمـ ـش رد  ار  عو  ـ ـضو ـن مـ یا ناـملکتم  دـنا و  هدروآدوـخ  ياـه  باـتک  رد  ار  نآ  ثیدـح  ياـملع  تـسا و  ضیفتـسم  ناوارف و 
دنا هدرک  تیاور  تسا  هدمآ  ع )   ) نینمؤملا ریما  هبطخ  رد  يا کـه  ـه  نو نامه گـ هب  ار  ربخ  نیا  ناثدحمرتشیب  دـنا , هدرک  رکذ  (ص )  ربمایپ

 , تفاکش یم  ار  نیمز  هک  یلاح  رد  تخرد  نآ  دز و  ادص  ار  یتخرد  ربمایپ  دنیوگ  یمو  دننک  یم  تیاور  راصتخا  هب  ار  نآ  مه  یـضعبو 
خولک و هوک و  چیه  اب  ترضح  نآ  میتفر  نوریب  رهـش  نیا  یحاون  زا  یکی  هب  مه  اب  مدوب و  (ص )  ربمایپ اب  هکم  رد  مـن  دمآ ـ . ربمایپ  ولج 
بـر  , ـتـم فر مـکـه )   ) يداو بـه  (ص )  اد لو خـ ـ ـسر بـا  ادخ ـ . لوسر  يا  وت  رب  مالـس  دنتفگ :  یم  هک  نیا  رگم  دـش , یمنور  هب  ور  یتخرد 

دنوادخ هک  نآ  تـا  مدینش ـ .  یمار  نآ  نم  و  ادخ , لوسر  يا  وت  رب  مالـس  تفگ :  یم  هک  نیا  رگم  تشذگ ,  یمن  یتخرد  گنـس و  چیه 
قیالخ نیرت  بیجن  یلاسنایم  رد  دوب و  مدرم  نیرتهب  یکدوکرد  داتـسرف  هدنهد  رادشه  هدـنهد و  دـیون  هاوگ و  ناونع  هب  ار  (ص )  دـمحم
هرجـش زا  ار  ربمایپ )  ) وا ـد  نواد خـ ناگدنـشخب ـ .  زا  رتموادمو  رتراشرـس  شمرک ,  دوج و  دوب و  ناکاپ  همهزا  رتکاپ  شلاصخ ,  قالخا و 

. دیزگرب تمکح  ياه  همشچ  زا  یکیرات و  شخب  ینشور  ياه  غارچ  زا  احطب و  فان  زاو  الاب  هقبط  زا  ییانشور و  نادغارچ  زا  ناربمایپ و 
ـی بـه ـش ـ تآ هدر  هر گـم کـ يارب  تـخورفارب و  يا  هلعـش  تیادـه )   ) هلعــش هدـنیوج  يارب  هـک  نآ  اـت  (ص : ـ )  ربماـی زا پـ در  دا کـ رد یـ  ـ
زا هک  وت  قح  هب  هداتـسرفو  وت  تمعن  هتخیگنارب  شاداـپ و  زور  رد  وت  هاوگ  تسوت و  داـمتعا  دروم  نیما و  وا  سپ  تخاـس  نشور  تمـالع 

يارب تخورفاربار و  هلعش  تیاده )   ) هلعش هدنیوج  يارب  هک  نآ  ات  (ص : ـ )  ربمایپ زا  ندرک  دای  رد  زین  يا ـ .  هداتسرفرهم  تمحر و  يور 
ماکحاو رگنـشور  ياه  هناشن  وا  دندش و  تیاده  وا  هلیـسو  هب  ناهانگ  اه و  هنتف  رد  هتفر  ورف  ياه  لد  تخاس و  نشور  ار  هار  هتـشگ ,  مگ 

 , سپ درک  غالبا  ار  شراگدرورپ  ياه  مایپ  تخاس و  راکـشآ  ار  دوخ  تیرومام  (ص : ـ )  ربمایپ فصو  رد  نـیـز  تشاد ـ .  اـپرب  ار  ینارون 
هنیک ياه  لد  درک و  يریگو  اه جـلـ يزیرنوخ  زا  تخاس و  نما  ار  اه  هار  دومن و  رارقرب  یتشآ  حلـص و  مدرم  ناـیم  وا  هلیـسو  هب  دـنوادخ 
نیا رگم  دماین , شیپ  ترـضح  نآ  يارب  راک  ود  هاگ  چیه  دمآ ـ . شغارـس  هب  گرم )   ) نیقی هک  هاگ  نآ  ات  داد , تفلا  رگیدکی  هب  ار  زوت 
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ناهربو شخب  ییانـشور  رون  اب  ار  وا  ـد  نواد خـ تسا ـ .  هدیرفاین   ( (ص دمحم زا  رتهب  یناسنا  دـنوادخ  درک ـ . باختنا  ار  شرت  تخـس  هک 
تـسار شیاـه  هخاـش  هرجـش و  نیرتهب  شا  هرجـشو  تسا  نادـناخ  نیرتـهب  شنادـناخ  تخیگنارباـمنهار  باـتک  ادـیوه و  هار  راکـشآ و 

 ( (ص دـمحم هب  یلاعتو  هناحبـس  دـنوادخ  ـت  مار نآ کـه کـ تـا  هبیط ـ .  هنیدـم  هب  شترجهو  تسا  هکم  شهاگداز  نازیوآ ,  شیاـهویمو 
دروآ دوجو  هب  نآ  زا  ار  شناربمایپ  هک  یتخرد  زا  دروآ , نوریباهرابت  هشیر و  نیر  ـ تد ـمـنـ جرا اه و  هاگـشیور  نیرترب  زا  ار  وا  سپ  دیـسر 

رب شمکحو  لطاب  زا  قح  هدننک  ادج  شنخـس  ییامنهار و  شا  هویـش  تسا و  لدـتعم  تسار و  شهاردـیزگرب  نآ  زا  ار  شیوخ  يانما  و 
ار ـش  ندر غاد کـ رازباو  هدرک  هدامآ  تسرد و  ار  شیاهمهرم  دـیدرگ  یم  مدرم  نایم  دوخ  شناد  اـب  هک  دوب  یبیبط  داد ـ . لدـع و  ساـسا 

يوراد اـب  تشاذــگ  مـی  ياـه گـنـگ ,  ناـبزو  رک  ياـه  شوـگ  روـک و  ياـه  لد  زا  دوـب  مزـال  هکاـج  ره  رب  ار  اــه  نآ  دوـب و  هـت  ـ فا تـ
ياه شناد  ياه  هنز  شتآ  ابو  دـندوب  هتفرگنرب  ییانـشور  تمکح  ياهوترپ  زا  هک  یناسک  رد  ار  ینادرگرـس  تلفغ و  ياـه  يراـمیبدوخ 

هک مهد  یم  یهاوگ  درک ـ . یم  نامرد  دندوب , تخس  ياهگنس  هتختو  هدنرچ  تاناویح  نوچمه  و  دندوب , هتخورفینرب  يا  هلعـش  ناشخرد 
یناتـسادمه  , تخاس روهقم  ار  شنان  ـمـ ـشد وا  ـن  ید زا  عافد  هار  رد  دناوخ و  ارف  ادخ  زا  يربنامرف  هب  تسادـخ ,  هداتـسرف  هدـنب و  دـمحم 

ادـخ تعاط  هب  توعد   ) راک نیا  زا  ار  وا  شرون ,  نت  ـ خا ـ ـس شو  ـ ما يار خـ نا بـ ـ نآ شـشوک  وا و  تفلاخمو  بیذـکت  رب  ادـخ ) نانمـشد  )
ـ . دـشاب ناربمایپ  رب  هاوگ  دـهد و  رادـشه  نایناهج  هب  ات  داتـسرف  ار  (ص )  دـمحم ناحبـس ,  دـنوادخ  تشاد ـ .  یمن  زاب  شنید )  زا  عافدو 

نود بـ ار , شرا  ـ گدرور يا پـ ما هـ پـیـ تر ـ  ـ ــض نآ حـ دا و  ـتـ ـــسر نا فـ ـ مدر ندو بـر مـ هاو بـ تو بـه حـق و گـ ـ عد يار  ار بـ وا  ـد  نواد (خـ
درک داهج  يا ,  هناهب  نیرتکچوک  راهظا  فعض و  نیرتمک  نداد  نا  نودب نـشـ وا , نانمـشد  اب  درک و  غالبا  یهاتوکو ,  یتسـس  نیرت  کـمـ

نتخاس نشور  يارب  راکشآ و  يزوریپ  اب  و   (, هدننک عناق  و   ) مزال لیالد  اب  ار  وا  دنوادخ ) ( ـ . دوب نایوجهر  هدیدو  ناراگزیهرپ  ياوشیپ  وا 
هدنـسب و یلیلد  اب  ار  وا  دناشک ـ . تسار  هار  هب  ار  نانآ  مدرم ,  ندرک  ییامنهار  ابو  درک  غالبا  راکـشآ و  ار  دنوادخ  مایپ  وا  داتـسرف و  هار 

هطساو هب  تشاد  مدقم  ار  وا  شنیزگ  باختنارد و  داتسرف و  ییانشور  رون و  اب  ار  وا  داتـسرف ـ . هدننک  ناربج  یتوعد  شخبافـش و  يزردنا 
هک ییاج  ات  درک , راومه  ار  اه  يراومهانو  تخاس  ناـسآ  ار  تالکـشم  داد و  تسکـشار  وج  هریچ  دروآرب و  مه  ار بـه  اـه  یگتـسسگوا 
نآ داتـسرف و  شداـی  نتخاـس  هدـنز  دوـخ و  ناـمرف  ندرک  راکـشآ  يار  ار بـ وا  ـد ) نواد خـ ( ـ . دـینادرگ رود  پچ  تسار و  زا  ار  یهارمگ 

هدنب دمحم  هک  مهد  یم  ـی  هاو گـ تشاذگ ـ .  یقاب  ام  نایم  رد  ار  قح  مچرپ  تفر و  ودرک  ییامنهار  درازگ و  ار  یهلا )   ) تناما ترضح 
نابات و ینشور  ناشخردرون و  هتـشبن و  باتک  و  هدش )  تسد  هب  تسد  ای   ) هدیزگرب هناشن  هدش و  هتخانـش  نیداب  اروا  تسادخ  هداتـسرفو 

تربع اهرفیکزا و  دهد و  رادشه  اه  هناشن  تایآ و  اب  دنک و  يروآ  تجح  نشور  لیالد  اب  دـیادزب و  ار  تاهبـش  اتداتـسرف  راکـشآ  نامرف 
یلاح رد  دوب ـ . هتخیسگ  مه  زا  نید  نامسیر  اه  نآرد  هک  دندوب  ییاه  هنتف  راتفرگ  مدرم  هک  دوب  یلاحرد  نیا  دناسرتب و  ناگتشذگ  ياه 
گرم اب  اد , لو خـ ـ ـسر يا  ياد تـو  مرداـم فـ ردـپ و   : دومرف دوب , نفد  نفک و  يارب  ترـضح  نآ  رکیپ  ندرک  هداـمآو  لـسغ  لوغـشم  هک 

هک یتسـشن  اه  لد  رد  نانچ  وت  نامـسآ .  رابخا  نداد و  ربخ  توبن و  دیـسرن :  نایاپ  هب  وت  زج  یـسک  گرم  اب  هک  دیـسر  نایاپ  هب  يزیچوت 
مردام ردپ و  دنا . هتفرگ  متاموت  تبیـصم  رد  ناگمه  هک  يدرک  زاب  اج  مدرم  نایمرد  نادـنچ  تسا و  يرگید  غاد  ره  شخب  یلـستوت  غاد 

رب ار  تیاه  تکرب  نیرترابرپو  اهدورد  نیرترب  ایادـخ , راب  شاب ـ .  هتـشاد  نامرطاخ  هب  نک و  دای  تراـگدرورپدزن  رد  ار  اـم  داـب ! تیادـف 
هدننک راکـشآ  و  تمحرو )  تداعـس   ) هتـسب ياهرد  هدنیاشگ  تسا و  توبن  هدننک  متخ  هک  ومه  هد ,  رارق  شیوخ  هداتـسرفو  هدنب  دمحم 
شادا ـف پـ عا ياهریخار مـضـ وا  شیوخ  لضف  زا  ياشگب و  وا  يارب  خارف  ییاج  شیوخ  تم )  ـ حر  ) ـه یا رد سـ ـا , یاد را خـ بـ قح .  اب  قح 

نادرگ و لما  ـ کار وا  رو  راد و نـ ـی  مار ـش گـ یو دزن خـ ار  وا  تلزنمو  رب  رتـالاب  ناینیـشیپ  ناـینب  زا  ار  وا  تعیرـش )   ) ناـینب ایادـخ , را  هد بـ
ـ . دوب لطاب  زا  قح  هدننک  ادج  شنخس  تسرد و  تسار و  شراتفگ  هک  هد  رارق  هدیدنسپ  راتفگ  هتفریذپ و  تداهـش  ار  وا  يربمایپ  شاداپ 

 . متسه (ص )  دمحم نامالغ  زا  یمالغ  نم  هک  تسین  نیا  زج 

 (. (ص ربمایپ تثعب  ماگنه  ناهج 
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یم اپ  تسد و  دا  ـ ـس رد فـتـنـه و فـ دـندوب و  هتـشگرس  تریح  يداو  رد  مدرم  هک  تخیگنارب  ینامز  رد  ار  وا  دـنوادخ )  ( : ) ع  ) یلع ماما   ـ
هتفرورف راـت  هریت و  یهارمگ  رد  هک  اـهر  ـهـ ـش دوب ـ . هدـناشک  شزغل  هبار  اـه  نآ  ربک  توخن و  هتفیرف و  ار  ناـنآ  اـه  سوه  واوه  دـندز و 

راوخ ار  دنمـشناد  دندرک و  یم  لالح  ار  مارح  مدرم  تشاد و  تیمکاح  تیربر  تنوشخو و بـ دوب  هریچ  اه  نآ  رب  ینادان  لهج و  دندوب و 
ـد) نواد خـ ( ـ . دندش نشور  ربمایپ ) ) وا دوجو  رون  هب  دندرم , یم  ینید  یب  رفک و  اب  ودنتسیز  یم  یهلا  نییآ  نودب  دندرمش و  یم  فیفخو 

تخیگنار ـی بـ ما ار هـنـگـ وا  دوب ـ . راکـشآ  یهار  هن  دیـشخرد و  یم  یغارچ  هن  دوب و  اـپ  رب  يا  هناـشن  هن  هک  تخیگنارب  ینا  ـ مز رد  ار  وا 
نانآ تکاله  گرم و  ياهراهم  دـندز  یم  اپ  تسد و  ینادر  ـ گر ـ ـس جاوما  نایم  رد  دـندوب و  هتفر  ورف  هانگ )  داسف و   ) باقرغرد مدرم  هک 
هتفر نایم  زا  یبایهار  تیاده و  ياه  هناشن  هک  داتسر  ـی فـ نا ـ مز رد  ار  وا  دوب ـ . هدش  هدز  ناشیاه  لد  رب  یهارمگ  ياه  لفق  دیشک و  یم  ار 

رد ار  (ص )  دمحم ـد  نواد خـ درک ـ . داشرا  ار  مدرم  دومن و  راکشآار  قح  ترضح )  نآ   ) سپ دوب  هتـشگ  دیدپان  نیدراکـشآ  ياه  هار  و 
نانآ داد و  قوس  دوصقم  لزنم  رس  ات  ار  مدرم  ترضح  نآ  سپ  درک  یمن  توبن  يوعد  دوبن و  ناوخباتک  یبرع  چیه  هک  تخیگنارب  یلاح 

دیناسر . يراگتسرو  تاجن  هاگیاج  هب  ار 

ییحو ياعدا  هن  یتوبن و  يوعد  هن  دناوخ و  یم  یباتک  هن  یبرع  چیه  هک  تخیگنارب  ینامزار  (ص )  دـمحم ناحبـس  دـنوادخ  ـا بـعـد , ما  ـ
نآ رد  دهد ـ . قوس  تاجن  لزنم  رس  يوس  هب  ار  نانآ  ات  درک  راکیپ  شنافلاخم ,  اب  شیوخ  ناوریپ  کمک  اب  ترـضح  نآ  سپ ,  درک  یم 

یهورگ دندومیپ  یمار  تتـشتم  ياه  هار  دنتـشاد و  نوگانوگ  فادـها  اه و  تساوخ  هدـنکارپ و  ياه  نییآ  نی  ـ مز يور  مدر  مـ را , ـ گزور
سپ دـنداد  یم  ناشن  ار  وا  زج  ییادـخ  يا  هفیاط  ودـندرک  یم  يورجک  وا  مان  رد  یتعامج  دـندرک و  یم  هیبشت  شناگدـیرفآ  هب  ار  ادـخ 

يربمایپ دوب  اه  تدـم  هک  داتـسرف  یماگنه  ار  وا  دـنوادخ ) ( ـ . دومن تیادـه  دروآرد و  هب  یهارمگ  زا  ار  نانآ  ربمایپ  هطـساو  هب  دـنوادخ 
اه تدم  هک  دات  ـ ـسر ـی فـ نا ـ مز ار  وا  دوب ـ . هتخیر  مهرد  نید  مکحم  ياه  هیاپ  دـندوب و  هتفر  ورف  ینالوط  یباوخرد  اه  تلم  دوب و  هدـماین 

تلفغ و رد  اه  تلم  دندوب و  هدش  فارحناو  شزغل  راچد  نیـشیپ )  يایبنا  یهلا  ياه  نامرف  هب   ) لمع رد  نامدرم  دوب و  هدماین  يربمایپدوب 
یتد و تافالتخاراتفرگ عـقـیـ مدرم  دوب و  هدشن  ثوعبم  يربمایپدوب  اه  تدم  دا کـه  ـتـ ـسر ـی فـ نا ـ مز رد  ار  وا  دـندرب ـ . یم  رـس  هب  ینادان 

ینا ـ مز ار  وا  دیـشخب ـ . ناـیاپ  وا  هب  ار  یحو  داتـسرف و  ناربماـیپ  همه  زا  سپ  ار  ربماـیپ  دـنوادخ  عاـضوا ,  نیارد  دـندوب  یظفل  تـالداجم 
ناشیرپ اهراکو  هتفرگ  الاب  اه  هنتف  دندر و  هب سـر مـی بـ ینالوط  یباوخ  رد  مدرم  دوب و  هدشن  هتخیگنارب  يربمایپدوب  يراگزور  هک  داتسرف 

هدییارگ و يدرز  هب  یگدنز  تخرد  ياه  گرب  هتشگ  بیرف  رکم و  زا  رپ  غورف و  یب  ایند  دیـشک و  یم  هلعـش  اه  گنج  شتآ  دوب و  هدش 
تعامج امـش  دیزگرب و  یحو  نیما  نایناهج و  هب  هدنهد  میب  ناونع  هب  ار  (ص )  دمحم دنوادخ  دوب ـ . هدش  دیما  عطق  نآ  نتـسشن  راب  هب  زا 

هری و بآ تـ هزر  ياهرام گـ تشرد و  ياه  گنـس  ناـیم  دـیتسیز , یم  اـه  نیمزرـس  نیرتدـبرد  دـیتشاد و  ار  نییآ  نید و  نیرتدـب  برع ! 
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رد اه  تب  دیدیرب  یم  ار  يدنواشیوخ  ياهدنویپو  دـیتخیر  یم  ار  دوخ  نوخ  , دـیدروخ یمرازآولگو  کشخ  ياذغودیدیـشون  یمراوگان 
کیدزن ایند  نایاپ  هک  هاگ  نآ  درک , ثوعبم  قح  هب  ار  (ص )  دمحم ناحبس  دنوادخ  دیدوب ـ . ناهانگ  هب  هدولآ  اپارسو  دوب  اپرب  امـش  نایم 

رـس مـی هب  طیارـش  نیرت  تخـس  رد  نآ  مدرم  دوب و  هدـییارگ  یکیراـت  هب  نآ  شـشخردو  ییانـشور  دوـب و  هدروآ  يور  ترخآ  هدـش و 
دوب کیدزن  شیدوبان )   ) ياه هناشنو  هدیـسر ,  رـس  هب  شتدم  یگتخیـسگ و  مه  زا  هناتـسآ  رد  شراهم  راومهان و  ربز و  شرتس  ـد,بـ ندر بـ

. دندوب يدوبان  فرش  رد  شمدرمو 

 (. (ص دمحم تلاسر  ندوب  یناهج 

ـه با هد تـ ـ ـش ـی  حو نم  هب  نآرق  نیا  تسا و  هاوـگ  امـش  نم و  نایمادـخ  وـگب :  تسا ؟  رترب  همه  زا  یـسک  هـچ  یهاوـگ  وـگب :   :. )) نآرق
نایادـخ ادـخ , بنج  رد  هک  دـیهد  یم  ـی  هاو امـش گـ اعقاو  اـیآ  مهد  رادـشه  , دـسرب وا ) هب  ماـیپ  نیا  هک   ) ار سک  ره  امـش و  نآ  هلی  ـ ـسو

مرازیب دیهد  یم  رارق  وا  کیرش  هچ  نآ  زا  نم  دیدرت  یب  تسا و  هناگی  يدوبعم  اهنت  وا   : وگب مهد  یمن  یهاوگ  نم  وگب :  تسا ؟  يرگید 
 , مدرم يا  وگب :  ((. )) دنناد یمن  مدرم  رتشیب  نکیل  میداتسرفن  مدرم  مامت  يارب  هدنهد  رادشه  رگتراشب و  تمس )  هب   ) زج ار  ـا تـو  مو ((. ))
هک تسین  وا  زج  يدوبعم  چیه  تسوا  نآزا  نیمز  اه و  نامـسآ  ییاورنامرف  هک  ییادخ  نامه  متـسهامش ,  همه  يوس  هب  ادخ  هداتـسرف  نم 
زا ودیروآ  نامیا  دراد , نامیا  وا  تاملک  ادخ و  هب  هک  يا  هدناوخان  سرد  ربمایپ  وا , هداتـسرف  ادخ و  هب  سپ ,  دناریم  یمو  دـنک  یم  هدـنز 
اب ار  شربمایپ  هک  ـت  ـسا ـی  ـس وا کـ  ((. )) میداتـسرفن ناـیناهج  يارب  یتمحر  زج  ار  وت  و  ((. )) دـیوش تیادـه  هک  دـشاب  دـینک , يوریپ  وا 
 ( (ص ادخ رب  ـ ما پـیـ دنشاب ـ .)) هتشادن  شوخ  ناکرشم  دنچ  ره  , دنادرگ زوریپ  تسا  نید  هچ  ره  رب  ار  نآ  ات  داتسرف  تسرد  نید  تیاده و 

و  : )) دناوخرب ار  هیآ  نیا  سپس  ترضح  مشاب  هتفگ  نخس  ور  رد  ور  يو  اب  نآ ,  هلیـسو  هب  نم ,  هک  تسا  نانچ  دسروا  هب  نآرق  هک  ره  : 
هب نم  اب  هک  یناسک  ربمایپ  نم  مهد ـ .))  رادشه  دسر  وا  هب  نآرق )  نیا  هک  ) ار سک  ره  امش و  نآ  هلیسو  هب  ات  هدش  یحو  نم  هب  نآرق  نیا 

هدش متخ  نم  هب  ناربمایپ  هلسلس  ما و  هدش  هداتـسرف  مدرم  همه  يوس  هب  نم  متـسهدنیآ ـ .  یم  ایند  هب  نم  زا  دعب  هک  یناسک  دنرب و  یمرس 
هایـس ره  يوس  هب  یبرع  ناـبز  هب  ارم  دـنوادخ  یلو  هدـش ,  هداتـسرف  شتما  يوس  هب  دوخ  موق  ناـبز  هب  يربماـیپ  ره  نم  زا  پـیـش  تسا ـ . 

هایـس و يوس  هب  نم  تسا :  هدشن  هداد  نم  زا  شیپ  ناربمایپ  زا  کی  چـیه  هب  هک  هدـش  هداد  نم  هب  زی  پـنـج چـ تسا ـ .  هداتـسرف  يدیفـسو 
هب ار  ع )   ) یسیعو یـسوم  میهاربا و  حون و  عیار  ـ ـش ـی  لا ـعـ تو كرا  ـد تـبـ نواد خـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما ما ـ .  هدش  هداتـسرف  خرـس  دیفس و 

. داتسرف سنا  نج و  هایس و  دیفس و  يوس  هب  ار  وا  داد و  (ص )  دمحم

 (. (ص ربمایپ ياه  همان 

ناشیا يارب  داتسرف و  ناهاشدا  ـ پدز ار نـ یناریفس  تشگرب ,  هیبیدح  حلص  زا  مشش  لاس  هجح  ـ یذ رد  (ص )  اد لو خـ ـ ـسر ـی کـه  ما هـنـگـ  ـ
لوسر سپ ,  دنناوخ  یمنار  رهم  نودب  همان  ناهاشداپ  ادخ , لوسر  يا   : دش ضرع  ترضح  نآ  هب  درک  ناشتوعد  مالـسا  هب  تشون و  همان 

اه همان  دومرف و  کح  ار  هّللا ))  لوسر  دمحم   )) هملک هس  نآ  يورو  درک  هیهت  دوخ  رس  نیگن  يا  هرقن  رتشگنا  کیزور  نامه  (ص )  ادخ
هب ناگداتـسر  نآ فـ زا  ره یـک  دوب  متفه  لاس  مرحم  هام  رد  نیا  دـنتفر و  نوریب  هنیدـم )  زا   ) زور کیرد  ریفـس  شـش  دز و  رهم  نآ  اب  ار 
درک مازعا  (ص )  ادخ لوسر  هک  يریفـس  نیت  ـ ـس نـخـ داتـسرف . ناشیا  يوس  هب  ار  واادـخ  لوسر  هک  دـنتفگ  یم  نخـس  یمدرم  نامه  نابز 

هدرک و توعد  مالـسا  هب  ار  یـشاجن  هماـن  ود  نآ  زا  یکی  رد  در  ـه کـ ناور ـی  ـشا دزن نـجـ هماـن  ود  اـب  ار  وا  هک  دوب  يرمـض  هیما  نب  ورمع 
دور زا تـخـت فـ عضاوتزاربا  يارب  داهن و  دوخ  ناگدید  رب  تفرگ و  ار   ( (ص ادخ لوسر  همان  یشاجن  دو  ـتـه بـ شو نآرق نـ زا  یتایآ  شیارب 

مدمآ یم  امتح  میایب  شروضح  هب  متسناوت  ـی  مر ـ گا تفگ :  دنار و  نابز  رب  ـیـن  تدا دروآ و شـهـ مال  ـ ساو ـت  ـس ـ ـش ـیـن نـ مز يور  ـد و  مآ
رد ندروآ  دور  ـر فـ ـسو ـب  لا ـی طـ با ـت جـعـفـر بـن  ـسد دو بـه  ندروآ خـ مال  ـ ـساو قیدـصت  قح و  تباجا  زا  یکاح  يا  هماـن  هاـگ  نآو 
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رتخد هبیبح ,  ما  ات  دوب  هدومرف  یـشاجن  هب  ادـخ  لوسر  مود ,  هما  رد نـ تشون .  (ص )  ادـخ لوسر  هب  نایناهجراگدرورپ ,  دـنوادخ  ـر  بار بـ
هدرک ترجاهم  هشبح  هب  يدـسا  شحج  نب  هّللادـیبع  دوخرهوش , هارمه  هبیبح  ما  دروآ  رد  ترـضح  نآ  دـقع  هب  ار  برح ,  نب  نایفـسوبا 

هلیـسو ات  دوب  هدومرف  یـشاج  هب نـ همان  رد  نینچمه   ( (ص ادخ لوسر  تشذـگ  رد  اج  نامه  دـش و  یحیـسم  ـه  ـش رد حـبـ هّللاد  دوب و عـبـیـ
دقع هب  ار  نایفـسوبا  رتخد  هبیبح  ما  روتـسد , قبط  یـشاجن  دـنک  هناور  ار  نانآ  دزاس و  مهارف  دـندوب  هشبح  رد  هک  ار  شباحـصا  تشگزاب 

هب ار  نانآ  دومن و  ایهمزین  ار  ربمایپ  نارای  تشگزاب  لیاسو  درک و  نییعت  شیارب  هیرهم  راـنید  دـص  راـهچ  دروآ و  رد  ادـخ  لوسر  جاودزا 
نآ رد  ار  (ص )  ادـخ لوسر  همان  ود  ره  تساوخ و  جاع  زا  يا  هبع  ها جـ نآ گـ درک . هناور  يرمـض  هیما  نبورمع  هارمه  یتشک  ود  هلیـسو 
نب ۀیحد  (ص , )  ادخ ربما  پـیـ دوب ـ . دهاوخ  تکرب  ریخ و  رد  هراومه  روشک  نیا  دشاب , هشبح  رد  همان  ود  نیا  هک  ینامز  ات  تفگ :  داهن و 

هارمه يا  همان  ترـضح  تو کـنـد  ـ عد مال  ـ ـسا ار بـه  وا  در تـا  هناوررـصیق کـ يوس  هب  دوب ـ  ریفـس  شـش  نآ  زا  یکی  هک  ار ـ  یبلک  هفیلخ 
نآ رد  داد  رصیق  هب  ار  همان  يرصب  رادنامرف  دنکرـصیق  میلـست  ار  نآ  وا  ات  دهد  يرـص  راد بـ ـ نا ـ مر هبار فـ همان  نآ  دومرف  وا  هب  درک و  هیحد 

ای ـلـ یا ـطـنـطـنـیـه بـه  ـس زا قـ هنهرب  ياپ  اب  هدایپ و  دوش  زوریپ  ناریا  رب  مور  رگا  هک  دوب  هدرک  رذـن  درب و  یم  رـس  هب  صمح  رد  رـصیق  زور 
نا ـ گرز يا بـ گـفـت :  ـد , ندو رد حـمـص بـ شا  ـعـه  مو ـ ـصردوا هارمه  هک  مور  ناـگرزب  هب  دـناوخ و  ار  همانرـصیقدورب  سدـقملا )  تیب  )

؟ دیشاب هدرک  يوریپ  میرم  نب  یسیع  نامرف  زا  دنامب و  راوتسا  امش  ـی  ها ـ شدا ـیـد و پـ سر ـت بـ یاد يراگتسر و هـ هب  دیهاوخ  یم  ایآ  مور , 
اهرخروگ نوچم  نا هـ ـ نآ  : ـد یو گـ يوار )   ) دـینک يوریپ  برع  ربمایپ  نیازا  تفگ :  رـصیق  درک ؟ دـیاب  هچ  اهاشداپ , دـن :  نا گـفـتـ ـیـ مور

دیمون ناشندروآ  مالـسا  زا  دید  نانآ  زا  ار  لمعلا  سک  ـن عـ یا نو  لقره چـ دنتـشارفارب  ار  اه  بیلـص  دـنتخادنا و  هار  هب  وهایه  دـندیمر و 
نیا يارب  تقیقحرد  متفگ  امش  هب  هچ  نآ  تفگ :  تخاس و  مارآار  نانآ  اذل  درک  رطخ  ساسحا  دو  تموکحو خـ ناج  هب  تبسن  تشگ و 

كاخ هب  رـصیق  ربارب  رد  نانآ  ماگنه  نیا  رد  مهاوخ  یم  نم  هک  دـینانچ  مدـید  میاـمزایب و  ناـتنید  ردار  امـش  يرادـیاپ  هزادـنا  اـت  مت  گـفـ
يا همان  هارمه  مالسا ,  هب  ورسخ  توعد  يارب  دوب ـ  ریفـس  شـش  نآ  زا  یکی  هک  ار ـ یمهـس  هفاذح  نب  هّللادبع  (ص )  ادخ ربمایپ  دنداتفا ـ .
هراپ تفرگار و  نآ  دندناوخ , وا  يار  ار بـ ـه  ما نو نـ مدرک چـ ورسخ  میلست  ار  (ص )  ادخ لوسر  همان  دیوگ :  یم  هّللادبعدرک  هناور  وا  دزن 

رازگراک  , ناذاب هب  يا  همان  یط  ورـسخ  نک !  هراپ  ار  وا  یهاشداپ  اراگدرور , پـ دو :  ـ مر فـ دیـسر , (ص )  ادخ لوسر  هب  ربخ  نیا  یتقو  درک 
راک ـ ـش ناذا پـیـ دـنروایب بـ نم  يارب  وا  زا  يربخات  تسرفب  زاجح  رد  درم  نیا  دزن  ار  راوس  کباچدرم  ود  هک  داد  رو  ـتـ ـسد نمی ,  رد  دوخ 

دز يدنخبل  (ص )  ادخ لوسردنداد  (ص )  ربما هب پـیـ ار  ناذاب  همان  دندش و  هنیدـمدراو  ود  نآ  داتـسرف  يا  همان  اب  ار  رگید  رفن  کی  ودوخ 
هب تسا  مزال  هکار  هچ  نآ  ات  دییایب  نم  شیپ  ادرف  دـیورب و  زورما   : دومرف و  درک , توعد  مالـسا  هب  دـندیزرل , یم  دوخ  هب  هک  ار  ود  نآ  و 
زا ـت  عا تفه سـ بشید  نم  دنوادخ  هک  دییوگب  دوخ  بابرا  هب  دومرف :  نانآ  هب  ربمایپ  دند , ـ مآ ـبـر  ما ـیـ پدز ود نـ نآ  دعب  زور  میوگب  امش 

ـه فا ـ ـضا ـبـر  ما پـیـ  ) دو تر بـ لاـس هـفـتـم هـجـ یلوـالا  يداـمج  مهد  هبنـش  هس  بش   , بش نآ  تـشک  ار  وا  ناگیادـخ  ـتـه ,  ـشذ شـب گـ
ناذاب دزن  ربخ  نیا  اب  هداتسرفود  نآ  دناسر  لتق  هب  ار  ورسخ  وا  دینادرگ و  هر  يو چـیـ رب  ار  هیوریش  ورسخ , رسپ  لاعتم  يادخ  هک )  دومر  فـ
رگید یکی  هک  ار ـ  یمخل  هعتلب  یبا  نب  بطاح  (ص )  ادخ ربما  پـیـ دندش ـ . ناملـسم  دندوب  نمی  رد  هک  ینایناریا  مامتو  ناذاب  دنتـشگرب و 

ار همان  بطاح  داتسرف   , نایطبق رالاس  هیردنکـسا و  ياورنامرف  سقوقم ,  شیپ  مالـسا  هب  توعد  يارب  يا  همان  هارمه  ـ  دوب رفن  شـش  نآ  زا 
درکره و ار مـ شر  ـ ـس داد و  رارق  جاع  زا  يا  هبعج  رد  ار  همانو  تفگ  نخـس  یـشوخ  هب  بطاح  اب  دناوخ و  ار  نآ  سقوقم  داد  سقوقم  هب 

ماش رد  وا  مدرک  یم  لایخ  اما  تسا ,  هدنام  یقاب  ربمای  زونه یـک پـ هک  متـسناد  یم  نم  تشون :   ( (ص ربمایپ هب  داد و  دوخ  زینک  هب  ار  نآ 
يا هماج  متسرف و  یم  تیاربدنراد  ییالاو  تلزنم  نایطبق  نایم  رد  هک  زینک  ود  نو  ـنـ کا ـتـم و  شاد یمارگ  ار  وت  هداتسرف  درک  دهاوخروهظ 

هیده (ص )  ادخ لوسر  دش  مه نـ ناملـسم  تشونن و  يرگید  زیچوا  منک  یم  میدـقت  شکـشیپ  ناونع  هب  يوش  راوس  نآ  رب  هک  يرت  ـ ـسا و 
مه يرتسا  درک و  لوبق  نیریس ,  شرهاوخ  يرگیدو  دوب  هّللا ,  لوسر  رسپ  میهاربا  ردام  هیرام ,  یکی  هکار  زینک  ود  تفریذپ و  ار  سقوقم 
ادخ لوسر  تسا  لدلد  نامه  نآ  تشادـن و  دوجو  يرتسا  نان  بر هـا چـ نا عـ رد مـیـ زور  نآ  رد  هک  دوب  دـیپس  يرتسا  دوب  هداتـسرف  هک 
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 : ـد یو ـب مـی گـ طا تفاـی حـ دـهاوخن  یماود  وا  یهاـشدا  نآ کـه پـ لا  حـ ـد , یزرو صر  دو حـ ـی خـ ها ـ ـشدا كا بـه پـ ـ پا ـن نـ یا دوـمرف : 
ـ .  مدرکن تماـقا  يو  دزن  رتشیب  زور  جـنپ  نمو  دومن  یم  لـطعم  رتمک  ارم  دوخ  هاـگرد  رب  درک و  یم  ییاریذـپ  مارتحا  اـب  نم  زا  سقوق  مـ

ثراح دزن  مال ,  ـ سا تو بـه  ـ عد يارب  يا  همان  هارمه  دوب ـ  ریفس  شش  نآ  زا  رگید  یکی  هک  ار ـ  يدسا  بهو  نب  عاجش  (ص )  ادخ ربمایپ 
ییاریذـپ و لیاسو  ندروآ  مهارف  مرگرـس  وا  متفر  دوب  قش  ـ مد هطوغ  رد  هک  ثراـح  شیپ  دـیوگ :  یم  عاجـش  درک  هناور  یناسغرمـش  نب 
 : متفگ وا  بجاح  هب  سپـس  مدنام  رظتنم  شهاگرد  رب  زور  هس  ای  ود  نمدـیایب  ایلیا  زا حـمـص بـه  تساوخ  یم  هک  دوب  رـصیقزا  لابقتـسا 

بجاح تشاد  یهاوخن  یسرتسد  وا  هب  دیایب  نوریب  هک  زور  نالفات  تفگ :  وا  متسه  ثرا  يو حـ بـه سـ (ص )  اد لو خـ ـ سر هدا  ـتـ سر نم فـ
نآ هب  هک  ینییآ  ادـخ و  لوسر  ياـه  یگژیوزا  نم  درک و  یم  یتـالاؤس  ادـخ  لوـسر  هراـبرد  نم  زا  , دوـب يرم  شماـن  مور و  لـها  هک  وا 

نونکا ما و  هدناوخ  ار  لیجنا  نم  تفگ :  یم  تسیرگ و  یم  هک  تفرگ  یم  رارقریثات  تحت  نادـنچ  وا  متفگ  یم  شیارب  دـنک  یم  توعد 
ار ير مـ ـ مد ـ ـش ارم بـکـ ثراح  مسرت  یم  اما  منک ,  یم  شقیدـصتو  مدروآ  نامیا  وا  هب  نم  مباـی  یم  ار عـیـنـا  ـبـر  ما ـن پـیـ یا تیـصوصخ 
نآ داهن و  رـس  رب  جات  درک و  سولج  ـد و  مآ نور  نوردـنا بـیـ زا  ثراح  يزور  درک  یم  ییاریذـپ  نم  زا  یمرگ  اـب  تشاد و  یم  ـی  مار گـ
یم یـسک  هچ  تفگ :  ودرک  ترپ  ار  نآ  سپـس  دـناوخ , ار  همان  وا  مدرک  وا  میل  ـ ـس ار تـ ادـخ  لوسر  همان  نم  داد  دورو  هزاجا  نم  هب  هاـگ 

! دــینک عـمج  ار  مدرم  مور  یم  شدزن  دــشاب  مـه  نـمی  رد  رگا  تـفر ,  مهاوـخ  وا  غارــس  هـب  نـم  دریگ ؟ زا مـن بـ ارم  یهاــشداپ  دــناوت 
هب ار کـه مـی بـیـنـی  نآ چـه   : تفگ هاگ  نآ  دـندنب  لعن  ار  اه  بسا  داد  روتـسدو  تساـخرب  هک  نآ  اـت  درک  یم  یفاـبلایخ  ناـن  ـمـچـ هوا

ردرصیق دنا  ـ سر وا  عال  ـ طا دو بـه  ـتـه بـ فر ار کـه گـ ـصـمـیـمـی  تو نم  ندمآ  عوضوم  تشون و  يا  همان  رـصیق  ياربوا  هدب  ربخ  دوخ  رالاس 
, دیـسر رـصیق  زا  ثراح  همان  خـساپ  نوچ  ایب  نم  دزن  ایلیا  هب  رذـگرد و  راک  نیا  زا  نکم و  تکرح  ( ربمایپ  ) وا يوس  هب  تشون :  وا  باوج 

نم هب  ـالط  لاـقثم  دـص  دادروتـسد  ثراـح  ادرف  متفگ :  يدرگرب ؟  دوخ  رـالاس  شیپ  یهاوـخ  ـت مـی  قو چـه  ـت و گـفـت :  ـساو ـ خار مـ
 ( (ص ادخ لوسر  هب  ارم  مالـس  تفگ :  دنداد و  نم  هب  هماج  یجرخ و یـک  يرادقم  داد  روتـسد  دیناسر و  نم  هب  ار  شدوخ  يرم  دـنداد 

يرم مالس  نینچمه  داب ! دوبان  شیهاشداپ  دومرف :  ترضح  مدناسر ,  ناشیا  عالطا  ار بـه  عو  ـ ضو ـ مو مدمآ  ادخ  لوسر  تمدخ  نم  ناسرب 
تشذگ رد  هکم  حتف  لاس  رد  رمش  یبا  نب  ثراح  تسا  هتفگ  تسار  دومرف :  ربمایپ  مدرک  غالبا  ترضح  هب  دوب  هدز  هک  ار  ییاه  فرح  و 
شدوخ وا  یلو  تشونن ,  يا  هما  وا نـ يارب   ( (ص ادخ لوسر  دوب  اقلب  نیمزرس  زا  نامع ,  ردرـصیق  رازگراک  یماذ  ور جـ ةور بـن عـمـ فـ  ـ .

دوخ موق  دارفا  زا  یکی  طسوت  يا  هیده  اب  هارمه  ار  نآ  ـت و  شو نـ (ص )  ادخ لوسر  هب  دوخ  ندروآ  مالسا  هرابرد  يا  همان  دش و  ناملسم 
نب دوعسم  هبو  تشون  ار  شا  همان  خساپ  تفریذپ و  ار  شا  هید  ـ هو ـد  ناو ار خـ وا  ـه  ما نـ (ص )  اد لوسر خـ داتسرف  دعـس  نب  دوعـسم  مان  هب 
نآ زا  یکی  زین  وا  هکار  يرماع  ورمع  نب  طیلـس  (ص )  ادـخ ربمایپ  دومرف ـ . اـطع  هزیاـج  مهرد ,  دـصناپ  ینعی  هیقوا ,  مین  هدزاود و  دـعس 

درک و نامهیمار  وا  هذوه  دش  دراو  وا  رب  طیلـس  داتـسرف  یفنح  یلع  نب  ةذوه  دزن  مالـسا ,  هب  تو  ـ عد يارب  يا  هماناب  هارمه  دوب , رفن  شش 
 , ینک یم  توعد  نادب  نآ چـه  تشون :  (ص )  ربمایپ هب  دادن و  یحیرص  باوج  طیلس  هب  دناوخار و  ربمایپ  همان  در و  يو بـخـشـش کـ هب 

هقطنم یهدنامرف  نم  يارب  سپ ,  دنراذگ  یم  مارتحا  نم  تیعقوم  هب  اه  برع  متسه و  دوخ  موق  بیطخو  رعاش  نم  تسابیز  وکین و  رایسب 
ار اه  نآ  همه  طیلـس  دـیناشوپ  يو  ربرجه  ياه  هچراپ  زا  ییاه  هماج  داد و  یـشاداپ  طـی  ـلـ ـس وا بـه  منک  يوریپ  وت  زا  اـت  نک  نییعت  ار  يا 
ـی یا ـ مر هرو خـ هزاد غـ ـ نا هب  رگا  دومرف :  دـناوخ و  ار  هذوه  هماـن  ربمایپدـناسر  ناـشیا  عـالطا  هب  ار  وا  ياـه  هتفگ  دروآرب و  ـ ما تمدـخ پـیـ

هذوه گرم  ربخ  لیئربج  تشگرب  هکم  حـتف  زا  ربمایپ  نوچ  داب ! دوبان  دراد  هچ  نآ  ره  شدوخ و  داد  مهاوخن  وا  هب  دـهاوخب  نم  زا  ـیـن  مز
زا ایآ  تفگ :  لقره  دـش  هدروآ  لقره  يارب  (ص ,)  ادـخ لوسر  زا  يا  همان  مدوب  ماش  رد  هک  یناـمز  نایفـسوبا :  داد ـ . ترـضح  نآ  هب  ار 

راضحا شیرق  زا  رفن  دنچ  اب  نم  دیوگ :  یم  نایفسوبا  يرآ .  دنتفگ :  تسهاج .  نیا  رد  یـسک  تسا  ربمایپ  دیوگ  یم  هک  يدرم  نیا  موق 
زا دو گـفـت :  ـم خـ جر ها بـه مـتـ نآ گـ دندناشن . مرس  تشپ  ار  مناهارمه  دناشن و  دوخ  ربارب  ردار  ام  وا  میدش  دراو  لقره  رب  یتقو  میدش 

تسا رادروخرب  بسن  بسح و  زا  ام  نایم  رد  وا  متفگ :  مـن  ـت ؟  ـسا ـه  نو امـش چـگـ نایم  رد  ربمایپ )  ) يو بسن  بسح و  سر کـه  وا بـپـ
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نآ ـگـچ  ون ـ  هاس ـ  ت م ؟  ـ  گف ن ـ زا ـیـش  پا ـ یآ ـیـد :  ـسر نـه پـ مـن گـفـتـم :  ـت ؟  ـسا هدو  ها بـ ـ ـشدا ـی پـ ـس وا کـ ناردپ  زا  ایآ  دیـسرپ : 
نم دیا ؟ هدرک  یم  مهتم  ییوگغورد  هباروا  , دنک توبن  يوعد  کـه 

تسدورف ؟  نامدرم  ای  فارشا  دن , يور مـی کـنـ وا پـیـ زا  یناسک  هچ  دیسرپ :  هن  متفگ : 
هن متفگ :  ددرگ ؟ یم  هتساک  ای  دوش  یم  هدوزفااه  نآ  دادعت  رب  زور  هب  زور  ایآ  دی :  ـ سر تسدورف پـ نامدرم  متفگ :  دیوگ :  یم  نایفسوبا 
يو زا  ییاضرا  مشخ و نـ تلع  هب  , وا نید  نتفریذپ  زا  سپ  اه  نآ  زا  يدرف  هک  تسا  هدمآ  شیپ  ایآ  دـی :  ـ ـسر ـد پـ نو ـ ـش هدوزفا مـی  هکلب  ,
یم رد  یتخس  ياه  گنج  وا  ام و  نی  بـ گـفـتـم :  تسا ؟  هدوب  هنوگچوا  اب  امش  گنج  تیعضو  دیـسرپ :  هن  متفگ :  دنک ؟ كرت  ار  شنید 

اب ام  هک  یتدـم  نیا  رد  هن ,  متفگ :  دـنک ؟ یم  ینکـش  نامیپ  تنایخ و  ایآ  دیـسرپ :  میتشک  یم  وازا  مه  ام  تشک و  یم  ام  زا  وا  تفرگ و 
 : متفگ دیوگ :  یم  نایفسوبا  تسا ؟  هدرک  ییوعد  نینچ  یسک  وا  زا  شیپ  ایآ  دیـسرپ : میا  هدرکن  هدهاشم  يو  زا  یلمع  نینچ  میا  هدوبوا 

روهظ وا  هک  ـتـم  ـس ـ ناد تسا مـن مـی  ربمایپ  وا  نامگ  یب  دـشاب , هتـشاد  تقیقح  ییوگ  یم  وا  هرابرد  نآ چـه  ـر  گا ـل گـفـت :  قر هـ هن . 
 , مدوب یم  يو  دزن  رگا  منک و  شتاقال  ـتـم مـ شاد ـت  سود  , ـت شاد ناکما  میارب  رگا  دشاب  امـش  زا  هک  مدرک  یمن  نامگ  اما  درک , دهاوخ 
ار ادخ  لوسر  همان  سپـس  لقره  دیوگ :  یم  نا  ـفـیـ ـسو ـ با دیـسر . دهاوخ  تسا  نم  ياپریز  هچ  نآ  هب  وا  یهاشداپ  متـسش  یم  ار  شیاهاپ 
هار زا  هک  یـسک  رب  دورد  مور  گرزب  لـقره  هب  ادـخ  لوسر  دـمحم  زا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  دـناوخ :  حرـش  نیدـب  ار  نآ  تساوـخ و 

ات رواـیب  مالـسا  یناـم ,   ( ناـما رد  و   ) تمالـس هب  اـت  وش  ناملـسم  مناوخ  یمارف  مالـسا  توعد  هب  ار  وت  نم  ـا بـعـد , ما دـنک  يوریپ  تسار 
امـشو ام  نایم  هک  ینخـس  رـس  رب  ـیـد  یا بـیـ باتک ,  لها  يا  تسوت  ندرگ  هب  تیعر  هانگ  يریذپن ,  رگا  دهددزم و  ربارب  ود  وت  هب  دنوادخ 

دنلب ادـص  رـس و  درب , نایاپ  هب  ار  همان  یتقو  مینادرگن .  وا  کیرـش  ار  يزیچ  میتسرپن و  ارادـخ  زج  هک :  نیا  نآ  میتسیاب و  تسا ,  ناـسکی 
هـشبکوبا رـسپ  راک  متفگ :  مناهارمه  هب  میتفر ,  نوریب  یتقو  دندرب  نوریب  وا  روضحزا  ار  ام  داد  روتـسد  وا  دیچیپ  اج  همه  رد  همهمه  ودش 

 ( ربخ مـحـمـد(ص داد و  ماغیپ  فقسا  هب  وا  داتسرف  رصیق  يوس  هب  يا  هماناب  ارم  (ص )  ادخ لوسر  یب :  ـیـه کـلـ حد تفرگالاب ـ .  ربمایپ ) )
ندمآ میرم  نب  یسیع  میدیـشک و  یم  ار  شراظت  ـ نا هک  تسا  يربمایپ  نامه  نیا  تفگ :  فقـسا  دیناسر  يو  عالطا  هب  ار  نا  ـ ـش ـ یا ـه  ما و نـ

ار راک  نیا  رگا  نم  اما  تفگ :  رصیق  موش  یم  شوریپ  مروآ و  یم  نام  ـ یا وا  مـن بـه  تفگ :  سپـس  فقـسا  تسا  هداد  تراشب  ام  هب  ار  وا 
 . منک یتالاؤس  ربمایپ )  ) يو هرابردات  دیروایب  نم  شیپ  ار  رفن  کی  اج  نیا  رد  وا  موق  زا  تفگ :  سپس  وا  دور  یم  نی  زا بـ میهاشداپ  منکب 
اب هک  امـش  زا  ـی  ـس کـ درک و گـفـت :  راضحاار  نانآ  رـصیق  دـندوب  هدـش  ماش  دراو  تراجت  يارب  ـالبق  شیرق  زا  یهورگ  نا و  ـفـیـ ـسو ـ با

تـسا ربمایپ  دیوگ  یم  هک  يدرم  نیا  هرابرد  نم  تفگ :  رـصیق  تفر  شیپ  نایفـسوبادیایب  نم  کیدزن  تسا ,  رتکیدزن  شیدـنواشیوخوا 
 : دیوگ یم  نایفـسوبا  دیوگ  یم  غورد  دییوگب  امـش  داد , غورد  خساپ  وا  رگا  تفگ :  نای  ـفـ ـسو ـ با ناهارمه  هب  هاگ  نآ  منک  یم  یتالاؤس 

ـب و ـس نـ ـیـد :  ـسر ـل پـ قر متفگ هـ یم  لقره  هب  ار  تیعقاو  فالخ  , دـنهد تبـسن  ییوگغورد  هب  ارم  مناهارمه  هک  دوبن  نیا  زا  مر  ـ ـش رگا 
هدرک ییوعد  نینچ  امـش  زا  يرگید  سک  ایآ  دـی :  ـ ـسر ـت پـ ـسا ربتعم  متفگ :  نم  تسا ؟  هنوگچ  امـش  ناـیم  رد  وا  یگداوناـخ  تیعقو  مـ

یم يوریپ  وا  زا  موق  ناگرزب  فارشا و  دیسرپریخ :  متفگ :  دیدرک ؟ یم  مهتم  ییوگغورد  ار بـه  وا  البق  ایآ  دیـسرپ :  ریخ  متفگ :  تسا ؟ 
دنوش دا مـی  ـ یز گـفـتـم :  مک ؟  ای  دوش  یمدایز  هتسویپ )   ) ناشدادعت ایآ  دیسرپ :  تسدورف  نامدرم  متفگ :  تسدورف ؟  نامدر  ای مـ دننک 

؟ دنک یم  ینکش  نامیپو  تنایخ  ایآ  دیسرپ :  ریخ  مت :  گـفـ دوش ؟ یم  مهدترم  شنید ,  زا  ییاضران  ببس  هب  اه  نآ  زا  یـسکایآ  دیـسرپ : 
دیدشو تخس  متفگ :  تسا ؟  هنوگچ  وا  امش و  گنج   : دیـسرپ يرآ  متف :  گـ ـت ؟  ـسا هدر  مه کـ گنج  امـشاب  ایآ  دیـسرپ :  ریخ  متفگ : 

روتسد بـه مـا  گـفـتـم :  دهد ؟ یم  روتسد  هچ  امـش  هب  دیـسرپ :  تسا  توبن  هناشن  نیا  تفگ :  لقره  ام  یهاگ  دوش و  یم  زوری  وا پـ یهاگ 
هزور و زامن و  هب  ار  ام  , دراد یم  زاب  دندیتسرپ  یم  نامناردپ  هچ  نآ  زا  ارام  میهدن  رارق  وا  کیرـش  يزیچ  میتسرپب و  ار  ادخاهنت  دـهد  یم 
وا هک  متشاد  عالطا  نم  تسا  ربمایپ  یگژیو  اه  نیا  تفگ :  لقره  دهد  یم  نا  ـ مر يافو بـه عـهـد فـ يرادتناماو و  ییوگتسار  ینمادکاپ و 
یم رگا  دـنک  فرـص  تسا تـ نم  ياپود  نیا  ریز  ار  هچ  نآ  وا  هک  ادوز  دـشاب  مدرم  امـش  زا  مدرک  یمن  ناـمگ  ـا  ما در , ـد کـ هاو روهظ خـ
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وا ات  دنتفرگ  ار  فقسارود  اراصن  متسش  یم  ار  ـش  یا ـ ها مدوب پـ یم  يودزن  رگا  متفاتش و  یم  شرادید  هب  نامگ  یب  مورب ,  وادزن  متسناوت 
تسین هّللا  زج  ییادخ  مهد  یم  یهاوگ  نم  هک  ناسرب  شعالطا  هب  ناسرب و  وا  هب  ار  مال مـ ـ ـس ورب و  ترالاسدزن  تفگ :  لقره  دنـشکب  ار 

ربما پـیـ دنتـشک ـ . ار  وا  اه  نآ  تفر و  اراصن  ناـیم  هب  سپـس  لـقره  دنمـشخرد  نم ,  راـک  نیا  زااراـصن  تسادـخ و  هدا  ـتـ ـسر دـمحم فـ و 
مور گرزب  لـقره  هب  وا  هداتـسرف  هدـنب و  هّللا  لوسردـمحم  زا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  تشون :  مورروتارپـما  هب  يا  هماـن  رد  (ص )  ادـخ

ناملسم ینام  تمالس  هب  ات  روایب  مالـسا  مناوخ  یم  ار  مال فـ ـ ـسا تو  ـ عد هب  ار  وت  نم  , دعب اما  دنک  يوریپ  تسار  هار  زا  هک  یـسک  رب  دورد 
امـش ام و  نایم  هک  ینخـسرس  رب  دییایب  باتک ,  لها  يا  تسوت  هدهع  هب  تیعر  هانگ  يریذـپن  رگا  دـهد  ربارب  ود  ار  وت  رجادـنوادخ  ات  وش 

ناگیادـخ , دـنوادخ ياج  هب  ار  يرگید  اـم  زا  کـیرهو  مینادرگن  وا  کیرـش  ار  يزیچ  میتسرپن و  ار  ادـخزج  هک :  میتسیاـب  تسا  ناـسکی 
ربماـیپ هک  تسا  هتـشون  دوخ  سلاـجم  رد  يریماـطم  يدـهم  ـن  با میناملـسم ـ .  اـم  هک  دیـشاب  هاوگ   : وگب دـندرک , ضارعا  رگا  سپ  دریگن 

هب تروص  نیا  ریغ  رد  ینام ,  تمالس  هب  ات  روایب  مالسا  , دعب اما  دزمره , رسپ  ورسخ  هب  ادخ  لوسر  دمحمزا  تشون :  ورـسخ  هب  (ص )  ادخ
درک هراپ  ار  نآ  ییانتعا  یب  اب  دیسر , ورسخ  هب  همان  یت  ـ قو دنک . يوریپ  تسار  هار  زا  هک  یسک  ربدورد  نک  گنج  مالعا  وا  لوسر  ادخ و 

ربماـیپ يارب  كاـخ  یتـشم  وا  دروآ ؟ یم  نم  ماـن  زا  شیپ  ار  شدوـخ  ماـن  دـناوخ و  یم  ارف  دوـخ  نید  هب  ارم  هـک  تـسیک  نـیا  تـفگو : 
یشال ار مـتـ وا  تنطلـس  يدوز  هب  هک  دینادب  درک  هراپ  ارم  همان  هک  نانچ  درد , مه  زا  ار  وا  یها  ـ ـشدا ـد پـ نواد خـ دومرف :  ترـضحداتسرف 
ربمایپ قاحسا :  نب  دم  مـحـ درک ـ . دیهاوخ  فرصت  ار  وا  كاخ  يدوز  هب  هک  دینادب  تسا  هداتـسرف  كاخ  یتشم  نم  ياربوا  درک  دیهاوخ 

زا میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  تشون :  وا  هب  دات و  ـ ـسر فـ نار ,  ـ یا هاشداپ  , زمره روپ  ورـسخ  دزن  هب  ار  سیق  نب  ۀفاذح  نب  هّللادـبع  (ص )  ادـخ
هب ار  وت  نم  دروآ  نامیا  وا  هداتـسرف  ادخ و  هب  دنک و  يوریپ  تسار  هار  زا  هک  یـسک  رب  دورد  ناریا  گرزبورـسخ  هب  ادـخ  لوسر  دـمحم 

مهد راد  ـت هـشـ سا هدنز  هک  ار  نآ  ات  متسه  مدرم  همه  يوس  هب  ادخ  هداتـسرف  ار کـه مـن  ـ یز ـم ,  ناو ـی خـ مار ـل فـ جوز يادخ عـ توعد 
رد تسوت ـ .  ندرگ  هب  نایسوجم  هانگ  يزرو ,  عانتما  رگاو  ینام  تمالس  هب  ات  روایب  مالـسا  سپ ,  دوش  مولعم  نارفاک  يارب  قح  نخـس  و 
مان هکار  يا  هدنب  نیا  تشون :  دوب , نزی  يذ  نب  فیـس  نارای  يایاقب  زا  هک  یملید  زوریف  هب  ورـسخ   : تسا هدمآ  حـئارجلا ))  جـئارخلا و  ))

زوریف نـک  هــناور  نــم  دزن  تو مـی کـنـد , ـ عد مدو  ـن خـ ید زا  ریغ  ینید  هــب  ارم  هناخاتــسگو  دروآ  یم  نــم  ماــن  زا  شیپ  ار  شدوــخ 
هک داد  ربـخ  ارم  نم  دـنوادخ  دوـمرف :   ( (ص ادـخ لوـسر  مرب  وا  دزن  ار  وـت  هداد  روتـسدارم  نم  دـنوادخ  تفگ :  دـمآ و  (ص )  ربماـیپدزن
 , ـت پـس سا هتـشک  ار  وا  هدرب و  هلمح  يو  رب  بش  نآ  رد  هیوریـش  وا  دنزرف  هکدیـسر  ربخ  ماگنه  نیا  رد  دش  هت  ـ ـش بشید کـ وتدنوادخ 

الاب ماب  زا  وا  داتسرف  وا  نتـشک  يارب  ارزوریف  (ص )  ادخ لوسر  تشادرب  رـس  یـسبع  باذک  هک  ینامز  دندروآ  مالـسا  شناهارمهو  زوریف 
هنیزمو هنانک  نایناوراک  هدش و  عمج  هماهت  هوک  رد  هک   ( نزهار  ) یهورگ هب  (ص )  ادخ ربمایپ  تشک ـ .  ار  وا  دناچیپ و  ار  شندرگو  تفر 

نآ رو  ـ ـض یناگدـنیامن بـه حـ (ص )  ادـخ لوـسر  يزوریپ  زا  سپ  دـندوب و  هدرک  جاراـت  ار  ناـنآ  ناـگدرب  زا  يرامـش  هراـق و  مکح و  و 
هدش هدازآ  ناگدنب  هب  ادخ  هداتسرف  یبن  ـحـمـد  مزا تسا  يا  همان  نیا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  تشون :  نینچ  دندوب , هداتسرف  تر  ـ ـض حـ

سکره تسا و  دمحم  ناشیا  يالوم  دندازآ و  یگمه  ناشیا  ناگدرب  دنزادرپ  تا بـ ـ کز ودنرازگب  زامن  دنروایب و  نامیا  رگا  هک  دـنوادخ 
و  ) تسا ناشیا  دوخ  زا  دنا , هتفرگ  یلام  ای  دـنراد  ندرگ  هب  ینوخ  رگا  دوش و  یمن  هدـنادرگرب  هلیبق  نآ  هب  تسا  يا  هلیبق  زا  هک  ناشیا  زا 
ادخ و هانپ  رد  دش و  دهاوخن  ناشیا  هب  یملظ  متس و  چیه  دوش و  هدنادرگرب  ناشیا  هب  دیاب  دنراد , مدرم  زا  یبلطرگا  و  دنوش ) یم  هدیشخب 

نانآ تشون و  همان  نارادمامز  رگید  یشاجن و  رصیقو و  يرسک  هب  (ص )  اد ـبـر خـ ما پـیـ ـس :  نا مکیلع ـ .  مالسلاو  دنتـسه  دمحم  هانپ  رد 
 : سابع نبا  داتـسرف ـ . دورد  وا  رب  (ص )  ربمایپ هک  تسین  یـشاجن  نامه  یـشاجن  نیا  درک  توعد  لاعتم  يادخ  ربارب ) رد  می  ـلـ ـس تـ  ) هب ار 

 ((. مکنیب اننیباوس و  ۀملک  یلا  اولاعت   : )) تشون یم  ار  هیآ  نیارافک  هب  (ص )  ادخ لوسر 

 (. (ص ربمایپ نامدود 
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نآ کـه داد تـا  نا  ـ ـش ـ یا هاـگرارق جـ نیرتـهب  ردو  داـهن  هعیدو  هـب  هاـگتناما  نـیرترب  رد  ار  ناـنآ  : ـ  ناربماـیپ فـصو  رد  ع ـ )   ) یلع ماـما   ـ
زا دروآ , نوریب  هاگتشک  نیرتدنمجرا  زا  هاگشیور و  نیرتر  زا بـ ار  وا  سپ  دیـسر  (ص )  دمحم هب  یلاعت  ـه و  نا ـبـحـ ـس ـد  نواد ـت خـ مار کـ

نیرتهب شنامدودو  هداوناخ  نیرتهب  شا  هداوناخ  دـیزگرب  نآ  زا  ار  شیوخ  يان  ـ ما دو و  راکـشآ نـمـ نآ  زا  ار  دوخ  ناربمایپ  هک  يا  هرجش 
مرک ( رازتــشک  ) ـمـن ود اــم و  ــ رد ـیـد و  یور ـهـی )  لا  ) مر رد حـ هر  ـجـ ــش ـن  یا ـت ,  ــسا هر  ـجـ ـــش ـن  یر شا بـهـتـ هر  ـجـ ـــش ناــمدود و 

 , هرجـش نیرتهب  شا  هرجـشو  تسا  نامدود  نیرتهب  وا  نامدود  ینتفاین ـ .  تسد  شیاه  هویم  تسا و  دنلب  شیاه  هخاش  دیلاب , يراوگرزبو 
دش و دـنلب  شا  هزاوآاج  نآ  رد  هبیط ,  هنیدـم  هب  شترجه  تسا و  هکم  ـش  ها ـ گداز ـخـتـه ,  یوآ شیاه  هویم  تسا و  تسار  شیاه  هخاش 
ار ناگدیرفآ  لاعتم  يادخ  متسه  بلطملادبع  نب  هّللادبع  نبدمحم  نم  (ص : )  ادخ ربمایپ  دش ـ . هدیـشک  اج  همه  هب  وا  توعد )   ) يادص
داد ياج  نانآ  هورگ  نیرتهب  رد  ارم  زاـب )  ) درک و میـسقت  هورگ  ود  هب  ار  ناـنآ  هاـگ  نآ  داد  رارق  ناـنآ  نیرتهب  تشپ )   ) رد ار  دـیرفایب و مـ

نادـناخ نیرتهب  رد  ارم  درک و  میـسقت  اه  نادـناخ  هب  ار  نانآ  هاـگ  نآ  داد  رارق  ناـنآ  هلیبق  نیرتهبرد  ارم  درک و  هلیبق  هلیبق  ار  ناـنآ  سپس 
هورگ ود  هب  ار  نانآ  دـیرفایبار و  شیوخ  ناگدـیر  ـ فآ لا  ياد مـتـعـ خـ متـسه ـ .  امـش  نیرتکاپ  اه و  نادـناخ  نیرتهب  زا  نم  سپ  داد  ياج 

نادـناخ هب  ار  نانآ  هاگ  نآداد  ياج  هلیبق  نیرتهب  رد  ارم  تخاس و  هلیبق  هلیبق  ار  نانآ  سپـس  داد  رارق  هور  نیرتهب گـ ردارم  درک و  میـسقت 
 ( : ع  ) ما عـلـی ـ ما متـسه ـ .  نادـناخ  نیرتهب  هلیبـق و  نیرتـهب  زا  نم   , نیارباـنب داد  رارق  اـه  نآ  نادـناخ  نیرتـهب  ردارم  دومن و  میـسقت  اـه 

نیرتهب رد  ار  وا  درک , میسقت  هورگ  ود  هب  ار  قلخ  دنوادخ  هاگره  تسوا  ناگدنب  رتهم  ادخ و  هداتسرف  هدنبدمحم و  هک  مهد  یم  ـی  هاو گـ
. داد رارق  نآ  هورگ 

 . میتی  ( (ص ربمایپ ياه  یگژیو 

دوب و شردام  مکش  رد  (ص )  ادخ لوسر  هک  ینامز  تسا :  هدمآ  نایبلا  عمج  رد مـ داد ـ .)) هانپ  سپ  تفای ,  میتی  ار  وت  هن  رگم   :. )) نآرق
زا ار  دوخدج  یگلاس  تشه  رد  تفر و  ایند  زا  شردام  هک  دوب  هلاس  ود  تشذگرد و  شراوگرزبرد  پـ وا , تدالو  زا  سپ  ینامز  كدناای 

ور یـتـیـم نآ  زا  اد  لوسر خـ تقیقح  رد  : ـ )) داد هانپ  سپ  تفای ,  میتی  ار  وت  هن  رگم   )) هیآ زا  لاؤس  هب  خساپ  رد  سابع ـ  نبا  داد ـ . تسد 
نآ رب  دوخ  ياه  تمعن  ندرمـش  رباب  لجوزع  ـد  نواد اذل خـ دوبن  وا  ریظن  نیرخآو ,  نیلوا  زا  سک ,  چیه  نیمز  هنهپ  رد  هک  هدـش  هدـیما  نـ
وت يوس  هب  ار  مدرم  ینعی  داد )) هانپ  سپ ,   )) دـننام یب  هناـگی و  ینعی  تفاـی ))  ار یـتـیـم  وت  هن  رگم   : )) دـیامرف یم  هداـهن  تنم  ترـضح 

میتی ار  وت  هن  رگم   )) هیآ هرابرد  ع ـ )   ) قداص ماما  ای  رقاب  ما  ـ ما دنتخانش ـ . ار  وت  اه  نآو  دناسانش  ناشیا  هب  ار  وت  شزرا  تلیضفو و  دناشک 
ـ . درادـن ریظن  نوچ  دـنیوگ , یم   (( همیتی  )) ار هنادرد  لیلد  نیمه  هب  درادـندننام  هک  تسا  یـسک  يانعم  هب  میتی  داد : ـ )) هانپ  سپ  تفاـی , 
هک نیا  هنرگم  دیامرف :  یم  داد )) هانپ  سپ  تفای ,  میتیار  وت  هن  رگم   : )) دومرف (ص )  دمحم شربمایپ  هب  لجوزع  دـنوادخ  (ع ,)  اضر ما  ـ ما

سپ تفای ,  میتی  ار  وت  هن  رگم   )) هیآ هرابرد  ع ـ )   ) قداص ماما  رقاب و  ماما  دـناشک ـ . وت  يوس  هب  ار  مدرمو  تفاـی  هنادرد )  و   ) هناـگی ار  وت 
(. درک وت  شزرا  هجوتم  ار  نانآو   ) دناشک وت  يوس  هب  ار  مدرم  ینعی  داد : ـ )) هانپ 

. ریقف

دــندوب و فعــضتسم  یتعاـمج  ناـنآ  : ـ  ناربماـیپ فـصو  رد  ع ـ )   ) یلع ماــما  دــینادرگ ـ .)) زاــین  یب  تفاــی و  ریقف  ار  وـت  و   :. )) نآرق
هدارا نابحاص  ار  دوخ  ناگداتـسرف  ناحبـس  دنوادخ  اما  دومرف  ناشناح  ـتـ ما ـقـت  ـش ـج و مـ نر دو و بـا  ـ مزآ یگنـسرگ  اب  ار  ناشیادنوادخ 

درک و یم  يزاین  یب  زا  رپ  ار  اه  مشچو  اه  لد  هک  یتعانق  اب  ماوت  اما  ریقف  فیعـض و  يرهاـظ  تـالاح  رظن  زا  داد و  رار  ـنـد قـ مور يا نـیـ هـ
نآ  : تسا هدـمآ  بوشآ  ـهـر  ـش ـن  با ـب  قا رد مـنـ تخاس ـ .  یم  زیربل  یتحارانزا  ار  اـه  شوگ  اـه و  مشچ  هک  يرقف  يدـنمزایناب و  هارمه 

شراک دشاب , یصخش  رد  اه  نآ  زا  یشخبرگا  هک  ییاه  یگژیو  دو , رادرو بـ ـ خر تسدیهتو بـ فیعـض  نامدرم  ياه  یگژیو  زا  ترـضح 
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نمـشد یتـکوش و  هوکـش و  هن  تشاد و  يراـصح  هعلق و  هن  دوب , بیرغ  اـهنت و  ناوتاـنو و  ریقف  می و  تر یـتـ ـ ـض نآ حـ دوش  یم  ناـشیرپ 
نـشخ نیـش  ـ نار ـحـ ـص ـد  ـش وا  تو  رب نـبـ لیلد  ناشن و  دوخ  نیا  تفای و  دـنلب  یهاگیاجو  الاو  یتلزنم  لاوحا ,  نیا  همه  اـب  تشادرایـسب , 

یتخـسرد تسین  وگغورد  مدآ  هرهچ  نیا ,  هک  مسق  ادخ  هب  تفگ :  یم  دـید , یم  ار  ترـضح  نآ  هناراوگرزب  هرهچ  هاگره  يوختـشردو 
رادیاپ دوب , نمشد  ياه  يرگتراغ  گنج و  راتفرگ  هک  ینامز  ياه  يراوشد  دیادش و  رد  دوب و  هوتسنو  راوتسا  بیقعت ,  تحت  نامز  ياه 
راختفا رقف  (ص : )  ادخ ربمایپ  تشگ ـ .  اجرب  اپ  راوتساوا و  تنطلـس  نیاربانب ,  قاتـشم  بغار و  ترخآ  هب  دوب و  انتعا  یب  ایند  هب  ابیکـش  و 

 . تسا نم 

 . هدناوخان سرد 

اعطق ناشیدنا  لطاب  هنرگ  یتشون و  یمن  یباتک  دوخ  تسار )   ) تسداب يدـناوخ و  یمن  ـن  یا زا  ار پـیـش  ـی  با و تـو هـیـچ کـتـ  :. )) نآرق
تـسیچ باتک  یتسناد  یمن  وت  هک  یلاـح  رد  میدرک  یحووت  يوس  هب  ناـمدوخ  رما  زا  یحور  هنوگ ,  نیم  و هـ ((. )) دـنداتفا یم  کـش  هب 

یتسار هب  مییامن و  یم  هار  نآ  هلیـسو  هب  میهاوخب  ار  دوخ  ناگدنب  زا  سکره  هک  میدـینادرگ  يرون  ار  نآ  یلو  تسا )  مادـک   ) نامیا هنو 
ترـضح توبن  تاـبثا  رد  ناـیدا ,  ناوریپاـب  دوـخ  تاـثحابم  رد  ـا(ع ـ )  ـضر ما  ـ ما ینک ـ .))  یم  تیادـه  تسار  هار  هب  یبوـخ  هب  وـت  هک 

ـه بـه نو تخومآ  یباتک  هن  دوب  ریگب  دزم  ناپوچو و  ریقف  میتی و  ترضح  نآ  هک  تسا  نیا   ( شتوبن  ) ياه هناش  هلمج نـ زا  (ص : ـ )  دمحم
رابخاو نانآ  تشذگرـس  ناربمایپ و  ياـه  ناتـساد  هملک  هب  هملک  نآ  رد  هک  دروآ  ینآرق  سپـس  درک  دـش  دـمآ و  يراـگزومآ  رـض  مـحـ

 . تسا هدمآ   , تمایق زور  ات  ناگدنیآ  ناگتشذگ و 

. الاو ییوخ  زا  رادروخرب 

, دوش ثوعبم  هک  نآ  زا  شیپ  (ص )  ادخ ربمایپ   : تسا هدمآ  بوشآ  رهش  نبا  بقانم  رد  تسالاو ـ .))  ییوخ  ار  وت  هک  یتسار  و   :. )) نآرق
ـه بد ـ ـسر تسوا چـه  تمظع  رب  لیلد  دشاب , هتـشادار  اه  نآ  زا  یکی  يدرف  رگا  هک  دوب  اراد  ار  ناربمایپ  ياه  تلـص  زا خـ تلـصخ  تسیب 
اب , دنمدرخ رونخس , ماق ,  الاو مـ ـف ,  یر ـ ـش تلاصااب ,  رهام , وگتـسار , نیما ,  يربمایپ  ترـضح  نآ  دشاب ! اراد  ار  اه  نآ  همه  هک  یـس  کـ

وخمرنو راگزاس  روبـص , دنمتریغ , نابرهم ,  رابدرب ,  , نتورف عناق ,  رواگنج , ریلد و  دنمتواخـس , , ایند هب  انتعا  یب  هشیپ ,  تدابع  تلیـضف , 
نیا هب  خساپ  رد  هشیا ـ  عـ دوب ـ . نامدرم  نیرتوخ  کین  (ص )  ادـخ لوسر  سنا :  تخیماینرد ـ .  ییوگـشیپ  نهاک و  مجنم و  چـیه  اب  دوب ,

هن درک و  یم  ینابز  دـب  هن  داد و  یم  مانـشد  هن  دوب  نامدرم  نیرتوخ  شوخ  دوب : ـ  هنوگچ  هناخ  طیحم  رد  (ص )  ربمایپ قـالخا  هک  لاؤس 
ـ  رابحالا بعک  درک ـ . یم  تشذگو  دیـشخب  یم  هکلب  درک , یم  ناربج  يدب  هب  ار  يدـب  هن  تخادـنا و  یم  هار  هب  وهایه  رازابو  هچوک  رد 

هچوک رد  هن  تسا و  نابز  دب  هّللاد نـه  ـر عـبـ ـس دمحم پـ میبای :  یم  ار  وا  نینچنیا  : ـ  تاروت رد  (ص )  ربمایپ فاصوا  زا  لاؤس  هب  خساپ  رد 
تاروت رد  ام  رابحالا :  بعک  دنک ـ . یم  تشذگ  دشخب و  یم  هکلب  , دـهد یمن  خـساپ  يدـب  اب  ار  يدـب  دزادـنا و  یم  هار  هب  وهایه  رازاب  و 

يدـب اب  ار  يدـب  رازاـب , هچو و  رد کـ لا  را و جـنـجـ ـل جـ ها هن  نشخ و  هنو  تسوخدـنت  هن  هدـیزگرب ,  ربماـیپ  دـمحم  میناوخ :  یم  نینچ 
بوخ هچ  دنتفگ :  دندش و  عمج   ( (ص ربمایپ باح  ـ ـصا زا  ـی  هور گـ ـن :  ـس حـ دنک ـ . یم  تشذگ  دـشخب و  یم  هکلب  دـهد , یمن  باوج 

ـشـق مر ار سـ ناشیا  هکلبات  مینک  لاؤس  شا  هناخ  رد  ترضح  نآ  راتفر  هوحنزا  میتسرفب و  (ص )  ادخ لوسر  نارسمه  شیپار  یـسک  تسا 
قالخا زا  امـش   : دروآ خـساپ  کی  نانآ )  همه  زا   ) هداتـسرف نآ  ودنداتـسرف  ربمایپ  نارـسمه  کیاکی  شیپ  ار  یـسک  نانآ  میهد  رارق  دوخ 

دریگ و یم  هزور  دباوخ و  یم  دناوخ و  یم  زامن  ار  ـب هـا  شاد لو خـ ـ سر تسا  نآرق  تاروتـسد )  نامه  ) وا قالخا  دیـسرپ  یم  ناتربمایپ 
 ( (ص ربماـیپ هاـگره  ع )   ) یلع ع : )   ) یلع نادـنزرف  زا  یکی  دـم , ـیـم بـن مـحـ هار ـ با دزیمآ ـ . یمدوـخ  هداوناـخ  اـب  دــیاشگ و  یم  هزور 

دهع و نا بـه  ـ نآ نیرتدنبیاپ  نیرتوگتسارو و  نیرتریلد  دوب و  مدرم  نیرت  هدنشخب  تسا  ناربمایپ  متاخ  وا  دومر :  مـی فـ درک , یم  فصوار 
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اب هک  ره  تفرگ و  یم  ار  وا  شت  هـیـبـ ـد , ید ار مـی  وا  یلبق  هقباـس  نودـب  سکره  ] رت هناراوگرزب  شراـتفر  دوب و  رتوخمرن  همه  زا  ناـمیپ 
ار وا  ریظن  تفگ :  یم  , دنک فصو  ار  ترضح  نآ  تساو  شرادتسود مـی شـد هـر کـه مـی خـ تخانش  یم  ار  واو  درک  یم  شزیمآ  يو 

درک یم  باختنا  دوب  رتناسآ  هک  ار  نآ  دش  یم  ریخم  راکود  نایم  ها  ـ گر هـ (ص )  اد لو خـ ـ سر ـشـه :  یا عـ ما ـ ]  هد  ـ ید لاح نـ هتشذگ و  رد 
هاگ چیه  ع : )   ) یلع ماما  دیزرو ـ . یم  يرود  نآ  زا  رتشیب  مدرم  همه  زا  دوب  هانگ  رگا  اما  دوبن  یهانگ  راک  نآ  هک  دوب  یتروص  رد  نیا  و 
هن  )) يزیچ هب  هاگ  چیهابیرقت  (ص )  ادخ لوسر  هیفنح :  نبدـمحم  دـیزگربار ـ . نآ  نیرتراوشد  هک  نیا  رگم  دـماین , شیپ  شیارب  راک  ود 

شماـجنا تساوخ  یمن  رگا  يرآ و  دومرف :  یم  دـهد , ماـجناار  نآ  تساوخ  یم  رگا  دـش  یم  هتـساوخ  يزیچوا  زا  هاـگره  تفگ  یمن  (( 
نیرتوخمرن (ص )  ادـخ لوسر  هشیا :  عـ درادـن ـ . یلیامت  راک  نآ  هب  ترـضح  هک  دـیمهف  یم  فرط  هجیتن ,  رد  درک و  یم  توکـس  دـهد 

رهش نبا  بقانم  رد  تشاد ـ .  بل  رب  مسبت  هدنخ و  هراومه  هک  توافت  نیا  اب  دوب , امش  نادرم  نوچ  يدرم  مه  وا  دوب  مدرم  نیرتراوگرزبو 
هک ما  هدیدن  ار  يدحا  نم  ثراح :  نب  هّللادبع  ادخ ـ . رکذ  اب  رگم  تسـشن  یمن  تساخ و  یمن  رب  (ص )  ادـخ ربمایپ   : تسا هدـمآ  بوشآ 
یم تموادم  نآ  رب  داد  یم  ماجنا  يراک  هاگ  ره  (ص )  ادخ لوسر  يربقم :  دی  سـعـ دشاب ـ . هتشاد  بلربدنخبل  (ص )  ادخ لوسر  هزادنا  هب 

هقطنم رد  هک   ( (ص ربمایپ دزن  لیئرب  جـ را :  ـ ـس عـطـا بـن یـ دهدن ـ . ماجنا  راب  کی  دهد و  ماجنا  راب  کی  ار  نآ  هک  دوبن  روط  نیاو  دـیزرو 
تسشن تسار  (ص )  ربمایپ سپ  يروخ !  یم  اذغ  هناهاش  دمحم , يا  تفگ :  دمآ و  دروخ , یم  اذغ  نداد  هیکت  لاح  رد  هکم  رهـش  يالاب 

شوـخ دروـخن و  اذـغ  نداد  هیکت  لاـح  رد  تخیگنارب ,  ار  وا  لـجوزع  دـنوادخ  هک  یناـمز  زا  (ص )  ادـخ ربماـیپ  ع : )   ) قداـص ما  ـ ما  ـ .
 , نیرت هدنـشخب  وا  (: ـ )  (ص ربمایپ فصو  رد  ع ـ )   ) ما عـلـی ـ ما مینکب ـ .  ار  راک  نیا  میناوت  یمن  ام  اما  دشاب  ناهاشداپدننام  هک  تشادـن 

هقباس نودـب  سکره  دوب  رت  هناراوگرزب  همه  زا  شراـتفرو  دوب  مدرم  نیرتوخمرن  نیرت و  ناـمیپ  دـهع و  شوخ   , نیرتوگتـسار نیرتریلد , 
یم شرادتـسود  تخانـش ,  یم  ار  وا  درک و  یم  تخیما  یم  يو  اـب  سکره  تـفرگ و  یم  ار  وا  شتبیه  دـید , یم  ار  تر  ـ ـض نآ حـ یلبق 

ما .  هدیدن  لاح  هتشذگ و  رد  ار  وا  ریظندش 

نا ـ ـش ـ یا ـم بـه  هرد هدزاود  سپ  تسا  هدوسرفو  هنهک  ترـضح  نآ  هماـج  دـید  دـمآ  (ص )  ادـخ لوـسر  دزن  يدرم  ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
رازاب هب  نم  دیامرف :  یم  ع )   ) یلع مشوپب  ات  رخ  ـی بـ سا میارب لـبـ اه  نآ  اب  ریگبار و  اه  مهرد  نیا  یلع ,  يا  دومرف :  ترضح  درک  میدق  تـ

رگا یلع ,  يا  دوـمرفو :  درک  یهاـگن  نآ  هب  ترـضح  مدروآ  (ص )  ادـخ لو  ـ ـسر ـت  مد مدـیرخ و خـ مهرد  هدزاود  هـب  ینهاریپ  مـتفر و 
دزن نم  نیببورب  دومرف :  مناد  یمن  مدرک :  ضرع  دریگب ؟ سپ  ار  نآ  شبحاـص  ینک  یم  رکف  مراد  تسودرتـشی  ـد بـ ـشا يرگید بـ نهاریپ 
ریگب سپام  زا  ار  نیا  نیاربانب ,  دهاوخ  یم  يرگید  نهاریپو  دیآ  یمن  ششوخ  نیا  زا  (ص )  ادخ لوسر   : متفگ متفر و  نهاریپ  هدنـشورف 

ات دـمآ  رازاب  هب  ع )   ) یلع هارمه  ترـض  مدروآ حـ (ص )  اد لو خـ ـ ـسر ـت  مد ار خـ اـه  نآ  نمو  دـنادرگرب  نم  هب  ار  اـه  مهرد  هدنـشورف 
؟  تسا هدـش  هچ   : دوـمرف وا  هب  (ص )  ادـخ لوـسر  دـیرگ  یم  تـسا و  هتـسشن  يراـنک  هـک  دـید  ار  یکز  هار کـنـیـ نـیب  رد  درخب  ینهاریپ 
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نم ودنا  هدش  مگ  اه  مهرد  نیا  اما  مرخب  يزیچ  ناشیاربات  دـنداد  مهرد  راهچ  نم  هب  ما  هداوناخ  (ص ,)  ادـخ لوسر  يا  تفگ :  كرتخد 
لوـسر سپـس  درگرب  تا  هادوناـخ  شی  پـ دو :  ـ مر داد و فـ وا  هـب  مـهرد  راـهچ  (ص )  ادـخ لوـسر  مدرگرب  اـه  نآ  شیپ  مـنک  یمن  تارج 
نوریب رازاب  زا  تفگ و  ساپـس  ار  لجوزع  يادخ  دیـشوپ و  ار  نآ  درک و  يرادـیرخ  ـم  هرد راهچ  هب  ینهاریپ  تفر و  رازاب  هب  (ص )  ادـخ

(ص اد لوـسر خـ دـناشوپب  وا  رب  تشهب  ياـه  هماـجزا  دـنوادخ  دـناشوپب , ارم  هک  ره  دـیوگ :  یم  تسا و  هـنهرب  هـک  دـید  ار  يدرم  دـمآ 
دیرخ يرگید  نهاریپ  هدنا  ـیـمـ قا ـم بـ هرد راهچ  اب  تشگرب و  رازاب  هب  سپـس  دناشوپ  لئاس  نآ  هب  دروآ و  رد  دوب  هدـیرخ  هک  ار  ینهاریپ  (
لوسر دیرگ  یمو  تسا  هتسشن  هار  رس  كزینک  نامه  هک  دید  هاگان  تشگرب  شا  هناخ  يوس  هب  تفگ و  ساپس  ار  ادخو  دیـشوپ  ار  نآ  و 

دننزبارم مسرت  یم  ما و  هدرک  رید  نم  (ص )  ادـخ لوـسر  يا  درک :  ضرع  يور ؟  یمن  تا  هداوناـخ  شیپارچ  دوـمرف :  وا  هـب  (ص )  ادـخ
داتسیا و دیـسر و  اه  نآ  هناخ  رد  هب  ات  تفر   ( (ص ادخ لوسر  هدب ,  ناشن  نم  هب  ار  نات  هناخ  هار  تفیب و  ولج  دومرف :  (ص )  ادخ لو  ـ ـسر

راب نیا  داد , مالس  رگید  راب  ربمایپدندادن  باوج  مه  زا  داد بـ مالس  هرابود  ترضح  , دماین یباوج  اما  هناخ ,  لها  يا  امـش  رب  مالـس   : دومرف
مالس باوج  مود  لوا و  رابارچ  دومرف :  نانآ  هب  ترضح  ادخ  لوسر  يا  امـشرب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالـس و  دنداد :  باوج  هناخ  لها 

 ( (ص ادخ لوسر  دـییوگب  دایز  ار  نآ  میتشاد  تسود  یلو  میدـین  ـ ـش ار  ـمـا  ـش مال  ـ ـس اد , لو خـ ـ ـسر يا  ـد :  ندر ضر کـ عـ دـیدادن ؟ ارم 
امش مودق  تنم  ار بـه مـیـ وا  اد , لو خـ ـ ـسر يا   : دندرک ضرع  دینکن  تیذا  ار  وا  تسا ,  هدرک  رید  هناخ  هب  ندمآ  رد  كزینک  نیا  دومرف : 

دیناشوپ و هنهرب  ود  اه  نآ  ابدنوادخ  مدوب  هدیدن  مهرد  هدزاود  نیا  زا  رت  تکرباب  ساپس ,  ار  ادخ  تفگ :  (ص )  ادخ لوسر  میدرکدازآ 
. درک دازآ  ار  یناسنا 

 . نیما

رد متـسه و  نیما  نامـسآ  رد  نم  هک  مسق  ادـخ  هب  ناه !  (ص : )  ادـخ ربمایپ  تسا ـ .))  نیما  مه )  و   ) عاـطم مه )   ) اـج نآ  رد   :. )) نآرق
تسا یلوق  شوخو  يرادتناما  تناما و  زا  هتفرگ  رب  هک  تسا  نیما ))   ()) (ص ربمایپ ياه  مان  زا  یک  یـ ـغـمـۀ :  لا کـشـف  منیما ـ .  زین  نیمز 

هک یسک  الو هـر  ـ صا ـد  ندو هدید بـ ار  وا  يرادتناما  نوچ  دندیمان , یم  نیما  ار  ترـضح  نآاه  برع  دوش  ثوعبم  ربمایپ  هک  نآ  زا  شیپ  . 
هدرکدای تفـص  نیااـب  ع )   ) لـیئربج زا  دـنوادخ  ور , نیمه  زا  تسا  نیما  یـصخش  نینچ  یـشاب ,  نمیا  وا  ییوگغورد  هدـعو و  فلخ  زا 

لزان یحو  (ص )  ادـخ لو  ـ ـسر نآ کـه بـه  زا  پـیـش  قا :  ـحـ ـسا ـن  با تسا ـ .))  نیما  مه )  و   ) عاـطم مه )  ) اـج نآ  رد   : )) تسا هدومرفو 
یم دـیوگ , یم  نخـس  تثعب  زا  شیپ  هبعک  نتخاس  عوضوم  زا  هک  اج  نآ  قا  ـحـ ـسا ـن  با دـنتفگ ـ . یم  نیما  ترـضح  نآ  هب  شیرق  دوش ,

ار هبع  يا کـ ـه هـ یا اه پـ نآدرک  یم  يروآ  عمج  هناگادج  يا  هلیبق  ره  دندرک و  عمج  گنس  هبعک  نت  ـ خا ـ ـس يار  ـش بـ یر لیابق قـ  : دسیون
رجح وا  تساوخ  یم  يا  هلیبق  ره  دـش و  ناشثحب  رگیدـکیاب  ماگنه  نیا  رد  دیـسر  دوسـالا ـ  رجح  ینعی  نکر ـ  هاـگیاج  هب  اـت  دـندرب  ـالاب 

فاصنا هب  ار  يرگید  کی  ره  دنتخادرپ و  تروشم  هب  دندش و  عمج  دجسم  رد  نآ هـا  يرگید .  هن  دهد  رارق  شدوخ  لحم  رد  ار  دوسالا 
, دوب شیر  درف قـ نیرت  نسم  لاس  نآ  رد  هک  موزخم  نب  رمع  نب  هّللادـبع  نب  ةریغم  نب  ۀـیما  وبا  دـنا :  هتفگ  نا  ـ یوار زا  یـضعب  درک  توعد 

نیتسخن دندرک  تقفاوم  شیرق  دیهد  رارق  دو  نایم خـ رواد  دش  دراودجسم  نیا  رد  زا  هک  ار  یسک  نیلوا  دییایب  شیرق ,  هورگ  يا  تفگ : 
 . تسا دمحموا  میراد ,  لوبق  ام  تسا ,  نیما  درم  نیا  دنتفگدندید :  ار  وا  شیرق  یتقو  دوب  (ع )  ادـخ لوسر  دـشدراو , نانآ  رب  هک  یـسک 

ربمایپ دندروآ  ار  هچراپ  دیروایب  میارب  يا  هچراپ  دومرف : ترـضح  دـندناسر  ناشیا  عالطا  هب  ار  عوضوم  دیـسر , اه  نآ  ـبـر بـه  ما نو پـیـ چـ
ار نآ  یگمه  دریگب و  ار  هچراپزا  يا  هشوگ  يا  هلیبق  ره  دومرف :  سپـس  تشاذگ و  هچراپ  يور  دوخ  تسد  اب  تشادرب و  ار  دوسالارجح 
نآ داد و  رارق  شهاگیاجرد  تشادرب و  دوخ  تسد  اب  ار  نآ  ربمایپ  , دیـسر بصن  لحم  ـتـی بـه  قو دندرک و  ار  راک  نیا  شیرق  دـینک  دـنلب 

هبعک رد  دوسالا  رجح  بصن  لحم  هب  یتقو  هبعک : ـ  نتخاس  هرابرد  معطم ـ  نب  ریبج  نب  دـمحم  ای  سابع  نبا  تخاـس ـ .  ار  نآ  يور  هاـگ 
 , تـفر یم  راتـشک  ير و  ـیـ گرد مـیب  هـک  ییاـج  اـت  تفرگـالاب  فـالتخاراک  میرتراوازـس  بـصن  يارباـم   : تـفگ يا  هلیبـق  ره  دندیـسر ,
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میتسه و یضار  ام  دنتفگ :  ناگمهدنک  بصن  ار  دوسالا  رج  دراو شـد حـ هبیش  ینب  باب  زا  هک  یسک  نیتسخن  دنتـشاذگ  رارق  ماجنارـساما 
هب تسا و  نیما  درم  نیا  دنتفگ :  دندید  ار  وا  نوچ  دش و  دراو  هبیش  ینب  باب  زا  هک  دوب  یسک  نیتسخ  نـ (ص )  ادخ لوسر  مینک  یم  لوبق 

, رتدرمناوجدوخ موق  همه  زا  هک  دوب  يدرم  وا  ـبـر(ص : ـ )  ما فا پـیـ ـ صوا رد  دواد بـن حـصـیـن ـ  میتسه ـ .  یضاردهدب  هک  یمکح  ره 
دشن هدیدزگره  دوب  رترود  هب  یناسر  رازآ  ینابز و  دب  زا  ورتوگتـسار  رترادتناما , رترابدرب , رتراد , هیاسمه  , رتدروخرب شوخ  رتوخ , کین 

شموق هک  ییاج  ات  دوب  هدرک  عمج  ترض  نآ حـ دو  ـ جو رد  ار  هدیدنسپ  لاصخ  قالخا و  دنوادخدنک  هلداجم  شکمـشک و  یـسک  اب  هک 
هداز و گرزب  رجات و  ییونابدلیوخ  رتخد  هجیدخ  قا :  ـحـ ـسا ـن  با دش ـ . یم  دای  ناشیا  زا  نیما  بقل  اب  ابلاغ  هکم  رد  دندیمان و  نیماار  وا 
هب تراجت  زا  لصاح  دوس  زا  ینیعم  رادـقم  ناشراک  لابق  رد  درک و  یم  مادـخ  ـتـ ـسا دو  لاو خـ ـ ما اـب  تراـجت  يارب  ار  مدرم  دوب  دـنمتورث 

هجیدـخ شوگ  هب  ربمای  هدیدنـسپ پـ ياهوخو  قلخ  يرادـتناما و  ییوگتـسار و  ربخ  یتقودـندوب  هشیپ  رجاـت  یمدرم  شیرق  داد  یم  ناـشیا 
. دور ماش  هب  تراجت  يارب  وا  زا  یلاومااب  درک  داهنشیپ  داتسرف و  ترضح  نآ  دزن  ار  یسک  , دیسر

. وگتسار

يا دز :  گناب  تفر و  افـص  هوک  يالاب  (ص )  ادـخ لوسر  دـش , لزاـن  هد ))  رادـشه  ار  تکیدزن  ناـشیوخ  و   )) هیآ نوچ  سا :  ـن عـبـ با  ـ
هچ دنتفگ :  دنتفر و  اج  نآ  دندش و  عمج  یگمه  سپ ,  دـنز  یم  دایرف  افـص  زارف  زا  هک  تسا  دـمحم  نیا  دـنتفگ :  شیرق  شیرق ,  هورگ 
 : دنتفگ دینک ؟ یم  روابارم  فرح  دنتـسه  هراوس  یهورگ  هوک  نیا  تشپرد  هک  ـم  یو امـش بـگـ هب  نم  رگا  دومرف :  دمحم ؟ يا  تسا  هدـش 

مهد یم  میب  تخـس  یباذع  زا  ار  امـش  نم  کنیا ,  دومرف :  میا  هدینـشن  وت  زا  یغورد  زگره  یتسین و  ماندبو  مهتم  ام  نا  رد مـیـ وت  يرآ , 
ار شیرق  ياه  هر  ناد هـا و تـیـ ـ نا ـیـب هـمـه خـ تر نیمه تـ هب  هرهز ـ ,  نادنزرف  يا  فانم ,  دبع  نادـنزرف  يا  بلطملادـبع ,  نادـنزرف  يا 

هرهب ایند و  رد  يدوس  هنوگ  چـیه  مناوت  یمن  نم  منک و  رطخ  مالعا  مکیدز  نا نـ ـ ـش ـ یو هب خـ هک  تسا  هداد  نامرف  نم  هب  دـنوادخ  ـ  درب مان 
داب نایز  تکاله و  تفگ :  بهل  وبا  ماگنه  نیا  رد  تسین  هّللازج  يدوبعم  دییوگب :  هک  نیا  رگم  منک ,  نیمضتام  يار شـ ترخآ بـ رد  يا 

رد دومرف ـ . لزان  ار  بتو ))  بهل  یبا  ادـی  تبت   )) هروس یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  ماگنه  نیا  رد  يدرک ؟  عمج  ار  ام  نیمه  يار  بـ ار .! وت 
 ( (ص ادخ لوسر  دش , لزان  هد ))  رادشه  ار  تکیدزن  ناشیوخ  و   )) هیآ نوچ  هک  تسا  هدش  تیاور   : تسا هدمآ  بوشآ  رهـش  نبا  بقانم 
هک میوگب  امش  هب  رگا  ایآ  دومرف :  ربمایپ  تساربخ ؟  هچ  دنتف :  دندش و گـ عمج  شیرق  رادشه ! دزدایرف :  تفر و  افـص  هوک  يالاب  يزور 
زا ار  امـش  نم  کنیا  سپ ,  دومرف :  يرآ  دنتفگ :  دینک ؟ یم  رواب  ار  منخـس  دروآدهاو , شرو خـ امـش یـ رب  هاگنابـش  ای  نادادـماب  نمـشد 

هروس ماگنه ,  نیارد  يدز ؟  ادـص  ار  ام  يزیچ  نینچ  يارب  ار ! وت  داب  نایز  تکاله و  تفگ :  بهلوبا  مراد  یم  رذـح  رب  تخ  ـ ـس یباذـع 
هب مک )  ـت  ـسد  ) مدوب وگغورد  مه  رگا  نم  دیوگ و  یمن  غورد  دوخ  ناسک  هب  هار  دلب  مدرم ,  يا  (ص : )  ادخ رب  ـ ما پـیـ دـش ـ . لزان  تبت 

مدرم همه  يوس  هب  اصوصخ و  اـم  ـ ـش يو  ـ ـس ادـخ بـه  قح  هب  هداتـسرف  نم  تسین ,  وا  زج  يدوبعم  هک  ییادـخ  هب  متفگ  یمن  غورد  اـمش 
قباطم دش و  دیهاوخ  هتخیگنارب  دیوش , یم  رادـیب  هک  هنوگ  نامه  دـیر و  دـیباوخ مـی مـیـ یم  هک  هنوگ  نامه  مسق  ادـخ  هب  متـسه  امومع 

تـشهب دیـشچ  دیهاوخ  دـب  رفیک  يدـبربارب ,  رد  تفای و  دـیهاوخ  کین  شاداپ  یکینربار ,  رد بـ ـد و  ـش ـیـد  هاو یـسرباسح خـ ناترادرک 
ینب دزن  درک , یم  هضرع  لیابق  هب  ار  دوخ  توعد   ( (ص ربماـیپ هک  یماـگن  هـ ـر :  یر ـن جـ با یگـشیمه ـ .  خزود  تسا و  راـکرد  نادـیواج 

تـسد راک  دومرف :  ربمایپ  دوش  لقتنمام  هب  تفالخ )   ) راک وت  زا  دعب  هک  مینک  یم  تعیبوت  اب  طرـش  نیا  هب  ام  دنتفگ :  اه  نآ  هدمآ  بالک 
دندرکن و تعیب  دنتفر و  بال  ـد شـد بـنـی کـ هاو راذگاو خـ يرگید  هب  تساوخنرگا  دیـسر و  دهاوخ  امـش  هب  تساوخ  وا  رگا  تسا  ادخ 
ار ربمایپ  تساوخ  هک  یسک  نامه  لیفط ,  ـر بـن  ما عـ یهد ـ .!  تموکحام  رب  ار  نارگید  ادعب  هک  مینز  یمن  ریـشمش  وت  هار  رد  ام  دنتفگ : 

کیرش مالسا  نایز  دوس و  رد  دومرف :  ترضح  دسر ؟ یم  نم  هب  هچ  موش  نامل  ـر مـسـ گا دمحم , يا   : تفگ ترضح  نآ  هب  دشکب , اتلفغ 
هنهد اما  وت , هلیبق  موق و  نآ  زا  هن  دوبدهاوخ  وت  نآ  زا  هن  تمـس  نیا  دومرف :  یهد ؟  یمرارق  تدوخ  زا  دعب  یلاو  ارم  تفگ :  دوب  یهاوخ 
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نیرت تسار  نخس  نیرتهب  انامه  (ص : )  ادخ ربمایپ  یگنجب ـ .  ادخ  هار  ردات  مراپـس  یم  وت  تسد  هب  ار  ناراوس )  یهدنامرف   ) نابـسا ياه 
 . تسا نآ 

 . ییوگغورد زا  ربمایپ  دیدش  ترفن 

هتفگ یغورد  شا  هداوناخ  ياضعازا  یکی  دیمهف  یم  هاگره  (ص )  ربمایپ دوب ـ . ییوگغورد  (ص )  ربمایپدزن قالخا  نیرتروفنم  هشیاع :   ـ
دـش یم  علطم  هاگره  دوبن  ییوگغورد  زارتروفنم  ادخ  لوسر  دزن  یقالخا  چیه  درک ـ . یم  هبوت  ات  دومرف  یم  ضارعا  وازا  نادـنچ  تسا , 

راز بـا دـمحا و بـ ار  بلطم  نیا  تسا  هدرک  هبوت  دـیمهف  یم  هک  یتـقو  اـت  تفر  یم  نوریب  وا  لد  زا  شره  مـ ـت ,  ـسا هتفگ  یغورد  یـسک 
(ص ادخ لوسردزن  یتلـصخ  چیه  هشیاع گـفـت :  تسا :  نینچ  وا  ترابع  دنا  هدرک  لقن  شحیحـص  رد  زین  نابح  نباو  دوخ  ریبعت  ظف و  لـ

یم هجوتم  هک  نآ  ات  دـندوب  ریگلد  وا  زا  نانچمه  ناشیاو  ـی مـی گـفـت  غورد ترـضح  نآ  دزن  يدرف  هاگدوبن  ییوگغورد  زا  رتروفنم  ( 
نینچ مکاح  تراـبع  تسا  حیحـص  شدنـس  تسا :  هتفگ  هدرک و  تیاور  ار  بلطم  نیازین  مکاـح  ـت  ـسا هدر  هبوت کـ غورد  نآ  زا  دـندش 

وا رهم  دینـش , یم  کچوک  دنچره  یغورد  سک  ره  زا  دوبن و  غورد  زا  رتروفنم  يزیچ  (ص )  ادخ لوسر  دز  نـ ـه گـفـت :  ـش ـ یا عـ تسا . 
هاگره دوبن و  غورد  زارتروفنم  (ص )  ادـخ لوسر  دزن  یتلـصخ  چـی  هـ درک ـ . یم  هبوت  نآ  زا  هک  یناـمز  اـت  درک  یم  نوریبدوخ  لد  زا  ار 

هّللاد بـن عـبـ تسا ـ .  هدرک  هبوت  دـیمهف  یم  هک  نآ  ات  درک  یم  ییاـنتعا  یب  وا  هب  تسا ,  هتفگ  یغورد  شباحـصازا  یکی  دـش  یم  علطم 
لوـسر تفگ :  یم  یـسک  دـنتفا و  ـتـ ـش ترـضح مـی  نآ  ندـید  يارب  مدرم  دـمآ , هنیدـم  هب  (ص )  ادـخ لوـسر  هک  یما  هـنـگـ مـال :  سـ

درف کی  هرهچ  وا  هرهچ  هک  مدش  هجوتم  مدـید  ار  ادـخ  لوسر  هرهچ  ـتـی  قو منیبب  ار  ناشیا  ات  متفر  مدرم  اب  مه  نم  دـش  دراو  (ص )  ادـخ
مال رگیدکی سـ هب  مدرم ,  يا  دومرف :  یم  هک  دوب  نیا  مدینش  ربمایپزا  هک  ینخـس  نیتسخن  دیوگ :  مال مـی  ـ ـس نب  هّللادبع  تسین  وگغورد 

. دیوش تشهب  دراو  تمالس  هب  دیرازگب و  زامن  , دنا هتفخ  مدرم  هک  ماگنه  بش  دیروآ و  اج  هب  محر  هلص  دینک و  ماعطا  ار  مدرم  دییو و  گـ

. رگداد

یباتک ره  هب  وگب :  نکم و  يوریپ  ار  نانآ  ياه  سوه  نک و  یگداتسیا  يرومام  هک  هنوگ  نامه  زادرپ و  توعد  هب  نیار ,  ـ با بـنـ  :. )) نآرق
لامعا تسامش  راگدرورپو  ام  راگدرورپ  ادخ  من  را کـ ـتـ فر تلادع  هب  امش  نایم  هک  مدشرومام  مدروآ و  نامیا  تسا  هدرک  لزان  ادخ  هک 

ـ .))  تسوا يوس  هب  ماجرف  دـنک و  یم  عمجار  ام  نایم  ادـخ  تسین  یتموصخ  امـش  ام و  نایم  تسامـش  نآ  زا  امـش  لامعا  ام و  نآ  زا  اـم 
ما ـ ما تسیرگن ـ .  یم  ناسکی  نآ  نیا و  هب  درک و  یم  میـسقت  شباحـصا  نایم  ار  دوخ  ياه  هاگن   ( (ص اد لو خـ ـ ـسر ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما
هب مدرم  اب  تیاه  نت  دورد گـفـ اـه و  ندرک  هراـشاو  اـه  هاـگن  اـه و  هاـگن  مین  رد  شنارازگراـک : ـ  زا  یکی  هب  دوخ  هماـن  رد  ع ـ )   ) یل عـ
ـ .  مالسلاو , دنوشن دیمون  وت  يرگداد  زا  ناتسدورفو  افعض  دننکن و  عمط  وت  زا  یتلادع  یبرد  نادنمتردق  ناگرزب و  ات  نک ,  راتفر  ناسکی 

وت رد  ناد  ـمـنـ ترد نا و قـ ـ گرز ات بـ نک ,  لمع  ناسکی  هب  مدرم  اب  تیاـه  هاـگن  هاـگن و  مین  رد  : ـ  رکب یبا  نب  دو بـه مـحـمـد  ـه خـ ما رد نـ
رفن کی  دنوشن ـ . دیمون  نانآ  ربارب  رد  تیرگدادو  تلادع  زا  تسدورف  ناوتان و  نامدرمو  يزرو  یتلادع  یب  نانآ  دوس  هب  هک  دننکن  عمط 

هب هک  مرادن  يزیچال  فـعـ يدو ,  در یـهـ يا مـ دومرف :  ترـضحدرک  هبلاطم  ار  اه  نآ  دوب و  راکبلط  رانید  دنچ   ( (ص ادخ لوسر  زا  يدوهی 
رد ترـضح  منیـشن  یموت  اب  مه  نم  سپ ,  دومرف :  ادـخ  لو  ـ ـسر يزادر  ار بـپـ مبلط  ات  منک  یمن  تیاهر  دـمحم , يا  تفگ :  وا  مهدـب  وت 

دیدهت ار  درم  نآ  (ص )  ادخ لوسر  باحصا  دناوخ  ار  حبص  اشعو و  برغم  رصع و  رهظ و  زامن  اج  نامه  رد  هک  تسشن  ردق  نآ  وا  رانک 
؟ درادهگن ار  امـش  يدوهیرفن  کی  ادخ , لوسر  يا  دـندرک :  ضرع  دـینک ؟ یم  هچ  وا  اب  دومرف :  درک و  هاگن  نانآ  هبربمایپ  ـد  ندر مـی کـ

یهاوگ تفگ :  يدوهی  درم  دمآ  الابزور  نوچ  منک  متس  دهاع  ریغ مـ دهاعم و  هب  هک  تسا  هدرکن  ثوعبم  ارم  لجوزع  مراگدرورپ   : دومرف
مـسق ادخ  هب  مداد  ادخ  هار  ردار  ملام  فصن  تسوا و  هداتـسرف  هدنب و  دمحم  هک  مهد  یم  یهاو  تسین و گـ هّللا  زج  ییادـخ  هک  مهد  یم 
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نینچ تاروت  رد  ار  وت  فاصوا  نم  منک  ناحتما  تسا  هدـمآ  تاروت  ردوت  زا  هک  ار  یفاـصوا  هک  نیا  يارب  رگم  مدرکنوت ,  اـب  ار  راـک  نیا 
یم هار  دادـیب  داد و  هن  نشخ و  هن  ـت و  ـسو ـ خد هبیط نـه تـنـ هنیدـم  شهاگترجهو  تسا  هکم  شهاگداز  هّللادـبع  نب  دـمحم   : ما هدـناوخ 

یتسه و ادـخ  لوسر  وت  تسین و  هّللا  زج  يدوبعم  هک  مهد  یم  یهاو  نو مـن گـ ـنـ کا دـیالآ  یم  ازـسان  شحف و  هب  ار  شنابز  هن  دزادـنا و 
يدایز تورث  لام و  يدوهی  يدرم  نآ  اـمرف  مکح  نآ  هراـبرد  هدادروتـسد  دـنوادخ  هک  هنوگره  تسامـش و  راـیت  ـ خارد نم  لاوما  کـنیا 

ار نآ  ـا یـک شـب  مر زا لـیـف خـ هد  یتسوپ پـر شـ وا  شلاب  دوب و  ابع  کی  (ص )  ادخ لوسر  رتسب  دومرف :  سپـس   ( ع  ) یلع ماما  تشاد 
. دندرک کی ال  ار  نآ  دادروتسد  ع )   ) ماما تشاد  زاب  زامن  زا  ارم  بشید  , رتسب نیا  دومرف :  ربمایپ  دش  هک  حبص  مدرکالود  ربمایپ  يار  بـ

 . عاجش

زازور نآ  رد  دوب و  رتکیدزن  نمـشد  هب  ام  همهزا  ترـضح  نآ  میدرب و  یم  هاـنپ  (ص )  ربماـیپ هب  اـم  ردـب  رد جـنـگ  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
ادـخ لوسر  هانپ  رد  ار  دوخ  ام  دـنداتفا , یم  مه  ناج  هب  هاپـسود  تفرگ و  یم  تدـش  گنج  یت  ـ قو داد ـ . ناشن  يرتشیب  تعاجـش  ام  همه 

, دندش یم  ریگرد  هاپس  ودو  دش  یم  رو  هلعش  گنج  شتآ  ـتـی  قو دوبن ـ . ترضح  نآ  زا  رتکیدزن  نمـشد  هب  سک  چیه  میداد و  یم  رارق 
گنج هاگره  بزاع :  نب  ارب  دوبن ـ . ربماـیپ  زا  رتکیدزن  نمـشد  هب  اـمزا  کـی  چـیه  اریز  میداد ,  یم  رارق  ادـخ  لوسر  هاـنپ  رد  ار  دوخ  اـم 

ـ . دوب عاجـش  یتسارب )   ) دوش يورایوروا  اب  درک  یم  تارج  هک  یـسک  میداد و  یمرارق  ادـخ  لوسر  هاـنپ  رد  ار  دوخ  اـم  تفرگ ,  یمـالاب 
, ادخ لوسر  هانپ  رد  هک  دمآ  یم  باسح  هب  یسک  مدرم  نیرتعاجش  دش , لزان  کسفن ))  الا  فل  ال تـکـ  )) ـه یآ نو  چـ ع : )   ) قدا ما صـ ـ ما

ییادص هنیدم  مدرم  یبش  دوب  مدرم  نیرتعاجـش  نیرت و  هدنـشخبو  نیرتابیز  (ص )  ادـخ لوسر  ـس :  نا دـیگنج ـ . یم  مالـسلا ,  هلآو  هیلع 
دوب و ـتـه  فر اد  ـ ـص فر  اه بـه طـ نآ  زا  رتولج  هک  ربمایپ  دندرک  تکرح  ادص  فرط  هب  مدرم  زا  يا  هدع  دـندش  تشحو  راچد  دـندین و  شـ

. دیسرتن دیسرتن , دومرف :  دید و  ار  هدع  نآ  تشگ ,  یمرب  تشاد  شود  هب  ریشمش  هحلط و  وبا  هنهرب  بسا  رب  راوس 

 . نابرهم

نانمؤم هب  تبسن  صیرح و  امش  تیاده )   ) هب دیتفیب  جنر  رد  امش  تسا  راوشدوا  رب  هک  دمآ  ناتدوخ  زا  يربمایپ  امش  يارب  اعطق   :. )) نآرق
اعط قـ يدوب ,  لدتخـس  وخدنت و  رگا  يدش و  رهمرپ ) و   ) وخمرن نانآ  اب  یهلا ,  تمحر  ـت )  کر بـ  ) بـه پـس ,   ((. )) تسا نابرهم  زوسلد و 

میمـصت نوچ  نک و  تروشم  نانآ  اب  اه ) ) راک رد  هاوخب و  شزرمآ  ناشیارب  رذـگرد و  ناـنآ  زا  سپ ,  دـندش  یم  هدـنکارپ  وت  نوماریپ  زا 
هک دوب  نی  چـنـ (ص )  اد لو خـ ـ ـسر قال  ـ خا ـس :  نا دراد ـ .)) یم  تسود  ار  ناگدننک  لکوت  دـنوادخ  اریز  نک ,  لکوت  ادـخ  رب  یتفرگ , 

رهـش ردرگا  درک و  یم  اعد  شیارب  دوب  هتفر  ترفاسم  هب  رگا  دش  یم  شلاح  يا  ـ یو جـ دـید , یمنزور  هس  ار  دوخ  ناردارب  زا  یکی  هاگره 
. درک یم  تدایع  وا  زا  دوبرامیب , رگا  تفر و  یم  شندید  هب  دوب 

. رابدرب

هار زا  نیشن  هیداب  یبرع  ـت  شاد نت  رب  تشرد  ربز و  يا  هیشاح  اب  ینارجن  يدرب  ترضح  متفر و  یم  هار  (ص )  ادخ لوسر  اب  نم  ـس :  نا  ـ
ندرگ يور  ندیـشک ,  تدـش  زا  ادر , هی  ـ ـشا مد حـ ـ ید مدر  هاـگن کـ (ص )  ربماـیپ ندرگ  هـب  نـم  دیـشک  مـکحم  ار  ناـشیا  يادر  دیـسر و 

هب (ص )  ربمایپ دنهدب  نم  هب  تسوتدزن  هک  ادخ  لام  زا  هدب  روتسد  دمحم , يا   : تفگ نیـشن سـپـس  هیداب  نآ  تسا  هتخادنا  در  ترـضح 
. دننک اطع  يزیچ  وا  هب  داد  روتسد  سپس  درک و  يا  هدنخ  تشگربوا و  فرط 

 . مرش اب 
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دوب و رت  مرـشاب  نیـشن  هدرپ  رتخد  کی  زا  (ص )  ادخ لوسر  دوب ـ . نیـشن  هدرپ  نارتخد  زا  رتمرـشاب  (ص )  ادخ ربمایپ  يردخ :  دیعـسوبا   ـ
یمن هتساوخ  وا  زا  زیچ  چیه  هک  دوب  مر  ـ شا ناد بـ چـنـ (ص )  اد لو خـ ـ سر میدیمهف ـ .  یم  وا  هرهچ  زادمآ  یمن  شـشوخ  يزیچ  زا  هاگره 

. درک یم  اطعار  نآ  هک  نیا  رگم  دش 

 . نتورف

يدعت یـسک  هب  یـسک  دـشورفن و  رخف  يرگید  هب  یـسک  ات  دیـشاب , نتورف  هک  دومرف  یحو  نم  هب  لاعتم  ياد  خـ (ص : )  اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
درک ریخ  مـ نآ )  كر  ایند و تـ نیازخو  یهاشداپ  لوبق  نایم   ) ار وا  دمآ و  (ص )  ادخ لوسر  دزن  ع )   ) لیئربج ع : )   ) قداص ما  ـ ما دـنکن ـ .

ینتورف يارب  ادخ  لوسر   , سپ دنک ) در  ار  ایند  و   ) دن ینتورف کـ لاعتم  يادخ  يارب  هک  درک  هراشا  ترـضح  نآ  هب  یهاوخریخ  يور  زا  و 
ـل یئر جـبـ ـر(ع : )  قا ما بـ ـ ما تسـشن ـ .  یم  نیمز )  يور   ) ناگدربدننام دروخ و  یم  اذغ  ناگدرب  نوچ  یلاعت ,  كرابت و  يادـخ  ربارب  رد 
كرابت و يادـخ  هک  نآ  نودـب  تشاذـگ ,  دازآ  اه  نآ  باختنا  رد  اروا  دروآ و  ربمایپ  دزن  راب  هس  ار  نیمز  ياـه  هنیجنگ  ياهدـیلک  (ع ) 

ـ . دـیزگربار لجوزع  يادـخ  ربارب  رد  ینتورف  ربمایپ  رابره  اما  دـهاکب  يزیچ  تسا ,  هدرک  هدامآ  شیارب  تمایق  زور  رد  هچ  نآ  زا  یلاـعت 
نم زا  شیپ  يربماـیپ  رب هـیـچ  هـک  هتـشرف  نـیا  دـمآ  دورف  نـم  رب  نامــسآ  زا  يا  هتــشرف  هکدوـب  نـم  دزن  لـیئربج  (ص : )  ادـخ رب  ـ ما پـیـ

هداتـسرف نم  تفگ :  سپـس  دمحم , يا  وت  رب  مال  ـ ـس وا گـفـت :  دوب  لیفارـسا  دمآدهاوخن , دورف  يدحا  رب  زین  نم  زا  دـعب  هدـمایندورف و 
یهاوخ رگا  نیزگربار و  یگدـنب  يربمایپ و  یهاوخ  رگا  هک  مزاس  ریخمار  وت  ـت  ـسا هداد  نا  ـ مر نم فـ هب  متـسه  وت  يوس  هب  تراگدرورپ 

باختناار یگدـنب  يربمایپ و  متفگ :  نم  سپ  نک  ینتورف  هک  درک  هراـشا  نم  هب  وا  مدرک ,  هاـگن  لـیئربج  هب  نم  ار  یهاـشداپ  يربماـیپ و 
تفریذپ یم  ار  دیرخرز  هدنب  توعدو  دروخ  یم  اذغ  نیمز  يور  تسـشن و  یم  نیمز  يور  (ص )  ادخ لوسر  کلام :  نب  ـس  نا مدرک ـ . 

دوخ زب  شیم و  منک و  یم  لوبق  دنروآ , هیده  نم  يارب  يا  هچاپ  رگا  مریذپ و  یم  موش  توعد  یتسدرس  ندروخ )   ) هب رگا  دومرف :  یمو 
یناس ـ نا ره  درادن :  دوجو  ناهاشداپ  رد  هک  تشاد  دوجو  تلصخ  ششربمایپ  رد  هبتع :  نب  هّللادبع  نب  ةزمح  تسب ـ .  یم  لاقعاصخـش  ار 

نیا اب  تشاد و , یمربار  نآ  دـید و  نیمز مـی  يور  ار  ییامرخ  هاگ  تفریذـپ  یم  ار  شتوعد  درک , یم  توعدار  ناشیا  هایـس  دیفـس و  زا 
نامه نم  (ص : )  ادخ ربمایپ  دش ـ . یم  راوس  نالاپ  نودب  هنهرب  غالا  رب  تشاذگ و  یم  ناهد  هب  دشاب , هقدص  ياهامرخ  زا  دیـسرت  یم  هک 

وناز ود  (ص )  ربمایپ متسه .  هدنب  تقیقحرد  نم  اریز  دنیـشن , یم  هدنب  هک  منیـشن  یمروط  نامه  دروخ و  یم  هدنب  هک  مروخ  یماذغ  روط 
يور دروخ و  یم  زیچ  نیمز  يور  تسـشن و  یم  هدنب  دننام  دروخ و  یم  اذغ  هدنب  دننام  (ص )  ادخ لوسر  (ع : )  رقاب ما  ـ ما تسـشن ـ .  یم 

در تر  نآ حـضـ رانکزا  ینابزدب  نز  دروخ  یم  اذغ  دوب و  هتسشن  نیمز  يور  (ص )  ادخ لو  ـ سر ع : )   ) قدا ما صـ ـ ما دیباوخ ـ . یم  نیمز 
دومرف وا  هب  (ص )  ادخ لوسر  ـیـنـی  ـش هدـنبدننام مـی نـ يروخ و  یم  اذـغ  هدـنب  دـننام  وت  هک  مسق  ادـخ  هب  دـمح , يا مـ شـد و گـفـت : 

هب هن  تفگ :  نز  داد  وا  هب  يا  همقلادخ  لوسر  هدب  نم  هب  تیاذغ  زا  يا  همق  لـ تفگ :  نز  تسا ؟  نم  زا  رت  هدنب  هدنب ,  مادـک  وت ! رب  ياو  :
رب ـ ما پـیـ دروخ ـ . ار  نآ  نز  دادوا و  هب  دروآرد و  شناهد  زا  ار  همقل  (ص )  ربمایپ یهدب  نم  هب  تسه  تناهد  رد  هک  ار  يا  همقلدیاب  ادخ ,

هنهرب غالا  رب  ندـش  راوس  ناگدـنب ,  اـب  نیمز  يور  ندروخ  اذـغ  منک :  یمن  ناـشیاهر  متـسه  هدـنز  اـت  هک  تسا  راـک  جـنپ  (ص : )  ادـخ
نبا بقانم  رد  دوش ـ . تنـس  نم  زادـعب  اهراک  نیا  ات  ناکدوک ,  هب  ندرک  مالـس  هنیمـشپ و  سابل  ندیـشوپ  مدوخ ,  تسد  اب  زب  ندیـشود  ,

لوسر راگزور  رد  (ع : )  رقاب ما  ـ ما دروخ ـ . یم  اذغ  نادنمتـسماب  تسـشن و  یم  ناتـسدیهت  اب  (ص )  ادخ ربمایپ   : تسا هدـمآ  بوشآ  رهش 
يا هملباق  رد  ربنم  کیدزن  , دندوب دجسم  رد  هک  ینادنمتسم  اب  ربمایپ  بش  کی  دندیباوخ  یم  دجـسم  رد  ار  اه  بش  نادنمتـسم   ( (ص ادخ
ریـس مه  اراه  نآ  هک  دش  هدنادرگرب  ادخ  لوسر  نارـسمه  يارب  هملباق  نآ  سپـس  دندروخ و  اذغ  هملباق  نآ  ياذغزا  درم  یـس  درک  راطفا 

را ـ گزور ـتـنـد و بـه  شاد هناخ نـ هک  دندوب  (ص )  ادخ لوسر  باحصا  زا  یهورگ  هفـص  باحـصا  طیـسق :  نب  هّللاد  ـد بـن عـبـ یز یـ درک ـ .
هب اه  بشربمایپ  دنتـشادن  دجـسم  زج  ییاج  دنتفرگ و  یم  هانپ  نآ  هیاس  رد  مه  اهزور  دـندیباوخ و  ـجـد مـی  ـس ـ مرد (ص )  اد لو خـ ـ ـسر
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مه یهورگ  دـنروخب و  اذـغ  اه  نآ  اب  هک  درک  یم  میـسقت  دوخ  باحـصا  نایم  ار  یهورگ  دـناوخ و  یمارف  ار  ناـنآ  ندروخ  اذـغ  ماـگنه 
دوخ باحـصا  نایم  رد  (ص )  ادخ لوسر  رذوبا :  دومرف ـ . تیانع  یتورث  نانآ  هب  لاعتم  يادخ  هک  نیا  ات  دندروخ , یم  اذـغ  ربمایپ  دوخاب 
اذل تسا  (ص )  ادخ لوسر  اه  نآزا  کی  مادک  دش  یمن  هجوتم  دیـسرپ , یم  دـش تـا نـ یمدراو  يا  هبیرغ  یتقو  هک  يروط  هب  تسـشن  یم 

تسرد لگ  زا  ییوکسروظنم  نیدب  دسانـشب  ار  ناشیا  دش , دراو  يا  هبیرغرگا  هک  دنیـشنب  ییاج  رد  ـم  یدر شهاوخ کـ ترـضح  نآ  زا  ام 
اب ودـمآ  (ص )  ربمای دز پـ يدر نـ مـ دو :  ـعـ ـس ـن مـ با میتسـشن ـ .  یم  ناشیا  فرط  ود  رد  مه  امو  تسـشن  یم  نآ  يور  ترـضح  میدرک و 

تمدخ يدرم  دوعسم :  وبا  متسین ـ .  هاشداپ  هک  نم  شاب ,  مارآ  دومرف :  (ص )  ربمایپ درک  ترـضح  نآ  اب  تبحـص  هب  عورـش  زرل  سرت و 
متـسین هاشداپ  هک  نم  شاب ,  مارآ   : دومرف ربمایپ  تخادرپ  تبحـص  هب  ترـضح  نآ  اب  دیزرل , یم  شندـب  هک  یلاح  رد  دـمآ و   ( (ص ربمایپ

درک و یم  راطفا  ییندیشوناب  (ص )  ادخ لوسر  ـک :  لا ـس بـن مـ نا دروخ ـ . یم  دوس  کمن  هدیکشخ  تشوگ  هک  متـسه  ینز  دنزرف  نم 
دماین (ص )  ربمایپاما مدرک ,  هیهت  یندیشون  ترضح  نآ  يارب  یبشدوب  تبرش  کی  مه  تاقوا  یها  دروخ و گـ یم  يرحـس  ییندیـشون  اب 
يدرف زا  نم  دمآربمایپ  اش  زا عـ دعب  یتعاس  مدروخ  ار  یندیشون  مدوخ  اذل  تسا  هدرک  توعد  ار  ناشیا  باحـصازا  یکی  مدرک  لایخ  نم 

ار بش  نآ  نم  هن  تفگ :  تسا ؟  هدومن  توعد  ار  ناشیا  یس  ای کـ درک , راطفا  ییاج  رد  (ص )  ربمایپ ایآ  مدیسرپ  دوب  ترضح  هارمه  هک 
طقف هک  مدرب  رـس  هب  یهودنا  مغ و  نانچاب  دباوخب , هنـسرگ  دـشابن و  یتبرـش  دـهاوخ و  ـن بـ مزا ار  یندیـشون  (ص )  ربمایپ هک  نیا  رکف  زا 

زا زین  نونکات  درکن و  یلاؤس  نم  زا  یندیـشون  نآ  هرابرد  دش و  رادـیب  تشاد  هزور  هک  یلاح  رد  ربمایپ  حبـص  اما  دراد  نآ خـبـر  زا  ادـخ 
هاگ چیهو  تفگن  فا  نم  هب  زگره  هک  مسق  ادخ  هب  مدرک  تمدخ  ار  (ص )  ادخ لوسر  لاس  هد  مـن  تسا ـ .  هدرواین  نایم  هب  ینخـس  نآ 
ارم تسد  هحلطوـبا  , دـمآ هنیدـم  هب  (ص )  ادـخ لوـسر  نوـچ  يدرکن ـ .  نینچ  ارچ  و  يدرک ؟  نینچ  ارچ  دوـمرفن : نم  هـب  يزیچ  هراـبرد 

دـشاب امـشراکتمدخ  دـیهدب  هزاجا  تسا ,  یگنرز  هچب  سنا  , ادـخ لوسر  يا  درک :  ضرع  درب و  (ص )  ادـخ لوسر  تمدـخ  هب  تفرگ و 
یم ما  ـجـ نا هک  يراک  هرابرد  هاگ  چیه  هک  مسق  ادـخ  هب  مدرک  یم  تمدـخ  ار  (ص )  ادـخ لوسررـضح  رفـس و  رد  مـن  دـیوگ :  یم  سنا 

 . يدرکنار راک  نیا  ارچ  دومرفن :  هاگ  چیه  مدوب  هدادن  ماجناار  يراک  رگا  و  يدرک ؟  ار  راک  نیا  ارچ  دومرفن , مداد 

 . لکوت اب 

نا ـتـ خرد زا  يداو پـر  رد یـک  ربمایپ  میدرک  تکرح  دـجن  فرط  هب  یگنج  رد  تکرـش  يارب  (ص )  ادـخ لوسر  اب  هّللادـبع :  نب  رباـج   ـ
هیاس رد  نتفرگ  هانپ  يارب  ناناملـسم  تخیوآ  نآ  يا  ـه هـ خا ـ ـش زا  یکی  هب  ار  شریـشمش  دش و  هدایپ  یتخرد  ریز  دیـسرا و  رادرا بـه مـ خـ

زا تشادربار  ریـشمش  دمآ و  يدرم  هک  مدوب  هدیباوخ  نم   : دومرف (ص )  ادخ لوسر  دـیوگ :  رباج مـی  دـندش  هدـنکارپ  يداو  رد  ناتخرد 
نم هب  در  نآ مـ ـشـد  خرد وا مـی  ياه  تسدرد  ریشمش  هک  مدیمهف  ردق  نیمه  تسا  هداتس  ـ یا مر  ـ ـس يالا  وا بـ مد  ـ ید مد  ـ ـش راد  باوخ بـیـ
درم نآ  ادخ  متفگ :  نم  دناهرب ؟ نم  تسد  زا  ار  کـیـسـت کـه تـو  تفگ :  هرابودادخ  متفگ :  دناهرب ؟ تسد  زا  ار  وت  هک  تسیک   : تفگ

رد ادخ  لوسر   , عاقرلا تاذ  گنج  رد  ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دـشنوا ـ . ضرعتم  مه  (ص )  ادـخ لوسر  تسـشن و  درک و  فالغ  ار  ریـشمش 
ندمآ دنب  رظتنم  يداو  فرط  نآ  رد  هک  شنارایو  ترـضح  نآ  نایم  دـمآ و  یلیـس  ماگ  نیمه هـنـ رددـمآ  دورف  یتخرد  ریز  ییداو  رانک 

هب دمآ و  ار مـی کـشـم و  دمحم  نم  تفگ :  دوخ  نامزرمه  هب  دش و  ربمایپ  هجوتم  ناکرـش  زا مـ يدر  ـت مـ خاد ـ نا ـلـه  ـصا فـ دندوب , لیس 
تسوت نم و  راگدرورپ  هک  نآ  دومرف :  ربمایپ  دهد ؟ تاجن  نم  تسدزا  ار  وت  هک  تسیک  دمحم , يا  تفگ :  دیـشکریشمش و  ربمایپ  يور 

هتـشادرب ارریـشمش  تساخرب و  (ص )  ادـخ لوسر  داتفا  نیمز  يور  تشپ  هب  وا  درک و  ترپ  شبـسا  زا  ار  درم  نآ  لـیئربج  ماـگنه  نیا  رد 
يا وت  ییا  ـ قآ یگدنـشخب و  درک :  ضرع  دـهد ؟ تاـجن  نم  تسد  زا  ار  وت  هک  تسیک  ثروـغ ,  يا  دوـمرف :  ـت و  ـس ـ ـش وا نـ هنیـس  يور 

 . يرتاقآو رتهب  نم  زا  وت  هک  مسق  ادخ  هب  تفگ :  یم  هک  یلاحرد  تساخرب ,  اج  زا  درم  درک  اهر  ار  وا  ربمایپدمحم 
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. ابیکش

چیه تسا ـ .  هدیدن  تیذا  رازآ و  نم  هزادنا  هب  سک  چـیه  تسا ـ .  هدـیدن  رازآ  ادـخ  هار  رد  نم  دـننام  سک  چـیه  (ص : )  ادـخ ربمایپ   ـ
نمرب زور  هنابـش  یـس  تسا  هدشن  دیدهت  هدـناسرتادخ و  هار  رد  نم  هزادـنا  هب  سک  چـیه  هدـیدنرازآ و  ادـخ  هار  رد  نم  هزادـنا  هب  سک 

یم لالب  لغب  ریز  رگا  هک  يرادـقم  نآرگم  میتشادـن ,  ندروخ  يارب  دروخ , یم  يا  هدـنزدوجوم  ره  هک  ییاذـغ  لـالب  نم و  تشذـگ و 
قرا طـ دوبرتابیکـش ـ . همه  زا  مدرم  ياهاطخ )  و   ) ناهانگ رباربرد  (ص )  ادـخ لوسر  شایع :  نب  لیعامـسا  دـش ـ . یم  دـیدپان  یتشاذـگ 

يا  : دیوگ یم  دنلب  يادص  اب  دور و  یم  تسا و  هدیـشوپ  گنر  زمرق  يا  هبج  هک  مدید  زاجملاوذ  رازابرد  ار  (ص )  ادـخ لوسر  یبراحم : 
ار شیاپ  ياه  هنشاپ  تشپ  اه و  كزوق  تخادنا و  یم  وا سـنـگ  زا پـی  يدرم  دیوش و  راگتسرات  تسین  هّللا  زج  يدوبعم  دییوگب  مدرم , 

یناوـج دـنتفگ :  تسی ؟  ـن کـ یا مد :  ـیـ ـسر پـ تسوـگغورد .  وا  دـیهدن , شوـگ  شفرح  هـب  مدرم ,  يا  تـفگ :  یم  دوـب و  هدرک  ینوـخ 
ناـمه يزعلا ـ  دـبع  شیوـمعوا  دـنتفگ :  تسیک ؟  دـنز  یم  گنـس  دور و  یم  وا  یپرد  هک  درم  نیا  مدیـسرپ :  بلطملا  دـبع  نادـنزرفزا 

راگ ـتـ ـسر تسین تـا  هّللازج  ییادخ  دییوگب  مدرم ,  يا  دومرف :  یم  هک  مدیدار  (ص )  ادخ لوسر  تیلهاج ,  رد  بینم :  تسا ـ .  بهلوبا ـ 
ماگنه نیا  رد  دنداد  یم  شمانشد  یضع  دندیشاپ و بـ یم  كاخ  شیور  یضعب  دنتخادنا و  یم  ناهد  بآ  وا  تروص  هب  یـضعب  اما  دیوش 
يراوخ تیبولغم و  يارب  شاـب و  روبـص  مکرتخد ,   : دومرف تسـش و  ار  دوخ  ياـه  تسد  تروصربماـیپ و  دروآ و  یبآ  حدـق  یکرتخد  , 

راکتمدخ یکرتخدوا  تسا و  (ص )  ادخ لوسر  رتخد  بنیز   : دنتفگ تسیک ؟  كرت  ـ خد ـن  یا مد :  ـیـ ـسر مـن پـ شابم .  نیگهودنا  تردپ 
ار وا  شموق  هک  دراذگ  شیامن مـی  هب  ار  ناربمایپ  زا  يربمایپ  ناتساد  هک  منیب  یمار  (ص )  ادخ لو  ـ ـسر را  ـگـ نا دو :  ـعـ ـس ـن مـ با تسا ـ . 

. دننادان نانآ  هک  اریز  زرمایب ,  ارم  موق  ایادخ , راب  تفگ :  یمو  درک  یم  كاپ  شا  هرهچ  زا  نوخ  وا  دندرک و  ینوخ  دندز و 

. ایند هب  انتعا  یب 

يرتسب شا  کـ ـد :  ندر ضر کـ ناشیا عـ هب  دوب  هتخادنا  در  ترـضح  يولهپ  رب  ایروب  نآ  هدیـشکزارد و  ییایروب  يور  (ص )  ادخ ربما  پـیـ  ـ
دور و یهار  هب  یناتسبات  مر  ـ گزور رد یـک  ـت کـه  سا يا  هراو  تیاکح سـ ایند  نم و  تیاکح  ایند  هب  هچ  ارم  دومرف :  ترضح  دینک  هیهت 

ریصح تسشن ,  (ص )  ربمایپ نوچ  تسا :  هدمآ  رگید  يربخ  رد  دوربو ـ . دنک  تکرح  سپس  دمرایب و  یتخرد  هیاس  ریزار  زور  زا  یتعاس 
ورـسخ رـصیقزا و  شیب  ادـخ  دزن  یتسه و  ادـخ  لوسر  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  نم  هتبلا  تفگ :  رمع  دوب  هتخادـنا  در  ترـضح  يولهپ  رب 

هتخادنا در  تیولهپ  رب  یباوخ و  یم  ریـصح  يورامـش  هک  یلاح  رد  دنرادروخرب  ییایند  نانچ  زا  ود  نآ  اما  یـشاب ,  یم  مرتحم  یمارگ و 
نآ مدیـسر  (ص )  ادخ لوسر  تمدـخ  رمع :  ام ـ . نآ  زا  ترخآ  دـشاب و  نانآ  ياربایند  هک  یتسین  یـضار  ایآ  دومرف :  (ص )  ربمایپ تسا 

تسا هتخادنا  در  شیولهپ  رب  ریصح  درادن و  نت  رب  يرگید  زیچ  رازا  کی  زج  مدید  متسشن ,  مه  نم  دوب  هتسشن  يریـصح  يور  ترـضح 
دروخ و یم  مشچ  هب  تسوپ )  ندرک  یغابد  يارب   ) ملـس تخرد  گرب  يرادـقمو  عاص  کـی  هزادـنا  هب  یتشم جـو  قاـتا  زا  يا  هشوگرد 

باطخ رسپ  ینک ,  ـه مـی  یر ارچ گـ دومرف :  ادخ  لوسر  دش  ریزارس  منامشچ  زا  کشا  دوب  نازیوآ  مه  يا  هدش  ـی نـ غا ـ بد ـت  ـسو یـک پـ
یم هک  تسامش  هنازخ  مه  نیا  هتخادنا و  در  امش  يولهپ  ربریـصح  نیا  هک  منیب  یم  یتقو  منکن  هیرگ  ارچ  ادخربمایپ , يا  مدرک :  ضرع   ؟
نیا یتسه ,  ادخ  هدیزگرب  ربمایپ و  هک  امـش  امادـننک  یم  یگدـنز  رابیوج  هویم و  زا  رپ  يا  غا هـ ردرـصیق بـ يرـسک و  هک  یلاح  رد  منیب , 

لو ـ سر زا  ناشیا ـ . ؟  نآ  زا  ایند  ودشاب  ام  نآ  زا  ترخآ  هک  يدنسپ  یمن  ایآ  باطخرسپ ,  يا  دومرف :  ربمایپ  دشاب ؟ یم  نات  هناز  عضو خـ
یتمسقو هدیشک  زارد  امرخ  ـت  خرد گر  زا بـ ییایروب  يور  ترضح  مدش  دراو  ناشیا  رب  يا  هفرغ  رد  متساوخ و  دورو  هزاجا  (ص )  ادخ

یغابد عیام  رد  هدش  هدناسیخ  یتسوپ  ناشیا  رـس  يالاب  تشاد و  رارق  امرخ  فیل  زا  هدش  رپ  یـشلاب  شرـس  ریز  دوب  كاخ  يور  شندـب  زا 
مدر مالس کـ ربمایپ  هب  نم  تشادرارق  ملس  تخرد  گرب  يرادقم  هفرغ  هشوگ  رد  ودوب  نازیوآ  ـیـد , سر ماشم مـی  هب  نآ  زا  يدب  يوب  هک 
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نانآ دومرف :  دننیشنبریرح ؟ ابید و  ياه  شرف  الط و  ياه  تخت  ربرصیق  يرسک و  یشاب و  ادخ  هدیزگرب  ربمایپ و  امش   : متفگ متس و  و نـشـ
یم هداد  ام  هب  ترخآرد  نامیاه  تمعن  هک  میتسه  یمدرم  ام  هدش و  هداد  ناشیا  هب  ایند  نیمه  رد  رذگدوز  ياه  تمعن  هک  دنتسه  یناسک 

رد رـصیق  يرـسک و  رتسب  اریز  دینزن , ار  فرح  نیا  دومرف :  (ص )  ادخ لوسر  دـندش  دراو   ( (ص ربمایپ رب  رمع , رکبوبا و  هش :  ـ یا عـ دوش ـ .
دومن و تباصا  ربمایپ  هب  ینب  امرخ  هخاش  نایفـس :  نب  بد  جـنـ تسا ـ .  تشهب  يوس  هب  شماجرف  نم  تخت  رتسب و  نیا  اـما  تسا ,  شتآ 
 : دیوگ یم  بدنج  درادن  یتیمها  ادـخ  هار  رد  نیا  هدـش و  ینوخ  یتشگنا  تسین ,  يزیچ  دومرف :  ترـضح  درک  ینوخ  ار  ناشیا  تشگنا 

یـشلاب ناشیا  رـس  ریز  دندرک و  يرتسب  دوب  هدش  هتفاب  امرخ  تخرد  فیل  گرب و  زا  شا  هیور  هک  شتخت  يور  دـندرب و  هناخ  هب  ار  ربمایپ 
هیرگ تسا  هتخادنا  در  ادخ  لوسر  يولهپ  رب  ریـص  دید حـ دمآ و  ربمایپ  روضح  هب  رمعدـنداد  رارق  دوب , هدـش  رپ  امرخ  فیل  زا  هک  یتسوپ 
ياـه تخت  رب  هک  مدروآ  داـی  هب  ار  رـصیق  ير و  ـ ـس کـ اد , لو خـ ـ ـسر يا   : در ضر کـ عـ ینک ؟  یم  هیرگ  ارچ  دوـمرف :  ربماـیپ  تفرگ  شا 

ـی ـضار اـیآ  دومرف :  (ص )  ادـخ لوسر  دنـشوپ  یم  ـ  قربتـسا ریرح و  تفگ :  اـی  قربتـسا ـ  سدـن و  ـ ـس يا  ـه هـ ما دننیـشن و جـ یم  نیرز 
رمع دوب  ییو  ـ بد هد بـ ـی نـشـ غا ـ بد ـت  سو دنچ پـ قاتا  رد  دیوگ :  یم  بدنج  ایند ؟ نانآ  يارب  دشاب و  ترخآ  ام  يار شـ ـتـیـد کـه بـ ـس نـیـ
مرا رد مـکـ تسا ـ .  لزنم  لها  هیثاـثا  بابـسا و  اـه  نیا  هن ,  دومرف :  ترـضح  دـنربب  نوریب  ار  اـه  نیا  دـیهد  روتـسد  تسا  بوخ  تفگ : 

ـد و یزرو عا  ـتـنـ ما نآ  ندرو  زا خـ (ص )  اد لوسر خـ دروآ   ( (ص ربمایپ يارب  لسع  ریش و  زا  یفرظ  یلوخ ,  نبا  ـت :  ـسا هد  ـ مآ قال  ـ خالا
مناد یمن  مارح  ار  نیا  ندروخ )   ) نم دومرف : ودروخن  ار  نآ  ترضح  فر ؟  کی ظـ رد  فرظ  ودو  هدعو ؟  کی  رد  یندیشون  ود  دومرف : 
اریز مراد ,  تسود  ار  ینتورف  نم  موش  یسرباسح  ایند  يدایز  ياهزیچ  رطاخ  هب   ( تمایق ي   ) ادر ـم و فـ ـشور رخف بـفـ هک  مرادن  شوخاما  , 

دندروآ و (ص )  ربمایپ يارب  ماداب  تبرـش  يرادقم  ـیـط :  ـس ـد بـن قـ یز یـ دشخب ـ . یم  تعفر  ار  وا  دنوادخ  دنک , ینتورفادخ  يارب  هک  ره 
نیا دیرادرب  نم  ولج  زا  ار  نآ  دومرف :  ترضح  ماداب  تبرش  دندرک :  ضرع  تسیچ ؟  نیا  دومرف :  تر  دنداهن حـضـ ناشیاربارب  رد  ار  نآ 

یندیـشون نیا  دیربب , ار  نآ  دومرف :  ترـضح  دندروآ  ماداب  تبرـش  ـبـر(ص )  ما يار پـیـ بـ ـخـر :  ـص ـو  با تسا ـ .  ناگدرورپزان  یندیـشون 
ـ . دشاب ناسرت  هنسرگادخ و  هار  رد  هک  دوبن  نیا  زا  رتبوبحم  (ص )  ادخ لوسر  دزن  زی  هـیـچ چـ ع : )   ) قدا ما صـ ـ ما تسا ـ .  ناگدرورپزان 

لوسر (ع : )  رقاب ماما  دشاب ـ . ناسرت  هنـسرگ و  ( ادخ رطاخ  هب   ) ایند رد  هک  نیا  رگم  دوبن  دنیاشوخ   ( (ص ادـخ لوسر  يارب  ایند  زیچ  چـی  هـ
وا هرز  تشذگرد  هک  ینامز  يرتش  هن  يدنفـسو و  يزینک و نـه گـ هن  يا و  هدنب  هن  یمهرد و  هن  تشاذگ و  ثرا  هب  يرانید  هن  (ص )  ادخ
هب شدزن  ار  هرز  نآ  شا ,  هداوناــخ  یجرخ  يارب  وـج  عاــص  تـسیب  ندرک  ضرق  لاــبق  رد  هـک  دوـب  هنیدــم  ناــیدوهی  زا  یکی  ورگ  رد 
هک وج  عاص  یـس  لباقمرد  ورگ  ناونع  هب  ترـضح  نآ  هرز  تشذـگرد ,   ( (ص ادـخ لوسر  هک  ینامز  ساـبع :  ـن  با دوب ـ . هتـشاذگورگ 
زا یتقو  (ص )  ادـخ لوسر  ثراح :  نب  ورمع  دـش ـ . یم  يرادـهگن  يدوهی  يدرم  دزن  دوب , هدرک  ضرق  شا  هداوناخ  یجرخ  يارب  ربمایپ 
هک شدیفـس  رتسا  زج  هب  يرگیدزیچ ,  چیه  يز و نـه  يا و نـه کـنـیـ هد  يرانید و نـه بـنـ هن  تشاذگ و  یقاب  دوخ  زا  یمهرد  هن  تفر  ایند 

یلاحرد (ص )  ادخ لوسر  ع : )   ) قداص ماما  داد ـ . رارق  هقدص  لیبسلا  نبا  يارب  ار  نآ  هک  ینیمز  شرازفا و  گنج  دش و  یمراوس  نآ  رب 
. دوب راکهدب  هک  تفر  ایند  زا 

 . شا هداوناخ  دوخ و  ندرک  الب  رپس 

 ( (ص ادـخ لوـسر  دـنت , ـ فر سپاو مـی  سرت  زا  مدرم  تفرگ و  یم  ـالاب  گـنج  هاـگره  : ـ  هیواـعم هب  دو  ـه خـ ما رد نـ ع ـ )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
, ور نیمه  زا  درک  یمظفح  اه  هزین  اهریـش و  ـمـ ـش شزو  ـ ـس زا  ار  دوخ  نارای  , اه نآ  هلیـسو  هب  تخادـنا و  یم  شیپ  ار  شنادـناخ  ياضعا 

. دندش هتشک  هتوم  گنج  رد  رفعج  دحا و  گنج  رد  هزمح  ردب و  گنج  رد  ثراح  نب  ةدیبع 

 . شا هداوناخ  دوخ و  رب  مدرم  نتشاد  مدقم 
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ترـضح نآ  اما  میوش ,  ریـس  میتسناوت  یم  میتساوخ  یم  رگا  دروخن  ریـس  ياذـغ  یپاـیپ  زور  هس  هاـگ  چـیه  (ص )  ادـخ لوسر  هشیاـع :   ـ
یم میتساوخ  یم  رگا  هتبلا  دروخن  ریـس  ياذـغ  یپایپ  زور  هس  هاگ  چـیه  تفرایند  زا  هک  يا  هظحل  اـت  (ص )  اد لو خـ ـ ـسر درک ـ . یمراـثیا 

هنسرگ شا  هداوناخ  اب  یپایپ  ياه  بش  (ص )  ادخ لو  ـ سر سا :  ـن عـبـ با میتشاد ـ .  یم  مدقم  دوخ  رب  ار  نارگیداما  میوش ,  ریس  میتسناوت 
, دوب هدنز   ( (ص ادخ لوسر  هک  ینامز  ات  ـه :  ـش ـ یا عـ دوب ـ . وج  نان  اه  نآ  ياذغ  نیرتشیب  دنتفای  یمن  ندروخ  يارب  یماشو  دـندیباوخ  یم 

داد (ص )  ربمایپ هب  وج  نان  يا  هکت  ع )   ) همطاف کـلام :  نب  سنا  دـندروخن ـ . ریـس  وج  ناـن  زا  یپاـیپزور  ود  هاـگ  چـیه  دـمحم  نادـناخ 
مدرم هبدوخ  لاوما  زا  (ص )  ادـخ ربمایپ  ـن :  ـس حـ دروخ ـ . یم  زور  هس  زادـعب  تردـپ  هک  تسا  ییاذـغ  نیلوا  نیا  دومرفوا :  هب  ترـضح 

هک دشن  هاگ  چیه  دوب  هدنز  هک  ینامز  ات  درک  یم  هل  ـ صو ـت  ـسو ار بـا پـ دو  رازا خـ ندش )  تسدگنترثا  رب   ) هک ییاج  ات  درک  یم  کمک 
یپایپ زور  هس  هاگ  چـیه  دـمحم  هداوناخ  دوب , هدـنز  ادـخ  لوسر  هک  ینامز  ات  هشیاع :  ماـش ـ .  مه  دروخب و  هناحبـص  مه  یلاوتم  زور  هس 
يارب یماش  تشذگ و  یم  (ص )  دمحم نادناخ  رباه  بش  هک  مسق  اد  بـه خـ سا :  ـن عـبـ با دندروخن ـ . ریـس  وج  نان  زا  ار  ماش  هناحبص و 

وا ـد  نواد هک خـ ینامز  زا   (, (ص ادخ لوسر  ینک  یم  رکف  ایآ  دمحم , يا  : ـ  ملـسم نب  دمح  بـه مـ ـر(ع ـ )  قا ما بـ ـ ما دنتفای ـ . یمن  ندروخ 
هب هن  دومرف :  داد و  باوج  شدوخ  سپـس  ع )   ) ماما دروخ ؟ ریـس  مدـنگ  نان  زا  یپایپ  زور  هس  تفرگ ,  ار  شناـج  یتقو  اـت  تخیگنارب  ار 

. دروخن ریس  مدنگ  نانزا  یپایپ  زور  هس  هاگ  چیه  تفرگ ,  ار  شناج  یتقو  ات  تخیگنارب  ار  وا  دنوادخ  هک  ینامززا  ترضح  نآ  مسق  ادخ 
 , نیاربانب داد  یم  هزیاـج  رتش  دـص  رفن  کـی  هب  تاـقوا  یهاـگ  ترـضح  نآ  دروخب ) اـت  ) درک یمن  ادـیپ  يزیچ  هک  میوگ  یمن  نم  ناـه ! 

 . تسناوت یم  دروخب , تساوخ  یمرگا 

 . شیوخ يارب  ندشن  نیگمشخ 

ـ .  تفرگ یمن  مشخ  شدوخ  يارب  تفرگ و  یم  مشخ  شراگدرورپ  يارب  (ص )  ادـخ ربماـیپ   : تسا هدـمآ  بوشآ  رهـش  نبا  بقاـنم  رد   ـ
يا ـت هـ مر ها کـه حـ نآ گـ رگم  تفرگ  یمن  ماـقتنا  تـفر  یم  شدوـخ  رب  هـک  یمتـس  يارب  : ـ )  (ص ربماـیپ فـصو  رد  ع ـ )   ) یلع ماـما 

ار يزیچ  هن  هاگ  چیه  (ص )  ادخ لوسر  هشیاع :  تفرگ ـ .  یم  مشخ  یلاعت  كرابت و  يادخ  يارب  ماگنه  نیا  رد  دش  یم  کته  ـد  نواد خـ
یـسکزا یـصخش  روـما  رطاـخ  هب  زگره  دـیگنج  یمادـخ  هار  رد  هک  یماـگن  رگم هـ ار  يراکتمدـخ  هن  ار و  ینز  هن  دز و  دوـخ  تسد  اـب 

ـ .  تفرگ یم  ماقتنا  لجوزع  يادـخ  رطاـخ  هب  تروص  نیا  رد  هک  دـش  یم  کـته  یهلا  مراـحم  هک  يدراوم  رد  رگم  درکن , ییوجماـقتنا 
ماقتنا ادخ  يارب  تروص  نیا  رد  دش , یم  یتمرح  یب  ادـخ  هب  هک  هاگ  نآ  رگم  تفرگن ,  ماقتنا  شدوخ  رطاخ  هب  زگره  (ص )  ادـخ لوسر 

لو ـ ـسر فاـصوا  هراـبرد  دوب ـ  هدـننک  فصو  هک  یمیمت ـ ,  (( 3  )) هلاـه یبا  نـب  دـنه  دوـخ , ییاد  زا  ع : )   ) نـسح ماـما  تـفرگ ـ .  یم 
هظحالم تفرگ  یم  رارق  یتمرح  یب  دروم  قح  هاگرهو  دروآ  یمن  مشخ  هب  ار  وا  نآ  هب  طوبرم  روما  وایند  تفگ :  مدی ,  ـ سر پـ (ص )  اد خـ

نیگمـشخ شدوخ  رطاـخ  هب  زگره  تفرگ  یم  ار  قح  ماـق  ـتـ نا ـن کـه  یا تفرگ تـا  یمن  ار  وا  مشخ  ولج  زیچ  چـیه  درک و  یمن  ار  يدـحا 
هب ربمایپ  دندش  هدنکارپ  (ص )  ادخ لوسر  فارطازا  ناناملسم  دحا  گنج  رد  ع : )   ) قداص ماما  تفرگ ـ .  یمن  ماقتنا  یسکزا  دش و  یمن 

دیکچ . یم  شیناشیپ  زا  دیراورم  ياه  هناددننام  قرع  تارطق  دمآ , یم  مشخ  هب  یتقو  ترضح  نآ  دومرف :  ماما  دش  نیگمشخ  تدش 
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زا زور  کی  دش  یمن  هتسخ  يو  يارب  ترفغم  بلط  وا و  دیجمت  فیرعت و  زا  درک  یم  دای  هجیدخ  زا  هاگره  (ص )  ادخ لوسر  هشیا :  عـ  ـ
تدـشب ادـخ  لوسر  مدـید  دـیوگ :  یم  هشیاـع  تسا !  هداد  وت  هب  ار  نزریپ  نآ  ضوـع  دـنوادخ  متفگ :  مدرب و  کـشر  نمو  درک  داـی  وا 

هجیدخ زا  متـسه  هدنز  ات  رگید  يزاس ,  فرطربار  تلوسر  مشخ  رگا  ایاد , خـ مدش و گـفـتـم :  نامیـشپدوخ  هتفگ  زا  نم  دش  نیگمـشخ 
مـسقادخ هب  يدز ؟  ار  فرح  نیا  هنوـگچ  دوـمرف :  دـیدارم , تلاـح  (ص )  ادـخ لو  ـ ـسر نو  چـ ـد : یو مـی گـ درک . مهاوـخن  داـی  يدـب  هب 

ینامز داد , هانپ  ارم  وا  دندنار  دوخزا مـی  ارم  مدرم  همه  هک  ینامز  دـندوب , رفاک  نم  هب  مدرم  همه  هک  دروآ  نامیا  نم  هب  ینامز  هج  ـ ید خـ
يزور دنزرف  وا  هب  نمزا  دنوادخ  دـیدوب , مورحم  دـنزرف  زا  امـش  هک  ینامزو  درک  قیدـصت  ارم  وا  دـندرک  یم  بیذـکت  ارم  مدرم  همه  هک 

(. درک یمرارکت  میارب  ار  تالمج  نیا  ای   ) درک یم  فیرعت  میارب  هجیدخ  زا  زور  بش و  هام  کی  ات  ربمایپ   : دیوگ یم  هشیاع  درک 

 . تدابع رد  دوخ  ندنکفا  جنر  هب 

هب هدیچیپ ,  ورف  نتـشیوخ  هب  هماج  يا   )) هیآ یت  ـ قو ع : )   ) ما عـلـی ـ ما یتفا ـ .))  جنر  هب  ات  میدرکن  لزان  وت  رب  ار  نآرق  ام  اه  اط   :. )) نآرق
هب درک  مرو  شیاهاپ  هک  ییاج  ات  تخادرپ  یم  تدابع  هب  ار  بش  مامت  ترـضح  نآ  دش , لزا  ـبـر نـ ما رب پـیـ یکدنارگم ))  ار  بش  زیخ  اپ 

دمآ دورف  ترضح  نآ  رب  لیئربج  سپ  تشاذگ  یم  نیمز  يورار  یکی  درک و  یم  دنلب  ار  شیاپ  کی  ندناوخزامن )  ـع  قو مـ  ) يرو کـه طـ
هیآ نیا  زین  و  یتـفا ))  جـنر  هب  هک  میدرکن  لزاـن  وـترب  ار  نآر  اـم قـ  )) دـمحم يا  راذـگب  نیمز  هب  ار  تیاـپود  ره  ینعی  هط ))   : )) تفگ و 

رد هملـس  ما  یتبون  بش  رد  (ص )  ادخ لو  ـ ـسر ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دـینک ـ .)) توالت  تسا  رـسیم  نآرق  زا  هچره  سپ ,   : )) درک لزانار 
دـش یلددـب  کـش و  راـچد  ناـنز ,  تلـصخ  هباـنب  تباـب ,  نیا  زا  تسین و  رتـسب  رد  (ص )  ربماـی هکدـش پـ هجوـتم  هملـس  ما  دوـب  وا  هناـخ 

هب ار  شیاه  ـت  سد هداتسیا و  قاتا  زا  يا  هشوگرد  ربمایپ  هک  دید  هاگان  تخادرپ ,  ترضح  يوجتسج  هب  هناخ  فار  ـ طا رد  تساخرباذل و 
راب ریگم  زاب  نم  زا  زگره  يا  هتشاد  ـیـم  نازرا ار کـه  ییاه  یبوخ  ایادخ , راب   : )) دیوگ یمو  دنک  یم  هیرگ  تسا و  هتشادرب  نامسآ  فرط 

ییاج ات  درک  نتسیرگ  هب  عورـشو  تشگرب  هملـس  ما  دومر :  فـ ع )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما راذگم . او  مدوخ  هب  یندز  مه  رب  مشچ  ارمزگره  ایادخ ,
مرداـم ردـپ و  درک :  ضرع  ینک ؟  یم  هیرگ  ارچ  هملـس ,  ما  يا  دوـمرفوا :  هب  تشگرب و  ادـخ  لو  ـ ـسر وا  ـه  یر يادـص گـ ندینـش  زا  هک 

تسا هدیزرمآ  ار  وت  دعب  لبق و  ناهان  همه گـ دنوادخو  يراد  ادخ  دزن  هک  یماقم  نآ  اب  امش  منکن ,  هیرگارچ  ادخ , لوسر  يا  داب  تیادف 
تشاذـگاو و شدوخ  هب  ندز  مهرب  مشچ  کی  ار  یتم  نب  سنوی  دـنوادخ  دراد ؟ یم  ناما  ردارم  زیچ  هچ  هملـس ,  ما  يا  دومرف :  ربماـیپ   ؟
, اد لوسر خـ يا   : درک ضرع  ربمایپ  هب  دوب  وا  دزن  هشیاع ,  یتبون  بش  رد  (ص ,)  ادخ لوسر  (ع : )  رقا ما بـ ـ ما دش ـ . هک  دش  نآ   , هجیتن رد 
 , هشیاع يا  دومرف :  ترـضح  تسا ؟  هدیزرمآار  وت  هدنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  دنوادخ  هک  نآ  لاح   , يزادـنا یم  جـنر  هب  ار  تدوخ  ار  چـ
 : تفگ ای  هداتفا ـ  قمر  زا  ترـضح  نآ  دید  دش  دراو  (ص )  ربمایپرب باطخ  نب  رمع  هّللادبع :  نب  رکب  مشابن ـ . ؟  رازگـساپس  يا  هدـنبایآ 

عبـس هلمج  زا  هروس  یـس  بشید  لاح ,  نیا  اب  دومرفربمایپ :  دـیتسه ؟ لاوحا  شوخان  ردـقچ  ادـخ , لوسر  يا  تفگ :  رمع  تسا ـ  راد  تـبـ
نیا تسا ,  هدیزرمآ  ار  امـش  هدنیآو  هتـشذگ  ناهان  ـد گـ نواد هک خـ نآ  اب  ادخ , لوسر  يا   : درک ضرع  رمع  مدرک  تئارق  ار  (( 4  )) لاوط
ماـما رجح , رد  سووا فـقـیـه :  طـ مشاـبن ـ . ؟  رازگـساپس  يا  هدـنب  اـیآ  , رمع يا  دومرف :  ترـضح  يزادـنا ؟  یم  تمحز  هب  ار  دوخ  نینچ 

رد تیاونیب  تسوت ,  ناتسآرد  تریسا  تسوت ,  ها  ـ گرد رد  تا  هد  بـنـ دیوگ :  یمو  دنک  یم  اعد  دناوخ و  یم  زامن  هک  مدید  ار   ( (ع داجس
زا ارم  تسا :  هدـمآ  يربخ  رد  تسین  هدیـشوپ  وت  رب  هک  دـنک  یم  هوکـش  وت  هب  يزی  زا چـ ـت ,  ـسو ناتـسآ تـ رد  تیادـگ   , تسوت ناتـسآ 

مـا بـه (ص ,)  ادـخ لوـسر  یباحـص  يا  تفگ :  تفر و  هّللادـبع  نب  رباـج  دزن  بلاـط ,  یبا  نب  یلع  رتـخد  همطا ,  فـ نارم .  دوـخ  هاـگرد 
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ار شدوخ  تدابع  تدش  زا  زا مـا  دـیدیدرگا یـکـی  هک  تسا  نیا  امـش  ندرگ  هب  ام  قوقح  زا  یکی  میراد و  یقوقح  قح و  امـش  ندر  گـ
نیـسح شردپ  راگدای  نیا  نیـسح ,  نب  یلع  کنیا  ـم کـنـد  حر ـش  نا هب جـ هک  دیهاوخب  يو  زا  دیروآ و  وا  دای  هب  ار  ادخ  درب , یم  نیبزا 

بوذ تدابع  رد  ار  شدوخ  وا  تسا  هتـشگ  خاروس  شیاه  تسد  فکو  اهوناز  یناـشیپ و  هدـش و  حورجم  هدجـس )  ترثکزا   ) شا ینیب  , 
دـشا و شبارحمرد مـی بـ ترـضح  نآ  دـید  دـش , دراو  نوچ  تساوخدورو و  هزاجا  دـمآ و  داجـس  ماـما  هناـخ  رد  هب  ربا  جـ تسا .  هدرک 
هب ور  رباجدیناشن  دوخ  رانک  رد  ار  رباج  هاگ  نآ  دیسرپ و  اروا  لاح  يراوگرزب  اب  تساخرب و  نیسحلا  نب  یلع  تسا  هدوسرف  ار  وا  تدابع 

هدرک و قلخ  امـش  نارادتـسود  امـش و  يارب  تقیقح  رد  ار  تشهب  دـنوادخ  هک  یناد  یمن  رگم   , هّللا لوسر  نبای  تفگ :  درک و  ترـضح 
نب یل  عـ دیهد ؟ یم  ناتدوخ  هب  هک  تسا  یتقشم  ـج و  نر ـن چـه  یا پـس ,  ـت ؟  سا هد  ـ یر ـ فآ ـمـا  ـش نا  ـفـ لا نانمـشد و مـخـ يارب  ار  خزود 

هدنیآ هتـشذگ و  ناهان  ـد گـ نواد هک خـ نآ  اب  (ص ,)  ادخ لوسر  مدج  هک  یناد  یمن  رگم  ادخ , لوسر  یباحـص  يا  دومرفوا : هب  نیـسحلا 
شیاهاپ فک  قاس و  هک  درک  تدابع  نادنچ  داب ـ شیادف  مرداموردـپ  وداتـسیان ـ  زاب  ادـخ  تدابعرد  یـشوکتخس  زا  دوب , هدیـشخب  ار  وا 

؟  ینک یم  تدابع  نینچنیازاب  تسا ,  هدیزرمآ  ار  وت  هدنیآ  هتـشذگ و  ناهانگدـنوادخ  هک  نآ  بـا  ـد :  ـش هتفگ  ناشیا  هب  یتقو  درک و  مرو 
ناج هب  هّللا ,  لوسر  نبای  درک :  ضرع  دراذگ , یمنرثا  ترضح  نآ  رد  یفرح  چیه  دید  هک  رباج  مشابن .  رازگـساپس  يا  هدنب  ایآ  دومرف : 

زا ار  الب  دنهاو  دـنوادخزا مـی خـ یهلا  هاگرد  هب  اه  نآ  نداد  رارق  هطـساو  اب  مدرم  هک  یتسه  ینادـناخ  زا  امـش  اریز  نک ,  ـم  حر تدوخ 
, رباج يا  دومرف :  ترـضح  دراد  نـگـه  نآ هـا ) ـر  ـس رب  ندش  بارخ  زا   ) ار نامـسآ  دزاس و  فرطرب  ار  اه  تنحمو  جنر  دـنک و  عفد  نانآ 
هب ور  رباج  ماگنه  نیا  رد  مباتـشب  ناشرادید  هب  هک  نآ  ات  درک  مهاوخ  ادـت  ـ قا نآ هـا  هب  داد و  مهاوخ  همادا  مناردـپ  شور  هب  نانچمه  نم 

مـسق ادخ  هب  بوقعی  نب  فسوی  رگم   , تسا هدشن  هدید  نیـسحلا  نب  یلع  دننام  یـسک  ناربمایپ  نادـنزرف  نای  رد مـ تفگ :  درک و  راضح 
. دنتسه فسوی  هیرذ  نادنزرف و  زا  رترب  نیسحلا  نب  یلع  هیرذ  نادنزرف و  هک 

 . نانمشد يوس  زا  ربمایپ  ندش  مهتم 

هک یـسک  نابز  اریز ) تسین ,  نینچ  هن ,   ) دزومآ یم  وا  هب  يرـشب  هک  تسین  نیا  زج  دـنیوگ :  یم  ناـنآ  هک  میناد  یم  و نـیـک   :. )) نآرق
نامیا ادـخ  تایآ  هب  هک  یناسک  تقیقح  رد  تسا  نشور  یبرع  ناـبز  هب  نآرق )   ) نیا تسا و  یبرع  ریغ  دـنهد  یم  وا  هب  ار  تبـسن  نیا )  )
هناوید يا  هتفای  میلعت  دنتفگ :  دنتفاترب و  يور  وا  زا  سپ ,   ((. )) تسا كاندرد  یباذع  ناشیاربو  دنک  یمن  تیاده  ار  نانآ  ادـخ  دـنرادن ,

یم ار  شگرم  راظتنا  هک  تسا  يرعاش  دـنیوگ :  یم  ای  هناوید  هن  ینهاـک و  هن  تراـگدرورپ  فطل  هب  وت  هک  هد  زرد  ـ نا پـس ,   ((. )) تسا
 ( يریگعضوم  ) نیا هب  ار  نانآ   , ناشیاهرادنپ ایآ  منارظتنم  زا  امش  اب  زین  نم  هک  دیشابرظتنم  وگب :  مییوا )  رب  هنامز  دب  هار  هب  مشچ  و   ) میرب

, دنیوگ یم  تسار  رگا  سپ  دنرادن  رواب  هکلب   ( هن ( ؟  تسا هتفاب  رب  ار  نآ  ـنـد :  یو ای مـی گـ دنـشکرس ؟ یمدرماه  نآ  هن )   ) ای دراد  یم  او 
نام ـ یا نآ )  هب   ) رتمک هک )   ) تسین يرعاش  راتفگ  نآ  تسا و  راوگرزب  يا  هداتـسرف  راتفگ  اـعط  قـ نآر )  قـ ((. ))) دـنروایب نآ  لـثم  ینخس 
امرب اه  هتفگ  يا  هراپ  وا )  ) رگا نایناهج و  راگدرورپ  بناج  زا  تسا  يا  هدمآ  دورف  مایپ )   ) دیریگ یم  دنپ  رتمک  ینهاک  راتفگ  هن  دیراد و 

((. دش یمن  وا  باذع )  ) زا عنام  امش  زا  کی  چیه  میدرک و  یم  هراپ  ار  شبلق  گر  سپس  میتفرگ  یم  تخس  ار  شتسار  تسد  دوب , هتـسب 
يروآ یمن  ام  شیپار  اه  هتشر  ارچ فـ ییوگ  یم  تسار  رگا  يا  هناوید  وت  نیقی  هب  تسا ,  هدش  لزان  وا  رب  نآرق  هک  یسک  يا  دنتفگ :  و  ))
تـسد هناوید ,  يرعاش  يارب  اـم  اـیآ  دـنتفگ :  یم  و  ((. )) دـنباین تلهم  رگید  ماـگنه  نآ  رد  میتسرف و  یمنورف  قح  هب  زج  ار  ناگتـشرف   ؟

میرم رـسپ  یـسیع  ـی کـه  ما و هـنـگـ  ((. )) تسا هدرک  قیدـصت  ار  ناگداتـسرفو  هدروآ  ار  تـقیقح  وا  هـن !  یلو  مـیرادرب ؟  نامنایادـخزا 
يا هداتسرف  هب  منک و  یم  قیدصت  هدوب  نم  زا  شیپ  هکار  تاروت  مت  ـ ـس امـش هـ يوس  هب  ادخ  هداتـسرف  نم  لیئارـسا ,  نادنزرف  يا  تفگ : 
 ((. تساراکـشآ يرحـس  نیا  دنتفگ :  دروآ , نشور  لیالد  نانآ  يارب  یتقو  سپ  مرگتراشب  تسا  دمحا  وا  مان  دـیآ و  یم  نم  زا  سپ  هک 

تـشپ هاگ  نآ   ((. )) تسا مئاد  يرحـس  دـنیوگ :  دـننادرگب و  يور  دـننیبب  يا  هناشن  هاگره  هام و  دـش  هتفاکـش  تمایق و  دـش  کـیدز  نـ ))
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زا شیپ  هک  یناسک  رب  ناس  ـن  ید بـ  ((. )) تسین دنا , هتخومآ  یخرب )  هب   ) هک يرحـس  زج  نآرق )   ) نیا تفگ :  دـیزرو و  ربکت  دـینادرگ و 
نیا دنتفگ :  شیرق  دیوگ :  یم  سابع  نبا  ریـسفت .: تسا .))  يا  هناوید  ای  يرحاس  دنتفگ :  هک  نیا  زج  دماین  يربمایپ  چـیه  دـندوب , اه  نآ 

كاحـض درب  یمرـس  هب  هکم  رد  هک  مور  لها  یحیـسم و  دوب  يرگنهآ  ماعلب  دهد و  یم  میلعت  ار  نآ  ماعلب  هکلب  تسین ,  ادـخ  دزنزا  نآرق 
دراو اب  شیعی  مان  هب  تسا  یمرـضح  ینب  زا  يا  هدنب  دوصقم  دیوگ :  یم  دهاجم  دوب  ناملـس  صخـش ,  نآ  زا  شیرق  دوصقم  دـیوگ :  یم 
میلعت يرـشبار  نآ  هک  تسین  نیا  زج  دـنیوگ :  یم  نانآ  هک  میناد  یم  کین  ام  و   : )) دـش لزان  هیآ  نیا  شیرق ,  يوس  زا  ماهتا  نیا  ند  شـ
فرط زا  تسا  يرگید  يارتفا  (( رشب هملعی  امنا  نولوقی  مهنا  ملعن  دقل  و   )) هیآ دیوگ . یم  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  یئابطابط  همالع  دهد .))  یم 

ناـنآ و ضارتـعا  قایـس  زا  هک  ناـنچ  دـهد )) یم  میلعت  يرـشب  ار  نآ  هک  تسین  نیا  زج   : )) دـنتفگ یم  اـه  نآ  (ص )  ربماـیپ هب  ناکرـشم 
نایدا و هرابرد  هک  تسا  هتـشاد  دوجو  راتفگرد  تحاصف  زا  هرهب  یب  برعریغ و  يدرم  دیآ , یمرب  تسا  هدـش  هداد  اه  نآ  هب  هک  یباو  جـ

مهتم ار  ربمایپ  نیاربانب ,  تسا  هدرک  یم  رادـید  وا  اب  (ص )  ربمای تاقوا پـ یهاگ  هتـشاد و  یتاعالطا  اـیبنا  تشذگرـس  يربماـیپ و  عوضوم 
یـسک نامه  وا  دهد و  یم  میلعت  ار  وا  هک  تسا  درم  نیمه  دریگ و  در مـی  نآ مـ زا  ـت کـه  ـسا یحو  دنک  یماعدا  ار  هچ  نآ  هک  دـندرک 

ـز و جو ـن جـمـلـه مـ یا ریدقت  (( دهد یم  میلعت  يرـشب  ار  نآ  هک  تسین  نیا  زج   :)) دـیامرف یم  ناکرـشم  زا  لقن  هب  لاعتم  يادـخ  هک  تسا 
هب غورد  هـب  دریگ  یم  مـیلعت  يو  زا  هـک  ار  یبلاـطموا  دـهد و  یم  مـیلعت  يرـشب  ار  نآ  هـک  تـسین  نـیا  زج   : تـسا نـینچ  هدـش  هصـال  خـ
 ( و فـصـیـح  ) نشور یبرع  نآرق  نابز  هک  یلاح  رد  تسا  یبرع  ریغدرم  نآ  نابز  هک  باوج  نیا  فرص  هک  تسادیپ  دهد . یم  تبسنادخ 

یبرع ریغ  نابز  نامه  اـب  ار  ـب  لا ـطـ مدر نآ مـ هک  تفگ  ناوت  یم  اریز  دـنکرب , نب  خـیبزا و  ار  ناکرـشم  ههبـش  دـناوت  نـمـی  ـد , ـشا مـی بـ
يا هتکن  نیا  تسا  هتخیر  یم  حیـصف  یبرع  بلاق  رد  ار  بلاط  نآ مـ ـتـه  ـشاد هک  یتغالب  اـب  ربماـیپ  سپـس  هداد و  یم  میلعتربماـیپ  هب  دوخ 

ریبعت نانآ  هک  ارچ  دسر , یم  نهذ  هب  يرگید  بلطم  ره  زا  شیپ  دهد )) یم  میلعت  يرشبار  نآ  ـت کـه  ـس نیا نـیـ زج   )) هلمج زا  هک  تسا 
یم مولعم  بیتر  ـن تـ ید بـ ناـگژاو .  ظاـفلا و  هب  اـت  تسا  رتکیدزن  یناـعم  هب  میلعت  هژاو  ار و  ندرک  هتکید  نیقلت و  هن  دـنا  هدروآ  ار  میلعت 

لماک باوج  مود ,  هیآ  نایاپ  ات  نآ  هلابند  هکلب  تسین ,  نانآ  ههبـش  باوج  ییاهنت  هب  نیبم ))  هیلا  نودـحلی  يذـلا  ناسل   )) هلمج هک  دوش 
دییوگ یم  دـینز و  یموا  هب  امـش  هک  یتـمهت  هک  تسا  نیا  دوش , یم  ـتـه  فر ـه گـ یآ ـه  ـس عومجم  زا  هک  باوج ,  هصـالخ  دـشاب  یم  ههبش 

نیا ناتروظ  رگا مـنـ دـهد , یم  تبـسن  ادـخ  هب  ار  اه  نآ  غورد  هب  وا  سپـس  دـهد و  یم  میلعت  ربمایپ  هبار  نآر  ـب قـ لا ناسنا مـطـ رفن  کی 
تـسا نیا  شباوج  , ادخ مالک  هن  تسا  درم  نآ  مالک  نآرق  دـهد و  یم  شزومآ  نیقلت و  وا  هب  ار  نآرق  تارابع  ظافلا و  درم  نآ  هک  تسا 

درم نآ  هک  تسا  نیا  ناـتدوصقم  رگا  تسا و  حیـصف )  و   ) نشور ـی  بر نآرق عـ نیا  هـک  یلاـح  رد  تـسا  یبرع  ریغ  شناـبز  درم  نآ  هـک 
تبسنادخ مـی هب  ار  اه  نآ  غورد  هب  وا  و  دشاب ـ  یم  (ص )  ربمایپدو زا خـ تارا  ظا و عـبـ ـفـ لا و  ـد ـ  هد میلعت مـی  ربمایپ  هبار  نآرق  یناعم 
دنک و یمن  کش  اه  نآ  تیناق  ـ حرد يدنمدرخ  چیه  هک  تسا  يا  هقح  فراعم  هدمآ ,  نآرق  رد  هچ  نآ  ـت کـه  سا ـن  یا ـش  باو جـ ـد , هد

نامیارگا اریز  دراد , نامیا  ادخ  تایآ  هب  وا  نیاربانب ,  تسا  هدرک  تیاده  اه  نآ  هب  ار  ربمایپ  دنوادخ  دنریذپ و  یمار  اه  نآ  راچان  اهدرخ 
تایآ هب  ربمایپ  نوچ  دیامرف و  یمن  تیاده  دشاب , هتـشادن  نامیا  شتایآ  هب  هک  ار  یـسکاد  درک و خـ یمن  تیاده  ار  وا  دنوادخ  تشادـن 

 , سپدرادن نام  ـ یا وا  تایآ  هب  هک  ددنب  یم  غورد  ادـخ  هب  یـسکطقف  هک  نآ  هچ  ددـنب  یمن  غورد  دـنوادخ  هب  نیاربان  ,بـ دراد نامیا  ادـخ 
يذـلا ناـس  لـ  )) جـمـلـه ـن ,  یار ـ با بـنـ تسا .  هدـش  هداد  تبـسن  ادـخ  هب  غورد  هب  هتفرگ و  يرـشب  زا  هن  تسارتـفا و  غورد و  هـن  نآرق  نـیا 

زا نیقلت  قیرطزا  شتارابع  ظافلا و  اب  نآرق  هک  نیا  نآ  تسا و  ههبـش  لوا  تمـسق  خساپ  نیبم ))  یبرع  ناسل  اذه  یمجعا و  هیلا  نودحلی 
هملعی امنا   : )) دنیوگ یم  تسا و  ناکرـشم  رظن  دروم  هک  يدر  نآ مـ نا  ـ بز ـت کـه  ـسا ـن  یا ـه  یآ يا  و مـعـنـ تسا .  هدش  هتفرگ  رـشب  کی 

دـشاب و یم  نشور  یبرع  ینا  ـ بز هب  دوـش  یم  توـالت  امـش  رب  هک  ینآرق  نیا  هک  یلاـح  رد  تسا ,  مهبم  اویـشان و  ینعی  یمجعا ,  رـشب ))
ات نو ))  ـنـ مؤ ـن ال یـ یذ ـ لا نا   )) جـمـلـه دوش . رداص  نابز  یبرع  ریغ  درم  کی  زا  اویـش  غیلب و  یبرع  نایبو  نابز  کـی  تسا  نکمم  هنوگچ 

ادخ هب  ار  اه  نآ  غورد  هب  سپـس  دریگ و  یم  ارف  درم  نآ  زا  ار  یناعمربمایپ  هک  نیا  ینعی  دشاب , یم  ههبـش  مود  شخب  خساپ   , هیآ ود  رخآ 
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نآر و ار بـه قـ اه  نآ  دنوادخ  دنرفاک , اه  نآ  هب  دنرادن و  نامیاادخ  تایآ  هب  هک  یناسک  ـت :  ـسا ـن  یا تا  ـ یآ يا  مـعـنـ دـهد . یم  تبـسن 
هب هتفایهر  نوچ  دراد , نامیا  ادخ  تایآ  هب  ربمایپ  دشاب و  یم  ناشراظتنا  رد  كاندرد  یباذـع  دـنک و  یمن  تیادـه  نا ,  راکـشآ  فراع  مـ

نانیاو دنرادن  نامیا  ادخ  تایآ  هب  هک  دنهد  یم  تب  اد نـسـ ار بـه خـ نآ  دنفاب و  یم  غورد  یناسک  اهنت  دشاب  یم  ادخ  ییامنهار  تیاده و 
دفاب و یمن  غورد  تسا  نمؤم  ادخ  تایآ  هب  هک  (ص )  ربمایپ نوچ  یـصخش  اما  دنیو  غورد مـی گـ ـا  مئاد هک  دنتـسه  ینایوگغورد  نامه 

نامیا وا  تایآ  هب  تسادخ و  تیاده  هب  هدـش  تیادـه  (ص )  ربمایپ هک  دنتـسه  نیا  زا  هیانک  روکذـم  هیآ  ود  نیاربانبدـیوگ ,  یم  غورد نـ
ـه یآ نا  ـد و هـمـ نا هدر  ـ کاد لوا جـ ـه  یآ زا  ار  هد  ـ ـش دا  ـه یـ یآ ود  نار  ـ ــس مـفـ دـیوگ . یمن  غوردو  ددـنب  یمن  ارتـفا  یــسک  نـینچ  دراد و 

سپـس نارـسف  مـ دشاب . یمن  ناکرـشم  ههبـش  لماک  يوگخـساپ  هیآ  نیا  میتفگ  هک  یلاح  رد  دنا , هتـسناد  ههبـش  لماک  باوج  ار  تسخ  نـ
يربخ هن  هیآ  ظفل  رد  دیناد  یم  امـش  هک  یلا  ـ حرد دنا , هدرک  نآرق  یغالب  زاجعا  هب  يدحت  رب  لمحار   (( نیبم یبرع  ناسل  اذـه  و   )) هلمج

هک تسا  نیا  تسه  نآرد  هک  يزیچ  اهنت  دروخ  یم  مشچ  هب  يدـح  زا تـ ير  ـ ثا تسا و نـه  هزجعم  تغالب  ظاحل  هب  نآرق  هک  تسا  نیا  زا 
ـه یآ ود  نار  مـفـسـ دنک . نایب  تحاصف  نیا  اب  ار  نآ  برع  ریغ  رفن  کی  درادن  ناکما  دشاب و  یم  حیـصف )  (و  راکـشآ یبرع  نابز  هب  نآرق 
ار نانآ  دننز و  یم  ادخ  ـتـن بـه  ـس غورد بـ ربمایپ تـهـمـت  هب  دنرفاک و  ادخ  تایآ  هب  هک  دنا  هدرک  یناسک  نآ  دـیدهت  رب  ار حـمـل  بـعـد 
ندز و ارتفا  هب  ناـنیا  هک  دـیامرف  یم  دـنادرگ و  یم  رب  ناـنآ  دوخ  هبار  ییوگغورد  نتـسب و  ارتفا  دـهد و  یم  هدـعو  كاـندرد  یباذـع  هب 
ـت شادر ـن بـ یا سا  ـ سا نار بـر  مـفـسـ تسا .  هدرکن  ناشتیاده  ادخ  نیاربانب  دنرادن  نامیا  ادخ  تایآ  هب  هک  ارچ  دنرتراوازـس , ییوگغورد 
و مـا گـفـتـیـم دوش . یم  انعم  تقیقح  زا  رتشیب  هچ  ره  ندش  رترود  ثعاب  هک  دنا  هدرک  انعم  يروط  ار  هیآ  ود  ياه  هژاوو  تادرفم  دو , خـ

یئا ـبـ طا ـه طـبـ مال عـ دوش . یم  لاکشا  ندرک  نک  هشیر  يارب  باوج  ندوب  یفاکان  هب  رجنم  ثحبدروم  تایآ  زا  ری  ـه تـفـسـ نو ـن گـ یا کـه 
هتفرن بتکم  ربمایپ  هب  نآرق  دسیون :  یم  تسا ,  هدـش  لزان  وا  رب  نآرق  هک  یـسک  هب  يدـحت  قیرط  زا  نآرق  ندوب  هزجعم  تابثا  ثحبم  رد 

, دـشاب هتفاـی  تیبرت  میلعت و  ییبرم  ملعم و  دزن  هک  نآ  نودـب  دروآ  تسا ,  هزجعماـنعم  ظـفل و  رد  هـک  ار  نآرق  هـک  يا  هدـناوخان  سردو 
ها نـمـی ـ گآ نآ  زا  ار  امش  مدناوخ و  یمن  امـش  رب  ار  نآرق  نیا  نم  تساوخ  یم  ادخ  ـر  گا بـگـو :   : )) ـد یا ـ مر ـی فـ مو تسا  هدرک  يدحت 
 , لاس لهچ  تدم  (ص )  ربمایپ )) ؟ دی رکف نـمـی کـنـ ایآ  ما  هدرب  رس  هب  امش  نایم  ردار  يرا  ـ گزور نآ  ندروآ )   ) زا ـت مـن پـیـش  خا سـ

ملع زاای  دشاب  هتشاد  نارگید  رب  تاعالطا  رظن  زا  یـسوسحم  يرترب  نآ کـه  نود  بـ درب , رـس  هب  مدرم  نایم  رد  ار , دوخرمع  موس  ود  ینعی 
دار ـ فا دروآ کـه  یقیاقح  تاملک و  ناهگان  اما  دشن  هدینش  ناشیا  زا  يرثن  ای  رعـش  نیرتمک  یتح  دشاب و  هدروآ  نا  هب مـیـ نخـس  یـشناد  و 

ار بلاطم  نآ  ربمایپ  هک  تشذگن  يزیچ  دش و  لال  نآ  ربارب  رد  ناشنارونخس  نابز  دندنام و  زجاع  یبلاطم  نانچ  ندروآزا  نانآ  هتـسجر  بـ
. دادـن دوـخ  هـب  ار  اـه  نآ  ربارب  رد  مادـنا  ضرع  تارج  يدنمـشوه  دـنمدرخ و  هـنازرف و  دنمـشناد و  چـیهو  تخاـس  رـشتنم  اـج  هـمه  رد 

نآ نابهار  زا  ار  اه  تشذگرـسو  اه  ناتـساد  نیا  تفر و  ماـش  هب  تراـجت  يارب  وا  هکدوب :  نیا  دـنتفرگ  ربماـیپ  هب  هک  يدار  ـ یا ـن  یر ـ تـالا بـ
 , هرـسیماب مه  راب  کی  درک و  رفـس  ماش  هب  بلاطوبا  دوخ  يومع  اب  غولب  نس  زا  شیپ  هبترم  کی  ربماـیپ  هک  یلاـحرد  تفرگ  ارف  نیمزرس 
اه نآ  زا  هدوب و  دوخ  نارفـسمهاب  زور  بش و  زین  رفـس  نیا  رد  تشاد و  لاس  جـنپ  ـت و  ـس ترـضح بـیـ تقو  نآ  رد  هک  هجیدـخ ,  مالغ 

هتفرگ ارف  یماش  ناب  ـ هار زا  ار  نآرق  ياه  ناتساد  دوخ  ياهرفس  نیا  رد  ربمایپ  و   ) دشاب نینچ  هک  لا هـم  ضر مـحـ ـت بـه فـ سا هدشن  ادج 
نآ ربارب  رد  اه  ندرگ  هک  ار  ـخـن  ـسو نا  رد بـیـ ـت  غال نیا بـ و  هدروآ ؟  اجک  زا  ار  قیاقح  واه  تمکح  نیا  مولع و  فراعم و  نیا  دشاب )

ربمای ير کـه بـه پـ ـگـ ید دار  ـ یا تسا .  هدـش  هتفرگ  یـسک  هچ  زا   , تسا هدـش  لال  شلباقم  رد  رونخـس  حیـصف و  ياـه  ناـبزو  هدـمآ  دورف 
دمآو تفر  تخورف ,  یم  تخاس و  یم  ریش  ـمـ ـش دو و  مور بـ ـل  ها هک  هکم  رد  يرگنهآ  شیپ  ترـضح  نآ  دنتفگ  هک  تسا  نیا  دنتفرگ 

ار نآ  هک  تسین  نیا  زج   : دـنیوگ یم  هک  میناد  یم  اـمو  داتـسرف (( :  ورف  ار  هیآ  نیا  هراـب  رد هـمـیـن  ناحبـس  دـنوادخ  تسا و  هدرک  یم 
یبرع نابز  هب  نآرق  نیا  تسا و  یبرع  ریغ  دـنهد  یم  تبـسن  وا  هب  ار ) راک  نیا   ) هک یـسک  ناـبز  هک )  نآ  لاـح   ) دـهد یم  میلع  يرـشب تـ

اریز , دری ارف مـی گـ یـسراف  ناملـس  زا  ار  دوخ  بلاطم  يا  هراـپ  يو  هک  دوب  نیا  دـندز  ربماـیپ  ير کـه بـه  ـگـ ید تـهـمـت  تسا .))  نشور 
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رتشیب دروآ و  نامیا  ربمایپ  هب  هنیدمرد  ناملـس  هک  یلاح  رد  تشاد  یهاگآ  نایدا  بهاذـم و  هب  تبـسن  دوب و  ناریا  نادنمـشناد  زا  ناملس 
زین یکم  ياه  هروس  رد  نآ  زا  رتشیب  هکلب  دراد و  دوجو  یندـم  ياـه  هرو  ـ ـس رد  هک  یـصصق  فراـعم و  هیلک  دـش و  لزاـن  هکم  رد  نآرق 

هعلاطمار و لیجنا )  تاروت و   ) نیدهع کـسـی کـه  ـگـهـی ,  ناو دندروآ . ار  يا  هزات  بلطم  هچ  باحصا  رگید  ناملـس و  نیاربانب ,  تسه 
, دـیامن هعجارم  تسا  هدرک  وگزاب  نآرق  هک  نانآ  ياه  تما  هتـشذگ و  ناربمایپ  تشذ  ـ گر ـ ـسزا هچ  نآ  هب  سپـس  دـنک و  تقد  اه  نآ  رد 

توافت تسا  هدـمآ  نآرق  رد  هنیمز  نیا  رد  هچ  نآ  اب  لـیجناو  تاروت  ياـه  ناتـساد  ناربماـیپ و  ياـه  تشذگرـس  ناـیم  هک  دـید  دـهاوخ 
ترطف هک  تسا  هدش  هداد  تبسن  ادخرا  ـتـکـ ـسرد كاپ و  ناربمایپ  هب  ییاه  شزغل  ناهانگ و  نیدهع  بتک  رد  اریز  دراد , دوجو  يرایـسب 

اما یهلا ,)  ناگداتسرفو  ناربمایپ  هب  دسر  هچ   ) دهد تبـسن  یلومعمدنمدرخ  كا و  دارفا پـ هب  یتح  ار  اه  نآ  دهد  یمن  هزاجا  یناسنا  چیه 
تفرعم هنوگ  چیه  هک  دنا  هدروآ  ار  يرگید  بلاطم  نانآ  هرابرد  هوالع ,  هب  تسا  هتـسناد  اربم  اه  تبـسن  نیا  زا  ار  یه  ـ لا نادرم  نآ  نآرق 

تفرعم و هار  رد  هک  هدرکوگزاب  ار  یتاکن  اهن  ناربمایپ تـ تشذگ  رـس  زا  نآرق  هک  یتروص  رد  دنرادن , یپ  رد  یقالخا  تلیـضف  یقیقح و 
يا هدع  هارمه  هب  ماشه  نب  ـو جـهـل  با ـر(ع : )  قا ما بـ ـ ما تسا ـ .  هدرک  اهر  دنتـسه , مه  رتشیب  هک  ار  اه  نآ  هیقبو  دندنمدوس  مدرم  قالخا 

درادرب تسدام  نایادخ  زا  وگب  وا  هب  هاوخب و  ار  وا  درازآ  یمار  نامنایاد  هدازردار تـو مـا و خـ بـ دنتفگ :  ودنتفر  بلاط  وبا  شیپ  شیرق  زا 
قا ـ تارد ـد  ید ـل شـد  خاد یتقو  دناوخ  ارف  ار  وا  داتسرف و   ( (ص ادخ لوسر  یپ  رد  بلاطوبا  میـشاب  هتـشاد  ـ نوا ياد  يرا بـه خـ مه کـ ام  ات 

عالطا ترضح  نآ  هب  بلاطوبا  تسشن  هاگ  نآ  دنک  يوری  تسار پـ هار  زا  هک  یسک  رب  مالس   : دومرف اذل  تسین  یـسک  ناکرـشم  زا  ریغ  هب 
نآ داهنشیپ  نیا  زا  رتهب  ناشیارب  هک  دنیوگب  يا  هملک  دنرضاح  نانیا  ایآ  دومرفربمایپ :  دنا  هدمآ  وا  شیپ  يروظنم  هچ  هب  دارفا  نیا  هک  داد 

ربمایپ تسیچ ؟  هم  نآ کـلـ يرآ ,  تفگ :  لهج  وبا  دننک ؟ عضاخار  ناشیاه  ندرگ  دنوش و  بر هـا  رالا عـ ـ ـس نآ  ـیـلـه  ـسو تساه و بـه 
دنتفر نوریب  همیـسارس  دـندرک و  دوخ  يا  شو هـ ـ گرد ار  ناشیاه  تسد  نانآ  دومرف :  رقاب  ماـما  تسین  هّللا  زج  ییادـخ  دـییوگب :  دومرف : 
ناشیا نخـس  هرابرد  دنوادخ  هکدوب  اج  نیا  تسا  نتخاسرب  نیا  میا  هدینـشن  يزیچ  مه چـنـیـن  يوسیع )   ) ریخا نییآ  رد  ام  دنتفگ :  یمو 
مهاـج نااوبجعو   )) هیآ تسا :  هدـمآ  یمق  ری  ـ ـس رد تـفـ قـالتخاالا ـ .))  هلمج ـ  اـت  رکذـلا ـ  يذ  نآرقلاو  ص   : )) دومرف لزاـن  ار  هیآ  نیا 
دنتفگ دنتفر و  بلاطوبا  دزن  شیرق  تخاسراکـشآ ,  هکم  رد  ار  دو  تو خـ ـ عد (ص )  اد لوسر خـ یتقو  دـش  لزان  هکم  رد  مهنم ))  رذـنم 

ام داحتا  دزاس و  هارمگو مـی  دساف  ار  نامناناوج  دیوگ و  یم  دب  نامنایادخ  هبو  دـناوخ  یم  در  ـخـ با ار نـ هدازردار تـو مـا  بـ بلاطوبا ,  يا 
هک يروط  هب  مینک  عمج  یلوپ  شیارب  میر  ـ ـضا مـا حـ دـنک , حرطمار  ینانخـس  نینچ  هک  دراد  یم  او  ار  وا  يرادانرگا  دـشاپ  یم  مه  زا  ار 

ناشیا , دیناسر (ص )  ربمایپ عالطا  هب  ار  شیرق  نخـس  نیا  بلاطوبا  میهد  یم  رار  دو قـ ياورنامرفار خـ وا  دوش و  شیرق  درم  نیرتدـنمتورث 
نم هب  هملک  کی  هکلب  مهاوخ ,  یمن  ار  يزیچ  نینچ  مپچ ,  تسد  رد  ار  هام  دـنراذگب و  نم  تسار  تسد  رد  ار  دـی  ـ ـشرو رگا خـ دومرف : 

بلاطوبا دنـشاب  ـت  ـش نارا بـهـ ـ یر ـهـ ـشو ـد  نروآ دورف  رـس  ناشربارب  رد  اه  برعریغ  دننک و  یهاشداپ  اه  برع  رب  نآ  هلیـسو  هب  ات  دنهدب 
دیهد یهاوگ  دومرف :  نانآ  هب  (ص )  ادخ لوسر  مییوگب  وا  هب  همل  هد کـ ـم  یر ـ ضا حـ دنتفگ :  اه  نآ  دیناسر  شیرق  عالطا  هب  ار  نخـس  نیا 

رد ! ؟  می ـتـ سر ار بـپـ ادخ  کی  میراذگب و  ار  ادخ  تصشو  دصیس  ام  دنتفگ :  نانآ  متسه  ادخ  هداتسر  ـن فـ مو هّللا نـیـسـت  زج  ییادخ  هک 
 ((, قالتخا الا  هیآ ـ  ات  باذـک ـ  رحاس  اذـهرافکلا  لاقو  رذـنم  مهاـج  نا  اوبجعو   : )) داتـسرفورف ار  هیآ  نیا  ناحبـس  دـنوادخ  ماـگنه  نیا 

یمنزاب ناکرـشم  نایادـخ  رب  يریگ  هدرخ  زا  (ص )  ادـخربمایپ تسا :  هدـمآ  ایبنالا  صـص  رد قـ تسا ـ .  ییوگ  نایذـه  يانعم  هب  قالتخا 
یم هعجارم  وا  هب  دوخ  ياـهراک  رد  يرواد  يارب  اـه  برع  دوب و  برع  نارواد  زا  هریغم  نب  دـیلو  دـناوخ  یم  ناـنآ  رب  ار  نآر  داتـسیا و قـ

ـهـل جو ـ با يو  ـت و عـمـ ـشاد يدا  ـ یز تور  وا ثـ دـننک  تراجت  شیارب  ات  دوب  هداد  رانید  رازه  یمالغ  ره  هب  هک  تشاد  مالغ  هدوا  دـندرک 
وا هباطخای ؟  ییوگـشیپ  ای  تسا  رعـش  دـیوگ ؟ یم  دـمحم  هک  تسا  ییا  فر هـ هچ حـ نیا  سمـش ,  دـبع  يا  دـنتفگوا :  هب  ناکرـشم  دوب 
يا تـفگ :  تـفر و  دوـب  هتــسشن  رجحرد  هـک  (ص )  ادــخ لوـسر  کـیدز  مو پـس نـ ـنـ ــش ـ بار وا  نا  ـخـنـ ــس اـت  دــیهد  یتـلهم  تـفگ : 
یم ار  دوخ  نـالوسرو  ناربماـیپ  هک  تسا  يدـنوادخ  نخـس  هکلب  تسینرعـش ,  اـه  نیا  دومرف :  ربماـیپ  ناوخب  میارب  ار  تر  ـعـ ـش مـحـمـد,

دلج 13 ۀمکحلا  www.Ghaemiyeh.comنازیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 173زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


هب وت   : تفگ رخـسمت  اب  دینـش  ار  نامحر  هملک  نوچ  دیلو  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  دناوخ :  نینچ  ربمایپ  نک  توالت  تفگ :  دیلو  دتـسرف 
ناـمحر و تسوا  منک و  یم  توعدادـخ  يوس  هب  هکلب  هن ,  دومرف :  ربما  پـیـ تو مـی کـنـی ؟  ـ عد ناـمحر  ماـن  هب  هماـمی  رد  يدرم  يوس 

لثم ۀـق  ـ عا ـ ـص ـکـم  ترذ ـ نا لقف  اوضرعا  ناف   )) هیآ هب  دیـسر  اتدر  توال کـ عور بـه تـ ـ ـش زا  ـ غآ زا  ار  هد  ـجـ ـس هرو حـم  ـ ـس ـپـس  ـس میحر 
دزن تفر و  شا  هناخ  هب  تساخرب و  دـش و  تسار  شندـب  رب  وم  داتفا و  هزرل  هب  شندـب  تسوپ  نآ  ندینـش  اب  دـیلو  دومث )) داع و  ۀـقعاص 
يا تفگ :  دـیلو  ناـجومع  يدرک ,  ناـمیاوسر   : تفگ تفر و  وا  شیپ  لـهجوبا  دـعب , زور  حبـصدندش  نیگمغ  شیرق  تـشگنرب  شیرق 

هب نآ  ندی  زا شـنـ ناسنا  تسوپ  هک  مدینش  يراوشد  نخس  اما  متسه  دوخ  موق  نییآو  نید  رب  نانچمه  نم  تسا  هدشن  يروط  مرداربرسپ , 
هتسویپ ینخس  هباطخ   , هن تفگ :  ـت ؟  سا ـه  با خـطـ دیسرپ :  تسین  رعش   : تفگ دیلو  تسا ؟  رعش  شنانخـس  تفگ :  لهجوبادتفا  یم  هزرل 

ییوگشیپ سپ  دیسرپ :  تسا  رادروخرب  یصاخ  ییابیز  زاو  دنرادن  تهابـش  ـگـر  ید هب یـکـ نآ  يازجا  هک  تسا  يرثن  وا  نانخـس  اما  تسا 
 , سمش يا عـبـد  دنتفگ :  دش , هک  ادرف  مشیدنیب  نآ  هرابرد  هدب  هزاجا  تفگ :  دیلو  تسیچ ؟  سپ   : دیـسرپ هن  تف :  گـ تسا ؟  تناهک  و 

هرابرد ار  هیآ  نیا  لاعتم  يادخ  سپ  دن  فرـصت مـی کـ ار  مدرم  ياه  لد  اریز   , تسوداج رحـس و  نیا  دییوگب :  تفگ :  ییوگ ؟  یم  هچ 
دیز نبدامح  ـث  ید رد حـ رشع .)) ۀعست  اهیلع  هیآ ـ  ات  ادوهش ـ  نینب  ادودمم و  الام  هل  تلعجو  ادیحو  تقلخ  نمو  ینرذ   : )) داتسرف ورف  وا 

لدعلاب رمای  هّللا  نا   : )) تفگربمایپ ناوخب  میار  بـ دمآ و گـفـت :  (ص )  ادخ لوسر  دزن  هریغم  نب  دیلو  هک  تسا  هدمآ  همرکع  زا  بویا  زا 
ترـضح نک  شرارکت  تفگ :  دـیلو  نورکذـت ))  مـکلعل  مـکظعی  یغبلا  رکنملا و  اـشحف و  ـ لا نـع  یهنی  یبرقلا و  يذ  اـتیا  ناـسحالا و  و 

تمعن و رپ  شنییاپ  تسا و  هویمرپ  شیالاب  تسارادروخرب ,  یـصاخ  ییابیز  توالح و  زا  هک  مسقادخ  بـه  ـیـد گـفـت :  لو دناوخ  هرابود 
نیا عوضوم  دنوش و  یم  عمج  مسوم  رد  ادرف  مدرم ,  تفگ :  تفر و  شیرق  دزن  هریغم  ـیـد بـن  لو سا :  ـن عـبـ با تسین ـ .  رشب  نخـس  نیا 

وا میوگ :  یم  نم   : تفگ لهجوبا  دیهاوخ گـفـت ؟  هچ  درک  دنهاوخ  لاؤس  امـش  زا  وا  هرابرد  اه  نآ  تسا و  هدیچیپاج  همه  رد  مه  درم 
رهوشو و نز  نایم  تسا ,  رگوداج  وا  تفگ :  مهاوخ  نم  اما  تفگ :  دـیلو  تسا  نهاک  وا  میوگ :  یم  نم   : تفگ بهلوبا  تسا  هدز  نج 
هب راونالا  را  رد بـحـ رعاش .))  لوقب  وه  ام   )) و ملقلا ))  ن و   : )) داتـسرف ورف  دنوادخ  سپ  دنکفا  یم  ییادـج  ردـپ  رـسپ و  ردارب و  اب  ردارب 

هداد ناشن  نانآ  هب  ییاهزیچ  ربمایپ  هک  میمهف  یم  ـت  سا رگوداجوا  دنتفگ :  شیرق  هک  نیا  زا  تسا :  هدمآ  بوشآرهش  نبا  بقانم  زا  لقن 
هبو درک  یم  ییاـهراک  ترـضح  نآ  هک  دوب  نآ  رطاـخ  هب  تسا ,  هناوید  دـنتفگ :  هک  ـن  یا دـنهد و  ماجنادنتـسناوتن  ار  نآ  ریظن  ناـنآ  هک 

داد و یم  ربخ  یبیغ  روما  زا  ار  نانآ  هک  دوب  ببس  نادب  تسا ,  نهاک  دنتفگ :  هک  نیاو  دیـشیدنا  یم  نا نـ ـ نآ ـت  ـسد زا  دوخ  راک  تبقاع 
نامه اب  نیاربانب ,  تخاس  یم  هاگآ  ناش  هتفه  رارسا نـ زا  ار  ناشیا  هکدوب  ببـس  نادب  تسا ,  زومآ  تسد  هتفای و  میلعت  وا   : دنتفگ هک  نیا 

. دوش یم  تباث  وا  يوعد  قدص  ییوگتسار و  , دننک تابثا  ار  ربمایپ  ییوگغورد  دنتشاددصق  شیرق  هک  ییاهزیچ 

:. ربمایپ نارسمه  دادعت  هرابرد  یثحب 

هتفگ تسا  ترضح  نآ  نارـسمه  ددعت  عوضومدنا  هتفرگ  (ص )  ربمایپ هب  هک  یتاداریا  زا جـمـلـه  دسیون . یم  نازیملا  رد  یئابطابط  همالع 
هب (ص )  ربمایپ تسا و  توهـش  هزیرغ  ربارب  رد  میلـست  يوهـش و  يریذپان  يریـس  يانعم  هب  دوخ  يدوخ  هب  ـتـن  ـشاد ـر  ـس چـنـد هـمـ  : دـنا

نآرقرد یناوارف  هدـنکارپ و  تایآ  هب  عوضوم  نیا  درک . رایتخا  نز  هن  درکن و  هدنـسب  هداد  رارق  شتما  يارب  هک  مه  يرـسمه  راهچ  نوناـق 
لـصفم راتفگ  ور  نیا  زا  دریگ و  تروص  نآ  هب  طوبرم  هیآ  زا  نخـس  ماگنه  رد  دـیاب  عوضوم  نیا  زا  هبناج  همه  ثحب  دوش و  یم  طوبرم 

ـن یا ـه  جو ـت تـ ـسا مزـال  مینک .  یم  نآ  هب  یلاـمجا  يا  هراـشا  طـقفاج  نیا  رد  میهد و  یم  هلاوـح  نآ  بساـنم  ياـهاج  هبار  هراـب  نیا  رد 
مییوگب هک  تسین  مه  اه  یگداس  نیا  هب  (ص )  ربمایپ تا  ـ جوز ددعت  ناتـساد  هک  مینک  بلج  هتکن  نیا  هبار  ریگ  هدرخ  هد  ضار کـنـنـ ـتـ عا

شتایح لوط  رد  ربمایپ  يوسزا  نانآ  باختنا  هکلب  دناسر  ددع  هن  هب  ار  دوخ  نانزداد  دو کـه تـعـ نز بـ هتفیش  هتخابلد و  نانچ  ترضح  نآ 
ود ینعی  لاس  يدنا  تسی و  درک و بـ جاودزا  اهنع ـ  هّللا  یضر  هجیدخ ـ  اب  راب  نیلوا  يارب  ترضح  نآ  اریز  تسا ,  هدوب  یصاخ  هو  هب شـیـ
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ترجه هکم  زا  هک  نآ  زا  شیپ  شتوبن و  زا  دعب  نآ بـه  لا  هدزیس سـ هک  درک  هدنـسب  وناب  نآ  هب  ار  جاودزا  زا  دعب  دوخ  فیرـش  رمع  موس 
نانزاب نآ  زا  دـعب  تخادرپ و  نید  هملک  يالعا  تلاـسر و  غیلبت  هب  درک و  ترجاـهم  هنیدـم  هب  سپـس  ترـضح  نآدوش  یم  طوبرم  دـنک 

هد ـک بـه  یدز لاسنایم نـ یخرب  وریپ  یخرب  دندوب و  ناوج  یخرب  هویب ,  یخرب  دـندوب و  هرکاب  اه  نآ  زا  یخرب  هک  دو  جاودزا نـمـ يدـنچ 
مارحوا رب  يرگ  ـ ید نز  جاودزا بـا هـر  ـد , ندو ناشیا بـ جاودزادـقع  رد  هک  یناـنز  يانثتـسا  هب  نآ ,  زا  سپ  داد و  همادا  شور  نیا  هب  لاـس 

ریذـپ هیجوت  نانز  اب  طابترا  هب  هقالع  نانز و  هب  قشع  یتسود و  نز  عو  ـ ـضو فرـص مـ هب  اه , یگژیو  نیا  اـب  مادـقا  نیا  هک  تسادـیپ  دـش 
قـشع هتفیـشو  تسا  نا  ـ نز ـنـد  مزآ ـی کـه  ـس الو کـ مـعـمـ ـگـهـی ,  ناو دنک . یم  ضقن  ار  اعدا  نیا  هویـش  نیا  نایاپو  عورـش  اریز  تسین , 

نس و مک  یناوج و  يادیـش  همـشرک و  وزان  نوتفم  ییابیز و  قشاع  رویز و  بوذجم  ـد , ـشا ـی بـ ما نآ هـ اب  ینارـسوه  تولخ و  يزرو و 
هویب اب  هرکاب  زا  ـعـد  بار ـ یز دراد , قابطنا نـ ربمایپ  هویش  اب  زین  تایـصوصخ  نیا  تسه و  مه  نانز )   ) ینامـسج یباداش  توار و  ـی و طـ لا سـ

هملـس و ما  دـننام  ینـسم  نز  اب  هبیبح ,  ما  هشیاع و  نو  ـی چـ ـس اب کـ جاودزا  زا  دـعب  الثم  نزریپ  اب  ناوجرتخد  زا  دـعب  دـنک و  یم  جاودزا 
دو نار خـ ـ ـس تر هـمـ ـ ـض نآ حـ بیترت .  نیمه  هب  دـنک و  یم  جاودزا  تشاد ,  لاس  هاجنپ  زا  شیب  ماگنه  نآ  رد  هک  شجح  رتخد  بنیز 

ادـخ و ناهاوخ  هچنانچ  دـنریگب و  قـالط  دزادرپب و  ار  ناـنآرهم  تسا  رـضاح  دنتـسه  نآ  رویز  رز و  اـیند و  بلاـطرگا  هک  درک  ریخم  ار 
لاعتم يادـخ  نخـس  بلطم  نیا  هاوگ  دـننک  تشپ  يویند  تالمج  نآ و تـ رو  ـ یز رزو و  ـیـا  ند هب  دـیاب  دنتـسه , ترخآ  يارـس  وا و  لوسر 

شوخ و)  ) مهد و ار بـ ناترهم  ات  دییایب  دـینآ , تنیز  ایند و  یگدـنز  ناهاوخ  رگا  وگب :  تنارـسمه  هب  ربمایپ , يا   :)) دـیامرف یم  هک  تسا 
یگرزب شاداپ  امش  ناراکوکین  يارب  ادخ  هک  یت  ـ ـسار هب  سپ  دیترخآ , يارـس  يو و  هداتـسرف  ادخ و  راتـساوخ  رگا  منک و  ناتیاهر  مرخ 
يادیشو نانز  ییابیز  هتخابلد  درم  کی  تیعضو  یحورطیارـش و  اب  دینک ـ  یم  هظحالم  هک  نانچمه  زین ـ  رما  نیا   (( تسا هدینادرگ  هدامآ 

زا (ص )  ربمایپ جاودزا  ترثک  هک  دنام  یمن  یقاب  نیا  زج  یهار   , فاصنا اب  واکفرژ  رگـشهوژپ  يارب  نیاربانب ,  درادـن . قباطت  نانآ  لاصو 
نآ ـعـیـت  قاو دنک . هیجوت  ینارـسوه  یتسرپتوهـشو و  يوهـش  يدنمزآ  لماع  زا  ریغ  يرگید  لماوعاب  ار  نآ  ياه  ـتـ نا شرا تـا  ياد کـ ـتـ با

بلج رگید  یضعب  اب  دوب و  هریشع  نابی و  ندرکدایز پـشـتـ تردق و  بسک  شنارـسمه  یخرب  اب  جاودزازا  (ص )  ربمایپ فده  ـت کـه  ـسا
نیا هب  زین  ناشیگدنز و  هنیزه  نیمات  یتسرپرـس و  نتفرگ  هدهع  هب  رگید  یخر  ـ با اهدنزگ و بـ اه و  ترارـش  يا  هراپ  زا  يریگولج  بولق و 

یتسدـگنتزا و هدروخلاس  هویب و  نانز  تاـجن  ظـفح و  يارب  نمؤم  نادرم  ناـیم  رد  دوش  يا  هویـش  تنـس و  راوگرز  نآ بـ شور  اـت  روظنم 
ـتـن ـس ـکـ ـش رو  نآ بـه مـنـظـ یلمع  يارجا  یعرـش و  مکح  کی  تیبثت  ربمایپ  ياه  جاودزا  زا  رگ  ـ ید ـی  ـض زا بـعـ فد  هر هـ ـ خالا بـ داسف .

نبدیز رـسمه  البق  وا  شحج  تنب  بن  ـ یز جاودزاد بـا  ـنـ نا مـ تسا ,  هدوب  مدرم  نایم  رد  جـیار  تسردان  ياه  تعدـب  طحنم و  ياه  تن  سـ
رسمه هلزنم  هب  زین  هدناوخ  دنزرفرـسمه  یلهاج ,  ننـس  قبط  دوب و  (ص )  ادخ لو  ـ ـسر هد  ـ ناو دنزرف خـ دیز  داد  شقالط  دیز  دوب و  هثراح 

. دش لزان  یتایآ  هراب  نیا  رد  درک و  جاودزا  بنیز  اب  ربمایپ  امادنک  جاودزا  وا  اب  تسناوت  یمن  ردـپ  هک  تفر  یم  رامـش  هب  یل  ـ ـصا دـنزرف 
هشبح هب  مود  ترجه  زا  تعجارم  زا  دعب  وارهوش  تفرگ  تروص  هعمز  رتخد  هدوس  اب  هجیدخ ,  تافو  زا  دعب  (ص )  ربمایپ جاودزا  ـیـن  لوا

 , تشگ یم  رب  دـندوب  رفاک  هک  شا  هداوناخ  دزن  هب  زور  نآ  رد  رگا  دوب و  هشبح  هب  نارجاهم  هرمز  رد  نمؤم و  ییوناب  هدوس  تشذـگرد  ,
اب (ص )  ربمایپ رگید  جاودزا  دـنداد . یم  رارق  رفک  هب  نتـشاداوو  لتق  هجنکـش و  رازآ و  دروم  نمؤم  نانز  نادرمریاـس و  نوچمه  زین  ار  وا 

تلیـضف اب  ناونابزا  بنیز  تفریذپ  تروص  دحا  گنج  رد  شحج  نب  هّللادـبع  شرهوش  ندـش  هتـشک  زا  دـعب  هک  دوب  همیزخرتخد  بنیز 
ما ناـنآ ,  هب  تبـسن  يزوسلد  یناـبر و  ناد و مـهـ ـتـمـنـ ـس نا و مـ ـتـ ـسد ناوار بـه تـهـیـ یگدیـسر فـ لـیلد  هب  ار  وا  دوـب و  تیلهاـج  رـصع 

دوب هملس  ما  اب  رب  ـ ما جاودزا پـیـ ـگـر  ید درک . ظفح  ار  شیوربآ  وااب  جاودزا  قیرط  زا  ادخ  لوسر  دنتفگ  یم  نادنمتـسمردام )   ) نیکاسملا
ما دوب  هشبح ,  هب  نارجاهم  نیتسخن  هورگ  زا  ربمایپ و  یعا  ـ ـضر ردار  ـ بو همعرـسپ  هملـس ,  ردپ  هّللادـبع  رـسمه  البق  وا  تشاد  مان  دـنه  هک 

دوب میتی  دنزرف  دنچ  ياراد  نسم و  ینز  هملـس  ما  تفر ,  ایند  زا  شرهوش  هک  ینامز  دوب  هدـیمهفو  نیدـت  لضاف و مـ دـهاز و  ییوناب  هملس 
گنج رد  وا  رهوش  دوب  ریظن  ینب  رتهم  بطخا  نب  ییح  رتخد  هیفص  اب  ادخ  لوسر  رگید  جاودزا  درک . جاودزا  طیارـش  نیا  اب  ینز  اب  ربمایپ 
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شدازآ ـت و  شادر شدو بـ يارب خـ ار  وا  ربمایپ  دمآ و  رد  تراسا  هب  ربیخ  گنج  رد  هیفـص  هظیرق  ینب  اب  شردپ  ـیـد و  ـسر ربیخ بـه قـتـل 
 . تخاس رارقرب  یببـس  دـنویپ  لیئارـسا  ینباب  مه  دـیناهر و  تراـسا  يراوخ  زا  ار  وا  مه  راـک  نیا  اـب  ودروآ  رد  شیوخ  جاودزا  هب  درک و 

دوب قلطصم ,  ینب  رالاس  ثراحرتخد ,  هرب  وا  مان  تفرگ  تروص  قلطصم  ینب  گنجزا  دعب  هک  دوب  ـه  یر ـ یو ـبـر بـا جـ ما جاودزا پـیـ ـگـر  ید
درک جاودزا  هیریوج  اب  (ص )  ربمایپ یتقو  دـنتفرگ  تراسا  هب  نازی  نانز و کـنـ اـب  ار  هداوناـخ  تسیود  قلطـصم  ینب  گـنج  رد  ناناملـسم 

نیدب دندرک و  دازآ  ار  همه  اذـل  درک , ناشریـسا  دـیابن  دنتـسه و  ادـخ  لوسر  یببـس  ناشیوخ   ( قل ـطـ ـص ینب مـ  ) اه نیا  دـنتفگ  ناناملـسم 
اه برع  رگیدرد  راک  نیا  دنتسویپ و  ناناملسم  هب  دنداد , یم  لیکشتار  یناوارف  رامش  هک  یگمه  دندش و  ناملسم  قلطصم  ین  ـیـب بـ تر تـ

تـشذگردزا دـعب  هنومیم  دوب  یلاله  ثراح  رتخد  تشاد و  مان  هرب  هک  دوب  هنو  ـبـر بـا مـیـمـ ما ـگـر پـیـ ید جاودزا  تشاذـگ .  یتبثم  ریثاـت 
نیا رد  هک  دروآ  رد  دوخ  جاودزا  دقع  هب  اروا  (ص )  ادـخ لوسر  درک و  هبه  ربمایپ  هب  ار  شدوخ   , يزعلادـبع نب  مهر  وبا  شمود ,  رهوش 

هب وا  دوب  نایفـسوبا  رتخد  هلمر و  شمـسا  هک  تفرگ  تروص  هبیبـح  ما  راو بـا  ـ گرز نآ بـ جاودزا  ـگـر  ید دـش . لزاـن  نآرق  زا  یتاـیآ  هراـب 
مال ـ ـسا ما حـبـیـبـه بـر  ـا  ما ـد, ـش ینارـصن  اج  نآ  رد  هّللادـیبع  تفر و  هشبح  هب  مود  ترجاـهم  رد  شحج  نب  هّللادـیبع  دوخ  رهوش  هارمه 

یتسرپرس و یبزا  ار  وا  درک و  جاودزا  هبیبح  ما  اب  (ص )  ربمایپدرک یم  جیسب  ورین  مالسا  دض  رب  نایفسوباوا  ردپ  نامز  نآ  رد  دنام  رادیا  پـ
هدیسر و لتق  هب  ردب  گنج  رد  هقاذح  نب  سینخ  شرهوش  تفرگ  تروصرمع  رتخد  هصفح  اب  ربمایپ  جاودزا  رگ  ـ ید داد . تاجن  یهانپ  یب 
ـی هـا و گژ ـ یو ـن  یا رد  ـت  قد ـل و  ما تـ دوب . هزیشود  هک  تسا  رکبوبارتخد  هشیاع  اب  ترـضح  نآ  جاودزا  هرخالاب ,  دوب . هدش  هویب  هصفح 

ایند رویز  رز و  هب  ناشیا  ییانتعا  یب  دهز و  شراک و  نایاپ  ادتبا و  ردربمای  شور پـ هریـس و  نوماریپ  ثحب  زاغآ  رد  هچ  نآ  نتفرگ  رظن  رد 
جاودزا ریظن  شنارـسمه  اب  (ص )  ربمایپ جاودزا  هک  دراذگ  یمن  یقاب  کش  ياج  ناسنا  يارب  میتفگرما ,  ـن  یا هب  دوخ  نارـسمه  توعد  و 

(ص ربمایپ هک  تشاد  هجوت  زین  هتکن  نیا  هب  دیاب  نیا ,  رب  نوز  ـ فا تسا .  هتـشاد  یـصاخ  ياه  هزیگنا  هکلب  هدوبن ,  مدرم  هماع  یلومعم  ياه 
ایحا دوب , هدرب  نیب  زا  تیربرب  شحوت و  راصعاو  تیلهاج  نارود  هک  ار  ناـنآ  قوق  در و حـ ناـنز کـ هعماـج  هب  يا  هدـنزرا  تامدـخ  هچ  ( 

شرافـس (ص )  ربمایپ نانخـس  نیرخآ  تسا  هدش  تیاور  هک  ییاج  ات  دیـشخب , تمیق  ردـق و  یناسنا  هعما  رد جـ نز  ـگـر بـه  ید راب  ودومن 
ناشناوت زا  شیبو  دیشاب  نابرهم  دوخ  ناگدرب  اب  دیشاب و  زامن  بقارم  , دیشاب زامن  بقارم  دومرف :  هک  ارچ  تسا  هدوب  نادرم  هعماج  هب  نانز 

نا کـه بـه هـمـچـنـ دنتـسه . امـش  تسدریزو  ریـسا  نانآ  هک  اریز  دـییامنب , ار  نانز  لاح  تیاعرو  دیـسرتب  ادـخ  زا  دیـشکن , راک  اه  نآ  زا 
ناـشیا يراتفرــشوخ  ترــضح و  نآ  هنـالداعراتفر  درک , میهاوـخ  هراـشا  ربماـیپ  هریــس  زا  ثـحبرد  هدـنیآ  ثحاـبم  رد  اد  ـت خـ ــساو خـ

زا لاصو ,  هزور  نوچمه  رـسمهراهچ , زا  شیب  نتـشاد  مکح  دراد و  ربما  صخـش پـیـ هب  صاصتخا  نانآ ,  بناج  تیاـعر  شنارـسمهاب و 
نآ زا  عنام  مدرم  نایم  رد  اه  نآ  نتشاد  ترهش  اه و  تلصخ  نیمه  تسا  هدش  عونمم  تما  يارب  دشاب و  یم  ترـضح  نآ  صتخم  ماکحا 

هراومه ترـضح  نآ  هب  ندز  هبرـض  يارب  هک  یتروص  رد  دـننک , يریگ  هدرخ  ناشیا  رب  هراـب  نیا  رد   ( (ص ربماـیپ نانمـشد  هک  دو  هد بـ شـ
. دندوب تصرف  هناهبدصرتم و 

 . یسانشرتخا

 . یسانشرتخا
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سپ  )) تا ـ یآ ریسفت .:  ناگراتس .))  ياه  هاگیاج  هب  دنگوس   ((. )) متسه شوخان  نم  تفگ :  دنکفا و  ناگراتس  هب  يرظن  سپ ,   :. )) نآرق
زا میهاربا  نداد  ربخ  هک  تسا  نآ  يایو  ـه گـ یآود نیا  رهاظ  هک  تسین  یکش  متسه : ))  شوخان  نم   : تفگ دنکفا و  ناگراتس  هب  يرظن  , 

يارب ای  ناگراتـس  هب  وا  ندرک  هاگن  تسا و  هدز  یفرح  نینچ  نآ  سا  ـ ـسار دراد و بـ طابترا  ناگراتـس  هب  شهاـگن  اـب  دوخ  ندوب  شوخاـن 
ای يا  هراتس  بورغ  ای  عولط  اب  ار  بت  عورش  نامز  تسا و  هبون  بت  راچد  هک  یسک  ـنـد  نا مـ هدو ,  ـت بـ قو صو  ـ ـص تعاس و خـ صیخـشت 

یکلف عاضوا  نامجنمداقتعا  هب  ـت کـه  ـسا هدوب  هدـنیآ  ياهدادـخر  زا  نتفای  عالطا  يارب  ای  دـنک و  یم  نییعت  ناگراتـس  زا  یـصاخ  عضو 
. دندرب یم  رس  هب  نانآ  زا  یناوارف  رامـش  ع )   ) میهاربادهع رد  دندوب و  دقتعم  رایـسب  هلاسم  نیا  هب  نابهذم  یبئاص  دشاب  یم  اه  نآ  رگناشن 

دنور نوریب  دوـخ  ـن  ـش دـیع و جـ مسارم  يرازگرب  يارب  یگمه  دنتـساوخ  رهـش  مدرم  یتـقو  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  لوا ,  هجو  هـب  اـنب 
ور نیا  زا  دمآدهاوخ و  شغارس  هب  يرامیب  يدوز  هب  تسا و  شوخان  يو  هک  دناسر  ناشعالطا  هب  درک و  هاگن  ناگراتـس  هب  ع )   ) میهاربا
هب تخادنا و  ناگراتـس  هب  هنامجنم  یهاگن  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  شیانعم  مود ,  هجو  هبا  بـنـ دیایب . رهـش  نوریب  هب  نانآ  اب  دناوت  یمن 

ار رهـش  اه  نآ  ابدناوت  یمن  نیاربانب  دـش و  دـهاوخ  ضیرم  يدوز  هب  يو  هک  تسا  نآ  زا  یکا  نا حـ ـ گرا ـتـ ـس عا  ـ ـضوا مدرم گـفـت کـه 
يا هنا  ـ ـص ـ لا ـ خد ـیـ حو نانچ تـ زا  راوگرزب  نآ  هک  ارچ  دسر , ـی  مر ـب تـر بـه نـظـ ـسا مـنـ ع )   ) ـیـم هار ـ با ـع  ـضو لوا بـا  ـه  جو دـنک . كرت 

ناـشن هک  درادـن  دوـجو  مه  یمکحم  ـیـل  لد ـگـر, ید فرط  زا  دـید  یمن  رثؤـم  ار  يرگید  دوـجوم  لاـعتم  يادـخ  زج  هک  دوـب  رادروـخرب 
هداد ربخ  دوخ  ندوبرامیب  زا  میهاربا  هک  دـیوگ  یم  نآرق  سکعرب ,  ـت بـلـکـه  ـسا هدوبن  شوخان  الـصا  اهزور  نآ  رد  ع )   ) میهاربادـهد
میلس بلق  ياراد  هک  یسک  دنک و  یم  یفرعم  كاپ  میلس و  یبلق  ياراد  ار  وا  ناحبـس  يادخ  هیآ ,  نیازا  لبق  یکدنا  مه  یفرط  زا  تسا , 

دنا هدرکرکذ  يرگید  هو  ـ جو ـه  یآ ود  ـن  یا هرا  ـ برد نار  ـ ـس مـفـ دروآ . نابز  هب  هدوهیب  وغل و  نخـس  هن  دیوگب و  غورد  هک  تساور  هن  دشاب 
ضیراعم حالصا  هب  باب  زا  دوخ , يرامیب  زا  شندادربخ  ناگرات و  بـه سـ ع )   ) ـیـم هار ـ با ندر  هاگن کـ هک  تسا  نیا  اه  نآ  نیرت  هجوم  هک 

نآ زا  مدرم  دشاب و  يرگید  زیچ  نآ  زا  شدصق  دیوگب و  ار  يا  هلمج  ناسنا  هک  انعم  نیا  هب  تسا  هتـسبرس )  ول و  ـهـ پود نا  ـخـنـ ـس  ) مالک
ندرک رظن  باـب  زا  ناگراتـس  تر بـه  ـ ـض نآ حـ ندر  رظن کـ دـیاش  سپ ,  دـنمهفب  تسا ,  هدـنیوگ  رظن  دروـم  هـچ  نآ  زج  ییاـنعم  هـلمج 

دنک لالدتـساوا  تینادحو  لاعتم و  دنوادخ  دوجو  هب  قیرط  نیازا  ات  تسا  هدو  لا بـ يادخ مـتـعـ شنیرفآ  رد  تسرپاتکیو  دـحوم  صخش 
نم دومر :  ها فـ نآ گـ تسا  هدـنیآ  ثداوح  هب  ندرب  هار  يارب  هنامجنم  ینتـسیرگن  ناگراتـس  هبوا  ندرک  هاگن  هک  دـندرک  لایخ  مدرم  یلو 

نالف هب  التبا  زا  دوخ  تایح  لوط  رد  ناس  ـ نا ار کـه  چـ دمآ , دهاوخ  شغارـس  هب  یـشوخان  يدوز  هب  هک  تسا  نیا  شدارم  متـسه  شوخان 
يزیچ دـشخب )) یم  افـش  ارم  وا  موش  رامیب  هاگره  و   :)) تسا هدومرف  راوگرزب  نآ  دوخ  هک  نانچ  دـشاب  یمن  ناما  رد  يرامیب  یـشوخان و 

يار نآ چـه بـ اما  دـشدهاوخ  رامیب  اـه  نآ  دـیع  نشج و  يرازگرب  زور  ناـمهرد  هک  تسا  نیا  وا  روظنم  دـندرک  لاـی  مدرم خـ تسه  هک 
ـه جو ـن  یا ـا  ما دوب . اه  تب  نتـسکش  هناـختب و  هب  نتفر  نآ  دـنارورپ و  یم  رـس  رد  هک  دوب  یفدـه  تشاد ,  تیمها  لوا  هجرد  رد  می  ـ هار ـ با
 , تسا هدوب  ملاس  زور  نآ  رد  ترضح  نآ  می  ـ یو هک بـگـ تسا  نیا  رب  ینبم  دشاب , یم  نارسفم  يوسزا  هدش  هئارا  هجو  نیرتهب  میتفگ  کـه 
رد نوچ  تسیناور  ناربمایپ  يارب  زین  نتفگ  نخـس  ولهپود  هیانک و  هب  ـگـهـی  ناو دراد  دوجو نـ بلطم  نیا  رب  یلیلد  میتفگ  ام  هک  نآ  لاـح 
 : دیـسرپ هک  یمعثخ  ییحی  نبدمحم  لاؤس  هب  خساپ  رد  ع ـ )   ) قداص ماما  دور ـ . یم  نیب  زا  نانآ  ياه  هتفگ  هب  مدرم  دامتعا  تروص  نیا 
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 , يرآ دومرف :  دنادب ؟ موجن  ملع  هک  تسه  یسک  نیمز  يور  رد  ایآ  مدرک :  ضرع  دیوگ :  یم  وا  يرآ  دراد : ـ ؟ تقیقح  موجن  ملع  ایآ 
یم يوار  تسا  ناربماـیپ  مولع  زا  یملع  نآ  موجن : ـ  ملع  زا  لاؤس  هب  خـسا  رد پـ دـننادب ـ . موـجن  ملع  هک  دنتـسه  یناـسک  نیمز  يور  رد 

ـم ظا ما کـ ـ ما دوب ـ . ملع  نیا  هب  مدرم  نیرتملاع  وا  دومرف :  ترضح  تسناد ؟  یمار  نآ  ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  ایآ  مدرک :  ضرع   : دیوگ
یمن شیاتـس  اه  نآ  زا  لجوزع  دـنوادخ  تشاد  تحـص نـ موجن  ملع )   ) رگا تشذـگ : ـ  نوراه  ناشیا و  نایم  هک  ییوگت  رد گـفـ (ع ـ ) 

اه نامسآ  توکلم  نینچ  نیا  و   : )) دیامرف یم   ( ع  ) نامحرلا لیلخ  میهاربا  هرا  ـ برد لاعتم  يادخدنتسناد  یم  موجن  ملع  ع )   ) ناربمایپ درک 
ها نآ گـ دنکفا و  ناگراتـس  هب  یهاگن  سپ   : )) دیامرف یم  رگید  ییاج  رد  و  دشاب )) ناگدننک  نیقی  زا  ات  میدنایامن ,  میهاربا  هب  ار  نیمزو 
نم دومرف :  یمنو  تسیرگن  یمن  نا  ـ گرا ـتـ ـس هب  تشادـن ,  یعـالطا  موجن  شناد  زا  راوگرزب  نآ  رگا  متـس ))  شو هـ ـ خا مـن نـ گـفـت : 

دایدـنگوس ناگراتـس  ياه  هاگیاج  هب  مه  لاعتم  دـنوادخدوب  موجن  ملع  هب  دوخ  راگزور  مدرم  نیرتاـنادزین  ع )   ) سیردا متـسه  شوخاـن 
, دنادب موجن  شناد  زا  يا  همش  رگا  یناد  نآرق  ره  ع : )   ) یلع ما  ـ ما تسا ـ .  گرزب  يدنگوس  یتسارب  دینادب ـ  رگا  دنگوس ـ  نیا  هدرک و 
 ( ع  ) قداـص ماـما  هب  زور ـ .)) بش و  شدرگ  رد  اـنامه   :)) درک توـالت  ار  هیآ  نیا  سپـس  ترـضح  دوـش  یم  هدوزفا  وا  نیقی  ناـمیا و  رب 

دومرف ترضحدناسر  ـیـب مـی  سآ نا  ـسـ نا ـن  ید ـه  بو تسا  مارح  موجن  ملع  هب  نتخادرپ  هک  دراد  ترهش  نینچ  مدرم  نیب  رد  دش :  ضرع 
ینتفاین تسد  نآ  دایز  هک  دـیزادرپ  یم  یعوضوم  هب  امـش  دومرف :  سپـس  دـناسر  یبیـسآ نـمـی  تنید  هب  دـنیوگ , یم  هک  تسین  ناـنچ  : 

هک تسا  یملع  نآ  یـسانشرتخا : ـ  زا  یقیدـنز  لاؤس  هب  خـساپ  رد  ع ـ )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما 5 ـ . ))  )) درادن ییآراک  مه  نآ  كدـنا  تسا و 
نآ نـمـی کمک  هب  ار  الب  ولج  ودوش  یمن  عفد  ملع  نیا  هلیـسو  هب  دـشاب  ردـقم  هچ  نآاریز  تسا ,  رایـسب  شتار  ـ ـض كدـنا و مـ شعفانم 

ربخ ییبوخو  ریخ  زا  رگا  دـهد و  یمن  تاج  یهلا نـ ياضق  زا  ار  وادوخ  زا  تبقارم  تظفاـحم و  دـهد  ربخ  ـالب  زا  مجنمرگا  ـت  فر ناو گـ تـ
لایخ هب  دزیتس و  یم  ادخ  ملع  اب  مجنم  دنادرگربار  نآ  دناوت  یمن  دیآ , شی  شیارب پـ ییدب  رگاو  دشخب  باتـش  نآ  هب  دـناوت  یمن  دـهد ,

درم نآ  مینک  میـسقت  ار  نآ  میتساوخ  یم  هک  دوب  یکرتـشم  نیمز  يدرم  نم و  نا  مـیـ دـنادرگ ـ . یمرب  وا  قلخ  زا  ار  ادـخ  ياـضق  شدوخ 
میدز و هعرق  نیمز  ياربو  میتفر  ام  مور  نوریب  سحن  تعاس  کی  رد  نم  ودورب  نوریب  دعـس  تعاـس  کـی  رد  دوب  رظت  دوب و مـنـ نیبرتخا 

متفگ نم  مدوب  هدیدن  يزور  نینچ  زگره  تف :  دز و گـ شپچ  تسد  هب  ار  دوخ  تسار  تسد  درم  نآ  داتفا  نم  مان  هب  نآ  تمـسق  نیرتهب 
یتعاـسرد مدوخ  مدروآ و  نوریب  سحن  تعاـس  کـی  ردار  امـش  متـسه و  نیبرتخا  نم  تفگ :  تسا ؟  هدـش  هچ  رگم  يرگید ,  رب  ياو  : 

یثیدح ـت  یار ـی بـ هاو ـا مـی خـ یآ مـن گـفـتـم :  دمآرد . امش  مان  هب  نیمز  هعطق  نیرتهب  اما  میدرک ,  میسقت  ار  نیمز  مدمآ و  نوریب  دعس 
وا زا  ار  شزور  تسوحن  دـنوادخدراد  تسود  هک  ره  دومرف :  ( (ص ادـخ لو  ـ ـسر  : دوـمرف مردـپ  میوـگب ؟  تفگ ,  میارب  ار  نآ  مردـپ  هک 

دراد تـسود  هـک  ره  درب و  یم  وا  زا  ار  زور  نآ  تسوـحن  هلیـسو  نادـب  دـنوادخ  زا کـنـد , ـ غآ ـه  قد ـ ــص ار بـا  دوـخ  زور  , دزاـس فرطرب 
عفد وا  زا  ار  بش  نآ  تسوحن  هلیـسو  نادب  دنوادخ  , دـنک زاغآ  هقدـص  اب  ار  دوخ  بش  دزاس , فرطربوا  زا  ار  شبـش  تسوح  ـد نـ نواد خـ

زا دعب  ياعد  رد  تسا ـ .  موجن  ملع  زا  رتهب  وت  يارب  راک  نیا  سپ ,  مداد  هقدص  لوا  مدمآ  نوریب  یتقو  مه  نم  متف :  سـپـس گـ دنک . یم 
عولط هب  شیوخ  دوقعو  اه  تیلاعف  دوخ و  تانکس  تاکرح و  نامز  نییعت  يارب  هک  يا  هدیرفآ  ار  ینامدرم  وت  ایادخراب , هراختسا : ـ  زامن 

, اه نآ  قیرطزا  اهراک  باختنا  نامز  نییعت  بکاوک و  عاضوا  هب  ندرب  هانپ  ياج  هب  نم  يدیرفآ و  ارم  دـنرب و  یم  هانپ  ناگراتـس  بورغ  و 
هار يا و  هدرکن  هاـگآ  تسوت  بیغ  رد  هک  ناگراتـس  ياـه  هاـگیاج  عـقاوم و  رب  ار  سک  چـیه  وـت  هک  مراد  نیق  مروآ و یـ یم  هاـنپ  وـت  هب 
هب صاخ  ماـع و  يدعـس  ریـسمزا  ناشیاهرادـم  رد  ار  ناگراتـس  یناوت  یم  تـو  يا .  هتخاـسن  راومه  شیارب  ار  اـه  نآ  تاریثاـت  هب  ندیـسر 
نآ ینادرگ و  یم  وحم  یهاوخب  ار  هچ  نآ  وت  هک  اریز  ینادرگرب ,  ندوبدعـس  هب  يدروم  ریگارف و  تسوحن  زا  يزاـس و  لـقتنم  تسوـحن 
نم مدرک :  ضرع  ع )   ) قداـص ترـضح  هب  نیعا :  نب  کـلملا  دـب  عـ دـشاب ـ . یم  وت  دزن  رد  باـتکلا  ما  ینک و  یم  تبث  یهاوـخب  ار  هچ 
راک نآ  ماجنا  لابند  منیشن و  یم  دشاب  دب  علاط  رگا  مرگن  یم  علاط  هب  مهد  ماجنا  يراک  ـم  هاو هاگره مـی خـ اذل  ما  هدش  ملع  نیا  راتفرگ 
يرآ مدرک :  ضرع  یسر ؟  یم  مه  تا  هتـساوخ  هب  دومرف :  نم  هب  ترـضح  مور  یم  راک  نآ  لابند  دشاب  کین  ـع  لا ـر طـ گا مور و  نـمـی 
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يورب  ( جراوخ اب  گنج  يارب   ) نامز نیا  رد  رگا  درک :  ضرع  ع )   ) یلع ماما  ـیـن بـه  بر ـتـ خا يدر  مـ نازوسب ـ .  ار  تیاـه  باـتک  دومرف : 
رفـس تعاس  نآ  رد  سک  ره  هک  یهد  ناشنار  یتعاس  یناوت  یم  وت  ینک  یم  لاـیخ  اـیآ  دومرف :  ترـضح  یـسرن  دوخ  دارم  هب  مسرت  یم 

نآ دریگ ؟ یمرب  رد  اروا  نایز  ررض و  دنک  رف  ـت سـ عا ـ ـس نآ  رد  سک  ره  هک  يراد  رذحرب  یتعاس  زا  و  دوش ؟ رود  وا  زا  يدب  والب  دنک 
کمکزا دـنیاشوخان , روما  عـفد  بوـلطم و  هب  ندیـسر  يار  ـت و بـ ـسا هدر  ـب کـ یذ ار تـکـ نآرق  دـنک , قیدـصتار  وـت  نانخـس  هک  سک 
دیزیهرپب یسانشرتخا  نتخومآ  زا  مدرم ,  يا  دو :  ـ مر در و فـ مدر کـ ور بـه مـ تر سـپـس  حـضـ تسا .  هداد  ناشن  يزاین  یب  ادخ  زا  نتفرگ 

وگرتخا دماجنا و  یم  ییوگشیپ  تناهک و  هب  یسانشرتخا  اریز  دوش , یم  یبا  ـیـ هار ـیـلـه  ـسو ـا  یرد نا یـا  ـ با رد بـیـ يراد کـه  نآ مـقـ رگم 
قدا ما صـ ـ ما دینک ـ . تکرح  ادخ  مان  هب  کنیا )   , ) تسا شتآ  رد  رفاک  رفاک و  دننامه  رحاس  رحاس و  نوچ  نهاک  و  تسا ,  نهاک  دننام 

حیـضوت تسا  مزال  اج  نیا  رد  تسا .  شتآ  رد  رفاکو  رفاـک  هلزنم  هب  رحاـس  رحاـس و  دـننام  نهاـک  تسا و  نهاـک  نوچ  نیبرت  ـ خا (ع : ) 
یتسه ملاع  تادوجومرد و  بکاوک  تاـکرح  ریثاـت  هب  مجنم  هک  دراد  يدروم  هب  صاـصتخا  موجن  ملع  میرحت  رب  لاد  تاـیاور  هک  میهد 

اب بکاوک  تاکرح  طابترا  هک  دشاب  دقتعم  رگا  اما  تسا  ناحبـس  يادخ  ـتـی  ـس ـم هـ لا رد عـ رثؤم  اهنت  هک  یلاحرد  دـشاب , هتـشاد  داقتعا 
خیـش یتـح  دراد  دوجو نـ موجن  ملع  تمرح  رب  یلیلد  تروـص  نیا  رد  تسا ,  فوـشکم  فشاـکطاب و  ـ ترا عو  زا نـ ـا  هداد ـ خر ثداوـح و 
لماک نانخس  هظحالم  يارب  تسینداقتعا .  نیا  ندوب  رفک  هب  لئاق  سک  چیه  رهاظلا , یلع  دیوگ :  یم  هیلع ـ  یلاعت  هّللا  ناوضر  يراصنا ـ 

نآ هک  یناراب  یپ  رد  هیبیدح و  رد  حبصزامن  ندرازگ  زا  دعب  ناناملسم  یتقو  دینک ـ . هعجارم  همرحم  بساکم  هب  موجن ,  ملع  هرابرد  خیش 
رتهب مـی وا  لوسر  ادـخ و  دـندرک :  ضرع  دومرف ؟ هچ  ناتراگدرورپ  دـیناد  یماـیآ  دومرف :  (ص )  ادـخ لو  ـ ـسر دنتـشگرب , دـیراب , بش 
هب یخرب  و  دنرادن ) يداقتعا  و   ) دنرفاک ناگراتـس  هب  دنراد و  نامیا  نم  هب  مناگدـنب  زا  یـضعب  دـیامرف :  یم  ناتراگدرورپ   : دومرف ـنـد  ناد
هب تسا و  نمؤم  نم  هب  وا  دوـب , ادـخ  تمحرو  لـضف  ببـس  هب  ناراـب مـا  دـیوگ :  هک  ره  سپ ,  دـنراد  ناـمیا  بکاوـک  هب  دـنرفاک و  نم 
 . نمؤم ناگراتـس  هب  تسا و  رفاک  نم  هب  وا  دوب  هراتـس  نامهب  نالف و  بورغ  عولط و  ببـس  هب  ام  ناراـب  دـیوگ :  هک  ره  رفاـک و  بکاوک 

. درک لمح  بکاوک  ناگراتس و  ندوب  رثؤم  هب  نتشادداقتعا  رب  دیاب  ار  تیاور  نیا  دیوگ :  یم  دیهش 

 . نتفگ نخس  یشوگرد 

 . نتفگ نخس  یشوگ  رد 

 ( : (ص ادـخ ربمایپ  تسا ـ .)) ؟  یناهن  ياهزار  ياناد  ادـخ  دـناد و  یمار  ناشیا  ياوجن  ناـنآ و  زار  ادـخ  هک  دـنا  هتـسنادن  اـیآ   :. )) نآرق
اب ناترفن  ود  دـیدوب , مه  اب  رفن  ـه  ـس ها  هـر گـ دـننک ـ .  تبحـص  یـشوگرد  رگیدـکی  اب  دـیابن  اه  نآ  رفن  ود  دنـشاب , مه  اب  رفن  هس  هاگره 
ما ـ ما دوش ـ . یم  يرگید  نآ  یتحاران  ثعابراک  نیا  اریز  دییآ , رد  مدرم  عمج  نایم  هب  هک  ینامز  ات  دـنیوگن  نخـس  یـشوگ  رد  رگیدـکی 
یم یموسرازآ  هودنا و  هیام  راک  نیا  اریز  دننک , تبحص  مه  اب  یشوگ  رد  ناشرفن  ود  دیابن  دوب , يا  هرفن  هس  عمج  هاگر  هـ ع : )   ) قدا صـ

هک تسا  نآ  یشوگرد )  نخس  و   ) ییوگزار نیرترب  6 ـ . ))  )) تسا نتفگ  نخس  یشوگ  رد  لیلد  يراک ,  ناهنپ  ع : )   ) یلع ماما  دوش ـ .
 : سکود اب  رگم  تسین ,  بوخ  ندرک  اوجن  دـشاب ـ . سفن  ياوه  اب  تفلاخم  تسار و  هار  زا  يوریپ  شا  هرمث  يراگزیهرپو و  نید  هیاپ  رب 

(. ونش فرحو   ) اریذپ هدنونش  ای  ایوگ , ملاع 

 . تاجانم

 . تاجانم

رادروخرب نم  اب  تاجانم  تمعن  زا  ربب و  تذل  نم  دای  زا  شاب و  داش  نم  هب  دومرف :  یحو   ( (ع دواد هب  لاعتم  يادخ  ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
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شوخ یـشیعو  رتراوتـسا  يژد  هب  دـنیزگ  تولخ  دوخ  يادـخ  ـه بـا  کر هـ تسا ـ .  تاجن  ببـس  ادـخ ) اب   ) تاجانم ع : )   ) یلع ماما  وش ـ .
(ع داجس ماما  انیب ـ . يا  هدید  و  تدابع )  رد   ) اشوک یسفن  اب  رگم  , دیاین تسد  هب  تسا  دنوادخ  دزن  هچ  نآ  هک  نادب  تسا و  هتفای  تسدرت 

دراو تتبحم  ياهریگبآ  رب  نادرگ و  دـنم  هرهب  تتاجانم  تذـل  زا  ناشنب و  دوخ  تاجن  ياه  یتشک  رد  ار  ام  , ایادـخ راب  تاجانم : ـ  رد   ـ )
هب وت  فطل  زا  دندیسر و  وت  اب  تاجانم  تذل  هب  وت  هطساو  هب  تاجانم : ـ  رد  زین  ناشچب ـ .  ام  هب  ار  دوخ  برق  یتسود و  ینیریش  نادرگ و 

رظنرد ار  زور  بش و  رد  تدوخ  اب  زاین  زار و  تولخو  هفرع : ـ  زور  رد  دوخ  ياعد  زا  یـشخ  رد بـ دـنتفای ـ . تسد  ناشدـصاقم  نیرتیلاـع 
یترتف هرود  رهرد  يا و  ههرب  ره  رد  هراومه  داب ـ  دـنمجرا  زیزع و  شیاـه  تمعن  هک  ار ـ  يادـخ  ع : )   ) یلع ماـما  نادرگ ـ .  هتـسارآ  نم 

هنک رد  ـتـه و  خادر زا مـی پـ زار و نـیـ هب  ناـنآ  اـب  ناـشیاه  هشیدـنا  رد  هک  تسا  هدوب  یناگدـنب  ربماـیپود ) ندـش  هتخیگنارب  ناـیم  هلـصاف  )
 . تشگ نشور  ناشدوجو  غارچ  , اه لد  اه و  شوگ  اه و  مشچ  يرادیب  رون  هب  ور , نیازا  تسا و  هتفگ  یم  نخس  ناشیا  اب  ناشیاهدرخ 

 . بش ياه  یکیرات  رد  تاجانم  تلیضف 

وکین تشگزاـب  يارب  هد و  رارق  دــنوادخ  شیاـشخب  تـمحر و  ضرعم  رد  ار  نتــشیوخ  , وـکین هبوـت )  و   ) تشگزاـب اـب  (ع : )  رقاـب ماـما   ـ
هک ار  نآ  دومرف :  یحو  ایند  هب  هلالج ,  لج  دـنوادخ , (ص : )  ادـخ ربمایپ  يوجددـم ـ .  هنابـش  تاجانم  هناصلاخ و  ياعد  زا  نیتسارو )  )

تولخ شیوخ  هجاوخ  اب  رات  بش  لد  رد  هاگره  هدنب  نک و  تمدخ  دنک  ـ فا رود  ار  ار کـه تـو  نآ کـس  نکفا و  جنر  هب  دنک  وت  تمدـخ 
نآ نم ,  ياقآ  يا  دیوگب :  هاگره  هک  يروط  هب  دـنادرگ , راوتـسا  وا  لد  رد  ار  ییانـشور  دـنوادخ  , دزادرپ زاین  زار و  وا بـه  ـنـد و بـا  یز گـ

ها نآ گـ منک .  تیزاس  راکات  نک  لکوت  نم  هب  منک و  تیاطع  ات  هاوخب  نم  زا   , نم هدنب  کیبل ,  دهد :  شیادـن  هلالج ,  لج  لیلج ,  بر 
رد ـت ,  سا هدر  تو کـ را بـا مـن خـلـ لدرد شـب تـ هک  نم  هدنب  نیا  هب  دیرگنب  نم ,  ناگتشرف  يا  : دیوگ ناگتشرف  هب  هلالج  لج  دنوادخ 

 . مدیزرمآ ار  وا  نم  هک  دیشاب  هاوگ  دنا  هتفخ  نالفاغ  دنمرگرس و  هدوهیب  ياهراک  هب  ناگزره  ـی کـه  لا حـ

 (. ع  ) یلع ماما  تاجانم 

يا تفگ :  ادرد  وبا  میدر  دای مـی کـ ناوضر  تعیب  ردـب و  لـها  لاوحا  زا  میدوب و  هتـسشن   ( (ص ربماـیپ ـجـد  ـس رد مـ ـیـر :  بز ةور بـن  عـ  ـ
دنتفگ مهد ؟  ربخ  امش  هب  تداب  رد عـ نا  ـ نآ ـن  یر شو تـ ـخـتـکـ ـس نیرتاسراپو و  مدرم  نیرت  تورث  لام و  مک  زا  دیراد  تسود   , تعامج

زا ار  دوـخ  يور  دـندوب  عـمج  نآ  رد  هک  یناـسک  همه  مسق  ادـخ  هب  دـیوگ :  یم  هورع  ع .)   ) بلاـط یبا  نب  یلع  تـفگ :  تـسیک ؟  وا  : 
وت اب  نآ  هرابرد  سک  چیه  هک  يدز  یفرح  وت  تفگ :  وا  نخس  اب  تفلاخم  رد  , رمیوع مان  هب  راص  ـ نا زا  يدر  دندنادرگربادردوبا سـپـس مـ
دنک وگزاب  تسا  هدید  هچ  نآ  زین  امـش  زا  کیره  منک و  یم  لقن  ما  هدید  نآ چـه  مـن  ـت ,  عا يا جـمـ ادردو گـفـت :  ـ با تسین .  قفاوم 

هک یناسک  رظن  زا  تفرگ و  هرانک  دوخ  یلاومزا  دوب و  راجن  ینب  هلحم  ياه  هاگنادـیم  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  مدوب  دـهاش  مدـید و  نم 
تـسا هتفر  شا  هناخ  هب   : متفگ دوخ  اب  مدرک و  مگ  ار  وا  نم  درک و  ناه  اردو پـنـ اه خـ هچلخن  نایم  رد  دش و  دـیدپان  دـندوب  شرـس  تشپ 

نآ ندادرفیک  زا  دوخ  تمعن  اب  هک  یکلهم  ناهانگ  رایسب  هچ  یهلا ,  دیوگ :  یم  هک  مدینش  كانهودنا  يا  همغنو  نیزح  يزاوآ  هاگان  اما 
ار يرمع  هچرگ  یهلا ,  يدیـشوپ ,  مش  اـه چـ نآ  ندرک  ـالمرب  زا  دوـخ  يراوـگرزب  اـب  هک  یمیارجرایـسب  هـچ  يدـیزرو و  يراـبدرب  اـه 
هب زج  میاجر  ما و  هتـسبن  دـیما  وت  شزرمآ  هب  زج  اما  تسا ,  هتـشگ  رایـسب  نم  لامعا  همان  رد  مناهانگ  هچرگ  مدـنارذگ و  وت  یناـمرفانرد 

ار مدوخ  تسا  بلاـط  یبا  نب  یلع  دوـخ  هک  مدـید  هاـگان  متفر  نآ  یپرد  درک و  بلج  دوـخ  هب  ارم  هجو  ادـص تـ نآ  تسینوـت  يدونـشخ 
, دـنارذگ یم  ار  دوـخ  رخآ  تاـعاس  هـک  بـش  لد  نآ  رد  مدـید  مونــشب  ار  شیادـص  اـت  مدروـخن  یناـکت  نیرتـکچوک  مدرک و  ناـه  پـنـ

لجوزع يادخ  اب  شزاین  زاررد و  هک  ینانخس  هلم  زا جـ تخادرپ و  زاین  زار و  هیرگ و  يراز و  اعد و  هب  سپـس  دناوخ و  زامن  تعکردنچ 
رکف وت  تساوخزاب  تدش  هب  هک  هاگ  نآ  دـیآ و  یم  زیچان  مرظنرد  مهانگ  مشیدـنا  یم  وت  تشذـگ  هب  یتقو  ایادـخ , راب   : دوب نیا  تفگ , 
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ما و هدر  شدا بـ زا یـ نم  هک  یناوخب  ار  یهانگ  اه  هماـنراکرد  رگا  هک  هآ  دومر :  ـپـس فـ ـس گرز مـی بـیـنـم  ـ بار دو  تبیـصم خـ منک  یم 
هلیبق هن  دنهد و  شتاجن  دنناوت  شا  هری  ـ ـش هک نـه عـ هدش  ریگتـسد  نیا  رب  ياو  يا  دـیریگب  اروا  ییوگب :  سپ  يا ,  هدرک  ار ثـبـت  نآ  تـو 

اهرگج هک  یـشتآ  زا  هآ  دومرف :  سپ  ـ ـس دـننک . محرت  شلاح  هب  قیالخ  دـیآادن , وا  هرابرد  هک  هاگ  نآ  دـنناسر و  يدوس  وا  لاـح  هب  شا 
چیه رگید  نم  تسیرگ و  رایسب  سپـس  وا  خزود  هوبنا  ياه  هلع  ـ ـش زا  هآ  دراد , ندرک  نایرب  قوش  هک  یـشتآ  زا  هآ  دزپ , یم  ار  اه  هدرگو 

رادیب حبـص  زامن  ياربار  وا  مورب  درک , هبلغ  وا  رب  باوخ  يراد ,  هدنز  بش  يرایـسب  زا  مت :  مدو گـفـ اب خـ مدینـشن  يوزا  یتکرح  سح و 
عمجار وا  ياپ  تسد و  متـساوخ  درکن , یتکرح  اما  مداد  شناکت  تسا  هداـتفا  یکـشخ  بوچ  دـننام  مدـید  متفر  شکیدز  ـتـی نـ قو کـنـم 

ات مدناسر  شلزنم  هب  ار  مدوخ  دوز  تسا  هدرم  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  مسق  ادخ  هب  نوعجار ,  هیلا  انا  هّلل و  انا  متفگ :  دندشن  عمج  اما  منک 
متفگ وا  هب  ار  ناتـساد  نم  دوب ؟ هنوـگچ  شیارجاـم  زور و  لاـح و  ادرد , وـبا  يا  تفگ :  هم  ـ طا مهدـب فـ شا  هداوناـخ  هب  ار  وا  گرمربـخ 
سپـس دریگ  یمار  وا  لاـعتم  يادـخ  سرت  زا  هک  تسا  يا  هوشغ  تلاـح  ییوگ  یم  وـت  هک  نیا  ادردوـبا , يا  مسقادـخ  هب  تف :  همطاـف گـ

يارب تا  هیرگ  تفگ :  درک و  هاگن  متسیر  هک مـی گـ نم  هب  دمآ و  شوه  هب  وا  دندیـشاپ و  ع )   ) یلع تروص  هب  دندروآ و  بآ  يرادقم 
یهاوـخ یلاـح  هچ  سپ ,  ادردوـبا , يا   : تفگ يا  هدروآ  تدوـخ  رـس  هب  منیب  هک مـی  یعـضو  نیا  يارب  مـتفگ :  ادردوـبا ؟ يا  تـسیچ , 

ری نشخ و سـخـتـگـ ناگتشرفو  دنا  هدرک  نیقی  باذع  هب  ناراکهنگ  دنا و  هدناوخ  میارف  یسرباسح  يارب  هک  ینیبب  ارم  هاگ  نآرگا  تشاد 
هب مدرم  همه  دنا و  هتـشاذگ  اهنت  ارم  ناتـسود  دنا و  هتـشاد  هگنرابج  يادـخ  ربارب  رد  ارم  دـنا و  هتفرگ  نایم  رد  ارم  محر  یب  نانابخزود  و 

رتشیب تسین ,  هدیـشوپ  وا  رب  يا  هتفهن  چـیه  هک  ما  هدا  ـتـ ـس ـ یا ـی  ـس ـر کـ بار رد بـ هک  نم  ياربوت  لد  هاگ  نآ  دـننک , یم  يزوسلد  نم  لاح 
یلع ماما  مدیدن ـ .  (ص )  ادخ لوسر  باحـصا  زا  کی  چیه  يارب  یتلاح  نینچ  نم  هک  مسق  ادـخ  هب  دـیوگ :  یم  ادردوبا  تخوسدـهاوخ 

رب بیرغو  دنا  هتشگرب  نآ  رانک  زا  ناگدننک  عییشت  دنا و  هداهن  شروگ  رد  ارم  رکیپ  هک  منیب  یم  ایئوگ  ایادخ , : ـ  دوخ تاجانم  رد  (ع ـ ) 
مدای دنامن و  ایند  رد  نم  زا  يرثا  هک  هاگ  نآ  تسرف و  دورد  دمحم  لآو  دمحم  رب  یهلا ,  تاجانم : ـ  رد  زین  دیرگ ـ . یم  رکیپ  نآ  تبرغ 

هد و ـ ـش دا  ـ یز ـنـم  ـس ـهـی ,  لا نک .  محر  نم  هب  موش ,  هدرپـس  یـشومارف  هب  ناگدـشدای  زا  رگید  نوچمهو  دوـش  كاـپ  ناـمدرم  نهذ  زا 
زا متاوهشو  هدمآ  رس  هب  ممایا  هدش و  کیدزن  مگرم  هتشاذ و  ـ گر ـ ثا نم  رد  راگزور  تسا و  هدش  تسس  مناوختساو  هتشگ  كزان  متسو  پـ

رطخ ياه  لپ  زا  یلپ  يور  رب  لامعا ,  نارگ  ياهراب  زا  هدـنام  هتـسخ و  مـن  ـهـی ,  لا تسا .  هدـنام  یقاب  میارب  اـه  نآ  ناـهانگ  هتفر و  نیب 
وت ناوارف  ياه  شاداپ  هزاوآ  نادـبا  عـ ـهـی ,  لا دـش . مهاوخ  دوبان  نم   , ینکن کـمک  ار  اـم  ناـمیاهراب  ندرک  کبـس  اـب  رگاو  ما  هداتـسیا 
زا نانادرگیور  ناورجک و  دندرک , هشیپ  تعانق  دندونش و  ار  وت  هدرتسگ  تمحر  تیص  نادهاز  دنتفرگ , شیپ  رد  عوشخ  هر  دندینـشار و 

راودـیما دندونـش و  ار  وت  نارک  یب  شزرمآ  تیـص  ناراـکهنگ  دنتـشگرب , هار )  هب   ) دندینـش و ار  ـش تـو  ـش دوج و بـخـ هزاوآ  تسار  هار 
ار شیوخ  سفن  هب  یگدیسر  هار  رگا  ـهـی ,  لا دندش . بغارو  دندینـش  ار  وت  هدنیازف  ياه  شـشخب  و  هنامیرکوفع ,  هزاوآ  نانمؤم  دندش ,
ـهـی لا مدرک .  ادیپ  تسا ,  سفن  نتسر  تمالس  هب  هیام  هک  ار  وت  هب  ندروآ  هانپ  هار   ( ضوع رد   , ) متفر اطخ  تسا ,  نآ  رد  وا  تمارک  هک 

ایند رد  ام  يداش  هنوگچ  دبای و  ناماسایند  ياه  بادرگ  رد  ام  ياهراک  هنوگچ  دوش و  داشایند  اب  یتبحصمه  هب  ام  ياه  هنی  ـه سـ نو چـگـ , 
 , اه لجا  ندـش  کیدزن  اب  هک  یلاح  رد  دراد , لوغـشم  بعل  وهل و  هب  ار  ام  ام , تلفغ  یگتفیرف و  هنوگچ  دـشاب و  مغ  اب  هتخیمانو  صلاخ 

رگیددوشن هداد  يزیچ  وا  هب  هاگ  ره  ادگ  هک  اریز  تسین ,  نایادـگ  شهاوخ  نوچ  نم  شهاوخ  یهلا ,  دـنناوخ .  یمارف  ار  ام  نامیاهروگ 
تـو ـهـی ,  لا متسین .  وت  يوس  هب  زاین  شهاوخ و  تسد  ندرک  زارد  زا  زاین  یب  لاح  چیه  رد  نماما  دراد , یم  رب  لاؤس  شهاوخ و  زا  تسد 

يراز نوچمه  منک ,  یم  يراز  وت  ها  ـ گرد هب  ودوش  یمن  هتـسخ  دـناوخ و  یم  ار  شا  هجاوخ  رارـصااب  هک  یـسک  نوچمه  ـم  ناو ار مـی خـ
نآ ودنک  یم  ور  دوخ  سفن  هب  سپس  ع )   ) نینمؤملا ریما  دنک . یم  فارتعا  شیوخدض  رب  لیلد  تجح و  اب  شیوخ  ياوعد  رد  هک  یسک 

يارـس رد  وا  زا  دـنک و  یم  تاـجانم  شراـگدرورپ  اـب  نوگ  هنوگ  ناـنخ  ـ ـس نآ کـه بـا  يا   : دـیامرف یم  دـهد و  یم  رارق  باـتع  دروم  ار 
فاصنا اب  دوخ  هب  تبسن  مدرم  نایم  رد  ار  وت  دهد ! یم  تلاوح  رگید  لاس  هب  یلاس  زا  ار  هبوت  راک  دبلط و  یم  ـی  لز مـنـ تشهب )   ) تمالس
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كاروخزا يدرک و  یم  يرپس  يراد  هزور  اب  ار  تزور  یتخاس و  یم  فرطرب  يراد  هدـنز  بش  اب  ار  تباوخرگا  ربخ , یب  يا  منیب ,  یمن 
یتشادار نآ  یگتـسیاش  تروص  نآ  رد  يدنارذگ ,  یم  تدابع  رد  دـه  دـج و جـ هب  ار  تیاه  بشو  يدرک  یم  هدنـسب  تومیال  توق  هب 

یتورث لام و  هن  هک  يزور  نآ  رد  ناما ,  مبلط ,  یم  ناما  وت  زا  ایادـخ , راب  تا : ـ  ـ جا رد مـنـ نـیـز  یبای ـ .  تسد  تاـماقم  نیرتـالاب  هب  هک 
. دروایب ادخ  يوس  هب  كاپ  یلد  هک  یسک  رگم  نادنزرف  هن  دیآ و  یم  راک  هب 

 (. ع  ) نیسح ماما  تاجانم 

هاگ نآ  درک و  نت  ـسـ یر عورش بـه گـ دمآ و  هجیدخ  هاگمارآ  رس  رب  کلام  نب  سنا  اب  ع )   ) نیسح ماما  تسا :  هدمآ  نساحملا  نویع  رد   ـ
هک مدینش  داتـسیا و  ینالوط  يزامن  هبراوگرزب  نآ  مدرک و  ناهنپ  ناشیا  مشچ  زا  ار  مدوخ  نم  دیوگ :  یم  سنا  ورب  اج  نیا  زا  وت  دومرف : 
 . ییوت مهاگ  هیکت  لاصخالاو ,  يا  ییوت .  شهانپ  هک  یکچوک  هدنبرب  نک  محر  سپ  ییوت .  یلوم  اراگدرورپ , اراگدرورپ , دـیوگ . یم 

درد چیه  و  دیوگ . زاب  هوکشرپ  نآ  هب  شیوخ  يراتفرگ  و  دشاب . رادیب  يراکتمدخ  هک  یسک  اشوخ  ییوت .  شیالوم  هک  یسک  نآ  اشوخ 
توعد هب  دهد و  شخساپ  دنوادخ  دنک ., هوکـش  شیوخ  هودنا  جنر و  زا  هاگره  دشابن . شیالوم  هب  شقـشع  درد  زا  رتالاب  وا ., يرامیب  و 
کیبل دمآ . ادن  سپ ,  دنادرگ . دوخ  کیدزن  اروا  دراد و  شیمارگدنوادخ  دنک ., يراز  اعد و  اه  یکیرات  لد  رد  هاگره  دـیوگ . کیبل  وا 

ياعد میدینش .  ار  نآ  هک  نک  سب  زاوآ  دنیوت . ياوآ  ندینش  قاتـشم  مناگتـشرف  میتسناد .  ام  یتفگ  هچ  نآ  و  ینم .  هانپ  رد  وت  نم !  هدنب 
یم ارف  ار  وا  هچ  نآ  زا  دزوب ., نآ  ياه  هشوگ  زا  داب  رگا  میدز .  رانک  ار  نآ  ام  تسا ,  سب  رگید  هدرپ  دـخرچ . یم  اـهباجح  ناـیم  رد  وت 

. ادخ  , منم نیا  هک  باسح  یب  دیما و  میب و  یب  هاوخب  نم  زا  دتفا . یم  نیمز  هب  نانک  شغ  دناشوپ 

 (. ع  ) نیدباعلا نیز  ماما  تاجانم 

ندـیزو یکیرات  هایـس و  داب  هار  رد  میدرک  چوک  (( 7  )) هلابز زا  هنابـش  میتفر و  نوریب  جـحدصق  هب  اـم  یفوک :  راـطع  بیبح  نب  دا  حـمـ  ـ
بآ و یب  کشخ و  ییداو  هب  ات  متفر  مدـش و  نادر  ـ گر ـ ـس اه  ناـبایبو  اهارحـص  نآ  رد  نم  دیـشاپ و  مه  زا  ناوراـک  نآرثا  رب  هک  تفرگ 

یم هک  مدـید  ار  یناوج  هاگان  تفرگ ,  ارف  ار  اج  همه  یکیراـت  نوچ  مدرب  هاـنپ  لاـس  یتخرد کـهـنـ هب  دیـسرارف  بش  نوچ  مدیـسر  فلع 
سح رگا  تسا  هّللا  ایلوا  زا  ناوج  نیا  متفگ :  مدوخ  اب  دش  یم  هدنکارپ  اضف  رد  وا  زا  کشم  يوب  تشاد و  نترب  يدیفـس  ياه  هماج  دیآ 

ات اذل  دوش  فرـصنم  دهد  ماجنا  دهاوخ  یم  شیاهراک کـه  يرایـسب  ماجنا  زا  هک  موش  ثعاب  دمرب و  تسا  نکمم  متـسه  اج  نیا  نمدـنک 
تفگ نینچو  داتسیا  تسجرب و  اج  زا  هاگ  نآ  درک و  هدامآزامن  يار  ار بـ دو  دش و خـ کیدزن  وا  مدرک  ناهنپ  ار  مدوخ  متسناوت  هک  ییاج 

هب ندرک  يور  تذـل  یناـمداش و  تسا !  هدرک  دوخروهقم  ار  يزیچ  ره  شتوربـج  هدـنکفا و  تری  ار بـه حـ شتوـکلم هـمـه  هک  نآ  يا  : 
ندب و ياضعا  مدید  یتقوو  داتـسیا  زامن  هب  سپـس  وا  دـیوگ :  یم  دامح  روآرد . تنارادربنامرف  نادـیم  هب  ارم  نک و  دراو  ملد  رد  ار  دوخ 

یبآ نآ  زا  هک  داتفا  يا  همشچ  هب  ممشچ  هاگان  متفر ,  دش , هدامآزامن  يارب  اج  نآ  رد  هک  یلحم  فرط  هب  تفرگ ,  مارآ  الماک  شتاکرح 
نآ رد  ییوگ  هک  مد  ـ ید ـی  بار هعفدکی مـحـ مداتسیا  وا  رس  تشپ  سپس  مدرک و  هدامآ  زامن  يارب  ار  مدوخ  مه  نم  دی  ـ ـشو سـفـیـد مـی جـ

رارکت كانزوس  ياه  هلاناب  ار  نآ  درذگ  یم  تسا ,  هدش  هداد  دی  ـ عو هدعو و  نآ  رد  هک  يا  هیآ  ره  هب  مدید  دوب ! هدش  هتخاسوا  يارب  اج 
یم ودبوا  ییامنهار  اب  دننک و  یم  وا  گنهآ  ناگدنیوج  هک  یـسک  يا  تفگ :  تساخ و  اپرب  دـش , فرطرب  بش  یکیرات  نوچ  دـنک  یم 
داد رپ  دـنرب و  یم  هاـنپ  وا  هب  نادـباع  دـنوش و  یمدـنم  هرهب  وا  شـشخب  لـضف و  زا  دـنروآ و  یم  يور  شهاـگرد  هـب  ناـکانمیب  دنـسر و 
جنر هک  یسک  نآ  هب  ار  وت  متفگو :  مدی  ـبـ ـس وا چـ هب  اذل  منک  مگ  ار  شا  یپ  مهدب و  تسد  زا  ار  وا  هک  مدیـسرت  نم  دنبای  یم  شـشهدو 

يروآ رد  دوخ  رهم  هیاسو  تمحر  لاب  ریز  رد  ارم  هک  مهد  یم  تدنگوس  , دیش وت بـخـ هب  یقایتشا  قوش و  نینچ  دودزوت و  زا  ار  یگتـسخ 
یمن مگ  ها  چـیه گـ یتشاد  لـکوت  یتـسارب  رگا  تفگوا :  یتـفگ  هچ  هک  مدینـش  يدرک و  هچ  هک  مدـید  نمو  ما  هدـش  مگ  نم  هک  اریز  , 
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دنک یم  تکرح  میاپ  ریز  نیمز  هک  دیسر  مر  هب نـظـ تفرگ  ار  متـسد  دیـسر  تخرد  نآ  ریز  یتقو  ایب  ملابند  ریگب و  ار  نم  یپ  الاح  يدش 
 : متفگ وا  هب  مدید  ار  هداج  مدینشار و  وهایه  نم  دیوگ :  یم  دامح  تسا  هکم  نیاار  وت  داب  تراشب  تفگ :  نم  هب  دزرس , هک  حبص  هدیپس 

مدـنگوس هک  لاح   : تفگ یتسیک ؟  وگب  هک  مهد  یم  دـنگوس  تسودـب ,  تدـیما  یتسدـیهت  زور  زیخاتـسر و  رد  هک  یـسک  نآ  هب  ار  وت 
دوـخ تاـجانم  زا  یـشخب  رد  (ع ـ )  داـج ـ ـس ما  ـ ما متـسه ـ .  مهیلع ,  هّللا  تاولـص  بلاـط ,  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نـم  يداد , 

صولخ افـص و  ماج  زا  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ـت و مـا  ـسر دورد فـ لآ مـحـمـد  دـمحمرب و  ایادـخ , راب  ریغـص : ـ  تاـجانم  هب  فورعم 
نآ کـه تـا  دش , مرخ  ناشیاه  لدو  نشور  ناشناگدید  دنتفای  هک  يا  همشچزا  دنتـشگ و  ابکیـش  ینالوط  ياهالب  رب  هجیتنرد ,  دندیـشون و 

غاب رد  ناقاتشم ,  ياکنخ  هیاسرد  ناشیاه  ناج  دنتشذگ و  توربج  ياه  هدرپ  نایم  زا  تشگ و  دوخ  یب  دوخ  زا  توکلمرد  نا  ـشـ یا لد هـ
 : دو و مـی گـفـت هدز بـ يا کـعـبـه چـنـگ  هدر هـ بـه پـ (ع )  دا ـجـ ـس ما  ـ ما دیمرآ ـ . نانادواج  ياه  هصرع  تزع و  ناک  شیاسآ و  ياه 
نآ رب  دـنا و  هتـسب  ار  دوخ  ياه )  خاک   ) ياـهرد ناـهاشداپ  یمویق  هدـنز و  هاـشداپ  وت  دـنا و  هدـمآرب  نا  ـ گرا ـتـ ـس دـنا و  هتفخ  اـه  مش  چـ

نیرتنابرهم يا  دو , ـمـت خـ حرو رهم  هاگن )   ) اب ات  ما  هدـمآ  نم  تسا و  زاب  نالئاس  يور  هب  وت  هاگراب )   ) رد اما  دـنا , هتـشامگ  نانابهگناه 
یم تباجااه  یکیرات  لد  رد  ار  هراچیب  ياـعد  هک  نآ  يا  درک . تاـیبا  نیا  ندـناوخ  هب  عورـش  سپـس  ترـضح  يرگنب  نم  هب  ناـنابرهم , 

 . يا هتفخن  هک  مویق ,  يا  ییوت ,  اهنت  و  دنا . هتفخ  هبعک  نوماریپ  وت  نانامهیم  همه  يرامیب .,  الب و  دنزگ و  ره  هدـننک  فرط  رب  يا  ینک ., 
هب راکهنگ  رگا  رآ . تمحر  نم  هیرگ  رب  مرح  هناخ و  نیا  تمرح  هب  يا .,  هداد  ناـمرف  نادـب  هک  مناوخ  یم  ییاـعد  هب  ار  وت  اراـگدرورپ ,
زا هک  [ ار داجـس  ماما   ] شمدـید هیقف :  سوواـط  8 ـ . ))  )) دنک شـشخب  دوج و  ناراکهنگ  رب  یـسک  هچ  سپ  دشاب ., هتـشادن  دـیما  وت  وفع 
 : تفگ تخادنا و  نامسآ  هب  یهاگن  تسی ,  ـ نا نآ جـ ـگـر کـسـی  ید ـد  ید ـتـی  قو دوب و  تدابعو  فاوط  لوغشم  رحس  ات  اشع  زامن  ماگنه 

نـالئا ـ ـس يور  هب  وـت  تمحر )  ي   ) ياـهرد دـنا و  هتفخ  تناگدـیرفآ  نامـشچو  دـنا  هدرک  بور  يا تـو غـ نا هـ ـمـ ـسآ ناگراتـس   , یهلا
یهد ناشن  نم  هب  تمایق  ياه  ـه  ـصر رد عـ ار  (ص )  دـمحم مدـج  راسخر  ینک و  محر  نم  هب  يزرمایب و  ارم  اـت  ما  هدـمآ  تسا  هدو  ـ ـش گـ

تینامرفان هک  هاگ  نآ  دوبن و  وت  اب  تفلاـخم  ندرک  هاـنگ  زا  مدـصق  دـنگوس کـه  تلـالج  تزع و  هب  تفگ :  تسیرگ و  سپـس  ترـضح 
نم سفن  هکلب   , مهد رارق  وت  تبوقع  ضرعم  رد  ار  دوخ  متـساوخنو  مدوبن  ربخ  یب  وت  باذع  رف و  زا کـیـ متـشادن و  کشوت  هرابرد  مدرک 
رگا دـناهرب ؟ باذ تـو  زا عـ ارم  هک  تـسیک   , کـنیا دـمآ  مـکمک  هـب  هار  نـیا  رد  مـه  وـت  یـشوپ  هدرپ  تـسارآ و  مرظ  رد نـ ار  نا  ـ ها گـنـ

نارابکبـس هب  هک  هاگ  نآ  متـسیاب  وت  ربارب  رد  هک  ادرف  زا  ياو  يا  منز ؟  گنچ  یـسک  هچ  نامـسیر  هب  دوش , هدـنک  متـسد  زا  وت  نامـسیر 
ياو دنکفا ؟ مهاوخ  راب  نارابنارگ  اب  ای  تشذگ ؟  مهاوخ  نارابکبـس  اب  ایآ  دینکفا , را  بـ دوش :  هتفگ  نارابنارگ  هب  دـیرذگب و  دوش :  هتفگ 

؟  منک مرـش  مراـگدرورپ  زا  هک  تسا  هدیـسرن  نآ  تقو  اـیآ  مدرکن  هبوـت  تشگرتـنوزف و  مناـهانگ  دـش , هدوزفا  مرم  رب عـ هچره  نـم !  رب 
تبحم نم و  دیما  سپ  ینازوس .  یم  شتآ  هب  ارم  ایآ  اهوزرآ , تیاغ  يا  درک . تایبا  نیا  ندـناوخ  هب  عورـش  تسیرگ و  سپـس  ترـضح 

تـس ـ یر هرا گـ ـ بود دوش . یمن  تفای  نم  نوچ  يراکهنگ  نامدرم  نایم  رد  ما .,  هدروآ  یتسپ  تشز و  لامعا  نم  دوش . یم  هچ  وت ) هب   ) نم
یمن ینامرفان  ییوگ  هک  یهد  یم  ناش  يرا نـ ـ بدر نانچو بـ يوش  یمن  هدـید  راگنا  هک  يوش  یم  ینامرفان  نانچ  وت  کناحبـس !  تفگ :  و 

نم ياقآ  يا  وت  هک  یلاح  رد  يراد ,  زاین  نانآ  هب  وت  ییوگ  هک  نادنچ  ینک  یم  تبحم  یتسودراهظا و  تناگدـنب  هب  يراکوکین  اب  يوش 
يور مدرک و  دـنلب  ار  شرـسو  مدـش  کیدزن  ترـض  بـه حـ ـد :  یو سووا مـی گـ طـ داتفا . هدجـس  هب  سپـس  ترـضح  يزاـین  یب  ناـنآزا  , 

هک تسی  نیا کـ دومرفو :  تسشن  تساخرب و  ترضح  دش  ریزارـس  شا  هنوگ  يور  میاه  کشا  هک  متـسیرگ  نادنچو  متـشاذگ  میاهوناز 
ناراکهنگام تسیچ ؟  يارب  عزف  عزج و  نیا  متـسه  سوواط  نم  هّللا ,  لوسر  نبای  مدرک :  ضرع  تسا ؟  هتـشادزاب  مراگدرورپ  دای  زا  ارم 

 (!. (ص ادـخ لوسر  تدـج  ارهز و  همطاف  ترداـم  تسا و  یلع  نب  نیـسح  تردـپ  هک  امـش  هن   , مینکب ییاـهراک  نینچ  دـیاب  ناـنامرفان  و 
وگم نم  يارب  مد  ردا و جـ ردـپزا و مـ نخـس  سوواط ,  يا  تاـهیه ,  تاـهیه ,  دومرفو :  درک  نم  هب  ور  ترـضح  دـیوگ :  سووا مـی  طـ
یـسک يارب  ار  خزود  دشاب و  یـشبح  یمالغ  دنچ  ره  ـد , هد ماجنا  کین  راک  دنک و  شتعاطا  هک  هدیرفآ  یـسک  يارب  ار  تشهب  دـنوادخ 
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رد هک  هاـگ  نآ   : )) دـیامرف یم  لاـعتم  يادـخ  هـک  يا  هدینـشن  رگم  دـشاب  یـشرق  يا  هداز  دـنچره  دـنک , یناـمرفان  ار  وا  هـک  هدرک  قـلخ 
راک هب  زیچ  چیه  تمایق  يادرف  هک  مسق  ادخ  هب  دنسرپن )) رگیدکی  لاح  زا  دشابن و  يدنواشیوخ  تبسن  ناشنایم  زور  نآ  دوش  هدیمدروص 
یم زامن  نادوان ,  ریز  مارحلا ,  دجـسمرد  هک  مدید  ار  يدرم  ینامی :  سوواط  یتسرف ـ .  یم  شیپاشیپ  هک  يا  هتـسیاشراک  رگم  دـیاین , وت 

 : مدرک ضرع  تسا   ( ع  ) نیـسحلا نب  یلع  مدید  متفر  وا  شیپ  دش , مامت  شزامن  یتقو  دیر  ـا مـی گـ عد لا  رد حـ دنک و  یماعد  دـناوخ و 
زا  ) سرت ياج  رگید  اه  نآ  دو  ـ جو اب  نم  رظن  هب  هک  دـیرادزایتما  هس  امـش  هک  یتروص  رد  مدـید ,  لاح  ناـنچ  هب  ار  وت  هّللا ,  لوسر  نباـی 

نیا اما  سوواط ,  يا  دومرف :  ادخ  تمحر  موسو :  تدج  تعافـش  مود :  یتسه  ادخ  لوسر  دنزرفامـش  هک  نیا  لوا  تسین  یهلا )  باذع 
يدنواشیوخ تبـسن  ناشنایم  زور  نآ   : )) دـیامرف یم  لاعتم  يادـخ  اریز  دراد , یمن  ناما  رد  ار  نیا مـ متـسه ,  ادـخ  لوسر  دـنزرف  نم  هک 

و  :)) ـد یا ـ مر لاـعتم مـی فـ يادـخ  نوـچ  دـنادرگ , یمن  نـمیاارم  زین  نـیا  مدـج ,  تعافـش  اـما  و  دنـسرپن )) ـگـر  ید لا یـکـ زا حـ دـشابن و 
کیدزن ناراکوکین  هب  نآ  و   : )) دیامرف یم  لاعتم  يادخ  ادـخ , تمحر  اما  و  دـهد )) تیاضرادـخ  هک  یـسک  يارب  رگم  دـننکن  تعاف  شـ

تقد تسا  دوجـس  عوکر و  لاح  رد  یـصخش  مدـید  هک  مدرک  یم  روب  زا حـجـر عـ هن ـ .  ای  متـسه  راـکوکین  هک  مناد  یمن  نم  و   (( تسا
نا ـمـ سآ فرط  هب  ار  شیاه  تسد  فک  درک و  مامت  ار  شزامن  هک  نآ  ات  ندرک  هاگن  هب  مداتسیا  تسا  ع )   ) نیسحلا نب  یلع  مدید  مدرک 
ما ـ ما ما ـ .  هتخود  وـت  هب  دـیما  مشچ  ما و  هدیـشک  وـت  يوـس  هب  ار  هاـنگ  زا  رپ  تسد  ود  نیا  نم ,  ياـقآ  نـم ,  ياـقآ   : تـفگ در و  ـالا بـ بـ

یتشرـس ارم  ترطف  هک  راگزور  زاغآ  ناـمه  زارگا  هک  دـنگوس  تیگرزب  لـالج و  تزع و  هب  یهلا ,   : دـناوخ یم  ار  اـعد  نیا  (ع )  داـجس
زا زاب  مدیتسرپ ,  یم  ار  وت  دابالا  دبا  ات  قیالخ  همه  شیاتـس  ساپـس و  اب  ینآ  ره  رد  ییومره  اب  تساجرب  وت  نادواج  تیبوبر  هک  ینامزات 
اب ار  نآ  ياه  نیمزو  مواکب  میاه  نادـند  اـب  ار  اـیند  نهآ  ياـه  ندـعم  همه  رگا  مد و  ـ مآ نم بـر نـمـی  هب  وت  تمعن  نیرتمکرکـش  هدـهع 
وت هک  یناوارف  قوـقح  ربارب  رد  همه  نیا  میرگب ,  هباـکرچ  نوـخ و  اـه  نامـسآ  اـهایرد و  دـننام  وـت  سرتزا  منک و  رایـش  ممـشچ  ناـگژم 

مینز کـه راز  نادـنچ  دـتفیب و  ناـمناگژم  هک  مـییرگ  ناد بـ ـر چـنـ گا يـالو مـا , ـا و مـ قآ دو و  يا مـعـبـ تـسا ـ .  كدـنا  يراد  مـندرگرب 
نادنچ دلـسگب و  نامندب  ياهدن  مینک کـه بـ عوکر  نادنچ  دکـشخب و  نامیاهاپ  هک  میتسیا  زامن  هب  نادنچ  دوش و  هدـیر  نا بـ ـمـ یا ـ هاد صـ

نابز هک  مییوگ  وت  مان  نادنچ  میرو و  ار بـخـ ـیـن  مز كا  دو خـ ـ خر رـسارس عـمـ رد  دتفیب و  هساک  زا  نامیاه  مشچ  مخت  هک  مینک  هدـجس 
میرگب نادنچ  وت  هاگرد  هب  ـر  گا ادو , مـعـبـ دوش ـ . كاپ  ام  ناهانگ  زا  یهانگ  هک  میتسین  نآ  بجوتـسم  همه  نیا  اب  دـتفیب , راک  زا  نامیاه 

دـنک و مرو  میاهاپ  هک  متـسیاب  وت  ربارب  رد  ناد  دو و چـنـ ـ ـش هد  ـ یر ـم بـ یاد ـ ـص هک  منز  راز  نادـنچ  دـتفیب و  نم  مشچ  ود  ياـه  کـلپ  هک 
همهرد دتفیب و  هساک  زا  منامشچ  مخت  هک  منک  هدجـس  تیارب  نادنچ  دلـسگب و  مه  زا  متـش  ناو پـ ـتـخـ ـسا منک کـه  عوکر  تیارب  نادنچ 

دـتفیب و راک  زا  منابز  هک  مشاب  ایوگ  وت  دای  هب  نادـنچ  نایم  نیا  رد  مشونب و  هریت  بآ  میناگدـنز  نایاپ  ات  مروخب و  ار  نیمز  كاـخ  مرمع 
رگا دوش و  كاپ  نم  ناهانگزا  یهانگ  هک  مشابن  نآ  راوازس  همه  نیا  اب  مزادنین ,  نامسآ  فارطا  هب  ار  ممـشچ  هشوگ  وت  مرـشزا  هاگ  نآ 
يور زا  شیاـشخب  شزرمآ و  نیا  ییاـشخبب ,  ارم  وت  موـشوت و  شـشخب  قـحت  ـ ـس يزر و مـ ـ ما ار بـیـ موـش و تـو مـ وـت  شزرمآ  بجوتـسم 
تسا هتفهن  نالان  صخش  لد  رد  هچ  نآ  هب  هک  نآ  يا  ینک و  یم  محر  دن  ـ مدرد ـه  لا نآ کـه بـه نـ يا  تسا ـ .  هتشگن  مزال  نم  قاقحتـسا 

 . تسین یسرتسدراصح  نآ  هب  ار  نانمشد  دنرب و  یم  رس  هب  ملاس  وتراصح  رد  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ارم  ییاناد , 

 . ییاهر

 . شخب ییاهر  لماوع 

ادخ و هب  دنا ؟ ـ هر كاندرد مـی  یباذع  زا  ار  امش  هک  منک  ییامنهار  یتراجت  هب  ار  امش  ایآ  دیا , هدروآ  نامیا  هک  ینا  ـ ـس يا کـ  :. )) نآرق
رب ار  ناتناهانگ  ات  تسارتهب  امـش  يارب  ـیـد , ناد ـر بـ گا نیا ,  هک  دینک , داهج  ناتیاه  ناجو  اه  ییاراد  اب  ادخ  هار  رد  دیورگب و  وا  هداتـسرف 
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ییاـه تـشهب  رد  شوـخ ,  ییاهارـس  رد ) تـسا و( ناور  اـهرابیو  نآ جـ نا )  ـتـ خرد  ) ریز زا  هـک  ییاـه  غاـبرد  ار  امــش  دـیاشخبب و  اـمش 
بناـج زا  یکیدزن  يزوریپ  يراـی و  دـیراد :  تـسود  ار  نآ  هـک  رگید  یتـمحر )   ) گرزب و یبا  ـیـ ما ـت کـ ــسا نـیادروآ  رد  یگــشیمه 

 ( : ع  ) ما عـلـی ـ ما میداد ـ .))  تاجن  , دـندوب راگزیهرپ  دـندروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  و   ((. )) هد تراشب  نادـب )   ) ار ناـنمؤمو  تسادـخ 
نادب دش و  هدناوخ  تسار  هار  ـت و بـه  فر شو گـ هبار گـ نآ  دینش و  ار  يا  هنامیکح  نخـس  هک  ار  يا )  هدنب   ) یناسنا دنک  ـمـت  حر اد  خـ

تفای .  تاجنو  تفرگ  ار  ییامنهار  دنبرمک  تشگ و  کیدزن 

يادخزا (ص )  ادخ لو  ـ سر نو  سک چـ چیه  هک  مدنزرف  يا  نادب  دیامرف :  یم  ع ,)   ) نسح ما  ـ ما شراو  ـ گرز ـد بـ نزر ـیـت بـه فـ ـصو رد   ـ
یب ودنمجرا  شیاه  تمعن  هک  ار ـ  ـد  نواد خـ ریذـپب ـ . تاجن  يوس  هب  دوخ  ياوشیپو  ورـشیپ  ناونع  هب  ار  وا  سپ  تسا  هدادـن  ربخ  ناحبس 

هـشیدنا نورد   ) رد هک  هدوب  یناگدـنب  ( ربمایپ ود  روهظ  ناـیم  ـلـه  ـصا فـ  ) تر زا فـتـ يا  هرودره  رد  يا و  ههرب  ره  رد  هراومه  تسا ـ  راـمش 
نآ ندوم  رد پـیـ ار  وا  دـیامیپبار  تسار  هار  هک  نآ  دنتـسه  اه  نابایب  رد  نایامنهار  هلزنم  هب  نانیا  تسا  زار مـی گـفـتـه  ناـشیااب  ناـشیاه 
رد هک  ار  یهاردوش  لیا  ـت و چـپ مـتـمـ سار هب  هک  نآ  دنهد و  یم  شتراشب  يراگتسر  تاجن و  هب  دننک و  یم  قیوشتو  دنیاتـس  یم  هار 
ـ . دیفاکـشب تاجن  ياه  یتشک  اب  ار  اه  هنتف  جاوما  مدرم ,  يا  دنراد ـ . یم  رذحرب  تکاله  زا  ار  وا  ودننک  یم  شهوکن  تسا  هتفرگ  شیپ 
يا يدـمآ  شو  خـ دو :  ـ مر فـ (ص )  ادـخ لوسر  دوب  ناشیا  تمدـخ  بعک  نب  یبا  مدـشدراو و  (ص )  ادـخ لوسر  رب  ع : )   ) نیـس ما حـ ـ ما

اه نامسآ  رویز  امش  زج  یسک  تسا  نکمم  هنو  چـگـ اد , لوسر خـ يا  درک :  ضرع  ناشیا  هب  یبا  نیمز  اه و  نامسآ  رویز  يا   , هّللادبعابا
نامـسآ رد  یلع  نب  نیـسح  تخیگنارب ,  يربماـیپ  هب  ار بـه حـق  نآ کـه مـ ـنـد بـه  گو ـ ـس یبا ,  يا  دوـمرف :  وا  هـب  ربماـیپ  دـشاب ؟ نـیمز  و 

ـ .  تسا ییاـهر  یتشک  تیادـه و  غارچ  وا  تسا :  هدـش  هتـشون  شرع  تسار  تمـسرد  اریز  تسا ,  نی  ـ مز زا  اـب عـظـمـت تـر  رتـگرزب و 
زیچ هس  راـبت و  ـ کـال هس چـیـز هـ هراـفک و  زیچ  هس  تسا و  هـجرد  زیچ  هـس  یلع ,  يا  ع : ـ )   ) یلع هـب  شرافـس  رد  (ص ـ )  ادـخ ربـما  پـیـ
قح نخـس  یتسدـیهت و  يرگناوت و  رد  يور  هنایم   , ناهن راکـشآ و  رد  ادـخ  زا  سرت  زا :  دـنترابع  اه  شخب  ییاهر  نآ  و  شخب :  ییاهر 

يرگناوترد و يور  هنایم  يدونشخ ,  مشخ و  لاح  رد  تلادع  تیاعر  دنش :  ـی بـخـ یا ـ هر سـه چـیـز  يدونـشخ ـ .  مشخ و  لاح  رد  نتفگ 
يدوبان لماع  هس  نآ  ییاهر :  لماع  زیچ  هس  تسا و  يدوبان  بجوم  زیچ  ـه  ـس يا عـلـی ,  راکـشآو ـ . ناهن  رد  ادخ  زا  سرت  یتسدـیهت و 

بناج تیاعر  زا :  دـنترابع  ییاـهر  لـماع  هس  نآو  يدنـسپدوخ  يدـنمزآ و  لـخب و  زا  يور  هلاـبند   , سفن ياوه  زا  يوریپ  زا :  دـنترابع 
ییوگ هک  يروط  هب  راکـشآ , ناهنرد و  ادخ  زا  سرت  یتسدیهت و  يرگناوت و  راگزوررد  يور  هنایم  مشخ ,  يدونـشخ و  لاح  رد  تلادع 

يا دندرک :  ضرع  تکاله  لماع  زیچ  هس  دنتاجن و  لماع  ـه چـیـز  ـس دنیب ـ . یم  ار  وت  وا  اعطق  ینیب  یمن  ار  وا  وت  رگا  اریز   , ینیب یم  ار  وا 
یمن ار  واوت  رگا  اریز  ینیب ,  یم  ار  وا  راگنا  هک  يوحن  هب  ناهنرد  دـنوادخ  زا  سرت  دومرف :  ـت ؟  ـسا مادـک  تاـجن  لـماوع  ادـخ , لوسر 

ـ .  یتسدـیهت يرگناوـت و  رد  يور  هناـیمو  مشخ  يدونـشخ و  لاـح  رد  تقیقح )  و   ) تلادـع تاـعارم  دـنی و  ار مـی بـ وا تـو  ینیب قـطـعـا 

دلج 13 ۀمکحلا  www.Ghaemiyeh.comنازیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 173زکرم  هحفص 66 

http://www.ghaemiyeh.com


اب ییاهر  تاجن و  دـشاب ـ . امـشاب  تاجن  ات  دیـشاب  قح  اب  ع : )   ) یلع ماما  دـنداتفا ـ . رد  تکاله  هب  نارابنارگ  دـنتفای و  تاـجن  ناراـبکبس 
رد تیدـج ـ .  بکرمرب  ندـش  راوـس  لـطاب و  زا  يرود  قـح ,  هب  يدـنبیاپ   : تسا زیچ  هس  رد  يراگتـسر  تاـجن و  تسا ـ .  هارمه  ناـمیا 

ما و ـن گـمـنـ مؤ مـگـر مـ ـد , با تاجن نـمـی یـ نامز  نآ  رد  سک  چیه  هک  دسر  یم  ارف  ینامز  : ـ  ایند هب  ییانتعا  ـد و بـی  هز ـیـب بـه  غر تـ
یمنرب شیوجتسج  هب  یسک  دشاب  بیاغ  یعمج )  زا   ) رگا دسانـش و  یمنار  وا  یـسک  دشاب  رـضاح  یعمج )  رد   ) رگا هک  یناشنو  مان  بـی 
مالسا فصو  رد  ماوع ـ .  هدوت  يراگتسر و  تاجن و  هار  رد  يوجشناد   , ینابر ملاع  دنا :  هتـسد  هس  مدرم  دنتیاده ـ . ياه  غارچ  نانیا  دیآ 

یسک ياربو  تمالس  هیام  دیآ  رد  نادب  هک  یسک  يارب  دادرارق و  ناما  نما و  هیام  دنز  رد  گنچ  نادب  هک  یـسک  يارب  ار  نآ  دنوادخ   : ـ
و  ) ییافـش رگنـشور و  يرون  تسا و  مکحم  ینامـسیر  نآ  هک  اریز  ادـخ , با  دا کـتـ ـمـا بـ ـش بـر  تاـجن ـ .  بجوم  دـنک  شقیدـصت  هک 
هک یـسک  يارب  تساطخ و  زا  تینوصم  هیام  , دـنز گنچ  نادـب  هک  سک  نآ  يارب  دـیادز و  یمار  یگنـشت  هک  یبآ  دـنمدوس و  ییوراد ) 

ییآ هریچ  ینمشدره  رب  یهرب و  يدب  ره  زا  ات  شیوخ  ریـشمش  ار  تلادع  نادرگ و  دوخ  هاگهانپ  ار  ـن  ید ییاهر ـ .  بجوم  دزیوایب  نادب 
هب مدرک  ـی  با ـت بـیـتـ سا نداد  ناج  لاحرد  مجلم ,  رسپ  تبرض  رثا  رب  هک ,  مدید  مدش  دراو   ( ع  ) نینمؤملا ریما  رب  ع : )   ) ـن ـس ما حـ ـ ما  ـ .
را ـا چـهـ یآ دو :  ـ مر فـ منکن . ؟  یباتیب  هنوگچ  منک  یم  هدـهاشم  امـش  زا  هک  یلاح  نیا  اب  مدرک :  ضرع  ینک ؟  یم  یباتیب  اـیآ   : دومرف نم 
؟  یهد ـت  ـسد زا  ار  يار  ـ ـس ود  يراذ هـر  ـ گور ـ فر ـ گا یبای و  تسد  تاجن  هب  ینک  تاـعارم  ار  اـه  نآرگا  هک  مزوماـیب  وت  ـلـت بـه  ـص خـ

تسین و يدنـسپدوخ  زا  رتدب  یتشحوو  ییاهنت  چـیه  تسین و  ینادان  نوچ  ير  تسین و هـیـچ فـقـ درخ  زا  رتگرزب  یتورث  چـیه  مدـنزرف , 
ششوک و هب  دینکفا و  رود  ار  یمرگرس  تلفغ و  دیتسه , تاجن  بلاط  رگا  ع : )   ) یل ما عـ ـ ما تسین ـ .  ییوخشوخ  زا  رتشوخ  یشیع  چیه 

ینیشنب تا  هناخ  رد  ییرگب و  تهانگ  رب  يراد ,  هگن  ار  تنابز  تسا :  تاجن  لماع  زیچ  هس  (ص : )  ادخ ربمای  پـ دینز ـ . رد  گنچ  تیدج 
دوخ نتخا  لو سـ مـشـغـ نآ هـا , ندرک  تبیغزا  مدرم و  زا  شنابز  نتشاد  هگن  تسا :  نمؤم  تاجن  لماع  زیچ  ـه  ـس (ع : )  دا ـجـ ـس ما  ـ ما  ـ .

 : زا دـنترابع  شخبتاجن  لماوع  ع : )   ) قداص ماـما  شناـهانگ ـ .  رب  نتـسیرگ  رایـسب  تسا و  دـنمدوس  شیاـیند  ترخآ و  يارب  هچ  نآ  هب 
 . تسا هارمه  یتسار  اب  نتسر  ع : )   ) یلع ماما  دنا ـ . هتفخ  مدرم  هک  ماگنه  بش  رد  ندناوخ  زامن  ناگمه و  هب  نتفگ  مالس  ندرک ,  ماعطا 

ـبـر ما پـیـ تسادـخ ـ .  زا  امـش  نیرتناسرت  ادـخ , باذـعزا  امـش  نیرت  هدـیهر  (ع : )  داجـس ماـما  تفاـی ـ .  تاـجن  دـیزگ , ییاـهنت  هک  ره   ـ
یب يرهاظ  ییابیز  زا  تسا و  ریقح  مدر  رظن مـ رد  اما  , دـشیدنا یم  هنادنـسپادخ  دوخ  راک  هراـبرد  هک  يدـنمدرخ  رایـسب  هچ  (ص : )  ادـخ
یم رد  تکاله  هب  تمایق  يادرف  هک  هبترم  دـنلب  يورابیز  تبحـص  شوخ  ياه  مدآ  رایـسب  هچ  دـبای و  یم  تاجن  تمایق )  ي   ) ادرف هرهب و 

ما ـ ما نک ـ .  هیرگ  تناهانگ  رب  نیشنب و  تا  هناخرد  راد و  هگن  ار  تنابز  تسیچ : ـ ؟  رد  ـی  یا ـ هر لاؤ کـه  ـن سـ یا ـخ بـه  ـسا رد پـ دنتفا ـ .
ریگرب و  ( باوث ریخ و  راک  ینعی   ) دـنام یم  یقاـب  تیارب  هک  ار  يزیچ  اـیند ) ینعی   ) یناـم یمن  یقاـب  شیارب  وت  هک  هچ  نآ  زا  ع : )   ) یل عـ

. دنب كالاچ  نارتشا  تشپ  رب  زاهج  زودب و  ییاهر  شخرذآ  هب  مشچ  وش و  هدامآ  شیوخ  رفس  يارب 

. دنبای یمن  ییاهر  هک  نانآ 

, رگمتسدرمتلود رفن :  هس  يارب  رگم  مراد ,  نتـسردیما  دنـسانشب  ار  ام  ماقم )  و   ) قح هک  تما  نیازا  یناسک  يارب  نم  ع : )   ) قداص ماما   ـ
زگره دنکن , لمع  قح  هب  هک  یسک  ع : )   ) یلع ماما  دنز ـ . هانگ  هب  تسد  اراکشآ  هک  یسک  دنک و  يوریپ  دوخ  سفن  ياوه  زا  هک  یسک 

. دنک شدوبان  یبیکشان  دناهرن , ییابیکش  ار  هکره  دبای ـ . یمن  تاجن  درادن , نید  هک  یسک  دهر ـ . یمن 

 . تاجن یناسآ  يراوشد و 

رد ناکین  هک  ییارس  زا  هنوگچ  اتفگـش ! دنیوگو :  دننک  بجعت  ناگتـشرف  دور  الاب  نامـسآ  هب  نمؤم  حور  هک  هاگ  نآ  ع : )   ) یلع ما  ـ ما  ـ
لها هک  مسق  ادخ  هب  دیـشخرد  یم  نیمز  ياه  یکیراترد  امـش  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما تفای ـ .  تاجن  دـندش , هابت  نآ 
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هب نامـسآ  لها  دـینی  نامـسآ مـی بـ رد  ار  ناـشخرد  ناگراتـس  امـش  هک  هنوگ  ناـمه  دـننیب , یمار  امـش  نیمز  ياـه  یکیراـت  رد  نامـسآ 
نیا زا  مسق  ادخ  هب  تسا :  نم  ردپ  هدو  ـ مر ـن فـ یاو ـت ؟  سا هدیسر  ماقم  نیا  هب  ینالف  هنوگچ   , تسا بجعت  ینالف !  دنیوگ :  یم  رگیدکی 
ـ .  تسا هتفای  تاجن  هنوگچ  هک  منک  یم  بجعت  دبای  تاجن  یسک  رگا  هکلب  دش , كالهارچ  هک  منک  یمن  بجعت  دوش  كاله  یسک  هک 

هکلب تسا ,  هدش  كال  ار هـ هک چـ درادن  بجعت  ياج  دوش  كاله  یسک  رگا  دینش :  ار  يرـصب  نسح  نخـس  نیا  نوچ  (ع ,)  داجـس ماما 
درادن بجعت  ياج  دبای  تاجن  یسک  رگا   : میوگ یم  ـا مـن  ما دومرف :  تسا ,  هتفای  تاجن  هنوگچ  هک  دراد  بجعت  دبای  تاجن  یـسک  رگا 

تکاله هب  هنوگچ  دـنوادخ  هدرتسگ  تمحردوجو  اب  هک  دراد  بجعت  ياج  دوش  كاله  یـسک  رگا  هکلب  تسا ,  هتفای  تاجن  هنوگچ  هک 
. دش لرتنک  تسا .!  هداتفا  رد 

. وحن ملع 

. وحن ملع 

(. 2 ) 
هچ هب  مدرک :  ضرع  تسا  رکفت  لاح  ردو  هتخادنا  نییاپ  ار  شرـس  مدید  مدیـسر  بلاط  یبا  نب  یلع  تمدخ  (( : 9  )) یلؤد دوسالا  ـو  با  ـ

لوصا و هرابرد  متفرگ  میمصت  اذلدناوخ  یم  هابت  ـ ـشا ار  نآر  یـسک قـ مدینـش  امـش  رهـش  نیا  رد  دومرف : نینمؤملا ؟  ریما  يا  دیـشیدنا  یم 
هتخاس راگدنام  ام  نایمرد  ار  نابز  نیا  دیا و  هدرک  هدنز  ار  ام  دینکب  ار  راک  نیا  رگا  مدرک :  ضرع  منک  هیهت  يا  هتشون  یبرع  نابز  ینابم 

هـس زا  یلک  روط  هب  نابز  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  دوب :  هدمآ  نآ  رد  هک  داد  نم  هب  يا  هتـشون  مدیـسر ,  تمدخ  هک  دع  زور بـ ـه  ـس دـیا .
( راک  ) تکرح زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  لعف  دهد و  یم  ربخ  یمـسم  زا  هک  تسا  نآ  مسا  فرح  لعف و  مسا و  تسا :  هدـش  لیکـشت  رـصنع 

نیا وت  دومرف :  نم  ـپـس بـه  ـس لـعف .  هن  تسا  مسا  هن  هک  دـهد  یم  ربـخ  ییاـنعم  زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  فرح  دـهد و  یم  ربـخ  یمـسم 
يزیچ ناهنپ و  راکشآ و  : دنا هنوگ  هس  ایشا  هک  دوسالاوبا  يا  نادب  يازفیب و  نآ  رب  دسر  یم  ترظن  هب  هک  ییاهزیچ  نک و  لابند  ار  بلطم 

ـی مدو ـ ـسالاو ـ با تسا .  فالتخا  ناـهنپ  هن  تسا و  راکـشآ  هن  هک  هچ  نآ  تخانـش  هراـبرد  اـملع  ناـیم  ناـهنپ و  هن  تسا و  راکـشآ  هن  هک 
 , نا  : مدرب مسا  ار  اه  نیا  هک  دوب  هب  ـ صا فور نـ هلمج حـ نآ  زا  مدناسر  ترضح  نآ  ضرع  هب  مدرک و  يروآ  عمج  ار  یبلاطم  نم  دیو : گـ
هب هبـصان  فورح  زا  ار  نآ  مدرک :  ضرع  يا ؟  هتـشاذگ  رانک  ار  نآ  ارچ  دومرف :  نم  هب  ماما  مدربن  مان  ار  نکل  اما  ناک  لعل و  تیل ,  نا , 

یبرع نا :  ـ حو ـ ـص ـعـۀ بـن  ـص ـعـ ـص دوزفا ـ . فورح  نآ  رب  ار  نآ  ترـضحو  تسا  فورح  نیا  زج  مه  نآ  ارچ , دومرف :  ما  هدرواین  رامش 
 (( نوطاخلا الا  هلکای  ال   :)) یناوخ یم  هنوگچ  ار  هملک  نیا  نینمؤملا ,  ریماای  درک :  ضرع  دمآ و  بلاط  یبا  نب  یلع  تمدـخ  نیـشن  هیداب 

یمـسبت  ( ع  ) یلع دنور  یم  هار  دننز و  یم  مدق  ناگمه  هک  مسق  ادخ  هب  اریز  دنروخ ؟) یمن  نا  ـ گد ـنـ نز ماگ  زجار  خزود )  هباکرچ   ) نآ )
نانمؤم ریما  يا  يدومرف  ـت  سرد درک :  ضرع  نیـشن  هیداب  دنروخ ) یمن  ناراکهنگ  زج  ار  نآ   (() نوئطاخلا الا  هلکای  ال   : )) دومرف درک و 

 ( مالسا  ) نید هب  امامت  اهبرع  ریغ  دومرفودرک : یلؤد  دو  ـ ـسالاو ـ با ور بـه  سپـس   ( ع  ) یلعدراذگ یمن  او  ار  دوخ  هدنب  دنوادخ  هک  یتسارب  ,
عفر و میالع  دوسالاوبا  يارب  سپس  ترضح  دننک  تبحص  حیحص  نآ  هطـساو  هبات  ـع کـن  ـضو مدر  يارب مـ يزیچ  نیاربانب ,  دنا  هدمآرد 

. درک مسرار  رج  بصن و 

 . لامعا نداد  بارعا 

يدرم تاقوا  یهاگ  ع : )   ) قداص ماما  10 ـ . ))  )) اه هتفگ  نداد  بارعا  هب  ات  دیرتدنمزاین  اه  هدرک  نداد  بارعا  هب  امش  ع : )   ) یلع ماما   ـ
تاقوا یهاگ  تسا و  رتهایـسرات  بش  زا  شلد  اما  دـنک , یمن  اطخ  واو  ای  مال  کـیرد  تسا و  رونخـس  تسدربز و  یبیطخ  هک  ینیب  یمار 
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 ( ع  ) ما عـلـی ـ ما يدر بـه  مـ دـشخرد ـ . یم  غارچ  دـننام  شلد  نکیل  درواـیب , ناـبز  هـب  ار  شلد  فرح  دـناوت  یمن  هـک  ینیب  یم  ار  يدرم 
مالک بارعا  زا  دوصقم  , ادخ هدنب  يا  دومرف :  ترضح  دیدن  وا مـی خـ هب  يدرم  نتفگ و  نخس  هابتشا  هب  درک  عورـش  لال  بـ  : در ضر کـ عـ

, دشاب تسرد  بارعا و  اب  شنانخس  سک  نالف  هک  دوس  هچ  لامعا  ندرک  هتساری  ـت و پـ سرد يار  تسا بـ نآ  نتخاس  حیحـص  تسرد و  , 
تسرد و الماک  شلامعا  اما  دـشاب , اطخو  نحل  شراتفگ ,  رد  هک  نایز  هچ  ار  لالب  و  دـشاباطخ ؟ نحل و  نیرت  تشز  راچد  شلامعا  اـما 
هتـسب و هتـسکش  یبرعای  یبرع  ریغ   ) یمجع ینابز  اب  ار  نآرق  نم  تما  زا  برع  ریغ  درم  اـنام  هـ (ص : )  اد ـبـر خـ ما پـیـ دـشاب ـ . ؟ هتـساریپ 

. دنرب یم  الاب  ادخ ) هاگشیپ  هب   ) یبرع نابز  هب  ار  نآ  ناگتشرف  دناوخ و  یم  تئارق )  تانسحم  دیوجتو و  بارعا  تاعارم  نودب 

. وحن ملع  لیصحت  رد  ندش  قرغ  شهوکن 

یبرع ناـبز  لیـصحت  رد  هکره  ددرگ ـ . بلـس  وا  زا  ینتورف )  و   ) عوـشخ دوـش , قرغ  وـحن  ملع  لیـصحت  رد  هکره  (ص : )  ادـخ ربماـیپ   ـ
 . ینامیشپ ددرگ . بلس  وا  زا  ینتورف  عوشخ و  دوش , قرغتسم 

. دراد یم  ناما  رد  ینامیشپ  زا  ار  یمدآ  هچ  نآ 

تمالس هب  دوش , هتسبلد  رتمک  هک  یسک  دنادرگ ـ . یم  نمیا  ینامیشپ  زا  ار ) یمدآ   ) راک هب  نتخادرپزا  شیپ  ندیشیدنا  ع : )   ) یلع ماما   ـ
نامیـشپ دعب  يزرو و  تردابم  نادب  هک  نآزا  شیپ  يراک ,  ره  رد  ع : )   ) قداص ماما  دوش ـ . نامیـشپدوش  هتـسبلد  دایز  هک  یـسک  دـنام ,

 (. یناسر شنایاپ  هب  هنوگچ  ینک و  شزاغآ  اجک  زا  ینادب   ) یسانشبار نآ  جورخ  دورو و  هار  ات  نک  گنرد  يوش , 

. دروآ یم  راب  هب  ینامیشپ  هچ  نآ 

. ددرگ نامیشپ  دشاب  هتشاذگ  ياج  رب  دوخ  زا  هچ  نآرب  دسرب و  تسا  هداتـسرف  شیپ  شترخآ )  يارب   ) هچ نآ  هب  ناسنا  ع : )   ) یلع ماما   ـ
یناـمداشدراکب یبوخ  هکره  ع : )   ) يرک ـ ـس ما عـ ـ ما دـیآ ـ . راـتفرگ  ینامیـشپ  هب  دـشابن  بغار  یکین  هب  هک  یـسک  ع : )   ) قداـص ماـما   ـ

ما ـ ما تمالس ـ .  یشیدنا  رود  هرمث  تسا و  ینامیشپ  طیرفت  هرمث  ع : )   ) یلع ماما  دنک ـ . ورد  ینامیشپ  , دناشفیب يدب  مخت  هکره  دوردب و 
ندرک تفلاخم  ع :)   ) یلع ماما  نارگید ـ .  رب  ییوج  هریچو  یشورف  رخف  ندیلاب ,  دوخ  هب  دراد :  یپرد  ینامیشپ  سـه چـیـز  ع : )   ) قدا صـ

نیرتشیب ینامیـشپ و  نیرت  تخـس  دراد ـ . یپ  رد  ینامیـشپ  دروآ و  یم  راب  هب  ترـسح  هدومزآراک ,  هدـیمهفزوسلد  هاوخریخ  صخـش  اـب 
عیارش ـیـد کـه  ناد بـ دیآ ـ . یم  لقع  رس  هب  هزات  تشذگ  راک  زا  راک  یتقو  تسا و  هدزباتـشو  لوجع  هک  دوش  یم  یـسک  ریگنماد  شنزرس 

, دـنام زاـب  اـه  نآ  زا  هکره  درب و  دوس  دـسرب و  دـصقم  هب  دریگ , شیپرد  ار  اـه  هار  نیا  هک  ره  تسا  تسار  شیاـه  هارو  تسا  یکی  نید 
زور نآ  رد  دـبای  هدیدنــسپ  ار  شیوـخ  راـک  ماـجرف  سکره  هـک  يزور  زا  سرتـب  هیواـعم : ـ  هـب  يا  ـه  ما رد نـ دوـش ـ . نامیــشپ  هارمگ و 

ریگلفاغ ـف  صو رد  دیآ ـ . راتفرگ  ینامیشپ  هب  دزیتسن , يواب  دراپـس و  ناطیـش  تسد  هب  ار  شیوخ  رایتخا  مامز  سکره  دشاب و  لاحوک  نـ
مهارف یهار  ره  زا  و   ) هداهن مه  رب  ار  شمـشچ  اه  نآ  ندروآ  تسد  هبرد  هدروآ و  درگ  هک  ار  یلاوما  دروآ  یم  دای  هب  : ـ  گرم ناگدـش 
ناحبـس ـد  نواد زا خـ دزگ ـ . یم  نادـند  هب  تمادـن  تشگنا  تسا ,  هتـشگراکشآ  شیارب  گرم  ماگنه  رد  هک  هچ  نآ  زاوا  تسا )  هدروآ 

تعاط زا  یفدـه  چـیه  دزاـس و  ـت نـمـی  ـس ـ مر ـ ـس ار  ناـنآ  یتمعن  چـیه  هک  دـهد  رارق  یناـسک  هرمز  رد  ار  امـشو  اـم  هک  میراد  تلاـسم 
. دنوش یمن  هودنا  ینامیشپ و  راتفرگ  گرم  زا  دعب  ودراد  یمن  ناشزاب  راگدرورپ 

 . تمایق ینامیشپ 

دو ـ خد ـ یر زا خـ بـ یـصالخ و )  ) يارب ار  نآ  اـعطق  دوـب  یم  تسا  نیمزرد  هچ  نآ  تسا ,  هدرک  متـس  هـک  یـسک  ره  يارب  رگا  و   :. )) نآرق
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ربمای پـ دورن ـ .)) متـس  ناشیارب  دوش و  يرواد  تلادـع  هب  ناشیا  ناـیم  دـنراد و  ناـهنپار  دوخ  ینامیـشپ  دـننیبب  ار  باذـع  نوچ  داد و  مـی 
دنوش یم  نامیـش  ود پـ را هـر  ـ کد راکوکین و بـ اریز  رآ , ياـج  هب  رایـسب  ریخ , لاـمعا  هتـسیاش و  ياـهراک  , دوعـسم رـسپ  يا  (ص : )  ادـخ

يادـخ نخـس  بلطم  نیا  دـیؤم  مدرک  یهاتوک  دـیوگ :  یمراکدـب  مداد و  یم  ماجنا  يرتشیب  ياه  یکین  شاک  يا  دـیوگ :  یم  راکوکین 
یم ینامیـشپ  راتفرگ  هک  نیارگم  دریمب  هک  تسی  هـیـچ کـس نـ رگتمالم ـ .)) یـسفن  هب  مروخ  یم  دنگوس   :)) دـیامرف یم  هک  تسا  لاعتم 

يراکدب زا  تسد  هک  نیا  زا  دشاب  راکدب  رگا  دوش و  یم  نامیـشپ  تسا  هدادن  ماجنا  کین  راک  رتشی  هک بـ نیا  زا  دـشابراکوکین  رگا  دوش 
ياه سارهو  لوه  هدهاشم  اب  ع : )   ) یل ما عـ ـ ما تسا ـ .  زیخاتسرزور  ینامیشپ  ینامیـشپ ,  نیرتدب  ددرگ ـ . یم  نامیـشپ  تسا  هتـشادن  رب 

. دوش یم  دایز  لمع )  رد   ) ناگدننک یهاتوک  ینامیشپ  تمایق , 

. رذن

. رذن

فقو ایند و  لغاشم  زا   ) هدـش دازآ  اـت  مدرک  وت  رذـن  مراد  دوخ  مکـش  رد  هچ  نآ  اراـگدرورپ , تفگ :  نارمع  نز  هک  هاـگ  نآ   :. )) نآرق
هدرکدهع هک  ار  يرذن  ره  ای  قافنا ,  ار کـه  يا  و هـر نـفـقـه   ((. )) ییاناد ياونشوت  هک  ریذپب  نم  زا  سپ ,  دشاب  وت ) هب  تمدخ  تدابع و 

ریگارف نآ  دنزگ  هک  يزور  زا  دننک و  یم  افو  دوخ  رذن  هب   ((. )) تسین يروای  چیه  ناراکمتـس  يارب  دناد و  یم  ار  نآ  دنوادخ  اعطق  دیا ,
, دـندوب لاسدرخ  هک  ینامز  رد  ع )   ) نیـسح نسح و  دـننک : ـ )) یم  افودوخ  رذـن  هب   )) هیآ هرابرد  (ع ـ )  رقاب ماما  دنـسرت ـ .)) یم  تسا , 

نیا يارب  شا  کـ ـن ,  ـس ـحـ لا ـا  با يا  تفگ :  درم  ود  نآ  زا  یکی  تفر  اه  نآ  تداـیع  هب  رگید  رفن  ود  هارمه  هب  ادـخ  لوسر  دـندش  راـمیب 
مریگ یم  هزور  زور  هس  لجوزع  يادخزا  يرازگساپس  يارب  دومرف :  ع )   ) یلع دهد  ناشیافـش  دنوادخ  ات  يدرک  یم  يرذن  دوخ  لفطود 
عمج رد مـ دنتفرگ ـ . هزوراه  نآ  دناشوپ و  تیفاع  سابل  ود  نآ  رب  دنوادخ   , سپ دـندز  ار  فرح  نیمه  زین  هضف  اه  نآ  زینک  و   ( ع  ) همطاف
یتا له  هروس  رد  اروکشم )) مکیعس  نا  و کـ هیآات ـ  نوبرـشی ـ  راربالا  نا   )) تایآ هک  دنا  هدرک  تیاور  ینـس  هعیـش و  تسا :  هدمآ  نایبلا 

تیاور حلاص  وبا  دهاجمو و  سابع  نبازا  بلطم  نیا  تسا  هدش  لزان  هضف  مان  هب  اه  نآزینک  و  ع )   ) نیسحو نسح  همطاف و  یلع و  هرابرد 
رامی بـ ع )   ) نسح و حـسـیـن  : دنا هتفگ  سابع و )  نبا   ) اه نآ  هک  تسا  حرش  نیدب  شا  هصالخ  و  تسا )  ینالوط  نا  ـتـ ساد  . ) تسا هدش 

ود نیا  يارب  شاک  نسحلا ,  ابا  يا  دنتفگ : دن و  ـتـ فر ناشیا  تدایع  هب  برع  ناگرزب  زا  يا  هدع  اب  (ص )  ادـخ لوسراه  نآ  دـج  دـندش و 
هـضف و  ع )   ) همطاف دریگب  هزور  زور  هسدشخب  افـش  ار  اه  نآ  ناحب  ـ ـس ـد  نواد ـر خـ گا هک  درک  رذن   ( ع  ) یلع يدرک  یم  يرذن  تدـنزرف 

زا یـک نـفـر وج  عاص  هس   ( ع  ) یلع اذل  دنتـشادن  طاسب  رد  يزیچ  اه  نآ  اما  , دنتفای دوبهب  ع )   ) نیـسح نسح و  دـندر  يرذـن کـ نینچ  زین 
ـ  دسیرب مشپ  يرادقم  شیارب  هک  درک  دهع  نآ تـ ربارب  رد  تفرگوا و  زا  ار  وج  رادـقم  نیا  ترـضح  هک  هدـش  تیاور  ـ  درک ضرق  يدوهی 

برغم زاـمن  ع )   ) یلع نآ کـه  زا  نا پـخـت پـس  ـ نو در  درآ کـ ار  اـه  نآ  عاــص  کــی  ع )   ) همطاــف دروآ و   ( ع  ) همطاــف دزن  ار  اــهوج 
وا هب  ار  نان  اه  نآ  تساوخ  يزیچ  دـمآ و  ینیکـسم  ماگنه  نیا  رد  دـننک ) راط  ـ فاا تـ  ) ـت ـشاذ اه گـ نآ  ولج  ار  نان  ع )   ) همطاف دـناوخار ,

تشاذگ ع )   ) یلع لباقم  ار  نآ  تخپ و  نان  درکدرآ و  تشادرب و  رگید  عاص  کی  مود  زور  دندیشچن . يزیچ  بآزج  ناشدوخ  دنداد و 
ـمـه طا فـ مو ,  زور سـ دندیـشچن . يزیچ  بآ  زج  ناشدوخ  دنداد و  وا  هب  ار  نان  نآ  اه  نآدیبلط  ییاذغ  دش و  ادیپ  هناخ  رد  رب  یمیتی  هاگان 
دشرهاظ و هناخ  رد  رب  يریـسا  ناهگا  ـت نـ ـشاذ گـ ع )   ) یلع لباقمار  نآ  تخپ و  نان  درک و  درآ  تشادربار و  هدـنامیقاب  عاص  کی  (ع ) 
 ( ع  ) یلع , دندوب هدرک  ادا  ار  دوخ  رذن  هک  مراهچ  زور  دندیشچن . يزیچ  بآ  زج  دوخ  دندادوا و  هب  زین  ار  نان  نآ  نانآ  تساوخ و  ییاذغ 

لیئربج ماگنه  نیا  رد  داتفا  هیرگ  هب  (ص )  ادخ لوسر  دندمآ  (ص )  ادـخ لو  ـ ـسر دزن  یناوتانو  فعـض  تلاح  اب  ع )   ) نیـسح نسح و  اب 
دنتفر اه  نآ  تدایع  هب  مدرم  زا  يا  هدـع  اب  (ص )  ادـخ لوسرو  دـندش  رامیب  نیـسح  نسح و  سابع :  نبا  دروآ ـ . دورف  ار  یتا  لـه  هروس 
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دندرک رذن  اه , نآ  زینک  هض ,  همطاف و فـ یلع و  يدرک  یم  يرذـن  تنادـنزرف  يدوبهب )   ) يارب شاک  نسحلا ,  ابا  يا  دـنتف :  هد گـ نآ عـ
ع  ) یلع اذل  دنتشادن  طاسبرد  يزیچ  اه  نآ  اما  دنت , ـ فا دو یـ بـهـبـ ع )   ) نیـسح نسح و  دنریگب  هزور  زور  هس  تفای  افـش  ناشیرامیبرگا  هک 
هب نان ,  صرق  جنپو  درک  درآ  ار  نآ  عاص  کی  ع )   ) همطاف تفرگ  ضرق  وج  عاص  ـه  ـس نو  ـمـعـ ـش مان  هب  ربیخ  لها  يدوهی  رفن  کی  زا  ( 
يا امش  رب  مالـس  تفگ :  داتـسیا و  هناخ  رد  رب  یلئاس  ماگنه  نیا  رد  دننک  راطفا  ات  داهن  اه  نآ  ربارب  ردو  تخپ  هداوناخ ,  يا  ـ ـض ـ عا دادعت 

وا هب  ار  دوخ  ياذغ  یگمه  دنادرگ  ریس  تشهب  ياهاذغ  زا  ار  امـش  دنوادخ  دیهد  ییاذغارم  متـسه ,  ناملـسم  ینیکـسم  دمحم  تیب  لها 
دوخ ربارب  رد  ار  اذـغو  دیـسر  راطفا  تقو  نوچ  دـنتفرگ  هزور  زین  دـعبزور  دـندرب  ـر  ـس هب  بآ  يرادـقم  ندیـشون  اب  ار  بش  نآ  دـنداد و 

. دندرکار راک  نیمه  اه  نآ  زاب  دمآ و  يریـسا  زین  موس  بش  دـنداد  وا  هب  ار  دوخ  ياذـغ  یگمه  زین  راب  نیادـی  ـ ـسر هار  زا  یمیتی  دـنداهن ,
دید داتفا و  اه  نآ  هب  ربمایپ  مشچ  دنتفر   ( (ص ادخ لوسر  دزن  تفرگ و  ار  نیسح  نسح و  تسد  ع )   ) یلع مراهچ )  زور   ) دعب زور  حب  صـ

هب  ) اه نآ  اب  ربمایپ  منیب !  یمامش  رد  هک  ار  یتلاح  نیا  نم  رب  ـت  سا تخس  هچ   : دومرف دنزرل  یم  دوخ  هب  هجوج  دننام  یگنسرگ  تدش  زا 
زا ترضح  تسا  هداتفادوگ  شنامـشچ  هدیبسچ و  شتـشپ  هب  شمکـشو  تسا  بارحم  رد  همطاف  دید  داتفا و  هار  هب   (( ع  ) یلع هناخ  فرط 

تینهت وت  هب  تا  هداوناخ  هرابرد  دنوادخ  دـمحم , يا  ریگب  تفگو :  دـمآ  دورف  لیئربج  ماگنه  نیا  رد  دـش  تحاران  عضو  نیا  هد  ـ ها ـ ـش مـ
. درک تئارق  وا  يارب  ار  یتا )  له   ) هروس سپس  تسا  هتفگ 

. دوخرب يزیچ  ندرک  بجاو  تهارک 

ماما هب  رامع  نب  قاحـسا  شاب ـ .  روبـصاه  یتخـس  ربارب  رد  نادرگم و  بجاو  قوقح  قح و  تدوخ  رب  ع : )   ) قداـص ماـما  اـی  رقاـب  ماـما   ـ
ایآ دناوخب , زامن  تعکر  ود  رضح  رف و  ـ ـس رد  ـت کـه  ـسا هدرک  دهعتم  اردوخ  دنوادخ  زا  يرازگـساپس  يارب  هک  درک  ضرع   ( ع  ) قداص

ار يزیچ  یسک  هک  مرادن  شوخ  نم  دومرف :  سپس  يرآ   : دومرف تر  حـضـ ـد ؟ ناو زور بـخـ ماگنه  هب  رفـسرد  ار  تعکر  ود  نآ  دناوت  یم 
مدرک دـهعتم  ار  دوخ  مدوخ ,  هکلب  ما ,  هدادـنرارق  دوخ  ندرگ  هب  ادـخ  يارب  ار  تعکر  ود  نآ  نم   : مدرک ضرع  دـنادرگ  بجاو  دوخ  رب 
مناوت یم  مهاوخب ,  رگا  تروص  نیا  رد  ما  هدـینادرگن  بجاو  شیوخ  رب  ار  نآ  مناوخب و  زامن  تعکر  ود  ادـخ  زا  يرازگـساپس  يارب  هک 

 . يرآ دومرف :  مناوخن ؟ 

. دنک یمن  عفد  ارردق  اضق و  رذن  دیوگ  یم  هک  یتایاور 

هب تقیقحرد  هکلب  دنادرگ , یمن  رب  ار  ردق ) اضق و  زا   ) يزیچ رذن  تفگ :  دومرف و  یهن  ندرک  رذنزا  ار  دوخ  باحصا  (ص )  ادخ ربمایپ   ـ
تقیقح رد  هکلب  دنک , یمن  شیپ  سپار و  يزیچ  رذن  هنیمز : ـ  نیمه  رد  زین  دوش ـ . یم  هدیشک  نوریب  لیخب  صخش  زا  يزیچ  رذن  هلیـسو 

هتخاس رذن  زا  يراک  ریدقت  ربارب  رداریز  دینکن , رذن  هراب : ـ  نیمه  رد  زاب  دوش ـ . یم  هدیـشک  نوریب  لیخب  ناسنا  زا  يزیچ  رذن  هطـساو  هب 
راب هب  يدوس  رذن  هنیمز : ـ  نیمه  رد  زی  نـ دوش ـ . یم  هدیشک  نوریب  لیخب  صخش  گنچزا  يزیچ  رذن  هطـساو  هب  تقیقح  رد  هکلب   , تسین
تلع تسا  نکمم  دیوگ :  یم  يرزام  حیضوت .  دوش . یم  هدیشک  نوریب  يزیچ  لیخب  ناسنا  زارذن  هلیـسو  هب  تقیقح  رد  هکلب  دروآ , یمن 

تهارک و يور  زا  ار  نآ  هجیتن  رد  دوش و  یم  دـهعتم  مزت و  ـلـ مدو رذـن خـ ماجنا  هب  هدـننک  رذـن  صخـش  هک  دـشاب  نیا  ندرکرذـن  زا  یهن 
دننک نامگ  نادان  دارفا  یخرب  تسا  نکمم  هک  دشاب  نآ  یهن  تلع  دراد  لامتحا  دیوگ :  یم  ضا  یضاق عـیـ دروآ  یم  اج  هب  طاشن  نودب 
نادان صاخـشاادابم  هک  نیا  سرت  زا  (ص )  ربمایپ اذل  دوش  یمردقم  روما  ققحت  عنام  دنک و  یم  عفد  تسا  هدش  ردقمار  نآ چـه  رذ  کـه نـ

ـ  اعد هقدص و  نوچمه  رذن ـ  دوش  هتفگ  هک  درادن  دوجو  یعنام  چیه  دیوگ :  ـف  لو مـ دومرف . یهن  ندرک  رذن  زا  دننک , ادـیپ  يرواب  نینچ 
باب نیارد  یثیداحا هـم کـه  تسا  عفد  لباق  زین  یهلا  مربم  یمتح و  ياضق  یتح  هک  میتفگ  اعد  باوبا  رد  دـنادرگ  یمرب  ار  یهلا  ياـضق 

 ( ع  ) نینمؤملاریما رذن  هرابرد  ینسو  هعیش  ـتـی کـه  یاور میرک و  نآرق  رهاظ  اب  ناشرهاظ  اه ـ نآ  دنس  ندوب  فیعـض  رب  هوالع  دش ـ  هتفگ 
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نآ ای  درکن , ییانتعااه  نآ  هب  تشاذگ و  رانک  ار  ثیداحا  نیا  دیاب  نیاربانبدراد ,  تافان  مـ دنا , هدروآ  ع )   ) نینـسح يرامیب  يافـش  يارب 
. درک لمح  تشذگ ,  باب 3866  رد  هچ  نآ  هب  ای  یصاخ ,  دراوم  هب  ار  اه 

 . یهاوخریخ تحیصن و 

 . یهاوخریخ تحیصن و 

مایپ ((. )) دیناد یمنامـش  هک  مناد  یم  ادـخ  زا  ییاهزیچ  مهد و  یم  ناتزردـناو  مناسر  یم  امـش  هب  ار  مرا  ـ گدرور يا پـ ما هـ پـیـ  :. )) نآرق
يارب هاوخریخ  يا  هدنب  ع )   ) یلع ع : )   ) قداص ماما  متسه ـ .))  نیما  یهاوخریخ  امـش  يارب  نم  مناسر و  یم  امـش  هب  ار  مراگدرورپ  ياه 

ـبـر ما پـیـ دـیدرگوا ـ . رادتـسود  مه  ادـخ  تشاد و  یم  تسودار  لـجوزع  يادـخ  دـش و  وا  هاوخریخ  مهدـنوادخ  دوب و  لـجوزع  يادـخ 
 . تسا نم  يارب   ( صولخ و   ) یهاوخریخ درک , تدابع  ارم  نآ  هلیسو  هب  ما  هدنب  هک  يزیچ  نیرتبوبحم  دومرف : لجوزع  يادخ  (ص : )  ادخ

ناناملسم هدوت  شماما و  باتک و  وا و  لوسر  ادخ و  هاوخریخ  ماش  حبص و  هکره  تسین و  نانآ  زادزرون  مامتها  ناناملسم  راک  هب  هکر  هـ  ـ
؟  یسک هچ  يارب  یهاوخریخو  تحیصن  میدرک :  ضرع  تسا  یهاوخریخو  تحیصن  نید ,  دوخ : ـ  باحـصا  هب  تسین ـ .  نانآ  زا  دشابن ,

دنوادـخ دزن  مدرم  نیرت  تلزنم  اـب  اـه ـ . نآ  هدوت  يارب  ناناملـسم و  ناـیاوشیپ  يارب  وا , ربماـیپ  يارب  وا , باـتک  يارب  ادـخ , يارب  دومرف : 
نیمـضت نم  هب  ار  زیچ  جنپ  ـی  ـس چـه کـ دراد ـ . رب  مدـق  نارگید  زا  شیب  وا  قلخ  يارب  یهاوخریخ  هار  رد  هک  تسا  یـسک  تمایقزوررد , 

يارب یهاوخریخ  وا , لوسر  يارب  یهاوـخریخ   , لـجوزع يادـخ  يار  یهاوـخریخ بـ منک : ؟  تنامـض  وا  يارب  ار  تشهب  نم  اـت  دـهد  یم 
هک تـسا  بـجاو  نمؤـم  رب  ع : )   ) قداـص ماــما  ناناملــسم ـ .  هعماــج  يارب  یهاوـخریخ  وادــخ  نـید  يارب  یهاوـخریخ  ادــخ , باــتک 
ما ـ ما تسا ـ .  هدـینادرگن  صلاخ  ار  یتسود  دـنکن , یهاوخریخ  هک  یـسک  ع : )   ) یلع ماـما  دـشاب ـ . وا  هاوخریخ  نمؤم  باـیغوروضحرد 
ـ . درک یهاوخن  تاقالم  راک  نیا  زا  رتهب  یلمع  اب  ار  دنوادخزگره  اریز  وا , قلخ  هب  تبسن  ادخ  يارب  یهاوخریخ  داب  امـشرب  ع :)   ) قدا صـ

تردارب ع : )   ) یلع ماما  تسا ـ .  ناناملسم  همه  هب  تبسن  اه  نآ  نیرتلدکاپ  نیرت و  شغ  لغ و  یب   , مدرم نیرتدباع  (ص : )  ادخ ربما  پـیـ
نک و تتـسود  راـثنار  دوخ  یگنرکی )  و  یهاوخریخ (  دـنیاشوخان ـ . اـی  دـشابدنیاشوخ  تحیـصن  نآ  هاوـخ  نک ,  تحیـصن  هناـصلاخ  ار 

یهاوخریخ دروآ ـ . یم  راب  هب  تبحم  یگنرکی ,)  و   ) یهاوخریخ مدرم ـ .  همه  راثن  ار  تا  ییورشوخ  تنایانشآراثن و  ار  تیرای  کمک و 
هاوخریخ دـیاب  تسا ,  دوخ  هاوخریخ  هک  هنوگ  ناـمه  امـش  زا  کـی  ره  (ص : )  ادـخ رب  ـ ما پـیـ دـناشن ـ . یم  راـب  هب  یتـسود  صولخ ,)  (و 

یهاوـخریخ شا  هزیرغ  نمؤـم ,  تـسا ـ .  ناراوـگرزب  ياـه  تلــصخ  زا   ( یگنرکیو  ) یهاوـخریخ ع :)   ) یلع ماـما  دــشاب ـ . زین  شردارب 
ار امـش  مدرم ,  يا  ع : )   ) یل ما عـ ـ ما دـنک ـ . تحیـصن  ار  وا  دراد  قح  تسا ,  نمؤم  ردارب  نمؤم  ع : )   ) قداص ماما  تسا ـ .  یگنرکیو )  )

تعیب هب  هک  تسا  نیا  امش  رب  نم  قحو  مشاب  ناتهاوخری  ـت کـه خـ سا نیا  نم  رب  امش  قح  تسا  یقح  امش  رب  زین  ارم  تسا و  یقح  نم  رب 
 : درادـن تسا ,  هداـهن  وا  شود  هب  شراـگدرورپ  هچ  نآ  زج  يا  هفیظو  ما  ـ ما دـینک ـ . یهاوخریخ  باـیغو  روـضح  ردو  دیـشابرادافودوخ 

ناوـت ماـمت  اـب  هـک  تـسا  نـیا  مدرمرب  دـنوادخ  بـجاو  قوـقح  هـلمج  زا  یهاوـخریخ ـ .  هار  رد  شــشوک  و  مدرم )   ) هظعوـمرد تیدـج 
 : دومرف دوخرا , ـتـکـ ـسرد ـتـه و  ـس ـ یا ـ ـش نارا  هرا یـ ـ برد دـنیامن ـ . يراکمه  دوخ , نایم  قح  نتـشاد  اـپرب  هار  رد  دـننک و  یهاوخریخدوخ 

. دیهد يرای  ارم  شغ ,  لغزا و  یلاخ  يداشرا  یهاوخریخ و  اب  سپ  ینید  ناردارب  قح و  ناروای  دییامش 

 . هاوخ تحیصن  هدننک و  تحیصن  قح 

ماجنا تمیالمو  ینابر  ار بـا مـهـ راک  نیا  ینک و  تحیصنار  وا  هک  تسا  نیا  دهاوخ  یم  تحیصنوت  زا  هک  یـسک  قح  (ع : )  داجـس ماما   ـ
هب ینخـسرگا  يراپـسب  شوگ  شنخـس  هب  یـشا و  ـم بـ یـال ـ مو نتورف  شربارب  رد  هک  تسا  نیا  دـنک  یم  تحیـصن  هک  یـسک  قح  یهد و 
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ار وا  ینادرگن و  شمهتم   ( تین ؤس  نتشاد  هب   ) یشاب و نابرهموا  اب  تفگ ,  تسردان  رگا  ییو و  ساپسار گـ لجوزع  يادخ  تفگ  باوص 
نیا رد  دـشاب , ینامگدـب  ماـهتا و  روـخ  رد  هک  نیا  رگم  ینکن ,  شا  هذـخاؤم  اـطخ  نیا  رطاـخ  هـب  یهد و  تبـسن  ( دـم و نـه عـ  ) هـب خـطـا
یم یبوخ  وت  هب  تسوت ,  زوسلد  دـنک , یم  تحیـصن  ار  وت  هک  یـسک  ع : )   ) یلع ماما  نکم ـ .  اـنتعا  وا  نانخـس  هب  هجو  چـیه  هب  تروص 

وا اب  تفلاخم  تسوت و  تیاده  بجوموا  زا  تعاطا  نیاربانب ,  دـیامن  یم  ناربج  ار  تیاه  یتساک  و  دـشیدنا , یم  وت  راک  بقاوع  هب  , دـنک
سک نآ  قح  درادرب و  ماگ  يرادربنامرف  هار  رد  هک  ار  امـش  زا  سک  نآ  شزرا  نم  هرـصب : ـ  مدرم  هب  يا  همان  رد  تنایز ـ .  یهابت و  هیام 

 . مسانش یم  تسا  هاوخریخ  هک  ار 

 . هاوخریخ صخش  هناشن 

مدرم يارب  دـهد , یم  قح  نارگید  هب  دوخزا  دـنک و  یم  تواـضق  قح  هب  تسا :  زیچ  راـهچ  هاوخریخ  صخـش  هناـشن  (ص :)  ادـخربمایپ  ـ
نیمه ناسنا  یهاوخریخ  رد  ع : )   ) یلع ماما  دـنک ـ . یمن  یتسدزارد  سک  چـیه  قح )   ) هب ددنـسپ و  یم  دوخ  يارب  هک  ددنـسپ  یم  نامه 

ـ .  تسا لاحم  دوسح  زا  ( داشراو  ) یهاوخریخ ع : )   ) قداص ماـما  دـنک ـ . یهن  زین ) ار  نارگید  ) ددنـسپ یمن  دوخ  يارب  هچ  نآ  زا  هک  سب 
هب دورب  نیب  زا  وا  سرت  عمط و  هاـگره  سرتاـی و  عـمط  يور  زا  رگم  دـنک  یمن  تحیـصن  ار  سک  چـیه  هیاـمورف  ناـسنا  ع : )   ) یل ما عـ ـ ما
وا زا  هک  یسک  سکعرب )  دنک و( یم  داشرا ) و   ) یهاوخریخ تسین ,  هاوخریخ  هک  یـصخش  تاقوا  یهاگ  ددرگ ـ . یم  رب  شدوخ  تیهام 
ما ـ ما دوش ـ . یم  تمهت  ینیبدب و  ثعاب  دایز  تحیـصن  (ع : )  داجـس ماما  دراد ـ . یم  اور  تنایخ  يراکلغد و  دوش  یم  هتـساوخ  تحیـصن 

راکلغددـنک یم  تیاعـس  هک  یـسک  اریز  نکم ,  روابدوز  ار  هدـننک  تیاعـس  صخـش  نخـس  رتشا : ـ  کلام  هب  دوخ  همان  رد  ع ـ )   ) عـلـی
. دریگب دوخ  هبار  ناهاوخریخ  هرهچ  دنچره  تسا , 

 . مدرم نیرتهاوخریخ 

ـ . دـشاب رتـعیطم  شراـگدرورپ  ربارب  رد  ورتـهاوخریخ  شدوـخ  هـب  تبـسن  هـک  تـسا  یـسک  مدرم  نـیر  ـتـ هاو ـ خر خـیـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
هک تسا  یـسکدوخ  هب  تبـسن  نانآ  نیرتراکتنایخ  تسا و  شیوخ  راگدرورپ  زا  نانآ  نیرترادربنامرفدوخ  هب  تبـسن  مدرم  نیرتهاوخریخ 

دشاب و شراگدرورپ  عیطم  رتشیب  همه  زا  هک  تسا  یسک  شدوخ  هب  تبسن  امـش  نیرت  ـ هاو ـ خر خـیـ دشاب ـ . رتنامرفان  شراگدرورپ  ربارب  رد 
یگتسیاش , دشاب نتشیوخ  هاوخریخ  هک  یـس  کـ دنک ـ . شراگدرورپ  ینامرفان  رتشیب  همه  زا  هک  تسا  یـسک  شدوخاب  امـش  نیرتراکتنایخ 

هـیـچ ع : )   ) قدا ما صـ ـ ما تسا ـ .  رتراکتنایخ  نارگیداب  دزرو  تنایخ  شدوخ  هب  هک  یـسک  دراد و  ار  نارگید  هب  تبـسن  ندوب  هاوخریخ 
هداد وا  هب  تمعن  ود  هک  نیارگم  تفرگن  نآ  يارب  شیوخ و  سفن  زا  ار  قح  دـشن و  دوخ  سفن  هاوخریخ  ادـخ  رطاـخ  هب  یناملـسم  هد  بـنـ
 ( : ع  ) یلع ماما  دـشخب ـ . تاجن  ار  يو  هک  ادـخ  زا  یتیاضر  يدونـشخو و  دـنک  تیافک  ار  وا  هک  لجوزع  يادـخ  بناـجزا  یقزر  دـش : 

رت هاوخریخ  رتاویـش , یناـمدرم  اـم  ینک ـ .  تعاـطا  وا  زا  هک  تسا  یـسک  نیرت  هتـسیاش  دـهد , ناـمرف  تسفن  حالـصا  هب  ار  وت  هک  یـسک 
 . میرتوربوخو

. دنتسین رادرب  تحیصن  هک  یناسک 

وا دشخب  یمن  يدوس  ار  امش  نم  زردنا  دنک , هارمگ  ار  امـش  دهاوخبادخ  هک  یتروص  رد  مهد ,  زردنا  ار  امـش  مهاوخب  ـر  گا و   :. )) نآرق
یم تذل  تحیضف  زا  هک  یسک  دربدوس  تحیصن  زا  هنوگچ  ع : )   ) یلع ماما  دیوش ـ .)) یم  هدینادرگزابوا  يوس  هب  تسامش و  راگدرورپ 

تـسا ـب  ـس لـصا و نـ یب  هـک  یـسک  هـبو  ریذـپم  تحیــصن  وا  زا  ریگم و  دوـخ  هاوـخریخ  تـسا  هرهب  یب  درخ  زا  هـک  ار  یــسک  درب ـ . ؟
ياج هب  تسا  تلاصا  یب  هک  یسکو  دنک  یم  تنایخ  وت  هب  هتسنادن  تحیصن  ياج  هب  دشاب  هرهب  یب  لقع  زا  هک  یـسک  اریز  نکمدامتعا , 
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. دروآ یمراب  هب  داسف  یبارخ و  هتسنادن  دنک  حالصا  هک  نآ 

 . تحیصن شریذپ 

هک تسا  يا  هدنن  نآرق نـصـیـحـت کـ نیا  هک  دینادبو  دیریذپب  ار  ادخ  تحیصن  دیریگب و  دنپدنوادخ  ياه  هظعوم  زا  ع : )   ) یل ما عـ ـ ما  ـ
( ار نآرق  هن   ) دیزاس مهتم  دیراد  نآرق  فالخر  ار کـه بـ يرا  ـکـ فاو دیهاوخب , ییامنهار  نآ  زا  ناتیاه  سفنربارب  رد  دراد  یمن  اور  تنایخ 

دبلط داـشرا ) و   ) یهاوخریخادـخ زا  هک  یـسک  مدرم ,  يا  دـینادب ـ . راـکتنایخ  تسامـش  دوـجو  رد  هک  ار  نآ  فلاـخم  ياـه  شهاوـخ  و 
هب ار  نآ  هک  یسک  زا  ار  داشرا ) و   ) تحیصن هاوخب ـ .  تحیصن  ییامنهار و  نآزا  نزرد و  گنچ  ادخ  نامـسیر  هب  دش ـ . دهاوخ  بایماک 
وت هب  تسفن  حالصا  هار  رد  هک  تسا  یسک  وت  هب  تبـسن  مدرم  نیرتزو  ـ ـس ـ لد دیریذپب ـ . لد  ناجاب و  ار  نآ  دیونـشب و  دنک  یم  هیده  امش 
زا دیامن و  تعاطا  دنک  یم  تحیصنار  وا  هک  نآ  زا  هک  یسک  لاح  ـا بـه  شو خـ دنک ـ . تحیصن  رتشیب  تنید  رد  ار  وت  دناسر و  يرایرتشیب 

تریصب شنیب و  امش  هب  دیریذپب و  ار  تحیصن  سپ  دیا , هدش  تحیصن  امش  هتبلا  دنک ـ . يرود  دنکفا  یم  تکاله  هب  ار  يو  هک  یهارمگ 
زوسلد صخـش  , وت دزن  مدرم  نیرتبوبحم  دیاب  دیریگ ـ . شیپ  رد  ار  تسار  هار  سپ  دیا , هدش  ییامنهار  دیـشاب و  انیب  سپ  تسا  هدـش  هداد 

دنک یم  یهاوخریخ  تحیـصن و  ار  وا  هک  یـصخش  زا  هک  ره  ددرگ ـ . كاله  دنززابرـس , تحیـصن  نتفریذـپ  زا  هکره  دـشاب ـ . هاوخریخ 
هک یسک  تسا ـ .  هدرک  کمک  ار  وت  نامگ  یب  , دنک یم  تحیصن  ار  وت  هک  یـسک  تسا ـ .  هدرک  کمک  ار  دوخ  نمـشد  دنک , ینامرفان 
هب ار  وـت  هک  یـسک  تسا ـ .  تحیـصن  نـتفرگ  شوـگ  هـب  اـه  قـیفوت  نیرتـگرزب  زا  یکی  دـنام ـ . ناـما  رد  ییاوـسر  زا  دریذـپب , تحیـصن 

يور یتشز  زا  دـنک   ( لد (ي  ور هدـننک  تحیـصن  هب  هک  ـی  ـس کـ ینک ـ .  شتعاطا  هک  تسا  یـسک  نیرتراوازـس  دـهد  نامرف  يزاـسدوخ 
يور رگتحیصن  تحیـصن  زا  هک  ـی  ـس کـ دناشوپ ـ . ورف  ار  وا  یتشز  درامـش  ضرغم  ار  هاوخریخ )  و   ) هدننک تحیـصن  هک  یـسک  دنادرگ ,
تسا شغ  لغ و  ینیریش  زا  رتدنمدوس  تحیـص  تـلـخـی نـ دزوسب ـ . دنز  یم  یتسود  زا  مدرهاظ  هب  هک  ینمـشد  گنرین  شتآ  رد  دنادرگ 

ار هدـننک  تحیـصن  حـیاصن  راهنز , تسا ـ .)  یـصلاخان  يزرو و  ضرغ  اـب  هتخیمآ  اـما  تسا  دـنیاشوخ  نیریـش و  رهاـظ  هب  هک  ینانخـس  )
دنتسه و هدننک  تحیـصن  دو  ـی کـه نـه خـ مدر رد مـ ربم ـ . تنایخ  يزرو و  ضرغ  نامگدنک  یم  ییامنهار  ار  وت  هک  یـسک  هب  نکمدر و 

نک يوریپ  تسوت  هاوخریخ  اما  دنایرگ  یمار  وت  ـی کـه  ـس زا کـ ـر(ع : )  قا ما بـ ـ ما تسین ـ .  يریخدنراد  تسود  ار  ناگدننک  تحیـصن  هن 
 . نکم يوریپ  دراد  شغ  لغوت و  هب  تبسن  اما  دنادنخ  یم  ار  وت  هک  یسک  زاو 

 . فاصنا

 . فاصنا

فاصنا ناردارب ـ .  اب  يدردمه  نتشاد و  فاصنا   : تسا تلـصخ  ود  نید  هتـشر  ماظن و  تسا ـ .  لیاضف  نیرترب  فاصنا  ع : )   ) یلع ماما   ـ
تبحم و نتشاد ,  فاصنا  تسا ـ .  يرادمامز  رویز  فاصنا  تسا ـ .  فاصنا  باوث  باوث ,  نیرتگرزب  تساه ـ .  تلـصخ  نیرترب  نتـشاد 

یم یگتسبمه  تفلا و  بجوم  ودرب  یم  نیب  زا  ار  تافالتخا  فاصنا ,  دشخب ـ . یم  تفلا  ار  اه  لد  فاصنا ,  دشخب ـ . یم  ماودار  یتسود 
تیاعر اب  شفاصنا ـ .  وارویز  تسوا و  سفن  تزع  درم  جاـت  تسا ـ .  شیاـسآ  هیاـم  فاـصنا  تسا ـ .  ناـگرزب  تلـصخ  فاـصنا  دوش ـ .

شفاصنا هکره  دریگب ـ . وا  زا  ار  تردق  دنوادخ  دهدن , جرخ  هب  تلادع )  و   ) فاصنا هک  یسک  دبای ـ . یم  ماوداهدنویپ  هک  تسا  فاصنا 
ناتـسود و فصنم  مدآ  ددرگ ـ . یم  ناتـسود  شیازفا  ثعاـب  نتـشاد ,  فاـصنا  دـنهد ـ . یهاوگ  وا  ندوب  لداـع  هباـه  ناـج  دـشاب , داـیز 

نابز هک  دیآ  یم  شیپ  رتمک  تسا ـ .  هیامورف  شک  قح  رگمتس و  صخش   , تسا راوگرزب  فاصنا  اب  صخـش  دراد ـ . يدایز  نارادتـسود 
ابو نک  راتفر  فاصنا  هب  مدرم  رگید  اب  تسا ـ .  فاصنا  تردـق ,  تاکز  دـهد ـ . جرخ  هب  فاصنا  یـسک )   ) یکین ای  یتشز  ندادرـشن  رد 
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. راثیا هب  نانمؤم 

 . فاصنا تلادع و 

ملظ زا  یهد و  جرخ  هب  فاصنا  تواضقرد  هک  تسا  تلادـع  زا  ع : )   ) یلع ماما  تسین ـ .  فاصنا  نوچ  یتلادـع  چـیه  (ع : )  رقاـب ماـما   ـ
 , ناسحا تسا و  نداد  فاصنا  لدـع ,  دـهد : ـ )) یم  نامرف  ناسحا  لدـع و  هب  دـنوادخ  انامه   )) هیآ هراـبرد  ینک ـ .  يرود  یـشک  قحو 

 . ندوشگ ششخب  تسد 

. درادن فاصنا  هک  یسک  اب  فاصنا  تیاعر  هب  قیوشت 

یـسک اب  یتح )   ) ـن مؤ مـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما تسا ـ .  رود  هب  فاصنا  زا  فاصنا ,  تیاـعر  هب  ناردارب  ندرک  توعد  ع : )   ) قداـص ماـما   ـ
فاصنا اب  شا  هدننک  متس  قحرد  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتلداع  دنک ـ . یم  لمع  فاصنااب  دهد , یمن  جرخ  هب  فاصنا  وا  هب  تبـسن  هک 

نیرت هناملاظ  دـنک ـ . یبوخ  تسا  هدرک  يدـب  وا  هب  هک  یـسک  هب  دـهد و  جرخ  هب  فاصنادوخ  زا  هک  تسا  درم  تلیـضف  زا  دـنک ـ . لـمع 
 . ینکن راتفر  فاصنا  هب  نانآ  اب  تدوخ  اما  یهاوخب ,  فاصنا  مدرمزا  هک  تسا  نآ  شور 

. دوخ زا  یهاوخداد 

یهاوخداد شدوخ  زا  یمدآ  هک  تسا  نیا  نامیا  نیرترب  دزرو ـ . فاصنا  شدوخ  اب  ناـسنا  هک  تسا  نیا  فاـصنا  جوا  ع : )   ) یلع ماـما   ـ
نایمرد يرگید  رواد  ياپ  هک  نآ  یب  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتفا  ـ ـص ـ نا ـن و بـا  یر ـ تر ـ گداد دناتـسب ـ .) شدوخ  زاار  نارگید  قح  و   ) دنک

دنک . یهاوخداد  شدوخ  زا  دشاب 

نداد جرخ  هب  فاصنا  دوخ , لام  رد  ینید )  ) ردارب ندرک  میهـس  دـبات :  یمن  رب  ار  اه  نآ  تما  نیا  هک  تسا  زیچ  هس  (ص : )  ادـخ ربمایپ   ـ
تدو زا خـ ـر  گا تـسا ـ .  يرادـمامز  رد  يرگداد  دـننامهدوخ  زا  یهاوـخداد  ع : )   ) یلع ماـما  ندوـب ـ .  ادـخ  داـی  هـب  هـشیمه  مدرماـب و 

 ( : ع  ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دـنادرگ ـ . کیدزن  نتـشیوخ )  هب   ) ار وت  دـنوادخ   ( یهد جرخ  هب  فاـصنا  نارگید  هب  تبـس  ـ نو  ) ـی کـنـی هاو ـ خداد
(ص ادخ ربمایپ  دوش ـ . عقاو  لوبق  دروم  نارگید  هرابرد  وا  يرواد  دهد ) قح  نانآ  هب  دوخ  بناج  زا  و   ) دناتسب دوخزا  ار  مدرم  داد  ـه  کر هـ

نابرهم هاوخریخ و  نانآ  هب  تبسن  شاب و  فاصنا  اب  هدب و  قح  مدرم  هب  دوخ  بناج  زا  دوعسم , رسپ  يا  دوعـسم : ـ  نبا  هب  شرافـس  رد   ـ )
, دتسرف ورف  باذع  نانآرب  تساوخ  تفرگ و  مشخ  يرب  یم  رـس  هب  نآ  رد  وت  هک  ییدابآ  مدرم  رب  دنوادخ  يدوب و  نینچ  رگا  اریز  شاب , 
هک تسا  هدوبن  نآ  رب  ( زگره  ) وت راگدرورپ  و   : )) دیامرف یم  لاعتم  يادـخ  دـنک  یم  محر  مدرم  نآ  هب  وت  رطا  هبو خـ دـنک  یم  هاگن  وت  هب 
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دوخ زا  مدرم ,  هب  تبـسن  ودنک  یلام  کمک  تسدیهت  هب  هک  یـس  کـ دنک ـ .)) كاله  یمتـس  هب  دنرگحالـصا , شمدرم  هک  ار  ییاهرهش 
جرخ هب  فاصنا  دوخ  زا  مدرم  هب  تبـسن  سکره  هک  دـینادب  ع : )   ) یلع ماما  تسا ـ .  یقیقح  نمؤم  یـسک  نینچ  دـهد  جرخ  هب  فاـصنا 

ردو دـهد  جرخ  هب  فاصنا  دـنک و  یهاوخداد  دوخزا  هک  سب  نیمه  ناـسنا  يدـنمدر  رد خـ دـیازفا ـ . یمن  وا  تزع  رب  زج  دـنوادخ  , دـهد
هـس زج  هک  تسا  یتـشهب  ار  دـنوادخ  (ع : )  رقا ما بـ ـ ما دریذـپب ـ . ار  نآ  دـش  نشور  شیارب  تقیقح  هاـگره  هک  سب  نیمه  وا  يرادـفاصنا 

زا ار  مدر  داد مـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما دـنک ـ . يرواد  قح  هب  شدوـخ  هراـبرد  هک  تسا  یـسک  اـه  نآزا  یکی  دوـشن :  نآ  دراو  یـسک  هورگ 
ـ .  نک راتفر  تلادع  هب  نمـشد  تسوداب و  ناتـسب و  يراد ,  هقالع  شیارگ و  اه  نآ  هب  هک  یناسک  تناکیدزن و  تا و  هداوناخ  تدو و  خـ

ار تراگدرورپ  درب و  یم  رتالاب  ار  وت  تلزنم  راک  نیا  اریز  نک ,  یهاوخداد  نتـشیوخ  زا  دوخ  وتدننک  یهاوخداد  وت  زا  هک  نآ  زا  پـیـش 
روبـص ناشتالکـشم  اهزاین و  عفر  هار  رد  دـینک و  راتفر  فاصنا  هب  مدرماـب  دوخ : ـ  نارازگراـک  هب  يا  هما  رد نـ دـنک ـ . یم  دونـشخ  رتشیب 
يارب هک  ار  هچ  نآ  رتشا : ـ  کلام  هب  دوخ  همان  رد  دیتسه ـ . نایاوشیپ  ناگدنیامنو  تما  نازادرپراک  مدرم و  ناراد  هنازخامش  اریز  دیشاب ,

یم تسود  هچ  نآرد  تسا  فاـصنا  هار  ندومیپ  هب  وا  نتـشاداو   , سفن زا  نتـشاد  غیرد  اریز  راد , غیرد  شیوخ  سفن  زا  تسین  لـالح  وت 
 , ناتـسب تسوت ,  هقـالعو  هجوت  دروم  هک  یتیعر  ره  تناـکیدزن و  ناـشیو و  تدو و خـ زا خـ ار  مدر  اد و مـ حـق خـ ددنـسپ . یمن  اـی  دراد 

مدرمو دـنیآ  یمن  مشچ  هب  هک  نانامه  دـسر ـ  یمنوت  هب  ناشتـسد  هک  ناـنآ  زا  ـی  نا ـ ـس را کـ بـه کـ يا .!  هدرک  متـس  ینکن  نینچ  رگا  اریز 
ات رامگب  تسا  عضاوتم  سرت و  ادخ  وت و  دامتعا  دروم  هک  ار  يدرف  راک  نیا  يارب  نک و  یگدیسر  ـ  دنرامش یم  ریقح  کچوک و  ار  نانآ 

ترذـع يور  یم  راگدرورپ  رادـید  هب  هک  يزور  نک کـه  لمع  هنوگ  نادـب  نانآ  هرابرد  هاگ  نآ  دـناسربوت  شوگ  هب  ار  نانآ  تالکـشم 
ادخ هاگـشیپرد  نانیا  زا  کی  ره  قح  ندرازگ  اب  سپدننارگید  زا  رتجاتح  ير مـ ـ گداد فاصنا و  هب  تلم  زا  هورگ  نیا  اریز  دشاب , هتفریذـپ 

 . شاب هتشاد  یتجح  رذع و 

. دنناتس یمن  دوخ  داد  هک  یناسک 

راوـگرزب راـکبان و  زا  راـکوکین  درخباـنزا , دـنمدرخ  دنناتـس :  یمن  دوـخ  داد  هورگ  هـسزا  زگره  هـک  دـنهورگ  ـه  ــس ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
. دریگ یمن  ار  دوخداد  نادان  زا  يا  هدیمهف  اناد و  صخش  چیه  , دناتس یمندوخ  دادراکبان  زاراکوکین  هیامورفزا ـ . 

 . ندرک هاگن 

 . تسا لد  دلب  مشچ 

رادولج مشچ  تسا ـ .   ( ناهانگ و   ) اه هنتف  هار  دلب  هاگن ,  تسا ـ .  لد  دـصاق  مشچ ,  دـنیاه ـ . لد  نالوارقـشیپ  اه  مشچ  ع : )   ) یلع ماما   ـ
 . تسا هدید  باتک  لد ,  تسوا ـ .  لد  دلب  ناسنا ,  هاگن  تسادرخ ـ .  دصاق  لد و  سوساج  مشچ ,  تسا ـ .   ( ناهانگ و   ) اه هنتف 

. دنناطیش ياه  ماد  اه  مشچ 

ودـنکارپ یم  سوه  مخت  نآ  هک  اریز  دـیزیهرپب , يدایز  ياه  هاگن  زا  (ص : )  ادـخ ربمایپ  دنناطیـش ـ . ياه  ماد  اه  مشچ  ع : )   ) یلع ماما   ـ
زا ار  امـش  هک  دیزاسن  هدروآرب  ار  نآ  شهاوخ  سپ ,  تسین  مشچ  زا  رت  ساپـس  مک  يوضع  ندب  رد  ع : )   ) یلع ما  ـ ما دـیاز ـ . یم  تلفغ 
لد ینیب  تبقاع  هدـید  دـشاب , نیب  توهـش  مشچ  هاگره  تساه ـ .  هاگن  يرایـسب  زا  رتهب  مشچ  يروک  دراد ـ . یم  زاب  لجوزع  يادـخ  دای 
نآ اریز کـه  دـیزیهرپب , ندرک  هاـگن  زا  تـفگ :  دوـخ  ناراـی  هـب  مـیرم  نـب  یــسیع   , بدـنج رــسپ  يا  ع : )   ) قداـص ماـما  دوـش ـ . روـک 

هدـید هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  تسا  یفاک  هاگن  نآ  بحاص  نتخادـنا  هانگ  هنتف و  هب  يارب  دو  ـن خـ یا درا و  لد مـی کـ رد  تو  ـهـ ـشرذ بـ
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اریز دیزیهرپب , تسا  هدش  عنم  هچ  نآ  هب  ندرک  هاگ  زا نـ ع : )   ) مـسـیـح دادن ـ . رارقدوخ  مشچ  رد  ار  نآ  داد و  رارق  شیوخ  لدرد  ار  شا 
 . تسا هانگ  هایگ  اه و  توهش  مخت  نآ  هک 

. دنک اهر  ار  دوخ  هاگن  نانع  هک  یسک 

ترسحدشاب یپایپ  شیاه  هاگن  هک  یسک  دزادنا , تمحز  هب  ار  شا  یگدنز  دنک , اهر  ار  دوخ  مشچ  نانع  هک  یـسک  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
اسب دناوخ ـ . ارف  ار  دوخ  گرم  دنک , اهر  ار  دوخ  مشچ  هکره  دوش ـ . رایـسب  شهودنا  , دنک اهر  ار  دوخ  مشچ  نانع  هک  ره  دیاپب ـ . شیاه 

لصاح یهاگن  مین  زا  هک  یسوه  اسب  تسا ـ .  هدش  هتشاک  یهاگن  مین  زا  هک  یـسوه  لاهن  اسب  تسا ـ .  هدروآ  راب  هب  یترـسح  هک  یهاگن 
 . تسا هدروآ  راب  هب  ینالوط  یترسح  هک  یهاگن  اسب  يا  ع : )   ) قداص ماما  تسا ـ .  هدمآ 

. دزادنا نییاپ  ار  دوخ  مشچ  هک  یسک 

دروخ رتمک  فسات  , دزادنا نییاپ  ار  دوخ  مشچ  هکره  دنادرگ ـ . هدوسآ  ار  شلد  دزادـنا , نییاپار  دوخ  مشچ  هک  یـسک  ع : )   ) یلع ماما   ـ
كاـپ شیاـه  هاـگن  هکره  یناـسفن ـ .  ياـه  شهاوـخ  زا  تـسا  يا  هدـنرادزاب  وـکین  اـه  مـشچ  نتـشهورف  دـنام ـ . ناـما  رد  يدوباـن  زا  و 

. دینیب اه  یتفگش  ات  دیدنب  ورف  مارحزا )   ) ار دوخ  نامشچ  (ص : )  ادخ ربمایپ  دوش ـ . وکین  شفاصوا  , دشاب

 . هدوهیب ياه  هاگن  شهوکن 

هک یهاگنره  تسا و  وهس  دشابن  هارمه  ندیشیدنااب  هک  یتوکس  ره  تسا و  وغل  دشابن  ادخدای  نآ  رد  هک  ینخـس  ره  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
دای دیوگ  نخس  هاگره  دشیدنا و  یم  دشاب  شوماخ  هاگرهو  دریگ  یم  تربع  درگنب  هاگره  نمؤم  تسا ـ .  وهل  دشابن  يزومآ  دنپ  نآ  رد 

وغل و دیوگ  نخـس  هاگره  تسا و  تلفغ  وهـس و  رد  دشاب  شوماخ  هاگره  تسا و  هدوهیب  شهاگن  درگنب  هاگره  قفانم  دن و  اد مـی کـ خـ
. دشابن يرورض  هک  تسا  یهاگنزا  رتشوخ  نم  دزن  ندرم  ع : )   ) ییحی دروآ ـ . نابز  هب  لطاب 

 . تسا تدابع  اه  نآ  هب  ندرک  هاگن  هک  یناسک 

ردـپ هب  زیمآرهم  ندرک  ها  نـگـ تسا ,  تدابعرگداد  ياوشیپ  هب  ندرک  هاـگن  تسا ,  تداـبع   , ملاـع هب  ندرک  هاـگن  (ص : )  ادـخ ربما  پـیـ  ـ
تسا تدابع  زیچ  هس  ندر بـه  ها کـ نـگـ تسا ـ .  تدابع  يراد ,  شتـسود  ادخ  رطاخ  هب  هک  يردارب  هب  ندرک  هاگن  تسا و  تدابع  ردامو 

. ایرد هب  ندرک  هاگن  نآرق و  هب  ندرک  هاگن  ردام , ردپ و  يور  هب  ندرک  هاگن  :

 . مشچ نتشهورف  هب  قیوشت 

دنوادخ تسارت و  هزیکاپ  نانآ  يارب  نیا  هک  دنراد  هگن  ار  ناشیاه  هاگمرشو  دنهن  ورف  ار  دوخ  ناگدید  وگب :  نامیا  اب  نادرم  هب   :. )) نآرق
ار ناشیاه  هاگمرـش  دـندنبورف و  یمر )  ـحـ ما زا هـر نـ  ) ار دوخ  ناگدـید  وگب :  نامیا  اب  نانز  هب  تسا و  هاگآ  دـنهد  یم  ماـجنا  هچ  نآ  هب 
هک وگب  نامیا  اب  نادرم  هب   )) هیآ هرابرد  ع ـ )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دـننادرگن ـ .)) راکـشآ  تسادـیپ  هچ  نآ  زجار  دوخ  ياهرویز  دـنراد و  هگن 

تـسانز زا  اه  نآ  ظفحدوصقم  هدش ,  اه  ترو  زا حـفـظ عـ ـحـبـت  ـص نآ  رد  نآر کـه  رد قـ يا  هیآ  ره  دنهنورف : ـ ))  ار  دوخ  ناگدـید 
رب دـنک و  هاگن  دوخ  ردارب  تروع  هب  هک  تسین  اور  ینامیا  اب  درم  چـیهرب  نیاربانب ,  تسا  هاگن  زا  اه  نآ  ظـفح  دوصقم  هیآ کـه  نیا  رگم 
رد دروخرب ـ  ینز  هب  هنیدـم  ياه  هچوکرد  يراصنا  یناوج  (ع : )  رقاب ماما  درگنب ـ . دوخ  رهاوخ  تروع  هب  هک  تسین  لالح  زین  ینز  چـیه 
نآ تشذـگ  وا  زا  نز  یتقو  دـش  هریخدـمآ  یم  ور  هبور  زا  هک  نز  نآ  هب  دنتـسب ـ  یم  ناشیاه  شوگ  تشپ  ار  دوخ  هعنقم  اه  نز  مایا  نآ 
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دش درب ـ  مان  نالف  ین  ـه بـ چو مان کـ هب  نآ  زا  ماما  هک  يا ـ  هچوک  دراو  لاح  نیمهاب  درک و  یم  هاگن  وا  هب  رس  تشپ  زا  تشگر و  ناو بـ جـ
هنیس و هب  نوخ  دید  درک  هاگن  , دش رود  وا  زا  نز  یتقو  تشادرب  فاکـش  ودروخ  دوب  راوید  رد  هک  يا  هشیـش  ای  یناوختـسا  هب  شتروص  و 

نآ دومرف :  ماما  مناسر  نا مـی  ـ ـش ـ یا ضر  ار بـه عـ نا  ـ یر مور و جـ مـی  (ص )  اد لو خـ ـ ـسر دز  نـ مسق ,  ادخ  هب  تفگ :  دزیر  یم  شـسابل 
دیناسر ربمایپ  عالطا  هب  ار  عوضوم  ناوج  تسا ؟  یعـضو  هچ  نیا  دومرف :  دـید , اروا  (ص )  ادـخ لوسر  نوچ  دـمآ  (ص )  ربمایپدزن ناوج 
مرحمان نز  تروع  هب  هک  ار  يدرم  (ص )  ادـخ لوسر  وگب ـ .))  نامیا  اب  نادرم  هب   :)) دروآ دورف  ار  هیآ  نیا  ع )   ) لـیئربج ماـگنه  نیا  رد 

ناـنز يوـم  هب  ندرک  هاـگن  تشوـن :  نانـس ,  نبدـمحم  ياـه  شـسرپزا  یکی  ـخ بـه  ـسا رد پـ ـا(ع )  ـضر ما  ـ ما دوـمرف ـ . تنعل  دـنک  هاـگن 
لامعا با  ـکـ تراو دا  ـ ـس هب فـ کیرحت  نیا  دوش و  یم  اـهدرم  کـیرحت  ثعاـب  هک  تسا  هدـش  مارح  تلع  نیا  هب  ناـنز  رگید  رادرهو و  شـ

لاعتم يادخ  هک  يدراومرد  رگم  دشاب  وم  دننام  یگد )  کیرحتظاحل کـنـنـ هب   ) هک ییاهزیچ  تسا  نینچمهدماجنا  یم  تسیاشان  مارح و 
, ردپ يا   )) هیآ هرا  ـ برد ع ـ )   ) ـم ظا ما کـ ـ ما درادن ـ . یلاکـشا  نانز  هنوگ  نیا  ياهوم  هب  ندرک  هاگن  اسنلا ))  نم  دعاوقلاو   )) تسا هدومرف 

دومرف شرتخد  هب  ع )   ) بیعـش دشاب : ـ )) نیما  دنمورین و  هک  تسا  یـصخش  ینک  ریجا  هک  یـسک  نیرتهب  اریز  نک ,  ریجا  ار  یـسوم )  ) وا
 : تفگ بیعـش  رتـخد  تسا ؟  نیما  هـک  یتـسناد  اـجک  زا  اـما  يدـیمهف ,  گنـس  هـت  ـتـن تـخـ ـشادر زا بـ ار  وا  ندوـب  دـنمورین  مکرتـخد ,  :

یموق ام  اریز  نک ,  ییامنهارارم  متفر  هابتـشا  ار  هار  هک  اج  ره  اـیب و  نم  لاـبند   : تفگ وا  اـما  مداـتفا ,  هار  هب  وا  شیپاـشیپ  مـن   , نا ـ جرد پـ
اج نآ  زا  ار  وا  ندوب  دـنمورین  دومرف :  شرتخد  هب  بیعـش  تسا :  هدـمآ  رگید  یل  رد نـقـ مینک ـ .  یمن  هاگن  نانز  رـس  تشپ  هب  هک  میتسه 
نم لابند  تف :  نم گـ هب  وا  تفگ :  شرتخد  يدـیمهف ؟  اجک  زا  ار  وا  ندوب  نیما  دیـشکالاب , هاـچ  زا  ار  بآ  ولد  ـی  یا هب تـنـهـ هک  یتسناد 

هب هک  تسین  یتعامج  نآ  زا  وا  هک  ـسـتـم  ناد ـن جـا  یا زا  دننک  یمن  هاگن  نانز  تشپ  هب  هک  میتسه  یموق  زا  ام  اریز  هدب ,  مناشن  ار  هار  وایب 
هرهب دازیمدآ  ياضعازا  يوضع  ره  يارب  (ص : )  ادـخ ـبـر  ما پـیـ تسوا ـ .  يراکتـسردو  تناما  هناشن  نیا  دـنزود و  یم  مشچ  نانز  نیرس 

 . تسا ندرک  هاگن  مشچ  يانز  تسانز ,  زا  يا 

 . هنادزد ياه  هاگن 

ار مدرم  ياه  يزور  دنواد ) خـ  ( : ) ع  ) ما عـلـی ـ ما دناد ـ .)) یم  دنراد , یم  ناهن  اه  لد  هک  ار  هچ  نآ  هنادزد و  ياه  هاگن  ادخ   :. )) نآرق
ما ـ ما دناد ـ . یم  دنراد , یم  ناهن  اه  هنیس  هک  ار  هچ  نآو  اه  مشچ  هنادزد  ياه  هاگن  اه و  سفن  رامـشو  اه  هدرک  اهرثا و  هدومرف و  میـسقت 
نآ هب  راگنا  هک  درگن  یم  يروط  يزیچ  هب  ناسنا  هاگ  هک  يا  هدـید  نیعالا : ـ ))  ۀـنئاخ  ملعی   )) هیآزا لاؤس  ـخ بـه  ـسا رد پـ ع ـ )   ) قدا صـ

(ص ادخ لوسر  البق  هک  ار  حرس  یبا  نب  دعس  نب  هّللادبع  نامثع ,  هکم  حتف  زور  رد  هنادزد ـ .  ياه  هاگن  يانعم  تسا  نیا  دنک ! یمن  هاگن 
(ص رب ـ ما دریگب پـیـ ناما  وا  يارب  ناشیا  زاات  دروآ  ترـضح  نآ  تمدخ  دوب , هدرک  رداصار  شلتق  نامرف  ـتـه و  ـس ـ ناد مدـلا  رودـهم  ار  وا  (

اما دـشکب  ار  درم  نآ  نانمؤم  زا  یکی  هکل  ات بـ دـنام  شوماخ  یتدـم  درک و  مرـش  دـنک  درار  وا  شهاوخ  هک  نیا  زا  دـید  ار  نامثع  یتقو  (
ناـیم رد  اـیآ  دومرف :  دوخ  ناراـی  هب  داد و  ناـما  ار  وا  درکن ) هّللادـبع  لـتق  هب  مادـقا  مه  یـسک  و   ) دـید ار  ناـمثع  ررکم  شهاوـخ  نوـچ 

متسیرگن یم  امش  نامشچ  هب  مادم  نم  ادخ , لوسر  يا  درک :  ضرع  ـر  ـش دا بـن بـ عـبـ ـد ؟ ـش ار بـکـ وا  دزیخرب و  هک  دوبن  يدرمناوجامش 
. دننک یمن  یمشچریز )  و   ) هنادزد هاگن  ناربمایپ  دومرف :   ( (ص ربمایپ مشکب  ار  وا  ات  مدوب  ام  هرا شـ ـ شار و مـنـتـظـ

 . نانز هب  ندرک  هاگن  زاوج  دراوم 

نآ هب  دـنوش  یهن  رگا  نانیا  نوچ  درادـن , یلاکـشارافک  تاهد و  نیـشن و  هیداب  هماهت و  نانز  ياهوم  هب  ندرک  هاگن  ع : )   ) قداص ماـما   ـ
ربمایپ درادن ـ . یعنام  دشابن , يدمع  هک  یتروص  رد  لقع ,  مک  نز  هناوید و  نز  ندب  وم و  هب  ندرک  ها  و نـگـ دو :  ـ مر فـ دـننک . یمن  هجوت 

 . تسین مارح  همذ  لها  نانز  ياه  تسد  واهوم  هب  ندرک  هاگن  ص : )   ) ادخ
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. دنکرپ مارح  زا  ار  شمشچ  هک  یسک 

هبوت هک  نیا  رگم  دـنادرگرپ  شتآ  زا  ار  وا  مشچ  تماـیق  زور  رد  دـنوادخ  دـنکرپ , مارح  زاار  دوـخ  مشچ  هک  ره  (ص : )  ادـخ ـبـر  ما پـیـ  ـ
زا اـی  دوخ  رهوشریغ  زا  ار  دوخ  مشچ  هک  يرادرهوش  نز  رب  تسا  تخـس  لـجوزع  دـنوادخ  مشخ  درادرب ـ . تسد  دوـخ  لـمع  زا  ودـنک 

. دنکرپ تسین  وا  مرحم  هک  یسک 

 . تدابع توالح  مشچ و  نتشهورف 

هب لاعتم  يادـخ  هک  نیا  رگم  دزادـنا  نییاـپ  اردوخ  مشچ  دـتفیب و  ینز  هب  شهاـگن  هک  تسین  یناملـسم  درم  چـیه  (ص : )  ادـخ ربماـی  پـ  ـ
سرت زا  هکره  سپ ,  تسا  سیلبادولآرهز  ياهریت  زا  یکی  ندرک  ها  نـگـ دبایب ـ . شیوخ  لد  رد  ار  نآ  ینیریـش  هک  دـهد  یتدابع  قیفوتوا 
هاگن ع : )   ) قداص ماما  دبایب ـ . شلد  رد  ار  نآ  توالح  هک  دـیامرف  اطع  ینامیاوا  هب  دـنوادخ  ددـنب  ورف  مرحمان )  زا   ) ار دوخ  مشچ  ادـخ 

رد دـنوادخ  ددـنب  ورف  ار  دوخ  مشچ  , وا ری  ـر غـ طا هن بـه خـ لجوزع و  يادـخ  رطاخ  هب  هکره  تسا  سیلبا  دولآرهز  ياهریتزا  یکی  ندرک 
ياهریت زا  يریت  ندرک ,  هاـگن  دوخراـگدرورپ : ـ  لوق  زا  (ص ـ )  ادـخ ربماـی  پـ دـشچب ـ . ار  شا  هزم  هک  دراد  ینازرا  وا  هب  یناـمیا  نآ  یپ 

ـ . دـبایب شیوـخ  لد  رد  ار  نآ  توـالح  هک  مهد  وا  هب  یناـمیا  شـضوع  رد  دـنک  كرت  ار  نآ  نم  سرت  زا  هک  ره  تسا  سیلبا  دوـلآرهز 
یتدابعوا يارب  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  دزادـنا , دورفار  دوخ  مشچ  دـتفیب و  ینز  ياـه  ییاـبیز  هب  شهاـگن  هک  تسین  یناملـسم  درم  هـیـچ 

نامسآ فرط  هب  ار  دوخ  مشچ  دتفیب و  ینز  هب  شهاگن  هکر  هـ ع : )   ) قدا ما صـ ـ ما دبایب ـ . شیوخ  لد  رد  ار  نآ  ینیریـش  هک  دروآ  شیپ 
. دروآ رد  وا  جاودزا  هب  نیعلاروح  زا  دنوادخ  هدزن  مهرب  مشچ  زونه  دهن , مه  رب  ار  نآای  دنک 

 . يدمع مود  هاگنو  تسا  هتساوخان  لوا  هاگن 

يا ع : ـ )   ) یلع هب  زین  وت ـ . دوس  هب  هن  تسوت  نایز  هب  مود  هاگن  تسوت و  قح  لوا  هاـگن  یلع ,  يا  ع : ـ )   ) یلع هب  (ص ـ )  ادـخ ربماـیپ   ـ
قح لوا  هاگن  اریز  هدـن ,  هماداار  لوا  هاـگن  سپ ,  یتسه  تما )  نیا  اـی  تشهب   ) نآ نینرقلاوذ  وت  تسا و  یجنگ  تشهبرد  وت  يارب  یلع , 
لوا هاـگن  تسوت ـ .  ناـیز  هب  مود  هاـگن  تسوت و  نآ  زا  لوا  هاـگناریز  زیهرپـب , هاـگن  زا  دـعب  هاـگن  زا  تسین ـ .  وـت  قـح  یمود  تسوـت و 
نایز هب  مود  هاگن  ـت ,  سو نآ تـ زا  لوا  ها  نـگـ ع : )   ) قدا ما صـ ـ ما دنک ـ . یم  ناریو  موس  هاگن  تسا و  يدمع  مود  هاگن  تسا ,  هتساوخان 

نآ زا  هاگن  نیلوا  اریز  نکم ,  لابند  مود  هاگن  اب  ار  لوا  هاگن  (ص : )  ادـخ ربمای  پـ تسا ـ .  تکاله  هیام  موس  هاـگن  وتدوس و  هب  هن  تسوت 
يدروم نینچرد   ) هک درک  رما  نم  هب  مدرک  لاؤس  یناهگان  هاگن  هرابرد  (ص )  ادـخ لوسر  زا  ـر :  یر جـ تسوت ـ .  نایز  هب  یمود  تسوت و 

هانگ هب  هنتف و  هب  يارب  دوخ  نیا  دراـک و  یم  لد  رد  توهـشرذب  هاـگن ,  زا  دـعب  هاـگ  نـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما منادرگرب ـ .  ار  ممـشچ  دوز )
هنتف و زاو  دینکن  لابند  مود  هاگن  اب  ار  نآ  اما  تسامـش ,  قح  نز  هب  امـش  هاگن  نیلوا  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما تسا ـ .  یفاک  شبحاص  ندناشک 

. دیشاب رذحرب  هانگ 

. دنیبب ار  ییابیز  نز  هک  ره 

ما ـ ما دوش ـ . رتسبمه  شرـسمه  اب  دـش  کیرحت   , هاگن رثا  رب  هکره  تسا  ناطیـش  زا  هاگن  هک  دـی  ـ ناد بـ مدر ,  يا مـ (ص : )  اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
رد تسا  هدید  هچ  نآ  ریظن  اریز  دوش , رتسبمه  دوخ  رـسمهاب  دورب و  دمآ , شـشوخ  وا  زا  دـید و  ار  ینزامـش  زا  يدرف  هاگره  ع : )   ) یلع

دناوخب و زامن  تعکر  ود  درادـن  نز  رگا  دـنادرگرب  نز  نآ  زاار  دوخ  مشچ  دـهدن و  هار  دوخ  لد  هب  ار  ناطیـش  تسه  زین  وا  دوخ  رـسمه 
دیامرف شیاطع  شیوخ  لضف  زا  هک  دـنک  تلاـسم  دـنوادخزا  هاـگ  نآ  دتـسرف و  تاول  ـ ـص وا  لآ  ربماـیپرب و  دـیوگ و  ادـخ  دـمح  رایـسب 

دلج 13 ۀمکحلا  www.Ghaemiyeh.comنازیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 173زکرم  هحفص 79 

http://www.ghaemiyeh.com


ییابیز نز  هک  دوب  هتـسشندوخ  باحـصا  نایم  رد  ع )   ) یلع ماما  تخاس ـ .  دهاوخ  فرطرب  ار  وا  زاین  دوخ  تفار  رهم و  يور  زا  دنوادخ 
نتـسیرگن نیا  درگن و  یم  هنادنمزآ  ناگنیرن  نیا  ناگدـید ,  دومرف :  تر  ـ ـض حـ ـتـنـد , خود وا  مشچ بـه  شنارای  درکروبع و  ناشرانک  زا 

رتسبمه شیوخرـسمه  اب  درک , بلج  دوخ  هب  ار  يو  رظن  هک  دـیدار  ینز  امـش  زا  یکی  هاـگره  سپ ,  دوش  یم  ناـنآ  نتخی  ـگـ نار ثعاـب بـ
زا ترـضح  نارای  تساناد  ردقچ  دشکبار , رفاک  نیا  ادخ  تفگ :  جراو  زا خـ يدر  مـ تسوا .  دوخ  نز  دننامه  ینز  زین  نز  نآ  اریز  دوش ,

. ؟  هانگ شیاشخبای  تسا ,  مانشد  مانشد ,  يازس  دیشاب , مارآ  دومرف :  ماما  دنشکب  ار  وا  هک  دنتسجاج 

. دنک یم  کمک  مشچ  نتشهورف  هب  هچ  نآ 

هب هاگنزا  ار  دوخ  مشچ  ار  ـ یز درکن , ظفح  ار  دوخ   ( هانگ مرحماـن و  زا   ) مشچ نتـشهورف  نوچ  يزیچ  اـب  سک  چـیه  ع : )   ) قداـص ماـما   ـ
یبا نب  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  دـنک . هدـهاشم  شیوخ  لد  رد  ار  دـنوادخ  لالج  تمظع و  البق  هک  نیا  رگم  دراد  یمن  زاب  ادـخ  ياه  مارح 

تردـق نتفرگ  رظن  رد  اـب   : دومرف تفرگ ؟  کـمک  ناوـت  یم  يا  هلیـسو  هچزا  هاـنگ )  زا   ) مشچ نتـشهورف  يارب  دـش :  لاؤـس   ( ع  ) بلاـط
یم هتخادرپ  ادخ  ناقاتشم  فصو  هب  ایند , مدرم  تاقبط  ندرمشرب  زاد  بـعـ ع ,)   ) ما عـلـی ـ ما تسا ـ .  هاگآ  وت  ياه  یناهنرب  هک  يدنوادخ 

ـن یا يا  تذ هـ مارح و لـ ندـید  زا   ) ار ناشناگدـید  ( زیخاتـسر  ) تشگزاـب زور  داـی  هـک  دـننام  یم  یقاـب  دـنچ  ینادرم  مـجنپ )   : ) دـیامرف
یخرب دـننازیرگ و  مدرم  زا  نانآ  زا  یخرب   , سپ دزاس  یم  يراـج  ار  ناـشیاه  کـشا  رـشحمزور  زا  سرت  دـناشوپ و  ور مـی  فـ ـی )  نا جـهـ

ـف ـصو رد  دـنمدرد ـ . نیگهودـنا و  یخرب  هتـسشن و  اعد  هب  صالخا  يور  زا  یخرب  هتـسب و  ناهد  شوماـخ و  یخرب  ناـسرت و  روهقم و 
هک دنا  هدرک  یشناد  فقوار  شیوخ  ياهشوگ  دنا و  هتسب  ورف  هدومرف  مارح  نانآ  رب  دنوادخ  هچ  نآ  زا  ار  دوخ  ناگدید  ناراگزی : ـ  ـ هر پـ

 . تسادنمدوس نانآ  لاح  هب 

. دنک یم  دایز  ار  مشچ  رون  هچ  نآ 

ـ . ابیز تروص  هب  ندرک  هاگن  ناور و  بآ  هب  ندرک  هاگن  هزبس ,  هب  ندرک  هاگن  دـنک :  یم  دایزار  مشچ  رون  زیچ  هس  ع : )   ) مظاـک ما  ـ ما  ـ
. راز هزبس  هب  هاگنو  يراوس  لسع و  زین  تسا و  رطاخ  طاسبنا  بجوم  شوخ ,  يوب  ع : )   ) یلع ماما 

 . هرظانم

 . هرظانم

نب نارمح  میدش  عمج  ترـض  نآ حـ تمدـخ   ( ع  ) قداص ماما  ردـقلا  لیلج  ناتـسود  زا  یتعامجاب  نارمح :  نارـس  هز و مـحـمـد پـ حـمـ  ـ
نخس وت  ارچ  دومرف :  وا  هب  ترضح  تفگ  یمن  يزیچ  دوب و  تکاس  نارمح  میدش و  هرظانم  ثحب و  رد  قرغ  ام  دوب  ام  نایم  رد  زین  نیعا 

ترضح میوگن  ینخسدیتسه  امش  هک  یسلجم  رد  هک  ما  هدروخ  دنگو  مدو سـ نا خـ بـه جـ مرور ,  ـ ـس درک :  ضرع  نارمح ؟   , ییوگ یمن 
اب ندرک  هرظانم  ایآ  دیسرپ  هک  را  ـخ بـه طـیـ سا رد پـ ع ـ )   ) قدا ما صـ ـ ما وگب ـ . نخـس  الاح  ینک ,  تبحـص  مداد  هزاجا  وت  هب  نم  دومرف : 

هاگره دیآ و  دورف  مه  یبوخ  هب  دیآرد  زاورپ  هب  هاگره  هک  یسک  تسیندنیاشوخان  وت  لاثما  يا  ـحـبـت هـ ـص تسادنیاشوخان : ـ ؟  مدرم 
ماما هب  یلعالادب  عـ میرادن ـ .  شوخان  ار  وا  ياه  ندرک  هرظانمام  دـشاب  هتـشاد  یتردـق  نینچ  هک  یـسک  دـیآردزاورپ  هب  یبوخ  هب  دنیـشنب 

هرظانم  : دومرف ترـضح  دـنریگ  یم  هدرخ  ار بـر مـن  راک  نیا  مدرم  یلو  منک ,  یم  هرظاـنم  ثحب و  مدرم  اـب  نم  : درک ضرع  ع )   ) قداـص
 , تسا بوخ  دوش ) یمن  بولغمو  موک  هر و بـحـث مـحـ ـ ظا رد مـنـ  ) زاور مـی کـنـد سپسو پـ دنیـشن  یم  هک  وت  نوچ  یـسک  يارب  ندرک 

؟ ربخ هچ  رایط  نبازا  لوحا : ـ  رفع  ـ جو ـ با بـه  ع ـ )   ) قدا ما صـ ـ ما تسین ـ .  بوخدیآ  یمنردزاورپ  هبرگیدودنیـشن  یم  هک  یـسک  يارب  اما 
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تیب لهاام  زا  يو  هک  ارچ  دـناسرب , وا  هب  یمرخ  تمحردـنوادخ و  دـنک  شتمحر  دـنوادخ  دومرف :  ترـضح  تفر  ایند  زا  مدرک :  ضرع 
رترب نارگید  زا  دنتسه کـه  یهورگ  مدرم  زا  يا  هقبط  ره  نایم  رد  لیمک ,  يا  : ـ  لیمک هب  شرافـس  رد  ع ـ )   ) یل ما عـ ـ ما درک ـ . یم  عافد 

, دنتفگ وت  هب  يدـنیاشوخان  نخـس  رگا  نک و  زیهرپ  اه  نآ  هیاپ  نود  تسپ و  ياه  هورگ  اب  ندرک  هرظانم  ثحبزا و  سپ ,  دـنرتدنمجرا  و 
باـطخ فرط  ار  ناـشیا  ناـنادان  هاـگره  و   :)) تسا هدوـمر  نا فـ ـ ـش ـ یا ـف  ـصو رد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  شاـب  یناـسک  زا  نـک و  يراـبدرب 
رازتشک نآ  هرابرد  هک  یماگنه  نکدای )   ) ار نامیلـسو  دواد  و   )) هیآ هرا  ـ برد ـر(ع ـ )  قا ما بـ ـ ما دنهد ـ .)) یم  خساپ  تمیالم  هب  دنهدرارق ,

يد ـیـ سا زا  میدنامهف ـ .))  نامیلس  هب  ار  نآ  سپ   )) دندرک یم  هرظانم  ثحب و  هکل  بـ ـد , ندر يرواد نـکـ نآ هـا  ـد : ـ )) ندر يرواد مـی کـ
ثحب نم  اب  ات  تسه  یسک  ملاع  برغ  قر تـا  ـ ـش زا  هک  منادب  رگا  تفگ :  یم  قرزا  عفان  نب  هّللادبع  هک  تسا  لوقنم  رـشبم  نب  دمح  و مـ

هب متفر  یم  وا  شیپ  ثحب )  يارب   ) متـسشن و یم  شیوخ  بکرم  رب  درکن , ـتـم  ـس نانآ  قحرد  تشک و  قح  هب  ار  نایناورهن  یلع  هک  دـنک 
 , ـت ـسو ینادان تـ هناشن  نیلوا  نیا  دـنتفگ :  تسه ؟  یملاع  وا  نادـنزرف  نایم  رد  رگم  تفگ :  هچ ؟  ـد  ـشا دـنزرفرگا عـلـی بـ دـنتفگ :  وا 
نب یلع  نب  دـمحم  دـنتفگ :  تسیک ؟  اه  نآ  ملاع  , رـضاح لاـح  رد  تفگ :  دـشاب ؟ هتـشادن  دوجو  ملاـع  ناـنآ  ناـیم  رد  دوش  مـگـر مـی 

زا دـش و  هنیدـم  دراو  داتفا و  هار  هب  (ع )  رقاب ماما  اب  رادـید  دـصق  دوخ بـه  نارای  زا  ناروالد  ناـگرزب و  اـب  هّللادـبع  ع )   ) یلع نب  نیـسحلا 
وا دومرف :  ترضح  دهاوخ  یم  یبایفرش  هزاجا  هدمآ و  عفان  نب  هّللادبع   : دندرک ضرع  ترض  تساوخ بـه حـ یبایفرش  هزاجا  رقاب  ترضح 

هتفگ در  ـن مـ یا مو ,  ـ ـش تیادـف  درک :  ضرع  یفوکریـصبوبا  دراد ؟ راـک  هچ  نم  اـب  دـیوج , یم  يرازیب  مرد  زا مـن و پـ زور  ـب و  ـش هک 
هدرکن متس  نانآ  قح  رد  تشک و  قح  هب  ار  نای  ـ ناور یلع نـهـ دنک  ثحب  وا  اب  هک  دشاب  یـسک  ملاع  برغ  ات  قرـش  زا  دنادب  رگا  هک  تسا 

يرآ درک :  ضرع  ریـصبوبا  تسا ؟  هدـمآ  نم  شیپ  هرظانم  يارب  ینک  یمرکف  دو :  ـ مر فـ (ع )  رقاب ماـما  مورب  وا  شیپ  ثحب  يارب  مرـضاح 
اب عفان  نب  هّللادـبع  دـعب , زور  حبـص  ایب  ام  دزن  دـش  هک  ادرف  وگب :  يو  هب  روایب و  نییاپ  ار  وا  هنب  راـب و  ورب و  مـالغ ,  يا  دومرف :  ترـضح 
ود هک  یلاح  رد  هاگ  نآ  درک و  عمج  ار  همهو  داتـسرف  راصنا  نارجاهم و  نادـنزرف  هیلک  یپ  رد   ( (ع رقاب ماـما  دـمآ و  شباحـصا  ناـگرزب 

شیاتـس ساپـس و  دومرفو :  درک  ناـنآ  هب  ور  دـمآ و  مدرم  ناـی  هب مـ دیـشخرد  یم  هاـم  يا  هراـپ  دـننام  دوب و  هدیـشوپ  گـنر  یلگ  هماـج 
رد هچ  نآ  دریگ و  یمنارف  باوخ  ترچ و  ار  وا   )) هک ار  يدنوادخ  شیاتـس  ساپـس و  دیرفآ  ار  نامز  تیفیکو و  ناکم  هک  ار  يدـنوادخ 
هک مهد  یم  یهاوگ  و  زابنا ) یب  تسا و  هناگی   ) تسین هّللا  زج  يدوبعم  هک  مهد  یم  یهاوگ  و  تسوا ))  نآزا  ـت  سا ـیـن  مز اه و  نامسآ 

ار ام  شیوخ  توبن  اب  هک  ار  يدنوادخ  شیاتسو  ساپ  دش سـ شنومنهر  تسار  یهار  هب  ودیزگرب  ار  وا  تسادخ و  هداتسرف  هدنب و  دمحم 
ع  ) بلاط یبا  نب  یلع  زا  یتبقنمامـش  زا  کیره  راصنا , نار و  ـ جا ناد مـهـ ـ نزر هور فـ يا گـ دینادرگ  ام  هژیو  ار  شتیالو  دیـشخب و  تمارک 

نانیا لوق  زا  ار  بقانم  نیا  دوخ  نم  تفگ :  هّللادبع  دندرک  وگزابار  بقانم  نآ  کیاکی  دنتـساخر و  مدر بـ مـ دیوگب . ودزیخرب  دـناد  یم  ( 
ثیدح هب  ات  دندر  ـمـ ـشر ار بـ ع )   ) بقانم عـلـی نانچمهراضح  دش  رفاک  مکح  ود  هب  تیمکح  ندراذگاوزا  دعب  یلع  اما  منک  یم  تیاور 

ادـخ و دراد و  یم  تسود  ار  وا  لوـسرو  ادـخ  مرا کـه  ـپـ ـس يدر مـی  تسد مـ هب  ار  مچرپ  نیاادرف   : )) دوـمرف ربماـیپ  هـک  دندیـسر  ربـیخ 
هب (ع )  رقاب ماما  دیامرف )) بیصن  ار  حتف  وا  تسد  هب  دنوادخ  ات  ددرگ  یمنرب  تسا و  هدنزیرگان  یمجاهم  دنراد , تسود  ار  وازین  شلوسر 

(ع رقاب ماما  دشرفاک . ادعب  یلع  اما  تسین  نآ  رد  يدیدرت  دراد و  تقیقح  تفگ :  هّللادبع  ییوگ ؟  یم  هچ  ثیدـح  نیا  هرابرد  دومرف :  وا 
تـشاد یم  تسود  ار  بلاط  یبا  نب  لجوزعدـنوادخ عـلـی  هک  يزور  نآ  رد  هک  وگب  نم  هب  دنیـشنب , تگوس  هب  تردام  دومرف :  وا  هب  ( 

نآ رد  هک  وگب  نم  هب  دومرف :  (ع )  رقاب ماما  سرپب  هرابود  تفگ :  عفان  ـن  با تسناد ؟  یمنای  تشک  دهاوخ  ار  نایناورهن  وا  هک  تسناد  یم 
؟  تسناد یمن  ای  تشکدـهاوخ  ار  ناـیناورهن  وا  هک  تسناد  یم  تشاد ,  یم  تسود  ار  بلاـط  یبا  نب  یل  لـجوزع عـ دـنوادخ  هک  يزور 

يارب تشاد  تسودار  وا  ادخ  ـا  یآ تروص  نیا  رد  دومرف :  ترضح  تسناد  یم  تفگ :  اذل  ما  هدش  رفاک  هن  میوگبرگا :  تفگ :  عفان  ـن  با
لمع وا  ناـمرف  ـت و  عا ـن کـه بـه طـ یا يار  بـ  : گـفـت وا ؟ یناـمرفان  تیــصعم و  هـب  هـک  نـیا  يارب  ایدــنک  لــمع  شتعاــط  هـب  هـک  نـیا 

زا دادماب  دیپس  هتـشر  ات   : )) تفگ یم  هک  یلاح  رد  تساخر  ـع بـ فا ـن نـ با يدرو  ـت خـ ـس ـکـ ـش هک  زیخرب  سپ  دومرف :  رقاب  ترـضحدنک 
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زا لاؤس  هب  خساپ  رد  (ع )  رقاب ماما  دهد ـ . رارق  اجک  رد  ار  دوخ  تلاسر  هک  دناد  یم  رتهب  ادخ  دوش )) رادومن  امش  رب  بش )   ) هایـس هتـشر 
ود نآ  یلو  میداتسرف  نانآ  يوس  نت  ود  هک  هاگ  نآ  دندمآ  اج  نادب  نالوسر  هک  ار  يرهش  نآ  مدرم  ناتساد  نزب  لثم  نانآ  يارب  و   )) هیآ

 ((, میا هدش  هداتسرف  يربمایپ  هب  امش  يوس  هب  ام  دنتفگ :  نالوسر  سپ  میدرکدییات  ار  نانآ  نی  ـ مو ـ ـس هداتـسرف  اب  ات  دنتـشادنپ  نزغورد  ار 
انـشآ و ان  ناشیار  ـد کـه بـ ندروآ ینانخـس )  و   ) ییاهزیچ مدرم  يارب  نانآ  داتـسرف و  هیکاطنا  رهـش  مدرم  يوس  هب  درمود  دنوادخ  دومرف : 
وا داتـسرف و  يرگ  ـ ید لو  ـ ـسر ـد  نواد ـد خـ ندر ـی کـ ناد ـ نز هدـکتب  رد  ریگتــسد و  ار  اـه  نآ  دـنتفرگ و  مـشخ  ود  نآ  رب  اذـل  دوـب  هناـگیب 

ینابایب رد  هک  متـسه  يدرم  نم  تفگ :  داتـسیا , هاشداپ  هاـگرد  رب  یتقو  دـینک  ییا  ـنـمـ هار هاـشداپ  خاـک  هب  ارم  تفگ :  دـش و  رهـشدراو 
هاش دندناسر  هاشداپ  شوگ  هب  ار  وا  نخـس  متـسرپب  ار  هاشداپ  يادخ  هک  مدـش  دـنم  هقالع  اما  مدـنارذگ ,  یم  تدابع  هب  ار  دوخ  راگزور 

 : تفگود نآ  هب  دنام و  اج  نآ  رد  دوخ  را  ود یـ لاس بـا  کی  وا  دندرب  اج  نآ  هب  ار  درم  نآ  دیربب  هدکتب )   ) نایادخ هناخ  هب  ار  وا  تفگ : 
تفگ اه  نآ  هب  سپـس  دـیدشن  دراو  ارادـم  هارزا  ارچ  دروآرد  رگید  نید  هب  ینید  زا  ار  يدرم  ناوت  یم  هک  تسا  يرایـشوه  تراهم و  اـب 

ارم مـی يادـخ  وت  هک  ما  هدینـش   : تفگ وا  هب  هاـشداپ  دـندرب  هاـشداپ  روضح  هبار  وا  هاـگ  نآ  دیـسانش  یمن  ار  هک مـ دـینک  دومناو  ناـنچ  :
دبعم رد  اـما  مرادـن ,  یتـجا  نم حـ اـهاشداپ , تفگ :  درم  یهاوخ ؟  یم  هچ  وـگب  ـالاح  یتـسه ,  نم  ردارب  وـت  سپ  نیا  زا  يا  هدـیت  ـ ـسر پـ

هب ارم  تسا و  لطاب  نم  ـن  ید ـنـد  یو ـد و مـی گـ نا هد  ـ مآ دزن مـن  درم  ود  نیا  تفگ :  هاشداپ  دنا ؟ هدرک  هچ  اه  نآ  مدید  درم  ود  نایادخ 
ام دوب  ود  نآ  اـب  قح  رگا  اـت  دـیهد , بیترت   ( یقطنم و   ) وکین يا  هرظاـنم  اـهاشداپ , تفگدرم :  دـننک  یم  توعد  ینامـسآ  ییادـخ  يوس 

تـسود دـندش  دراووا  رب  نوچ  داتـسرف  رفن  ود  نآ  یپ  رد  هاشدا  پـ دـنیآرد . ام  نییآو  نید  هب  اه  نآ  دوب  ام  اب  قح  رگا  میوش و  اه  نآوریپ 
اه نامـسآ  هک  مینک  توعد  يدـنوادخ  شتـسرپ  تدابع و  هب  اـت  میا  هدـمآ  دـنتفگ :  ـد ؟ یا هد  ـ مآ هچ  ياربامـش  تفگ :  ناـشیا  هب  ود  نآ 

دنایور یم  ار  اه  هویم  ناتخرد و  ودهد  یم  لکش  دوخ  هاوخلد  هب  ار  نآ  دنیرفآ و  یماه  نادهز  رد  دهاوخب  نآ چـه  هد و  ـ یر ـ فآ ار  نیمزو 
ار ییاـنیبان  رگا  دـینک , یم  توـعد  شتداـبعو  وا  هـب  هـک  ـمـا  ـش ياد  ـن خـ یا ـا  یآ ود گـفـت :  نآ  وا بـه  دتـسرف . یم  ناراـب  نامـسآ  زا  و 
 : تفگ درم  نآ  دنک  هتبلا چـنـیـن مـی  دهاوخب  وا  دنکب و  ار  راک  نیا  مینکاضاقت  وا  زا  رگا  دـنتفگ :  دـنادرگ ؟ شیانیب  دـناوت  یم  میروایب 

ناتیادخزا تفگ :  ود  نآ  هب  دندروآ  ار  یص  ـنـیـن شـخـ چد ـ یروا میارب بـیـ تسا ,  هتشادن  ییانیب  هاگچیه  هک  ار  ییانیبان  صخـش  اهاشداپ ,
هب دـش و  زاب  انیبان  نآ  مشچ  ود  ره  ناـهگان  دـندناوخزامن , تعکر  ود  دنتـساخر و  ود بـ نآ  ـد  نادر ـ گر ـ بوا هب  ار  درم  نیا  ییاـنیب  دـیهاوخب 
زا رـس  سپـس  درک و  يا  هدجـس  درم  نآدوخ  دندروآ  ار  يرگید  دیروایب  يرگید  يانیبان  , اهاشداپ تفگ :  درم  نآ  تسیرگن  یم  نامـسآ 

میارب یتخت  نونکا  نانآ  تجح  ربارب  رد  دوب  زا مـا  نیا هـم حـجـتـی  اهاشداپ ,  : تفگ درم  نآ  دش  انیب  انیبان , نآ  ناهگان  تشادرب  هدـجس 
دش و دنلب  تخت  هیاپ  ود  ناهگان  دندرک , اعد  ادخ  هاگرد  هب  ودندناوخ  زامن  ود  نآ  درک  ییاضاقت  ود  نآ  زا  وا  ودندروآ  شیارب  دـیروایب 
درک و يا  هدجـس  لوا  راب  دـننام  درم  نآ  دـندروآ  شیاربدـیروایب  میارب  رگید  یتخت  اهاشداپ , تفگدرم :  درک  نتفر  هار  هب  عور  ـ ـش تخت 

یقابرگید راک  کی  کنیا  میداد  هئارا  ناـنآ  تجح  دـننام  هب  زین  اـم  دـندروآ و  تجح  ود   , ناـنآ هاـشداپ ,  يا  تفگ :  داـتفا  هار  هب  تخت 
رـسپ کی  اهنت  ناطلـس  هک  ما  هدینـش  اهاشداپ , تفگ :  سپـس  میآ .  یم  رد  اه  نآ  نید  هب  نمدنداد  ماجنا  ار  نآ  اه  نیا  رگا  تسا ,  هدنام 

هب وت  اب  زین  نم  تفگ :  هاشداپ  مهن  یم  ندرگ  اه  نآ  نید  هب  نم  دـینادرگ  هدـنز  ار  وا  درم  ود  نیا  يادـخرگا  ـالاح  تسا  هدرم  هک  هتـشاد 
نا ـتـ یاد زا خـ امــش  هدرم و  هاـشداپ  رــسپ  تـسا  هدــنام  یقاـب  راـک  کـی  نـیمه  تـف :  ود گـ نآ  ها بـه  نآ گـ ـم  یآ رد مـی  اــه  نآ  نـید 

ـر ـس ها  نآ گـ ـد و  ندروآ يا  ـی بـه جـ نالو يا طـ هدجـس  دنداتفا و  هدجـس  كاخ  هب  ادخ  ربارب  رد  ود  نآ  دنادرگ  هدنز  ار  وا  اتدـی  ـ هاو بـخـ
هتساخرب شیوخ  روگزا  تر  اد پـسـ ـت خـ ساو ـد کـه بـه خـ ید ـی  هاو خـ  , ـت ـسر تدنزرف بـفـ ربق  دزن  دنتفگ :  هاشدا  ـتـنـد و بـه پـ ـشادر بـ

یم ار  دوخر  ـ ـس كاخ  درگ و  تسا و  هدمآ  نوریب  شربق  زا  هاشداپ  رـسپ  هک  دـندید  دـندرک  یم  هاگن  دـنتفر و  ناتـسرو  هب گـ مدرم  تسا 
مه مدوب و  هدرم  نم  تفگ :  مدنزرف ؟  تسا  هنوگچ  تلاح   : دیـسرپ هاشداپ  تسوا  دوخ  دنزرف  هک  دـید  , دـندروآ هاشداپ  دزن  ار  وا  دـناکت 

هاشداپ درک  هدنزارم  مه  ادخ  دنادرگ و  هدنز  ارم  دنهاوخ  یموا  زا  دنا و  هداتفا  هدجـس  هب  مراگدرورپ  هاگـشیپرد  درم  ود  هک  مدید  نونکا 
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نآ ـر  بار زا بـ یکی  یکیاهدرم  دنور  ارحص  هب  مدرم  همه  داد  روتسد  هاشداپ  يرآ  تفگ :  یـسانش ؟  یم  ین  ـبـیـ بار رفن  ود  نآ  رگا  تفگ : 
زا دعب  تسین  نیا   , تسین نیا  تفگ :  درک و مـی  یم  هاگن  هاشداپرـسپ  نک  هاگن  بوخ  تفگ :  یم  وا  هب  شردپو  دندرک  یم  روبع  ـر  ـس پـ

درک و هراشا  وا  هب  دوخ  تسد  اـب  هاـشداپ  رـسپ  دـنداد  روبع  شربار  ـ بزا ار  رفن  ود  نآ  زا  یکی  دنتـشذگ  وا  لـباقمزا  يداـیز  رامـش  هک  نآ 
یمود نآ  نیا ,  تفگو :  دـید  ار  يرگید  نآ  هک  نآ  ات  دـندنارذگ  شلباقم  زا  ار  يدایز  هدـع  ـگـر  ید راب  تساه  نآزا  یکی  نیا  تفگ : 

هچ نآ  هک  متـسناد  مدروآ و  ناـمیا  نت  ود  امـش  يادـخ  هب  نم  کـنیا   : تفگ رگید  لوـسر  ود  نآ  راـی  ربماـیپ  نآ   , ماـگنه ـن  یا رد  تسا 
. دندروآ نامیا  یگمه  زین  وا  روشک  مدرم  مدروآ و  نامیا  رفنود  امش  يادخ  هب  مه  نم  تفگ :  زین  هاشداپ  تسا  قح  دیا  هدروآ 

. درک توعد  هرظانم  هب  ار  ناشیا  هک  یسک  هب  ماما  خساپ 

هار مهاگآدوخ و  نید  هب  نم  درم , يا  دومرف :  ترضح  مینک  هرظانم  نید  هرابرد  رگیدکی  اب  ات  نیشنب   : تفگ ع )   ) نیـسح ماما  هب  يدرم   ـ
انامه هلداجمو ؟  ثحب  هب  هچ  ارم  نک ,  لیـصحت  ار  نآ  ورب و  يراد  یهاـگآ نـ تنید  هب  تبـسن  وت  رگا  تسا  نشور  مولعم و  میارب  تسار 

ناوتان مدآ  وت  هکدننکن  رکف  ات  نک  هرظانم  مدرم  اب  نید  هرابرد   : دیوگ یم  دناوخ و  یم  وا  شوگ  رد  دنک و  یم  هسوسو  ار  یمدآ  ناطیش 
 . یتسه ینادان  و 

 . یگزیکاپ

 . یگزیکاپ هب  قیوشت 

 ( : ع  ) یلع ما  ـ ما دراد ـ . تسود  ار  یگزیکاپو  تسا  هزیکاپ  دراد , تسود  ار  كاپ  صخـشو  تسا  كاپ  دنوادخ  (ص : )  اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
دنوادخ اریز  دیـسرب , ناتدوخ  عضو )  رـس و   ) بـه دیزاس , هزیکاپ  تسا  نارگید  رازآ  هیام  هک  یعوبطمان  يوب  زا  بآ  هلیـسو  هب  ار  ناتدوخ 

ار اه  ندب  نیا  (ص : )  ادخ رب  ـ ما پـیـ دراد ـ . ترفن  دوش  یم  رازیب  يوزا  دنیشن  یم  وا  اب  هک  ره  هک  دوخ  دیقال  تشلپ و  ناگدنب  زا  لجوزع 
نایم رد  يا  هتشرف  هک  نیا  رگم  دباوخب  هزیکاپ  یندب  اب  بش  هک  تسی  يا نـ هدنب  چیهاریز  دنادرگ , هزیکاپ  ار  امـش  دنوادخ  دیزاس , هزیکاپ 

ار تا  هدنب  ایادخ , دیوگ :  هتشرف  نآ  هک  نیا  رگم  دخرچ  یمن  ولهپ  نآ  هب  ولهپ  نیا  زا  زا شـب  ـتـی  عا چیه سـ دباوخ و  یم  يو  ابوا  هماج 
ـ . دـنتفا رد  تکاله  هب  تشلپ  فیثک و  ناـمدرم  دـیقال ـ . فیثک و  هدـنب  تسا  دـب  هچ  تسا ـ .  هدـیباوخ  هزیکاـپ  یندـب  اـب  هکاریز  زرماـیب ,

ـن یا ـا  یآ دو :  ـ مر دو فـ مـهرد بـ هدـیلوژ و  شیاـهوم  هـک  داـتفا  يدرم  هـب  شمــشچ  دـمآ و  اـمدزن  (ص )  ادـخ لوـسر  هّللادــبع :  نبرباـج 
 , تـشاد نـت  هـب  نـیکرچ  ییاـه  ساـبل  هکدــیدار  يرگیددرمو  ـب کـنـد ــ ؟ تر ـ مار دو  يا خـ ـ هو نآ مـ در کـه بـا  اد نـکـ يز پـیـ ـیـ چدر مـ

نیکرچ و يا  هماج  هدیلوژ و  ییاهوم  هک  دید  ار  يدرم  (ص )  ادخ ربمای  پـ دیوشب ـ . ؟ ار  شـسابل  هک  هدرکن  ادیپ  یبآدرم  نیا  ایآ  دومرف : 
ندرک وراج  (ع : )  رقاب ماما  تسا ـ .  نیدزج  تمعن  نتخاـس  راکـشآ  ادـخ و  ياـه  تمعنزا  هدافتـسا  دومرف :  تشاد ,  یبترماـن  عضوو  رس 
ربماـیپ دوـش ـ . یم  يزور  بلج  ثعاـب  لزنم ,  رد  وـلج  ندزوراـج  فرظ و  نتـسش  ع : )   ) قداـص ماـما  درب ـ . یم  نـیب  زا  اررقف  اـه  قاـتا 

دیرادن و هگن  دوخ  ياه  هناخ  رد  بش  ار  هلا  ـ بز دوش ـ . یم  ناطیـش  هنال  هک  اریز  دینکن , عمج  طایح ) ) رد تشپ  ار  هبورکاخ  (ص : )  ادـخ
هنال تسامـش  ياه  قاتا  رد  هک  یتوبکنع  ياه  هناخ  تسا ـ .  ناطیـش  هگنمیـشن  هلابز  اریز  دـینک , لـقتنم  هناـخ  زا  نوریب  هب  زور  رد  ار  نآ 

. دروآ یم  رقف  هناخ  رد  نآ  نتشاذگ  یقاب  اریز  دینک , زیمت  توبکنعرات  زا  ار  دوخ  يا  قا هـ ـ تا ع : )   ) ما عـلـی ـ ما تسا ـ .  نیطایش 

 . یگزیکاپ مالسا و 

تسا هدرکانب  یگزیکاپ  هیاپرب  ار  مالسا  لاعتم  يادخ  هک  اریز  دینک , هزیکاپ  دیناوت  یم  هک  يا  هلیسوره  اب  ار  ناتدوخ  (ص : )  ادخ ربمایپ   ـ
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یسک هزیکاپ  صخش  زج  اریز  دیشاب , هزیکاپ  مهامش  سپ  تسا  هزیکاپ  مالسا  انامه  دشاب ـ . هزیکاپ  هک  یسک  رگم  دورن  تشهب  هب  زگره  و 
 . تسا ناربمایپ  قالخا  زا  یگزیکاپ  (ع : )  اضر ماما  دراد ـ . تسود  ار  هزیکاپ  دباع  دنوادخ , دور ـ .  یمن  تشهب  هب 

 . سابل یگزیکاپ  هب  قیوشت 

, دـشوپ یم  يا  هماج  هکره  (ص : )  ادـخ ربمایپ  تسا ـ .  زامن  یگزیکاپ  بجوم  درب و  یم  ار  هودـنا  مغ و  هزیکاپ  سابل  ع : )   ) یلع ماـما   ـ
دوش فیثک  هاگره  دیوگ و  یم  ( ادخ  ) حیبست سابل  هک  یناد  یمن  رگم   , يوشب ار  سابل  ود  نیا  هشیاع ,  يا  دراد ـ . هگن  هزیکاپ  ار  نآ  دیاب 

. دتسیا یمزاب  حیبست  زا 

 . مظن

 . مظن

همه امـش و  درک : ـ  ع )   ) نیـسح نسح و  هب  هّللا ,  هنعل  مجلم  نبا  تسد  هب  ندروخ  تبرـضزا  سپ  ـیـتـی کـه  ـصو رد  ع ـ )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
لوسر ریشب :  نب  نامعن  منک ـ .  یم  شرافـس  ناتراک  رد  نتـشاد  مظن  ادخ و  ياوقت  هب  دسر , وا  هب  ما  هتـشون  ار  هک  ره  مناسکو و  نادنزرف 

لفاغ وا  زا  ام  دـید  هک  نآات  دـنک  یم  ـب  تر مـ نادر )  رد تـیـ  ) ار اهریت  ییوگ  هک  درک  یم  مظنم  يروط  ار  ام  زاـمن )  ) فوفـص  ( (ص ادـخ
دومرف تسا  هدروآولج  ار  شا  هنیس  يدرم  دید  هک  دیوگب  مارحالا  ةر  ـت تـکـبـیـ ساو دمآ و خـ نوریب  زامن ) يارب   ) يزور سپـس  میا  هدش 

یلع ماما  دیوش ـ .) یم  فالتخاراچد   ) دنک یم  نادرگور  مه  زا  ار  امشدنوادخ  هنرگ  دینک و  مظنم  ار  دوخ  فو  ,صـفـ اد ناگدنب خـ يا  : 
 . تسامش نایم  یهدناماس  مظن و  ثعاب  امش و  درد  ياود  هتشذگ و  زا  نخس  هدنیآ و  ملع  نآ  رد  هک  دینادب  : ـ  نآرق فصو  رد  (ع ـ ) 

 . تمعن

. دنوادخ رامش  یب  ياه  تمعن 

انامه دیروآرد  رامـش  هب  ار  نآ  دیناوت  یمن  دینک , هرامـش  ار  ادـخ  تمعنرگا  درک و  اطع  امـش  هب  دـیتساوخ  وا  زا  هچ  نآ  و هـر   :. )) نآرق
دنوادـخ اـنامه  دـیروآ  رد  رامـش  هبار  نآ  هک  دـیناوت  یمن  دـینک , هرامـش  ار  ادـخ  تم  ـر نـعـ گا و   ((. )) تسا ساپـسان  هشیپ  متـس  ناـسنا 
شرامـش ناگدنرامـشو ,  دنیاینرب  وا  شیاتـس  سپ  زا  ناگدنیوگ  هکار  يدنوادخ  شیات  ـ ـس ع : )   ) ما عـلـی ـ ما تسا ـ .  نابرهم  هدـنزرمآ 

دنناوتن . ار  شیاه  تمعن 
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ناوت سک  چیه  ـی کـه بـه  یاد تسا خـ هزنم   : دومرف یم  دناوخ  یم  ار  اهوصحت )) هّللا ال  ۀـمعناودعت  نا  و   )) هیآ هاگره  (ع )  داج ـ ـس ما  ـ ما  ـ
تردـق سک  چـیه  هب  هک  نانچمه  دـن , ـ ناو ـ تا ـ نوا يا  تخانـش نـعـمـت هـ زا  دـننادب  هک  هزادـنا  نیمه  رگم  دادـن  ار  شیاه  تمعن  تخانش 

هک هتکن  نیا  زا  ار  نافراع  یهاگآ  لجوزعدنوادخ  سپ  دنناوتان  وا  كاردا  زا  دـننادب  هک  هزادـنا  نیمه  رگم  دادـن , ار  شیوخ  تخانـشرب 
ناشیا يرازگـساپ  ـ ـس هلزنم  هب  ار  ریـصقتزا  ناشیهاگآ  نامه  داد و  رارق  ینادردـق  دروم  , دنرـصاق وا  رکـش  ندروآ )  و بـه جـا   ) تخانـشزا

یم اریز  داد , رارق  ناـمیا  هلز )  بـه مـنـ  ) ار نا  تسناد و هـمـ دـنبای , یمن  رد  ار  وا  هـک  هـتکن  نـیا  زا  ار  ناـملاع  مـلع  هـک  ناـنچمه  دادرارق 
هنوگچ , دنباین تسد  شتدابع  تیاهن  هب  شقلخ ,  زا  کی  چیه  تفر  دـنناوت  ـ نر ـ تار نآ فـ زا  تسا و  نیمه  ناگدـنب  ناوت  هزادـنا  هک  تسناد 

رد ع ـ )   ) ما عـلـی ـ ما تساه ـ .  فرح  نیازارترب  یسبدنوادخ  تسین ؟  یگنوگچ  تیاهن و  ار  وا  هک  دنبای  تسد  یـسک  تدابع  تیاهن  هب 
دیجمت و شیاتـس و  زا  لاح  چیه  رد  سپ  یتسین  هرهب  یب  لجوزع  يادخ  تیفاع  تمعن و  زا  هاگ  چیه  وت  لیمک ,  يا  : ـ  لیمک هب  شرافس 
هک ییالب  ای  هدناشوپورف ,  وت  زا  هک  یهانگ  ای   , هدروآ دیدپ  وت  يارب  هک  یت  رد نـعـمـ رادـنرب ـ . تسد  وا  دای  رکـشو و  سیدـقت  حـیبست و 

شتمعن زا  دـیمون و  شتمحرزا  هک  یلاـح  رد  ار  دـنوادخ  شیاتـس  يا ـ .  هدوبن  هرهب  یبوا  فطل  زا  یندز  مه  رب  مشچ  هتخاـس ,  رود  وتزا 
ایند و رد  وت  ياه  تمعن  تسا  رایـسب  هچ  و  وت ! تلزنم  ماقم و  تسا  گرزب  هچ  وت , یهزنم  دـنوادخ : ـ  تردـق  نایب  رد  میا ـ .)   ) هن یلاخ 

یم دنوادخ  رامش  یب  گرزب و  ياه  تمعنو  میظع  ترد  هرا قـ ـ برد ـر  گا ترخآ ـ .  ياه  تمعنربارب  رد  اه  تمعن  نیا  تسا  کچوک  هچ 
!. دنبویعم ناگدیدو  رامیب  اه  لد  اما  دندیسرت , یم  نازوس  باذعزا  دنتشگ و  یم  رب  تسار )   ) هار هب  نامگ  یب  , دندیشیدنا

 . ناهن راکشآ و  ياه  تمعن 

راکشآ ياه  تم  هتخاس و نـعـ امش  رخـسم  تسا  نیمز  رد  ار  هچ  نآ  اه و  نامـسآ  رد  ار  هچ  نآ  ادخ  ـد کـه  یا ـتـه  ـس ـ ناد ـا نـ یآ  :. )) نآرق
هب دنشاب ) هتـشاد   ) نشور یباتک  دومنهر و  شناد و  هک )  نآ   ) یب ادخ  هرابرد  مدرم  زا  یخرب  و  تسا ؟  هدرک  مامت  امـش  رب  ار  دوخ  ناهنو 

ةرهاظ و  )) هلمج هرابرد   ( (ص ربمایپ زا  تفگ  هک  تسا  هدش  لقن  سابع  نبا  زا  تسا :  هدـمآ  نایبلا  عم  رد مـجـ دـنزیخ ـ .)) یم  رب  هلداجم 
هداد و رارق  وت  يار  ـنـگـی کـه بـ ها وکین و هـمـ شنیرفآو  تسا  مالـسا  راکـشآ , ياه  تمعن  سابع ,  رـسپ  يا   : دومرف مدیـسرپ ,  ۀنطاب )) 

رـسپ يا  تساه  نآ  هلیـسو  هب  وت  نتخاسناوسر  وت و  دـب  لامعا  ندـناشوپ  ناـهن ,  ياـه  تمعنو  تسا  هدیـشخب  وت  هب  هک  يراشرـس  يزور 
ياعد لوا  تسین  يرایتخااه  نآ  رد  ار  وا  هک  یلاح  رد  مداد  رارق  نمؤم  يارب  نم  هک  ـت  ـسا ـه چـیـز  ـس دیامرف :  یم  لاعتم  يادخ   , سابع

نآ هلی  ـ سو مداد تـا بـه  وا  ـت  ـسد هب  ار  شلام  موس  کی  رایتخا   , مود گرم )  زا  سپ   ) شلمع نارود  ندش  مامتزا  دعب  وا  يار  نا بـ ـنـ مؤ مـ
وا تشز  لامعا  رگا  هک  یتروص  رد  متخاسن  شیاوسراه  نآ  هلیسو  هب  مدناشوپ و  ار  وا  تشز  ياهرادرک   : موس منک و  كاپ  ار  وا  ناهانگ 

تسا ترابعراکشآ  تمعن  دومرف :  زین  (ع )  رقاب ترـضح  نارگید .  هب  دسر  هچ  دنتخادنا  یمرود  ار  وا  شا  هداوناخ  مدرک  یم  راکـشآ  ار 
تیب لهاام  تیالو  ینطاب  ناهنپ و  تمعن  تسا و  هدروآ  ترـضح  نآ  هک  وا  دـیحوت  لجوزع و  يادـخ  تخانـش  و  (ص )  ربماـیپ دوجو  زا 
ناوت یم  تسادـخ و  ياه  تمعن  اه  نیا  همه  هکارچ  تسین ,  یتافانم  اه  هتفگ  نیا  نایم  هک )  تسناددـیاب   ) ام تبحم  هب  نداد  لد  تسا و 

شنیرفآ يرهاـظ ,  تمعن  ساـبع )  رـسپ  يا  (: ـ  هراـب نیمه  رد  زی  نـ (ص ـ )  اد ـبـر خـ ما پـیـ تسناد ـ .  هفیرـش  هیآ  قادـصم  ار  اـه  نآ  همه 
هداوناخ تخاس ,  یم  راکشآ  ار  اه  نآرگا  هک  تسوت  ياه  یتشز  بیاعم و  ندناشوپ   , ـنـی طا ـت و نـعـمـت بـ ـسو نوزو تـ گنهامه و مـ

تسا مالسا  نامه  راکـشآ  تمعن   : دومرف سابع  نبا  هب  هراب  نیمه  رد  زا  بـ نارگید ـ .  هب  دسر  هچ  دندش  یم  نازیرگ  رفنتموت و  زا  مه  تا 
ـ .  تسوت ياه  بیع  ندناشوپ   , سابع رسپ  يا  یناهن ,  تمعن  تسا و  هدرکاطع  وت  هب  هک  یناوارف  يزور  وت و  گنهامه  ووکین  شنیرفآ  و 

 ( ع  ) ما عـلـی ـ ما تسا ـ .  بیاغ  ماما  دوجو  ناهن ,  تمعن  تسا و  راکشآ  ماما  دوجو  راکشآ  تمعن  : ـ  هراب نیمه  رد  زین  ع ـ )   ) مظاک ماما 
يا و هتخیگنارب  ربماـیپ  ناوـنع  هب  هک  تسا  یتـمعنو  ازجزور  رد  وـت  هاوـگ  تسوـت و  ناـنیمطا  دروـم  نیماوا و  (ص : ـ )  ربـما هرا پـیـ ـ برد  ـ

تمعن هک  نیا  زا  اـم  هب  ادـخ  تنم  فطل و  تسا  گرزب  هچ  (ص : ـ )  ربماـی هرا پـ ـ برد نـیـز  يا ـ .  هداتـسرف  ار  وا  قح  هب  هک  تسا  یتـمحر 
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یم وا  ياـپ  ياـج  اـپ  هک  تسا  يربهر  مینک و  یم  يوریپ  وا  زا  اـم  تساـم و  ورـشیپ  هک  تسا  هدرک  ناـمیاطع  ار  يربم  نینچ پـیـغـ دوجو 
لاعتم يادـخ  نـعـمـت  تسا ـ .  یتمعن  دوخ  نتفاین ,  هانگ  ناکما  تسا ـ .  سب  کین  يوخ  تمعن  تعاـنق و  کـلم  ار  یمدآ  میراذـگ ـ .! 

 (. ناهانگ زا   ) ریهطت يزاسکاپاه و  یتخس  رد  تسا و  ناسحاو  لضف  یشوخو  شیاشگ  نامز  رد 

. اه تمعن  نیرتگرزب  نیتسخن و 

تخاون ار  وت  نآ  هلیـسو  دومزآ و بـه  نآ  هبار  وـت  لـجوزع  يادـخ  هک  یتـمعن  نیتـسخن  منیبـبوگب  ع : ـ )   ) یلع هب  (ص ـ )  ادـخ ربماـی  پـ  ـ
هدنب چیه  هب  دنوادخ  ع : )   ) قداص ماما  یتفگ ـ .  تسرد  دومرف :  دیرفآ  چیه  زا  ارم  هؤانث ,  لج  دنوادخ , هک  نیا  درک :  ضرع  تسیچ ؟  ,

تمعن زا  یکی  ع : )   ) یلع ماـما  دـشابن ـ . واریغ  لـجوزع  يادـخ  اـب  وا  لد  رد  هـک  تـسا  هدادـن  نـیا  زا  رت  هدــنزرا  رتـگرزب و  یتـمعن  يا 
یتمعن چیه  (ع : )  رقاب ماما  تسا ـ .  لد  يراگزیهرپ  یتسردـنت  زا  رترب  تسا و  یتسردـنت   , یلام شیاشگ  زا  رترب  تسا و  یلام  شیاشگاه 

هتـشر داهن و  تنم  تما  نیا  رب  ناحبـس  دـنوادخ  ع : )   ) یلع ماما  دـشاب ـ . یمن  قیفوت  تدـعاسم  نوچ  یتیفاع  چـیه  تسین و  تیفاع  نوچ 
تاقولخم زا  کی  چـیه  هک  تسا  یتمعن  نیا  درک و  داجیا  ناشنایم  , دـننام ظوفحم  نآ  هانپ  رد  دـننک و  یگدـنز  نآ  هیاـس  رد  هک  ار  یتفلا 

 . تسا رت  مهم  یمهم  رهزا  رت و  نیگنس  ییاهب  ره  زا  اریز  دنک , نیعم  نآ  يارب  یتمیق  دناوت  یمن 

. ادخ ياه  تمعن  يروآدای  هب  بیغرت 

؟ دـهد يزور  نیمز  نامـسآ و  زا  ار  امـش  هک  تسا  يراگدـیرفآ  ادـخزا  ریغ  ایآ  دـینک  دای  ار  دوخ  رب  ادـخ  تم  نـعـ مدر ,  يا مـ  :. )) نآرق
لزان امـشرب  تمکح  باتک و  زا  ار  هچ  نآ  دوخ و  رب  ادخ  تمعن  و  (( .)) ؟ دیبای یم  فارحنا  قح )  زا   ) هنوگچ سپ  تسین  وا  زج  ییادـخ 
تفلا امـش  ياه  لد  نایم  وا  دیدوب و  نمـشد  رگیدکیاب  هک  هاگ  نآ  دوخ , رب  ار  ادخ  تمعن  دیروآ  دای  و  ((. )) دـیروآ دای  هب  تسا ,  هدرک 

امـش يارب  ناتراگدرورپ  بناجزا  يدـنپ  ناـتدوخ ,  زا  يدرم  رب  هک  دـیدرک  بجع  ـا تـ یآ ((. )) دـیدش مه  ناردارب  وا  فطل  هب  تخادـنا و 
 , تقلخ رد  داد و  رارق  نانآ )   ) نانیشناج حون ,  موقزا  سپ  ار  امـش  دنوادخ  هک  ار  ینامز  دیروآ  رطاخ  هب  و  دهدرادشه ؟ ار  امـش  ات  هدمآ 

موق زا  سپ  ار  امش  هک  ار  یماگنه  دیروآ  دای  هب  و  ((. )) دیوش راگتسر  هک  دشاب  دیروآ  دای  هب  ار  ادخ  ياه  تمعن  سپ  دوزفا  امش  توق  رب 
دیدرک و یم  رایتخا  ییاه  خاک  دوخ ) يارب   ) نآ ياه  تشد  رد  داد  بسان )  مـ  ) يا امش جـ هب  نیمز  رد  دینادرگ و  نانآ )   ) نانیـشناج , داع
ما عـلـی ـ ما دیرادمرب ـ .)) داسف  هب  رـس  نیمزرد  دیروآ و  دای  هب  ار  ادخ  ياه  تمعن  سپ  دیدیـشارت  یم   ( یناتـسمز  ) ییاه هناخ  اه  هوک  زا 

نامیپ دهع و  دنهاوخب  نانآ  زا  ات  داتسر  نا فـ ـشـ یا يوس  هب  یپایپار  شناربمایپ  تخیگنارب و  نانآ  نایم  رد  اردوخ  ناگداتسرف  سپ ,  (ع : ) 
و  )) هیآ هرابرد  (ص ـ )  ادـخ ربمایپ  دـنروآ ـ . ناشدای  هب  ار  وا  ترطف  هدـش  شومارف  تمعن  دـننک و  ادا  تسا  ناشیا  ترطف  رد  هک  ار  یهلا 
وا يالب  تسوا و  ياه  تمعن   , هّللا مایا  هیآ : ـ  نیمه  هرابرد  زین  ار ـ . وا  فاطلا  اه و  تمعن  ینعی  نک : ـ ))  يروآدای  نانآ  هب  ار  ادـخ  مایا 

. دنوادخ ياه  تمعن  فاطلا و  ینعی  هیآ : ـ  نیمه  هرابرد  زین  ع ـ )   ) قداص ماما  ناحبس ـ .  دنوادخ  ياهرفیک  نامه 

 . تسا هداد  تمعن  نانآ  هب  دنوادخ  هک  یناسک 

وت زا  اهنتو  میتسرپ  یم  ار  وت  اهنت  تسازج  زور  دـنوادخ  ناـبرهم و  هدنـشخب و  ناـیناهج  راـگدرورپ  هک  ار  ـی  یاد ـش خـ یا ـتـ ـس  :. )) نآرق
 ( هار  ) هن تسا و  هدـش  بضغ  نانآ  رب  هک  یناسک  هن  يا ,  هداد  ناشتمعن  هک  ناـنآ  هاراـمرف  تیادـه  تسار  هار  هب  ار  اـم  مییوج  یم  يراـی 

هارمه هک  ینا  زا کـسـ دندوب و  مدآ  نادنزرف  زا  تشاد  ینازرا  تمعن  ناشیا  رب  دنوادخ  هک  دندوب  ناربمایپ  زا  یناسک  نانآ   ((. )) ناهارمگ
تایآ هاگره  و )  ) میدیزگربو میدومن  تیادـه  ار ) نانآ   ) هک یناسک  زا  لیئارـسا و  میهاربا و  نادـنزرف  زا  میدرک و  راوس  یتشکرب )   ) حون

رد دننک , تعاطا  ربمایپ  ادخ و  زا  هک  ینا  و کـسـ ((. )) دنداتفا یم  كاخ  هب  نایرگ  نانک و  هدجس  دش  یم  هدناوخ  ناشیارب  نامحر  يادخ 
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هچ نانآ  ناراکتسردو و  ناهاوگ  ناتـسار و  ناربمایپ و  اب  ینعی )   ) تسا هتـشاد  ینازرا  تمعن  ناشیا  هب  ادخ  هک  دوب  دنهاوخ  یناسک  هرمز 
هاوـگ ناـشراگدرورپ  شیپ  دـنناقیدص و  ناـمه  ناـنآ  , دـنا هدروآ  ناـمیا  يو  ناربماـیپ  ادـخ و  هـب  هـک  یناـس  و کـ (( . )) دـننامدمه وـکین 

ما عـلـی ـ ما دنـشتآ ـ .)) نامدمه  نانآ  دنا  هدرک  بیذکت  ار  ام  تایآ  هدیزرورفک و  هک  یناسکو  ناشرونورجا  تسار  ناشیاو  دوبدنهاوخ 
مور یم  ملزنم  هب  هاگره  مرادن  ار  امش  يرود  لمحت  نم  , ادخ لوسر  يا  درک :  ضرع  دمآ و  (ص )  ربمایپ تمدخ  راصنا  زا  يدر  مـ (ع : ) 
نوچ هک  متـسه  رکف  نیا  هب  اما  مراد  تسود  ار  امـش  نوچ  من  ار بـبـیـ ـمـا  ـش ات  میآ  یم  منک و  یم  كرتار  ما  هناخ  متفا و  یم  امـش  دای  هب 

يا منک ,  ادـیپ  یـسرتسد  امـش  هب  هنوـگچ  نم  يوـش ,  هدرب  تـشهب  هـجرد  نیرتـیلا  يور و بـه عـ ـت  ـش هـب بـهـ امـش  دوـش و  تماـیق  زور 
شوخ ربخ  ناونع  هب  دز و  ادص  ار  درم  نآ   ( (ص ربمایپ دش  لزان  دنک ))  تعاطا  ربمایپو  ادخ  زا  هکره  و   )) هیآ ماگنه  نیا  رد  ادـخربمایپ ؟

يارب چـه دـنلب  هآ  نیا  دـمحموبا , يا  دومرف :  ترـضح  دیـشک  دـنلب  یهآ   ( ع  ) قداص ماما  روضح  رد  ریـصبو  ـ با دـناوخ ـ . وا  يارب  ار  هیآ  ,
مناد یمن  تسا و  هتشگ  کیدزن  ملجا  هدیدرگ و  تسس  میاه  ناوختسا  هدشدایز و  منس  هّللا ,  لوسر  نبای  موش  تیادف  درک :  ضرع  دوب ؟

 : درک ضرع  دیوگ ؟ یم  ینخس  نینچ  وت  نوچ  یسک  , دمح ـو مـ با يا  دو :  ـ مر فـ ع )   ) قدا ما صـ ـ ما تشاد .  مهاوخ  یعضو  هچ  ترخآ  رد 
یم ـه  کا نآ جـ ـت ,  سا هدر  دای کـ ار  وت  دوخ  نیبم  باتکرد  دنوادخ  دمحم , وبا  يا  دومرف :  سپسو  تفگ  ینخس  ترضح  میوگ ؟  ارچ نـ

لوسر ناربمایپ ,  ( زا دوصقم   ) هیآ نیا  رد  ناربمایپاب ))  ین )  یـعـ  ) تسا هداد  تمعن  ناشیا  هب  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  اب  نانآ   : )) دیامرف
نانچمه دینادب , يراکتسردو  حالص  لها  ار  ناتدوخ  دمحم , وبا  يا  سپ ,  ناراکتسرد  نامه  میناهاوگو و شـمـا  ناقیدص  ام  تسادخ و 

 . تسا هدرب  مان  فصو )  نیا  اب   ) ارامش دنوادخ  هک 

. اه تمعن  زا  تلفغ 

هک نیمه  دنا و  هتخانـشاندنتسه  ات  اه  تمعن  ع : )   ) نسح ماما  دناد ـ . یمن  ار  يراتفرگ  ردق  , دـشاب تمعن  رد  هک  یـسک  ع : )   ) یلع ماما   ـ
نآ ببس  هب  ای  ) دنوش یم  هدومزآ  اه  نآ  رد  مدرم  زا  يرایسب  هک  تسا  تمعن  ود  (ص : )  ادخ ربمایپ  دنوش ـ . یم  هتخانش   ( ناشردق  ) دنتفر
نآ هطساو  هب  ای   ) دنوش یم  هدومزآ  اه  نآ  رد  مدرم  زا  يرایسب  هک  تسا  زیچ  ود  یتسردنت ـ .  تغارف و  دنتفا : ) یمداسف  یهارمگ و  هب  اه 

اه نآ  ردق  یسک  و   ) دنوش یم  یساپسان  هکدنتسه  یتمعن  ود  تغارف  یتسردنت و  تغارف ـ .  یتسردنت و  ( : دنتفا یم  داسف  یهارمگ و  هب  اه 
تسا هدش  ینازرا  وا  هب  یتمعن  هک  یسک  اسب  ع : )   ) قداص ماما  تمالس ـ .  تینما و   : دنوش یم  نارفک  هک  تسا  تمعن  ود  دناد ـ .) یمنار 

. دوش یم  هتخانش  اه  نآ  دض  اب  سایق  رد  اه  تمعن  ردق  ع : )   ) یلع ماما  دناد ـ . یمن  شدوخ  و 

. اه تمعن  اب  یگیاسمه  شوخ 

زا یتمعن  هک  دیآ  یم  شیپ  تردـن  هب  اریز  دـینکن , يرارف  هدرزآ و  ار  اه  نآ  دیـشاب , اه  تمعن  يارب  یبوخ  هیاسمه  (ص : )  ادـخ ربمایپ   ـ
وکین یمدـمه  دـنوش , ادـج  امـش  زا  هک  نآزا  شیپ  اه , تمعن  يارب  ع : )   ) یل ما عـ ـ ما ددرگرب ـ . ناـنآ  ناـیم  هب  هراـبود  دزیرگب و  یمدرم 

یگیاسمه قح  ع : )   ) قداص ما  ـ ما دنهد ـ . یم  یهاوگ  تسا  هدرک  نآ  اب  شمدمه  هک  يراتفر  هوحن  هب  دنور و  یم  اه  تمعن  اریز  , دیـشاب
ددنبرب تخر  یسک  راوج  زا  تمعن  رگا  هک  دینادبدوش  يرگید مـنـتـقـل نـ هب  امش  زا  هک  دیـشاب  بظاوم  دیروآ و  اج  هب  وکین  ار  اه  تمعن 

دنا هدنمر  اه  تمعن  هک  اریز  دینک , یگیاسمه  شوخ  اه  تمعن  اب  (ع : )  اضر ماما  ددرگ ـ . زاب  وا  يوس  هب  هرابود  هک  دـیآ  یم  شیپ  رتمک 
دیـــشاب و یبوــخ  هیاــسم  يار نـعـمـت هـا هـ بـ ع : )   ) يدا ما هـ ـ ما دــندرگ ـ . یمنزاــب  ناــنآ  يوــس  هــب  رگید  دــنمرب  یمدرم  زا  رگاو 

دریذپ یم  یتحار  هب  دوش  یم  هداد  وا  هب  ار  هچ  نآ  سفن  هک  دینادبو  دییازفیب  شیوخ  ياه  تم  رب نـعـ اه , نآزا  ینادردق  يرازگساپساب و 
ره اریز  دنمرن , اه  تمعن  هک  دیـشاب  بظاوم  ع : )   ) یلع ماما  دـنک ـ . یم  تمواقم  تدـش  هب  دوش , یم  هتـشادزاب  نآ  زا  هچ  نآ  ربارب  رد  و 

. ددرگ یمنزاب  يا  هتخیرگ 
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. اه تمعن  یگدنیاپ  لماوع 

یم ناـشیا  رب  نـیمز  نامـسآ و  زا  یتاـکرب  هـنیآ  ره  دـندرک , یم  يراـگزیهرپو  دـندوب  هدروآ  ناـمیا  يدا هـا  ـ بآ مدر  ـر مـ گا و   :. )) نآرق
زا هچ  نآ  ـجـیـل و  نا تارو و  نا بـه تـ ـ نآ ـر  گا و   ((. )) میتـفرگ ورف  ار  ناـنآ  ناشدرواتـسدرفیک  هب  سپ  دـندرک  بیذـکت  یلو  میدوشگ , 

تاکرب  ) ناشیاهاپریز زا  و  ینامـسآ )  تاکرب   ) ناشرـس زارف  زا  اعطق  دندرک , یم  لمع  تسا  هدش  لزان  ناشیوس  هب  ناشراگدرورپ  بناج 
نادب رفیک )  ) نیا ((. )) دننک یم  راتفردب  ناشیا  زا  يرایسب  دنیامیپ و  یم  ار  تسار  هار  یهورگ  نانآ  نایم  زا  دندش  یم  رادروخرب  ینیمز ) 
دنهد رییغت  دنراد  لد  رد  ار  هچ  نآ  نانآ  هک  نآ  رگم  دهد , یمن  رییغت  دشاب  هتـشاد  ینازرا  یموق  هب  هک  ار  یتمعن  دنوادخ  هک  تسا  ببس 

رود يوزا  دـنا  هدـش  کـیدزن  وا  هب  هـک  ییاـه  یتخـس  دریگ , شیپ  يراـگزیهرپ  هـکره  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما تساـناد ـ .))  ياونـش  ادـخ  و 
تمعن هدیکش  ددر و چـشـمـه خـ زاب گـ يو  يوس  هبوا  زا  هتخیرگ  تمحر  دزیر و  ورف  وا  رب  تسا  هدمآ  دنب  هک  یتمارک  نارا  ـد و بـ ندر گـ

نآ رد  مالـسا : ـ  فصو  رد  دوش ـ . لیدـبت  ناوارفو  تشرد  یتارطق  هب  دراـب  یم  وا  رب  من  من  هک  تکرب  ناراـب  دوش و  ناـشوج  شیارب  اـه 
غارچ اب  زج  اه  یکیرات  دوشن و  هدوشگ  نآ  ياهدـیلک  اب  زج  اه  یبوخ  رد  اهتملظ  هدـنیادز  ياه  غارچ  تساه و  تمعن  يراهب  ياـه  عترم 

تمعن دزاس و  رادیاپ  يرازگرکشاب  ار  شدوجوم  ياه  تمعن  هک  تسا  یسکاه  تمعن  راک  رد  مدرم  نیرت  ـ با ـیـ ما کـ دورن ـ . رانک  نآ  ياه 
ماما دینامرندوخ ـ . زا  یساپسان ,  اب  ار , اه  نآ  هلابند  دیـسرامش , هب  اه  تمعن  هعیلط  هاگره  دنادرگزاب ـ . ییابیکـش  اب  ار  هتفر  تسدزا  ياه 

 : راک هس  زا  دعبرگم  دنیاپن  اه  تمعن  ع : )   ) قدا ما صـ ـ ما تسا ـ .  تمعن  یگدنیاپ  ثعاب  يراکوکین ,  تلادع و  نتـسب  راک  هب  (ع : )  اضر
هک یسک  ع : )   ) مظاک ما  ـ ما اه ـ . نآ  رد  ندیـشک  تمحز  جنرو و  اه  نآ  رکـش  ندرازگ  اه , تمعن  رد  دنوادخ  هتـسیاش  هاگیاج  تخانش 
ره ع : )   ) یلع ماما  دیآ ـ . یم  لاوزوا  زا  تمعن  دنک  فارسا  شاپ و  تخیر و  هک  یـسک  دنام و  یم  شیارب  تمعن  دشاب , عناقو  وج  هفرص 
رد ار  اه  تمعن  هکدراد  یناگدنب  دنوادخ  (ص : )  ادخ ربمایپ  دراد ـ . هگن  ندش  لئاز  زا  ار  دوخ  تمعن  دیاشگب , ناسحا  هب  ار  شتـسد  هک 

دراد و یم  هگن  ناشنایم  رد  ار  نآ هـا  ـش کـنـنـد, ـش لذ و بـخـ مدر بـ ار بـه مـ نیا نـعـمـت هـا  هک  یناـمز  اـت  تسا ,  هداـهن  ناـنآ  راـیتخا 
ياهزاین بلج  ثعاب  هدنب ,  هب  دنوادخ  ياه  تمعن  ع : )   ) یلع ما  ـ ما دنک ـ . یم  لقتنم  نارگید  هب  نانآ  زا  اراه  تمعندـنزرو  غیرد  هاگره 

ماود ضرعمرد  ار  اه  نآ  دروآ , ياج  هب  دراد  اه  تمعن  نیا  هب  تبسن  هک  ار  يا  هف  ـیـ ظو اد  ـر خـ طا هب خـ هکره  سپ  تسوا  يوس  هب  مدرم 
ـ .  تسا هداهن  يدوبان  لاوز و  ضرعم  رد  اراـه  تمعن  نآ  دـنکن  لـمع  هنیمز  نیا  رد  دوخ  هفیظو  هب  هکره  تسا و  هداد  رارق  یگدـنیا  و پـ

رد ار  دوخ  هفی  ـ ظو اد  يا خـ ـ ـضر يارب  سکره  سپ ,  دوش  دایز  وا  هب  مدرم  ياـهزاین  دـشابدنم , هرهبرتشیب  ادـخ  ياـه  تم  زا نـعـ ـه  کر هـ
تمعن نآ  دـنکن , لمع  هراب  نیا  رد  دوخ  هفیظو  هب  هکر  ـد و هـ هد رارق  یگدـنیاپ  ماود و  ضرعم  رد  ار  اه  نآ  دروآ , اج  هباه  تمعن  لاـبق 

رب دـنوادخ  درازگب , ار  قح  نآ  هک  ره  تسا ,  یقح  یتـمعن  ره  رد  ار  اد  خـ مدر ,  يا مـ تسا ـ .  هداـهن  يدوباـن  لاوز و  ضرعم  رد  ار  اـه 
هدیـشخب باتـش  رفیک  ندیـسرارف  هب  هداد و  رارق  لاوز  رطخ  رد  ار  تمعن  دنک , يراذ  ـ گور نآ حـق فـ يادا  زا  ـه  کر دـیازفیب و هـ وا  تمعن 

دنواد ـی کـه خـ ـس کـ دـنیب ـ . یم  ناتناسرت  ناـهانگ  زا  هک  هنوگ  ناـمه  دـنیبب  نارگن  اـه  تمعن  زا  ار  امـش  دـنوادخ  هک  دـیاب  سپ ,  تسا 
رطاخ هب  ادخزج ـ  يزی  ـت کـه هـر چـ سا ـسـتـه  یا شـ دراد , وا  لد  رد  یتمظع  اب  دنلب و  هاگیاج  تسا و  لالج  هوکشرپوا و  ناج  رد  ناحبس 

لومشمو هداد  وا  هب  یگرزب  تمعن  دنوادخ  هک  تسا  یسک  تلاح  نیا  يارب  صخـش  نیرتراوازـس  ودشاب  کچوک  شرظن  رد  وا ـ  یگرزب 
زین وا  رب  ادخ  قح  یگرزب  رب  هک  نیا  رگم  دشن , هداد  یـسک  هب  دنوادخ  رایـسب  گرزب و  تمعن  اریز  , دشاب هتفرگ  رارق  يو  ناسحا  فطل و 

نیگنسوا شود  رب  مدرم  هنیزه  تمحز و  راب  دوش , دایزوا  هب  ادخ  تمعن  هک  ره  ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما تشگ ـ .  هدوزفا  تبـسن )  نامه  هب  )
, دی ـ هد رار نـ لاوز قـ ضر  رد مـعـ ار  نآ  دیزاسرادیاپ و  ار  دوخ )  ) تمعن مدرم  هنیزه  تمحزراب و  ندیشک  شود  هب  اب  نیاربانب ,  دو , رت شـ

فک زاار  یتمعن  هک  ینخـس  اسب  ع : )   ) یلع ماما  ددرگرب ـ . وا  هب  هراـبود  دـیآ و  لاوز  یـسک  زا  یتمعن  هک  دـیآ  یم  شیپ  تردـن  هباریز 
قحان هب  ار  ینوخ  هک  راهنز  دـیامرف :  یم  رتشا , کلام  هب  رـصم  يرادناتـسا  نامر  رد فـ تسا ـ .  هدروآ  شیپ  باذـع  يراـتفرگ و  هدوبر و 
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و دنک , یمن  لئاز  ار  تمعن  تسین و  ماجرفدب  دنک و  یمن  کیدزن  ار  یهلا  ماقتنا  مشخاوران و  يزیرنوخ  هزادنا  هب  زیچ  چـیه  اریز  يزیرب , 
زیچ چیهوا  باذـع  مشخ و  هب  ندیـشخب  باتـش  ادـخ و  تمعن  نداد  رییغت  يارب  نامرف : ـ  نامه  رد  زین  دـنک ـ . یمن  عطقار  یگدـنز  هتـشر 
ـ .  تـسا ناراکمتـس  نـیمک  رد  هراوـمه  دونـش و  یمار  ناگدیدمتـس  ياـعد  دـنوادخ  اریز  تـسین ,  يرگمتــس  رد  يراـشفاپ  زا  رتر  ـ ثؤ مـ

وا زا  ار  تمعن  دنوادخ  هک  ددرگ  نآراوازـس  هک  نیا  رگم  دراد , اور  متـس  تمعن  نآ  قحرد  وا  هک  دادن  یتمعن  يا  هدنب  چیه  هب  ـد  نواد خـ
هب رگم  تسا  هدش  لئاز نـ نانآ  زا  هافر  تمعن و  نآ  دنا و  هدوبن  یتمعنرپ  هفرم و  یگدـنز  رد  یموق  زگره  دـنگوس , ادـخ  هب  دروآ ـ . لاوز 
رب اه  یتخـس  اهالب و  هک  ـی  ما مدر بـه هـنـگـ ـر مـ گا دنک  یمن  متـس  شناگدنب  هبدـنوادخ  هک  ارچ  دـنا , هدـش  بکترم  هک  یناهانگ  ببس 
ره دـنرب , هانپ  ناـشراگدرورپ  هب  قاتـشم  ياـه  لد  تسرد و  تسار و  ياـه  تینا  بـ دور , یم  ناـشفک  زا  اـه  تمعن  دـیآ و  یمدورف  ناـنآ 

راکـشآ و ییاه  هناشن  اد ) زا خـ  ) ـت عا يار طـ بـ دـنادرگ ـ . حالـصا  ناشیاربار  يداسف  یهاـبت و  ره  دـنادرگ و  زاـب  ناـنآ  هبار  يا  هتخیرگ 
دهد رییغت  ار  شیوخ  تمعن  دنوادخ  دـیآ و  راتفرگ  ینادرگرـس  هب  دور و  نوری  قح بـ هار  زا  دوش  نوریباه  نآ  زا  هک  سکره  دراد  دوجو 

رییغتوا زا  هک  يزیچ  نیلوا  دروآ  لاوز  يا  هدنب  زا  ار  یتمعن  دـهاوخب  ناحبـس  دـنوادخ  هاگره  دروآ ـ . ورف  وا  ربار  دوخ  مشخ  باذـع و  و 
. دهد تسد  زا  ار  شیوخ  درخ  هک  تسا  نیا  شیاربزیچ  نیرت  تخس  تسوا و  درخ  دنک  یم 

. وا یصاعم  هار  رد  ادخ  ياه  تمعن  زا  نتفرگ  کمک 

راهظاوت هب  اه  تمع  مـن بـا نـ ینک !  یمن  راتفر  فاصنا  هب  نم  اب  مدآ ,  رسپ  يا  دیامرف :  یم  یلاعتو  كرابت  دنوادخ  (ص : )  ادخ ربمای  پـ  ـ
ةدـع رد  دـیآ ـ . یم  زارف  نم  يوس  هب  وت  يدـب  ودـیآ  یم  دورف  وت  رب  نم  یبوخ  ینک  یم  ینمـشد  نم  اب  ناـهانگ  اـب  وت  منک و  یم  تبحم 

هب ار  نآ  نم  یهاوخ و  یم  يزیچ  نم  زا  وت  مدآ ,  رـسپ  يا  دیامرف :  یم  لاعتم  يادخ   : تسا هدمآ  (ع )  دوادروبز رد  تسا :  هدمآ  یعادلا 
هاگ نآ  مهد و  یم  وت  هبار  تا  ـتـه  ساو ـی و مـن خـ هاو زا مـن مـی خـ رارصااب  وت  اما  تسوت  دوس  هب  زیچ  هچ  مناد  یم  نوچ  مهد  یمن  وت 

اب يریم  یم  یتـقو  دوـش و  ریخ  هب  متخ  تلمع  ـی  هاو ـر مـی خـ گا ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما يریگ ـ .  یم  کـمک  نـم  یناـمرفان  هار  رد  نآ  زا 
نیرتمک ع : )   ) یلع ماـما  ربمراـک ـ . هب  شیـصاعم  هار  رد  ار  وا  ياـه  تمعن  راد و  ساـپ  ار  يادـخ  تمرح  قح و  يریمب ,  لاـمعا  نیرتـهب 

هب هراشا   ) اج نیا  رد  ناه !  لیم : ـ  بـه کـ دـیریگن ـ . کمک  شتیـصعم  هاررد  وا  ياه  تمعن  زا  هک  تسا  نیا  دـنوادخ  لابقرد  امـش  هفیظو 
رادـتناما و نانیا  اما  ما ,  هتفای  یناـشوهزیت  هتبلا  متفاـی !  یم  یناگدـنریگارف  اـه  نآ  يارب  شاـک  يا  تسا  یناوارف  شناد  دومرف ) دوخ  هنیس 
رب وا  ياـه  تجح  اـب  دـنیوج و  یم  يرترب  وا  ناگدـنب  رب  ادـخ  ياـه  تمعناـب  ـیـا مـی کـنـنـد , ند ـیـلـه  ـسو ار  نـید  دنتـسین , داـمتعادروم 

 . شناتسود

. دنیب یم  كاروخو  دروخ  رد  طقف  ار  تمعن  هک  یسک 

هاـتوک شلمع  ناـمگ  یب  دـنیبن , كاـشوپای  یندیــشون  اـی  كاروـخ  رد  زج  ار  لـجوزع  يادــخ  تـمعن  هـک  هـر  (ص : )  اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
ـ . ددرگ کیدزن  شباذعو  دوش  مک  شلمع  دنیبن , یندیـشون  ای  كاروخرد  زج  ار  دوخ  رب  ادخ  تمع  ـه نـ کر هـ دشاب ـ . کیدزن  شباذـعو 

. ددرگ کیدزن  شباذع  دوش و  هاتوک  شملع  , دنیبب یندیشون  كاروخ و  رد  طقف  ار  دوخ  هبدنوادخ  هدش  ینازرا  ياه  تمع  ـه نـ کر هـ

. دنوادخ یهد  تلهم  یپایپ و  ياه  تمعن 

ناشیا هبطقف  ام  تسا  بوخ  نانآ  يارب  میهد  یم  تلهم  ناـشیا  هب  رگا  هک  دـننک  روصت  دـنا  هدـش  رفاـک  هک  یناـسک  دـیابن  هتبلا   :. )) نآرق
 , مدآ ـد  نزر يا فـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما تشاد ـ .))  دـنهاوخ  روآ  تـفخ  یباذـع  هاـگ )  نآ   ) دـنیازفیب و دوـخ  هاـنگ  رب  اـت  مـیهد  یم  تـلهم 

اـسب شاب ـ .  رذـحرب  وا  زا  دراد , یم  ینازرا  وت  هب  یپایپ  ار  شیاه  تمعن  كاپراگدرورپ  لاح  نیا  اب  ینک و  یم  هانگ  هک  يدـید  ها  ـ گر هـ
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هدش کیدزن  باذع  هب  مک  مک  وا  هب  ( دنوادخ  ) ناسحا ببس  هب  هک  یسک  ـا  ـس بـ تسا ـ .  يراتفرگ  الب و   ( هیام  ) وا يارب  تمعن  هک  یـسک 
بیرف وا  زا  نامدرم  شیاتـس  ببـس  هب  هک  یـسک  اـسب  تسا و  هتـشگ  رورغم  , وا رب  دـنوادخ  یـشوپ  هدر  ـبـب پـ ـس هب  هک  یـسکاسب  تسا و 
ببـس هب  هک  يدارفا  ـا  ـس بـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما تسا ـ .  هدومزاین  وا  هب  نداد  تلهم  دننام  يزیچ  هب  ار  سک  چیه  دـنوادخو  تسا  هدروخ 

کیدزن ادخ  باذع  هب  مک  مک  ادخ  یشوپ  هدرپرثا  رب  هک  یناسک  اسب  دنا و  هدش  تلفغ  رورغراچد و  تسا  هداد  اه  نآ  هب  ادخ  هک  یتمعن 
زا ار  امـش  دـنوادخ  هک  هنوگ  نامه  مدرم ,  يا  ع : )   ) یل ما عـ ـ ما دـنا ـ . هدـش  هتفیرف  مدرم  يانث  حدـم و  هب  هک  یناسک  اـسب  دـنا و  هتـشگ 

يدنوادخ تلهم  ار  نآ  دوش و  هدوشگ  شیور  هب  تمعن  رد  هک  رهاریز  دنیبب , ناساره  زین  تمعن  زا  دیاب  دـنیب  یم  ناسرت  باذـع  یتخس و 
ار یشاداپ  دنادن , یهلا )   ) یشیامزآار نآ  دیآ و  راتفرگ  یتسدگنت  هب  سکرهو  تسا  هتـشادنپ  نمیا  ار  دوخ  كانـسرت  يدماشیپ  زا  دنادن 

یم کیدزن  باذع  هب  اجیردت  ناسحا  نیا  ببس  هب  هدش و  هداد  تمعن  وا  هب  هک  یـسک  اسب  يا  تسا ـ .  هداد  تسد  زا  تسوا  راظتنارد  هک 
تمع بـسـا نـ تسا ـ .  هدش  ناسحا  وا  هب  يراتفرگ )  الب و  نیااب   ) عقاو رد  اما  تسا  راتفرگ  هدز و  الب  مدرمرظن  هب  هک  یسک  اس  يا بـ دوش و 

 ( : ع  ) قدا ـ ـص ما  ـ ما تسا ـ .  هدـش  یبوخ  وا  هب  الب  نآ  اـب  هک  يا  هدز  ـالب  اـسب  دوش و  یم  رتکیدزن  ادـخ  مشخ  هب  جـیردت  هب  هک  يا  هداد 
رب نداد  رفیک  دومرف :  تسیچادخ ؟  ياه  شروی  مدرک :  ضرع  دیوگ :  یم  ماحـش  دـیز  دیـشاب  رذـحرب  ادـخ  ياه  شرویزا  زور  شـب و 

قیفوت دهد و  ناوارف  ياه  تمعن  وا  هب  هک  تسا  نیا  شا  هدنب  هب  ناحبـس  دنوادخ  یهد  تلهم  جاردتـسا و  ع : )   ) نیـسح ما  ـ ما ناهانگ ـ . 
يا هناخ  دنزرفو و  لام  نم  هب  هک  مدرک  تلاسم  دـنوادخ  زا  درک :  ضرع  ع )   ) قداص ماما  هب  یـص  ـخـ ـش دریگب ـ . يو  زا  ار  يرازگرکش 

هک دنگوس  ادـخ  هب  دومرف :  ترـضح  دـشاب  یهد  تلهم  جاردتـسا و  باب  زا  اه  نیا  هک  مسرت  یم  کنیاو  دومر  ـم فـ یزور يزور کـنـد و 
: ـ ))  نوملعیـال ثیح  نم  مهجردتـسنس   )) هـیآ هراـبرد  ع ـ )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دوـب ـ . دـهاوخن  نـینچ  دـشاب , هارمه  ساپـس  دـمح و  اـبرگا 

رد دراد ـ . زاب  هانگ  نآ  زارافغتـسا  زا  ار  وا  تمعن  نآ  ات  دهد  تمعن  وا  هب  زابدنوادخ  لاح  نیا  اب  دنک و  هانگ  هدنب  هک  تسا  نیا  جاردتـسا 
تمعن وا  هب  زاب  هانگ  دوجو  اب  ـد و  هد تلهموا  هب  دنوادخ  دـنک و  هانگ  هدـنب  هک  تسا  نیا  شیانعم  : ـ  جاردتـسا يانعم  زا  لاؤس  هب  خـساپ 

کیدزن ادخ  باذع  مشخ و  هب  اجیردت  دمهفب  هک  نآ  یب  یصخش  نینچ  دراد  زاب  هانگ  نآ  يارب  شزرمآ  بلط  زا  ار  وا  تمعن  نیاات  دهد 
تیاده ياه  هنا  ـ ـش ندـید نـ زاار  ناشناگدـید  درب و  یم  هار  هروک  هب  ار  نانآ  ایند  : ـ  نابلطایند فصو  رد  ع ـ )   ) یل ما عـ ـ ما تسا ـ .  هدـش 

زا دـنا ـ . هتفرگ  شیوخ  راگدـنوادخ  ار  ایند  هقرغ و  نآ  ياه  تمعنرد  دـنا و  هتـشگرس  ایند  هدـکتریح  رد  ور , نیازا  تسا  هدـیناشوپ  ورف 
زا هن  نامز  نآ  رد  : ـ  راوگان ياهدماشیپ  زا  ـخـن  ـس رد  دینک ـ . رذح  ادخ )  ) ماقتنا مشخ و  ياه  یتخـسزا  دیـسرتب و  تمعن  ياه  یتسمرس 

ادـخ ناگدـنب  هـکاریز  دـیزیهرپب , یگدرورپ  زاـن  زا  ص : )   ) ادـخ ربماـیپ  دـیوش ـ . یم  تسمرـس  ینارذگــشوخو  تـمعن  زا  هـک  بارش , 
یتمع هک هـیـچ نـ دـهد  رارق  یناسک  زا  ار  امـش  ام و  هک  مینک  یم  تلاس  نا مـ ـبـحـ ـس ـد  نواد زا خـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما دنتـسین ـ . هدرورپزان 

. دنوش یمن  هودنا  ینامیشپ و  راتفرگ  گرمزا ,  سپ  دراد و  یمن  ناشزاب  راگدرورپ  تعاطزا  یفده  چیه  دنک و  یمن  تسمرس  ار  نانآ 

. ادخ ياه  تمعن  ندرک  وگزاب 

رد ار  دوخ  تمعن  رثا  هکدراد  تسود  دـنوادخ  (ص : )  ادـخ ربمایپ  يوگ ـ .))  نخـس  مدرم )  اب   ) شیوخ راگدرورپ  تمعن  زا  و   :. )) نآرق
دو ـ مر تر فـ مدیـسرادخ حـضـ لوسر  تمدخ  تمیق  نازرا  تسپ و  يا  هماجاب  دنک :  یم  شرد نـقـل  زا پـ صو  ـ حالاو ـ با دنیبب ـ . شا  هدنب 
نم هب  هدرب  واـگ و  دنفـسوگ و  رتـش و  دـنواد  خـ درک :  ضرع  يراد ؟  یلاـم  هچ  دومرف :  يرآ  درک :  ضرع  يراد ؟  یتورث  لا و  ـا مـ یآ : 
ـ . دوش هدـید  وت  رد  تسا  هتـشاد  تینازرا  هک  یتمارک  تمعن و  هناشن  دـیاب  تسا ,  هداد  یتورثوت  هب  دـنوادخ  رگا  سپ  دومرف :  تسا  هداد 

 : تفگ يراد ؟  یتورث  لا و  ـا مـ یآ دومرف :  (ص )  ربمایپ مدیسر  ادخ  لوسر  تمدخ  یبولطمان  عضوو  رس  اب  دنک :  یم  لقن  شردپ  زا  ومه 
ـ )  ع  ) ما عـلـی ـ ما دروخ ـ . مشچ  هب  وت  دوجورد  نآ )  راـثآ   ) دـیاب يراد  یتورث  رگا  دوـمرف :  تسا  هداد  نم  هب  زیچ  همه  دـنوادخ  يرآ , 
ادخ هک  ار  ییاه  تمعنزا  کی  چیه  نک و  هداف  ـتـ ـسا تسرد  تسا  هداد  وت  هب  دنوادخ  هک  یتمعن  ره  زا  ینادمه : ـ  ثراح  هب  يا  هما  رد نـ
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دوخ ردارب  زا  دایز  نب  عیبر  دوش ـ . هدـهاشم  وت  دوجو  رد  هدومرف  تیاطع  دـنوادخ  هک  یتمعن  هناشن  تسا  مزالو  نادرگم  هابت  دراد  وت  دزن 
ایند زا  دنک و  یم  يراددوخ  فیطلو  مرن  ياه  سابل  ندیشوپ  زا  هدیشوپ و  هنیمشپ  هک  درک  تیاکش  ع )   ) نینمؤملا ریما  هب  دایز  نب  مصاع 
نم دزن  ار  دایز  نب  مصاع  دومرف :  ترـضح  تسا  هدرک  نیگهودـناار  شنادـنزرف  ـت و  حارا ار نـ دوخ  رـسمه  راک  نیا  ابو  هدـیزگ  يرود 

هب يدیـشک ؟  تلاـجخ نـ ترـسمه  زا  وت  دومرفو :  دیـشک  مهرد  هرهچ  دـید  ار  وا  ماـما  نوـچ  ـد  ندروآ تر  ـ ـض ـت حـ مد ار خـ وا  دـیروآ 
درادن ـت  ـسود لا  ـن حـ یا هدر و بـا  لال کـ وت حـ رب  ار  هزیکاپ  بوخ و  ياهزیچ  دنوادخ  هک  ینک  یم  لایخ  ایآ  يدرکن ؟  محر  تنادنزرف 

و  : )) دیامرف یمدنوادخ  هک  نیا  هن  رگم  دن ! ـد بـا تـو چـنـیـن کـ هاو ینآ کـه بـخـ زا  رتکچوک  ادخ  دزن  رد  وت  ینک ؟  هدافتسااه  نآ  زا  وت 
 : دـیامرف یم  هک  نیا  هن  رگم  و  تسا ))  رادـفالغ  ياـه  هشوـخ  اـب  اـه  لـخن  هوـیم و  نآ  رد  هک  داد  رارق  ناـمدر  هدافتـسا مـ يارب  ار  نـیمز 

تـا زوا نـمـی کـنـنـد ـ  هب هـم تـجـ هک  تسا  یلـصاف  دـح  ود  نآ  ناـیم  دـننکدروخرب  مه  اـب  هک  درک  ناور  يا )  ـه  نو بـه گـ  ) ار ـا  یردود ))
هب زا  رتبوبحموا  دزن  ادخ  ياه  تمعن  زا  یلمع  يرادرب  هره  دـنگوس کـه بـ ادـخ  هب  سپ ,  دـیآ )) رب  ناجرم  ودـیراورم  ایرد  ود  ره  زا  هیآ ـ 
 , نینمؤملاریما يا  درک :  ضرع  مصاع  نک ))  وگزاب  ار  تراگدرورپ  تمعن  و   : )) تسا هدو  ـ مر لجوزع فـ يادخ  تساه  نآ  ندروآ  نابز 
رب لـجوزع  دـنواد  خـ وـت ! رب  ياو  دوـمرف :  ترـضح  يا ؟  هدرک  اـفتکا  تشرد  هماـج  هـب  ورازآوـلگ  كاروـخ  ـمـا بـه  ـش دو  ار خـ سپ چـ

سپ دنادرگن  هتفـشآربو  هدرزآ  ار  فـقـیـر  يرادا ,  رقف و نـ ات  دـنراد  ربارب  ریقف  مدرم  اب  ار  دوخ  هک  تسا  هتخاس  بجاو  تلادـع ,  نایاوشیپ 
دزن رد  تمعن ,  ندرک  راکـشآ  : ـ  دایز نب  دـیبع  بـه  ع ـ )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دیـشوپ ـ . مرن  هماـج  تخادـنا و  رودار  هنیمـشپ  داـیز  نب  مصاـع 

زا دـیوگ :  یم  هیواعم  نب  دـیرب  ایم  نوریب  دوخ  موق  تایه  نیرتابیزرد  زج  راهنز  سپ ,  تسا  نآ  نت  ـ ـشاد هگن  یفخمزا  رتبوبحم  دـنوادخ 
ار ییابیزو  تسابیز  دـنوادخ  ع : )   ) یلع ماما  دـشن ـ . هدـید  دوخ  موق  تایه  نیرتابیز  رد  زج  تفر ,  ایندزا  هک  یناـمز  اـت  دـیبع , سپ  نآ 
دنک و اطع  یتمعن  دوخ  هدنب  هب  دـنوادخ  هاگر  هـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دـنیبب ـ . دوخ  هدـنبرد  ار  تمعن  رثا  دراد  تسود  دراد و  یم  تسود 

دهد یتمعن  يا  هدـنب  هب  دـنوادخ  هاگره  دوش و  یم  هدـیمانوا  تمعن  هدـننک  وگزاب  ادـخ و  بیبح  دروخ , مشچ  هب  وا  دوجو  رد  تمعن  نآ 
زا یتمعن  درم  هک  مرادن  شوخ  نم  دوش ـ . یم  هدناوخ  وا  تمعن  هدـننک  بیذـکت  ادـخ و  نمـشد  دـشابن , نایامن  وا  دوجو  رد  تمعن  نآو 

, دراد ترفن  ییاـمناونیب  ییاوـنیب و  زا  دراد و  تـسود  ار  ییارآ  دوـخ  ـی و  یا ـبـ یز ـد  نواد خـ دــنکن ـ . راــهظا  ار  نآ  دــشاب و  هتــشادادخ 
هماج دومرف :  قیرط ؟  هچزا  دش :  ضرع  دنیبب  وا  رد  ار  نآ  رثا  دراد  تسوددـنک  اطع  یتمعن  يا  هدـنب  ها بـه  ـ گر ـل هـ جوز دـنوادخاریز عـ

بورغ زا  شیپ  غارچ  ندرک  نشور  یتح  دـبورب و  ار  شلزنم  ردولج  دـنک , يراکچگ  ار  شا  هناخ  درب , راـک  هب  شوخ  يوب  دـشوپب , زیمت 
اب هک  یـسک  نآ  ینعی )  ( : ـ ))  نک وگزابار  تراـگدرورپ  تمعن  اـما  و   )) هیآ هراـبرد  دـنک ـ . یم  داـیزار  يزور  درب و  یم  ار  رقف  باـتفآ 
 (( (ص ربمایپ  ) وا دومرف :  سپس  ترـضح  تسا  هداد  تمعن  وت  هب  وت , قح  رد  ندومن  ناسحا  ندر بـه تـو و  وت و عـطـا کـ ندیـشخب  يرترب 

هدـمآ نایبلا  عمجم  رد  درک ـ . وگزاب  مدرم )  يارب   ) تشاد ینازرا  يو  هب  هک  ار  ییاه  تمعن  دومرف و  اطع  ودـب  هکار  هچ  نآ  ادـخ و  نید 
مدرم يار  ـ بو زا  ـ ـس را  ـکـ ـشآ ار  نآ  دا کـن و  ار یـ اد  تمعن خـ هک  تسا  نیا  نک )  وگزاب  ار  تراگدرورپ  تمعن  اما  و   ) نآ يانعم  تسا : 

دایز زا  دنکن  رکشت  مک  زا  هک  یسک  تسا و  هدرکن  رکـشت  ادخ  زا  دنکن  رکـش  مدر تـ زا مـ هک  یـسک   :)) تسا هدمآ  ثیدح  رد  امن  وگزاب 
 : دو ـ مر فـ ع )   ) قداص ترضح   (( تسا یساپسان  نآ  ندرکنوگزابو  تسا  رکـشتدوخ  ادخ  تمع  ندر نـ ـو کـ گزا دنک و بـ یمن  رکـشت  مه 

یناسحا هدرک و  يزوروت  هب  هک  ار  نآ چـه  هدیـشخب و  وت  هب  هک  ییرتربو  هدومرف  اطع  وت  هب  دنوادخ  ار  هچ  نآ  هک  تسا  نیا  هیآ  يان  مـعـ
هب دنوادخ   , : هیآ نیمه  هرابرد  زین  ع )   ) نیـس ما حـ ـ ما نکوگزاب ـ .  مدرم )  يارب   ) تسا هتـشاد  تینازرا  هک  ار  یتیادـه  هدومن و  وت  هب  هک 

هیواعم هب  دوخ  همان  زا  یشخب  رد  ع ـ )   ) یلع ماما  دنک ـ . وگزاب  دومرف , اطع  وا  هب  شنید  رد  هک  ار  ییاه  تمعن  ات  داد  روتسد  (ص )  ربمایپ
نارجاـهم زا  یهورگ  هک  ینیب  یمن  تسادـخ :  تمعن  ندرک  وگزاـب  دـصق  وت کـه بـه  هب  ندادربـخ  يارب  هن  میوگب  مهاوخ  یم  هک  نیا   : ـ

ترضح  ) نادناخ ام  دیهـش  نوچاما  دراد , یماقم  تلیـضف و  دوخ  يارب  مه  نانآ  زا  کیره  دندش و  دیهـش  لاع  يادخ مـتـ هار  رد  راصناو 
. دنداد بقل  ادهشلا )) دیس   )) ار وا  دیسر  تداهش  هب  هزمح ) 
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 . تمعن لامک  تیمامت و 

ماب هک  یـسک  تسا :  هدش  مام  وا تـ رب  ایند  تمعن  دشاب  رادروخرب  زیچ  هس  زا  دنک و  يرپس  اردوخ  زور  بش و  هک  ره  (ص : )  ادخ ربمایپ   ـ
, دشاب هتـشاد  مه  ار  تمعن  نیمراهچ  رگا  ـد و  ـشا ـتـه بـ ـشاد ار  دوخ  زور  كاروخو  دـنارذگ  رطاخ  شیاسآ  یتسردـنت و  رد  ار  شماش  و 
ما ـ ما تسا ـ .  درخ  یناوارف  تمعن ,  لامک  زا  ع : )   ) یلع ماما  تسا ـ .  نامیا  تمعن  نیمراهچ )   ) نآ دراد و  لماکار  ترخآ  ایند و  تمعن 

دورن تشهب  هب  هک  يا  هدـنب  تسا و  تشهب  هب  ندـش  دراو  ترخآ ,  تمعن  لاـمک  تسا و  یتسردـنتو  تینما  اـیند , تـمعن  ع : )   ) قدا صـ
رد تمعن  تیمامت  تسیچ ؟  رد  تمعن  تیمامت  یناد  یمایآ  مدآ ,  دـنزرف  يا  (ص : )  ادـخ ربماـیپ  تسا ـ .  هدـشن  ماـمت  وا  رب  تمعنزگره 
زج یتـمعن  ره  ع : )   ) یلع ماـما  تسا ـ .  شتآ  زا  نتـسرو  تشهب  هب  نتفر  تمعن ,  تیماـمت  تسا ـ .  تـشهب  هـب  نـتفر  شتآ و  زا  نتـسر 
یم ار  تمعن  تیمامت  دنوادخ  زا  ودرک  یم  اعد  هک  يدرم  هب  (ص )  ادخ ربمایپ  تسا ـ .  تیفاع  شتآ  زج  ییالب  ره  تسا و  ریقح   , تشهب

 : دومرف ترـضح  مشاب  هتـشاد  نآ  زا  ریخ  دیما  مناوخب و  ار  ادخ  نادب  هک  ییاعد  درک :  ضرع  تسیچ ؟  تیمامت نـعـمـت   : دومرف دـیبلط ,
رب ییابیکـش  بـا  دوش ـ . یم  لماکو  مامت  تمعن  ینتورف ,  اـب  ع : )   ) یلع ماـما  تسا ـ .  شتآ  زا  نتـسر  تشهب و  هب  نتفر  تمعن ,  تیماـمت 
اب دییوجبدوخ ـ . يارب  ار  ادخ  ياه  تمعن  ندش  لماک  تسا ,  هتساوخ  امـش  زا  ار  نآ  يرادساپ  هک  ادخ  باتک  رب  تظفاحم  ادخ و  تعاط 

میوگ یم  شیاتـس  ساپـس و  ار  اد  خـ دـیزاس ـ . مامتو  لماک  شیوخرب  ار  شیاه  تمعن  وا , تیـصعمزا  يرود  ادـخ و  تعاط  رب  ییابیکش 
. وا تیصعم  زا  ندنام  نوصم  يایوج  وا و  تزع  رباربرد  میلست  ناهاوخ  میوا و  تمعن  تیمامت  بلاط  نوچ 

. اه تمعن  نارفک 

مینک فرطربار  شیراتفرگ  هاگره  دناوخ و  یم  هداتسیا ,  ای  هتسشن  ای  هدیباوخ  ولهپ  هب  ار , ام  دسر  ـیـبـی  سآ ار  نا  ـسـ نا نو  و چـ  :. )) نآرق
تنیز دنداد  یم  ماجنا  هچ  نآ  ناراکفارسا  يارب  هنوگ  نیا  تسا  هدناوخن  هدیـسر  وا  هب  هک  ییراتفرگ  يارب  ار  ام  ییوگ  هک  دور  یم  نانچ 

نآ دش کـه بـا  يزور  ماعط  كاروخ و  نانآ  هب  نادنچ  هک  دندوب  یهورگ   , لیئارـسا ینب  نایم  رد  ع : )   ) قداص ماما  تسا ـ .))  هدش  هداد 
نآ هبراچان  هک  يروط  هب  تفر ,  نانآ تـنـگ گـ رب  دنوادخ  سپ  دندرک  یم  يرای  بلط  اه  نآ  زا  دنتخاساه و  سیدنت  دوخ  ياهره  رد شـ

ییدابآ دنوادخ   : )) دیامرف یم  هک  دنوادخ  نخس  تسا  نیا  دندروخ و  یم  ار  اه  نآ  دنتفر و  یم  ناشغارس  هب  دندروآ و  يور  اه  سیدنت 
یگنـسرگ و معط  دندرک , یم  هک  یلامعا  ببـس  هب  مه  ادـخ  دـندرک و  یـساپسانار  ادـخ  ياه  تم  ـا نـعـ ما دوب  ناما  نما و  هک  دز  لثم  ار 
رب هد و  رارق  داـیز  هلـصاف  اـم  ياهرفــس  ناـیم  اراـگدرورپ ,  : دـنتف و گـ  )) ـه یآ هرا  ـ برد ـر(ع ـ )  قا ما بـ ـ ما دـناشچ ـ .)) نآ  مدرم )   ) هـب سرت 

, دندید یم  ار  يدا  ـ بآ نآ  يدا  ـ بآ نیازا  يروط  هب  دنتـشاد  هتـسویپ  مه  هب  ياه  يدابآ  هکدندوب  یموق  نانیا  دندرک : ـ ))  متـس  نتـشیو  خـ
لجوزع دنوادخ  سپدش ,  ضوع  ناشرا  ـتـ فر قال و  ـ خا ـد و  ندر یساپسانار کـ ادخ  ياه  تمعن  اما  دنتشاد , ناوارف  لاوما  ناور و  ياهرهن 
ناشیاه ییارادو  لاوما  درک و  ناریو  ار  ناشیاه  هناخ  درب و  ورف  بآ  ریز  ار  ناشیاه  يدابآ  داتـسر و  نانآ فـ يوس  هب  ار  مرع  دس )  ) بالیس

يادـخ هاگ  نآ  درک  لیدـبت  تشاد  کنت  رانکزا  یعون  زگ و  هروش  خـلت و  ییاـه  هویم  هک  غاـب  ود  هب  ار  ناـنآ  ياـه  غاـب  درب و  نی  زا بـ ار 
ـ .)) ؟  میناسر یم  تازاجم  هب  ار  یساپسانزج  ام  رگم  میداد و  نانآ  هب  دندرک  یساپسانو  نارفک  هک  نآ  يازـس  هب  ار  نیا   : )) دومرف لاعتم 

نا دنوادخ , مراود کـه  ـیـ ما ار  ـ یز شاب ,  ابیکـش   : دومرف ترـضح  مدناسر  (ع )  اضر ماما  ضرع  هبار  یبلطم  رـصن :  یبا  نب  دمحم  نبدمحا 
زا رتهب  شیارب  دزادنا , ترخآ  هب  نمؤم  يارب  ایند  نیا  زا  ـد  نواد هچ خـ نآ  دنگوسادخ , هب  دومرف :  سپـس  دـنک  يزاسراک  تیارب  هّللااش , 

صخش دومرف :  هاگ  نآ  دراد ؟ یـشزرا  هچ  ایند  دومرف :  دومنریقحت و  ار  ایند  سپ  ـ ـس تر  ـ ـض ـد حـ هد وا  هب  ایند  نیمهرد  هک  تسا  يزیچ 
یهاـگ مسق ,  ادـخ  هب  ـت  ـسا هدـینادرگ  بجاو  وا  ربار  یقوقح  تمعن  نآ  رد  دـنوادخ  اریز  تسا ,  رطخ  ضرعم  رد  تمعن  زا  رادروـخرب 

داد ناکت  ار  شتسد  و  متسه ـ  نار  كا و نـگـ نآ هـا بـیـمـنـ هب  تبسن  هتـسویپ  نم  دهد و  یم  ییاه  تمعن  نم  هب  لجوزع  دنوادخ  تاقوا 
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ماقم و نینچاب  امـش  موش ,  تیادـف  مدرک :  ضرع  نم  میآ .  نوریب  دراد  نم  ندرگ  هباه  تمعن  نیا  رد  دـنوادخ  هک  یقوقح  زا  هک  نیاات   ـ
ماما میاتـس ـ .  یم  تسا  هتـشاد  ینازرا  نم  هب  هک  یتمعن  رباربرد  ار  مراگدرورپ  يرآ ,  دومرف :  دیـسرت ؟ یم  نینچ  نیا  دیراد , هک  یتلزنم 

رثا رب  هک  يرگ  ـ ناو یـا تـ در , جـنر مـی بـ رقف  زا  هک  ینیب  یم  یـشیورد  زج  ایآ  نکفیب ,  يرظن  مدرم  هب  یهاوخ  هک  اجک  ره  رد  ع : )   ) یلع
. ؟ دزرو یم  لخب  ادخ  قح  نتخادرپ  زا  شلامرب  ندوزفا  يارب  هک  یلیخب  ای  دنک , یم  لئازدوخ  زا  ار  ادخ  ياه  تمعن  یساپسان 

 . سفن

 . سفن

 ( : ع  ) یلع ماما  درک ـ .)) ماهلا  نآ  هب  ار  شیراگزیهرپ  يراکدیلپ و  سپـس  درک  تسرد  ار  نآ  هک  سک  نآ  سفن و  هب  دنگوس   :. )) نآرق
شراوخ تسپ و  درکن  يرادـهگن  نآ  زا  هکره  دـینادرگ و  شا  هبترمدـنلب  تشاد  هگن  ار  نآ  هک  ره  تساهب ,  نارگ  يرهوگ  سفن  اـنامه 

هرابرد ع ـ )   ) قدا ما صـ ـ ما درادن ـ . دوجو  دشابوا , نامرف  عیطم  هک  یسفن  زا  رتیمارگ  ناحبسدنوادخ  دزن  يزیچ  نیمز  يور  رد  تخاس ـ . 
هب ار  يدـب  یبوخ و  ینعی  اهاوقتو )) اهروجف  اهم  ـهـ لا فـ  )) هلمج  )) داد و لکـش  نادـب  دـیرفآ و  ار  نآ  ینعی  اهاوسام : ـ )) سفن و  و   )) هیآ

دش . رایتخا  بحاصوا  دومن و  ریخم  ود ) نیا  زا  کیره  شنیزگ  نایم   ) ار سفن  هاگ  نآ  درک  ماهلا  دناسانش و  سفن 

يارب دیوگ  كرت  ای  دهد  ماجنا  دـیاب  سفن  هک  ار  هچ  نآ  اهاوقت : ـ )) اهروجف و  اهمهلاف   )) هلمج هرابرد  ع ـ )   ) قداص ماما  ـر و  قا ما بـ ـ ما  ـ
تـسا هدیـشوپ  تسا ,  قـح  رب  هک  یلاـح  رد  نمؤـم  دوـمرف : اـهاوسامو )) سفنو   )) هیآ ناـیب  رد  ع )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما تخاـس ـ .  نـشور  وا 

دـشک یم  ولج  زا  ملع  ع : )   ) یلع ماما  تسا ـ .  لطاب  زا  قح  تخانـشدوصقم  دومرف : اهاوقتو )) اهروجف  اـهمهلاف   )) هیآ ناـیب  رد  نینچمه 
یمن هتفرگ  ار  اه  نآ  نانع  اهدرخ  ياـه  تسداـما  دـنا , هتخیـسگ  راـسفا  اـه  سفن  تسا ـ .  شکرـس  سفنودـنار  یم  رـس  تشپ  زا  لـمعو 

یتخبدب هک  ییاه  لد  هدننیرفآ  اه و  نامسآ  هدنراداپرب  واه  نیمز  هدن  ـ نار يا گـسـتـ ـا , یاد را خـ بـ دننکفا ـ . تکاله  یتخبدب و  هب  دنراذگ 
 . يا هتشرس  نآ  اب  ار  کیره  یتخبشوخ  و 

 :. سفن درجت 

ربدـت و اب  دـیوگ :  یم  ایحا ,)) تاوما بـل  هّللا  لیبس  یف  لتقی  نمل  اولوقت  و ال   )) هیآ ریـسفت  زادـعب  هیلع ـ  هّللا  ناوضر  ییاـبطابط ـ  همـال  عـ
هک انعم  نیا  هب  تسا  سفن  درجت  نآ  دوش و  یم  نشور  نیا  زا  رتعیـسو  يرگید  تقیقح  میدرک  رکذ  هک  یتاـیآ  رگید  هیآ و  نیارد  لـمات 

ندـب اب  يوحن  هب  دـنک و  یم  قرف  یمـسج  تاـبیکرت  رگید  ندـب و  ما  ـکـ حا نآ بـا  ما  ـکـ حا ندـب و  زا  رتارف  تسا  یتقیقح   , حور اـی  سفن 
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ار تق  نیا حـقـیـ هتفگـشیپ  تایآ  رد  ربدتو  دنک  یم  هرادا  ار  نآ  یکاردا  تایـصوصخ  رگید  هدارا و  روع و  ـ ـش ـیـلـه  ـسو هب  دراد و  داحتا 
نآ ـتـن  فر زا بـیـن  در و بـا  نـمـی مـیـ  , ند گرم بـ اب  تسین  ندب  هب  ناسنا  تیصخش  هک  دننآ  زا  یکاح  تایآ  نیا  اریز  دزاس , یمراکـشآ 

یگدنز کی  رد  دنام و  یم  یقاب  ندـب  ندـش  دوبان  زا  سپ  هکلب  دوش  یمندوبان  نآ ,  يازجا  ندـش  هدـنکارپ  شبیکرت و  ندروخ  مه  هب  و 
نیا دـنک و  یم  یگدـنز  كاـندرد  یباذـع  یگـشیمه و  یتواقـشرد  سکعلاـب  اـی  درب و  یم  رـس  هب  راـگد  ـ نا تمعنو مـ یگـشیمه  شوخ 

ماکحا اه و  یگژیو  ینامـسج و  تاهج  هب  هن  دراد  یگتـسب  ناهج  نیا  رد  وا  لامعا  یناسفن و  تاکلم  عون  هب  یتخبدـب  اـی  ـبـخـتـی  ـشو خـ
ینامـس و ماـکحااب جـ تهج  ره  زا  اـه  نیا  هک  تسادـیپ  دـهد و  یم  تسد  هب  هفیرـش  هیآ  نـیا  هـک  تـسا  یقیا  ـن هـا حـقـ یا یعاـمتجا . 

نیا رب  هک  يرگید  تایآ  هلمج  زا  تسا .  ندـب  زا  ریغ  ناسنا  سفن  نیاربانب ,  دراد  تافانم  تریاغم و  يویند  يدام  ياه  یگژیو  صاوخ و 
هیلع یـضق  یتلا  کـسمیف  اـهمانم  یف  تمت  مل  یتلا  اـهتوم و  نیح  ـفـس  نـالا ـی  فو هّللا یـتـ (( ـ  1 تسا .:  تاـیآ  نیا  دراد  تلـالد  تقیقح 

نتـشاد و هگن  نتفرگ و  نوچ  یتاریبعت  تسا  مامت  لماک و  روط  هب  قح  نتفرگ  يانعم  هب  اف  ـتـیـ ـسا ـی و  فو تـ ير ))  ـ خـالا ـل  ـسر ـ یو توملا 
دیدج قلخ  یفل  اناا  ضرالا  یف  انل  اذاا ضـلـ او  ـ لا و قـ (( ـ  2 تسا .  ندب  حور و  تریاغم  زا  یکاح  اراکشآ  هدمآ ,  هیآ  نیا  رد  هک  نداتسرف 

تاهبـش زا  یکی  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  نوعجرت ))  مکبر  یلا  مث  مکب  لک  يذـلا و  توم  ـ لا کلم  مکافوتی  لق  نورفاـک  مهبر  اـقلب  مه  لـب 
نآ يازجا  هدنکارپ و  ندب  ياضعاو  دروخ  مه  هب  ام  ندـب  بیکرت  میدرم و  ام  یتقو  هک  تسا  نیا  نآ  دـنک و  یم  رکذ  ار  داعم  رکنم  رافک 

كاردا سح و  يزیچام  زا  یـسک  ـگـر  ید میدش و  دیدپان  نیمز  رد  میتشگ و  لیدبت  يرگید  تروص  هب  ناسنا  تروص  زاو  دـش  یـشالتم 
دوخ ربمایپ  هب  ار  نآ  خساپ  دنوادخ  تسا و  داعبتـسا  کیافرـص  ههب  ـ ـش ـن  یا هتبلا  میوش ؟  هدیرفآ  ون  زا  هرابود  تسا  نکمم  هنوگچ  درکن ,
امـش رب  يا  هتـشرف  هک :  تسا  نیا  دـنوادخ  خـساپ  هصالخ  مکب ))  لک  يذـلا و  توملا  ـم مـلـک  کا ـ فو لـق یـتـ  : )) دـهد یم  میلعت  نینچ 

دراذگ یمن  دنک و  يراد مـی  امش نـگـهـ زا  دیتسه و  وا  گنچ  رد  امشو  دریگ  یم  ار  امش  دناتس و  یم  ار  ناتنا  هد کـه جـ ـ ـش ـتـه  ـشا گـمـ
(( امـش مک   )) ظفل هک  امـش  ياه  ناج  سوفن و  هن  تسامـش  ياه  ندب  دوش  یم  دیدپان  وحم و  نیمز  لد  رد  هچ  نآ  دیوش و  دیدپان  مگ و 

هدومرف سپـس  هدرک و  رکذ  ناسنا  تقلخ  هرابرد  ار  هیآ  نیا  دـنوادخ  هحور ))  نم  هیف  خـفنو  (( ـ  3 دراد . تلالد  نآ  رب  مکاـفوتی ))   )) رد
رد سپـس  یفرعمدوـخ مـی کـنـد و  رما  عوـن  خنـس و  زا  ار  حور  هیآ  نیا  رد  یبررما ))  نم  حورلا  لـق  حورلا  ـک عـن  نو ـ لئ ـ ـس یـ  : )) تسا
رد ئش ))  لک  توکلم  هدیب  يذلا  ناحبسف  نوک  هل کـن فـیـ لوقی  ناائیـش  دارا  اذا  هرما  امنا   : )) دیامرف یم  هدرک  یفرعمار  رما  رگید  ياج 

و  : )) دـیامرف یم  فصو  نینچ  ار  رما  رگید  ياج  رد  تسا  يدوجو  نک ))   )) هملک نامه  توکلم و  ملاع  زا  حور  هک  دـیامرف  یم  اج  نیا 
 (( نک  )) هملک نامه  اـی  رما  هک  دـناسر  یم   (( ندز مهرب  مشچ  کـی  دـننام  رـصبلا  حـملک   )) ریبعت (( رـصبلا ةدـحاو کـلـمـح  ـالا  اـنرما  اـم 

ناکم نامز و  دـننام  يدویقو  ـط  یار ـ ـش هب  جایتحا  نتفای  دوجو  ماگنه  نیاربانب ,  جـیردتب  هن  دـیآ  یم  دوجو  هب  هراـبکی  هک  تسا  يدوجوم 
زا یکی  نوچ  تسا  يدام  ریغ  ینامـسج و  ریغ  يدوجوم  ـ  تسا هلمج  نآ  زا  مه  حور  هک  رما ـ ))  )) هک دوش  یم  نشور  اـج  نیا  زا  درادـن 
 , نیاربانب دنـشاب  یم  ناکم  نامز و  هب  دیقمو  دـنبای  یم  یتسه  اج  ـ یرد ـت کـه تـ ـسا ـن  یا ـی  نا ـمـ ـس ـ جو يدام  تادوجوم  رب  مکاح  نیناوق 

تیفیک زا  هک  دراد  دوجو  یتا  ـ یآ دراد . قلعت  احنا  زا  يوحن  هب  ینامـسج  يدامرکیپ و  هب  دنچ  ره  تسین ,  ینامـسج  يدام و  یناسنا  حور 
نم ناسنالا  قلخ  ادـبو   )) هیآ و  راخفلاک )) لاصلـص  نم  ناس  ـ نالا قلخ   )) هیآ و  مکانقلخ ))  اـهنم   )) هیآ دـننام  دراد , یم  رب  هدرپ  قلعت  نیا 

ۀفطنلاانقلخ مث  نیکم  رارق  یف  هانلعج  مث  نیط  نم  ۀلالـس  نم  ناسنالا  انقلخ  دـقل  و   )) هیآ و  نیهم ))  ام  نم  ۀلالـس  نم  هلـسن  لعج  مث  نیط 
ـن یا ـقـیـن ))  لا ـخـ لا ـن  ـس ـ حا هّللا  كرابتفرخآ  اقلخ  هاناشنا  مث  امحل  ماظعلا  انوسکف  اماظع  ۀغـضملا  اـنقلخف  ۀغـضم  ۀـقلعلا  اـنقلخف  ۀـق  عـلـ

تسد وا  هب  يرگیدزا  سپ  یکی  نوگانوگ  ياه  لکـش  اه و  تروص  هک  تسا  یعیبط  مسج  کی  ادتبا  رد  ناسنا  هک  دهد  یم  ناشن  تایآ 
روعـش دـننام  ییاهراک  هک  دـنک  یم  لیدـبت  هدارا  وروعـش  ياراد  يدوجوم  هب  ار  شوماـخ  ـد  ما مسج جـ نیا  دـنوادخ  سپـس  دـهد و  یم 

ماسجا و زا  هک  یلاعفا  رگید  رییغت و  لیدبت و  ییاجباج و  لیبق  زا  ملاع  روما  ریبدتو  اه  هدـیدپ  رد  فرـصت  لخد و  ندیـشید و  ـ نا هداراو و 
لیبق زا  اه  نآ  لعاف  هن  تسا و  ینامـسج  رکفت و ))  هدارا و   ) اهراک نیا  هن  نیاربانب ,  دهد  یم  ماجنا  دنز , یمن  رـس  ینامـسج  ياه  هدیدپ 
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هب دریگ ـ  یم  تاشن  نآزا  سفن  هک  ندب  نامه  ینعی  تسا ـ  نآ  شیادیپاشنم  هک  یمسج  هب  تبسن  سفن  نیاربان ,  بـ دشاب . یم  تاینامسج 
طابترا و یگنوگچ  بیترت ,  نید  بـ رود و بـعـیـد ) هسیاقم  کـی  اـب  هتبلا   ) تفن هب  تبـسن  ییانـشور  اـی  تخرد  هب  تبـسن  تسا  هویم  هلزنم 

هـصالخ دور  یم  نیب  زا  کسامت  دوش و  یم  عطقطابترا  هقال و  ـن عـ یا ندر ,  اب مـ اما  دوش , یم  نشوردوجو  يادتبا  رد  ندب  اب  سفن  قلعت 
ادج نآ  زا  یلک  هب  ماجنارس  دوش و  یمزیامتم  ندب  زا  ندمآ ,  دوجو  هب  اب  سپس  تسا و  ندب  نیع  دوخ  شیادی  يادتبا پـ رد  سفن  هک  نیا 

هراشا و اب  هک  دراد  دوجو  مه  يرگید  ناوارف  تایآ  دـنراد  روهظ  نآ  رد  هدـشدای  هفیرـش  تاـیآ  هک  تسا  یبلطم  نیا  دوش  یم  لقتـسم  و 
. درب یم  یپ  نآ  هب  تریصب  اب  ربدتم  صخش  دنناسر و  یمار  تقیقح  نیا  حیولت 

. ددرگ یم  ناوج  سفن  دش  وچ  ریپ  یمدآ 

هک یـسک  رگم  دـنروآ , مه  هب  رـس  يریپ  تدـشزا  وا  ياهربنچ  هک  یناـمز  یتح  تسا  ناوج  هراومه  دازیمدآ  سفن  (ص : )  ادـخ ربماـیپ   ـ
زا شیاهربنچ  دنچره  تسا ,  ناوج  نانچمه  ایند  بلط  رد  هدروخلاس  ریپ  دنکدنا ـ . نانیا  ودشاب  هدومزآ  يراگزیهرپ  اب  ار  وا  لد  دـنوادخ 

هراومهزیچ ود  یتسود  رد  ریپ  صخش  لد  دنرامـش ـ . كدنا  نانیا  دنـشابراگزیهرپ و  هک  یناسک  رگم  دنـشاب , هدروآ  مه  هبرـس  یلاسنهک 
تورث و هب  يدـنمزآ  ددرگ :  یم  ناوجوا  رد  زیچ  ود  دوش و  یم  ریپ  هدازیمدآ  دایز ـ . تورث  نتـشاد  یگدـنز و  هب  قشع  رد  تسا :  ناوج 

 . یگدنز هب  يدنمزآ 

 . هراما سفن 

دنک محر  مراگدرورپ  هک  اج  نآ  رگم  دـهد , یم  نامرف  يدـب  هب  هراومه  سفن  هک  ارچ  منک ,  یمن  هئربت  ار  دوخ  و مـن نـفـس   :. )) نآرق
ار دوخ  دنک و  یم  یـسولپاچ  قفانم  نوچمه  , ارآرهاظ نامرف  دب  سفن  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما تسا ـ .))  نابرهم  هدنزرمآ  نم  راگدرورپ  انامه 
دو و بـا ـ ـش طلـسم مـی  نمـشد  نوچ  تفای ,  تسد  ناسنا )  رب   ) داد و بیرف  هک  نیمه  دـهد و  یم  هولج  زوسلد  راـگزاس و  یتسود  نوچ 

يراکتشز يدب و  هب  هراومه  سفن  دناشک ـ . یم  تکاله  يدب و  ياه  هاگیاج  هب  ار ) صخش   ) ودنار یم  نامرف  يرد  ـی و قـلـ هاو ـ خدو خـ
هب ار  وا  سفن  دـنک  شوـخ  لد  نآ  هب  هکره  دزرو و  یم  تنا  وا خـیـ هـب  سفن  دـنکدامتعا  شیوـخ  سفن  هـب  هـکره  سپ  دـهد  یم  ناـمرف 

يدـب هب  هراومه  سفن  نیا  هک  یتسارب  دروآ ـ . یم  دورف  هاگیاج  نیرتدـب  رد  ار  وا  سفن  دوش , دنـسرخ  نآ  زا  هکرهو  دـنکفا  یم  تکاله 
انا هـمـ درب ـ . یم  ناهانگ  يوس  هب  تخات  هب  ار  وا  شکرـس )  یبکرم  نوچمه   ) دـنکاهر ار  نآ  ناـنع  سکره  نیارباـنب ,  دـهد  یم  ناـمرف 
دوخ سفن  هب  هک  ینامز  دـناشک ـ . یم  اه  مارح  باکترا  تمـس  هب  ار  وت  ناطیـش  ینک ,  داـمتعا  نآ  هب  رگا  تسا  راـکبیرف  رایـسب  وت  سفن 

هب ادب  دومرف :  تشذگ و  جراوخ  ناگتشکرب  ناوره  نا جـنـگ نـ ـ یا زا پـ پـس  شاب ـ .  رذحرب  رتشیب  وا  بیرف  زا  يراد ,  اردامتعا  نیرتشیب 
نا شـیـطـ دومرف :  تفیرف ؟  ار  نانآ  یسک  هچ  نینمؤملا ,  ریما  يا   : دندیـسرپ دناسر  نایز  امـش  داد بـه  نا  ـبـتـ یر هک فـ سک  نآ  امـش , لاح 

دـیناشک و اه  یناـمرفان  ناـهانگ و  خارف  نادـیم  هب  ار  ناـشیا  داد و  بیرف  ماـخ  ياـهوزرآ  اـب  ار  ناـنآ  هک  نامرفدـب  سفن  هدـننک و  هارمگ 
توهـش اب  هک  نیا  رگم  تسین  دـنوادخ  یـصاعم  زا  یتی  ـ ـص هـیـچ مـعـ ناشدـنکفاورف ـ .  شتآ  رد  هجیتن ,  رد  داد و  نانآ  هب  يزوریپدـیون 

سفن نیا  هک  اریز  دنک , بوکرس  ار  دوخ  سفن  ياوهو  دتسیا  زاب  شیوخ  تاو  ـهـ ـش زا  ـی کـه  نا ـ ـس ـ نا رب  ادخ  تمحر  سپ ,  تسا  هارمه 
کلام هب  رـصم  يرادنا  ـتـ ـسا نا  ـ مر رد فـ دراد ـ . شیارگ  سوه ,  زا  هتـساخرب  ینامرفان  هب  هراومه  دتـسیا و  یم  زاب  تاوهـش  زا  یتخـس  هب 

شهاوخ هک  دهاوخ  یم  وا  زا  دـهد و  یم  نامرف  وا  تعا  هار طـ ند  ـ یز ـ گر ادـخ و بـ ياورپ  هب  ار  کلام )   ) وا یلع )  نینمؤملاریما  ( : ـ  رتشا
, دـهد یم  نامرف  يدـب  هب  هراومه ,  سفن  هک  اریز  دریگ , مکحم  یـشکرس  ماگنه  رد  ار  نآ  راهم  دـنک و  ـ ـش مهرد  ار  شیوخ  سفن  ياه 
هک اریز  راد , غیرد  دوخ  سفن  زا  تسا  مارح  هک  ار  هچ  نآ  شاـب و  طلـسم  شیوخ  سوه  اوـه و  رب  سپ  دـنک  محر  دـنوادخ  هک  نآ  رگم 
هب : ـ  هیواعم هب  دوخ  هما  زا نـ ـی  ـش رد بـخـ دراد ـ . یم  شوخان  اـی  دراد  تسود  هک  هچ  نآ  رد  تسوا  زا  یهاوخداد  سفن  زا  نتـشاد  غیرد 
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ـتـی سرد ي   ) هار هـا ـتـه و  خاد ـ نا رد  ـهـلـکـه هـا  مرد هدر و  ور بـ ـی فـ هار رد گـمـ هتخاس و  راداو  يدب  رش و  هب  ار  وت  وت , سفن  هک  یتسار 
هب هراومه  هک  یسفن  زا  منک  یم  تیاکش  وت  هب  یهلا ,  تاجانم :  رد  (ع )  داجـس ماما  تسا ـ .  هتخاسروبعلا  بعـصوترب  ار  يراگ )  ـتـ ـسرو
وا رگا بـه  دراد , زارد  يوزرآ  تسا و  هناـهب  رذـع و  رپ  تسا  دـنمزآ  وت  یـصاعم  هبو  دباتـش  یم  هاـنگ  يوس  دـهد و بـه  یم  ناـمرف  يدـب 
یب تلفغ و  زا  هدنکآ  تسا ,  یمر  ـ گر ـ ـسو يزاب  هتفیـش  دزرو , یم  لخب  شدسر  یتکرب  ریخ و  رگا  دنک و  یم  ـی  با ـد بـیـتـ ـسر يد  ـ نز گـ

هچ نآرد  ار  ام  يورین  تاجانم :  رد  زین  دهد ـ . یم  ادرف  زورما و  هدـعو  نم  هب  هبوتراک  رد  دناباتـش و  یم  هانگ  يوس  هب  ارم  تسا ,  يربخ 
هار هراومهاه  سفن  هک  اریز  راذگماو , ناشدوخ  رایتخا  هب  ار  ام  ياه  سف  ریسم نـ نیا  رد  نادرگ و  تسس  دزاس  یم  نیگمـشخ  ام  رب  ار  وت 

قدا ما صـ ـ ما ینک ـ .  محر  وت  هک  نیا  رگم  دنهد  یم  نامرف  يدب  هب  هراومه  ددرگ و  رای  وت  قیفوت  هکاج  نآ  رگم  دننیزگ , یم  رب  ار  لطاب 
زگره ما  هدـنزات  ینک و  ظـفح  تناـهان  زا گـ ارم  هک  مهاوخ  یموت  زا  ایادـخ , راـب  وگب :  يدرک  ماـمت  ار  تزا  نآ کـه نـمـ زا  پـس  (ع : ) 

يا ینک  محروت  هک  نیا  رگم  دهد  یم  نامرف  يدب  هب  هراومه  سفن  هک  اریز  يراذگماو ,  مدوخ  هب  ارم  یندز  مهرب  مشچ  زا  رتشیب  رتمک و 
 . نانابرهم نیرتنابرهم 

. رادیب نادجو  ای  رگتمالم  سفن 

یبوخ هب  تبـسن  هک  یـسفن  ینعی  دیوگ :  یم  ۀماوللا ,))  سفنلاب   )) ـه یآ هرا  ـ برد سا ,  ـن عـبـ با رگتمالم ـ .)) سفن  هب  دنگوس  و   :. )) نآرق
تـسد زا  هچ  نآ  رب  هک  یـسفن  : ـ  هراب نیمه  رد  زین  ساب ـ  ـن عـ با مدرک ـ .  یم  نانچ  نینچ و  شاک   : دیوگ یم  دنک و  یم  تمالم  يدـب  و 

ياهراک دوعسم , رسپ  يا  دوعـسم : ـ  نبا  هب  دوخ  شرافـس  رد  (ص ـ )  ادخ ربمایپ  دنک ـ . یم  تمالم  نآ  يارب  دروخ و  یم  ینامیـشپ  هتفر 
يرتشیب ياه  یبوخ  شاک  دیوگ :  یم  راکوکیندنوش  یم  نامیـشپ  ود  ره  راکدـب  راکو و  ـیـکـ نار ـ یز رآ , يا  رایـسب بـه جـ کین  هتـسیاش و 

سفن هب  دنگوس  و   : )) دیامرف یم  هک  تسا  لاعتم  يادخ  نخـس  بلطم ,  نیا  دـیؤم  مدرک  یهاتوک  دـیوگ :  یم  راکدـب  مداد و  یم  ماجنا 
ـنـد گو ـ ـس , دراد لبق  هلمج  اب  هک  یظفل  يدـننامه  رظن  زا  قایـس و  ياضتقا  هب  هماوللا ))  سفنلاب  مس  ـ قا و ال   )) جـمـلـه ریـسفت . رگتمـالم .))
هک تسا  نیا  دارم  دشاب و  یمندنگوس  تسا و  دن  ـ گو یفن سـ مود  هلمج  دنا :  هتفگ  هک  درکانتعا  یخرب  هتفگ  هب  دیابن  نیاربانب  ـت  ـسا مود 
هب ار  واایند  رد  هک  تسا  نمؤم  سف  نـ ـه ,  ماو زا نـفـس لـ دار  مـ مروخ .  یمن  دنگوس  رگتمالم  سفن  هب  مروخ و  یمدـنگوس  تمایق  زور  هب 
 , نآ زا  دارم  هک  دـنا  هتفگ  ـی  ـض بـعـ دـناسر . یم  شدوس  تمایق  زور  رد  دـنک و  یم  شنزرـسادخ  تعاط  رد  ینیگنـس  تیـصعم و  رطاخ 

تماـیقزور رد  ار  ناـسنا  یلک  روـط  هب  سفن  اریز  راـکهن , ـ گر ـ فا سفن کـ هچ  راکتـسرد و  نمؤـم و  سفن  هچ  تسا ,  یناـسنا  سفن  قـلطم 
رطاخ هب  ار  نمؤم  صخـش  نامیااب ,  سفن  دنک و  یم  شنزرـس  شناهانگ  رفک و  رطا  ار بـه خـ دو  بحاص خـ رفاک , سفن  دنک  یم  تمالم 

تـسا رفاک  ناسنا  سفن  هماول ,  سفن  زا  دارم  هک  دنا  هتفگ  مه  یـضع  بـ دنک . یم  تمالم  رتشیب , کین  ياهراک  ندادن  ماجنا  یتعاط و  مک 
 : تسا هدومرف  لاعتم  يادـخ  هک  نانچمهدـنک  یم  تمـالم  تسا  هدرک  اـیند  رد  هک  یتیـص  ور مـعـ رطاـخ کـفـ هب  ار  وا  تماـیق  زور  رد  هک 

. دراد یهجو  دوخ  يارب  لاوقا  نیا  زا  کیره  هتبلا  دنراد )) یم  ناهنپ  ار  دوخ  تمادن  دندید , ار  باذع  یتقو  ))

 . تسوا يارب  یبکرم  هلزنم  هب  یمدآ  سفن 

هگن شا  هدـنز  ینک  ارادـم  نآ  اب  رگا  ینک و  یم  شدوبان  يزادـنا  تقـشم  هب  ار  نآ  رگا  تسوت  بکرم  وت  سفن  انامه  ع : )   ) یلع ما  ـ ما  ـ
اریز ربـم , نیب  زا  ار  دوـخ  مهف  ییاـناوت )   ,) تلد رب  ندرک  يراـشفاپ  اـب  سپ ,  ونـشن  فرح  شوـگ  تـسا و  قـنع  دـب  نـفـس  يراد ـ .  یم 

. دراد تحارتسا  هب  زاین  ندب  زا  يوضعره 

 . نآ بیذهتو  تیبرت  سفن و  میلعت 
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كاپ ار  نآ  سکره  درک  ماهلا  نآ  هب  ار  شیراگزیهرپ  يراکدیلپ و  سپـس  درک  تسرد  ار  نآ  هک  سک  نآ  سفن و  هب  دنگوس   :. )) نآرق
مدرم ییاوشیپ  ماقم  رد  ار  دوخ  هک  ره  ع : )   ) یلع ماما  تخاب ـ .))  رد  اعطق  تخاـس ,  شا  هدولآ  هک  ره  دـش و  راگتـسر  اـعطق  دـینادرگ ,
یسک دیامن و  تیبرت  دوخ  راتفر  اب  دنک , تیبرت  شنابز  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دزادرپب و  دوخ  میلعت  هب  نارگید ,  میلعت  زا  شیپ  دیاب  دهد  رارق 

تیبرت هب  مدرم ,  يا  دـشاب ـ . نارگید  یبرم  راگزومآ و  هک  یـسک  اـت  تسا  تشادـگرزب  راوازـس  رتشیبدـشاب  دوخ  یبرم  راـگزومآ و  هک 
اه سفن  نیرتهب  تسارت ـ .  هدنزاس  سفن  بیذهت  هب  نتخادرپ  دیراد ـ . زاب  شیاه  تداع  هب  يدنمزآ  زا  ار  نآ  دـیزادرپبدوخ و  ياه  سفن 
 ( تیبرت و   ) ندرک تسایس  دننک ـ . یم  هدهاجم  دوخ  سفن  بیذهت  هار  رد  هک  یناسک  رگم  دنسرن  فادها  جوا  هب  تساه ـ .  نآ  نیرتکاپ 
نآ حالصا  تیبرت و  هار  رد  ار  دوخ  ناوت  دوش و  رتشیب  شسفن  هب  وا  مامتها  دوش  رتدایز  درم  شناد  هچ  ره  تسا ـ .  تسایـس  نیرترب  سفن 
وا سفن  دراد , هگن  كاپ  ار  دوخ  سفنرگا  سپ ,  دریگ  یم  شیپ  رد  هک  تسا  یتعاطو  تضایر  هب  یمدآ  سفن  تیعقو  مـ دریگ ـ . راـک  هب 
زا  ) ار دوخ  سفن  رگا  دـنیزگ  یمرب  شدوخ  ار  شدوخ  هاـگیا  ـی جـ مدآ دوش ـ . یم  هدولآ  دـنادرگ , هدوـلآ  ار  نآ  رگا  دـنام و  یم  كاـپ 

يادـخ هاـگرظن  ناگدـنب ,  كاـپ  ياـه  لد  ددرگ ـ . یم  تسپ  درادـن  هگن  ار  نآرگا  دوش و  یم  هبترم  دـنلب  دراد , هگن  یتسپو )  یگدولآ 
كاپ ياه  ناج  ياه  تلصخ  زا  اه  یگدولآ  زا  يرود  دنکفا ـ . رظن  نآ  هب  دنوادخ  دنادرگ  كاپ  ار  شیوخ  لد  هک  ره  سپ  تسا  ناحبس 

 ( ع  ) یلع ماما  دراد ـ . یمن  رب  ار  وتراب  يرگید  ینکن  نینچ  رگا  هک  شود کـش  ـر  بار تدو  را خـ تدو بـ خـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما تسا ـ . 
. دزاس یم  رود  وت  زا  ار  گنن  تسفن ,  بیاعم  هب  وت  نتخادرپ  : 

 . قالخا

قیرط زا  اهنت  ـی ,  قال ـ خا ـل  یاذر ندرب  نیب  زا  هلـضاف و  قـالخا  بسک  لـمعو و  ود بـعـد عـلـم  رد  تا نـفـس  قـال و مـلـکـ ـ خا حـال  ـ ـصا
درومره رد  لمع  رارکت  رثا  رب  اریز  تسا ,  نک  نآر هـا مـمـ تموادـم بـ یقالخا و  تافـص  اـب  بساـنم  هتـسیاش  ياـهراک  نیرمت  رارکت و 

نتفر نیب  زا  هک  ددنب  یم  شقن  یمدآ  سفن  رد  نانچ  روص  نیا  مکارت  رثا  رب  دنک و  ـی  ماد خوسر پـیـ ناسنا  حور  رد  یـصاخ  یملع  روص 
ار کـسـب ـت  عا هکلم شـجـ دزاس و  رود  دوخ  زا  ار  تفص  نیا  دهاوخب  وسرت  درف  کی  رگا  الثم  دوش  یم  راو  ـ ـشدا ریغ مـمـکـن یـ اه  نآ 

نیا زا  یکی  هب  مدـق  هک  هعفد  رهدزادـنیب  دـنازرل , یم  ار  اه  لد  هک  یکانلوه  ياه  هنحـصو  دـیادش  رد  ار  دوخ  اهراب  اهراب و  دـیاب  کـنـد ,
راثآ , دنک كرد  ار  زیهرپ  رارف و  یتشز  تعاجش و  تذل  ودنزب  ییاهراک  نی  تسد بـه چـنـ دناوت  یم  هک  دنک  هدهاشمو  دراذگب  اه  هنحص 

هچرگ یملع  هکلم  نیا  ندمآدیدپ  دیآ  یم  رد  تعاجش  هکلم  تروص  هب  ددنب و  یم  شقن  وا  ناج  هحفـص  رد  ـی  پا يریلد پـیـ تعاجش و 
هب ندیـسر  هار  هک  دوش  یم  مولعم  می  نآ چـه گـفـتـ زا  تسا .  یباستکا  يرایتخا و  نآ  لیـصحت  تامدـقم  یلو  تسین  يراـیتخا  هسفن  یف 
هب تافص  قالخا و  نتخاس  بذه  زا مـ ـت  ـسا ترا  عـبـ لوا :  هار  دشاب .:  یم  هار  ود  نیا  زا  یکی  یقالخا  لیاضف  بسک  قالخا و  بیذهت 

ندرک تعانق  سفن و  تزع  دوش :  هتفگ  هک  نیا  لثم  مدرم  نایم  رد  هدیدنـسپ  ـد  یا شزراو هـا و عـقـ يویند  بوخ  عفانم  هب  هجوت  هطـساو 
 , سکع رب  دزا و  گرز مـی سـ مدرم بـ رظن  رد  دنلبرـس و  ار  ناسنا  دنراد , مدرم  هچ  نآ  هب  نتـشادن  عمط  مشچ  دراد و  هچ  نآ  هب  نا  ـ ـس ـ نا

دوش یم  مدرم  هماـع  درکیور  بجوم  شناد  ملع و  ودـنک  یم  راوخ  لـیلذ و  ار  ناـسنا  عمط  دوـش  یم  یتسدـگنتو  رقف  بجوـم  يدـنمزآ 
رما ره  ناوت  یم  نآ  کمک  هب  هک  تسا  ینیبزیت  مشچ  دـننا  ددر عـلـم مـ صاو مـی گـ ـ خدز رد نـ تیبوبحم  يدـنموربآ و  تزع و  ثعاـبو 

ناسنا نابهاگ  تسا عـلـم نـ يروک  ینادان ,  لهج و  یلو   , تفای تسد  يا  هدیدنـسپ  هاوخلد و  رما  ره  هب  دیدار و  يدـنیاشو  ـ خا تشز و نـ
دوش زوریپ  هچ  عاجش  صخش  ـی مـی بـخـشـد و  یا ـ هر یلد  ود  نولت و  زا  ار  یمدآ  تعاجش  دنک  ینابهگن  دیاب  ناسنا  ار  لام  یلو  تسا , 
یم ییاهر  هدنرازآ  ياه  مغ  زا  ار  ناسنا  نادجو  تلادعروهت  ای  سرت  فالخرب  دریگ , یم  رارق  مدرم  شیاتسدروم  دروخ , تسکش  هچ  و 
نا ـن هـمـ یا دریگ . ياج  اه  لدرد  شتبحم  دوش و  دای  یکین  هب  وا  زا  دنامب و  یقاب  گرم  زا  دعب  ناس  ـ نا ما  دو کـه نـ ببس مـی شـ دشخب و 

 . تسا هدـنام  ثرا  هب  نارگید  ناتـساب و  نانوی  نادنمـشناد  زا  هدـش و  راوتـسا  نآ  هیاپ  رب  قالخا  ملع  هک  تسا  یلواد  فور و مـتـ هار مـعـ
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رد ـت و  ـسا هد  ـیـ هو ناـنآ نـکـ رظنرد  هچ  نآ  كرت  دندنـسپ و  یم  مدرم  هچ  نآ  باـختنا  هیاـپ  رب  نآ  ياـنب  هک  ار  شور  نیا  میرک  نآرق 
نآرق رد  يدراوم  هتبلا  تسا  هدربن  راک  هب  درامش , یم  ـت  ـشز هعماج  هچ  نآ  نتـشاذگ  ورف  ددنـسپ و  یم  هعماج  هچ  نآ  ـتـن  فر پـیـش گـ

رظن رد  مه  ار  یعامتجا  تاظحالماما  تسا ,  يورخا  یباقع  ای  يورخا  یشاداپ  رد حـقـیـقـت  لمع  کی  ماجرف  هک  نآ  اب  هک  دراد  دوجو 
يداق ـتـ ناو  ) رب شـمـا حـجـت ار  مدرم  ات  دینادرگب  هبعک  بناج  هبار  دوخ  يور  دیـشاب  اجک  ره   : )) دیامرف یم  هلبق  هرابردالثم  تسا  هتفرگ 

امش رب  ار  مدرم  ات   : )) دیامرف یم  نآ  تلع  نایبرد  دناوخ و  یم  ارف  يرادیاپ  مزع و  هب  ار  ناناملسم  هیآ  نیا  رد  ناحبـس  دنوادخ  دشابن )) ( 
نیب زا  امش  رادتقا  تکوش و  دیوش و  یم  تسس  هک  دینکن  عازن  رگیدکی  اب   :)) دیامرف یم  رگ  ـ ید ياج  رد  زین  دشابن )) يداقتنا )  و   ) یتجح

هک دیامرف  یم  نآ  تلع  نایب  رد  دنک و  یم  توعد  ییابیکـش  هب  ار  مدرم  هیآ  نیا  رد  ناح  ـبـ ـس ـد  نواد خـ دـیزرو .)) ییابیکـش  دور و  یم 
یم نمشد  ندش  رو  ـسـ جو رادتقا شـمـا  هوکش و  نتفر  نیب  زا  فعض و  بجوم  هعزانم  شکمشک و  هب  مادقا  ییابیک و  ـ ـش نداد  ـت  ـسدزا

رد  (( تساهراک رد  يوق  هدارا  زا  یکاح )  يراد ,  ـتـنـ ـش ـ یو خـ  ) ـن یا املـسم  درذگ , رد  دـنک و  ربص  هک  ره   :)) دـیامرف یم  نینچمه  دوش 
هب نداد  هجو  ـق تـ یر زا طـ مود :  هار  دـنک . یم  رکذ  نآ  تمظع  تیمها و  ار  نآ  تلع  دـنک و  یم  تشذـگ  ربـص و  هب  توـعد  هـیآ ,  نـیا 
هبار ناشیاه  لام  اه و  ناـج  ناـنمؤم  زا  ادـخ  رد حـقـیـقـت   )) ـه یآ دـننام  تسا ,  هدـمآ  ناوارف  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  يورخا  فادـها 

دنهاوخ مامت  هب  باسح و  یبار  دوخ  دزم  نایابیکـش  دـیدرت , یب   )) هیآ دـننام  و  تسا ))  هد  ـ یر خـ دـشاب , نانآ  يارب  تشهب  هک  نیا  ياـهب 
هدروآ نا  ـمـ یا هک  تسا  یناـسک  رورـس  دـنوادخ   )) هیآدـننام و  دوـب )) دـهاوخ  دردرپ  یباذـع  ناراکمتـس  يارب   )) هـیآ دـننا  و مـ تفاـی )) 

زا ار  نانآ  هک  تسا  توغاط  ناـشنارور ,  ـ ـس دـندیزرو , رفک  هک  یناـسک  ودرب  یم  رد  هب  ییانـشور  يوس  هب  اـه  یک  ـ یرا زا تـ ار  نا  ـ نآد ـ نا
يرگید تایآ  تسا .  ناوارف  نآرق  رد  دنا , هدمآ  یفلتخم  تاریبعت  اب  هک  تایآ  نیا  لاثما  دـنرب )) یمرد  هب  اه  یکیرات  يوس  هب  ییانـشور 

( امش هب   ) امش يا  رد نـفـس هـ ـیـن و نـه  مز رد  هن  یتبیصم  چیه   )) هیآ دننام  دنتسه , تایآ  عون  نیا  رامـشرد  هک  دراد  دوجو  نآرق  رد  زین 
فـسات هب  ار  مدرم  هیآ  نیا  تسا ))  ناسآ  اد  را بـر خـ ـن کـ یا ـت  ـسا ـی  با ـتـ کرد میروآ ,  دیدپ  ار  نآ  هک  نیا  زا  شیپ  هک  نیا  رگمدسرن 

حیضوت مـی نینچ  ار  نآ  تلع  دناوخ و  یم  ارفدیآ  یم  تسد  هب  هچ  نآ  يارب  یلاحـشو  دور یـا خـ ـت مـی  ـسد زا  هچ  نآ  يارب  ندروخن 
اهدماشیپ ثداوح و  نوچ  دسر  تسا بـ هتـشادن  ناکما  هدیـسرن  امـش  هب  هچ  نآ  دـسرن و  هتـسناوت  یمن  هدیـسر  امـش  هب  نآ چـه  ـد کـه  هد

دراد و نامیا  ادخ  هب  هک  یـسک  زادیابن  ـد و  ـشا درو مـی بـ ندـش بـی مـ داش  ندروخ و  مغ  ور  نیا  زا  تسا و  یهلا  ردـق  اضق و  هب  دنتـسم 
یتبیصمو يراتفرگ  چیه   : )) دیامرف یم  هدرک  هراشا  بلطم  نیا  هب  رگید  ییاج  رد  هکنانچ  دنزرس  دناد , یم  وا  تسد  هب  ار  روما  همه  مامز 

تا ـ یآ ـنـد  نا تا نـیـز هـمـ ـ یآ زا  هتسد  نیا  دنک )) یم  تیاده  ار  وا  لد  دروایب , نامیا  ادخ  هب  سک  ره  دوش و  یمن  ـع  قاو اد  نذا خـ زج بـه 
تاحالصا ساسا  دوش و  یم  لسوتم  دنتسه , یلایخ  يرادنپ و  هن  یقیقح و  یتالامک  هک  يورخا  دنلب  فادها  هب  قالخا  حالصا  يارب  لبق 

, دنوادخ هیلاع  تافـص  ینـسح و  امـسا  هب  هجوت  یهلا و  قالخا  هب  ندـش  قلخت  رد و مـ ـا و قـ ـض ـ قزا هتـساخرب  یقیقح  تالامک  ار  یقالخا 
دوش و يرا مـی  ـتـیـ خا تایح  نیا  نیناوق  ماکحا و  نالطب  بجومردق  اضق و  هب  ندش  لسوت  مـ ـیـد :  یو ـت بـگـ سا مـمـکـن  دهد . یم  رارق 
ربص و تفـص  حالـصا  يارب  رگا  اریز  ددرگ , یم  یعیبط  یگدـنز  نیا  ماظن  ندـش  لتخم  یقـالخا و  لـیاضف  نتفر  نیب  زا  ثعاـب  دوخ  نیا 

هاوخاـن هاوخ  هدـش و  هتـشون  ظوفحم  حول  کـی  رد  اهدـماشیپ  ثداوح و  هیلک  هک  میوش  لـسوتم  نیا  هب  يداـش  مغ و  ندرک  اـهرو  تاـبث 
تالامک يزور و کـسـب  بلط  زا  نتسش  تسد  يارب  دوش ـ  یم  هدافتسا  انعم  نیمه  زین  هتفگشی  ـه پـ یآ زا  نا کـه  چـنـ دریگ ـ  یم  تروص 

بلط زا  تسد  دن  ـ ناو دار مـی تـ ـ فا ترو  ـ ـص ـن  یا رد  هک  درک  دانتـسا  هتکن  نیمه  هب  ناوت  یمزین  هریغ  یقالخا و  لیاذر  زا  زیهرپ  بولطم و 
ره نینچمه  تسا  بوتکم  ردقم و  دنهد  یم  ماجنا  هچ  نآ  هک  دشاب  نیا  ناشزیواتـسد  دـنرادرب و  اهراک  نیا  لاثماو  قح  زا  عافد  يزور و 

ردق همه چـیـز مـ هک  دشاب  نیا  شرذع  دشکب و  تسد  دوخ  صیاقن  ندرب  نیب  زاو  تالامک  بس  هار کـ رد  ـش  ـشو زا کـ دناوت  یم  یـسک 
اب ـخ :  ـسا پـ دـنورب . نیب  زا  تـالامک  هک  دوـش  یم  ثعاـب  اـهراک  نیا  هـک  تسادـیپ  دریذـپ  یم  قـقحت  هاوخاـن  هاوـخ  تـسا و  بوـتکم  و 

ناسنا ياهراتفر  لاعفا و  هک  اج گـفـتـیـم  نآ  رد  اریز  دوش , یم  نشور  لاکـشا  نیا  خـساپ  میدادردـق ,  اـضق و  ثحب  رد  هک  یتاحیـضوت 
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اه و نآ  بابـسا  شیادـیپ  رب  فقوتم  تاببـسم  اه و  لولعم  شیاد  تسادـیپ کـه پـیـ تسا و  ثداوح  للع  هدـنهد  لیکـشت  يازجا  زا  یکی 
ره رد  هن و  ای  تسا  هدش  ردقم  ای  ناسنا  ندشریـس  دیوگب :  یـسک  رگا  نیاربانب ,  ـد  ـشا با مـی بـ ـبـ ـساو للع  نیا  هدـنهد  لیکـشت  يازجا 

تسرد ـی  نا ـ مز جرا  ـم خـ لا رد عـ يریـس  ققحت  ضرف  اریز  تسا ,  راکـشآ  یهابتـشا  درادن , يریثات  ـخـص  ـش ندرو  اذ خـ ترو غـ ـ ـصود
هک تسا  هابتـشا  نیاربانب ,  دنک  ادیپ  ققحت  تسا  يریـس  هدنهد عـلـت  لیکـشت  يازجا  زا  یکی  هک  يرایتخا  ندروخ  اذـغ  ضرف  هک  تسا 

تـسرد میتفگ ,  نآ چـه  ـه بـه  جو ـ تا بـ دریگب . هدـیدان  ار  نآ  للع  يازجا  زا  یکیاـی  نآ  لـلع  دـنک و  ضرف  ار  لولعم  کـی  دوجو  ناـسنا 
هدنهد لیکشت  يازجا  زا  یکی  دشاب و  یم  ناسنا  تداعس  تواقشا و  ـ ـش يویند و مـنـ یگدنز  رادم  هک  ار  رایتخا  عوضوم  ناسنا  هک  تسین 
دریگب هدـیدان  وا , لاعفا  زا  هلـصاح  تاکلمو  لاوحا  ای  وا  لاعفا  ینعی  دـهد , یم  خر  ناسنا  يارب  ـت کـه  ـسا ییاهدادـخر  ثداوح و  لـلع 

ببس هناگی  ار  وا  هدارا  رایتخا و  دیابن  مه  هنوگ  نامه  درب , نوریب  بابساو  للع  هرمز  زا  ار  رـشب  رایتخا  هدارا و  دیابن  هک  هنوگ  نامه  اهتن  مـ
اه نآ  سار  رد  هک  ار  نآ  رد  دوجوم  بابسا  للع و  یتسه و  ملاع  يازجا  زا  کی  چیه  دروآ و  رامـش  هب  اهدادخر  ثداوح و  همات  تلع  و 

يدنـسپدوخ و دننام  هدیهوکنو ,  دنـسپان  تافـص  زا  يرایـسب  اشنم  هدیقع  نیااریز  دادن , تلا  ـ خد ثداوح  زورب  رد  دراد , رارق  یهلا  هدارا 
نانچ مدرک و  نینچ  هک  مدوب  نم  دـیوگ :  یم  ربخ  نادا و بـی  مدآ نـ دوش . یم  اه  نیا  لاـثما  هودـنا و  فساـت و  يداـش و  لـخب و  ربکت و 

ربخ یب  نیا  دزرو  لخب  دوخ  تورث  لام و  هب  ای  دنک  یبلط  يرترب  يرگید  رب  ای  ددرگ  رورغم  دو  هک بـه خـ دوش  یم  ثعاب  نیمه  مدرکن و 
هنیمز دنداد و  یمن  مه  تسد  هب  تسد  دنشاب , یم  وا  صقان  رایتخا  هطیحزا  جراخ  هک  رگید  لماوع  للع و  رازه  نارازه  رگا  هک  دناد  یمن 
نینچ نم  رگا  دیوگ :  یم  نادان  ربخ و  مدآ بـی  ـد  مآ ـمـی  نر يراک بـ چیه  يو  صقان  هدارا  زا  دندروآ , یمن  مهارف  وا  يارب  ار  راک  ماجنا 

ـ  شنادـقف یناج ,  ای  یلام  نایز  نآ  هک  دـناد  یمن  هک  یلاح  رد  مداد  یمن  تسدزا  ار  راک  نامهب  ای  مدـید  یمن  ار  نایز  نالف  مدوب  هدرک 
للع نآ  زا  تسا یـکـی  یفاـک  اـه  نآ  نتفر  نیب  زا  يارب  هـک  ددرگ  یم  رب  یلماـع  رازه  نارازه  هـب  یگدـنزای ـ  یتمـال  ـ ـس دوـس یـا  ینعی 

یناوارف لماوع  للع و  هب  دنتـسم  ناس  ـ نا را  ـتـیـ خا دوخ  یهگناو ,  دـشاب  راک  رد  ودوجوم  وا  هدارا  رایتخا و  دـنچ  ره  دورب , نیب  زا  لـماوعو 
ینآرق تقیقح  کی  دوخ  هتبلا  هک  نآ چـه گـفـتـیـم ـ  ـه بـه  جو بـا تـ تسین .  يرایتخا  رایتخا , دوخ  نیاربانب ,  تسا  ناسنا  رایتخا  زا  نوریب 

هک دوش  یم  مولعم  دراد , دوـجو  هنیمز  نیا  رد  هک  يا  هفیرـش  تاـیآ  رد  ربدـت  و بـا  ـد ـ  یآ ـت مـی  ـسد هب  یهلا  ياـه  شزوـمآ  زا  تسا و 
تافص ای  لاع  ـ فا نآر  قـ دنک . یم  هیکت  ظوفحم  باتک  ردق و  اضق و  هب  ـ  اه نآ  همه  هن  و  تافص ـ  قالخا و  زا  يا  هراپ  حالصا  يارب  نآرق 

یمن تبـسن  رو  ـ ما ـن  یا نـه تـنـهـا بـه  دو , ـ ـش هداراو مـی  راـیتخا  عوـضوم  نـالطب  ثعاـب  ردـق  اـضق و  هـب  اـه  نآدانتـسا  هـک  ار  یتاـکلم  و 
نیمه رب  ار  دوخ  ناردپام  دنیوگ :  یم  دنهد  یم  ماجنا  یتشز  راک  هک  یما  هـنـگـ  :)) دیامرف یم  الثم  دنک  یم  در  ار  نآ  تدشب  هکلب  , دهد

هب دیناد  هک نـمـی  ار  يزیچ  ایآ  دهد  یمن  روتسد  تشز  راک  هب  دنوادخ  ـت بـگـو :  سا هداد  رو  ـتـ سد نآ  ار بـه  اد مـا  میا و خـ هتفای  شور 
ریثات رد  ناسنا  رایتخا  لالقتسا  بجو  ـهـی مـ لا ياضق  هب  اه  نآ  ندادن  دانسا  هک  ار  یتاکلم  تافص و  لامعا و  و  دیهد )) ؟ یم  تبـسنادخ 

هدـنیوپ هک  یتسار  هار  هب  ار  ناسنا  دـنک و  یم  دنتـسم  یهلا  ياض  ار بـه قـ نآ هـا  نآرق  دـنک , یم  یفرعم  راین  یبدوخ  ریغ  زا  ار  وا  تسا و 
زا دریگ  همشچرس مـی  لطاب  تاروصت  هنوگ  نیا  زا  هک  ار  يا  هلیذر  تافصات  دیا  ـ مر ـت مـی فـ یاد دزا هـ هتشگرس نـمـی سـ مگ و  ار  شا 

دروآ ـت مـی  ـسد نآ چـه بـه  يار  ـی بـ نادا يورزا نـ ناسنا  ات  دـهد  یم  تبـسن  یهلا  ياضق  هب  ار  اهدـماشیپو  ثداوح  الثم  دزاـس  رود  وا 
نانآ هب  تسا  هدومرف  اطع  امـش  هب  هک  ادخ  لام  زا   : )) دیامرف یم  الثمددرگ  نیگمغ نـ دهد  یم  تسد  زا  هچ  نآ  يارب  دوشن و  لاحـشو  خـ
ياج رد  دـناوخ و  یم  ارف  شـشخبو  دوج  هب  ار  مدرم  تسا ,  هداد  امـش  هب  دـنوادخ  ار  لاـم  هک  نیا  دانتـسا  هب  اـج  نیا  رد  نآرق  دـیهدب ))

ادخار يزور  قزر و  ـن کـه  یا دانتـسا  هب  ار  مدرم  زین  هیآ  نیارد  دـننک )) یم  قافنا  میا  هدرک  ناشیزور  هچ  نآ  زا  و   :)) دـیامرف یم  ـگـر  ید
 , هودنا زا  ار  دوخ  ناج  وت  دنرواین , نامیا  نخـس  نیا  هب  رگا  دیاش   : )) دـیامرف یم  رگید  ياج  رد  زین  دـنک  یم  توعد  قافنا  هب  دـهد , یم 

مادـک هک  مییامزایبار  نانآ  ات  میداد  رارق  نانآ  يارب  يرویز  تسا  نیمزرب  هک  ار  هچ  نآ  مـا  تقیقح ,  رد  ینک  هابت  ناش  ( راک  ) يریگیپ رد 
هبلغ يانعم  هب  اه  نآ  رفک  دـیامرف  یم  دـنک و  یم  یهن  ندروخ  هودـنا  مغ و  زا  ار  دوخ  ربمایپ  هیآ ,  نیارد  دـنرتراکوکین )) ناشیا  زا  کی 
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ـن یا تسا .  هدـش  هدادرارق  مدرم  شیاـمزآ  ناـحتما و  روظنم  هب  دراد  دوـجو  نیمز  يور  رد  هچ  ره  هکلب  تسین ,  ناحبـس  يادـخرب  نتفاـی 
, دوش یم  لقن  ام  يارب  هک  ینامـسآ  بتک  ریاس  میرک و  نآرق  رد  تسا و  نار  ـبـ ما شور پـیـ ـ  قال ـ خا حال  ـ ـصا رد  مود  هار  یـعـنـی  شور ـ 

نآ زا  يزیچ  تسا و  میرک  نآر  صو قـ دراد کـه مـخـصـ دو  ـ جو ـی هـم  مو ـ ـس هار  ـن جـا  یا رد  دوش . یم  هدید  نآ  زا  یناوارف  ياه  هنومن 
رد هنو  دروخ  یم  مش  هب چـ نیعمجا ,  مهیلع  هّللا  مالـس  هتـشذگ ,  ناربمایپ  ياه  شزومآ  ام و  يارب  هدش  لقن  ینامـسآ  ياه  بات  رد کـ هن 
 , فراعم مولع و  هلـسلس  کی  نتفرگ  راک  هب  ـق  یر زا طـ ار , ناـسنا  هک  تسا  نیا  هار  نآ  یهلا  ياـمکح  زا  هدیـسر  ياـه  شناد  فراـعم و 

هـشیر رگید :  ترابع  هب  دـنام  یمن  ـی  قا ـی بـ قال ـ خا ـل  یاذر يار  ـی بـ یا نآ جـ دو  ـ جو اب  هک  دروآ  یم  راب  یهاگآو  یقـالخا  رظن  زا  ناـنچ 
ناحبـس يادخ  ریغ  يارب  هک  یلمع  ره  لا ,  يار مـثـ بـ دیآرب . اه  نآ  اب  هزرابم  هجلاعمددص و  رد  هک  نیا  هن  دنازوس , یم  ار  یقالخا  لیاذر 

دریگ و یم  ماجنا  تکوشو  تزع  نآ  هب  یبایتسد  يارب  راک  نآ  تسا و  یتکوش  تز و  بولطم عـ نآ  رد  هک  تسا  نیا  يارب  ای  دوش  ماجنا 
و ـت ))  ساد نآ خـ زا  همه  تزع  انامه   : )) دیامرف یم  ناحبسدنوادخ  اما  دراد , دوجو  نآ  رد  هک  تسا  یترد  ـ قزا ـیـز  هر سرت و پـ يارب  ای 

یعوضوم رگید  ناسنا ,  دوجو  رد  یقیقح  ـی  ها ـ گآ ملع و  نیا  نتفای  ققحت  اب  تسادخ ))  نآزا  امامت  ورین  تردق و   : )) دـیامرف نـیـز مـی 
دنام یمن  یقاب  دـنوادخزج  هب  ندـییارگ  دامتعا و  وا و  ریغ  هب  تشادمـشچو  دـی  ـ ما ادـخریغ و  زا  سرت  یبلط و  ترهـش  يراـکایر و  يارب 
هنوگ هـر  دوش , هتـسناد  مولعم و  ناسنا  يارب  دشاب ) یمادـخ  نآ  زا  امامت  تسه  تردـق  تزع و  هچره  هک  نیا  ینعی   ) هیـضق ود  نیا  یتقو 
تزع ادـخ و  زا  سرتدـننا  مـ ـهـی ,  لا هدـنزرا  تافـص  هب  ار  وا  ناج  لباقم ,  رد  ودـیوش  یم  وا  دوجو  زا  ار  يا  هدـیهوکن  رادرک  ای  قالخا 

هک تسا  هدمآ  دـیجم  نآرق  رد  اهراب  نینچم  هـ دـنادرگ . یم  هتـسارآ  ینابر  یهلا و  تبیه  یـشم و  گرزبو  انغتـسا  عبط و  تعانم  سفن و 
هب قـلعت  تسا  نیمز  اـه و  نامـسآرد  هچ  نآ  تسوا و  هب  قـلع  ـیـن مـتـ مز اـه و  نامـسآ  یهاـشداپ  تسادـخ و  نآ  زا  یهاـشداپ  کـلم و 
زا کی  چیه  يارب  ـ  تسادیپ هک  نانچ  نآ ـ  تقیقح  میا و  هداد  حیـضوتاهراب  دنوادخ  یهاشداپ  تیکلام و  موهفم  هرابردام  دراد  دـنوادخ 
هک نیا  رگم  تس ,  چـیه چـیـز نـیـ دراذـگ و  یمن  یقاـب  وا  زا  ییانغتـسا  نیرتـکچوک  دـنوادخ و  رباربرد  یلالقتـسا  نیرتـمک  تادوـجو  مـ

ثعاب دوخ  ناج  رد  نآ  ندیشخب  ققحت  تقیقح و  نیا  هب  ناسنا  نتشاد  نامیادشاب  یم  شتایتاذ  وا و  تاذ  یقیقح  کلام  ناحبـسدنوادخ 
نینچ اب  یناسنا  نینچ  دننک  طوقـس  یلعف ,  ای  یفـصوای و  یتاذ  لالقتـسا  هچ  لالقتـسا ,  هجرد  زا  وا  رظن  رد  تادوجوم  مامت  هک  دوش  یم 
یـسک هب  شدیما  می و  ایدنک بـ عوضخ  ادخ  زج  يدوجوم  ربارب  رد  ای  دشاب  هتـشاد  لاعتم  يادخ  زا  ریغ  یفده  دـناوت  یمن  يرواب  داقتعا و 

دوش میلـست  وا  زج  یـسک  ربارب  رد  ای  دیامن  لکوت  وازج  یـسک  هب  ای  دنک  هیکت  وا  ياوسام  هب  ای  درب  تذل  ادخریغ  زا  ای  دشاب  دـنوادخ  زج 
هک یتاذ  نامه  تسین ,  يزیچ  بلاـط  قح  تاذ  زج  دـهاوخ و  یمن  قح  زج  هک  ـن  یا هصـالخ  دـنک  راذـگاو  وا  ریغ  هب  ار  دوخ  ياـهراکای 

هناش لج  قح  تاذ  لباقم  رد  درادـن و  یقیقح  دوجوو  تسادـخ  زج  هچ  نآ  ره  ینعی  لطاب ,  زا  اهنت  وا  یناف  همه  وا  ياوسام  تسا و  یقاب 
تسین و يدوبعم  وا  زج  هک  ییادخ   )) هفیرـش تایآ  تسا  زا هـمـیـن قـبـیـل  و نـیـز  تسا .  نازیرگ  نادرگیور و  درادن , يرابتعا  شزرا و 

 (( ـت ـسا يزیچ  ره  راگدـیرفآ  تسین ,  وا  زج  يدوبعمامـش  راـگدرورپ  هـّللا ,  تـسا  نـیا   )) و دراد )) صا  ـ ـص ـتـ خاوا هـب  وـکین  ياـه  ماـن 
وا ربارب  رد  یگمه  )) و دـننک )) عوـضخ مـی  هدـنیاپ  هدـنز  يادـخ )   ) نآ يارباـه  هرهچ   )) و دـیرفآ )) وـکین  ار  يزیچ  ره  هـک  ییاد  خـ )) و

)) ؟  تسا يزیچ  ره  دهاش  دوخ , وت , راگدرورپ  هک  تسین  یفاک  ایآ   )) و دیتسرپن )) ار  وا  زج  هک  هداد  نامرفوت  راگدرورپ   )) و دنعـضاخ ))
ـت ـسا با  زا هـمـیـن بـ زا  و بـ تسوت .))  راگدرورپ  يوس  هب  راک )  ) نایاپ و  )) و دراد )) هطاـحا  يزیچ  ره  هب  وا  املـسم  هک  شاـب  هاـگآ  )) و

هبو میتسه  ادخ  نآ  زا  ام  دنیوگ :  دـسر  ناشیا  هب  یتبیـصم  نو  هک چـ نانامه  ار , نایابیکـش  هد  هدژم  و   )) هیآ ینعی  , ام ثحب  درو  تا مـ ـ یآ
یصاخ یقیقح  جیاتن  ياراد  هک  تسا  یهلا  هصاخ  فراعم  هلـسلس  کی  لماش  اه  نیا  لاثما  تا و  ـ یآ نیا  اریز  میدرگ ,))  یم  زاب  وا  يوس 
هدروآ دوخ  عیارش  رد  ایب  ـ نا هک  یتیبرت  عون  اب  هن  دراد و  تهابـش  قالخا  يامکح  رظن  دروم  یتیبرت  عون  اب  هن  اه  نآ  یتیبرت  هبنج  تسا کـه 
دیاقع رب  ینتبم  مود  هار  تسا و  لاعفا  حـبقو  نسح  هنی  ـ مز رد  یعامتجا  یمومع  دـیاقع  رب  ینتبم  لوا  هار  دـیتسناد , هک  ناـنچمه  اریز  دـنا ,

هک تـسا  یلماـک  باـن و  دــیحوت  رب  ینتبم  موـس  شور  هار و  نیااـما  ازج  باو و  نا بـه ثـ ـمـ یا يداـبع و  فیلاــکت  هـنیمز  رد  ینید  هماــع 
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خیرات رد  یبرغ  ناسانشرواخ  زا  یکی  هک  تسا  بجعت  يا  جـ داب . نییآ  نیا  راذگ  هیاپ  رب  دورد  نیرترب  دورد و  دراد  مالـسا  هب  صاصتخا 
دیاب هک  تسا  نیا  دنک  هجوت  نآ  هبدیاب  رگـشهوژپ  هک  يا  نـکـتـه  ـد :  یو مـی گـ ثحب مـی کـنـد , مالـسا  ندمت  نوماریپ  نآ  رد  هک  دوخ 

دراذگاج هب  نانآ  نایم  رد  هک  یـصیاصخ  ایازم و  دینارتسگدوخ و  ناوریپ  نایم  رد  مالـسا  هک  یندـمت  نوؤش  هرابرد  قی  ثحب و تـحـقـ هب 
یهلا نایدا  ریاس  یقالخا  داوم  رب  يزی  مال چـ ـ ـسا ـنـی ,  ید فراعم  رظن  زا  نوچ  دزادرپب  تیندـمو  ندـمت  یلاعت  گـنهرف و  تفرـشیپ  ینعی 

یم توعد  اه  نآ  هب  ناربمایپ  هیلک  دنکرتشم و  نایدا  همه  نایم  هک  دنتـسه  ییقالخا  لوصا  داوم و  نامه  فراعم  نیا  اریز  تسا ,  هدوزفین 
هجیت ار کـه نـ ,چـ دو ـ ـش نشور مـی  وا  هشیدنا  یتسردان  سانـشرواخ و  نیا  رظن  ندوب  هیاپ  یب  میداد  هک  یتاحیـضو  ـه بـه تـ جو بـا تـ دـننک .
تحت صخش  هک  دنتسه  یفراعم  مولع و  عون  دنیآربو  هدی  ـ یاز عقاو  رد  تیبرت ,  زا  یـشان  ینوریب  راثآو  تسا  تامدقم  عبات  عرف و  هراومه 

کی ینایم  هلحرم  هب  هک  یبتکمو  دـنک  یم  توعد  تقیقح  کی  نییاـپ  هلحرم  هب  هک  یبتکم  ناـیم  تسا  قرف  دریگ  یم  ارف  تیبرت  میلعت و 
 , تسا موس  بتکم  نامه  یتیبرت ,  موس  شور  هار و  دیامن  یم  توعد  لامک  جوا  ضحم و  تقیقح  هب  هک  یبتکمو  دناوخ  ار مـی  لامک فـ

یگدنز رد  ناسنا  تداعـس  بجوم  هک  یقیق  لا حـ یعقاو و کـمـ قح  هب  مود  کلـسم  دـناوخ و  یمارف  یعامتجا  قح  هب  لوا  کلـسم  اریز 
هیاپ نیا  رب  اردوخ  تیبرت  میلعت و  دنک و  یم  توعد  ادخ  نامه  ینعی  ضحم  قلطم و  قح  هب  موس  کلسم  دناوخ و  یم  ارف  تسوا  يورخا 

تسادخ و يارب  صلاخ  یگدـنب  ضحم و  تیدوبع  داقتعا , نیا  هجیتن  درادـن و  يزابنا  تسا و  هناگی  ناحبـس  دـنوادخ  هک  دـهد  یم  رارق 
ینابر و یهلا و  ياملعو  حلاص  ناگدنب  زا  یهوبنا  رامش  موس  کل  ـ ـس مـ تسا .  رایـسب  توافت  هقیرط  کلـسم و  هس  نیا  نایم  هک  تسادیپ 

جیاتن یهگناو  تسا .  مالـسا  نییآ  يارب  یگرزب  راختفادوخ  نیا  تسا و  هدرک  میدقت  هعماج  هب  نز ـ  درمزا و  یهلا ـ  هاگرد  برقم  يایلوا 
هب قشع  مو بـر مـحـبـت و  ـ ـس ـلـک  ـس يانب مـ هک  ارچ  دـنک , یم  قرف  هاگ  رگید  کلـسم  ود  زا  هلـصاح  جـیاتن  اب  کلـسم  نیا  زا  هدـمآرب 
هب ار  هدادلد  قشاع و  ناسنا  هاگ  ندش ,  قشع  هدنب  ییادیـش و  تب و  تسادیپ کـه مـحـ هدنب  بناج  رب  ادخ  بناج  نتـشاد  مدقمو  تسادخ 
یم ینید  یمومع  فیلاکت  هدولاش  هک  يداع  یمومع  مهف  ای  تسا و  یعامتجا  قـالخا  هیاـپ  هک  یعاـمتجا  درخ  هک  دراد  یم  او  ییاـهراک 

حیـضوت ار  دوخ  هژیو  ماکحا  تبحم  قشع و  دراد و  ار  دوخ  صاخ  ماـکحا  درخ  هک  نآ  هچ  دـنک  یمن  دـییات  بیوصتار و  اـه  نآ  دـشاب ,
. دمآ دهاوخ  هدنیآ  ياه  ثحب  رد  , ادخ تساوخ  هب  عوضوم ,  نیا  رتشیب 

 . قیقحت نیرتدنمدوس 

( ار نتـشیوخ  راک   ) دـنک ناربج  ار  شیاه  هتفر  تسد  زا  هکره  تسا ـ .  قیقحت  نیرتدـنمدوس  سفن  یهابت  ندرک  ناربج  ع : )   ) یلع ماما   ـ
دراد . رارق  یگدنزاسو  حالص  هناتسآ  رد  هدننک ,  ناربج  دنادرگ ـ . حالصا 

زا ياهزیچ  ندرک  ناربج  تسا  رود  هچ  تسا ـ .  یگدـنزاسو  حالـص  هحول  رـس  ناهانگ )  اهاطخ و   ) ندرک ناربج  عقوم )  هب  و   ) تسرد  ـ
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 . يدرگ دنمتداعس  تترخآ  ردات  نک  ناربج  ترمع  رخاوا  رد  يا  هداد  تسدزا  دوخ  رمع  ـل  یاوا رد  ار  نآ چـه  هتفر ـ .  تسد 

 . يزاسدوخ لماوع 

ـ . دـیوش طلــسم  اـه  نآ  رب  ناـتیاه  سفن  اـب  ریگیپ  داـهج  قـیرط  زا  تساـیند ـ .  زا  ندرک  يرود  سفن  حالــص  ببــس  ع : )   ) یلع ماـما   ـ
وت تیدج  زج  يزیچ  هار  نیا  رد  اریز  رادـم , رب  تسد  يزاسدوخ  هار  رد  شـشوک  زا  تسا ـ .  سفن  ياوهاب  هزرابم  ورگ ) رد   ) يزاسدوخ
هب هک  یـسکدنک  يزاسدوخ  دـناوت  یم  هنوگچ  تسا ـ .  تعانق  يزاـسدوخ ,  هار  رد  لـماع  نیرت  هدـننک  کـمک  دـنک ـ . یمن  کـمک  ار 
رد وت  سفن  هاگره  ینک ـ .  هشیپ  ار  یهاوخ  مک  تعاـنق و  ییوج و  هفرـصدیاب  یتسه ,  يزاـسدوخ  ناـهاوخ  رگا  تسین ـ .!  عناـق  كدـنا 
یم وت  رادربناـمرف  هدـب ,  بیرف  تدوخ  هراـبرد  ار  دوخ  سفن  دوش و  یموت  مار  نک ,  یـشکرس  وا  ربارب  رد  زین  وـت  درک  یـشکرس  تربارب 

سکره دـننوگ و  هنوگ  قیالخ  دزاس و  یمار  قالخا  نادـنمدرخ  اب  یمـشچمه  دزاس و  یم  هابت  ار  قالخا  نادرخباـن  اـب  ینیـشنمه  دوش ـ .
یگدولآ هدننک  كاپ  تسامش و  ياه  لددرد  يوراد  یهلا  ياوقت  انامه  دنک ـ . یم  لمعدوخ  یندب )  یناور و   ) راتخاس تنیط و  بسحرب 

ناد کـه بـ دو :  ـ مر هلمج فـ زا  درک  ییاهشرافسوا  هب  تشامگ ,  ماش  مزاع  هاپس  يرادرس  هب  ار  یناه  نب  حیرـش  هک  یماگنه  ناتیاه ـ .  ناج 
هب ار  وت  اه  سوه  يرادن  زاب  شهاوخ  ـ لدرو ـ ما يرا  ـیـ ـس زا بـ ار  دوخ  سفن  یـشاب و  هتـشادناورپ  دنیاشوخان  روما  هطرو  رد  ندا  ـتـ فا زار  ـ گا

ار دوخ  یگتفـشآرب  ولج  مشخ ,  ماگنهرد  شاب و  هدـنرادزاب  یلماع  دوخ  سفن  رباربرد  سپ ,  دـناشک  دـهاوخ  یناوارف  ياـه  ناـیز  يوس 
هقطان هلضاف و  سفن   ) نتشیوخ هبدوخ  هراما )   ) سفن هب  ندرک  تشپ  اب  تسا ـ .  ییاسراپ  يزاسدوخ ,  ببس  نکش ـ .  مهرد  ار  نآو  ریگب 

ـ . دـنک يرود  ناتــسرپاینداب  نـتخیمآ  زا  دـیاب  تـسا ,  دوـخ  نـید  يرادــهگنو  يزاـسدوخ  ناـهاوخ  هـک  یــسک  نـک ـ .  يور   ( یناـسنا
هـر دزرو ـ . باتـش  اه  نآ  نتخاس  فرطرب  رد  دوش  هاگآ  دوخ  ياه  يدب  رب  هاگره  هک  تسا  یـسک  سفن  حالـصا  هب  مدرم  نیرتراودی  ـ ما

يراد نتشیوخ  سفن ,  يوراد  دشکب ـ . ار  نآ  دیاتسب  ار  نتشیوخ  سفن  هک  ره  دنادرگ و  حالصا  ار  نآدنک  شهوکن  ار  دوخ  کـه نـفـس 
فطل هب  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  , ایاد را خـ بـ ـا : ـ عد رد  (ع ـ )  دا ـجـ ـس ما  ـ ما ایند ـ . ياـه  تذـل  زا  ندرک  زیهرپ  تسا و  سوهزا 

تناسحا اب  نادرگ و  حالصا  ارم  تیراوگرزباب  امرف و  هیذغت  ارم  شیوخ  تمعن  اب  نادرگرود و  نم  زا  ار ) يدب  ـد  ما ـ ـش هنوگره پـیـ  ) دوخ
. امرف منامرد 

 . سفن اب  هزرابم  رد  قح  زا  نتسج  يرای 

؟  تسیچ سفن  تفرعم  هب  ندیسر  هار  دیسرپ :  سفن  تخانش  تسیچ : ـ  قح  تخانش  هار  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  (ص ـ )  ادخ ربمای  پـ  ـ
تمعنو اه  تمعن  هب  ار  شیاتس  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتس  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما سفن ـ .  رباربرد  قح  زا  نتسج  کمک  دومرف : 

مییو يرا مـی جـ وا یـ زا  مینک و  یم  ششیاتس  شیالبرب  هک  هنوگ  نامه  مییاتـس ,  یم  شیاه  تمعنر  ار بـ وا  دد  ـ نو رکـش مـی پـیـ هب  ار  اه 
دنا هدش  یهن  نآ  زا  هچ  نآ  يوس  هب  دنزرو و  یم  يدنک  یـسب  دنا , هدـش  هداد  نامرف  نادـب  هچ  نآ  ماجنارد  هک  ییاه  سفن  نیا  ربارب  رد 

سفن ربارب  رد  دـنوادخزا  دیدینـش و  هک  ار  هچ  نآ  متفگ  نم  مبلط ـ .  یم  يراـی  امـشو  مدوخ  سفن  ربارب  رد  دـنوادخ  زا  و  دنباتـش ـ . یم 
 . تسا رگتیامح  نیرتهب  تسا و  سب  ار  ام  وا  مبلط و  یم  يرای  امش  دوخ و 

. دنکن سفن  بیذهت  هک  ره 

نآ ياه )  یتساک  واهاطخ   ) دوخ سفن  حالـصا  اب  هک  ره  دوشن ـ . دنم  هرهب  درخ  زا  دنکن , بیذـهتار  دوخ  سفن  هک  ره  ع : )   ) یلع ماما   ـ
بذـهم ار  دوخ  هک  ره  دـباین ـ . دوخ ) درد  نامرد  يارب   ) یبیبط ددرگراوشد و  وا  نامرد  دوش و  تخـس  شیراـمیبو  درد  دـنکن , ناربج  ار 

هک تسا  یـسک  مدرم  نیرتناوتان  دـنادرگ ـ . هاـبت  ار  نآ  , دـنکن تیبرت  ار  دوخ  سفن  هک  ره  دـنک ـ . اوسر  ار  وا  تشز  ياـه  تداـع  , دزاـسن
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هک ره  دنکن ـ . ار  راک  نیاو  دزاس  فرطرب  ار  دوخ  یتساک  بیع و  دناوتب  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتناوتان  دـشاب ـ . ناوتان  دوخ  حالـصازا 
صقن هـر کـه بـه  دنادرگ ـ . كاله  ار  وا  دزاس  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  شیوخ  سفن  هک  ره  دوش و  طلـسم  نآرب  دنک  حالـصا  ار  دوخ  سفن 

ار دوـخ  سفن  هک  ره  تـسا ـ .  رتـهب  شیارب  گرم  دـشاب , هتـشاد  صقن  هـک  ره  ددرگ و  هریچ  وا  رب  سوـه  اوـه و  , دـنکن یگدیـسر  دوـخ 
هب ار  وا  شـسفن  درادن  تسود  هچ  نآ  رد  دریگ , ناسآ  دوخ  سفنرب  دراد  تسود  هچ  نآ  رد  هک  ره  دـنادرگ ـ . هابت  ار  شراک  دراذـگاو ,

ییاـمنهار ار  يرگید  هنوگچ  دـنک ـ .! یم  حالـصا  ار  يرگید  هنوگچ  , دـنک یمن  حالـصا  ار  شدوخ  هک  یـسک  دزادـنا ـ . تمحز  جـنر و 
هنوگچ دنک ـ .! یم  یلغد  تنایخ و  شدوخ  هب  هک  یـسک  , دشاب يرگید  هاوخریخ  هنوگچ  دزاس ـ .! یم  هارمگ  ار  شدوخ  هک  یـسک  , دـنک

زا زگره  ینادرگ ,  تدوخ  عیطم  یناوت  یمن  ار  تدوخ  سفن  یت  ـ قو دنک ـ .! یم  متس  شدوخ  هب  هک  یـسک  دزرو , تلادع  يرگید  هرابرد 
 . شاب هتشادن  تعاطا  راظتنا  نارگید 

 . سوه زا  يوریپ  رد  سفن  هب  نداد  تصخر 

سفن اب   ) درب و یم  ناراکمتـس  ياه  هار  هب  ار  امـش  اـه  نداد  تصخر  نیا  هک  دـیهدن  تصخر  دو  يا خـ بـه نـفـس هـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
ایند ياه  تذل  ندیزگربو  سوه  زا  يوریپ  رد  دوخ  سفن  هب  دناشک ـ . یم  تیصعم  هب  ارامـش  وا ) اب   ) ندرک تاشامم  هک  دینکن  تاشامم  (

. درب یمن  دوس  دنیب و  یم  نایز  تسفنو  دوش  یمن  تسرد  دوش و  یم  بارخ  وت  نید  هک  هدم  تصخر 

 . سفن تمارک  راثآ 

دوخ يارب  هک  ره  دنادرگ ـ . یمن  راوخ  تیـصعماب  ار  نآ  دشاب , لئاق  مارتحا  دوخ  تیـصخشو )   ) سفن يار  هـر کـه بـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
ره دیآ ـ . درخ  شمشچ  ردایند  دشاب , هتـشاد  سفن  تمارک  هک  ره  دشاب ـ . شزرا  یب  وا  رظن  رد  شیناسفن  ياه  شهاوخدشاب  لئاق  مارتحا 

, اه هنیزه  دراذگ ـ . یمن  ریثات  هیامنارگ  سفنرد  بئاصمو  اه  یتخـس  دنک ـ . يراگزاسان  تفلاخم و  رتمک  , دشاب هتـشاد  سفن  تمارک  هک 
. دنک یمن  ینیگنس  فیرش  سفن  رب 

 . سفن تفآ 

هک تسا  نیا  هب  ندرک  نت  تمدخ  تساه ـ .  تذل  هب  یگتفیش  اه , تفآ  دمآرـس  تسایند ـ .  هب  یگتفیـش  سفن ,  تفآ  ع : )   ) یلع ماما   ـ
قدا ـ ـص ما  ـ ما تسا ـ .  سفن  تکاله  بجومدوخ  نیا  يزاس و  هدروآرب  شیارب  دـبلط  یم  هک  ار  ییاه  یـشوخ  اه و  شهاوخ  اه و  تذـل 
جنر درد و  هیام  شسوه  اب  سفن  نتشاذگاو  ددرگ و  یم  نآ  تکاله  بجوم  سفن  ياوه  هک  نکم  اهر  شیاه  سوه  ار بـا  نـفـس  (ع :) 

. دشاب یم  نآ  نامرد  ثعاب  شسوه  واوه  زا  سفن  نتشاد  زاب  تسا و  نآ 

 . قافن

 . قافن

هک يزور  ات  ناشیاه ـ  لد  رد  دنتفگ , یم  غورد  هک  يور  نآ  زا  ودندرک  هدعو  فلخ  ادخ  اب  نآ کـه  ياز  ـ ـس بـه  رد نـتـیـجـه ,   :. )) نآرق
ـ .  تسا كرـش  ردارب  قافن ,  دنک ـ . یم  هابت  ار  نامیا  قافن ,  ع : )   ) یلع ماما  تشاذگ ـ .))  یقاب  ار  قافن  ياهدمایپ  دننک ـ  يرادید  ار  وا 

هطقن نآ  دوش  رتشیب  قافن  هچره  دوش و  یم  رهاظ  هایـس  يا  هطقن  تروص  هب  ادـتبا  قافن  (ص : )  ادـخ ربما  پـیـ تسا ـ .  رفک  دازمه  قاـفن , 
. دوش یم  هایس  یلک  هب  لد  دسر , لامک  هلحرم  هب  قافن  نوچ  ددرگ و  یم  رتگرزب 
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 . تسا قالخا  گنن  قافن 

تسا تشز  هچ  قفانم ـ .!  ینطاب  دشاب و  هتـشاد  قفاوم  يرهاظ  ناسنا  هک  تسا  تشز  هچ  تساه ـ .  تلـصخ  گنن  قافن  ع : )   ) یلع ماما   ـ
 . تسا قافن  لصا  تنایخ  دشاب ـ .! ورود  هک  ناسنا  يارب 

 . قافن تلع 

یم قافن  هب  غورد  تسا ـ .  ینوبز  ياه  هیاپگید  زا  قافن  دـنک ـ . یم  سح  دوخ  رد  هک  تسا  یتلذزا  یـشان  ناسنا  قافن  ع : )   ) یلع ماـما   ـ
. دماجنا

 . قفانم یگژیو 

شرادرک تسابیز و  شراتفگ  قفانم ,  دنک ـ . یم  يریگ  هدرخ  مدرم  زا  دراد و  یم  اور  هحماسم  شدوخ  هب  تبسن  قفانم  ع : )   ) یلع ماما   ـ
ـ .  تسا تخبدـب  یـسولپاچ  ندوک و  یمرـش  یب  قفانم ,  دـناسر ـ . یم  نایز  شلدو  دـنک  یم  لاحـشوخ  شنابز  قفانم  ینورد ـ .  يرامیب 

درادن و یتبغر  تسا  نانمؤم  تداعـس  هیام  هچ  نآ  هب  قفا  مـنـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما نیبدـب ـ .  كاکـشو و  رابنایز  تسا و  زابگنرین  قفانم , 
هک تسا  یـسک  قفانم  (ص : )  ادخ ربمایپ  دشاب ـ . يرگید  سک  زردنا  نآ  بطاخمدنچ  ره  دریگ  یم  دنپ  اوقت  زردنا  زا  تخبـشوخ  ناسنا 

هاگره دیوگ , غورد  دیوگب  نخـس  هاگره  دمد ,) قوب  رد  و   ) دزاس شاف  ار  نآ  دنک  يراک  هاگره  دنک , هدـعو  فلخ  دـهد  هدـعو  هاگره 
شغ لغ و  هب  ددرگ ) تسدـگنتو  ) دوشن هداد  يزور  هاگره  دـنک و  يرـسکبسدوش  هداد  يزور  هاگره  دزرو , تنایخ  دنراپـسوا  هب  یتناما 

هب نوچ  دنک , یمن  لمع  شدوخدهد  یم  روتـسد  هچ  نآ  هب  دریذپ , یمن  یهن  دوخو  دنک  یم  یهن  قفانم  (ع : )  داجـس ما  ـ ما دروآ ـ . يور 
هب دتـسیان و  عوکر  زا  دـعب  ینعی   ) دزاد ـ نا ـیـن  مز هب  دنفـسوگدننام )  ) ار دوخ  دـنک  عوکر  نوـچ  درگن , یم  تسار  پچ و  هب  دتـسیا  زاـمن 

میندنیـشنب نوچ  دنز و  نیمز  هب  راقنم  دننیچ ) یم  هناد  هک  ناگدنرپ  ریاس  غالک و  دـننام   ) دـنک هدجـس  نوچ  دور ,) هدجـس  هب  لاح  نامه 
ـب ـش هک  نآ  اـب  زور  ماـگنه  ردو  تساذـغ  ندروخ  رکف  هب  شا  همه  تسا  هتـشادن  هزور  هک  نیا  اـب  دوش  بش  نوچ  (( , 11  )) دنیشن زیخ 
, دـهد يا  هدـعووت  ـر بـه  گا ـد و  یو غورد گـ دـیوگ , وت  هب  یثیدـحای )   ) ینخـس رگا  تسا  نتفخ  شمغ  مه و  تسا ,  هدرک  يراد نـ هد  ـ نز
ما ـ ما دنک ـ . ییوگدب  ترس  تشپ  ینک ,  تفلاخموا  اب  رگا  دنک و  تنایخ  وت  هب  يراپس  یتناما  ینکدامتعا و  وا  هب  رگا  دنک و  هدعو  فلخ 

نخـس یتقو  تسا ,  تلف  هار بـا غـ دنک هـمـ یم  توکـس  هاگره  تسا ,  یمرگرـس  يارب  دنک  یم  هاگن  هاگره  قفانم  صخـش  ع : )   ) یل عـ
دوز دزادـنا , یم  هار  دایرفو  داد  دـسر  وا  هب  يراـتفرگ  یتقو  ناـیغطدوش مـی کـنـد , زاـین  یب  هاـگره  دـنک , یم  ییوگ  هدوهیب  دـیوگ  یم 

رس ردرایسب  رـش  دزاس , یمن  دونـشخ  ار  وا  مه  شرایـسب  ودوش  یم  دونـشخان  ادخ  كدنا  زا  ددر , دونـشخرید مـی گـ دوش و  یم  تحاران 
(ص ادخ ربمایپ  تسا ـ .  هدادن  ماجناار  دب  راک  نالف  ارچ  هک  دروخ  یم  سوسفا  ددـنب و  یمراک  هب  ار  اه  نآ  زا  يرادـق  ـد و مـ نارور مـی پـ

رتشیب شرـس ـ .  زا  قفانم  هیرگ  تسوا و  لد  زا  نمؤم  هیرگ  دـنک ـ . یم  هیرگ  دـهاوخب  روط  ره  تسوا ,  راـیتخارد  شنامـشچ  قفاـنم ,  ( : 
. دنتسه نآ  نایراق  نم ,  تما  ناقفانم 

 . قافن ياه  هناشن 

ربمایپ ایند ـ . هب  يدنمزآ  هانگ و  رب  تموادم   , مشچ یگدیکشخ  یلدتخـس ,  تسا :  قافن  ياه  هناشن  زا  زیچ  را  چـهـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
تنایخ دوش  دامتعا  وا  هب  هاگره  دنکن و  افو  دهد  هدعو  هاگره  دیوگ , غورد  دیوگ  نخـس  هاگره  تسازیچ ,  هس  قفانم  هناشن  (ص : )  ادخ

دراد تـا دو  ـ جو وا  رد  قافن  تلـصخ  کی  دشاب  وا  رد  اه  نآ  زا  یکی  رگا  تسا و  قفانمدنـشاب  هک  ره  رد  هک  تسا  تلـصخ  راهچ  دـنک ـ .
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نامیپ ددنب  نامیپ  هاگره  دنک و  هدعو  ـد خـلـف  هد هد  ـ عو هاگره  ودیوگ  غورد  دیوگ  نخس  هاگره  هک  یسک  دنک :  اهرار  نآ  ـن کـه  یا
سک ره  رد  و  تسا ,  ضحم  قفانمدـشاب  هک  ره  رد  هک  تسا  ـلـت  ـص را خـ چـهـ دـیامن ـ . زواجت  قح  زادـنک  هزیتس  هاگره  دـنک و  ینکش 
نخس هاگره  دنک , تنایخ  دوش  دامتعا  وا  هب  هاگره  دنک :  اهر  ار  نآ  هک  نیا  ات  دراد  دوجو  وا  رد  قافن  تلصخ  کی  دشاباه  نآ  زا  یکی 

ره رد  ـت کـه  سا ـلـت  ـص ـه خـ ـس دیامن ـ . زواجت  قح  زا  دنک  هزیتس  هاگره  و  دنک , ینکـش  نامیپ  ددنب  نامیپ  هاگره  دیوگ , غورد  دیوگ 
دزرو و تنایخ  دوش  دامتعاوا  هب  هاگره  هک  یـسک  دـنادب :  ناملـسم  ار  شدوخو  دـشاب  زامن  هزور و  لها  دـنچره  تسا ,  قفانمدنـشاب  هک 
هک یتسارب   :)) تسا هدومرف  دوخ  باتک  رد  لجوزع  دـنوادخدنک  هدـعو  فلخ  دـهد  هد  ـ عو ها  ـ گر دـیوگ و هـ غورددـیوگ  نخـس  هاگره 

باتک نیا  رد  و   : )) تسا هدومرف  و  دـشاب )) نایوگغوردزا  رگا  وا  رب  ادـخ  تنعل   : )) تسا هدومرفو  درادـن )) تسود  ار  ناراکتنای  اد خـ خـ
, دیوگ غورد  دیوگ  نخس  هاگره  تسا :  هناشن  هس  قفانم  يارب  دوب ـ . )) ربمایپ  يا  هداتـسرفو  دوب  هدعو  تسار  وا  هک  نک  دای  لیعامـسا  زا 

غورد دـیوگ  نخـس  هاگره  تسا :  زیچ  هس  قفانم  هناشن  دزرو ـ . تنایخ  دوش  دامتعا  وا  هب  هاگرهو  دـنک  هدـعو  فلخ  دـهد  هدـعو  هاگره 
نابز  : دراد هناشن  ـق سـه  فا مـنـ ع : )   ) قدا ما صـ ـ ما دزرو ـ . تنایخ  دوش  دامتعا  وا  هب  هاگره  دنک و  هدعو  فلخ  دهد  هدعو  هاگره  دیوگ ,

اه نآ  اب  هک  تسا  ییاه  هناشن  ار  ناقفانم  (ص : )  ادـخ ربمایپ  شنطاـب ـ .  اـب  شرهاـظ  شرادرک و  اـب  شلد  تسا و  راـگزاسان  شلد  اـب  وا 
رگم , دنوش یمن  کیدزن  دجاسم  هب  دننز , یم  دربتسد  مئانغ  بـه  ـد , نا هرا  ـکـم بـ ـش رو و  ـ خر پـ تسا ,  تنعل  ناشدورد  دنوش :  یم  هتخانش 

مه یسک  دنریگ و  یمن  تفلا  سنا و  یسک  اب  هک  يروط  هب  دننیب , رترب  دوخ  ـنـد , ناو ـت مـی خـ قو ـر  خآ ار  زا  نـمـ يرا ,  ـ کا ـ یر هارکا و  اب 
. دننک یم  دنلب  ثحب  رج و  هب  ار  دوخ  يادص  زورو  دنتفا  یم  کشخ  بوچ  دننام  بش  دریگ , یمن  تفلا  نانآ  اب 

 . ناقفانم ياه  یگژیو 

دنزیخرب یلبنتو  تلاسک  اب  دنتـسیا  زامن  هب  نوچ  دنک و  یم  گنرین  نانآاب  وا  هک  نآ  لاح  دننک و  یم  گنرین  ادـخ  اب  ناق  ـ فا مـنـ  :. )) نآرق
هارمگ ادخ  ار  هک  ره  نانآ و  اب  هنو  دننانیا  اب  هن  دن , ـ لد ود  هورگ )  ود   ) نآ نایم  دننک  یمن  دای  یکدنا  زج  ار  ادخ  دـننک و  یم  ایر  مدرم  اب 

ناقفانم زا  ار  امـش  ناقفانم : ـ  فاـصوا  ناـیب  رد  يا  هبطخ  رد  ع ـ )   ) یلع ماـما  تفاـی ـ .))  یهاوخن  وا  تاـجن )   ) يارب یهار  زگره  دـنک ,
ـگ نر بـه  دـننازغل , یم  ار  نارگید  دـنا و  هد  ـ یز دو لـغـ خـ هد ,  هار کـنـنـ ـنـد و گـمـ هار ـی گـمـ نا ـ مدر نا مـ ـ نآ هـک  اریز  مراد ,  یمرذــحرب 
ره رد  دـننک و  یم  امــش  یهارمگو )  بـیرف   ) گـنهآ یقیرط  ره  زا  هلیــسو و  ره  اـب  , دـنیآ یم  رد  فـلتخم  تـالاحو  نو  ـ گا ـ نو يا گـ هـ
يا هدـنزخ  نوچ  دـننک و  یم  لمع  هنایفخم  كاپو ,  هتـسارآ  ناشرهاظ  تسا و  رامیب  ناشیاه  لد  دننیـشن . یم  امـش  نیمک  هب  یهاـگنیمک 

درد بـی نا  ـ ـشرادر اما کـ افـش , ناشراتفگ  تسوراد و  ناشنایب  حرـش و  دنزیر , یمار  دوخ  رهز  ربخ  یب  دنز و  ـتـه مـی خـ ـس ـ هآ كانرهز 
ره رد  دـننک , یمدـیمون  دـننز و  یم  نماد  نا )  ـ مدر مـ  ) يراتفرگو ـالب  شتآ  هب  دـنزرو و  یم  تداـسح  مدرم  شیاـسآو  ها  ـ فر نا بـه  ـ مرد

حدـم دـنراد , نیغورد )   ) ییاه کشا  یهودـناو  مغ  ره  يارب  يا و  هلیـسو  یلد  رد هـر  ذوفن  يارب  يا و  هدـنکفا  تکاله  كاخ  هب  یهار 
يراشفاپ مـی کـنـنـد و دنهاوخب  يزیچرگا  دنراد , لباقتم )  شیاتس  و   ) شاداپ راظتنار  ـگـ ید زا یـکـ ـنـد و  هد مه مـی  ضرق  هب  شیاتـسو 
رد دـنراد و  هتنچ  رد  یلطاب  یقح  ره  ـل  با رد مـقـ دـنزرو , یم  يور  هدایزدـننک  يرواد  رگا  دـنیامن و  یم  يرد  هدرپ  دـننک  شنزرـس  رگا 

ار يزاین  یب  نتـشادن و  مشچ  یغارچ  یبش  ره  يار  ـ بو يد  يرد کـلـیـ يار هـر  یلتاق و بـ يا  هدنز  ره  ياربو  يا  هدیمخ  یتسار ,  ره  ربارب 
ههبـش مـی کـنـنـد, داجیا  دنیوگ و  یمدنـشخب  قنور  ار  ناشیاهالاک  دننک و  غاد  ار  دوخرازاب  هار  نیا  زا  ات  دـنهد  رارق مـی  عمط  زیواتـسد 
ور راوشد  جـک و  ار ) نآ   ) هگنت دـننک و  ناسآ مـی  ار  لطاب )  ریـسم  هب  دورو   ) هار دـنهد , یم  هولج  هنوراو  ار  تقیقح  ودـننک  یم  فصو 

نکمماـن نآ  زا  ندـش  نوریب  دـنوش و  نادرگرـس  نآ  ياـهم  رد پـیـچ و خـ دـنراذگ و  لـطاب  هار  هب  مدـق  یتـحار  هب  دارفا  اـت   ) دـنزاس یم 
ناـمه ناطیـش  هورگ  هـک  دـینادبو  دنناطیــش  هورگ  ناـنآ   )) شتآ هو  ـبـ نا يا  ـه هـ نا ـ بزو ـنـد  نا ـیـطـ ــش هتــسد  راد و  ناـنیا  دوـش ) راوشداـی 
یگنر هب  هظحل  ره   ) تسا يوخو  قلخ  نداد  رییغت  ناقفانم ,  تداع  دنهد ـ . یم  هولج  هتـسارآ  ار  دوخ  غورد ,  اب  ناقفانم  دـنناراکنایز ـ .))
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داـیز تفلاـخم   , تسا قاـفن  هناـشن )   ) داـیز تقفاوـم  تسوا ـ .  رادرک  رد  نمؤـم  شناد  تـسوا  ناـبز  رد  قفاـنم ,  شناد  دـنیآ ـ .) یم  رد 
نکمایند هب  ندیـسر  هلی  ـ ـسو ار  تر  ـ خآ را  کـ دوش ـ . یمنرادومن  وا  نابز  رد  زج  قفانم ,  ییاسراپ  تسا ـ .  ینمـشد  بجوم )  ای  تمـالع  )

تسوا و لد  تشپ  رد  نمؤم  نابز  تسا ـ .  نانید  یب  يوخ  ناقفانم و  تلـصخ  راک  نیا  اریز   , نیزگمرب ترخآرب  ار  رذگدوز  ناهج  نیاو 
ـ . دشاب دهاوخ  یم  هک  ره  تسا  قفانم  وا  دشاب  راگزاسان  شرهاظاب  شنطاب  هک  یـسک  (ص : )  ادخ رب  ـ ما پـیـ وا ـ . نابز  تشپ  رد  قفانم  لد 
اب ات  منزب  نمؤم  ینیب  نب  رب  مریـشمش  نیا  اب  رگا  ع : )   ) یل ما عـ ـ ما تسا ـ .  قافن  ام  رظن  رد  نیا  دبرچب  لد  عوشخ  رب  ندـب  عوشخ  هچنانچ 

تـسود ارم  هاگ  چیه  دشاب , هتـشاد  تسود  ارم  ات  مزیرب  قفانم  ياپ  هب  ار  ایند  همه  رگا  درک و  دـهاو  ینمـشدزگره نـخـ دزرو  ینمـشد  نم 
تشگ و يرا  جـ ص )   ) ـی ما ربمایپ  ناـبز  رب  یهلا  ياـضق  نیا  هدروخ و  مقر  رما  نیا  رب  اـضق  ملق  هک  تسور  نآ  زا  نیا  تشاد و  دـهاوخن 

. دراد یمن  تسود  ار  وت  یقفانم  چیه  دنک و  یمن  ینمشد  وت  اب  ینمؤم  چیه  یلع ,  يا   : دومرف

 . قفانم نیرتراکشآ 

دراد و زاب  تیـصعم  زا  دنکن و  لمع  نادب  شدوخ  دناوخ و  ارف  ادـخ )  ) تعاط هب  هک  تسا  یـسک  قفانم  نیرتراکـشآ  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
دراد و زاب  تیصعمزا  دنکن و  لمع  نادب  شدوخ  دنک و  رما  ادخ )  ) تعاط هب  هک  تسا  یـسک  قفانم  نیرتد  بـ دتـسیان ـ . زاب  نآ  زا  شدوخ 

. دتسیان زاب  نآ  زا  شدوخ 

. زاب نابز  قفانم  زا  زیهرپ 

 ( یمالسا هعماج  هب  ندز  هم  زا لـطـ  ) عنام شنامیاار  نمؤم  اریز  مسرت ,  یمن  كرـشم  نمؤم و  زادوخ  تما  يارب  نم  (ص : )  ادخ ربما  پـیـ  ـ
ـی یا فر هـ ـت کـه حـ ـسا يزا  نا بـ ـ بز ـق  فا زا مـنـ ـمـا  ـش يار  نم بـ سرت  اما  دـنک  یم  بوکرـس  شرفک  نامه  زین  ار  كرـشم  دوش و  یم 
 , مدوخزا دعب  امـش  يارب  نم  سرت  نیرتشیب  دیرادن ـ . داقتعا  اه  نآ  هب  امـش  هک  دنک  یم  ییاهراک  دیراد و  داقتعا  نادب  امـش  هک  دنز  یم 
 , كرـشم زا  هنو  مسرت  یم  نمؤم  زا  هن  متما  يارب  نم  دومرف :  نم  هب  (ص )  ادـخ لوسر  ع : )   ) یلع ما  ـ ما تسا ـ .  زاـب  ناـبز  قفاـنم  دوجو 
نم سر  ـا تـ مادروآ رد مـی  يا  زا پـ شکرش  ببس  هب  دنوادخار  كرـشم  دنک و  یم  يریگولج  شنامیا  هطـساو  هب  دنوادخ  ار  نمؤم  ار  ـ یز

. دنک یم  لمع  دیدقتعم  هچ  نآ  فالخرب  ودیوگ  یم  نخس  امش  تاداقتعا  قباطم  هک  تسا  يزاب  نابز  قفانم  زا  امش  يارب 

 . قافن ياه  هیاپ 

 : ـت سا را شـعـبـه  بـر چـهـ دو , خـ سو ,  هـ عمط .  مشخو و  يراگنا  لهـس  سوه و  رب  تسا :  راوتـسا  هیاپ  راهچ  رب  قافن  ع : )   ) یلع ماما   ـ
هک ره  دوش  يراددوخ  وا  هب  کمکزاودناماهنتو  دوشدایز  شیاه  يرات  ـ فر ـ گد متس کـنـ هک  ره  ـشـی  کر تو و سـ ـهـ ـش زوا و  سـتـم و تـجـ
هک دشابن هـر  راددوخ  یناسفن  ياه  شهاوخ  ربارب  رد  دنامن و  ملاس  شلد  دشابن و  ناما  رد  شیاه  يدبو  اهترارـش  زا  یـسک  دـنک  زواجت 
زین يراگنا  ـهـل  ـس دوش . هارمگ  لیلد  نودب  دمع و  يور  زا  دنک  یـشکرس  هک  ره  دور و  ورف  اه  يدیلپ  رد  دنکن  لیدـعت  ار  دوخ  تاوهش 
قح زا  سرت ,  هک  ـت  ـسور نآ  زا  ـن  یا ند و  ـ یزرو للعت  سرت و  وزرآو و  قح )  تمحر  هب   ) ندـش رورغم  تلفغ و   : تسا هبعـش  راـهچ  رب 
راک باسح  ناسنا  دوبنوزرآ , رگا  دـسر و  رد  لجا  هک  نآ  ات  دوش  یم  لم  رد عـ ندرک  یهاـتوک  بجوم  ندـیزرو  لـلعت  دراد و  یم  زاـب 

 : تـسا هبعــش  راـهچ  رب  مـش  و خـ درم . یم  اـج  رد  تـشحوو  سرت  زا  دــش  یم  هاـگآ  دوـخ  راـک  باــسح  زا  رگاو  تـسناد  یم  ار  دوـخ 
یتسار طارـص  زا  دـنک , یـشورفرخف  هکره  دـنک  تشپ  بـه حـق  دـشاب , نیبرتربدوخ  هکره  تیبصع  رورغ و  یـشورفرخف ,  ینیبرتربدوخ , 

دوش فرحنم  قح  زا  دشاب , هتـشاد  تیبصع  هک  ره  دزرو و  رارـصا  ناهانگ  رب  دشاب  ـتـه  ـشادرور هک غـ ره  دـتفارد  هانگ  هب  دوش و  فرحنم 
تسار هار  زا  فارحنا  هانگ و  رب  رارصا  هانگو و  قح  هب  ندرک  تشپ  شا  هجیتن  هک  یتلـصخ  تسا  یتلـصخ  دب  هچ  سپ ,  دیارگ  لطاب  هبو 
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تسین و دنیاشوخ  دنوادخ  دزن  ندرک  ینامداش  یهاوخنوزف  يرس و  هریخ  یتسمرـس و  ینامداش و  تسا :  هبعـش  راهچ  رب  زین  عمط  و  دشاب .
یمرگرس یهاوخنوزف  دراد و  یم  او  ناهانگ  راب  ندی  ار بـه کـشـ یمدآ  هک  تسا  ییالب  يرس  هریخو  تسا  يدنـسپدوخ  رتخبت و  یتسمرس 

اه و هیاپ  قاـفن و  تسا  نیا  تسا .  ترخآ )  ینعی   ) رتهبزیچ ياـج  هب  اـیند ) ینعی   ) رت تسپ  زیچ  ندرک  نیزگیاـج  يراـتفرگ و  يزاـب و  و 
 . نآ ياه  هخاش 

 . هنابز ود  صخش  شهوکن 

راکشآرد و تنابز  یـس ,  يا عـیـ دومرف :  ع )   ) میرم نب  یـسیع  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  عوفرم :  یثیدح  رد  هدامح  نب  نمحرلادب  عـ  ـ
کی رد  نابز  ود  مهاـگآ  یبوخب  يزی  زا هـر چـ ناد کـه مـن  مراد و بـ یم  رذـحرب  تسفن  زا  ار  وت  نم  تلد  نینچمه  دـشاب و  یکی  ناـهن 

يا هدنب  دب  (ع : )  رقاب ماما  دـنا ـ . نینچ  زیناه  نهذ  دریگن و  ياج  هنیـس  کی  رد  لد  ود  ودـجنگن  ماین  کی  رد  ریـشمش  ود  دـیاشن و  ناهد 
, دوشاطع وا  هب  یتمعن  رگا  دیوگدب  يو  زا  ـش  با رد غـیـ دیاتـسب و  ار  وا  شرداربروضح  رد  دشاب , نابز  ود  ورود و  هک  يا  هدـنب  نآ  تسا 

تـسا يا  هدنب  دب  ماشه ,  يا  ماشه : ـ  هب  دوخ  شرافـس  رد  ع ـ )   ) مظاک ماما  دراذگ ـ . شیاهنت  دیآ  راتفرگ  رگا  دزرو و  تداسح  يو  رب 
رب دوش  هداد  وا  هب  یتمعن  رگا  دیوگ , دب  يوزا  شبایغ  رد  دیاتـسب و  ار  وا  شردارب  روضحرد  دشاب , ـه  نا ـ بز ود  هرهچ و  ود  هک  يا  هدنب  نآ 
هب ناسنا  يور  شیپ  يوجبیع ,  يوگدـب  هدـنب  تسا  يا  هدـنب  دـب  (ع : )  رقاب ما  ـ ما دراذـگ ـ . شیاهنت  دـیآ  راتفرگ  رگا  دزرو و  دـسح  يو 

ناشکاپ درگن و  یمن  اه  نآ  هب  تمایق  زور  رددنوادخ  هک  دنرفن  هس  (ص : )  ادخ رب  ـ ما پـیـ رگید ـ . يا  هنوگ  هب  رس  تشپ  تسا و  يا  هنوگ 
هدنکآ شلد  ترـس  تشپ  دنک و  یم  یتسودراهظا  تیور  شیپ  هک  يدرم  و  دشاب :  یم  ناشراظت  ـ نا رد  كا  ـ ندرد ـی  باذ درامـش و عـ یمن 

اه نآ  ناـیم  تمرح  دـنویپ  دـنک , ییوگدـب  وا  زا  شرـس  تشپ  دیاتـسب و  شیور  شیپ  ار  دوخ  نمؤم  ردارب  هک  ره  تسا ـ .  شغ  لـغزا و 
. رگید يا  هرهچ  اب  هدع  نآ  شیپو  دیآ  یم  يا  هرهچ  اب  هدع  نیا  شیپ  هک  یسک  , دیبای یم  ورود  دارفا  ار  مدرم  نیر  ـ تد بـ دوش ـ . هدیرب 

. اه نآ  ماجرف  ناقفانم و  ندش  روشحم  هوحن 

 ( یکدـنا  ) ناترون زا  ات  دـیهد  تلهم  ار  ام  دـنیوگ :  یم  دـنا , هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  هب  قفاـنم  ناـنز  نادرم و  يزور کـه  نآ   :. )) نآرق
تـسا يا  هزاورد  ار  نآ  هکدوش  یم  هدز  يراوید  ناشیا  نایم  هاگ  نآ  دینک  تساوخرد  يرون  دیدرگ و  سپ  زاب  دوش :  یم  هتفگ  میریگرب 

رد تسا  هداد  هدـعوار  منهج  شتآ  نارفاک  قفانم و  نانز  نادرم و  اد بـه  خـ ((. )) دراد باذـع  هب  يور  شنوریب  تسا و  تمحر  شنورد  : 
رد ناـقفانم  يرآ ,   ((. )) تسا رادـیاپ  یباذـع  ناـنآ  يارب  هدرک و  ناـشتنعل  ادـخ  تسا و  یفاـک  ناـشیا  يارب  شتآ  نآ  دـنا  هنادواـج  نآ 
دیآ یم  یلاح  رد  هرهچود  ناسنا  تمایق  زور  (ص : )  ادخ ربمایپ  تفای ـ .))  یهاوخن  يروای  نانآ  ياربزگره  دـنخزود و  تاقبط  نیرتورف 

هب سپـس  دشک  یم  هنابز  شندـب  هب  هک  تسا  هتخورفا  شتآ  اه  نآ  ردو  ولج  زا  نابز  کی  تسا و  نازیوآ  شندرگ  سپ  زا  نابز  کی  هک 
ع  ) قداص ما  ـ ما دوش ـ . یم  هتخانش  تمایق  زور  رد  هنوگ  نیدبوا  دوب  نابز  ود  ور و  ود  ایند  رد  هک  تسا  ـن کـسـی  یا دو :  هتفگ مـی شـ وا 

یم رـشحم ) هب   ) شتآزا نابز  ود  اب  تمایق  زور  دـنک , ییوگبیع  اه  نآزا  رگید  يا  هرهچ  اب  دوش و  ور  هب  ور  يا  هرهچاب  مدرم  اب  هک  ره  ( : 
, دشاب هنابز  ود  هک  ره  دوش ـ . یم  روشحم  شتآ  زا  هرهچ  ود  اب  تمایق  زور  دـشاب , هرهچود  ایند  رد  هک  یـسک  (ص : )  ادـخ ربمایپ  دـیآ ـ .

. دهدرارق شتآ  زا  نابز  ود  وا  يارب  تمایق  زوررد  دنوادخ 

. دنوش یمن  عمج  ناقفانم  دوجو  رد  هک  ییاه  تلصخ 

تلصخ ود  ع : )   ) قداص ماما  نید ـ .  رد  مهف  راتفرو و  شور  ییوکین  درادن :  دوجو  قفانم  رد  هک  تسا  تلـصخ  ود  (ص : )  ادخ ربمایپ   ـ
ار ییوخ  شوخ  یمهف و  نید  یمسر و  هار و  شو  ـد خـ نواد خـ تنـس ـ .  رد  مهفو  وکین  مسر  هار و  دنیآ :  یمن  مهارف  قفانم  رد  هک  تسا 
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ترـضح مشاب ؟  قفانم  نم  هک  تسه  نآ  میب  ایآ  : درک ضرع  ع )   ) قداص ماما  يدر بـه  مـ دنک ـ . یمن  عمج  قساف  قفانمدوجو و  رد  زگره 
؟  یناوخ یم  زامن  یـسک  هچ  يارب  دومرف :  يرآ  درک :  ضرع  یناوخ ؟  یم  زامن  ایآ  یتسه  اـهنت  تا  هناـخرد  بش  زور یـا  یتقو  دومرف : 

. ؟  یناوخ یمزامن  وا , ریغ  هن  لجوزع و  يادخ  يارب  یتقو  یشاب  قفانم  هنوگچ  دومرف :  لجوزعدنوادخ  يارب  درک :  ضرع 

 . قافن هدنرب  نیب  زا  لماوع 

نآ هک  اریز  دیتسرفب , تاولـص  نم  رب  دـنلب  يادـص  اب  درب ـ . یم  نیب  زا  ار  قافن  متیب  لها  نمرب و  نداتـسرف  تاولـص  (ص : )  ادـخ ربمایپ   ـ
. درب یم  نیب  زا  ار  قافن 

 . مالسا ردص  رد  قافن  نوماریپ  يراتفگ 

ـگ هـا نر يزادر هـا و نـیـ ـپـ غوردو اه  نآ  یقالخا  لیاذر  زا  ندرک  دای  اب  هداد و  ناشن  یغیلب  مامتها  ناقفان  عو مـ ـ ـضو ـم بـه مـ یر نآر کـ قـ
ياه هروسرد  دزات  یم  نانآ  رب  تدش  هب  دنتخادنا  هار  هب  نانام  ـلـ ـس ـ مو (ص )  ربمایپ دـض  رب  هک  ییاه  هئطوت  اه و  هنتفو  ناشیاه  هسیـسد  و 

 , میرحت نوقفانم و  رـشح و  دیدح و  حتفو و  بازحا  توبکنع و  هبوت و  لافنا و  هدئام و  اسنو و  نار  لآ عـمـ هرقب و  هروس  دـننامه  نآرق , 
رهم دننام  ـت ,  سا هدر  نا کـ ـ نآ ار بـه  ـا  هد ـ ید ـن تـهـ یر ـخـت تـ ـس دو  مال خـ رد کـ ـد  نواد خـ تسا .  هدمآ  نایم  هب  نخـس  ناقفانمزا  اهراب 
چیه هک  ییاه  ـکـی  یرا رد تـ ناشندرک  اهر  اه و  نآ  رون  ندرب  نیب  زا  ناشناگدید ,  اهـشوگ و  رب  هدرپ  ند  ـیـ ـش کـ  , نا ـ ـش ـ یا لد هـ رب  ندز 

نآ هب  ترخآ  يارب  هک  يا  هدعواما  تسا و  هداد  اه  نآ  هب  ناهج  نیمه  رد  هک  تسا  ییاه  هدـعو  اه  نیا  دـننیب  یمن  ار  یهار  چـیه  زیچ و 
یتخس ياه  تبیصم  رطاخ  هب  ـت مـگـر  ـس ـن هـمـه نـیـ یا تفرگدنهاوخ .  ياج  خزود  هقبط  نیرت  نییاپ  رد  ناقفانم  هک  تسا  نیا  هداد  اه 
دندرک ادخ  نید  اب  اه  نآ  هک  يراک  دیسر  ناناملـسم  مالـسا و  هب  ناقفان ,  يا مـ هئ هـ ـ طو ـ تو اه  هسیـسد  عاونا  گنرین و  رکم و  رثا  رب  هک , 
نمـشد دـننانآ   : )) دـیامرف یم  دوخ  ربمایپ  هب  لاعتم  يادـخ  هک  سب  هتکن  نیمه  اه  نآ  هراـبرد  اراـصن  دوهی و  ـد و نـه  ندر ناکرـشم کـ هن 

 , هنیدـم هب  (ص )  ربمایپ ترجه  لیاوا  نامه  رد  ناـقفانم ,  ياـه  هئطو  ـه هـا و تـ ـس ـیـ ـسد را  ـ ثآ شاـب .))  رذـحرب  ناـشیا  زا  سپ  یعقاو )  )
ییاه هروسرد  سپـس  هدمآ و  نایم  هب  نخـس  ناقفانم  زا  هدش ,  لزان  ترجه  مشـش  هام  زاغآ  رد  یلوق  هب  هر کـه  هرو بـقـ ـ ـسرد دش  نایامن 

دوخ ندیشک  رانک  دننام  ـت ,  سا هدر  هرا کـ ـ شا نا  ـشـ یا ياه  هئطوت  اه و  هسیـسد  يا  هراپ  هب  هدش و  دای  هورگ  نیا  زا  دیدرگ  لزان  ادعب  هک 
دـض رباه  نآ  ندرک  کیرحت  دوهی , اب  نتـسب  نامیپ  دـنداد , یم  لیکـشت  ار  ناناملـس  موس مـ کی  اـبیرقت  هک  دـحا  زوررد  مالـسا  هاپـس  زا 
نیا لا  ـثـ ما هبقع و  يارجام  نداد و  بآ  يارجام  رد  يزیگنا  هنتف  کفا ,  يارجام  ندرک  عیاشو  نتخاس  رارض , دجسم  نتخاس  ناناملـسم , 

هک دیـسر  اج  نآ  هب  (ص )  ربمایپ دـض  رب  ناشیاه  ترارـش  ناقفانم و  يزیگناداـسف  راـک  دـنک  یم  هراـشا  اـه  نآ  هب  هفیرـش  تاـیآ  هک  اـه 
 ( ناشراک زا   ) هنیدم رد  نانکفا  هعیاش  تسا و  ضر  نا مـ ـشـ یا لد هـ رد  هک  یناسک  ناقفانم و  رگا   :)) دومرف هدرک  دیدهت  ار  نانآ  دنوادخ 
ره هدیدرگرود و  ادخ  تمحر  زا  دنیاپن  وت  یگیاسمه  رد  كدنا   ( یتدم  ) زج ات  مینادرگ ,  یم  طل  تخـس مـسـ نانآ  رب  اروت  دنتـسیان , زاب 

لولس و نب  یبا  نب  هّللادبع  هک  نیا  زا  ـی  کا ـت حـ سا ـت  سد رد  ـی  ناوار را فـ ـبـ خا دش .)) دنهاوخ  هتـشک  تخـس  هتفرگ و  دنوش  هتفای  اجک 
دندوب و ترض  نآ حـ يارب  دب  ياهدماشیپ  رظتنم  دندرک و  یم  ینیرفآ  هلئاغ  (ص )  رب ـ ما ـد پـیـ ـض نا کـه بـر  ـ نا ,هـمـ وا قفانم  هتـسد  راد و 

اهنت ار  نانمؤم  دحا  زور  رد  هک  دندوب  نانامه  دـنا و  هداد  یم  لیکـشت  ار  ناناملـسم  موس  کی  هب  کیدزن  دنتخانـش , یم  ار  اه  نآ  نانمؤم 
نانیا میدرک  یم  يوریپ  امـش  زا  نامگ  یب  میتسناد ,  یم  ندیگنجرگا  دنتفگ :  دنتـشگزاب و  هنیدم  هب  دـندش و  ادـج  اه  نآزا  دنتـشاذگ و 
زاغآ هنیدم  هب  مالـسا  دورواب  قافن  نایر  ـد جـ نا ـی گـفـتـه  ـض ـت کـه بـعـ ـسا زا هـمـیـن جـ دندوبوا . هتـسد  راد و  یبا و  نب  هّللادبع  نامه 

و (ص )  ربمایپ نامز  ياهدادخررد  لمات  اما  تسا ,  نارـسفم  زا  یهورگ  رظن  نیا  تفای .  همادا  (ص )  ربمایپ تلحر  ياه  یکیدزن  ات  دـش و 
یم ناـشن  ار  رظن  نیا  ندوب  تسـس  عاـمتجا ,  رثؤم  لاـعف و  تعیبط  هب  هجوت  تسویپ و  عو  ـ قو ـلـت بـه  حر زا  هک پـس  ییاـه  هنتف  رد  تقد 
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تر زا هـجـ هک پـیـش  یناسک  یخرب  دوجو  رد  ییورود  قافن و  دنک  تباث  هک  درادن  دوجو  يا  هدنن  ـع کـ نا ـیـل قـ لد الوا :  نوچ .:  دـهد ,
رد ترجه  زا  شیپ  ناناملـسم  و  ـبـر(ص )  ما دـیوگب کـه پـیـ یـسک  تسا  نکمم  تسا  هتـشادندوجو  دـندروآ  نامیا  ربمای  رد مـکـه بـه پـ
 , یماقم لام و  هب  ندیسر  دیما  هب  ای  سرت  رس  زا  دنـسرتب و  نانآ  زا  مدرم  هک  ـد  نا هدو  رادروخرب نـبـ يرادتقا  ذوفن و  تردق و  نانچزا  هکم 

نانامل ـ ـس نا مـ ـ مز نآ  رد  هک  ارچ  دنهد  رارق  ناناملـسم  هب  دوخ  ندرک  کیدزن  يارب  یکـسمتسمار  مالـسا  دننز و  نا بـ ـمـ یا زا  مد  رهاظ  هب 
یم هجنکشو  رازآ  دندوب , قح  فلاخم  نانا و  نمشد مـسـلـمـ هک  هکم  ناکرشم  شیرق و  نارس  تسد  هب  دندوب و  متس  راشف و  تحت  دوخ 

نارای درک , ترجه  هنیدـم  هب  (ص )  ربمایپ هک  یناـمز  اریز  تشاد ,  هنیدـم  هب  ترجه  زا  دـعب   ( (ص ربماـیپ هک  یتیعـضو  فـالخرب  دـندش 
ـه نو نا گـ هک هـمـ دوب  هتفرگ  لوق  اه  نآ  ذفنتم  دنمورین و  ياه  تیصخش  زا  ودو  هدروآ بـ ـت  ـسد جرز بـه  سوا و خـ هلیبق  زا  یناراداوهو 

لوسر اذل  دوب و  هدش  دراو  هنیدم  ياه  هناخ  موم  هب عـ مالـسا  دـنیامن  عافد  زین  وا  زا  دـننک  عا مـی  ـ فد نا  ـ ـش ـ یا هداو هـ ـ نا دو و خـ زا خـ کـه 
دوش طلسم  دندوب , یقا  ـ بدو كر خـ هدروا و بـر شـ نا نـیـ ـمـ یا ـی کـه  کد ـ نا داد  رب تـعـ نانآ  تیامح  ینابیتشپ و  اب  تسناوت  یم  (ص )  ادخ

دنزگزا و ار  دوخ  مالـسا  راهظا  اب  دنزاس  نایامن  ار  دوخ  كرـشو  دـننک  تفلاخم  ناناملـسم  اب  اراکـشآ  دنتـسناوت  یمن  هک  لیلق  هدـع  نیا 
ناناملسم دض  رب  گنرین  هئطوت و  هسیسد و  هب  تسد  دندوب و  رفاک  نانچمه  نطاب  رد  اما  دندروآ  نامیا  رهاظ  هب  اذل  دندرک , ظفح  بیسآ 

لام و هب  نتفای  تسد  دیما  فلاخم و  يورین  تردق و  زا  سرت  اریز   , تسین لماک  ـا  ما ـت  ـسا ـت  ـسرد يد  ـخـن تـا حـ ـس ـن  یا دـندز . یم 
هک میتسه  نآ  دهاش  عماوج  رد  تاقوا  يرایسب  هچ  دو , دهاوخن بـ مه  قافن  دشابن  اه  نیا  رگا  مییوگبات  تسین  قافن  تلع  اهنت  لعفلاب  ماقم 
نآ رگبوکرـسطلسم  فلاـخم  ياـهورین  تفلاـخم  هب  دـنوش و  یم  عمج  ییادـن  ره  درگ  رب  دـننک و  یم  يوریپ  يرگتوـعد  ره  زا  يا  هدـع 
مار ـد مـ نو ـ ـش قفوم  يزور  هک  نیا  دیما  هب  دنهد  یم  همادا  دوخ  هار  هب  دننک و  یم  یگدـنز  يرطخره  اب  دـننک و  یمن  ییانتعا  مه  توعد 

میناد یمو  دننک  تدایـس  نارگید  رب  ـد و  نر هدهع گـیـ هب  اصخـش  ار  هعماج  هرادا  دنبای و  تیمکاح  مدرم  رب  القتـسم  دـننک و  هدایپ  ار  دوخ 
دنهاوخ یهاشداپ  نیمز  رب  دننک  يوریپوا  زا  دنروایب و  نامیا  رگا  هک  دش  یم  روآدای  مالسا  هبدوخ  موق  توعد  ماگنه  رد  (ص )  ربمایپ هک 

دی ـ ما يور کـنـنـد بـه  وازا پـیـ ترـضح  نآ  نید  رهاظ  رد  دندروآ , نامیا  ربمایپ  هب  هک  یناسک  زا  یخرب  هک  تساور  القع  نیاربانب ,  درک .
قافن هنوگ  نیا  زا  یـشان  راثآ  هک  تسا  یهیدـب  دـنبای  تسد  تیمکاـح  تساـیر و  ییاوشیپ و  ینعی  دوخ  يوزرآ  هب  قیرط  نیا  زا  هک  نیا 
یتـح هک  تسا  نیا  شا  همزـال  هکلب  تسین ,  ینید  هعماـج  هب  ندز  هبرـض  ناناملـس و  ـ مو مالـسا  دـض  رب  ینیچ  هسیـسد  ینیرفآ و  هثداـح  ,
يارب يا  هنیمز  دوش و  هار  هب  ور  اهراک  هلیسو  نیدب  اتدنرذگب  دوخ  ماقم  لام و  زا  نآ  زا  عافد  هار  رد  دننک و  ـت  یو ار تـقـ مالـسا  ناکمالا 

میالع و هچنانچ  ینا ,  ـقـ فا ـبـتـه چـنـیـن مـنـ لا دـیآ . مهارف  ناش  یـصخش  عفانم  تمدـخ  رد  نآ  ندروآ  رد  مالـسا و  زا  ناـنآ  يریگ  هرهب 
تفلاخم و نآ  اب  هناراکم  دـشاب  راگزاسان  ناش  ییوج  هطلـس  یب و  ـت طـلـ ـسا ـ یر نامرآ  فدـه و  اب  ـالثم  هک  دـنبایب  نید  زا  ییاـه  هناـشن 
هک دراد  دوجو  ناکما  ـن  یا هـمـچـنـیـن  دناسرب . ناشدـیلپ  فدـه  هب  ار  نانآ  هک  دـنزادنیب  يریـسمرد  ار  هیـضق  ات  درک  دـنهاوخ  تیدـض 
هک نیاامک  دنراد  هگن  یفخم  ار  دوخ  دادترا  نیا  اما  دندر , ـ گر ـش بـ یو نید خـ زا  دـننک و  دـیدرت  کش و  دوخ  نید  رد  ناناملـسم  یخرب 
يا هیآ  نحل  زا  رما  نیا  نینچمه   (( دـندش رفاک  سپـس  اما  دـندروآ  نامیا  نانآ  هک  تسا  ببـس  نادـب  نیا   : )) دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 

نینچم هـ تسادیپ .  دروایب )) ار  يدرم  دنوادخ  هک  دشابدوز  ددرگرب  شنید  زا  امـش  زا  هک  ره  دیا , هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   )) دـننا مـ
رد هک  یسک  دو  صال نـبـ ـ خا ـت و  قاد يورزا صـ اه  نآ  رثکا  نامیا  دندروآ , نامیا  رهـش  نیا  حتفزور  رد  هک  هکم  ناکرـشم  زا  هتـسد  نآ 
رـس زارف  رب  نانآ  ياهریـشمش  شـشخرد  ناملـسم و  نایهاپـس  هوبنا  رگا  هک  دوش  یم  نشور  شیارب  دنک , تقد  توعد  ياه  لاس  ثداوح 

اب دندروآ  یمن  نامیا  (ص )  ربمایپ هب  شیرق ـ  فارـشا  نارـس و  هژیو  هب  نآ ـ  فارطا  هکم و  رافک  نامگ  یب  دوبن , هکم  حتف  زور  رد  رافک 
یگمه دـمآ و  دـیدپ  نیق  صالخا و یـ ناشیاه  ناـج  رد  ناـمیا و  رون  هدـع  نیا  ياـه  لد  رد  هک  درک  مکح  ناوت  یم  هنوگ  لا چـ ـن حـ یا

ات قافن  نایرج  هک  نخـس  نیا  ایناث :  دـیزخن . نانآ  ناج  رد  زگره  قافن  هدـنزخ  دـندروآ و  نامیا  ادـخ  هب  رطاـخ  تیاـضر  اـب  هناـبلطواد و 
ربمایپ و تلحر  اب  هتبلا  درادـن  تح  ـ ـص ـد , ـش تر قـطـع  ـ ـض نآ حـ تشذـگرد  زا  دـعب  تفاـی و  همادا  (ص )  ربماـیپ تلحر  ياـه  یکیدزن 
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ياه ینیچ  هسیسد  اه و  هئطوت  تفلاخم و  ياه  هناشن  راثآ و  دیدرگ و  وحم  اه  نآ  رثا  دش و  عط  ناقفانم قـ زا  نداد  ربخ  تفالخ ,  لیکـشت 
قیفوت ناقفانم  (ص ,)  ربمایپ تلحر  اب  هک  دوب  نآ  رطاخ  ـر بـه  ما ـن  یا ـا  یآ ـا  ما درکن . زورب  رگید  درک , یم  ییامندوخ  ـالبق  هکدـیلپ  موش و 

رثاتم ترـضح  نآ  گرم  زا  دوب  هدـشن  رثاتم  ربمایپ  یگدـنززا  هک  ناـنآ  ياـه  لد  دـندروآ و  ناـمیا  هناـصلخم  یگمهو  دـنتفای  ار  مالـسا 
زا هک  دندوب  هدرک  قفاوت  یناهنپ  یمالـسا  تموکح  نارـس  اب  نآ  زا  شیپ  ای  ربمایپ  تلحرزا  دـعب  ناقفانم  هک  دوب  نیا  شتلع  یـا  ـد ؟ یدر گـ

یقافتا روط  هب  هک  نیاای  دنـسرب ؟ دوخ  نامرآ  وزرآ و  هب  ات  دن  ـ هد هزاجا  نانآ  هب  لباقم  رد  زین  تموکح  يایلوا  دنرادرب و  تسد  تمحازم 
تفر نایمزا  دروخرب  كاکطصا و  دنتفرگ و  رارق  ریسم  کیرد  یگمه  دمآ و  شیپ  یشزاس  یتشآ و  ناناملـسمو  ناقفانم  نایم  یفداصت  و 

رد ار  ام  دـیاش  تسویپ ,  عوقو  هب  ناـشیا  تلحر  زا  سپ  هک  ییاـه  هنتف  و  (ص )  ربماـیپرمع رخآ  ياهدادـخر  رد  یفاـک  تقد  لـما و  تـ  . ؟
شور هار و  هب  دوب  یلامجا  يا  هراشا  میدروآ  لصف  نیا  رد  هچ  نآ  دـنک . ییامنهار  اه  شـسرپ  نیا  يارب  هدـننک  عناق  یخـساپ  هب  ندیـسر 

نوماریپ هک  یثحب  هلابند   : )) دسیون یم  ضرم ))  مهبولق  یف  نیذـلا  لوقیلو   )) هیآ ریـسفت  رد  یئابطا  ـه طـبـ مال عـ عوضوم .  نیا  رد  قیقحت 
هک ـ مرد هرو  مامت سـ هک  نیا  هب  هجوت  اب  ضرم ,))  مهبولق  یف  نیذلا  لوقیلو   )) هیآ هک  دنا  هتفگ  نارـسف  زا مـ ـی  ـض بـعـ تشذگ .: ))  قافن 

ـن یا ـبـتـه  لا داد . دهاوخ  خر  ترجه  زا  دعب  هک  تسا  یثداوح  زا  نداد  ربخ  عقاو  رد   , هدمآ دوجو  هب  هنیدـم  رد  قافن  هدـیدپ  هدـش و  لزان 
هدـش نارـسفم  يوس  زا  عامجا  ياعدا  هراب  نیا  رد  تسا و  یعطق  تاـیاور  رظن  زا  هدـش  لزاـن  هکمرد  اـمامت  ثحب  دروم  هروس  هک  بلط  مـ

هدشن و تباث  لقن  قیرط  زا  هدش ,  لزان  هنیدم  رد  ۀکئالمالا ))  رانلا  باحـصا  انلعج  امو   )) هیآ هک  دنا  هدرک  لقن  لتاقم  زا  هک  نیا  تسا و 
نآ زا  هیآ  نیا  هدش و  ادـیپ  هنیدـم  رد  قافن  هدـیدپ  هک  تسا  راوتـسا  هیاپ  نیا  رب  تسا و  یـصخشر  دـشاب یـک نـظـ تباث  هک  مه  ضرف  هب 
لی ـ لد ـنـیـن  چو هدیزرو  رارـصا  نآ  رب  نارـسفم  زا  یـضعب  تسا ,  هدـشادیپ  هنیدـم  رد  قافن  نایرج  هک  بل  ـن مـطـ یا ـا  ما و  دـهد . یم  ربخ 

ای دنربب  باسح  نانآ  تردق  زا  مدرم  هک  ـد  ندو ردتقم نـبـ ذوفن و  اب  دـنمورین و  ردـق  نآ  ترجهزا  شیپ  ناناملـسم  ربمایپ و  هک  دـنا  هدروآ 
نطاب رد  دندنویپب و  ناناملسم  عمج  هب  دننزب و  نامیا  زا  مد  رهاظ  هب   , هجیتن رد  ات  دنبای  تسد  یعفانم  هب  ناشیا  لبق  زا  دنـشاب  هتـشاد  راظتنا 

هک ـه  نو نا گـ هـمـ لالد ,  ـتـ سا ـن  یا لـیـکـن  دنتشاد . هنیدمرد  ترجه  زا  دعب  ناناملسم  هک  یتیعضو  فالخربدنـشاب  یقاب  شیوخ  رفک  رب 
سرت رد  رصحنم  قافن  هزیگنا  تلع و  اریز  تسین ,  هبناج  همه  لماک و  میدرک ,  هرا  ـ شا قافن  نوماریپ  يراتفگ  رد  نوقفانم  هروسریسفت  رد 

هلمج زا  دشا  هتـشاد بـ دـناوت  یم  ینوگانوگ  ياه  هزیگناو  للع  هکلب  دـشاب , یمن  لعفلاب  یتآ و  عفانم  هب  ندیـسرراظتنا  ای  نتـشاد  زیهرپ  و 
زا نتشادرب  تسد  هک  يروط  هب  صخش  دوجو  رد  تداع  کی  خوسر  ای  رورغ , تیبصع و  ای  هدنیآ ,  رد  یتعفنم  دوس و  هب  ندیـسر  راظتنا 

چیه رد  اه  هزیگنا  للع و  نیا  زا  کی  چـیه  دـهد  ناشن  هک  تسین  تسد  رد  یلیلد  چـی  و هـ لماوع .  نیا  لاـثما  ,و  دـشاب راوشد  شیارب  نآ 
هک هد  ـ ـش نانآ نـقـل  زا  یکی  هرابرد  هکلب  تسا ,  هتـشادن  دوجودـندروآ  نامیا  ربمایپ  هب  هکم  رد  تر  زا هـجـ یناسک کـه پـیـش  زا  کی 

تفر .  نیب  زا  شدیدرت  کش و  ادعب  اما  دروآ , نامیا  دیدرت  کشاب و  ای  تشگرب  شنامیا  زا  سپس  دروآ و  نامیا 
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ادخ هار  رد  نوچ  میا و  هدروآ  نامیا  ادخ  هب  دنیوگ :  یم  هک  دنتسه  یناسک  مدرم  نایم  زا  و   : )) دیامرف لا مـی  ياد مـتـعـ خـ ـگـهـی ,  ناو
ام تفگ :  دنهاوخ  امتح  دسر  يزور  ترا پـیـ ـ گدرور ـب پـ نا زا جـ رگا  دنهد و  یم  رارق  ادخ  باذع  دننام  ار  مدرم  هجنکـش  دنـشک , رازآ 

دسانـش و یم  دنا  هدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  ادـخ  اعطق  و  تسین ؟  رتاناد  تسا  نای  ـ نا يا جـهـ لد هـ رد  هچ  نآ  هب  ادـخ  ایآ  میدوب  امـشاب 
هکم رد  قافن  دوجو  زا  ود  ره  دـنراد و  رارق  توبکنع ,  هروس  ینعی  یکم ,  هروس  کی  رد  هیآ  ود  نیا  دسانـش .)) یم  زین  ار  ناـقفانم  اـنیقی 

دو اد خـ هار خـ رد  هجنکـشو  رازآ  عوـضوم  رب  هیآ  نیا  ندوـب  لمتـشم  ـالوصا   , هروـس نیا  ندوـب  یکم  زا  رظن  فرـص  دـنیوگ  یم  نـخس 
هار رد  ناناملسم  هجنکش  ـت و  یذا رازآ و  ـه  لا ـسـ مزا هنیدم  رد  هک  ارچ  دنا , هدش  لزان  هکم  رد  هیآ  ود  نیا  هک  نیا  رب  تسا  لیلد  نیرت  بـهـ

, دوش یمن  هنیدم  رد  نآ  لوزنرب  لیلد  زین  هتفگشیپ  هیآ  رد  دسرب ))  تراگدرورپ  ـب  نا زا جـ یترصن  رگا  و   )) هلمج ندمآ  دوبن  يربخادخ 
يا هعقاو  هنتف  زا  دارم  تسا  نکمم  هک  لا هـم  ـتـمـ حا ـن  یا دراد . زین  يرگید  قیداـصم  دـقن , يروف و  حـتف  زا  ریغ  يزوریپو ,  ترـصن  اریز 

هجنکـش رازآ و  هکم  رد  ترجهزا  دعب  هک  یناسک  نیا  اریز  دنز , یمن  يا  همط  بـه نـظـر مـا لـ هداد ,  خر  هکم  رد  ترجه  زا  دعب  هک  دشاب 
ـه یآ دـنتفرگ . رارق  هجنکـش  رازآ و  دروم  نآ  زا  دـعب  دـنچرهدندروآ  نامیا  ترجه  زا  لبق  هک  دـندوب  یناسک  نامهزا  تقیقح  رد  دـندید 
هک یتروص  رد  دـیا , ـیـز بـ نار ـهـه ))  جو یلع  بلقنا  ۀـنتف  هتباصا  نا  هب و  نامطا  ریخ  هباصا  ناـف  فرح  یلع  هّللا  دـبعی  نم  سا  ـنـ لا ـن  مو ))

. درک یهیجوت  نینچ  دشاب , یندم  زین  هروس  هجنکش و  باذع و  هنتف  زا  دارم 

 . قافنا

 . قافنا

هن نآ  رد  هکدسر  ارف  يزور  هک  نآ  زا  شیپ  دینک  قافنا  میا  هدرک  يزورامـش  هب  هچ  نآ  زا  دیا , هدروآ  نامیا  هک  ینا  ـ ـس يا کـ  :. )) نآرق
ار امـش  هچ  نآ  زا  دـیروآ و  نامیا  وا  ربمای  اد و پـ بـه خـ ((. )) دنناراکمتـس دوخ  نارفاـک  یتطاـسو و  هن  یتسود و  هن  تسا و  يدتـس  داد و 

تـشاد دنهاوخ  یگرزب  شاداپ  دننک  قافنا  هدروآ و  نامیا  هک  امـش  زا  یناسکاریز  دینک , قافنا  تسا  هدرک  نیـشناج  نآ  زا ) هدافتـسا  ) رد
وا یـصاعم  هار  رد  نآ  ندرک  جرخ  تسا و  تمعن  نیرتگرزب  ادخ  تعاط  هار  رد  لام  نیا  ندرک  هنیزه  هک  یتسار  هب  ع : )   ) یلع ماما   ـ .))

دوخ هک  نآ  اشوخ  دریگب ـ . اردوخ  ییوگ  هدایز  ولج  دـنک و  قافنا  ار  شیوخ  لام  يدایز  هک  یـسک  لاح  هب  اـشوخ  تنحم ـ .  نیرتگرزب 
درک و قافنا  ار  شتورثو  لام  يدایز  تفاـی و  وکین  ییوخ  هتـسیاشو و  ملاـس  يداـهن  كاـپ و  یلمع )  اـی   ) يدـمآرد تشاـگنا و  راوخ  ار 

یم درگ  هچ  نآ  ندروآ  تسد  هب  ات  دیرتجاتحم  دیا  هدروآ  تسد  هب  هچ  نآ  ندرک  قافنا  هب  امـش  تشاد ـ .  هگن  ییوگ  هدایززا  ار  شنابز 
نآ زا  امش  هک  يدوس  دریگ ـ .  یم  امش  زا  هچ  نآ  هب  شیورد  زاین  ات  دیرتدنمزاین  دینک  یماطع  هچ  نآ  هجیتن  هب  امش  هک  یتسار  دیروآ ـ .

 , تسا نو  مـلـعـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دسر ـ . یم  وا  هب  يزیچ  امـش  زا  شهاوخاب  هک  تسا  یـسک  دوس  زا  رتشیب  دیرب  یمدـیا  هدیـشخب  هچ 
شتآامامت تمایق  نیمزرـس  (ص : )  ادـخ ربمایپ  دـهدن ـ . يا  هقدـص  لام  نآ  زاوا  دـشخبب و  وا  هب  یلام  دـنوادخ  هک  یـسک  تسا ,  نوعلم 

دـصتفه شیارب  دنوادخ  , دهدب ادـخ  هار  رد  مهرد  کی  هک  ره  دـنکفا ـ . یم  هیاس  شرـس  رب  وا  هقدـص  هک  اریز  نمؤم ,  هیاس  رگم  تسا , 
لابق رد  هک  روظنم  نیا  يارب  نکم  اطع  يزیچ  (ع : )  رقاب ماما  دنک ـ . یم  دشردنوادخ  دزن  رد  هقدص ,  ع : )   ) یلع ماما  دسیون ـ . یم  باوث 

 . ینک بلط  يرتشیب  رادقم  نآ 

 . تاقدص رگید  تاکز و  هرابرد  يراتفگ 

صاصتخا هک  ار  یلام  هجدو و  هعماج بـه بـ زاین  عوضوم ,  نیا  هب  طوبرم  ياه  شهوژپرگید  يداصتقا و  یعامتجا و  تا  هزور تـحـقـیـقـ ـ ما
زا يرایسب   , هچ دنک  یم  یقلت  ریذپاندیدرت  یهید  ـر بـ ما ناو یـک  هب عـنـ دوش , فرـصم  یمومع  ياهزاین  عفر  هاررد  دشاب و  هتـشاد  نآ  هب 
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رد یعامتجا )  ياه  هنیزه  صتخم  یمومع و  هجدوب  کی  هب  هعماج  زاـین  ینعی   ) هلاـسم نیم  زا جـمـلـه هـ يداـصتقا ,  یعاـمتجا و  لـئاسم 
یلامجا يرطف  تفایرد  کی  افر  دنتـشاد صـ لئاسم  نیا  زا  هک  یـساسحاو  تفایرد  اهنت  هدوب و  مدرم  هماع  تلفغ  دروم  هت  ـ ـشذ ـ گرا ـ ـص ـ عا

هب تبسن  هک  یهاگدید  بسحرب  مالسا ,  اما  دنیانشآ . اه  نآاب  صاخ  ماع و  هک  تسا  يا  هداتفا  اپ  شیپ  ییابفلا و  لئاسم  زا  هزورما  اما  دوب 
اه نآ  نتم  هیـشاح و  رد  هک  یتاررقم  اه و  نامزاس  هدرک و  عضو  هعما  طاـبترارد بـا جـ هک  ییلاـم  نیناوق  دراد و  هعماـج  تیوه  تیهاـم و 

کت کت  زا  عامت  ـ جا دراد کـه  نا مـی  ـم بـیـ یر نآر کـ قـ تسا .  هدوبر  ار  تقبـس  يوگ  لئاسم  نیا  هرابرد  تسا ,  هداد  بیترت  لیکـشت و 
دیدپ هعماج  مان  هب  يا  هدنزدیدج  تیوه  کی  نآ هـا  زا  دروآ و  دو مـی  ـ جو يد بـه  ـ ید راتخاس جـ دنیآ  یم  درگ  اج  کی  رد  هک  يدارفا 

یناوتا و ییاـناوت و نـ هدارا و  ساـسحا و  گرم و  یگدـنزو و  رمع  یتـسه و  ياراد  یناـسنا ,  درف  کـی  نوچمه   , هدـیدپ نیا  دروآ و  یم 
ینآرق تاـیآ  تایـصوصخ  نیا  ماـمت  هراـبرد  دـشاب  یم  اـه  نیا  لاـثما  یتخبدـبو و  یتخبـشوخ  ندرک و  یبوخ  ندرک و  يدـب  فیلکت و 

ـا و هد ـ مآرد زا  مال ,  ـ ـسا ـعـت  یر ـ ـش میا .  هدرک  هراـشا  اـه  نآ  هب  هتـشذگ  ياـه  ثحب  نمـض  رد  اـهراب  اـم  هک  تسا  هدـش  لزاـن  یناوارف 
 , نآ لاثما  تمینغ و  سمخ  دننام  تاکز و  نامه  ای  ـب  جاو ـه  قد ـ ـص دننام  تسا ,  هتـشاذگ  رانک  هعماج  يارب  ار  یمهـس  یلام  ياهدو  سـ

مور نیناوق  یبارومح و  نوناق  دننام  مالسازا ,  شیپ  تاررقم  نیناوق و  نایم  رد  هکلب  تسین ,  هقباس  هزات و بـی  هنیمز  نیا  رد  مالسا  نیناوق 
يدح ات  مه  يا  هفیاطو  تلم  نایم هـر  رد  يرـصع و  ره  رد  یموق  تاررقمرگید  یتح  دوش  یم  تفای  هراب  نیا  رد  ییاهزیچ  زین   , نات ـ ـسا بـ

اقب و يارب  دنک  یم  ساسحا  دـشاب  هک  يا  هلحرمره  رد  هب هـر نـحـو و  هعماج  اریز  دـنا , هتفرگ  یم  رظن  رد  یلام  تاهج  دوخ  هعماج  يارب 
هب ندیـسر  يارب  هکدراد ,  ییاه  توافت  عیارـش  نیناوق و  رگید  اب  ظاحل  نیازا  مالـسا  تعیرـش  اهتنم  دراد  زاین  یلاـم  لـئاسم  هب  دوخدـشر 
اه تواـفت  نیا  دوش  رظن  ناـعما  اـه  تواـفت  نیارد  تسا  مزـال  شتاررقم ,  نیناوق و  عـضو  رد  تعیرـش  نیا  بئاـص  رظن  یقیقح و  فدـه 
نآ زا  هدرک و  هدنسب  ییاراد  ندمآ  دیدپ  تیکلام و  نتفرگ  لکـش  هب  یلام  هوجو  هنوگ  نیا  عضو  رد  مال  ـ ـسا ـعـت  یر ـ ـش 1 ـ  زادنترابع .: 
دوس ای  تعارز  زا  لصاح  هلغ  دـننام  دـیآ , دوجو  هب  یـصاخ  طیارـش  تیعقوم و  کی  رد  یلاـم  هاـگره  , رگید تراـبع  هب  تسا  هتفرن  رتارف 
الثم هک  دناد  یم  یـسک  کلم  ار  ماهـس  هیقب  دهد و  یم  صاصتخا  هعماج  هبار  نآ  زا  یمهـس  گنرد  یب  اه , نیا  لاثما  ای  تراجت  زادـیاع 

حـتـی دراد . درتسم  هعماج  هب  ار  مهـس  نامه  ای  هعماج  لام  هک  تسا  نیا  تسوا  ندرگ  هب  هک  یقح  اهنتو  تسا  راـک  اـی  هیامرـس  بحاـص 
ماوق هلیسو  ار  نآ  دنوادخ  کـه  اردو , لاوما خـ و   )) و دیرفآ )) امش  يارب  تسا  نیمز  رد  ار  هچ  نآ  مامت   :)) دننام ییاه  هیآ  زا  ناوتب  ـد  یا شـ

یم دـیدپ  هک  یناـمز  يادـتبا  رد  ییاراد ,  تورث و  هـک  درک  هداـفت  ـ ـسا دـیراذگم )) ناهیفـس  راـیتخا  رد  تـسا ـ  هداد  رارق  امـش  یگدـنز 
دـنک و یم  ادـیپ  صاصتخا  میمان  یم  راک  بحاص  ای  کـلام  ار  وا  هک  يدرف  هب  نآ  زا  یم  ـهـ ـس سپـس  تسا و  هعماـج  نآ  زا  اـمامت  , دـیآ

تـسا یک  ـ لا مـ کلام ,  درف  نیاربانب ,  دـنام  یم  یقاب  هعماج  تیکلام  رد  ناـکامک  سمخ ـ  مهـس  اـی  تاـکز  ـهـم  ـس یـعـنـی  مه ـ  یمهس 
رو بـه طـ تشذـگ .  هدـشدای ,  هیآ  ود  ریـسفت  ماگنه  رد  ثحب  نیا  زا  یـشخب  نآ )  ضرع  رد  هن   ) هعماج مان  هب  رگید  کلام  کـی  لوطرد 

تسا هدرک  عضو  هد  ـ مآ ـد  ید تور پـ ـ ثرد تقیقح  رد  هدرک ,  عضو  مالسا  تعیرـش  هک  سمخو ,  تاکز  نوچ  ار , ییلام  قوق  حـ کـلـی , 
عورـشم فادـها  هار  رد  ار  دوـخ  صوـصخم  ـی  یاراد هدادار کـه  يدازآ  نیا  درف  هـب  سپـس  هداد و  رارق  کیرـش  ـالکدرف  اـب  ار  هعماـج  و 

نیا رد  هک  دـنک  دـیدهت  ار  هعماـج  یمومع  تارطخ  هک  نیا  رگم  دوش  یمن  وا  عناـم  یـسک  هار  ـن  یا رد  دـنک و  جرخ  هاوـخلد  هب  شیوـخ 
هب ـت  ـسد ـد  هاو دـنک و بـخـ هلمح  ینمـشد  هک  نیا  دـننامدرک  جرخ  هعماج  تایح  ظفح  هار  رد  ار  اه  هیامرـس  زا  يرادـقم  دـیا  تروص بـ
رد ـیـی کـه  لا هو مـ ـ جو ـا  ما دـنک . دـیدهت  ار  هعماج  تیدوجوم  هک  یمومع  ییطحقو  یلاسکـشخ  دـننام  اـی  دـنزب , یـشک  لـسن  بیرخت و 

اهزرم و رد  گرمگ  قح  نتفرگ  دـننا  مـ در , يراجت تـعـلـق مـی گـیـ لاوما  ای  یـضارا  كالما و  ای  دارفا  هب  یـصا  تـالا خـ ـط یـا حـ یار شـ
يدازآ ندرک  دودحم  بجوم  هک  دروآ  یم  رامـش  هب  ملظ  بصغ و  یعون  هکلب  دسانـش و  تیمـسر نـمـی  هب  ار  اه  نیا  مالـسا  نآ ,  لاثما 

هب هک  تسوا  دوخ  یلام  قوقح  دریگ  یمدوخ  زا  هک  يزیچ  اهنت  هعماـج  تق  رد حـقـیـ پـس ,  دوش . یم  شیاـه  ییارادو  لاوما  رد  کـلام 
کلم رد  تسا ,  هدش  نایب  احورـشم  یمالـسا  هقف  رد  هک  يا  هنوگ  هب  ودریگ  یم  قلعت  لام  نآ  شیادیپ  يادتبا  نام  رد هـ دو  ـ ـسو تمینغ 
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چیه اب  هجو و  چیه  هب  دناوت  یمن  سک  چیه  تفرگرارق ,  کلام  رایتخا  رد  کلم  دـش و  یعطق  تیکلام  یتقو  اما  دوش  یم  وا  کیرـش  درف 
لاوما ندر  ـنـه کـ یز رد هـ مال  ـ ـسا 2 ـ  ددرگ . يو  ضرعتم  دوش , وا  يدازآ  نتفر  نیب  زا  کـلام و  تسد  ندـش  هاـتوک  بجوـم  هک  یطرش 

, دـیآ یمرب  مالـسا  ها  ـ گد ـ ید زا  ـه کـه  نو نآ گـ دراد و بـلـکـه ,  ـظـر  ند هعماج مـ لاح  هزادـنا  نامه  هب  ار  دارفا  لاح  زین  هعماج  صوصخم 
ار اه  نآ  زا  مهـس  کی  اهنت  دنک و  یم  میـسقت  مهـس  تشه  هب  ار  تاکز  نیمه  الثم  هک  ارچ  دهد  یم  حیجرت  هعماج  لاح  رب  ار  دارفا  لاح 
 , نارگید بولق و  فیلاتو  تاکز  نارادلیـصحت  نادنمتـسم و  ناتـسدیهتدننام و  دارفا , يارب  ماهـس  هیقب  دهد و  یم  صاصتخاادـخ  هار  بـه 

ربماـیپ هـب  ار  هـیقب  هـتفرگ و  رد نـظـر  ـد  نواد يار خـ ار بـ نآ  مهــس  کـی  اـهنت  هدرک و  میــسقت  مهــس  شــش  هـب  زین  ار  سمخ  دــشاب  یم 
اهنت درف  هک  تسا  نآ  رما  نیا  تل  عـ تسا .  هداد  صاصتخا  ناگدـنام )  هار  رد   ) لیبسلا نبا  نادنمتـسم و  ناـمیتی و  و  وا )  ) نادـنواشیوخو
نایم نزاوت  لداـعت و  داـجیا  دـشاب و  یم  مالـسا  ياـه  هماـنرب  لوصا  زا  هک  یتاـقبط  تاـفالتخا  عفر  تسا و  هعماـج  هدـنهد  لیکـشترصنع 

کیدزن و  دارفا ـ  نامه  ینعی  ازجا ـ  تی  ـعـ ـضو حال  ـ ـصا جـز بـا  ـعـه ,  ما لاد جـ ـتـ عا ياز  ـ جا ناـکرا و  تیبثت  هعماـج و  فلتخم  ياـهورین 
تردق داجیا  هار  رد  هعماج  هب  قلعتم  ياه  ـیـ یاراد لاو و  ـ ما ندر  ـنـه کـ یز هـ دریذـپ . یمن  تروص  رگیدـکی  اب  اه  نآ  یگدنزطیارـش  ندرک 

دنمتورث اـی  ناوتاـن  رگناوت و  ندرک  اـهر  هوکـشاب و  دـنلب و  ياـه  ناـمتخاس  ییاذـک و  ياـه  خاـک  نتـشارفار  ـ بو یمومع  تاـنییزت  یلم و 
ینالوط و هبرجت  هک  تسا  يرا  کـ ـ  ددرگ رتشیب  یتاقبط  ياه  هلـصاف  دنوش و  رترودرگیدکی  زا  زور  هب  زور  هک  دوخ ـ  لاح  هب  تسدیه  ـ تو

یلام قوقح  هک  دراد  ار  هزاجا  نیا  ناملـسم  درف  3 ـ  درادربرد . يدوس  هن  دنک و  یم  لح  ار  یلکـشم  يراتفرگ و  هن  , دهد یم  ناشن  یعطق 
رما یلو  هب  ار  نآ  تسین  مزالو  دزادرپب  دنمتسم  ریقف و  دننام  ماهـس  نابحاص  یخرب  اصخـش بـه  تاکز  لثم  تسوا  ندرگ  رب  هک  ار  یبجاو 

ـعـه ما دار جـ ـ فا يارب  مالـسا  هک  تسا  یلالقتـسا  هب  مارتحا  یعون  دوخ  نیا  دزادرپب و  قحیذ  دارفا  هب  ار  اه  نآوا  ات  دـهد  وا بـ رازگراـک  اـی 
هب دراد  قح  ناناملسم  زا  يدرفره  ـت کـه  ـسا نداد  ناما  هانپ و  عوضوم  يدرف  لالقتـسا  نیا  هب  نداهن  مارتحا  رگید  هنومن  تسا  لئاق  دوخ 

هکلب دریگب , هدـیدانار  راهنز  نیا  درادـن  قح  نانآ  رما  یلو  ای  ناناملـسمر  ـگـ ید ـد و  هد ناما  راهنز و  دـهاوخب  هک  یبرحرافک  زا  يدرف  ره 
مالــسا و تحلــصم  فــالخرب  ار  یهد  را  ـهـ نز ـن  یا يدراو  رد مـ ـی کـه  ترو ـ ــص رد  ـر ـ  ما ـی  لو ـبـتـه  لا دراذــگب . مارتــحا  نآ  هـب  دــیاب 

نداد ناما  زا  دـیابدرف  نآ  تسا ,  بجاو  رما  یلو  زا  تعاطا  نوچ  درادزاب و  راک  نیا  زا  ار  ناملـسم  درف  نآ  دراد  قح  دـنیبب ـ  نانامل  ـ ـس مـ
. درادرب تسد 

 . تسا هدرک  قافنا  دوخ  دوس  هب  دنک  قافنا  هک  ره 

هچ نآ  رگم  تسین ,  يا  هرهب  شیایند  زا  ار  سک  چیه  ع : )   ) یلع ماما  تسامـش ـ .))  دوخ  دوس  هب  دینک , قافنا  هک  یلام  ره  و   :. )) نآرق
زا يراذـگ  ياج  ربدوخ  زا  هچ  نآ  تسوت و  نآ  زا  یتسرف  شیپ   ( ترخآ يوس  هب   ) تیایند زا  هچ  نآ  دـنک ـ . قافنا  شترخآ  يارب  هک  ار 
زا يراذـگب  دوخ  زا  سپ  هچ  نآو  یتـسرف  شیپ  تترخآ  يارب  هک  تسوت  هب  قلعتم  ناـمه  وـت  ییاراد  زا  تقیق  رد حـ تسا ـ .  نمـشد  نآ 

ار تترخآ  نآ  اـب  هک  تسا  ناـمه  تیاـیند  زا  وت  هرهب  تقیقح  رد  ع : ـ )   ) نسح شراوـگرزب  دـنزرف  هب  شرا  ـفـ ـس رد  تسا ـ .  ثراو  نآ 
زارد و رود و  یهار  وت  هک  نادـب  : ـ  ترـضح نآ  شرا بـه  ـفـ ـس رد  نـیـز  شابم ـ .  نارگید  راد  هنازخ  نک و  جرخ  قح  هار  رد  سپ  يزاسب 
یتسین پـس زاین  یب  دناسر  لزنم  هبرابکبس  ار  وت  هک  نادنچ  يا  هشوت  هدیدنسپ و  لمع  زا  هار  نیا  ندوم  رد پـیـ يراد و  شیپرد  تقـشمرپ 

دشک شود  رب  تمایق  زور  ات  ار  وت  هشو  هک تـ یتفای  يدنمزاین  رگا  درازایب و  ار  وت  نآ  ینیگنـس  هک  هنم  راب  دوخ  تشپ  رب  ـت  ناو ـ تزا بـیـش 
یناوت یم  هک  ییاج  ات  هنوا و  شود  رب  ار  شیوخ  راب  ناد و  تم  ار غـنـیـ وادوجو  دـهد , لـیوحت  وت  هب  ار  نآ  يراد  زاـین  نآ  هب  هک  ادرف  و 

ت مـیـنـغ زا ـ ـت  یر ـگـ ناو را تـ ـ گزور رد  ار کـه  دو کـسـی  ـ جوز ـی و نـیـ با ـی و نـیـ یو هرا بـجـ ـر بـ گد ار  وا  هک  اسب  هچاریز  نک ,  راب  ار  وا 
شیپ هچ   : دنیوگ ناگتـشرف  دریمب  هدنب  هاگره  دـهد ـ . سپ  وت  هب  ار  نآ  تمایق )  زور   ) تیتسدـگنتزورردات نادـب  تمینغ  تساوخ  ماووت 
یقاب دوخ  زا  دـعب  ار  همه  دـشاب و  امـش  نآ  زاات  دـیتسرف  شیپ  دوخ  يارب  يز  چـیـ سپ ,  تشاذـگ ؟  یقاـب  هچ  دـنیوگ :  مدرم  و  داتـسرف ؟
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وا و نایم  دیوگ و  یم  نخـس  شراگدرورپ  اب  تمایق  زوررد  امـش  زا  کی  ره  (ص : )  ادخ ربما  پـیـ دوب ـ . دهاوخ  امـش  لابو  هک  دـیراذگم 
تـسار تمـس  دبای , يزیچ نـمـی  تسا  هداتـسرف  شیپ  هچ  نآ  زج  درگن و  یم  ار  دوخ  يور  هب  ور  سپ ,  تسین  ـی  نا ـمـ جر ادـخ هـیـچ تـ

رگا نیاربانب ,  دنیب  یمار  شتآ  هاگان  درگن  یم  ار  دو  پچ خـ تمـس  سپـس  دـبای  یمن  يزیچ  هداتـسرف  شیپ  هچ  نآ  زجدرگن  یم  ار  دوخ 
ـ . دنکبار راک  نیا  هدیدنـسپ  شوخ و  ینخـس  اب  تفاین ,  مهار  نامه  امـش  زا  یـسک  رگا  ودیناهرب  شتآ  زا  اردوخ  ییامرخ  فصن  اب  هدش 

, اد لو خـ ـ ـسر يا  ـد :  ندر ضرع کـ باحـصا  دراد ؟ تسود  دوخ  لاـم  زا  رتشیب  ار  شثراو  لامامـش  زا  کـی  مادـک  دوخ : ـ  باحـصا  بـه 
نامه سکره  لام  دومرف :  تر  ـ ـض حـ دراد . تسود  شثراو  ییاراد  لامزا و  رتشیب  ار  شدوخ  لاـم  هک  نیا  رگم  تسین  اـم  زا  کـی  هـیـچ 

. دراذگ یم  ياجرب  دوخ  زا  سپ  هک  تسا  نآ  شثراو  لام  و  دتسرف , یم  شیپ  ترخآ )  يارب   ) هک تسا 

. داد دهاوخ  ضوع  ار  قافنا  هک  تسا  هداد  هدعو  دنوادخ 

وا رباـی  دـهد  یم  شیاـشگ  دـهاوخب  هک  شناگدـنب  زا  سک  ره  ياربار  يزور  هک  تسا  نم  را  ـ گدرور رد حـقـیـقـت پـ بـگـو :   :. )) نآرق
نک قافنا  ع : )   ) قداص ماما  تسا ـ .))  ناگدنهد  يزور  نیرتهب  وا  دهد و  یم  واار  شضوع  دیدرک  قافنا  ار  هچ  ره  دنادرگ و  یم  گنت 

یلام چیه  (ص : )  ادـخ ربمایپ  دـنک ـ . شهد  داد و  دـشاب , هتـشاد  نیقی  ضوع  هب  هک  ره  ع : )   ) یلع ماما  شاب ـ .  هتـشاد  نیقی  ضوع  هب  و 
هتشامگ هتشرف  ود  نآ  فرط  ودرد  هک  نیا  رگم  درکن  عولط  دیشروخ  زگره  دیسرتن ـ . دینک و  اطع  سپ  دشن  مک  نداد  هقدصرثا  رب  زگره 

دوـخ راـگدرورپ  يوـس  هب  مدرم ,  يا  دـنهد :  یم  زاوآ  دنونـش , یمار  نآ  سنا  نج و  زج  هب  نـیمز ,  ناـنکاس  هـک  ییادـن  اـب  هـک  دـندش 
نیا رگم  درکن  بورغ  ـیـد  شرو زگره خـ هدننک و  لفاغ  دشاب و  رایسب  هچ  نآ  زا  تسا  رتهب  هدنـسبو  دشاب  مک  هچ  نآ  ار کـه  ـ یز ـیـد , یا بـیـ
 ( : ع  ) قداص ماما  نادرگ ـ .  زیچ  یبدوز  ار  کسمم  هد و  ضوع  دوز  ار  رگقافنا  ایادخراب , دـنهد :  زاوآ  هتـشرف  ود  نآ  يولهپ  ود  رد  هک 

يدر کـه بـا بـه مـ نادرگ ـ .  زیچ  یب  ار  یکسمم  ره  هد و  ضوع  يرگقافنا  ره  هب  ایادخ , راب  دنهد : ] یم  ادن  هتشرفود  هعمج  بش  ره  رد  ]
فلخدـنوادخ ینک  یم  لایخ  ایآ  دـنی : ـ  یـضوعاما نـمـی بـ دـنک  یم  قافنا  وا  هک  درک  اـعدا  دـینک ))  قاـفنا  هچ  نآ  و   )) هیآ هرا بـه  ـ ـشا

رگا دوـمرف :  ترـضح  مناد  یمن  درک :  ضرع  تسیچ ؟  تـلع  سپ  دو :  ـ مر هـن فـ مدرک :  ضرع  دـیوگ ):  یم  درم  نآ  ( ؟ دـنک یم  هدـعو 
نداد هقدص  دهدب ـ . ار  نآ  ضوع  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دنکن  قافنا  یمهرد  , دنک قافنا  قح  هب  دروآ و  تسد  هب  لالح  لام  امـشزا  يدرف 
يارب ار  دوخ  لام  هاگره  دـیآ ـ . زاب  شـضوع  هک  يا  هدـش  هداتـسرف  شیپ  اسب  ع : )   ) یلع ماـما  دروآ ـ . یم  تکربو  دـنک  یم  ادا  ار  نید 

يا هداتـسر  نآ چـه پـیـش فـ ـبـب  ـس دو بـه  خـ ـی ,  هد رار  تناگدنامزاب قـ رب  شیوخ  نیـشناج  ار  ناحبـس  يادخ  یتسرف و  شیپ  تترخآ 
هب ار  نداد  هقدصراک  يا  هدنب  چیه  ع : )   ) قداص ماما  دنک ـ . ینیـشناج  وکین  اروت  تناگدنامزاب  هرابرد  مه  دنوادخ  يدرگ و  تخبـشوخ 

. دوب دهاوخ  شنادنزرف  رب  يو  يارب  یبوخ  نیشناج  وا  زا  دعب  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دادن , ماجنا  یبوخ 

. دور یم  نیب  زا  دوشن  قافنا  هچ  نآ  دنام و  یم  دوش  قافنا  هچ  نآ 

هبدندرک ییابیکـش  هک  ار  یناسک  اعطقو  تسا  یندنام  تسادخ  شیپ  نآ چـه  دو و  ـ ـش ما مـی  ـت تـمـ ـسا ـمـ ـش نآ چـه پـیـش   :. )) نآرق
(ص ربمایپ دندرک ) قافنا  ار  نآ  تشوگو   ) دـندیرب رـس  ار  يدنفـسوگ  هشیاع :  داد ـ .)) میهاوخ  شاداپ  دـندرک , یم  لمع  هچ  نآ  زا  رتهب 

شا هناش  زج  هب  دومرف :  (ص )  ربمایپ تسا  هدـنامن  یقاب  يزیچ  شا  هناـش  زج  بـه  در :  ضر کـ ـه عـ ـش ـ یا عـ ـت ؟  ـسا هدـنام  يزیچ  دومرف :  (
نیا هک  هد  رارقادـخ  يارب  تساوخ ,  ار  نآ  تلد  يدـید و  دوخ  مشچ  اب  هک  ار  هچ  ره  (ص : )  ادـخ ربمای  پـ تسا ـ .  هدـنام  یقاـب  نآ  همه 

ـ .))  تسا یندنام  تسادخ  دزن  هچ  نآ  دوش و  یم  مامت  تسامـشدزن  هچ  نآ   : )) دـیامرف یم  لاعتم  يادـخاریز  ترخآ ,  تراج  ـت تـ ـسا
یلام هک  یـسک  تسا ـ .  هتفرن  تسد  زا  دزومآ   ( یتبرجت و   ) دـنپ ار  وت  یهد و ) تسد  زا  هک   ) تییاراد لاـم و  زا  هچ  نآ  ع : )   ) یل ما عـ ـ ما

تـسا ناسنا )  يارب   ) يا هتخودنا  ییاراد  لام و  نیا  ندیـشخب  هک  یتسار  تسا ـ .  هدشن  يزور  وا  هب  تقیقحرد )   ) لام نآ  دنکن  قافنا  ار 
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. دیروآ تسد  هب  تسا  یندنام  ار  هچ  نآ  ضوع  ردات  دیشخبب  دور  یم  نیب  زا  ار  هچ  نآ  تسا ـ .  هنتف  هیام )   ) نآ نتشاد  هاگن  و 

 . ندرک قافنا  بادآ 

میا هدروآرب  نیمز  زا  امـش  يارب  هچ  نآ  زا  دـیا و  هدروآ  تسد  هب  هک  يا  هزیکاپ  ياهزیچ  زا  دـیا , هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا   :. )) نآرق
یب و   ) یـشوپ مشچ  اب  زج  ( دنداد یم  ناتدوخ  هب  رگا   ) ار نآ  هک  یلاح  رد  دییامن , قافنا  نآ  زا  هک  دیورن  نآ  كاپان  یپ  رد  دینک و  قافنا 

هچ نآ  زا  ات  دیـسر  دیهاوخن  يراکوکین  ـز بـه  گر هـ  ((. )) تسا هدوتـس  زاین  یب  دنوادخ  هک  دـینادب  ودـیتفرگ  یمن  نآ ,  هب  تبـسن  یلیم ) 
اذغ هاگره   ( (ع اضرلا نسحلاو  ـ با مـعـمـر بـن خـال د :  تسا ـ .))  هاگآ  نادبادخ  اعطق  دـینک  قافنا  هچره  زا  دـینک و  قافنا  دـیراد  تسود 

يرادقم دندروآ  یم  شیارب  هک  ییاهاذغ  نیرتهب  زا  ترـضحو  دنتـشاذگ  یم  شا  هرفـس  رانک  دـندروآ و  یم  شیارب  یحدـق  دروخ , یم 
 : درک یم  توـالتار  هیآ  نیا  هاـگ  نآ  دـنهدب و  نادنمتـسم  هبار  نآ  داد  یم  روتـسد  سپـس  تشاذـگ و  حد مـی  نآ قـ رد  تشاد و  یمرب 
ور نیا  زا  درادنار , يا  هدـنب  ندر  دازآ کـ ییاناوت  یناسنا  ره  هک  تسناد  یم  لجوزع  يادـخ  دومرف :  سپـس  (( دـهن اپ  هبقع  هب  تساوخن  ))
ایآ دـش :  ضرع  ناشیا  هب  داد  یم  هقدـص  رکـش  ع )   ) قداص ماـما  داد ـ . رارق  ناـنآ  يارب  تشهب  هب  ندیـسر   ( يارب مه  يرگید  ياـه   ) هار

مراد رت  تسود  ار  هچ  نآ  مراد  شوخ  ور  نیا  زا  مراد و  تسود  رتشیب  يرگید  زیچ  ره  زا  ار  رکش  يرآ ,  دومرف :  دیهد ؟ یم  هقدص  رکش 
ضوع هب  هک  ره  ع : )   ) یلع ماما  داد ـ . هقدـص  ار  نآ  اذـل  دـمآ , شـشوخ  نآ  زاو  دـیرخ  يا  هماج  ع )   ) یلع لیفطلاوبا :  مهد ـ .  هقدـص 

نآ نایمرد  دندروآ  یم  ادخ  لوسر  دجسم  هب  ار  رط  تا فـ ـ کز ـنـه  ید مدر مـ مـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دنک ـ . شهد  داد و  دشاب , هتـشاد  نیقی 
ـتـه ـس ـ ها ـ مر عو خـ ود نـ ـن  یا تشاد  دوجو  زین  هرافاعم  مان  هب  ییاه  هشوخ  و  زیر ) کشخ  يامرخ  ) دورعج مان  هب  ییامرخ  ياـه  هشو  اـه خـ

یبایزرا نانآ  يارب  ار  امرخ  عون  ود  نیا   : دومر فـ (( 12  )) صرا هب خـ (ص )  ادخ لوسر  دندوب  هزم  خلت  یکدنا  ـت و  شو ـت و کـم گـ شرد
هدروآ نا  ـمـ یا ـی کـه  نا ـ ـس يا کـ  : )) دو ـ مر لزا فـ ار نـ ـه  یآ ـن  یا ـد  نواد خـ ـس ,  پد ـ نروا اـه نـیـ نیا  زا  دنـشکب و  تلاـجخ  هـکلب  اـت  نـکم 

 ((. دینک قافنا  دیا  هدروآ  تسد  هب  هک  يا  هزیکاپ  ياهزیچ  زا ـ ـد , یا

. درک دهاوخ  جرخ  وا  تیصعم  هار  رد  دنکن  جرخ  ادخ  تعاط  هار  رد  هک  ره 

ع  ) قدا ما صـ ـ ما دنادرگ ـ . نادب  بیصن  رابجا  هبار  شلام  دنوادخ  دنک , غیرد  ناکین  زا  رایتخا  هب  ار  دوخ  لام  هک  ره  (ص : )  ادخ ربمایپ   ـ
عفر هار  رد  هکره  دوش و  راتفرگ  لجوزع  ياد  تیـصعم خـ هاررد  ندرک  جرخ  هب  دـنکن , جرخ  ادـخ  تعاط  هاررد  سک  ره  ناد کـه  بـ ( : 

تسین يا  هدنب  چیه  (ع : )  رقا ما بـ ـ ما دیآ ـ . راتفرگ  لجوزع  يادخ  نمشد  زاین  عفر  هار  رد  نتـشادرب  مدق  هب  , درادنرب مدق  ادخ  تسود  زاین 
راـتفرگ دنـسپانادخ  یهار  رد  نآ  نادـنچود  ندرک  جرخ  هب  هک  نـیا  رگم  دزرو , لـخب  هنادنـسپادخ  یهار  رد  يزیچ  ندرک  جرخ  زا  هـک 

جرخ ادـخ  تیـصعم  هار  رد  ار  نآ  نادـنچود  مرجـال )   ) هک نکم  غـیرد  ادـخ  تعاـط  هار  رد  ندرک  جرخ  زا  ع : )   ) مـظا ما کـ ـ ما دوـش ـ .
نیا رگم  دزرو  غیرد  تسا  نآ  قح  هک  یهار  رد  مهرد  کی  ندرک  جرخ  زا  هک  تسین  يا  هدنب  چـیه  ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما درک ـ . یهاوخ 

. دنک جرخ  لطاب  هار  رد  ار  نآ  نادنچ  ود  دزرو , غیرد  لجوزع  يادخ  زا  قح  کی  هک  ره  دنک ـ . جرخ  قحان  هب  مهرد  ود  هک 

 . تسدگنت ندرک  قافنا  تلیضف 

لاحرد قافنا  دنادرگ :  بجاو  وا  رب  ار  تشهب  ادخدرب  دنوادخ  هاگرد  هب  ار  اه  نآ  زا  یکی  سکره  هک  تسا  زیچ  هس  ع : )   ) قداص ماما   ـ
هزادـنا هب  ندرک  قافنا   , نمؤم ياه  تلـصخ  زا  (ع : )  داجـس ماما  دوخ ـ . زا  نداد  ناـشن  فاـصناو  مدرم  همه  اـب  ییورـشوخ  یتسدـگنت , 

مدرم اب  نداد  جرخ  هب  فاصنا   , یتسدگنت لاح  رد  ندرک  قافنا  تسا :  نامیا  ياه  تقیقحزازیچ  هس  (ص :)  ادخربمایپ تسا ـ .  یتسدگنت 
. وجشناد هب  یشخب  شناد  و 
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 . يزودنا لام  زا  زیهرپ 

هار زا  ار ) نا  ـ نآ  ) دـنروخ و یم  اوران  هب  ار  مدرم  لاوما  نابهار  دوهی و  ناـی  ـالم  زا  يرایـسب  دـیا , هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا   :. )) نآرق
كاندرد یباذع  زا  ار  ناشیا  , دننک ـنـه نـمـی  یز ادخ هـ هار  رد  ار  نآ  دـننک و  یم  هنیجنگار  میـس  رز و  هک  یناسک  دـنراد و  یم  زا  اد بـ خـ

نیا دنیوگ ):  و   ) دننک غاد  اه  نآ  اب  ار  نانآ  تشپ  وله و  ـی و پـ نا ـ ـش ـد و پـیـ نزاد خزود بـگـ شتآ  رد  اراه  هنیجنگ  نآ  هک  يزور  هد  ربخ 
نآ دزودنیب و  یمیـس  ای  رز  هک  ره  (ص : )  ادخ ربمای  پـ دیـشچب ـ .)) دیتخودنا  یم  ار  هچ  نآ  رفیک  سپ  دیتخودنادوخ , يارب  هچ  نآ  تسا 
وا هب  (ص )  ربمایپ , دوب لالب  دزن  امرخ  يرادقم  دـننک ـ . یم  غاد  ار  وا  نآ  اب  دوش و  یم  يا  هرارـش  تمایقزور  دـنکن , جرخ  ادـخ  هار  رد  ار 
هک یـسرت  یمناـیآ  دومرف :  (ص )  ربماـیپ مروآ  یم  مهار  ـمـا فـ ـش نا  ـ نا يارب مـیـهـمـ ار  نیا  درک :  ضرع  لـالب ؟  يا  تسیچ  نیا  دومرف : 

ـس نا شاب ـ .  هتشادن  یتسدگنت  سرت  نیـشن  شرع  يادخزا  و  لالب ,  يا  نک  قافنا  دوش ؟ لیدبت  تیارب  خزود  شتآ  رد  يدود  هب  اه  نیا 
نآ يادرفدروخب  ات  داد  شا  همداخ  هب  ار  اـه  نآ  زا  یکیربماـیپ  دـندروآ  هیدـه  (ص )  ادـخ لوسر  يارب  هدـنرپ  هس  تشوگ  ـک :  لا بـن مـ

يارب ار  يزیچ   ( هاگ چـیه   ) هک مدوب  هتفگن  وت  هب  رگم  دومر :  ـ فوا هب  (ص )  ادـخ لوسر  دروآ  ربمایپ  تمدـخار  هدـنرپ  نآ  راکتمدـخ  زور ,
. دهد یم  ار  ییادرف  ره  يزور  دنوادخاریز  نکن !  هریخذ  ادرف 

. دوش یمن  هتفریذپ  شقافنا  هک  یسک 

دیا هدو  ـق بـ سا ـی فـ هور امش گـ هک  ارچ  دش  دهاوخن  هتفریذپ  امش  زازگره  دینک , قافنا  یلیم  یب  اب  هچ  تبغر و  چـه بـا  بـگـو :   :. )) نآرق
اج هب  زامن  تلاسک  لاح )  ) اب زج  دـندیزرو و  رفک  شربمایپ  ادـخ و  هب  هک  نیا  زج  دـشن  نانآ  ياه  قافنا  ندـش  هتفریذـپ  عنام  زیچ  چـیه  و 

بـسک تسا  هداد  نامرف  نانآ  هب  دـنوادخ  هک  یهار  زا  مدرم  رگا  ع : )   ) قداص ماما  دـننک ـ .)) یمن  قاـفنا  تهارک  اـب  زج  دـنروآ و  یمن 
نآ یهار کـه  زا  رگا  دریذپ و  یمن  ناشیازا  ار  نآ  دننک , قافنا  تسا  هتـشاد  ناشزاب  نآزا  دنوادخ  هک  یهار  رد  ار  اه  نآ  دننک و  دمآرد 

فرـصم هب  تسا  هداد  ناشنامرف  ناد  دنوادخ بـ هک  یهار  رد  ار  دمآرد  نآو  دـنروآ  ـت  ـسد ـد بـه  مآرد ـت  ـسا هدر  نآزا نـهـی کـ ار  هـا 
تابیط نم  اوقفنا   )) ـه یآ هرا  ـ برد دننک ـ . قافنا  لالح  هار  رد  دنروآ و  تسد  هب  لالح  هار  زا  هک  نیا  رگم  دریذـپ , یمن  نانآزا  زاب  دـنناسر 

اراه نآ  دنتفرگ  میمصت  دندروآ  مالـسا  هک  نآ  زادعب  دندوب و  هدروآ  تسد  هب  اوران  ياهدمآرد  تیلهاج  نامز  رد  مدرم  متبـسکام : ـ )) 
نیرتکاـپ زا  ار ) هقدـص   ) ـن کـه یار در مـگـ لو نـکـ ـی قـبـ لا كرا و تـعـ ـد تـبـ نواد ـا خـ ما ـنـد, هد هقدـص بـ دـننک و  جراـخ  دوـخ  لاوـما  زا 

ـد ندروآ مالـسا  هک  ینامز  مدرم  : ـ ))  نوقفنت هنم  ثیبخلا  اوممیت  الو   )) هیآزا لاؤس  هب  خساپ  رد  (ع ـ )  رقاب ماما  دنزادرپب ـ . ناشیاهدمآرد 
ار اه  نآ  دن و  ـتـ فر ـی  مدو يا خـ ـی هـ یاراد نیب  رد  اهدمآرد  نیا  غارـس  هب  دارفا  دنتـشاد و  رایتخا  رد  مارح  لاو  ـ ما ـا و  برزا ـی  یا ـ هد ـ مآرد

 . تسین تسرد  لالح  كاپ و  دمآرد  زا  زج  نداد  هقدص  دومرف  یهن  راک  نیا  زا  ار  نانآ  دنوادخاما  دنداد , یم  هقدص 

 . لافنا

 . لافنا

دیراد اورپ  ادخزا  سپ  دراد  لوسر  ادـخ و  هب  صاصتخا  یگنج  میانغ  وگب :  دنـسرپ  یم  یگنج  میانغ  هرابرد  وت  زا  ربمایپ ) يا   :. ))) نآرق
دیاع تمینغ  مسر  هب  نانآ  زا  ادـخ  ار  نآ چـه  و  ((. )) دـینک تعاـطا  وا  لوسر  ادـخ و  زادـیراد  ناـمیا  رگا  دـینک و  حالـصا  دوخ  ناـیم  و 

یم هریچدهاوخب  هک  ره  رب  ار  شناگداتـسرف  ادخ  هکلب  دـیتخاتن , نآ  ير بـر  ـتـ ـش ای  بسا  نآ )  بحاصت  يارب  امـش   ) دـینادرگ دوخربمایپ 
نآ زا  ادـخ و  نآزا  دـینادرگ , شربمایپ  دـیاع  اـه  يداـبآ  نآ  ناـنکاس  ییاراد )  ) زا ادـخ  هچ  نآ  تساـناوت  يراـک  ره  رب  ادـخ  دـنادرگ و 
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تسد هب  تسد  امش  نارگناوت  نایم  ات  تسا ,  ناگدنام  هار  رد  نایاونیب و  نامیتی و  و  يو )   ) کیدزن نادنواشیوخ  هب  قلعت  وا و مـ ـبـر  ما پـیـ
تخس ادخ  رفیک  هک  دیرادب  اورپ  ادخ  زا  دیتسیازاب و  تشادزاب  ار  امش  هچ  نآ  زا  دیریگب و  ار  نآ  داد  امـش  هب  لوسر  ار  هچ  نآ  ددرگن و 

یبحتـس تدا مـ هب عـبـ لیلد  نیمه  هب  زیچ  کی  رب  نوزفا  هداـیز و  ياـنعم  هب  تسا  نـفـل ))   )) جـمـع لا ))  ـفـ نا  )) کـلـمـه ریـسفت . تسا .)) 
یم قالطا  زین  لافنا  دـنیوگ  یم  ئی ))  فـ )) ـا حال ـطـ ـصا هک  مه  هچ  نآ  هب  تسا  هضیرف  رب  هدایزو  نوزفا  نوچ  دـنیوگ , یم  هلفان  لـفن و  زین 

يدابآ  , هدـش ناریو  ياه  هناـخ  اـه , هناـخدور  رتسب  اـه , هوک  هلق  دـننام  دراد , ـک نـ لا هک مـ تسا  ییایـشا  لاوما و  نآزا ,  دوصقم  دوش و 
ایو هک گـ دنا  هدیمان  لافنا  تهج  نیازا  ار  لاوما  نیا  اه  نیا  لاثما  درادن و  ثراو  هک  یـسک  كرت  ام  دنا , هتفر  نیب  زا  شا  یلاها  هک  ییاه 

تـسوا لوسر  دـنوادخ و  هب  قلعتم  اهزیچ  نیا  تسین  لاوما  نیا  کـلام  سک  چـیه  اذـل  دنتـسه و  کـلام  مدرم  هک  تسا  یلاوما  رب  هداـیز 
ارچ تسا ,  رظن  دروم  اه  گنج  ردابلاغ  هک  تسا  ـی  یا ـ هز نآ چـیـ رب  هدایز  ایوگ  هک  تهج  نادـب  دـنیوگ , یم  لاـفنا  زین  ار  یگنج  میاـنغ 

لصاحدوصقم دندش  زوریپ  هک  نیمه  تساه و  نآ  ندرک  نک  هشیر  نانمشد و  رب  ند  زور شـ اه پـیـ گنج  زا  یلـصا  فده  دوصقم و  هک 
 . گنج زا  فدـه  ضرغ و  لصارب  هفاضا  تسا  يزیچ  دـنریگ , تراسا  هب  هک  يدارفا  ای  تمینغ  هب  ناـیوجگنج  هک  یلاوما  ـت و  ـسا هدـش 

يا جـمـلـه زا جـهـت مـعـنـ یکی  دـنراد  يدـیدش  رظن  فـالتخا  رگیدـکی  اـب  تهجدـنچ  زا  نآ ,  تیعقوـم  هیآ و  ياـنع  رد مـ نار  ـ ـس مـفـ
فرـصم نب  ۀـحلط  صاقو و  یبا  نب  دعـس  دو و  ـعـ ـس هّللادـبع بـن مـ دـننام  رگید  يا  هدـع  و  ع )   ) تیب لها  هب  لافنالا ))  نع  کنولاسی  ))

دنا هتفگ  یضعب  بلطم ,  نیا  هب  هجوت  اب  دنا  هدرک  تئارق  لافنالا ))  کنولاس  یـ  )) ترو ـ ـص هب  ار  هیآ  نیا  نانآ  هک  تسا  هدش  هداد  تبـسن 
يا هد  ـت عـ سا ردقم  هملک  نیا  روهـشم , ریغ  تئارق  هبانب  دنا :  هتفگ  رگید  یـضعب  تسا  دیاز  هدمآ  روهـشم  تئارق  رد  هک  نع ))   )) هملک

رد ار  مال  فلا و  هدـع  نیا  تسا  ردـب  میاـنغ جـنـگ  صوصخ  دوصقم , دـنا :  هتفگ  یخرب  تسا  یگنج  میاـنغ  لاـفنا  زا  دارم  دـنا :  هتفگ 
ادـخ هب  صاصتخا  هک  تسا  ئیف  ناـمه  نآ  زا  دارم   : دـنا هتفگ  یـضعب  رظ ) دروم نـ لاـفنا  ینعی   ) دـنا هتـسناددهع  يارب  لاـفنالا ))   )) هملک
تو هب قـ نانچمه  هکلب  هدشن  خسن  دنا :  هتفگ  یضعب  تسا  هدش  خسن  سمخ  هیآاب  هیآ  نیا  الـصا  دنا :  هتف  یـضعب گـ دراد  ماما  لوسرو و 
زارد هرجاشم  ثحب و  هچ  هک  تفایرد  ناوت  یم  نارگیدو  یسولآ  يزار و  ریـسفت  نوچ  یلـصفم  ریـسافت  هب  هعجارم  اب  ـت  ـسا ـی  قا دو بـ خـ
دهد یم  ناشن  هیآ  قایـس  هک  تسا  نیا  تفگ  ناوت  یم  هیآ  قا  ـیـ ـس زا  داد  ـتـمـ ـسا نآ چـه بـا  ـا  ما تسا .  هتفرگ  رد  نارـسفم  نایم  ینماد 
هراب نیا  رد  ینخس  مادک  ره  هدوب و  هرجاشم  ثحب و  هدش  هراشا  نانآ  هب  دنـسرپ )) یم  وت  زا  کنولاسی   )) هلمج اب  ـی کـه  ـصا ـخـ ـشا نایم 

هراـبرد ثحب  رج و  نیا  هک  دـهد  یم  ناـشن  مکنی ))  تاذ بـ اوحلـصاو  هّللا  اوقتاـف   )) هلمج تسا  هتـشادن  لوـبق  يرگید  هک  دـنا  هـتفگ  یم 
نیا يارب  تقیقح  رد  هدش  لقن  نانآ  لوق  زا  هیآ  يادـتبا  رد  هک  هدـع  نیا  لاؤس  هک  دـیآ  یم  مزال  هتکن  نیازا  تسا و  هدوب  لافنا  عوضوم 

اذ بـه دنا و لـ هتشاد  ثحبو  رج  رظن و  فالتخا  لافنا  هرابرد  صاخـشا  نیا  ایوگدوش  هداد  نایاپ  نانآ  زیتس  ثحب و  هب  ات  تسا  هدش  حرطم 
فالتخا دوش و  مامت  اوعد  (ص )  ربمایپ خـساپاب  دـنوش و  ایوج  ترـضح  نآ  زا  ار  هلاسم  نیا  مکحاـت  دـنا  هدر  ـعـه کـ جار اد مـ لو خـ ـ ـسر

ـیـد یا ـ تار لافنالا ))  نع  کنولاسی   )) ینعی روهـشم , تئارق   : الوا دینک ـ یم  هظحالم  هک  نانچمه  قا ـ  ـیـ ـس ـن  یا ددرگ . فرطرب  اه  نآرظن 
رج فرح  ندوب  رگا  اما  تساربخ ,  رابخت  ـ ـسا مکح و  مالعتـسا  يانعم  هب  دوش  يدعتم   (( نع  )) فرح اب  لاؤس  هدام  یتقو  نوچ  دنک , مـی 
یم دییات  ایناث :  تسا .  راگزاس  ثحب  ماقم  اب  لوا  يانعم  طقف  هتبلا  تسا و  هیطع  تساوخرد  يانعم  هب  دور  راک  هب  يدعتم  لعف  تروص  هب 
نآ ـت  ـسا ـم جـنـگـی  یا يا غـنـ نا مـعـنـ هیآ بـه هـمـ نیا  دروم  رد  اما  دوش , یم  ود  ره  ئیف  تمینغ و  لماش  هچرگ  لافنا  موهفم  هک  دنک 
ردب گنج  میانغ  هرابرد  ناگدننک  هرجاشم  رگا  درادندوجو و  صیصخت  نیا  يارب  یلیلد  ار  ـ یز رد , ـم جـنـگ بـ یا صو غـنـ هـم نـه خـصـ

داهج و کی  رد  هک  هدوب  یمیانغ  رـس  رب  ناشیاوعدو  ثحب  هکلب  تساردـب  گنج  میاـنغ  اـه  نیا  هک  هدوب  رطاـخ  نیا  هب  دنتـشاد نـه  ثحب 
 , نآ دروم  بسح  رب  هیآ ,  نتشاد  صاصتخا  نیا ,  هوال بـر  عـ تسا .  ینشور  بلطم  نیا  تسا و  هدش  هتفرگ  نید  نانمشد  زا  ینید  هزرابم 

قادـصم دروـم و  هک  ارچ  دوـش , هداد  صیـصخت  دروـم  ناـمه  هب  هیآ  نآ  رد  هدـش  نا  مکح بـیـ هک  دوـش  یمن  بجوـم  گـنج  تمینغ  هب 
یمرب رددـنوش  یم  هدـناوخ  لفن  مان  هب  هک  ار  ییاهزیچ  مامتو  دراد  قالطا  هیآ  نیا  رد  هدـش  ناـیب  مکح  نیارباـنب ,  دـشاب  یمن  صـصخم 
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ادـخ و اـب  اـه  نآ  رد  ناـنمؤم  زا  کـی  چـیه  تسوا و  لوسر  ادـخ و  نآ  زا  اـمامت  لاـفنا  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  هیآ  نیا  نیارباـنب ,  دریگ 
یتحیـصن زا  و   (( تسا لوسر  ادخ و  نآ  زا  لاف  ـ نا بـگـو :   )) زا جـمـلـه ئیف .  هاوخ  دـشاب , یگنج  تمینغ  هاوخ  , دنتـسین کیرـش  شلوسر 

نایب اب  ناحبـس  دنوادخ  هک  تسادیپ  , دیامن یم  بیغرت  نامیا  هب  ار  نانآ  دنک و  یم  ناگدـننک  هرجاش  هب مـ هلمج  نیا  زا  دـعب  دـنوادخ  هک 
رهاظ نینچمه  تسا  هداد  نایاپ  شکمـشک  هب  دریگ , یمن  يزیچ  ار  اـه  نآ  تسد  دـشاب و  یم  شربماـیپ  وا و  نآ  زا  لاـفنا  هک  نوناـق  نیا 

هب صاصتخا  لافنا  هک  دنا  هدوب  یعدم  اه  نآ  زا  يا  هدع  هک  هدوب  نیا  رـس  رب  هدع  نیا  عازن  هک  دنک  یم  اضتقا  نینچ  لاعتم  يادـخ  نخس 
دنا و هتشادن  لوبق  ار  اعدا  نیا  رگید  هورگ  یلو  دنا  هتسناد  یمدوخ  صوصخم  ار  نآ  زا  يرادقم  لقاال  ای  رگید و  یـسک  هن  دراد و  اه  نآ 
هز زا سـتـیـ نانآ کـه  هب  تحیصن  شلوسرو و  دوخ  هب  نآ  نداد  صاصتخا  لافنا و  هب  تبسن  اه  نآ  تیکلام  بلس  ناحبس هـم بـا  دنوادخ 
هب نایوجگنجو  نازابرـس  هک  یتمینغ  ره  املع , عامجا  هب  هک  نخـس  نیا  اما  داد و  همتاـخ  ناـشیا  ياوعد  هب  دـنرادرب , تسد  شکمـشک  و 

هرابرد هدع  نیا  شکمـشک  يرا ,  بـ ریـسفت . هن  تسا  هقف  ملع  نآ  زا  ثحب  ياج  هک  تسا  یبلطم  تساه ,  نآدوخ  هب  قلعتم  دنروآ  تسد 
نیا مکح  اهتنم  دنا , هتـشاد  ینهذ  هنیـشیپ  انعم , نیا  هب  يزیچ  ای  دراد  قلعت  ناشیا  هب  تمینغ  هک  هراب  نیا  رد  نانآ  هک  دهد  یم  ناشن  لافنا 

همیرک تایآ  تسا  هدرک  یم  ریسفت  دوخ  عفن  هب  ار  نآ  يا  هفیاطره  هدش و  فرط  ود  رظن  فالتخا  ثعاب  هک  يروط  هب  هدوب  لمجم  هلاسم 
یم نشور  ردـب  گـنج  يارجاـم  هب  حیرـصتو  هروس  نیا  رد  تا  ـ یآ طا  ـبـ ترا ـن کـه  یا ـیـح  ـضو تـ دـنک . یم  دـییات  ار  بلطم  نیا  زین  نآرق 
روط نآ  سابع ـ  ـن  با هک  ییاج  ات  تسا ,  هدش  لزان  نآ  زا  سپ  ینامز  كدنا  ثداوح  ردب و  گنج  نوماریپ  اما  هرو تـمـ ـن سـ یا هک  دزاس 

رد هک  تسا  هیآ  جـنپ  دزادرپ  یم  تمینغ  عوضوم  هب  هک  هروس  نیا  زا  یتایآ  دـیمان  یم  ردـب  هروسار  هروس  نیا  هدـش ـ  لقن  وا  لوق  زا  هک 
رخآ ات  لوسرلاو ))  هّلل  لافنالا  لق  لافنالا  نع  کنولاسی   : )) زا دـنترابع   , هرو ـ ـس بیترت  بسح  رب  تاـیآ ,  نیا  دراد  رارق  هروس  ياـج  هس 
هّللاب متن  ـ مآ متنک  نا  لیبسلا  نبا  نیکاسملاو و  یماتیلا  یبرقلا و  يذلو  لوسرلل  هسمخ و  هّلل  ناف  ئش  نم  متمن  امنا غـ اوملعا  و   )) هیآ هیآ و 

یف نخثی  یتح  يرـسا  هل  نوکی  نا  یبنل  ناک  ام   )) هیآ و  ریدـق )) ئـش  لک  یلع  هّللاو  ناعمجلا  یقتلا  موی  ناقرفلا  موی  اندـبع  یلعانلزنا  امو 
اولکف میظع  باذـع  متذـخا  امیف  مکـسمل  قبـس  هّللا  نم  باتک  ول ال  میکح  زیزع  هّللا  ةرخالا و  دـیری  هّللاو  ایندـلا  ضرع  نودـیرت  ضرـالا 
تایآ مامت  لوا و  هیآ  زادعب  هیآ  نیا  هک  دوش  یم  هداف  ـتـ ـسا مود  ـه  یآ قا  ـیـ ـس زا  میحر .))  روفغ  هّللا  نا  هّللا  اوقتا  ابیط و  الالح  متمنغامم 
يزور لطاب ـ )  زا  قح   ) ییادج زور  رد  دوخ  هدنب  رب  هچ  نآ  ادخ و  هب  رگا   : )) دـیامرف ـه مـی  یآ ـن  یا رد  نو  چـ تسا ,  هدـش  لزان  يدـعب 

ردب گنج  زا  دعب  یتدم  هیآ  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  نیا  زا  دیا )) هدروآ  نامیا  میدرک ,  لزان  دـندش ـ  ور  هب  ور  مه  اب  هور  ود گـ نآ  کـه 
نا ـشـ یا زا  دندرک و  تبحـص  (ص )  ادخ لوسر  اب  ناریـسا  تشونرـس  هرابرد  هدع  نآ  هک  دهد  یم  ناشن  مه  ریخا  تایآ  تسا .  هدش  لزان 
دهد یم  رارق  باتع  دروم  ـت  ساو ـ خرد ـن  یا يارب  ار  هدع  نآ  تایآ  نیا  رد  دریگب و  اهب  ناج  ودشک  ار نـ نار  ـیـ ـسا ـد  ندر ـت کـ ـساو ـ خرد

عوضوم اهتنم   , تساه نآ  لام  لافنا  میانغ و  هک  دندرک  تشادرب  نینچ  ایوگ  دننک  هدافتـسا  میانغ  زا  دهد  یم  هزاجا  نانآ  هب  هک  نیا  زا  و 
هک یناسک  دـننام  اه  نآ  زا  یخرب  طقفای  دنتـسه  میانغ  کلام  دـنا  هتـشاد  روضح  گنج  رد  ـی کـه  نا ـ ـس ماـمت کـ اـیآ  دوب  مهبم  ناـشیارب 
مک تروص  هب  ای  دوش  یم  میس  ناشیا تـقـ نایم  يواسم  روط  هب  میانغ  ایآ  و  دنرب ؟ یمن  یبیـصن  دنا  هدیگنجن  هک  یناسکو  ـد  نا هد  جـنـگـیـ

نانآ نایم  شکمـشک  ثحب و  ثعا  تا بـ ـ ما ـهـ با ـن  یا اه . نیا  لاثما  و  هن ؟  ای  دـنرب  یم  مهـس  ماظن  هدایپ  زا  رتشیب  ماظن  هراوس  الثم  دایز , و 
دش لزان  تسخن  هیآ  ماگنه  نیارد  دنداد و  عاجرا  (ص )  اد لو خـ ـ سر ار بـه  عو  ـ ضو ـ مو دنتساخرب  هزیتس  هب  رگیدکی  اب  هراب  نیا  رد  دش و 

ـه بـر کار متمنغ ))  اـمم  اولکف   )) هیآ زا  ناـنآ  تشادرب  هابتـشا  نیا  هیآ  مکنیب ))  تاذ  اوحلـصاو  هّللا  اوقتاـف  لوـسر  ـ لاو هّلل  لاـفنالا  لـق  : ))
اوعد زا  ار  نانآ  داد و  صاصتخا  لوسر  اد و  هب خـ ار  لافنا  تیکلام  درک و  دزشوگ  تسا ,  ناشیا  هب  قلعتم  لافنا  دندرک  نامگ  نآ  ساسا 

يواسم روط  هب  دـنادرگرب و  نانآ  هب  ار  میانغ  (ص )  ربمایپ تفای ,  همتاخ  ناش  ـ یا نایم  هرجاشم  هلیـسو  نیدـب  یتقو  دومرف  یهن  هرجاـشم  و 
هد هک جـنـگـیـ یناسک  نایم  تشاذگرانک و  دنتشادن , روضح  گنج  نادیم  رد  هک  ار  شباحصازا  يا  هدع  ـهـم  ـس درک و  میـسقت  ناشنایم 

امنا اوملعاو   )) هیآ هاتوک ,  ینامز  تدـم  زا  دـعب  سپـس ,  تشاذـگن  یتوافت  هدایپ  هراوس و  نایم  دـندوب و  هدـیگنجن  هک  یناـسک  دـندوب و 
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هب ار  هیقب  تفرگ و  سپ  ار  نآ  کی  جنپدوب  هداد  نانآ  هب  هک  یماه  ـ ـس زا  (ص )  ادخ لوسر  دـش و  لزان  هسمخ ))  هّلل  ناف  ئـش  نم  متمنغ 
ـک نو ـ لا ـیـ ـس  )) زا جـمـلـه پـس ,  دیآ . یم  تسد  هب  رگیدکی  هب  لافنا  هب  طوبرم  تایآ  ندرک  همیمـض  زا  هک  تسا  يزیچ  نیا  داد  ناشیا 
زا یگنج  میانغ  مکح  هرابرد  ناگدـننک  هرجاشم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تسا ـ  مالک  قایـس  رد  هک  ینیارق  همیم  ـ ـض بـه  لا ـ ))  ـفـ نالا عـن 

عوضوم نیا  رـس  رب  ناشنایم  تساه و  نآ  لام  تمینغ  دو کـه  هد بـ ـ مآ نا پـیـش  ـ ـش ـ یار رو بـ ـ ـص ـن تـ یا نوچ  دـندرک , لاؤس  (ص )  ربماـیپ
ود ره  ردای  تسا و  هنوگچ  اه  نآ  نایم  میانغ  میـسقت  تیکلاـم و  هوحناـی  تسا  میاـنغ  نیا  کـلام  یـسک  هچ  هک  ـد  مآ فـال پـیـش  ـتـ خا
نآ رد  تساه و  نآ  شـسرپ  باوج  لو ))  ـ ـسر ـ لاو هّلل  لا  ـفـ نـالا قـل   )) جـمـلـه دیـشک . ثحبو  رج  هب  ناـشراک  دنتـشاد و  فـالتخا  دروم 
وا لوسر  ادـخ و  هک  يدروم  ره  رد  دراد و  وا  لوسر  ادـخ و  هب  قلعت  تسین و  اه  نآ  مادـک  چـیه  کلم  لاـفنا  هک  دوش  یم  هداد  حیـضوت 

دنک . رب  دوب  هدرک  هنخر  اه  نآ  نایم  رد  هک  ار  ییاوعد  فالتخا و  هشیر  خساپ  نیا  دوش  یم  فرصمدنهاو  بـخـ

هلمج تسا و  نآ  يانعم  رسف  ـ مو نیبم  هکلب  دشاب , یمن  متمنغ ))  امم  اولکف   )) هیآ خسان  هیآ  نیا  هک  دوش  ـن مـی  ـشور ـیـح  ـضو ـن تـ یا زا 
نآزا ندـش  دـنم  هرهب  تمینغ و  رد  فرـصت  نآ  زا  دوصقم  هکلب  دنتـسه  تمینغ  کلام  لـصا  رد  ناـنآ  هک  تسین  نیا  زا  هیاـنک  اولک )) ))

هیآ دو کـه  ـ ـش ـن مـی  ـشور هـمـچـنـیـن  دنک . میـسقت  ناشیا  نایم  ار  نآ  (ص )  ادـخ لوسر  هک  دـنوش  یم  نآ  کلام  ینامز  اهنت  تسا و 
هیآ اریز  تسین ,   (( لوـسرلا هّلل و  لاـفنالا  لـق   )) هیآ خـسان  یبرقلا ))  يذـل  لوـسرلل و  هسمخ و  هّلل  ناـف  ئـش  نـم  متمنغاـمنا  اوـملعاو  ))

هک ارچ  دراد , زاب  تمینغ  مامت  رد  فرـصتو  ندروخ  زا  ار  اـه  نآ  هک  تسا  نیا  دراد  نادـهاجم  رد  يریثاـت کـه  متمنغ ))  اـمنا  اوملعاو  ))
یمن ار  نیا  ری  هـم غـ لوـسرلا ))  هّلل و  لاـفنالا   )) هلمج دوـبن ـ  ناـنآ  يارب  نیمه  زج  يزیچ  لوـسرلاو ))  هـّلل  لاـفنالا   )) هـیآ لوزن  زا  دـعب 
میانغ زا  ندش  دنم  هرهب  ندرو و  ـ خزاو فر و جـ هوحن تـصـ هب  هک  نآ  نودب  تسا ,  لوسرو  ادخ  نآ  زا  لصا  رد  لافنا  تیکلام  هک  دناسر 

زا سپ  تسا  نآ  خـسان  متمنغ ))  امنا  اوملعاو   )) هیآ مییوگبات  درادـن  یتافانم  ضقانت و  متمنغ ))  امنا  اوملعاو   )) هیآاـب نیارباـنب ,  دزادرپب 
ناد ـ ها هب مـجـ نآ  مجنپ  راهچ  سپـس  دراد و  لوسر  ادـخ و  هب  قلعت  لصا  رد  تمینغ  هک  دـیآ  ـت مـی  ـسد ـه بـه  نا هس گـ تاـیآ  عومجم 
هداد نانآریغ  ترضح و  نآ  کیدزن  نادنواشیوخ  ربمایپو و  ادخ  هب  شمجنپ  کی  دنهد و  رارق  دوخ  هدافتسادرو  دو تـا مـ راذ مـی شـ ـ گاو

ـ  لافنا هب  میانغ  زا  ریبعت  رد  هک  دوش  یم  نشور  زین  بلطم  نیا  هتـشذگ  تاحیـضوت  رد  تقد  لمات و  زا  دننک . فرـصت  نآ  رد  ات  دوش  یم 
هرابرد وت  زا  تسا :  هدش  ییوگ گـفـتـه  نآ  معا  عوضوم  اب  مکح  لیلعت  هب  تسا  يا  هراشا  تسا ـ  یفاضا  هدایز و  يانعم  هب  لفن  عمج  هک 

نانآ خـساپ  رد  تسا ,  نینچ  نوچ  تسین و  اه  نآ  کلام  مدر  زا مـ یـسک  هک  تسا  يا  هدایز  یفاضا و  ياـهزیچ  نآ  دنـسرپ و  یم  میاـنغ 
نآ زا  زین  تمینغ  هک  تسا  نیا  شا  همزال  تسا و  لوسر  ادـخ و  نآ  زا  الک )   ) لاف ـ نا  : نک و بـگـو ناـیب  ار  لاـفنا  تاداـیز و  قلطم  مکح 
ردو دـشاب  دـهع  مال  فلا و  لوا  لافنالا ))   )) هژاو رد  مـال  فلا و  هک  دوش  دـییات  مه  هتکن  نیا  دـیاش  ناـیب ,  نیا  بـا  دـشاب . لوسر  ادـخ و 
 (( لافنالا لق   : )) دومرف دروآرهاظ و  مسا  تروص  هب  ار  لافنالا  هملک  هک  دوش  نشورزین  قارغتسا و  ای  سنج  مال  فلا و  مود  لافنالا ))  ))
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تـسا ریگارف  ماع و  مکح  کی  لوسرلاو ))  هّلل  لاـفنالا  لـق   )) هلمج هک  دوش  یم  نشور  نینچمه  لوسرلا .))  هّلل و  یه  لـق   : )) دومرفن و 
يدابآ هنکـس و  زا  ـی  لا قطانم خـ اه و  هناخ  دـننام  دریگ , یم  رب  ردار  هعماج  رد  يدایز  لاوما  ریاس  مه  دوش و  یم  تمینغ  لما  ـ ـش مه  هک 

همه نیا  نایم  زا  ثراو  یب  صاخـشا  كرتام  ناهاش و  تاج  هصلاخ  اه و  هناخدور  اه و  لاکرتسب  اه و  هوک  ياه  هلق  هدـش و  ناریو  ياـه 
وا لوسر  ادخ و  تیکلام  رد  هیقب  ربمایپ و  روتسد  نذا و  هب  مه  نآ  دراد  قلعت  نامل  نایوجگنج مـسـ هب  هک  تسا  میانغ  يانعم  هب  لافنا  اهنت 

نیا هرابرد  نارـسفم  دـیآ  یم  تسد  هب  هتفگـشیپ  همیرک  تایآ  رد  لمات  زا  هک  ـت  ـسا ـبـی  لا ـن هـا مـطـ یا دـشاب . یم  نانآ  رایتخا  تحت  و 
هقالع ودرادـن  رب  رد  يا  هدـیاف  اج  نیا  رد  اه  نآ  یـسررب  دـقن و  هب  نتخادرپ  ندرک و  وگزاب  هک  دـنا  هتفگ  ینوگاـنوگ  ناـن  ـخـ ـس تا  ـ یآ

هب يارب   ) هک تسا  يزیچ  نآ  لاف  ـ نا ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دـننک ـ .  هعجارم  لصفم  ریـسافت  هب  لاوقا  نیا  زا  عـالطا  يارب  دـنناوت  یم  نادـنم 
هحلاصم  ( ناشیا اب  ناناملـسم  هب  اه  نآ  يراذـگاورد   ) هک یمدر  مـ لاو )  ـ ما  ) یـا ـد , ـشا هدـشن بـ هدـنازات  يرتش  اـی  بسا  شندروآ )  تسد 

لوسر نآ  زا  اه  نیا  اه  هناـخدور  اـه و  لاـک  رتسبو  يا  هناریو  نیمز  ره  دـنزادرپب و  دوخ  تسداـب  یمدرم  هک  نآ چـه )   ) اـی دنـشاب  هدرک 
تـسا ینیمز  ره  لافنا  ئیف و   ( : (ع رقاب ماما  دناسر ـ . یم  فرـصم  هب  دهاوخ  هک  هنوگره  ودراد  قلعت  ماما  هب  وا  زا  سپ  تسا و  (ص )  ادخ

نآ ) ای دنشاب , هدرک  هحلاصم  ناشیا )  اب  ناناملسم  هب  اه  نآ  يراذگاو  رد   ) هک یمدرم  لاوما )   ) ای , دشاب هدش  فرـصت  يزیرنوخ  نودب  هک 
ادـخ و هب  تسا و  ئیف  زج  مه  اه  نیا  اه  هناخدورو  اـه  لاـک  رتسب  اـی  يا ,  هناریو  نیمز  رهو  دـننک  ـلـیـم  ـس دوخ تـ تسد  اـب  درم  هک  هچ ) 

ربمایپزا دعب  دناسر و  یم  فرـصم  هب  دهاوخب  هک  هنوگره  وا  دراد و  قلعت  وا  لوسر  هب  دشاب  ادخ  نآ  زا  هچ  نآ  ره  دراد و  قلع  ـبـر تـ ما پـیـ
یب نیمز  ره  اـه و  لـگنج  واـه  هشیب  نداـعم و  تسا  لاـفنا  هلمج  زا  لاـفنازا : ـ  لاؤس  هب  خـساپ  رد  ـر(ع ـ )  قا ما بـ ـ ما دراد ـ . قلعت  ماـما  هب 

یتورث لام و  هـر  ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دـشاب ـ . یم  ام  هب  قلعتم  اه  نیا  دنـشاب  هتفر  نایم  زا  نآ  یلاها  هک  ییدابآ  نیمزرـسره و  بحاص و 
رد زین  تسا ـ .))  لوسر  ادخ و  نآ  زا  لافنا   : وگب دنـسرپ , یم  لافنا  هرابرد  وت  زا   : )) تسا هیآ  نیا  قادـصم  درادـن , ثراو  بحاص و  هک 
 : دو ـ مر و فـ دراد . ام  هب  قلعت  تسا و  لافنا  اـه  نیا  زج  ودنـشاب  هدـش  دوباـن  نآ  هنکـس  هک  ییداـبآ  نیمزره و  لاـفنا : ـ  زا  لاؤس  هب  خـساپ 
زا ادـخ  هچ  نآ   : )) دو ـ مر و فـ دـنک .) یم  نوـبزو  راوـخ  ار  اـه  نآ  دـلام و  یم  كاـخ  هب  ار  نانمـشد  ینیب   ) تـسا رب  ین  لا بـیـ ـفـ نا هرو  سـ
ادخ هکلب  دـیتخاتن  نآ  ير بـر  ـتـ ـش ـب یـا  ـسا نآ  ـب  حا ـ ـص يارب تـ امـش  سپ  ((,)) دـینادرگ شربمایپ  دـیاع  اه  هیرق  نآ  نانکاس   ( ییاراد )
لتق ای  هدشن  هتخیر  ینوخ  اه  نآ  فرصت  يارب  هک  تسا  یلاوما  نآ  فـئ  دو :  ـ مر فـ دنادرگ .)) یم  هریچ  دهاوخب  هک  رهرب  ار  شناگداتسرف 

. دشاب یم  ئف  هلزنم  هب  تساه و  نیادننام  زین  لافنا  دشاب  هدادن  خر  يراتشکو 

 . یبحتسم تدابع 

 . یبحتسم تدابع 

((. دناسرب هدیدنسپ  یماقم  هب  ار  وت  تراگدرورپ  هک  دیما  دشاب , يا  هلفان   ( هلزنم هب   ) وت يارب  ات  رادب  هد  ـ نز ار  زا شـب  ـی  سا و پـ  :. )) نآرق
 ( (ع رقاب ترضح  زا  لی :  فـضـ میداد ـ . ))  رارق  ناگتسیاش  زا  ار  همه  میدیشخب و  وا  هب  نوزفا  یتمعن )  ناونع  هب   ) ار بوقعی  قاحسا و  و  ))

یناسک  : )) مدرک ضرع  تسا  بجاو  ياهزامن  دوصقم  دومرف :  مدیـسرپ ,  دـننک )) یم  تظفاحم  ناشیاهزامن  رب  هک  یناسک   )) هیآ هرابرد 
ار اه  لد  اـنا  هـمـ (ص : )  اد ـبـر خـ ما پـیـ تسا ـ .  یبحتـسم  زاـمن  دوصقم  دومرف :  هچ ؟  ینعی  دـنزرو )) یم  تموادـم  ناـشیاهزامن  هب  هک 

افتکا تابجاو  ندرازگ  هب  دندنادرگ  يور  هاگرهو  دیروآ  اج  هب  تابحتسم  دندروآ  يور  هاگره  سپ  تسا  یندنادرگیور  ندروآ و  يور 
. دینک

 . تابحتسم رب  تابجاو  نتشاد  مدقم 
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, دـننز همطل  تابجاو  هب  تابحتـسم  هاگره  دـیاشن ـ . يریگتخـس  يا  هلفان  چـیه  رد  دـیابن و  یهاتوک  يا  هضیرف  چـیه  رد  ع : )   ) یلع ماما   ـ
. ددرگن ادخ  هب  یکیدزن  هیام  دوش , تابجاو  هب  ندروخ  همطل  ثعاب  تابحتسم  هاگره  دیراذگب ـ . رانک  ار  تابحتسم 

 . ینیچ نخس 

 . ندرک تیاعس 

رداربزا هک  یسک  دو : ـ مر فـ ینعی چـه ؟  ثلثم  ادخ , لوسر  يا  دش :  ضرع  تسا  ثلثم ))   )) صخش  , مدرم نیرتدب  (ص : )  ادخ رب  ـ ما پـیـ  ـ
هد ـنـ ـش زا کـ را  ـهـ نز ار ـ . ناطلـس  نآ  مه  ار و  شردارب  مه  دنکفا , تکاله  هب  ار  شدوخ  مه  هجیتنرد ,  دنک و  تیاعـس  ناطلـس  دزن  دوخ 

دوخ ردارب  هک  يدرم  دومرف :  هچ ؟  ینعی  رفن  هس  هدنشک  ادخ , لوسر  يا   : دش ضرع  تسادخ  قلخ  نیرتدب  زا  یـسک  نینچ  اریز  رفن , هس 
 ( : ع  ) قدا ما صـ ـ ما اردوخ ـ . ناطلس  مه  ار و  شردارب  مه  دهد , نتـشک  هب  ار  شدوخ  مه  راک  نیا  اب  دنک و  دوخ  تقو  ناطلـس  میلـست  ار 

ـ . دنک یم  تیاعسوا  شیپ  هک  یسک  لتاق  دنک و  یم  تیاعـس  وا  زا  هک  یـسک  لتاق  شدوخ و  لتاق  تسا :  رفن  هس  لتاق  هدنن  ـت کـ یا سـعـ
وازا هک  یصخش  هب  رگا  دهد و  داب  رب  ار  وا  لامعا  همه  لاعتم  يادخ  دنک , تیاعـس  یناطلـس  دزندوخ  ردارب  زا  هک  ره  (ص : )  ادخ ربما  پـیـ

 ( ع  ) یل ما عـ ـ ما دهد ـ . رارق  شتآ  زا  هجرد  کیرد  ناماه  اب  ار  هدننک  تیاعـس  لاعتم  يادخدسر  يدنزگ  ای  یتحاران  تسا  هدرک  تیاعس 
دـش و یهاوخ  ام  روفنم   ( تشز راک  نیا  ببـس  هب   ) یـشاب هتفگ  تساررگا  درم , يا  داد : ـ  ناشیا  هب  زیمآ  تیاعـس  يا  هماـن  هک  يدرم  هب   ـ

دیشخبب ارم  سپ  درک :  ضرع  تمیشخب  یم  میشخبب ,  ار  وت  يراد  تسود  مه  رگا  درک و  میهاوخ  تازاجم  ار  وت  یـشاب  هتفگ  غورد  رگا 
وا زا  هک  یـسک  هب  تبـسنو  تسوگغورد  دـنک  یم  تیاعـس  وا  شیپ  هک  یـسک  هب  تبـسن  هدـننک ,  تیاعـس  صخـش  نینمؤـملا ـ .  ریما  يا 

نارداربزا هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتدب  تسرد ـ .  ای  دـشاب  تسردان  , رامـش غورد  ار  ینیچ  نخـس  تیاعـس و  رگمتـسدنک ـ . یم  تیاعس 
ینیچ نخـس  تسار ,  نیرتدـب  تسا ـ .  هدـش  نورب  نید  زا  صخـش  تلـصخ  ینیچ  نخـس  درب ـ . دایزا  ار  یبوخ  ناسحا و  دـنک و  تیاعس 

 . مدمه رای و  ود  نایم  نتخادنا  ییادج  تسا ,  يراکدب  دراد ـ . شنمشد  هناگیب  دگنجب و  وااب  شیوخ  دنک , ینیچ  نخس  هک  ره  تسا ـ . 

 . ینیچ نخس  زا  زیهرپ 

تعاـف ـ ـش هـر کـس  ((. )) دراد یمرب  ماـگ  ینیچربـخ  يارب  تسوـجبیع و  هک  ربـم , ناـمرف  يا  هیاـمورف  هدـنروخ  مـسق  ره  زا  و   :. )) نآرق
ادخ دوب و  دهاوخ  یمهـس  زین )  ) نآ زا  وا  يارب  , دنک يدنـسپان  تعافـش  سک  ره  دوب و  دـهاوخ  یبیـصن  نآ  زا  يو  يارب  دـنک , هدیدنـسپ 

ندروخ و دنگوس  دایز  همزال  دروخ و  یم  دـنگوسدایز  هک  تسا  یـسک  يانعم  هب  الح ف ))  . )) ریـسفت تساناوت .))  يزیچره  هب  هراومه 
ای یـسک  يارب  یمار  ـتـ حا هدـنروخ  دـنگوس  هک  تسا  نیا  یتسردان  تسرد و  ره  يا و  هداسریغ  هداس و  يار هـر چـیـز  ندر بـ داـی کـ مسق 

كرد ار  لجوزع  يادخ  تمظع  هک  دوش  یم  مولعم  دنک  دای  دنگوس  ادـخ  هب  مه  رگا  دـشابن و  لئاق  دروخ  یم  دـنگوس  وا  هب  هک  هچ  نآ 
تراقح نآ  زا  دارم  تسا و  يراوخ  تراقح و  يانعم  هب  تناهم ))   )) هداـم زا  نیهم ))   . )) تسا یفاـک  تلیذر  صقن و  نیمهو  دـنک  یمن 

دایز هک  تسا  یسک  يانعم  هب  مه :  یلوق  هب  دنک  یم  ترارـش  رایـسب  هک  تسا  یـسک  يانعم  هب  نیهم   : دنا هتفگ  یـضعب  دشاب  یم  هشیدنا 
یـضعب دـنک  یم  ییوگدـب  ییوجبیعدایز و  هک  تسا  یـسک  يانعم  هب  تسا و  (( زمه  )) هدام زا  هغلابم  هغیـص  زام )) هـ . )) دـیوگ یم  غورد 

. دـنک یم  تبیغ  دایز  هک  تسا  یـسک  يانعم  هب  مه  یلوق  هب  دـنز  یم  نعط  هراشاو  مشچ  اب  هرـسکی  هک  تسا  یـسک  ياـنعم  هب   : دـنا هتفگ 
دنک وگزاـب  رگید  يا  هدـع  ياربار  يا  هدـع  نخـس  ینز ,  مـه  هـب  ود  يزیگنا و  هنتفدـصق  هـب  هـک ,  تـسا  یـسک  يا  بـه مـعـنـ ـا )) ــش مـ ))
 (( ۀنـسح ۀعافـش  عفـشی  نم   )) هلمج ریـسفت  رد  ناـیبلا  عمج  رد مـ تسا .  ینز  مه  هب  ود  ینیچ و  نخـس  ياـنعم  هب  میمن ))  )) و شکربخ )  )

حلـص و رفن  ود  نایم  سک  ره  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  هک :  نیا  لوا   , تسا هدـش  هتفگ  لوق  هلمج چـنـد  نیا  ياـنعم  هراـبرد  تسا :  هدـمآ 

دلج 13 ۀمکحلا  www.Ghaemiyeh.comنازیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 173زکرم  هحفص 121 

http://www.ghaemiyeh.com


ینیچ نخس  هک  رهو  ینعی  ۀئیس ))  ۀعافش  عفشی  نم  و   )) دوش یم  وا  بیصن  راک  نیا  زا  يرجا  ینعی  اهنم )) بیـصن  هل  نکی   )) ـد هد یتشآ 
 ( : (ص ادخ ربمایپ  تسا ـ .  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  یبلک  ار  انعم  نیا  دوش  وا  بیـصن  یهانگ  راک  نیا  زا  ینعی  (( اهنم لفک  هل  نکی   )) دنک

هک مهدنربخ  امش  هب  ایآ  دوخ : ـ  باحصا  بـه  دیزیهرپب ـ . مدرم  نایم  یشکربخ  ینیچ و  نخـس  زا  دیزیهرپب ـ . یـشکربخو  ینیچ  نخـس  زا 
نخـس زا  راهنز  ع : )   ) یلع ماـما  دـیدنبن ـ . غورد  ناـتهب و  رگیدـکی  هب  تسا ـ .  مدرم  ناـیم  یـشکربخو  ینیچ  نخـس  نآ  تسیچ ؟  هضع 

ماما دراذگ ـ . یم  ياجرب  هنیک  نآ  هک  دیزیهرپب  ینیچ  نخـس  زا  دنادرگ ـ . یم  رود  مدرم  ادخ و  زا  دـناشفا و  یم  هنیک  مخت  نآ  هک  ینیچ 
ـ  زاوهارادنامرف یشاجن  هب  دوخ  همان  رد  دناشفا ـ . یم  ینمشد  هنیک و  مخت  نادرم  ياه  لد  رد  نآ  هک  ینیچ  نخـس  زا  راهنز  ع : )   ) قداص
زا هک  دنیببار  وت  یبش  ای  يزور  دنوادخ  ادابم  دنازغلنار و  وت  اه  نآ  زا  يدرف  شاب  بظاوم  زیهرپب و  نانیچ  نخـس  ناگدننک و  تیاعـس  زا  : 
یم تیوربآ  یبو  اوسر   ) درد یم  ار  تا  هدرپ  دریگ و  یم  مشخوت  رب  دـنوادخ  تروص  نیا  رد  هک  ار  یتلاخدو  يرظن  راهظا  تعاـمج  نیا 

هک یناسک  دومر :  فـ ادـخ , لوسر  يا  ارچ  دـندرک :  ضرع  منکن ؟  هاگآ  ناتدارفا  نیرتدـب  زا  ار  امـش  اـیآ  (ص : )  ادـخ ـبـر  ما پـیـ دـنک ـ .)
زا غـیـبـت و دنشارت ـ . یم  بیع  هانگ  یبو  كاپ  دارفا  يارب  هک  یناسک  دننکفا , یم  ییادج  ناتسود  نایم  هک  نانآ  دننک , یم  ینیچ  نخس 

ـ . وداج هب  کیدزن  تسا  يراک  ینیچ  نخس  دوش ـ . یم  ربق  باذع  بجوم  ینیچ  نخـس  تسا و  رطفم  تبیغ  اریز  , دینک رذح  ینیچ  نخس 
ار لدکی  نارای  دوش , یم  هدن  ـکـ فا ییادج  ناتسود  نایم  ینیچ  نخس  اب  اریز )  , ) تسا ینیچ  نخـس  , وداج نیرتگرزب  زا  ع : )   ) قداص ماما 

نیچ نخس  مدآ  دو  هد مـی شـ ـ یرد هدر هـا  ـ پو ددر  نار مـی گـ ـ یو اه  هناخ  دوش , یم  هتخیراه  نوخ  نآ  هطـساو  هب  دنک , یم  نمـشد  مه  اب 
رـس شرـس  هک  مدـید  ار  ینز  دـندرب  جارعم  هب  ارم  هک  یبش  (ص : )  ادـخ ربما  پـیـ دراد ـ . یمرب  ماـگ  نیمز  يور  هک  تسا  یـسک  نیرتدـب 

نخـس ینز  وا  دومرف :  دوب ؟ هداد  ماجنا  یلمع  هچ  نز  نآ  دش  لاؤس  دوب  باذـع  عون  رازه  رازه  راتفر  غالا و گـ ندـب  شندـبو  دوب  كوخ 
رد هک  دندیـسر  يدرم  هب  هک  نآ  ات  دـندرب  دوخ  اب  دـندرک و  لغبارم  دـندمآ و  نم  دزن  در  ود مـ ـب  ـش ـ ید تسا ـ .  هدوب  زادرپغوردو  نیچ 
یم ما  ـجـ نا ـب  تر ار مـ را  نیا کـ تفاکـش و  یم  شیاه  هراورآ  هت  ات  ار  شناهد  درک و  یم  يدرم  ناهد  ردار  نآ  دوب و  یکگنچ  شت  ـ ـسد
دوز ار  ینیچ  نخس  چیه  ياه  هتفگ  ع : )   ) یلع ماما  دننک ـ . یم  ینیچ  نخس  هک  دنتسه  یناسک  نانیا   : تفگ تسیک ؟  نیا  مدیسرپ :  داد ,

هب و   ) ینیچ نخس  چیه  تسا ـ .  شکربخ  وادرب  یم  نخـس  هک  یـسک  (ص : )  ادخ ربمایپ  دشاب ـ . ناهاوخریخ  سابل  رد  هچرگا  نکم  رواب 
. دنوش یمن  عمج  یناملسم  چیه  لد  رد  ود  نیاو  دنشتآ  رد  يزوت  هنیک  ینیچ و  نخس  دور ـ . یمن  تشهب  هب  یشکربخ )  چیه  یتیاور : 

 . تایهنم

 . میرک نآرق  رد  تایهنم  لوصا 

زاب مت  ـ سو ـنـد  ـس ـ پا تشز و نـ راک  زا  دهد و  یم  نامرف  نادنواشیوخ  هب  شـشخب  يراکوکین و  يرگداد و  هب  ادخ  تقیقح ,  رد   :. )) نآرق
ـ  دینادب رگا  تسادخ ـ  دزن  هچ  نآاریز  دیشورفم , يزیچان  ياهب  هب  ار  ادخ  نامیپ  دیریگدنپ و  هک  دشاب  دهد , یم  زردنا  امـش  هب  دراد  یم 
ار قحان  متـس  هانگ و  و  ناهنپ ـ  هچ  دـشاب و  شراکـشآ  هچ  ار ـ  اه  يراکتـشز  طقف  نم  راگدرورپ  وگب :   ((. )) تسارتهب امـش  يارب  نامه 

یمن هک  ار  يزیچ  هک  نیا  هدرکن و  لزان  نآ  تیناقح )   ) رب یلیلد  هکدیزاس  ادخ  کیرش  ار  يزیچ  هک  نیا  زین  ـت و  ـسا هد  ـیـ نادر مار گـ حـ
ادخ هک  دـینک  یکین  دـینکفیم و  تکاله  هب  شیوخ  ناتـسد  اب  ار  دوخ  دـی و  قا کـنـ ـفـ نا اد  هار خـ رد  و  ((. )) دـیهد تبـسن  ادـخ  هب  دـیناد 
نزب گنس  هتخت  نآ  رب  تیاصع  اب  میتفگ :  دمآرب , بآ  یپ  رد  دوخ  موق  يارب  یسوم  هک  یماگ  و هـنـ ((. )) دراد یم  تسودار  ناراکوکین 
ادـخ يزور  زا  میتـفگ ):  و   ) تسناد یم  ار  دوـخ  روخـشبآ  يا  هلیبـقره  هک )  يا  هنوـگ  هب   ) تفرگ ندیـشوج  نآ  زا  همـشچ  هدزاود   , سپ

((. دیرادم رب  داسف  هب  رـس  نیمز  رد  دیهاکم و  مدرم  لاوما  شزرا  زا  و  ((. )) دیرادمربداسف هب  رـس  نیمز  رد  یل )   ) و دـیماشایب , دـیروخب و 
 : بـگـو  ((. )) تسا کیدزن  ناراکوکین  هب  ادـخ  تمحر  هک  دـیناوخب  ار  وا  دـیماو  میب  اب  دـینکم و  داـسف  نآ  حالـصا  زا  سپ  نیمز  رد  و  ))
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ناسحا ردام  ردپ و  هب  دیهدمرارق و  کیرش  وا  اب  ار  يزیچ  مناوخب  امش  يارب  تسا  هدرک  مارح  امـش  رب  ناتراگدرورپ  ار  هچ  نآ  ات  دییا  بـیـ
هچ شراکـشآ و  هچ  تشز ـ  ياهراک  هب  ـیـم و  نا ـ ـسر يزور مـی  ار  نا  ـ نآ امـش و  ام  دیـشکم , یتسدگنت  میبزا  ار  دوخ  نادـنزرف  دـینک و 

هدرک شرافس  نآ  هب  ار  امش  ادخ )  ) هک تساه  نیا  دیشکم  قح  هب  زج  هدینادرگ  مارح  ادخ  هک  ار  یـسفن  دیوشم و  کیدزن  ـ  شا هدیـشوپ 
وزارت ـه و  نا ـد و پـیـمـ سر ـ بدو دشر خـ دح  هب  ات  دیوشم  کیدزن  رتوکین ـ  هچ  ره  يوحن  هب  زج  میتی ـ  لام  هب  دیشیدنیب و  هک  دشاب  ـت ,  ـسا

يرگداد دییوگ  نخـس  تداهـش )  ای  يرواد  هب   ) نوچ مینک و  یمن  فیلکت  شناوت  ردق  هب  زج  ار  سک  چیه  دییامیپب  مامت  تلادـع ,  هب  ار 
دشاب  , تسا هدرک  شرافس  نآ  هب  ار  امش  ادخ )  ) هک تساه  نیادینک  افو  ادخ  نامیپ  هب  دشاب و  امـش )  ) دنواشیوخ هرابرد )  ) دنچ ره  دینک ,
دزاـس یم  هدـنکار  يو پـ هار  زا  ار  امـش  هک  رگید  ياـه  هار  زا  دـینک و  يوریپ  نآ  زا  سپ  نم ,  تسار  هار  تسا  نیا  دـیر و  هـک پـنـد گـیـ

((. دییارگ اوقت  هب  هک  دشاب  تسا ,  هدرک  شرافس  نآ  هب  ارامش  ادخ )  ) هک تساه  نیا  دینکم  يوریپ 

 (. (ص ربمایپ تایهنم 

ـالط و رتـشگنا  ندرک  تسد  هـب  زا  ار  اـم  داد :  ناـمرف  راـک  تـفه  هـب  دوـمرف و  یهن  راـک  تـفهزا  (ص )  ادـخ لوـسر  بزاـع :  نـب  ار  بـ  ـ
دهاوخن اه  نآ  رد  ترخآ  رد  دـماشایبا  فر هـ ـن ظـ یا رد  ایند  رد  هک  ره  دومرف :  درک و  یهن  نیمیـس  نیرز و  ياه  فرظ  رد  ندـیماشآزا 

یم نآ  رب  راوس  دنزادنا و  یم  ناویح  نالاپ  نیز و  يور  هک  مشپای  زا پـنـبـه  هد  ـ شر ي پـ اه (  هچکـشت  يور  نتـسشن  زا  ار  ام  زین  ودیماشآ 
تیفاع رامیب و  زا  تدایع  واه  هزانج  عییشت  هب  ار  ام  دومرف و  یهن  قربتساو  ابیدو  مشیربا  ندیـشوپ  زا  نامک و  نت  ـ ـس دوخ بـ هب  زا  و  دنیـشن )
دنگوس ندرک  لوبق  صاخشا و  توعد  نتفریذپ  ناگمه و  هب  ندرک  مالس  هدیدمتـس و  نداد  يرای  دنک و  یم  هسطع  هک  یـسک  هب  نتفگ 

لا رد حـ صخـش  هب  ندرک  مالـس  دومرف :  یهن  رفن  راـهچ  هب  ندرک  مالـس  زا  (ص )  ادـخ لوسر  ع : )   ) یلع ما  ـ ما داد ـ . ناـمرف  یـسک )  )
هفاضا ار  یمجنپ  مه  نم  دنک  یم  يزاب  رپ  تفه  هک  یسک  هبو  دنک  یم  يزابدرن  هک  یسک  هب  دنک , یم  یشارترکیپ  هک  یسک  هب  یتس ,  مـ

هناد زا  شیپ  تعارز  نتخورفزا  (ص )  ادـخ لوسر  رابخالا :  یناع  مـ منک ـ .  یم  یهن  نازاب  جنرطـش  هب  ندرک  مالـس  زا  ار  امـش  منک :  یم 
تـسا هیرع ))   )) عم ـا جـ یار عـ داد . تصخر  ایارع  رد  (ص )  ربمایپ دومرف ـ . یهن  امرخ  لباقم  رد  تخرد  يور  يامرخ  نتخورفزا  نتـسب و 

هب (ص )  ادـخ لوسر  دـیوگ :  یم  دـهدرارق  يدـنمزاین  رایتخا  رد  ار  نآ  لاس  هویم  شبحاص  هک  تسا  ییاـمرخ  تخرد  ياـنعم  هب  هیرع  و 
تخرد نآ  بطر  امرخ , يرادقم  نداد  لابق  رد  تسا  هدش  راذگاو  وا  هب  امرخ  تخرد  نآ  هک  یصخش  زا  ات  داد  هزاجا  ناتـسلخن  بحاص 

دومرف یمداتسرف  یم  ار  اه ) بایزرا   ) اهرازح هاگره  (ص )  ربمایپ دیوگ :  يوار مـی  دنک . هدافتـسا  بطر  نآ  زا  زاین  ماگنه  ردات  درخب  ار 
 ( (ص ربمایپ دراد ـ . دوجو  زین  تیـصو  هیرع و  دراوم  لاوما  نایم  رد  اریز  دیریگب , کبـس  یتخرد )  رـس  لوصحم  ندز  نیمخت   ) رزح رد  : 
ای موس  کی  ای  مود  کی  تفایرد  لابق  رد  يزرواشک  يارب  یـسک  هب  نیمز  ندراذگاو  ای  هعرازم  يانعم  هب  هربا  مـخـ دومرف . یهن  هرباخم  زا 
زبس ياه  هویم  نتخورف  يانعم  هب  هر  ـ ضا مـخـ دومرف . یهن  هرضاخم  زا  (ص )  ربمایپ تسا ـ .  نآ  لوصحم  زا  رتشیب  رتمک و  ای  مراهچ و  کی 
امرخ نتخورف  زا  (ص )  ربمایپ تسا ـ .  هرـضاخم  مکح  لومـشم  زین  ود  نیا  لاثما  تالوقب و  سران و  يامرخ  نتخورف  تسا  تخرد  سران 

ترـضح نآ  هک  تسا  هدمآ  رگید  یثیدح  رد  دوش  درز  ایزمرق  هک  تسا  یتقو  امرخ  نت  ـ خاد ـ نا ـگ  نر دومرف . یهن  نتخادنا  گنرزا  شیپ 
هک نآات   (( ) ۀهاعلا نمات  یتح   )) هلمج تسا  نتخادـنا  گنر  يانعم  هب  زین  حیقـشت  دومرف و  یهن  نآ  حیقـشت  زا  شیپ  ـا  مر ـتـن خـ خور زا فـ
زا (ص )  ربمایپ دزادـنیب ـ .) گنر  هک  یتقو  ات  ینعی   ) تساـنعم نیمه  هب  زین  دـنکن ) دـیدهت  ار  نآ  یتفآ  رگید  دوش و  نمیا  ندـید  تفآ  زا 
هب يدرم  هک  تسا  نیا  هذـبانم  یلوق ,  هب  تسا  لوق  ود  اه  نیا  زا  کی  ره  يانع  هرا مـ ـ برد دومرف . یهن  هزیرگنـس  اب  عیب  هسمالم و  هذـبانم و 
هب دو  ـ ـش ما  هلماعم تـمـ نامهب  نالفات و  مزادنا  یم  وت  فرط  هب  نم  ای  زادنیب , نم  فرط  هب  ار  يرگید  يالاک  ره  ای  هچراپ  دیوگب :  يرگید 

هزیرگنساب هلماعم  يانعم  نام  ـن هـ یا ـت  سا ما  هلماعم تـمـ متخادناار ,  هزیر  گنس  هاگره  دیوگب :  يدرم  هک  تسا  نیا  هذبانم  رگید , یلوق 
ای يدرک  سمل  ارم  هچراپ  هاگره  ییوگب :  هک  تسا  نیا  شیانعم  یلوق  هب  زین  هسمال  عیب مـ تسا  هدومرف  یهن  نآ  زا  ادـخ  لوسر  هک  تسا 
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ـه چرا ـت پـ ـش ـ پزا ار  الاک  رادـیرخ  هک  تسا  نیا  شیانعم  رگید  لوق  هب  تسا  مامت  هلماعم  نامه  نال و بـ مدر فـ ار لـمـس کـ وت  هچراـپ  نم 
تیلهاج رد  شورف  دیرخ و  هویش  تالماع و  عو مـ نیا نـ دریگ  تروص  هلماعم  راک  نیا  اب  دنکن و  تیؤر  ار  نآ  دنزب و  تسد  الاک ) فرظ  )

 . تسا يرتشم )  رـس  نتفر  هالک  ندروخ و  بیرف  ثعاب   ) ررغ عیب  اه  نیا  مامت  نوچ  دومرف  یهن  اه  نآ  زا  (ص )  ادخ لوسر  دوب و  موسرم 
ـ . دـشاب شرداـم  مکـش  رد  زونه  هک  تسا  يا  هچبرتش  اـب  نآ  زج  اـی  رتـش  نتخورف  ياـنعم  هب  رجم )) . )) دومرف یهن  رجم  زا  (ص )  ربماـیپ  ـ

ینم ياـنعم  هب  نیماـضم  تسا  ناویح  نینج  ياـنعم  هب  هحوقلم ))   )) عمج حـیقال  مـ دومرف .)) یهن  نیماـضم  حـیقالم و  عـیب  زا  (ص )  ربماـیپ
یم لاـس  دـنچ  اـی  کـی  يارب  ار  رن  ناویح  ینم  ودوب  شرداـم  مکـش  رد  زوـنه  هک  ار  يا  هچب  رتـش  ـلـیـت  ها نا جـ ـ مز رد  تسا  رن  ناوـیح 

دـشاب یم  رتش  هدام  مکـشرد  هک  تسا  ینینج  دنزرف  يانع  حـبـل حـبـلـه بـه مـ دومرف . یهن  هلبح  لبح  نتخورف  زا  (ص )  ربمایپ دـنتخورف ـ .
ندرک يراـکچگ  زا  (ص )  ربماـیپ دـیآ ـ . یم  رامـش  هب  ررغ  عیب  عون  زا  زین  هلماـعم  عون  نیا  تسا  هداز  هداز  ياـنعم  هب  دـنا :  هتفگ  یـضعب 

نارتـخد و ندرک  روگ  هب  هدـنز  نارداـم و  ندرزآ  لاـم و  ندرک  فلت  وداـیز  لاؤـس  لاـق و  لـیق و  زا  ـبـر(ص )  ما پـیـ دوـمرف ـ . یهناـهربق 
 (( لاـم ندرک  فلت   )) هلمج دوش :  گـفـتـه مـی  دومرف . عنم  تفرگ ,  دـیابنو  تسین  یـسک  قح  هچ  نآ  نتفرگ  بجاو و  قوقح  نتخادرپـن 

دسر و فرـصم  هب  لجوزع  يادخ  یـصاعم  هار  رد  هک  دایز , ای  مک  یلامره ,  ینعی  تسا ـ  نیمه  مه  یلـصا  هک  لوا ـ  هجو  دراد  هجو  ود 
ـی لا رد حـ تسا  نآ  بحاص  هب  لام  نتخادرپ  ینعی  مود  هجو  تسا  هدرک  یهن  داقتنا و  نآ  زا  لاعتمدـنوادخ  هک  تسا  یفارـسا  ناـمه  نیا 

ناشیا رد  رگا  سپ  دنسرب , ییوشانز  هب سـن  یتقو  ات  دییامزایب  ار  نامیتی  و   :)) دیامرف یم  لجوزع  يادخ  درادن  ار  نآ  تیحالـصزونه  هک 
تیحالص دشر , زا  دارم  دنا :  هتفگ  یـضعب  دینک )) در  نانآ  هب  ار  ناشلاو  ـ ما  )) تسا يرکف  دشر  لقع و  نامهدوصقم  هک  دیتفای )) يدشر 

زاوج سرپ و  يانعم  هب  تسا  نکمم  تسا  ندرک  مدرمزا  یلام  ياضاقت  يانعم  هب  زین  دایز  ندرک  لاؤس  تسا .  لاـم  زا  يرادـهگن  ینید و 
امـش يارب  رگا  هک  ییاهزیچزا  و   : )) دـیامرف یم  لجوزع  دـنوادخ  هک  نانچ  , دـشاب اه  نآ  هراـبرد  داـیز  ندر  يوا کـ ـا و کـنـجـکـ هز چـیـ

تیلهاج رد  هک  تسا  نارتخد  ندرک  روگ  هب  هدنز  يان  نـیـز بـه مـعـ تا ))  داو بـنـ ((. )) دیـسرپم دینک , یم  تحارانار  امـش  ددرگ  راکـشآ 
ـمـعـی مـی ـصا دومرف . یهن  تورث  لام و  لایع و  لها و  رب  ندوزفا  زا  (ص )  ربمایپ دنتفگ ـ . یم  داماد  ربق , هب  لیلد ,  نیمه  هب  دوب  لوادتم 

زاب متفاکـش و  ار  وا  مکـش  ینعی  هنط ))  تر بـ بـقـ  )) هلمج تسانعم  نیمه  زا  تسا و  ندش  زاب  شیاشگ و  يانعم  هب  لصا  رد  رقبت  دـیوگ : 
نیا زا  دومرف  یهن  (ص )  ربمایپ داد ـ . هعسوت  ار  نآ  ودرک  زاب  مه  زا  تفاکش و  ار  ملع  نوچ  دنا  هتفگ  (( رقاب  )) زین ار  ع )   ) مجنپ ماما  مدرک 

دروایب نییاپ  نادنچ  ار  دوخ  رـس  عوکر  لاح  رد  درم  هک  تسا  نیا  شیان  مـعـ دزادنیب . نییاپ  رخ  دـننام  ار  دوخ  رـس  زامن  ماگنه  رددرم  هک 
یم ـالاب  ار  نآ  هـنو  تخادـنا  یم  ورف  ار  شرـس  هـن  تـفر  عو مـی  ـ کر ها بـه  ـ گر هـ ـبـر(ص )  ما پـیـ  )) در رارق گـیـ رت  نییاـپ  شتـشپ  زا  هـک 

يانعم هب  عا ))  ـنـ قا )) در ـت مـی کـ یا ـ عر ار  طسو  دح  هکلب  دریگرارق  رتالاب  شندب  زا  هک  تفرگ  یمن  الاب  نادنچار  شرس  ینعی  تفرگ )) 
هب ربمایپ  هدومرف  نیازا  هچ  نآ  هتشادرب ))  رس  ناباتـش  مهـسوؤر ( ))  یعنق  نیعطهم مـ  : )) دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  تسا  رـس  ندروآ  الاب 
 ( (ص ادـخ لوسر  هک  ارچ  دریگ , رارق  حطـس  کی  رد  درم  رـس  تشپ و  عوکر  لاـح  رد  تسا  ـتـحـب  ـس هک مـ تسا  نیا  دـیآ , یم  تسد 

یمن نیمز  هب  دـنام و  دوـخ مـی  ياـج  رد  دـنتخیر  یم  یبآ  ترـضح  نآ  تشپ  رب  رگا  هک  دـش  یم  مخ  يروـط  درک  یم  عوـکر  هاـگر  هـ
(ص ربمایپ تسین ـ .  زامن  دشابن , فاص  تسار و  شتشپ  دوجس  عوکر و  لاح  رد  هک  یسک  زامن   : دیامرف یم  ع )   ) قداص ترضح  تخیر 

یهن بش  رد  راـک  نیا  زا  هک  نآ  تلع  دومرف . یهن  بش  رد  اـمرخ  ندـیچ  زا  (ص )  ربماـیپ دوـمرف ـ . یهناـه  کـشم  رـس  زا  ندیـشون  زا  ( 
ـ .) دنرادرب دوخ  يارب  دنام  یم  ياج  رب  ار  هچ  نآدنناوت  یمن  و   ) دنرادن روضح  ناتسدیهت  نادنمتسم و  تقو  نآ  رد  هک  تسا  نیا  هدومرف 

ـ  رگا هک  دراذـگب  یقاب  دوخ  زا  يزیچو  دریمب  يدرم  هک  تسا  نیا  ـش  یا مـعـنـ تسین .  زیاج  ثاریم  ندرک  هکت  هکت  دومرف :  (ص )  ربماـیپ
زیچ نآ  دـیابن  دـیامرف :  یم  دوش  اه  نآزا  یخرب  ای  همه  هب  نایز  ررـض و  بجوم  دوش  میـسقت  هثرو  نایم  ناثراو ـ  یـضعب  تساوخ  هب  اـنب 

مدرک هکت  هکت  ار  تشوگ  ین  محللا یـعـ تیـضع  دوش :  یم  هتفگ  تسا  ندرک  هکت  هکت  يانعم  هب  هیـضعت ))   )) درک هکت  هکت  میـسقتار و 
رفک نآ  زا  رگید  یتمــسق  هـب  ودـندروآ  ناـمیا  نآ  زا  يا  هراـپ  هـب  ینعی  نیــضع ))  نآرقلا  اوـلعج  نیذـلا   : )) دـیامرف یم  لاعتمدـنوادخ 
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رد هک  اهزیچ  نیا  لاثما  ناسلیط و  ياه  هماج  ای  مامح و  ای  رهاوج و  تاعطق  دننامدنتـسی  تمـسق نـ لباق  هک  ییاه  هیثرا  نیاربانبدندیزرو , 
وا فرح  هب  دـیابن  دوش  اـه  نآ  میـسقت  ناـهاوخ  ناـثراو  زا  یکی  هچ  ناـنچ  دـنهد , یم  تسد  زا  ار  دوخ  شزرا  ندـش  هکت  هکت  تروـص 

یکی دومرف :  یهن  ندیـشوپ  سابل  عون  ود  زا  (ص )  ربمای پـ دوش ـ . میـسقت  نانآ  نایم  شلوپ  هتخورف و  سنج  نآ  دـیاب  هکلب  درک , ییاـنتعا 
ـمـعـی صا (( . 13  )) دشابن یعنام  نامسآ  شتروع و  نایم  هک  دچیپب  يروط  هماج  کی  رد  ار  شدوخ  درم  هک  نیا  يرگید  امص و  لامتـشا 
زا يا  هشوگ  دناشوپب و  نآ  اب  ار  دوخ  ندب  مامت  دـچیپب و  دوخ  رب  ار  هماج  هک  تسا  وحن  نیا  هب  اه  برع  دزن  امـص  لامتـشا  دـیو :  مـی گـ

هماج کیرد  ار  شندب  مامت  هک  تسانعم  نیا  هب  امص  لامتشا   : دنیوگ اهقف مـی  اما  دوش , جراخ  تمسق  نآ  زا  شتسد  هک  دنزن  الاب  ار  نآ 
يروط هب  دزادنیب , شا  هناش  يورو  دنز  الاب  ار  نآ  ياه  هشوگ  زا  یکی  سپس  دشاب  هتشادن  ير  ـگـ ید ـش  ـشو نهاریپ پـ نامه  زج  دچیپب و 

رارق شلغ  ـ بر ـ یز ار  دو  يادر خـ در  هک مـ تسا  نآ  امـص  فاحتلا   : دـیامرف یم  ع )   ) قداص ماما  دوش  نایامن  شتروع  تمـسق  نامه  زا  هک 
ـ . دـشاب شفلاـخم  هچ  نآ  هن  تسا ,  حالطـصا  نیا  تسرد  لـیوات  نـیا  دزادـنیب و  شا  هناـش  کـی  يور  ار  نآ  هشوـگ  ود  سپـس  دـهد و 
ای دـنک و  رفح  يا  همـشچ  تانق و  ایدرخب  يا  هناخ  یـسک  هک  تسا  نیا  يا جـن  ـی هـ نا ـ بر قـ دومرف . یهن  نج  ياه  ینابرق  زا  (ص )  ربمایپ

نیا یموش  عفد  يارب  اه  نآ  هک  تسا  نیا  شیانعم  دیوگ :  یم  دیبعوبا  دـنک  ینابرق  یموش  عفد  يارب  دـهد و  ماجنا  لیبق  ـن  یا زا  ییاهراک 
ار راک  نیا  (ص )  ربمایپ دناسرب  بیـسآاه  نآ  راک  هب  نج  دـنیامنن , ماعطا  ای  دـننکن  ینابرقرگا  هک  دندیـسرت  یم  نوچ  دـندرک  یم  ار  راک 

صخـش ملاس  تاناویح  نایم  هب  ار  دوخ  هدز  تفآ  ناویحدیابن  سک  چـیه   : )) دومرف (ص )  ربمای پـ دومرف ـ . یهن  نآ  زا  دـناوخ و  تسردان 
دراو رگید  صخش  ملاس  نایاپراچ  اهرتش و  نایم  هب  ار  اه  نآدیابن  دنتسه  رامیب  ای  رگ  شیاهر  یـعـنـی کـسـی کـه شـتـ دنک .)) دراو  رگید 

تاناویح لـجوزع  دـنوادخ  دور  یم  نآ  میب  هک  تسا  نآ  یهن  نیا  تلع  نم  رظن  هب  یلو  , دـناد یم  رتهب  ادـخ  دـیوگ :  یم  دـیبع  وبا  دـنک 
نآ تیارـس  بجوم  صخـش  نآ  رامیب  تاناویح  دـنک  لایخاه  نآ  بحاص  دـنادرگ و  التبم  اه  يراـمیب  ناـمه  هب  زینار  صخـش  نآ  ملاـس 
عمج دنفسوگ  رتش و  ناتسپ  رد  ار  ریش  : )) دومرف (ص )  ربما پـیـ دتفا ـ . هانگ  هب  نامگ  نیا  ببـس  هب  تسا و  هدش  وا  نایاپراچ  هب  اه  يرامیب 
هارمه هب  ار  نآدـناوت  یم  تساوخ  رگا  تسوا  اب  ییاهن  میمـصتدرخب  تسا  هدـش  عمج  نآ  نا  ـتـ ـس رد پـ ریـش  هکار  یناویح  هک  ره  دـینکن 

ات دنشودن  ار  نآ  زور  دنچ  هک  تسا  یشم  ای  واگ و  هدام  ای  رت  هدا شـ يا مـ هار بـه مـعـنـ ـ ـص مـ دهد .)) سپ  هدنـشورف )  هب   ) امرخ عاص  کی 
هدـمآ رگید  یثیدـح  رد  تساج  کی  رد  نآ  ندرک  عمج  بآولج و  نتفرگ  يانعم  هب  لصا  رد  هیرـصت ))   )) دوش عمج  شناتـس  رد پـ ریش 

ور نآ  زا  ار  ناویح  دـهدب )) زین  امرخ )  ) عاـص کـی  نآ  هارمه  دـیاب  دـهد  سپ  ار  نآ  دـعب  درخبار و  يا  هلفحم  ناویح  سک  ره   : )) تسا
 (( موقلا لفحم   )) دشدایز ناشدادـعت  دـندش و  عمج  مدرم  ینعی  موقلا ))  لف  ـ حا  )) دوش یم  عمج  نآ  ناتـسپ  رد  ریـش  هکدـنا  هتفگ  هلفحم 

رد هعدـخ  بیرف و  ینعی  هبالخ ,))  ال   : )) دومرف (ص )  ربمایپ تسا ـ .  لفاحم ))   , )) لفحم عمج  مدرم  ندـمآدرگ  عاـمتجا و  لـحم  ینعی 
(ص ربمایپ دومرف ـ . یهن  دایز  ندرک  نیهدت  زا  (ص )  ربمایپ متفیرف ـ .   ( نخس اب   ) ار وا  ینعی  ۀبالخ  هبلخا  هتبلخ   : دوش یم  هتفگ  دشابن  راک 

مالـس زامن و  رد   : )) دومرف (ص )  ربمایپ دروآ ـ .)) اـج  هب  اراـه  نآ  قح  هک  یـسک  رگم  دـیزیهرپب  اـه  هاگرذـگرد  نتـسشن  زا   : )) دومرف ( 
عوکر و لماک  ندرواین  اج  هب  يانعم  هب  زاـمنرد  ناـصقن  تسا  ناـصقن  یتساـک و  ياـنعم  هب  رارغ  تسین .))  اور  یتساـک  ناـصقن و  ندرک 

زامن هک :  ع )   ) قداص ماما  هدومرف  نیا  تسانعم  نیمه  زا  تسا  رگید  تعکررد  گنرد  زا  تعکر  کی  گنرد  ندوب  رتها  ـ تو هدـجس و کـ
لماک سکره  تسا ,  هنامیپ  زامن  هک :  (ص )  ربما شیامرف پـیـ تسانعم  نیمه  هب  زین  دریگ و  یم  لماک  دـهد  لـماک  سک  ره  تسوزارت , 

هک تسا  نیا  مالـس  رد  ناصقن  رارغ و  اما  تسا  زامنرد  ناصقن  رارغ و  يان  ـن مـعـ یا دـنک  یم  تفایرد  لماک  زین ) ار  شرجا   ) دروآ اـج  هب 
هک هنوگ  نامه  تسا  ینتفگ  مالـسلا  مکیلع  و  دـیوگن :  مکیلع و  و  دـیوگب :  شباوجرد  لباقم  فرط  مالـس عـلـیـکـم و  دـیوگب :  یـسک 
داد باو  وا جـ در و  مال کـ يدر سـ بـه مـ ع )   ) قداص ماما  دراد  تهارک  زین  دحزا  زواجت  تسا ,  هورکم  مالـس  باوج  رد  یتساکو  ناصقن 
هب ناگتشرف  هچ  نآ  زا  ام  مال  ـ ـس نداد بـه  ـخ  ـسا رد پـ دو :  ـ مر تر فـ ـ ـض هناوضر حـ هترفغم و  هتاکرب و  هّللا و  ۀمحرو  مالـسلا  مکی  و عـلـ : 
 ( (ص ربمایپ دیجم ـ .)) دیمح  هنا  تیبلا  لها  مکیلع  هتاکرب  هّللا و  ۀـمحر   : )) دـنتفگ هک  اج  نآ  دـیورنرتارف , دـنتفگ  ع )   ) میهاربا نامردـپ 
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, دشاب هتشادن  يرگید  زا  ار  ییالاک  دیرخدصق  یـصخش  هک  تسانعم  نیا  هب  هشجانم  دییامنن .)) رهق  رگیدکی  اب  ودینکن  هشجانم   : )) دومرف
يراد ـ یر الاب خـ تمیق  اب  ار  الاک  نآوا  داهنـشیپ  ریثات  تحت  دونـشب و  يرگید  ات  دنکداهنـشیپ  وا  يالاک  دـیر  يار خـ ار بـ ییـالاب  تمیقاـما 

ـو با تسا ـ .  هدـش  هتفرگ  رگید  کی  هب  ندرک  تشپ  زا  تسا و  يرودو  نتـسسگ  يانعم  هب  زین  ربادـت  تسا  نئاخ  ياـنعم  هب  شجاـن  دـن  کـ
نآ بـه زاد  در و بـعـ دار کـ ـ یا ـنـه  ید رد مـ هک  يا  هبطخ  نیرخآرد  دوخ  تاـفو  زا  شیپ  (ص )  ادـخ لوـسر   : ساـبع نب  هّللاد  هر و عـبـ ـ یر هـ

باتیب اه  ناجو  دیزرل  اه  ندب  دیپ و  لد هـا تـ نا شـد و  ـ یر ـ گا ـم هـ ـش اه چـ نآ  ببـس  هب  هک  داد  ییاهزردنا   , تسویپ لجوز  ـد عـ نواد خـ
تفر ربنم  رب  دمآ و  نوریب  (ص )  ادخ لوسرو  دندش  عمج  مدرم  داد و  رس  تعامج  زامن  ياد  دادرو نـ ـتـ ـسد لالب  هب  ترـضح  نآ  دیدرگ 
نوچ اما  دندیبسچ , مه  هب  دندش و  کیدزن  مدرم  دـینک  زاب  دوخ  ياه  يرـس  تشپ  يارب  اج  دـییآ و  رتکیدزن  مدرم ,  يا  دومرف :  راب  هس  و 
يرـس تشپ  يارب  اج  دییآ و  رتکیدزن  مدر ,  يا مـ دومرف .:  سپـس  ترـضح  دندیدن  ار  یـسک  دندرک  هاگن  ار  دوخ  رـس  تشپ  دنتـشگرب و 

نانآ دومرف :  هاگ  نآ  ناگتـشرف  يارب   : دومرف مینک ؟  زاب  اج  یـسک  يار چـه  بـ ادـخ , لوسر  يا  درک :  ضرع  يدرم  دـینک  زاب  دوخ  ياـه 
ضرع يدرم  دنریگ  یم  اج  امش  پچ  تسار و  تمس  رد  هکلب  , دنریگ یمن  رارق  ناتر  رد جـلـو شـمـا و یـا پـشـت سـ دنشابامش , اب  هاگره 

تلیضف رطاخ  هب  ای  ـت  سا نآ هـ ـر  با ير مـ ـ تر تلیضف و بـ رطاخ  هب  ایآ  دنریگ , یمن  رارق  امرس  تشپ  ولج و  رد  ارچ  ادخ , لوسر  يا  درک : 
 :. دومرف ودرک  هبطخ  داریا  هب  عورش  ادخ  لوسر  هاگ  نآ  تسشندرم ,  نآ  نیشنب  دیرترب , ناگتـشرف  زا  امـش  دومرف :  امرب ؟ اه  نآ  يرترب  و 

یهاوگ می و  ـل مـی کـنـ کو وا تـ هب  میراد و  نامیا  وا  هب  مییوج ,  یم  ددـم  وا  زا  مییاتـس و  یم  ار  وا  تسا  دـنوادخ  صوصخ  ـش مـ یا سـتـ
سفن ياه  يدب  زا  تسوا و  هداتـسرف  هدنب و  دمحم  هک  میهد  یم  یهاوگ  زابنا و  یب  تسا و  هناگی  تسینادخ ,  زج  يدوبعم  هک  میهد  یم 

دنک هارمگ  وا  ار  هک  ره  دزاس و  شهارمگدناوتن  یـسک  دنک  تیاده  ادخ  ار  هک  ره  میرب  یم  هان  ادخ پـ هب  ناملامعا  ياه  یتشز  نامیاه و 
نآ ییا و  ـنـعـ صدر نآ مـ اه  نآ  نیتسخن  دمآ , دنهاوخ  دیدپ  وگغورد  یس  تما  نیا  نایم  رد  مدرم ,  يا  دیامن  شتیاده  دناوتن  سک  چیه 

تـشهب هب  دـنک  رادـید  ار  وا  لجوزعدـنوادخ ,  یگناگی  هب  غیمآ  یب  صلاـخ و  ییهاوگ  اـب  سک  ره  مدرم ,  يا  تسا  (( 14  )) یمامی درم 
اب هتخی  ـ ما ـص و نـ لا ـ خار نآ  هنوگچ  داب , تیادف  مردام  ردـپ و  ادـخ , لوسر  يا   : درک ضرع  تساخرب و  ع )   ) بلاط یبا  عـلـی بـن  دور .

لالح و ریغ  زا  نآ  ندرک  عمج  ایند و  هب  يدنمزآ  يرآ ,   : دومرف (ص )  ادخ لوسر  مینادـب  ات  امرف  حیـضوت  نامیارب  دـیوگب ؟ رگید  يزیچ 
هک ره  سپ ,  دننک  یم  لمع   ( ناراکهنگ و   ) نارابج دننام  یلو  دنیوگ  یم  ار  ناکین  نانخ  هک سـ دنتسه  ینامدرم  ایند  هب  ندرک  شوخ  لد 

رگا اما  دشاب , یتشهب  دنک  رادید  ار  لجوزع  يادـخو  تسین  هّللا  زج  يدوبعم  هک  دـهد  یهاوگ  دـشابن و  وارد  اه  تلـص  ـن خـ یا زا  يزیچ 
ار وا  ای  دریگ  هدهع  هب  ار  يرگمتـس  ياوعد  تلاکو  سک  ره  (ص : )  ادخ رب  ـ ما پـیـ دـشاب ـ . یخزود  دراذـگاو  ار  ترخآ  دبـسچب و  ارایند 

نیا دـشاب و  نادـیواج  نآ  رد  هک  یـشتآ  , دـیآ دورف  وا  رب  خزود  شتآ  ادـخ و  تـنعل  هدژم  اـب  گرم  هتـشرف  کـمک کـنـد , شیاوـعدرد 
ار بـه يراد  ـ ما ـ مز هـر کـس  دـشاب ـ . شتآ  رد  وا  مدـمه  دـنک , تعاطا  يراـکرد  رگمتـس  يرادـمامز  زا  سک  ره  تسا ـ .  یتشونرـسدب 
هـر کـس دنشاب ـ . هتشاد  نایخزود  نایم  رد  ار  باذع  نیرت  تخس  ناطلس  نآ  وا و  دوش و  مدمه  ناماه  اب  دنک , ییامنهار  ـتـم  ـس رو و  جـ

کی رد  نوراقاب  خزود  نییاپ  هقبط  رد  دریگ و  مشخ  يو  ربدنوادخ  درادـب  شتـسود  دراذـگب و  مارتحا  وا , يایند  عمط  بـه  ار , يرادا  ـیـ ند
رب نیمز  تفه  ار تـا  نآ  ات ) دننک  شراچان   ) تمایق زور  دزاسب , یبلط  ترهـش  ییامندوخ و  دصق  هب  ار  ینامتخاس  سک  هـر  دشاب ـ . هبترم 

, ادـخ لوسر  يا  میدرک :  ضرع  دـن  ـکـنـ فا ـش  تآ رد  ار  يو  هاگ  نآ  دوش و  لیدـبت  وا  ندرگ  رد  نیـشتآ  یقوط  هب  هاگ  نآ  دـشک , شود 
يارب اـی  دزاـسب , دـنک  یم  شتیاـفک  هچ  نآ  زا  شیب  یناـمتخاس  دومرف : تساوحن ؟  هچ  هب  یبـلط  ترهـشو  ییاـمندوخ  يارب  اـنب  نتخاـس 

دـصناپ هلـصاف  زا  هک  ار  تشهب  يوب  دنک و  لطاب  ار  وا  لمع  دنوادخ  دهد ) مکای   ) دـهدن ار  يرگراک  دز  هـر کـس مـ دـنک ـ . انب  تاهابم 
لاعتم دنوادخ  دنک , زواجت ) و   ) تنایخ دوخ  هیاسمه  نیمز  زا  بجو  کی  هب  هـر کـس  دنادرگ ـ . مارح  يورب  دسر , یم  ماشم  هب  هار  لاس 

ـ . دنک خزود  شتآ  دراو  ار  وا  سپـسو  شدناخرچب  نیمز  تفه  ات  دنکفا و  شندرگرد  نیـشتآ  یقو  ترو طـ ـ ـص ار بـه  نآ  تمایق  زوررد 
دنک یم  رادید  ار  ادخ  هتسب  لغ  رد  و  یماذج )  ای   ) هدیرب تسد  تمایق  زور  دنک , شـشومارف  ادمع  سپـس  دریگب و  دای  ار  نآرق  سک  ره 
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لمع نآ  هب  دزوما و  ار بـیـ نآر  هـر کـس قـ دـنک ـ . یم  طلـسم  هتـشامگ و  وا  رب  ار  يرام   ( هدرک شومارف  هک   ) يا هیآ  ره  يارب  دـنوادخو 
هک دـشاب  اراصن  دوهی و  هجرد  مهو  دوش  لاعتم  يادـخ  مشخ  بجو  ـتـ ـس مـ دـهد , حـیجرت  نآ  رب  ار  نآ  رویز  رز و  ایند و  تبحم  دـنکن و 

يادخ دنک , طاول  يا  هچب  رسپ  ای  يدرم  اب  ای  دنک  یطو  تسا  مارح  وا  رب  هک  ینز  اب  سک  هـر  دنزادنا ـ . یم  دوخ  رس  تشپار  ادخ  باتک 
دوش و منهج  دراو  هک  نآ  ات  دنتفا  جنر  هبوا  دنگ  يوب  زا  مدرم  هک  يروط  هب  دنادرگ , روشحمرادرم  زا  رتوبدـب  ار  وا  تمایق  زور  رد  لاعتم 

یم ینهآ  ياه  خیماب  هدش  مک  ـی مـحـ قود ـنـ ـص رد  ار  يو  دنادرگ و  لطابار  وا  لامعا  دریذپن و  يا  هدنرادزاب  هیدف و  چـیه  وازا  دـنوادخ 
ياه گر  زا  یگر  رگا  دور و  یم  ورف  اه  خیم  نآرد  شرکی  ـی کـه پـ یا دراذ تـا جـ ینهآ مـی گـ ياه  هقرو  قودنـص  رد  وا  يور  دـهن و 

ای يدوهی  ینز  اـب  سک  ره  دـشابرتدیدش ـ . ناـیخزود  همه  زا  شباذـع  دـنورب و  نیبزا  یگمه  دوـش , هدـنکفا  تما  دـصراهچ  ناـیم  ردوا 
دیاشگب و شتآ  زا  ردرازه  دصیس  وا  روگ  رد  ـد  نواد دنک خـ انز  يرگید ,  نز  ره  ای  زینک  ای  دشاب  دازآ  ناملـسم ,  ای  یـسوجمای  ینارـصن 
ات دنـشاب و  يذاتم  شتروع  دنگ  يوب  زا  مدرم  دزوسب و  تمایق  زورات  وا  دنیآ و  نوریب  شتآ  ياه  هرارـش  اه و  برقعو  اهرام  اهرد  نآ  زا 

ـی باذ رد عـ دوخ  هک  نآ  اـب  ناـیخزود  دـنرب و  خزود  هب  ار  وا  هک  دـیآ  روتـسد  هاـگ  نآ  دنـسانشب و  وـب  نآ  هط  ـ ـساو ار بـه  وا  تماـیق  زور 
زا رتدـنمتریغ  تسا و  هدر  ـن کـ غد ار قـ اـه  مارح  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  يارب  همه  نـیا  دنـشاب  جـنر  رد  وا  دوـجو  زا  دـنراتفرگ , سـخـت 
ـ .  تسا هدومرف  نییعت  دودح  هدرک و  مارح  ار  تشز  اشحف و  ياهراک  هک  تسوا  تریغ  نیمه  زا  درادن و  دوجو  یـسک  مه  لاعتم  يادخ 

ار وا  هک  تسا  دنوادخ  رب  دـنک , هاگن  وا  ندـبزا  یتمـسق  ای  ینز  يوم  ای  يدرم  تروع  هب  دـشک و  كرـس  دوخ  هیاسمه  هناخ  هب  سک  هـر 
ترخآ رد  دزاس و  شیاوسردنوادخ  ـن کـه  یا دور تـا  ـیـا نـ ند زا  دروآرد و  خزود  هب  , دنتسه مدرم  ياه  بیع  لابند  ایند  رد  هک  یناقفانماب 

دنادرگراکشآ . مدرم  يارب  ار  وا   ( بیاعم  ) تروع زین 

دنوادـخ هاـگرد  هب  وا  زا  یکین  راـک  چـیه  دـنکن , ییابیکـش  دـیاشگب و  تیاکـش  هب  ناـبز  دشابدنـسرخان و  دـنوادخ  يزور  زا  سک  ره   ـ
راکانزادـخ دزن  رد  دـهد  ار نـ ـی  نز هـر کـس مـهـر  تـسا ـ .  نیگمــشخ  وارب  هـک  دـنک  رادـید  یلاـح  رد  ار  لاـعتم  دـنوادخ  دورنـالاب و 

وت مدروآ و  رد  وت  يرـسمه  هب  منامیپو  دهع  اب  ار  دوخ  زینک  نم ,  هدن  بـ ـد :  یا ـ مر وا مـی فـ هب  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دوش و  یم  بوسحم 
یم ار  درم  نآ  کین  ياهراک  ماـمت  دریگ و  یم  هدـهع  هب  ار  نز  نآ  قح  هبلاـطم  دوخ  لـجوزع  دـنوادخ  سپ ,  يدرک  اـفو نـ نم  دـهع  هب 
دوخ تدا  ـهـ ـش زا  هـر کـس  دـننکفا ـ . شتآ  رد  اردرم  نآ  دوش  یم  هداد  روتـسد  سپ  دـنک  یمن  ناربجار  شرـسمه  قح  زاب  اـما  دـناتس ,
یم ار  دوخ  نابز  هک  یلاح  رد  دهد و  شدروخ  هب  ار  وا  تشوگ  قیالخروضح ,  رد  تمایق )  زور   ) دنوادخ دنک , نامتک  ار  نآ  ددرگرب و 

رد تمایق  زور  دـنکن , راتفر  تلادـع  هب  ود  نآ  نایم  شلام  شدوخ و  میـسقترد  دـشاب و  هتـشاد  رـسمه  ود  سک  ره  دور ـ . خزود  هب  دوج 
قحان هب  ار  دوخ  هیاسم  هـر کـس هـ دیآرد ـ .  شتآ  هب  دوش و  هدروآ  تسا  جیلفا )  و   ) هدیمخ شندـب  فصن  هتـسب و  شناتـسد  هک  یلاح 

هیاسمه قح  هرابرد  یمدآ  زا  لجوزعدنوادخ  هک  دـینادب  دـشاب  ـش  تآ شهاگیاج  ودـنادرگ  مارح  وا  رب  ار  تشهب  يوب  دـنوادخ  درازایب ,
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شیتسدیهترطاخ هب  تسدیهت ,  یناملسم  هب  سک  هـر  تسین ـ .  ام  زا  دراذگ  ورف  اردوخ  هیاسمه  قح  سک  ره  دنک و  یم  تساوخزاب  شا 
نآ ات  دشاب  يدونشخان  مشخ و  رد  وا  زا  لجوزعدنوادخ  هتسویپ  هدرم و  راو شـ ار خـ اد  قح خـ هنیآره  درامش , راوخ  ار  وا  دنک و  تناها  , 
یم وا  يور  هب  هک  یلاح  رد  اردنوادخ  تمایقزور  , دنک مارتحاار  یتسدیهت  ناملـسم  سک  ره  دـنادرگ و  یـضار  ار  تسدـیهت  نآ  هک  هاگ 

یلاح رد  ار  لاعتم  يادخ  , دنیزگرب ترخآ  رب  ار  ایند  وا  دیآ و  شیپ  شیارب  یترخآ  يرما  ییایند و  يرما  سک  هـر  دنک ـ . رادـید  ددـنخ ,
تماـیقزور دراذـگاو , ار  اـیند  دریگ و  ار بـ ترخآ  سکره  دـشابن و  دراد , شظوفحم  شتآ  زا  هک  يا  هنـسح  چـیه  ار  وا  هک  دـنک  رادـید 

سرت زا  دنک و  ادیپ  تسد  مارح  هب  يزینک  ای  نز  رب  سک  ره  تسا ـ .  دونـشخ  یـضار و  وازا  هک  دنک  رادید  یلاح  رد  ار  لجوزع  يادـخ 
ار وا  ودراد  شناما  رد  تمایق )  زور   ) گرزب تشحو  نآزا  دنادرگ و  مارح  يو  رب  ار  شتآ  لجوزع  دـنوادخ  , دـنکن يراک  وا  اب  دـنوادخ 
هب یمارح  لاـم  سک  ره  درب ـ . شخزود  هب  دـنادرگ و  مارح  وا  رب  ار  تشهب  دـنوادخ  دوـش , مارح  بکترم  يو  اـب  رگا  اـما  درب  تشهب  هـب 

رجا هزادنا  هب  لجوزعدنوادخ  يا و  هرمع  هن  هن حـجـی و  يا و  هدـنب  ندرکدازآ  هن  دریذـپ و  یم  يا  هقدـص  هن  وا  زا  دـنوادخدروآ  تسد 
ره دوب و  دهاوخ  شتآ  يوس  هب  وا  هشوتهر  دـنامب  یقاب  شگرمزا  پـس  مار )  لاو حـ ـ ما نآ  زا   ) هچ نآ  دـسیونب و  هانگ  شیارب  اهراک  نیا 
هک دوش  هداد  روتـسد  دشاب و  ادخ  تمحر  تبحم و  لومـشم  دشوپب , مشچ  نآ  زا  ادخ  سرت  زا  دروآ و  تسد  هب  یمارح  لام  دناوتب  سک 
ـ . دنرب شتآ  هب  ار  وا  هکدیآ  روتسد  سپس  دیایب و  هتسب  تسد  تمایق  زوررد  دهد , تسد  یمرحمان  نز  اب  سک  ره  دنرب ـ . تشهب  هب  ار  وا 

هتـشاد هگن  شتآ )  رد   ) لاس رازه  تسا  هتفگ  نز  نآ  هب  ایند  رد  هک  يا  هملک  ره  يازا  هب  دنک , یخوش  تسین  وا  لام  هک  ینز  اب  سک  ره 
وا اب  ای  دنک و  ترشابم  يو  اب  ای  شدسوبب  شو کـشـد یـا  ـ غآ رد  ار  وا  مارح  هبدرم  هجیتن ,  رد  دریذپب و  دوخ  هب  ار  درم  نز ,  هاگرهو  دوش 
هب روز  ابدرم  دـشابن و  یـضار  نز  هچنانچ  دـشاب و  زین  وا  يارب  تسا  درم  يارب  هک  یهان  نا گـ دوش هـمـ ییاشحف  بکترم  دـنک و  یخوش 

تسین ناناملسم )   ) ام زا  دراذگب  یناملـسمرس  هالک  یـشورف  ای  دیرخ  رد  سک  ره  تسا ـ .  درمرب  زین  نز  نآ  هانگ  دنک  يزارد  تسد  يو 
ییالا دو کـ ـه خـ یا ـ ـس زا هـمـ هـر کـس  تسین ـ .  ناملـسم  دراذگب  مدرم  رـس  هالک  سک  ره  اریز  دوش , یم  روشحم  دوهی  اب  تمایقزور  و 
شدوخ هب  ار  وا  ودراد  غیرد  يو  زا  ار  دوخ  ششخ  ـل و بـ ـض ـت فـ ما ـیـ قزور رد  زین  دنوادخ  دزرو  غیرد  دراد  جایتحا  نادب  هک  ار  (( 15 ))

ـی نز ها  هـر گـ دریذـپن ـ . يو  زا  يرذـع  چـیه  لجوزع  يادـخ  دوش و  كـاله  دراذـگاو , دوخ  هب  اروا  دـنوادخ  هک  سک  ره  دراذـگاو و 
قافناادـخ هار  رد  اه  لام  دـنک و  دازآ  اه  هد  دزادرپ و بـنـ تداـبع  هب  اـه  بش  دریگب و  هزور  ار  شرمع  ماـمترگا  دـهد , رازآ  ار  شرهوش 

نز نآ  الا  دزاس و  یـضار  دوخ  زاار  وا  دنک و  کمک  شرهوش  ها کـه بـه  نآ گـ ات  دریذپنوا  زا  ار  یکین  راک  زامن و  چیه  دنوادخ  دـیامن ,
یباذعو هانگ  نینچ  دراد , اور  متس  رازآ و  دوخ  رسمه  قح  رد  رگا  زین  درم  دومرف :  سپ  ـ ـس دور ـ . یم  خزود  هب  هک  تسا  یـسک  نیتسخن 

ار شتآ  هاگ  نآ  دنکدرخ و  ار  وا  ياه  ناوختسا  تمایق  زور  رد  دنوادخ  , دنز یلیـس  یناملـس  ترو مـ ـ ـص هـر کـس بـه  تشاد ـ .  دهاوخ 
تبسن یلغد  تنایخ و  دصق  شلد  رد  درب و  رس  هب  ار  بش  سک  هـر  دور ـ . خزود  هب  ات  دوش  روشحم  هتـسب  تسدو  دنادرگ  طلـسم  يو  رب 

يدونـشخان مشخ و  رد  هنوگ  نیمه  هب  زین  ار  شزور  دـنک و  يرپس  لاعتم  يادـخ  مشخ  رد  ار  بش  نآ  دـشاب , هتـشاد  شناملـسم  ردارب  هب 
(ص اد لو خـ ـ ـسر ـد  ـشا هدر بـ مالـسا مـ نییآ  ریغرب  دریمب  یتلاح  نینچ  رد  رگا  دـنک و  تشگزاب  هبوت و  هک  نیا  رگم  درب  رـس  هب  دـنوادخ 

روضح رد  هـر کـس  درکرارکتار ـ . هلمج  نیا  راب  هس  ترـضح  تسینام  زا  دـنک  یلغد  یناملـسم  اـب  سک  ره  هک  دـینادب  دومرف : سپـس  (
خزود شتآ  رد  ار  نآو  دروآرد  زگ  رازه  تصش  لوط  هب  يرام  تروص  هب  ار  هنایزات  نآ  دنوادخ  دزیوایب , يا  هنایزاترگمتـس  ییاورنامرف 

نآ رد  رگاو  دنکـشب  شیوضو  دوش و  لـطاب  شا  هزور  دـنک , تبیغ  دوخ  ناملـسم  ردارب  زا  سک  ره  دنادرگطلـسم ـ . يو  رب  هشیمه  يارب 
یشتآ شربق  رد  دنوادخ  , دنک ینیچ  نخس  سک  ود  نایم  هک  ره  تسا ـ .  هدرمش  لالح  ار  ادخ  مارح  هک  تسا  هدرم  یلاح  رد  دریمب  لاح 

هک دنادرگطلسم  وا  رب  هایس  ییاهدژا  دنوادخ  دیآ  نوریب  شروگ  زا  هک  هاگ  نآ  ـد و  نازو ار بـسـ يو  تمایق  زورات  هک  دنک  طلسم  وا  رب  ار 
ربارب رد  درذـگرد و  شناملـسم  رداربزا  دروخ و  ورف  ار  دو  ـم خـ ـش هـر کـس خـ دوش ـ . خزوددراو  اـت  دزگب  ار  وا  ندـب  تشوگ  هتـسویپ 
وارب ای  دـیوگب  روز  یتسدـیهت  هب  هـر کـس  دـیامرف ـ . اطع  وا  هب  دیهـش  کی  رجا  لاعتمدـنوادخ  دـهد , ناشن  يرابدرب  دوخ  ناملـسمردارب 
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هب دـیامرف و  روشحم  یمدآ  لکـش  رداما  هچروم  هزادـنا  هب  ار  وا  تماـیق  زور  رد  دـنوادخ  , درامـش شریقح  دـنک و  یگرزب  یـشکندرگ و 
رد ار  يدب  ـر و  ـش باب  رازه  لجوزعدنوادخ  , دریگبار نآولجودوش  یم  تبیغ  شرداربزا  هک  دونـشب  یـسلجم  رد  سک  هـر  دور ـ . خزود 

یـسک هانگ  دـننامهزین  وا  يارب  دـیایب  شـشوخ  دـننک  تبیغ  وا  زا  هک  نیا  زا  دوشن و  وا  تبیغ  عنام  رگا  اما  دـنادرگب , وا  زا  ترخآ  اـیند و 
تمایقزورو دـنادرگ  لطاب  ار  وا  کین )   ) لاـمعا دـنوادخ  دـنز , تمهت  ینمادـکاپ  نز  اـی  درم  هب  سک  ره  تسا ـ .  هدرک  تبیغ  هک  دـشاب 

شتآ هب  ار  وا  دوش  رما  هاگ  نآ  دـنزگب و  ار  شندـب  اه  مدژک  اهرام و  دـننز و  هنایزات  وا  رب  شرـس  تشپ  ور و  شیپ  زا  هتـشرف  رازه  داتف  هـ
زا ـد کـه پـیـش  هد وا  هب  اه  مدژک  واه  یعفا  رهز  زا  یتبرـش  ماـج  ترخآ )  رد   ) دـنوادخ , دـشون بارـش  ناـهج  نیا  رد  سک  هـر  دـنرب ـ .
مه زا  هدـیدنگ  يا  هشـال  نو  وا چـ ند  ـت بـ ـسو تشوگ و پـ دـماشایبار  نآ  نوـچ  دزیر و  ماـج  نآ  رد  شتروـص  تشوـگ   , نآ ندیـشون 
هک یسک  زاسبارش و  راوخبارش و  دنرب و  خزود  هب  ار  وا  دوش  رما  هک  ـن  یا ـد تـا  نو يذاتم شـ وا  دنگ ) يوب   ) زا رشحم  لها  دوش و  یـشالتم 

گنن و رد  نآ  تمیق  هدنروخ  ورادـلیوحت  ربراب و  رادـیرخ و  هدنـشورف و  و  دنتـسه ) شتآ  رد   ) دـهد یم  دوخ  يارب  يزاسبارـش  شرافس 
شهانگ دـناشونب , بارـش  مدرم  زا  يرگید  سک  ره  ای  یئباـصای و  ینارـصن  اـی  يدوهی  هب  سک  ره  هک  دـینادب  دنتـسه  ناـسکی  نآ  هاـنگ 

یم يزامن  هن  وا  زا  لاعتم  دنوادخ  درخب  ای  دشورفب  بارـش  يرگ  ـ ید يارب  سک  ره  هک  دینادب  دماشایبار  نآ  هک  تسا  یـسک  هانگ  دننامه 
ره يارب  هک  تسا  لاـعتم  يادـخرب  دریمب  هبوـت  زا  شیپ  رگا  دـنک و  هبوـت  هک  نیا  رگ  يا مـ هر  هن عـمـ یجح و  هن  يا و  هزور  هـن  دریذـپ و 

بارش دنوادخ  هک  ـیـد  ناد بـ دومرف :  سپس  ترضح  دناشونب  وا  هب  منهج  هباکرچ  زا  يا  هعرج  تسا  هدیشون  ـیـا  ند رد  ـی کـه  بار ـ ـش هعرج 
سک ره  تسا ـ .  مارح  دشاب  روآرکـس  هچ  نآ  ره  هک  دینادب  تسا  هدرک  مارح  ار  يرگید  هدننک  تسم  یندیـشون  ره  صاخ و  روط  هب  ار 
دروآ تسد  هب  یتورث  يوبر  لام  زا  هچنانچ  دـنک و  رپ  خزود  شتآ  زا  ار  وا  مکـش  تسا  هدروخ  هک  ییابر  هزادـنا  هب  دـنوادخ  دروخ  اـبر 
تـسا یقاب  وا  دزن  لام  نآ  زا  یطاریق  هک  ینامز  ات  تفریذـپ و  دـهاوخن  دـهد  ماـجنا  لاـم  نآ  زا  هک  ار  یکین  لـمع  چـیه  لاـعتم  دـنوادخ 
مالـسا نییآ  ریغ  رب  دنادرگنرب , شبحاص  هب  ار  نآو  دنک  تنایخ  یتناما  هب  ایند  رد  سک  ره  دـشاب ـ . ناگتـشرف  ادـخ و  تنعلدروم  هراومه 

دابالا دبا  يارب  دنرب و  خزود  هب  اروا  دوش  رما  هاگ  نآ  تسا و  نیگمـشخ  وا  رب  هک  دـنکرادید  یلاح  رد  ار  لجوزع  يادـخ  درم و  دـهاوخ 
رد دهد , غورد  تداهش  مدرم  زا  يرگید  سک  ره  ای  یمذ و  يرفاک  ای  یناملـسم  درم  دض  رب  هـر کـس  دنزادنیب ـ . منهجزا  يا  هشوگ  رد 

سکره دوخ و  هدـنب  اـی  راـکتمد  هـر کـس بـه خـ دریگ ـ . ياـج  خزود  نیریز  هقبط  رد  ناـقفانماب  دوش و  نازیوآ  شناـبز  هب  تماـیق  زور 
شتآ رد  دنارب و  دوخ  زا  دهد و  در  باوجوا  هب  تمایق  زور  رد  لجوزع  دـنوادخ  دـنارب , دوخزا  ار  وا  دـهد و  در  باوج  مدرم  زا  يرگید 

ار دو  نا خـ جـ هیرهم )  ندیـشخبای  یلام  نداد  اب   ) دوش رـضاح  وا  هک  دهد  تیذاو  رازآ  نادنچ  ار  شرـسمه  هـر کـس  دنک ـ . شنوگنرس 
يارب هک  نانچمه  لاعتم  دنواد  ار خـ ـ یز ـد , هد تیاضر نـ شتآ  زارتمک  يرفیک  هب  درم  نآ  يارب  لاعتم  دنوادخ  دـن , ـ کدازآ در و  وا بـخـ زا 

هب ناطلس  نآ  زا  هچنانچ  دنک  تیاعـس  یناطلـس  دزن  دوخ  ردارب  زا  سک  ره  دیآ ـ . یم  مشخ  هب  نز  يارب  , دریگ یم  مشخ  میتی  هب )  يدعت  )
ای یتحاران و  ای  دـنزگ  هچنانچ  دـهد و  داب  رب  ار  هدـننک  تیاعـس  نآ  کین )   ) لامعا همه  لـجوزع  ـد  نواد خـ دـسرن , ییتحاراـنای  دـنزگ  وا 
هب ار  نآرق  سک  ره  دـهد ـ . ياج  خزود  زا  هقبط  کی  رد  ناماه  اـب  ار  رگتیاعـس  نآ  دـنوادخ  دـسرب , صخـش  نآ  هب  نا  ـلـطـ ـس زا  يرازآ 

دنک و رادید  تشوگ  نودب  ناوختسا  زا  يا  هره  ار بـا چـ لجوزع  دنوادخ  تمایق  زور  رد  دنک , تئارق  يزیچ  بسک  ای  یبلط  ترهش  دصق 
هب دناوخب و  ار  نآر  هـر کـس قـ دنک ـ . طوقـس  نآ  رد  نایخزود  رگید  اب  دور و  خزود  هب  هک  نیا  ات  دـنز  وا  ندرگ  سپ  رب  هتـسویپ  نآرق 
انیب هک  نآ  اب  يدرک  روشحمانیبان  ارم  ارچ  اراگدرورپ ,  : )) دیو سپ گـ دیامرفروشحم  روک  ار  وا  تمایق  زور  رد  دـنوادخ  دـنکن , لمع  نآ 

هـر کـس يوش ـ .))  یم  شومارف  هنوگ  نامه  زورما  يدرپس ,  یـشومارف  هب  ار  نآ  دمآ و  وت  رب  ام  تایآ  هک  روط  نامه  دـیامرف :  مدوب ؟ 
هدرک بصغ  ار  نآ  هک  تسا  یـسک  دـننامه  نآ  هانگو  گـنن  ندیـشک  شود  هب  رد  درخب , تسا  یبصغدـنادب  هک  نیا  اـب  ار , یبصغ  لا  مـ

دب نیا  تسا و  خزود  شهاـگیاجو  دـنادرگ  مارح  وا  رب  ار  تشهب  دـنوادخ  دـناسر , مه  هب  مارح  هار  زا  ار  ینز  درم و  هـر کـس  تـسا ـ . 
, دراذـگب هـالک  دوخ  ناملـسم  ردارب  ـر  ـس هـر کـس  دوب ـ . دـهاوخدنوادخ  مشخ  دروـم  هراوـمه  دریمب  هک  یناـمز  اـت  تسا و  یتـشونرس 
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ملع اب  ار , يدزد  لام  هـر کـس  دراذگاو ـ . شدوخ  هب  ار  وا  دزاس و  ناشیرپ  هابت و  ار  وا  یگدـنزو  دریگب  وا  يزور  زا  ار  تکرب  دـنوادخ 
یناملسم هب  سک  ره  تسا ـ .  هدیدزد  ار  نآ  هک  تسا  یسک  نوچمه  نآ  هانگو  گنن  ندیشک  شود  هب  رد  درخب , تسا  يدزد  هک  نیا  هب 

, دزاس اشفا  ار  نآ  دونـشب و  ار  یتشز  راک  سک  ره  ناه ,  مییوازا ـ .  ام  هن  تسا و  ناناملـسم )   ) ام زا  وا  هن  ترخآ  واـیند  رد  دـنک  تناـیخ 
تسا یـسکدننامه  دنک , عیاش  مدرم  نیب  رد  ار  نآ  دونـشبار و  یکین  لمع  تسا و هـر کـس  هدش  بکترمار  نآ  هک  تسا  یـسک  دننامه 

درم نآ  نآرثا ,  رب  هک  يروط  هب  دـیوگب  شیارب  وا  ییاـبیز  زاو  دـنک  فصو  يدرم  يارب  ار  ینز  سک  هـر  تسا ـ .  هداد  ماـجنا  ار  نآ  هک 
مـشخ وا  رب  ادخ  هک  ره  در و  مشخ گـیـ وا  رب  دـنوادخ  هک  نیا  ات  دورن  ایند  زا  دوش , اشحف  بکترم  يو  هب  تبـسن  ددرگ و  نز  نآ  هتف  شـیـ
تـسا هدش  اشحف  بکترم  نز  نآاب  هک  دشاب  يدرم  نآ  هانگ  دننام  شهانگ هـ دـنریگ و  مشخ  يو  رب  نیمز  تفه  نامـسآ و  تفه  دریگ ,

ار اشحف ) بکترم  نزو  درم   ) ود نآ  هبوت  دنوادخ  دومرف :  هچ ؟  دنیآرد  حالص  هب  دننک و  ـه  بو ود تـ رگا هـر  ادخ , لوسر  يا  دش :  ضرع 
زا ار  دوخ  نامش  هـر کـس چـ دریذپ ـ . یمن  تسا  هتخادنا  هانگ  هب  ار  نز  نآ  دوخ  فیـصوت  فیرعت و  اب  هکار  یـسک  هبوت  اما  دریذپ , یم 

و  ) دـنک شتآزا  رپ  ار  اه  نآ  دزاس و  رپ  نیـشتآ  ياـه  خـی  اـب مـ ار  وا  مشچ  ود  تماـیق  زور  رد  لـجوزع  دـنوادخ  دـنک , رپ  یمرحماـن  نز 
هـر دـنرب ـ . خزود  هب  ار  وا  دوش  هداد  روتـسد  هاگ  نآ  دـناسر , نایاپ  هب  ار  مدرم  نایم  يرواد  راکدـنوادخ  هک  یناـمز  اـت  دـشاب ) ناـنچمه 
ار ماعط  نآ  دـناروخب و  وا  هب  خزود  هباکرچزا  ماعط  نآ  هزادـنا  هب  لاـعتم  دـنوادخ  دـنک , ماـعطا  یبلط  ترهـش  ییاـمندوخ و  يارب  کـس 
نآ تروع  تفاثک  كرچزا و  دـنک , انز  يرادرهوش  نز  هـر کـس بـا  دـنک ـ . يرواد  مدرم  نایم  هک  ینامز  ات  دـنادرگ  شتآ  شمکـشرد 
همه زا  ود  نآ  باذع  دنتفا و  جنر  هب  نانآ  دـنگ  يوب  زا  نایخزود  هک  يرو  بـه طـ ـتـد , فا هار  لا بـه  ـ ـس دـصناپ  تفاسم  هب  يا  هناخدور  ود 

مرحم وا  رب  هک  يدرم  ای  شرهوشریغ  زا  ار  دوخ  مشچ  هک  يرادرهوش  نز  نآرب  تسا  تخـس  لجوزع  يادـخ  ـم  ـش خـ دـشاب ـ . رت  تخس 
, دهد هار  ار  يرگید  دوخ  رهوش  رت  ـ ـس ـر بـه بـ گا دـنادرگ و  لطاب  اروا  کین )   ) لامعا همه  دـنوادخ  دـنک , نینچ  رگا  اریز  , دـنک رپ  تسین 

شر ـ هو ـ ـشزا سو )  او و هـ يور هـ زا   ) ـی کـه نز هـر  دـنازوسب ـ . شتآ  هب  شربق ,  رد  نداد  باذـعزا  سپ  ار  وا  دراد  قح  لاعتم  دـنوادخ 
هب دیآ  شغارس  هب  گرم  هتشرف  هک  ینامز  دشاب و  مدرم  همه  شناربمایپ و  وا و  ناگ  ـتـ شر ادخ و فـ تنعل  دروم  هتسویپ  دریگب , علخ  قال  طـ

لا و ـد مـتـعـ نواد خـ ناه ,  ور  خزود  هب  نایخزود  رگید  اب  دـیآ :  هتفگ  وا  هب  دوش  تمایقزور  نوچ  شتآ و  هب  ار  وت  اداب  هدژ  مـ دـیوگ :  وا 
دوخ رسمه  رب  نادنچ  هک  يدرم  زا  وا  لو  ـ ـسر ـل و  جوز دنوادخ عـ هک  ناهدنرازیب ,  دنریگ  یم  علخ  قالط  قحان  هب  هک  ینانززا  وا  لوسر 

دریگ و هدهع  هب  ار  نانآ  يزامنـشیپ  یتعامج  تیاضر  هزاجا و  اب  سک  ره  دـنرازیب ـ . رفنتم و  دـهاوخب , علخ  قالط  وا  زا  هک  دریگ  تخس 
رجا دننامه  يرجا  دراد , هگن  لادتعا  بناج  دوعق  مایق و  هدجس و  عوکرو و  تئارق  ندروآ  اج  هب  تعام و  زامن جـ هب  ندشرـضاح  رد  يو 

ندروآاج هب  و  زامن ) تقو  رد  دجـسم  هب   ) ندش رـضاحرد  دوش و  يا  هدـع  زامنـشیپ  هـر کـس  تشاد ـ .  دـهاوخ  نیمومام  تعامج  همه 
وددرگ یم  زاب  وا  دوخ  هب  شزامن  دنکن ) ار  نیمومام  لاح  تیاعر  و   ) درادن هگن  ار  لادتعا  بناج  مایق  دوعق و  دوجـس و  عوکر و  تئارق و 

 ( يربهر  ) تیحالـص هک  تسا  يزواجتمرگمتـس  ياوشیپ  تلزنم  دننامه  لاعتم  يادخ  دزنوا  تلزنم  دنک و  یمن  زواجت  شیاه  كربنچ  زا 
تـساخرب ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ماگنه  نیا  رد  درادن  ياپ  رب  نانآ  نایم  رد  ار  لاعتم  يادخ  نامرف  درادن و  ار  دوخ  تیعر 

ياد نا خـ ـ مر درادنار و فـ دوخ  تیعر  تیحالص  هک  يزواجتم  رگمتـس  ياوشیپ  داب , تیادف  مردام  ردپ و  ادخ , لوسر  يا   : درک ضرع  و 
زوررد ناشباذـع  هک  تسا  ینت  راهچ  نآ  نیمراـهچ  وا   : دومرف (ص )  ربماـیپ دراد ؟ یتلزنم  هچ  دـنک , یمناـپرب  ناـنآ  ناـی  رد مـ ار  لا  مـتـعـ

هـر کـس تسا ـ .  رگمتس  ياورنامرف  اه  نآ  نیمراهچ  دنک و  یشکدوخ  هک  یسک  نوعرفو و  سیلبا  تسا :  رت  تخـس  ناگمه  زا  تمایق 
يو رب  ار  تشهب  دهد , یم  شاداپ  ار  ناراکوکین  هک  يزور  نآ  رد  دنوادخ  دهدن , شماو  دوش و  یماودنمزاین  وا  هب  ـش  نا ـلـمـ ـس ردار مـ بـ

هک یبش  زور و  ره  يازا  هب  لاعتمدنوادخ  دراذگب , ادخ  باسح  هب  ار  نآ  دنکربص و  دوخ  رـسمه  یقالخادب  رب  سک  ره  دـنادرگ ـ . مارح 
نز نآ  يارب  تسا و  هداد  شیاه  يراتفرگ  اهالب و  رد  ربص  يارب  ع )   ) بویا هب  هک  دهد  یباوث  دننامه  تسا ,  هدرک  ربصوا  یقالخادـب  رب 
زا لبق  ودنک  یهارمه  کمک و  دوخ  درم  هب  هک  نآ  زا  شیپر  ـ گا ـد و  ـشا هانگ بـ ناتـسگیر  کی  ياه  گیر  هزادـنا  هب  زور  بش و  ره  رد 
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هتـشاد ینز  سک  هـر  دوش ـ . روشحم  هنوگژاو  ناـقفانم  اـب  خزود  نیریز  هقبط  رد  تماـیق  زور  , دریمب دوش  یـضار  وا  زا  شرهوـش  هک  نآ 
نآ دریگ و  تخس  دوخرهوش  رب  دشابن و  عناق  دونش و  تسا خـ هدرک  درم  يزور  لاعتم  يادخ  هچ  نآ  هب  دنک و  يراگزاسانوا  اب  هک  دشاب 

نیارب هک  ینامز  ات  دریذپن و  دـشاب , شتآ  زا  وا  رادـهگن  هک  یکین  راک  نز  نآ  زا  ـد  نواد خـ دـنک , لیمحت  يورب  تسین  وا  ناوت  رد  ار  هچ 
رکف تسا  هتـشاذگ  مارتحا  ادخ  هب  تقیقحرد  دهن  مارتحا  دوخ  ردارب  هب  سک  ره  دشاب ـ . نیگمـشخوا  رب  دـنوادخ  تسا  تلـصخ  يوخ و 

هبار یمدرم  يرتهم  ییادخد و  هـر کـس کـ درک ـ . ؟ دهاوخ  هچ  درادب , شیمارگ  دراذگب و  مارتحا  وا  هب  هک  یـسک  اب  دـنوادخدینک  یم 
هتـشادهگن خزود  زا  يا  هبل  رد  لاسرازه  هدرک )  يرته  نا مـ ـ نآ کـه بـر   ) يزور ره  يازا  هب  دـنکن , راتفر  یکین  هب  ناـنآ  اـب  دریگ و  هدـهع 

ـد نواد دـشاب خـ هتـشاداپرب  ار  لاعتم  يادـخ  نامرف  نانآ  نایم  رد  رگا  سپددرگ  روشحم  شندر ,  هد بـه گـ ـ ـش لـغ  ياـه  تسداـب  دوش و 
رب سک  هـر  دنک ـ . طوقـس  دشاب , هار  لاس  داتفه  تفاسم  هب  شیافرژ  هک  خزود  شتآ  رد  دـشاب , هدرک  متـسرگا  دـنک و  دازآ  ار  وا  لاعتم 
هب دوش و  باترپ  شتآ  رد  نآ  ببس  هب  دهد و  غورد  تداهش  هک  دشاب  یـسک  دننامه  دنکن , مکح  تسا  هدرک  لزان  ادخ  هک  ینوناق  قبط 

هـر کـس دوب ـ . دهاوخ  نابز  ود  ور و  ود  زین  تمایق  زوررد  دشاب , نابز  ود  ور و  ود  سک  ره  دوش ـ . باذع  بذاک  دـهاش  باذـع  نامه 
و دوش ـ . هداد  وا  هب  ردق  بش  باوث  دنتـسرف و  دوردوا  رب  ادـخ  ناگتـشرف  ددرگرب , هک  ینامز  ات  درادرب  ماگ  رفن  ود  نای  حال مـ ـ ـصا يار  بـ

دهد یم  یتـشآ  ود نـفـر  نا  دـشاب کـه مـیـ یـسک  ناـمه  باوث  هزادـنا  هب  شهاـنگ  درادرب , مدـقرفن  ود  ناـیم  هطبار  عطق  هار  رد  سک  هـر 
ندروخزیچ زا  (ص )  ادخ لو  ـ ـسر ع : )   ) ما عـلـی ـ ما ددرگ ـ . نادنچ  ود  شباذع  دور و  خزود  هب  هک  نیا  ات  دوش  هتـشون  وارب  ادـخ  تنعل 

یهن ماـمح و  رد  ندز  كاوسم  زا  نادـنداب و  اـه  نخاـن  ندـیچ  زا  نینچمه  دروآ  یم  رقف  راـک  نیا  دومرف :  درک و  یهن  تباـنج  لاـح  رد 
یهن اه  نآ  زا  ار  امش  دراد و  یم  شوخان  امش  يارب  ار  راک  راهچ  تسیب و  یلاعت  كرابتدنوادخ و  تما ,  يا  (ص :)  ادخ ربمای  پـ دومرف ـ .

هک , دیرادن هگن  هناخ  رد  ار  تشوگ  لامتسد  دراد ـ . شوخان  امـش  ياربار  هقدص و  رد  نداهن  تنم  زامن و  لاح  رد  ندرک  يزاب  دنک :  یم 
 . تسا ناطیش  هاگهانپ  هک  اریز  دیرادن , هگن  رد  تشپار  هبورکاخ )  و   ) كاخ تسا و  ناطیش  لغآ 

. رو نـ

. رون رون 

نآ تسا  يا  هش  ـیـ ـش رد  غارچ  نآ  یغارچ و  نآ  رد  هک  تسا  ینادـغارچ  نوچ  وا  رون  لثم  تسا  نیمز  اه و  نامـسآ  رو  اد نـ خـ  :. )) نآرق
تـسا کـیدزن  دوـش  یم  هتخورفا  یبرغ ,  هن  تسا و  یقرـش  هن  هک  ینوـتیز  هتـسجخ  تخرد  زا  هک  تسا  ناـشخرد  يرتـخا  ییوـگ  هشیش 
تیاده شیوخ  رون  اب  دهاوخب  ار  هک  ره  ادخ  تسا  ینشور  يور  رب  ینشور  دشخب  ینشور  دشاب ـ  هدیسرن  نادب  یـشتآ  دنچره  شنغور ـ 
شخب ییانشور  يا  رون , رون  يا  (ص : )  ادخ ربما  پـیـ تساناد ـ .))  يزیچ  ره  هب  ادخ  دنز و  یم  مدرم  يارب  ادخ  ار  اه  لثم  نیا  ,و  دنک یم 

يا رون , ره  زا  سپ  رون  يا  رون , ره  زا  شیپ  رون  يا  رون , رهرون  يا  رون , هدننک  ریدق  يا تـ رون , هدننک  ریبدـت  يا  رون , راگدـیرفآ  يا  رون ,
نمحرلا هّللا  مسب  دیوس : ـ  نب  یلع  هب  نادنز  زا  يا  همان  رد  ع ـ )   ) مظا ما کـ ـ ما تسین ـ .  يرون  شدننام  هک  يرون  يا  رون , ره  زا  رترب  رون 

وا اب  نانادان  وا  رون  یگرزب و  هطساو  هب  دش و  انیب  نانمؤم  ياه  لد  وا  رون  یگرزب و  ببس  هب  هک  ار  یگرز  الاو و بـ يادخ  شیاتـس  میحرلا 
ياهرواب اه و  نییآ  نوگانوگ و  ياهراکاب  دنتـسه  نیمز  اه و  نامـسآ  رد  هک  یناگدیرفآ  , وا رون  یگرزب و  هطـساو  هب  دـندرک و  ینمـشد 

هار هب  یخرب  دـندش و  هارمگ  یخرب  دـنداتفا , ههاریب  هب  یخرب  دـندو و  باوص پـیـمـ هار  یخرب  سپ  دنتـسج  وا  هب  برقت  هلیـسو  نوگمهاـن 
. دندنام نادرگرسو  روک  یخرب  دندش و  انیب  یخرب  دنتشگرک , یخرب  دندش و  اونش  یخرب  دنتفر , تسار 

 . یحو رون 
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هداتسرف ورف  كانبات  يرون  امش  يوس  هب  ام  تسا و  هدمآ  یناهرب  ناتراگدرورپ  بناج  زا  امـش  يار  رد حـقـیـقـت بـ مدر ,  يا مـ  :. )) نآرق
يارب دیتشاد  یم  هدیشوپ  دوخ ) ینامسآ   ) باتک زا  ار  هچ  نآ  زا  يرایسبو  تسا  هدمآ  امـش  يوس  هب  ام  ربمایپ  با ,  ـل کـتـ ها يا   ((. )) میا
ربمایپ تسا ـ .))  هدـمآ  رگنـشور  یباتک  ییانـشور و  ادـخ  بناج  زا  امـش  يارب  اـعطق  دـشوپ  یم  مشچ  يرایـسب  زا  دـنک و  یم  ناـیب  اـمش 

ییانـشور ياه  غارچ  نآرق  نیا  رد  انامه  ع : )   ) نسح ماـما  تسا ـ .  رگنـشور  رون  ادـخ و  نامـسیر  نآرق  نیا  هک  یتسار  هب  (ص : )  ادـخ
افـش نآ  رون  زا  تساه و  لد  راـهب  نآ  هک  دـیوش  اـناد  نآ  رد  تسا و  نخـس  نیرتهب  نآ  هک  دـیزومایب  ار  نآرق  ع : )   ) یلع ماـما  تسا ـ . 

کنیا  , ) سپ تسا  هدومن  نشور  ار  شیاه  هار  هتخاس و  راکـشآامش  يارب  ار  قح  هداج  ـد  نواد خـ تساه ـ .  هنیـس  يافـش  نآ  هک  دـییوج 
تـسا هار  نـیرت  نـشور  ناـمیا  هار  ناـمیا : ـ  فـصو  رد  هدـنیاپ ـ .!  یتخبــشوخ  اـی  تـسا و  یگــشیمه  یتخبدـبای  تـسین )  شیب  هار  ود 

وا نم  زج  یسکو  مدید  یم  ار  وا  نم  دیزگ و  یم  تماقا  ارح  هوکرد  لاس  ره  (ص : ـ )  ربمایپ فصو  رد  غارچ ـ .  نیرترونرپ   ( شغارچ و(
یحو رون  مدوباه  نآ  نیموس  نم  هجیدخ و  و  (ص )  ادخ لوسر  هناخ  رگم  دوب , هدماین  يا  هناخ  چیه  رد  مالـسا  زور  نآ  رد  دـید  یم  ار نـ

هدش و هتخانش  ینید  اب  ار  وا  تسادخ ,  هداتسرفو  هدنب  دمحم  هک  مهد  یم  یهاوگ  مدییوب ـ .  یم  ار  توبن  هحیار  مدید و  یم  ار  تلاسر  و 
وا نید )   ) يانب , ایادخ راب  ـبـر(ص : ـ )  ما يار پـیـ ـا بـ عد رد  داتسرف ـ . نابات و  يوترپ  ناشخرد و  يرون  هتـشبن و  یباتک  رادیدپ و  يا  هناشن 

 . نادرگ لماک  وا  يارب  ار  شرونو  راد  یمارگ  شیوخ  دزن  ار  شتلزنم  نادرگرتدنلب و  نایناب  رگید  يانب  زا  ار 

 . ماما رون 

ـی ـس ياو کـ ـ ـش ـیـ پوا ـیـد  ـسر (ص )  دمحم هب  لاعتم  ناحبـس و  يادـخ  تمارک  هک  نآ  ات  (ص : ـ )  ربمایپزا درک  دای  رد  ع ـ )   ) یلع ماما   ـ
یباهـش ودشخرد  یم  شوترپ  هک  تسا  یغارچ  دـیوج , تسار  هار  هک  یـسک  ییانیب  تریـصب و  هیام  ودـنک  هشیپ  ییاورپادـخ  ـت کـه  ـسا

يا هلعـش  شتآ ,  هلعـش  يایوج  يارب  هک  نآ  ات  دیامرف :  یم  زین  دـهج . یم  نآ  زا  قرب  هک  تسا  يا  هنز  شتآو  دـبات  یم  شرون  هک  تسا 
وا زا  هک  تسا  ییاوشیپ  ار  يوریپ  ره  ناه ,  تخاـس ـ .  نشور  ییاـمنهار )  هناـشن  هب   ) یـشتآ نادرگرـس  هدرک  مگ  هر  يارب  تخورفارب و 
هک تسا  یکیرات  رد  غارچ  تیاکح  امـش , نایمرد  نم  دوجو  تیاکح  تقی ,  رد حـقـ دریگ ـ . یم  وترپ  شـشناد  رون  زا  دنک و  یم  يوریپ 

. دریگ یم  هرهب  غارچ  نآ  رون  زا  دیآرد  یکیرات  هب  سک  ره 

 . تریصب رون 

, دورب هار  مدرم  نایم  رد  نآ  وترپ  رد  ات  میدروآ  دـیدپ  يرون  وا  ياربو  میدـینادرگ  شا  هدـنز  دوب و  لد )   ) هدرم هک  یـسک  ـا  یآ  :. )) نآرق
تنیز دـنداد  یم  ماجنا  هچ  نآ  نارفاک  يارب  هنوگ  نیا  تسین ؟  یندـمآ  نوریب  نآ  زاو  تساـه  یکیراـت  رد  ییوگ  هک  تسا  یـسک  نوچ 

یم رارق  لطاب )  زا  قح   ) صیخـشت يورین )   ) امـش يارب  , دـیراد اورپ  ادـخ  زا  رگا  دـیا , هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   ((. )) تسا هدـش  هداد 
زا دیا , هدروآ  نامیا  هک  ینا  يا کـسـ  ((. )) تسا گرزب  ششخب  يارادادخ  دزرمآ و  یم  ار  امش  دیادز و  یم  امـش  زا  ار  ناتناهانگو  دهد 
هار نآ  هلیسو  هب  هک  دهد  رارق  يرون  امـش  يارب  دنک و  اطع  هر  ود بـهـ ار  امـش  شیوخ  تمحر  زا  ات  دیورگب  وا  ربمایپ  هبو  دیراد  اورپ  ادخ 
هک تسا  يرون  تقیقح  رد  هکلب  تسین ,  نتخومآ  هب  ملع  ع : )   ) قداص ماما  تسا ـ .))  نابرهم  هدنزرمآ  ادخ  دیاشخبب و  امش  رب  دیرپس و 
: ـ  ناحبـس يادخ  هار  ورهر  فصو  رد  ع ـ )   ) یلع ما  ـ ما دتفا ـ . یم  دشاب , شتیاده  ناهاوخ  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هک  سک  ره  لدرد 

ار هار  دیشخرد و  شیارب  رونرپ  یقرب  دش و  فیحن  راز و  وارکیپ  یتشرد  يرب و  ییاج کـه سـتـ ات  دناریم , ار  شسفن  ودرک  هدنزار  شدرخ 
يارــس تمالــس و  هزاورد  هـب  اـت  دـندنار  شیپ  ار  وا  يرگیدزا  سپ  یکی  اـه  هزاورد  دوـمیپ و  هار  نآ  وـترپرد  دوـم و  ادــیوه نـ وا  يارب 

اد نـیـسـت يدوبعم جـز خـ تسهو :  هدوب  نیا  هفرع  رد  نم  زا  شیپ  ناربمایپو  نم  ياعد  نیرتشیب  (ص : )  ادخ ربمای  پـ دیسر ـ . يراگدنام 
, ایادخ راب  تساناوت  يزیچره  رب  وا  دناریم و  دنک و مـی  یم  هدـنز  تسوا ,  نآ  زا  هرـسکی  شیاتـس  یهاشداپ و  زابنا  یب  تسا و  ـه  نا یـگـ , 
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زا زاـس و  ناـسآ  ار  مراـکو  نادر  خار گـ ار فـ ما  ـیـنـه  ـس ـا , یاد را خـ يرو بـ ـم نـ لد رد  يرون و  ما  هدـید  رد  هد و  رارق  يرون  نم  شوگ  رد 
يرون منابز  رد  هد و  رارق  يرون  ملدرد  يار مـن  بـ ـا , یاد را خـ بـ ـا : ـ  عد رد  مرب ـ .  یم  هانپ  وت  هب  اهراک  یگدنکارپو  اه  هنیس  ياه  هسوسو 

يرون و میاپ  نییاپ  رد  يرون و  مرـسزارفرب  يرون و  مپچ  يوس  رد  يرون و  متـسار  تمـس  رد  يرو و  ـم نـ ـشو رد گـ يرون و  ما  هدیدرد  و 
يرونارم و  اعد :  رد  زین  (ع )  داجس ماما  نادرگ ـ .  گرزب  ارم  رون  هد و  رارق  يرون  مناجرد  میارب  يرون و  مرـس  تشپ  يرون و  میور  شیپ 

ما ـ ما میآرد ـ .  هب  تاهبـش  کش و  زا  نآ  وترپرد  مبای و  هار  اه  یکیراـت  رد  نآ  هطـساو  هب  مرادرب و  ماـگ  مدرم  ناـیم  رد  نآ  اـب  اـت  شخب 
ار زامن  نم   : دومرف دو  يا خـ ـی هـ حو زا  یکی  رد  لجوزع  يادخ  بدنج ,  رـسپ  يا  بدنج : ـ  نب  هّللادبع  هب  شراف  ـ ـس رد  ع ـ )   ) قدا صـ

دوخ زورو  دزرو  يرادن  ـتـ ـش ـ یو يا نـفـس خـ ـش هـ هاو ـ خزا ـر مـن  طا هب خـ دنک و  یگداتفا  نم  یگرزبربارب  رد  هک  مریذـپ  یم  یـسک  زا 
هدز راتفرگ و مـصـیـبـت  رب  دناشوپب و  ار  هنهربو  دنک  ریس  ار  هن  ـ سر ـد و گـ شور ـی نـفـ گرز نا مـن بـ ـ گد ـ یر ـ فآ رب  دنارذگب و  نم  دای  اب  ار 

ـی نادا رد نـ ـم و  هد رار مـی  يرو قـ ـکـی نـ یرا ـ ترد شیارب  دبات  یم  دیشروخ  نوچ  شرون  یسک  نینچ  دهد  هانپ  ار  ـب  یر دروآ و غـ ـم  حر
یم ار  شباوج  نم  دـناوخ و  یمارم  مرامگ  یم  وا  زا  ینابهگن  ار بـه  ـم  نا ـتـگـ ـشر ـ فو منک  یم  تیامح  ار  وا  دوخ  تزع  اب  ییاناد ,  ملح و 
هویم هن  هک  تسا  سودرف  ياه  غاب  تیاکح  نوچمه  نم  دزن  رد  هدـنب  نیا  تیاکح  منک  یم  شیاطع  نم  دـهاوخ و  یم  زیچ  نم  زا  مهد و 

هک ینامز  ناورهن : ـ  هعقاو  زا  دعب  دوخ  لیاضف  زا  ندر  دا کـ رد یـ ع ـ )   ) ما عـلـی ـ ما دنک ـ . یمرییغت  اه  نآ  عضو  هن  دکـشخ و  یم  شیاه 
نا کـه ـ مز نآ  متشاد و  رب  رس  نم  دنتشاد  ورف  دوخ  كال  رد  رس  همه  هک  هاگ  نآو  متساخرب  مالـسا  يرای  هب  نم  دندوب , ناوتان  ناناملـسم 

 . متفر شیپ  ادخ  رون  اب  نم  دنداتسیا  همه  هک  تقو  نآ  رد  مدمآ و  نخس  هب  نم  دندوب , نکلا  هـمـه 

. دزاس نشور  ار  شلد  ادخ  هک  یسک 

دومرف (ص )  ادـخ لوـسر  دـمآ  یم  (ص )  ربماـیپ يوـس  هب  تشاد  نت  رب  یچوـق  هدـشن  یغاـبد  تسوـپ  هک  یلاـح  رد  ریمع  نب  بعـص  مـ  ـ
یم اهاذغ  نیرتهب  وا  هب  اه  نآ  دوب و  شنیدلاو  شی  وا پـ هک  مدوب  دـهاش  نم  تسا  هتخاس  نشور  ار  شلد  دـنوادخ  هک  يدرم  هب  دـیرگنب  :
ربما پـیـ دینیب ـ . یم  هک  دـناشکاج  نیا  هب  ار  درم  نیا  شلوسر  ادـخ و  هب  تبحمو  قشع  اما  دـندناشوپ , یم  وا  رب  اه  سابل  نیرتمرنو  دـنداد 
هدـش انتعا  یبایند  هب  نانچ  نم  سفن  درک :  ضرع  تسیچوت ؟  نامیا  تقیقح  تسا : ـ  یقیقح  نمؤمدرک  اـعدا  هک  يدرم  هب  (ص ـ )  ادـخ

ما هداتـسیا  مراـگدرورپ  شرع  ربارب  رد  ییو  ـ گو ار مـی بـیـنـم  خزود  تشهب و  راـگنا  تسا و  ناـسکی  مرظن  رد  نآ  يـالط  گنـس و  هـک 
 ( ع  ) قداص ما  ـ ما تسا ـ .  هتخاس  نشور  نامیا  رون )  ) هب ار  شلد  دنوادخ  هک  تسا  يا  هدنب  نیا  راد , هگن  ار  تلاح  نیا  دومرف :  ترـضح 

نییاپ شرس  دز و  یم  ترچ  هک  داتفا  دجـس  رد مـ یناوج  هب  شمـشچ  زامن  زا  دعب  دناوخ  مدرم  اب  ار  حبـص  زامن   ( (ص ادخ لوسر  يزور  : 
ضرع تسا ؟  هنوگچ  تلاح  ینالف ,  دومرف :  وا  هب  (ص )  ادخ لوسر  تشاد  هدات  ـ فا دوگ  ینامشچو  فیحن  یندب  درز و  یگنر  داتفا , یم 
تقیقح تسا ,  یتـقیقح  ار  ینیقیره  دومرف :  درک و  بجعت  وا  هتفگ  زا  (ص )  ادـخ لوسر  ما  هدیـسر  نیقی  هب  نم  ادـخ , لوـسر  يا  درک : 

و  ) يراد هد  ـ نز هب شـب  ار  مبش  هدنکفا و  مناج  هب  هودنا  هک  تسا  هـمـیـن یـقـیـن مـن  اد , لو خـ ـ سر يا  در :  ضر کـ عـ تسیچ .  وت  نیقی 
یب تسا  نآ  رد  هـچ  نآ  اـی و  ـ ند ـفـس مـن بـه  نو تـسا  هدـناشک  يراد )  هزور  و   ) ندیـشک یگنـشت  هـب  ار  مـمرگ  ياـهزور  و  تدا )  عـبـ

هدمآ درگ  باسح  يارب  مدرمو  هدش  اپرب  باسح  هب  یگدیـسر  يارب  هک  منی  ـی بـ مار مراگدرورپ  شرع  ییوگ  هک  اج  نآ  ات  هتـشگ  تبغر 
نامیارون هب  ار  شلد  دنوادخ  هک  تسا  يا  هدنب  نیا ,   : دومرف دوخ  باحـصا  هب  (ص )  ادـخ لو  ـ ـسر متـسه .  اه  نآ  نایم  رد  زین  نم  دـنا و 

رد تداهش  دنوادخ  نک  اعد  ادخ , لوسر  يا  درک :  ضرع  ناوج  شاب .  رادیاپ  دوخ  لاح  نیارب  دومرف :  وا  هب  سپـس  تسا  هتخاس  نشور 
زا دعب  تفر و  نوریب  ربمایپ  هارمه  یگنج  رد  هک  تشذگن  یتدـم  درک  اعد  وا  يار  بـ (ص )  اد لوسر خـ دـیامرف  نم  يزور  ار  امـش  باکر 

. دوبدیهش نیمهد  دیسر و  تداهش  هب  رفن  هن 
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 . هرهچ رون  لد و  رون 

نداد هقدص  رد  ار  نآ  متسج و  ار  طارـص  زارذگ  متفای و  نتـسیرگ  ندیـشیدنا و  رد  ار  نآ  متـسج و  ار  لد  ییانـشور  ع :)   ) قداص ماما   ـ
ناراد هدـنز  بـش  ارچ  لاؤـس :  نـیا  هـب  خـساپ  رد  (ع ـ )  داجـس ما  ـ ما متفاـی ـ .  بـش  زاـمنرد  ار  نآ  متــسج و  ار  هرهچ  تیناروـن  متفاـی و 

 ( : ع  ) یلع ماما  تسا ـ .  هدناشوپ  ناشتماق  رب  دوخ  رون  زا  دنوادخ  دنا و  هدرک  تولخ  ادـخ  اب  نانآ  نوچ  دنتـسه : ـ ؟ نامدرم  نیرتوروکن 
ۀلیل رد  یتـح  درک :  ضرعاوـک  نبا  مدرکن  كرت  ار  بش  زاـمن  زگره   , تسا روـن  بش  زاـمن  دوـمرف :  (ص )  ربماـیپ مدینـش  هـک  یناـمز  زا 

ار بش  هک  نانآ  لاح  هب  اشوخ  میوگب ,  امش  هب  ار  یتقیقح  : ـ  دوخ موق  هب  زرد  ـ نا رد  ع ـ )   ) مـسـیـح ریرهلا ـ . ۀلیل  رد  یتح   : دومرف ریرهلا ؟
ما عـلـی ـ ما دنزیخ ـ . یمرب  بش  یکیرات  رد  هک  اریز  , دنروآ یم  تسد  هب  ار  یگـشیمه  ییانـشور  هک  یناسک  دـننانیا  دـننارذگ  تدابع  هب 

. دننام ناما  رد  وت  تسد  زا  مدرم  ودریگ  ییانشور  تلد  دوش و  روراب  تا  هشیدناات  نیزگ  یشومخ  رایس  بـ (ع : ) 

 . تسا هارمه  يرون  اب  یتسرد  رما  ره 

هاگره تسا ـ .  ییانـشور  رون و  زامن , (ص : )  ادـخ ربمایپ  يرون ـ .  یتسرد  رما  ره  اـب  تسا و  یتقیقح  یقح  رما  ره  اـب  ع : )   ) یلع ماـما   ـ
وا يارب  تمایق  زور  رد  ریت  نآ  دـنک , باترپ  ادـخ  هار  رد  ریت  کی  هکره  دـشاب ـ . ییانـشور  تمایق  زور  ردوت  يارب  نآ  ینک ,  هرمج  یمر 

نیا ندیباوخ  ماگنه  سک  هـر  هتخودـنا ـ .  تیارب  نامـسآ  رد  تسا و  رون  وت  يارب  نیمزرد  نآ  هک  نآرق  توالت  داب  وت  رب  دـشاب ـ . يرون 
هک دریگ  ندـیبات  مارحلا  دجـسم  ات  يرون  شیارب  دـحاو ,))  هلا  مکهلا  امنا  یلا  یحوی  مکلثم  رـشب  انا  امنا  لق   : )) دـناوخب شرخآ  اتار  هیآ 

, دنک هدنز  ار  یناملسم  قح  نآ  هلیـسو  هب  ات  دهدب  یقح  تداهـش  سک  هـر  دننک ـ . رافغتـساوا  يارب  دادماب  ات  یناگتـشرف  رون  نآ  نایمرد 
بـسن مان و  هب  ار  وا  قیـالخ  ودـشخرد  یم  شرون  دـنک  یم  راـک  مشچ  اـت  تسا و  ـی  نارو شا نـ هر  دـیایب کـه چـهـ یلاـح  رد  تماـیقزور 

ـش نو ند خـ ـ ـش هتخیر  زا  اـی  دـناسربوا  هب  ار  یناملـسم  قـح  نآ  هلیـسو  هـب  اـت  دـهدب  یقح  تداهـش  هـر کـس  ع : )   ) ـم لا عـ دنـسانشب ـ .
مان هب  ار  وا  قیالخ  دشخرد و  یم  شرون  دنک  یم  راک  مشچ  ات  تسا و  ینارون  شا  هرهچ  هک  دیایب  یلاح  رد  تمایق  زور  دـنک , يریگولج 

نابهگن هک  یـسک  دشاب :  رو  هطوغادخ  مظعا  رون  رد  دـشاب , هتـشاد  سک  ره  هک  تسا  زیچ  راهچ  (ص : )  ادـخ ربمایپ  دنـسانشب ـ . بسن  و 
دیوگ دسر , وا  هب  یتبیصم  هاگره  متسه و کـسـی کـه  ادخ  هداتسرف  نم  تسین و  ادخزج  يدوبعم  هک  دشاب  نیا  هب  نداد  تداهـش  شراک 

هانگ و هاگره  هک  یـسکو  نیملاعلا  بر  هّللدـمحلا  دـیوگ :  دـبای , تسد  یتم  ریخ و نـعـ هب  هاگره  هک  یـسک  نوعجار و  هیلااـنا  هّلل و  اـنا  : 
 . هیلا بوتا  هّللارفغتسا و   : دیوگ دنک , ییاطخ 

 . تمایق رد  نانمؤم  رون 

ناـنآ هب   ) تـسا ناود  ناشتـسار  بناـج  هـب  اـه و  نآ  شیپاـشیپ  ناـشرون  هـک  ینیب  ار مـی  ـن  مؤ نا مـ ـ نز نادر و  زور کـه مـ نآ   :. )) نآرق
نامه تسا  نیا  دـینادیواجا  نآ هـ رد  ـت ,  ـسا ناور  اـهرهن  نآ  ناـتخرد )   ) ریز زا  هک  تسا  ییاـه  غاـب  امـش  یناـگدژم  زورما  دـنیوگ ): 

میریگرب یکدنا )   ) ناترون زا  ات  دـیهد  تلهمار  ام  دـنیوگ : ـد  نا هدروآ  نا  ـمـ یا هک  یناسک  هب  قفانم  نانزو  نادرم  زور  نآ  گرزب  یبایماک 
شنطاب تسا :  يا  هزاورد  ار  نآ  هک  دوش  یم  هدز  يراوید  نانآ  نایم  هاگ  نآ  دینک  تساوخرد  يرون  دـیدر و  سپ گـ زاب   : دوش یم  هتفگ 

 , تماـیق زور  رد  مهیدـیا : ـ ))  نیب  مهروـن  یعـسی   )) هیآ هراـبرد  ع ـ )   ) قداـص ماـما  دراد ـ .)) باذـع  هب  يور  شرهاـظ  تسا و  تمحر 
 ( (ع دا ما سـجـ ـ ما دنیآ ـ . یم  دورف  دوخ  یتشهب  ياه  لزنم  رد  هک  نآ  ات  دنک  یم  تکرحاه  نآ  تسار  بناج  زا  ور و  شیپ  زا  نانمؤمرون 
رد نامزیخاتـسر و  ماگنهو  ام  ياهروگ  رد  یتخاس ,  ناور  ام  ياه  نابزرب  هک  ار  ناهرب  يرگنـشور  نایب و  رون  نآ  , اراـگدرور پـ ـا :  عد رد 
رب ـ ما پـیـ نادرگب ـ .  ترخآو  ایند  باذـع  زا  ام  ینمیا  هیام  نامتلذ و  هنام  تزع  بجوم  هد و  رارق  ییانـشور  ام  يارب   , ناـمگرم یگدـنز و 
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زور ات  نکن  ملظ  سک  چیه  هب  میآ : ـ  رشحم  هب  ییانشورو  رون  اب  تمایق  زور  رد  مراد  تسود  نم  درک :  ضرع  هک  يدرم  هب  (ص ـ )  ادخ
ياهرـس نانآ   , سپ دیریگ  الاب  ار  ناتیاهرـس  دیامرف :  یم  یلاعت  كرابت و  دنواد  ها خـ نآ گـ يوش ـ .  روشحم  ییانـشور  رون و  رد  تمایق 

گرز کـه هو بـ کی کـ هزادنا  هب  دهد  یم  يرون  یکی  هب  دهد , یم  رون  اه  نآ  هب  ناشلامعا  هزادنا  هبدـنوادخ  دـنر و  الاب مـی گـیـ ار  دوخ 
یم تسد  هب  ییامرخ  تخرد  نوچ  هک  دوش  یم  هداد  يرون  یکی  هب  دوش , یم  هداد  نیا  زا  رتکچوک  يرون  یکی  هب  دود , یم  وا  شیپاشیپ 

هک دوش  یم  هداد  شیاهاپ  تصـش  هزادنا  هب  يرون  اه  نآرفن  نیرخآ  هب  هک  نآ  ات  دوش  یم  هداد  نیا  زارتکچوک  يرون  يرگید  هب  دریگ و 
هانپ ردار  دوخ  کی  ره  یگنهرب  زا  هک  دـید  دـش  دراو  تسدـیهت  نارجاهم  زا  یهور  بـر گـ دوش ـ . یم  شوماـخ  هاـگ  دـشخرد و  یم  هاـگ 

زوررد ـل  ما روـن کـ هب  تسدـیهت  نیرجاـهم  يا  ارامـش  داـب  هدژم  دوـمرف :  دـناوخ  یم  نآرق  ناـنآ  يارب  ـی  یرا ـد و قـ هد رارق مـی  يرگید 
. دیور یم  تشهب  هبرگناوت  نامدرم  زا  رتدوز  تسا ,  لاس  دصناپاب  ربارب  هک  زور , فصن  کی  امش  تما ,  قـیـ

 . مدرم

 . مدرم

مدرم ددرگ ـ . یم  زاب  شرگید  تمسق  دوش  هدیچیپ  نآ  زا  یتمسق  هاگره  هک  دنتسه  راموط  يورریواصت  دننا  مدر مـ مـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
همدـقم يراک  رد  مدرم  نتفر  ورف  تسا ـ .  نوگانوگ  ناشیاه  هویم  اما  دـنوش  یم  يرایبآ  بآ  کـی  زا  یگمه  هک  دنتـسه  ناـتخرد  دـننام 

 . هافر تلادعو و  تینما  دنراد :  زاین  اه  نآ  هب  مدرم  همه  هک  تسا  زیچ  هس  ع : )   ) قداص ماما  تسا ـ .  نآ  شیادیپ 

. دنتسه نداعم  دننام  مدرم 

نآ نیرته  مـال نـیـز بـ ـ ـسا رد  دـنا  هدوب  مدرم  نیرتـهب  تیلهاـج  رد  هک  یناـسک  سپ ,  دـیبای  یماـه  ندـعم  ار  مدرم  (ص : )  ادـخ ربماـی  پـ  ـ
مدرم همه  زا  نآ ,  هب  ندمآرد  زا  شیپ  هک  تسا  یسک  مالسا )   ) رما نیا  رد  مدرم  نیرتهبرامش  زا  دنشاب و  هدیمهف  اناد و  هاگره  دنتسهاه ,

الط و ياه  ندعم  نوچ  ییاه  ند  مدر مـعـ مـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دننایور ـ . ود  مدرم  نیرتدب  هلمج  زا  تسا و  هتـشاد  یم  رتشوخان  ار  نآ 
مدرم زا  دوخ  ناـیاتمه  داـب  امـش  رب  تسا ـ .  راد  هشیر  لیـصا و  زین  مالـسا  رد  تسا  هتـشاد  تلاـصا  تیلهاـج  رد  هکره  سپ  دنتـسه  هرقن 

. دیبای یم  نانیا  نایم  رد  ار  رهاوج  ياه  ناک  هک  اریز  هعماج ,  طسوتم  تاقبطو 

 . قوقح رد  مدرم  يربارب 

ات مدرم  ع : )   ) یلع ماما  دـنناسکی ـ . هناش  ياه  هنادـنددننامه  مدرم  (ص : )  ادـخ ربمایپ  دـنناسکی ـ . قح  ربارب  رد  مدرم  ع : )   ) یلع ماـما   ـ
كاروخ مهرد و  يرادقم  ناسکی  هب  یلاوم ,  زا  يرگید  برع و  یکی  نز ,  ود  هب  ع )   ) نینمؤملا ریما  دنربارب ـ . ناسکیرگیدکی و  اب  مدآ 
نادـنزرف يارب  ئیف  نیا  رد  نم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دوـمرف :  ترـضح  تسا  مجع  نز  نیا  متـسه و  برع  ینز  نم  تـفگ :  برع  نز  داد 

همه هکلب  يزینک ,  هن  دروآ و  ایند  هب  يا  هدنب  هن  ع )   ) مدآ مدرم ,  يا  ع : )   ) ما عـلـی ـ ما منیب ـ .  یمن  يرترب  قاحسا  نادنزرف  رب  لیعامـسا 
نآ رد  یبوخ  هب  دـسر و  یـشیامزآو  ـالب  ار  هک  ره  سپ ,  دروآرد  رگید  یخرب  تمدـخ  هب  ار  امـش  زا  یخرب  دـنواد  اـما خـ دـندازآ  مدرم 

میسقت ناسکی  هب  دیفسو  هایس  نایم  ار  نآ  ام  تسا و  هدیـسر  یلام  هک  دینادبدهن  تنم  لجوزع  يادخ  رب  نآ  رطاخ  هب  دیابن  , دنک يرادیا  پـ
تسین .  رفن  ود  امش  زج  یسک  شروظنم  تفگ :  ریبز  هحلط و  هب  ناورم  درک . میهاوخ 
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مهرد هس  زین  وا  هب  ترض  حـ دمآ , یهایس  مالغ  وا  زا  دعب  تخادرپ  رانید  هس  راصنا  زا  يدرم  هب  داد  رانید  هس  سک  ره  هب  ع )   ) ماما سپ , 
؟  یهد یم  رارق  ناسکیار  وا  نم و  الا  حـ مدر ,  دازآ کـ ار  وا  زورید  هک  تسا  یمالغ  نیا  نینمؤملا ,  ریما  يا  تفگ :  يراـصنادرم  نآ  داد 
 : تلص نب  هّللادبع  متفاین ـ .  قاحسا  نادنزرف  هب  تبسن  ییرترب  لیعامسا  نادنزرف  يارب  اما  متسیرگن ,  ادخ  باتکرد  نم  دومرف :  ع )   ) ماما

نامالغ تساوخ و  ار  شیاذـغ  هرفـس  يزور  مدو  ناشیا بـ هارمه  ناسارخ  هب  (ع )  اضر ترـضح  رفـس  رد  نم  تفگ :  خـلب  یلاها  زا  يدرم 
یتخادنا یم  يا  هناگادـج  هرفـس  اه  نیا  يارب  شاک  موش ,  تیادـف  مدرک :  ضرع  نم  درک  عمج  هرفـس  نآرود  ار  دوخ  هایـس  ریغ  هایس و 

ـ .  تسا لامعا  هب  شاداپ  تسا و  یکی  ردـپ  تسا ,  یکی  ردام  تسا ,  یکی  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ   ! شاـب شوماـخ  دومرف :  ترـضح 
تسشن شرانک  رد  درک و  مالـس  وا  هب  دروخرب  قارع )  ) داوس یلاها  زا  يرظنملا  هیرک  درم  هب  (ع )  رفعج نب  یـسوم  هک  تسا  هدش  تیاور 
شیارب ار  نآ  تسا  رـضاح  دـیآ  شیپ  يزاین  یلکـشم و  يو  يارب  هچنانچ  هک  تشاد  راهظا  سپـسو  درک  وگتفگ  يو  اب  ینالوط  یتدـم  و 

ـش مـی جئاو زا حـ سپـس  ینیـش و  در مـی نـ ـن مـ یا دز  نـ هـّللا ,  لو  ـ ـسر ـن  با یـ در :  ضر کـ تر عـ ـ ـض ـی بـه حـ ـص ـخـ ــش دزاـس . فرطرب 
وا دومرف :  تر  حـضـ دنک .! ؟) اضاقت  تساوخرد و  دیایب و  امش  تمدخ  رد  دیاب  و   ) تسارتدنمزاین امش  هب  وا  ـی کـه  ترو رد صـ ـی ,  ـسر پـ

و ع )   ) مدآ ینعی   , ناردپ نیرتهب  درب  یم  رـس  هب  ادخ  نیمزرـس  ردو  تسا  ردارب  ام  اب  ادخ  باتک  مکح  هب  تسادخ و  ناگدـنب  زا  يا  هدـنب 
هک دنیبب  ار  ام  هاگ  نآ  دنک و  وا  دنمزاین  يراک  ردار  ام  هنامز  يزور  دـیاش  تسا و  هداد  دـنویپ  مه  هب  اروا  ام و  مالـسا  ینعی  نایدا  نیرترب 

 . مینک یم  ینتورف  شربارب  رد  زورما  میتخورف و  یگرزب  وا  رب  زورید 

 . مدرم ياه  هورگ 

ناریـش دنفـسوگ  كو و  گس و خـ هابور و  گرگ و  ریـش و  دـنوش :  یم  میـسقت  هورگ  شـش  هب  ام  راگزور  رد  مدرم  (ع : )  داجـس ماما   ـ
اه گرگ  دوشن  عقاو  یـسک  بولغم  دـنک و  هب  ير غـلـ ـگـ ید رب  دراد  تسود  اه  نآزا  کی  ره  هک  دـنیایند  نارادـمامز  نارایرهـش و  نامه 
نآ زا  دنـشورفبدنهاوخ  یم  هاگره  دننک و  یم  ییوگدـب  نآزا  دـنرخب  ار  ییالاک  دـن  ـ هاو هاگره مـی خـ هک  دنتـسهامش  ناناگرزاب  نامه 

گس دنرادن  يداقتعا  لد  رد  دنیوگ  یم  هچ  نآ  هبو  دنروخ  یم  دوخ  نید  قیرط  زا  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  ناهبور  دنن  فیرعت مـی کـ
نامه ناکوخ  دـنراذگ  یم  مارتحا  نانآ  هب  نا  ـ ـش ـ نا ـ بز رـش  زا  مدرم  دـننک و  یم  سراپ  مدرم  رب  دوخ  ناـبز  اـب  هک  دنتـسه  یناـسک  نآاـه 

هک دنتـسه  نانمؤم  نامه  نادنفـسوگ  دـننک و  یم  تباجا  دوش  ییاشحف  هب  توعد  نانآ  زا  یتقو  هک  دنتـسه  اه  نآ  لاثماو  درمان  ناـمدرم 
هابورو و گرگ  ریش و  يا  هدع  نایم  رد  دنفسوگ  کی  زادننکش  یمار  ناشناوختساودنروخ  یمار  ناشتـشوگو  دننیچ  یم  ار  ناشیاهمـشپ 
نئاخ و ياهگرگ  راکم و  ناهبور  هدنیابر و  ياه  نغزدننام  دب , ناگدـنب  يا  ع : )   ) حـی ـ ـس مـ تسا ـ . ؟  هتخاس  يراک  هچ  كوخ  گس و 
دییابر و یم  یهورگ  دننک , یم  دوخ  ياهراکـش  اب  ناگدنرد  نیا  هک  دـینک  نآ  مدرم  اب  ودیـشابن  محر  یب  هدـنرد و  ياهر  ـیـ ـش افو و  یب 
ناـگرزب و ودوب  هفوک  دجـسم  رد  يزور  ع )   ) یلع ما  ـ ما دـینک ـ . یم  ییاـفو  یبو  تناـیخ  مدرم  هب  یهورگ  دـینز و  یم  گـنرین  یهورگ 

راکوکین  , میرب یم  رس  هب  ساپـسان  يا  هنامز  ورجک و  يراگزور  رد  ام  مدرم ,  يا  دو :  ـ مر ترـضحدنتشاد فـ روضح  زین  مدرم  ناسانـشرس 
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یمنار هچ  نآ  میرب و  یمن  يا  هرهب  میناد  یم  هچ  نآزا  دیازفا  یم  شتوخن  یشکرس و  رب  زور  رهرگمتس  دوش و  یم  هدرمش  راکدب  نآ  رد 
نانآ هچ  نآ  هک  دنتسه  یناس  لوا کـ ـتـه  سد دنا .:  هتسد  راهچ  مدرم  و  میسرت .  یمن  دیایندورف , ام  رب  ات  ییالب  چیه  زا  میسرپ و  یمن  میناد 
مود ـتـه  سد تسا .  ناشتورث  لام و  یمک  ناشریـشمش و  يدنک  نانآ و  ینورد  فعـضدراد  یم  زاب  نیمز  رد  داسف  هنتف و  يراکهبتزا و  ار 
دنا هدرک  جیسب  ار  دوخ  ياه  هدای  هراو هـا و پـ هتخاسراکشآ و سـ ار  شیوخ  يدب  رش و  هدیشک و  نوریب  ماین  زا  ریشمش  هک  دنتسه  یناسک 

یـسرک رب  نتـسشن  ای  يا و  هتـسد  رب  يرـالاسای  یلاـنم ,  لا و  ندروآ مـ ـت  ـسد هب  رطاـخ  هب  هتخاـس و  هداـمآ  بوشآ  هنتف و  يارب  ار  دوخ 
دنوادخ دزن  هچ  نآ  ياج  هب  ار  نآو  ینادب  دوخ  ناج  ياهب  ار  ایند  هک  تسا  ییادوسد  ـد و چـه بـ نا ـتـه  شاذ اپ گـ ریز  ار  ناشنید  يربنمو , 

دنروآ تسد  هب  ار  ترخآ  , ایند راک  اب  ات  دنتسین  نآ  رب  دنیوج و  یم  ار  ایند  ترخآ  راک  اب  هک  دنتسه  یناسک  موس  هتـسد  ینیزگرب .  يراد 
ناشیاه نماد  ندرک  عمجاب  دنهد و  یم  ناشن  راقو  اب  ار  دوخ  نتشادرب  مدق  هتسهآ  اب  و  دننک , یم  ییامن  نتورف  ناشیاهرس  نتخادنا  ورف  اب 

يارب يا  هلیـسوار  ادـخ  هدرپ  دـننک و  یم  رهاـظت  يراکتـسرد  يرادـتناما و  هب  دـنهد و  یم  هولج  یـسجن  زا  هدـنزیهرپو  كاـپ  ار  شیوـخ 
ماقم و بلطزا  ار  نانآ  تاناکما ,  بابسا و  نتشادن  ینوبزو و  فعض  هک  دنتسه  یناسک  مراهچ  ـتـه  ـسد دنهد .  یم  رارق  ناهانگ  باکترا 

يدنـسرخ ـت و  عا ار قـنـ نآ  مان  دـنا و  هدـنام  یقاب  دـنراد  هک  یلاح  هب  دـیآ  یمنرب  ناشیا  زا  يراک  هک  ور  نآ  زا  هتخاـس و  رود  تسا  ـ یر
ـن یا زا   ) و دنتـسین . تعانقو  دـهز  لها  دـنرادن و  رارق  مارآ و  زور  بش و  هک  یلاـح  رد  دـنا , هدروآرد  نادـهاز  ساـبل  هب  ار  دوخو  هداـهن 

سرت هتــس و  ور بـ فـ ـیـا ) ند ـن  یا تاذ  ـ لزا  ) ار ناشناگدـید  هاگتــشگزاب  داـی  هـک  دـننام  یم  یقابدـنچ  ینادرم  میرذــگ )  ـهـا کـه بـ هور گـ
 , هتشگ روهقم  ناسرت و  يرگید  تسا ,  هدیزگ  تلزع  جنک  هتخیر  مدر گـ زا مـ یکی  تسا ,  هتخاس  ناور  ار  ناشیاه  کشارشحم  يارحص 

ـی مر ـ ـس هب  یمانمگ  رد  نارگمتـس )  زا  سرت  و   ) هیقترطاخ هب  تسا و  دنمدرد  نیگ و  ـ هود ـ نا ير  ـگـ ید  , ـت ـسا هدز  ماگل  شوماخ و  یکی 
ناشیاه لد  هتـسب و  ناشیاه  ناهد  , دـنا ـتـه  فر ورف  خـلت  روش و  ییایرد  رد  هک  تسا  نا  ـت چـنـ ـسا ـتـه  فر ار گـ ار فـ نا  ـ نآ يراو  ـد و خـ نر بـ

هتشگ برق  یبو  راوخ  مدرم )  نایم  رد   ) هک دنا  هدش  روهقم  نادنچ  ـد, نا هد  ریگلد شـ هتسخ و  دنا  هداد  زردنا  دنپ و  سب  زا   , تسا حورجم 
ـه لا زا تـفـ رت  تسپ  رتکچوک و  امـش  هدید  ردایند  هک  دیاب  سپ ,  تسا  هتفرگ  یتساک  ناشرامـش  هک  هدش  هتـش  ناشیا کـ زا  يردق  هب  دنا و 

دوخ ناینیـشیپ  لاح  زا  ـد , ـشا مد قـیـچـی بـ ياه  هزیر  زا  رتزیچان  و  تسا )  هتفر  یمراک  هب  تسوپ  یغابد  يارب  هک   ) مل ـ ـس ـت  خرد گر  بـ
زا ماشه ,  يا  مکح : ـ  نب  ماشه  هب  زرد  ـ نا رد  ع ـ )   ) ـم ظا ما کـ ـ ما دنریگ ـ . دنپ  امـش  زور  لاح و  زا  ناگدنیآ  هک  نآزا  شیپ  دـیریگ  دـنپ 

يرگید سوـه  شوغاـمه  تکـاله و  هـطرو  رد  هداـتفا  یکی  ـد :  نا ـتـه  ـسد را  نآ چـهـ رد  مدر  اریز مـ شابرذـحرب ,  نآ  لـها  اـیند و  نـیا 
يزارف و ندرگ  هلیـسو  ار  شیوـخ  شنادو  یناد  نآرق  دوـش و  شیب  شرورغ  ربـک و  دـیازف  شـشناد  هچ  ره  هـک  ناوـخ  نآر  وجـشناد و قـ

دراد تسود  درامـش و  کچوک  تسا  رتم  وا کـ زا  تدابع  رد  ار  سک  ره  هک  یناداندباع  یموس  دزاس  دوخ  ناتـسدورف  رب  ندومن  یگرزب 
ای تسا ,  ناوتاـنای  اـما  دراد  ياـپ  رب  ار  قـح  دراد  تسود  هک  قـح  هار  ـنـا بـه  ـشآ ياـناد  دنمـشنیب  یمراـهچ  دـننک و  میرکتو  میظعت  ار  وا 

دوخراگزور و درف  نیرتهب  وا  تسا  هدزمغ  كانهودـناور و  نیا  زا  ددـنب و  راـک  هب  دـناد  یم  دـمهف و  یمار  هچ  نآ  دـناوت  یمن  بولغم و 
ای درب , یم  جـنر  رقف  زا  هـک  یــشیورد  زج  اـیآ  نـکفیب ,  يرظندو  فار خـ ـ طا مدر  بـه مـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما تـسا ـ .  ناـنآ  نیرتدــنمدرخ 
هک یـشکرس  اـی  دزادرپ , ارادـخ نـمـی  قح  شیوـخ  لاـم  رب  ندوزفا  يارب  هک  یلیخب  اـی  , دـنک یم  ادـخ  تم  نار نـعـ ير کـه کـفـ ـگـ ناو تـ

دنیاـجک امـش ؟ ناگتـسیاش  ناـکین و  دـنیاجک  ینیب ؟  ار مـی  يرگید  سک  تـسا ,  نیگنـس  اهزردـنا  دـنپ و  ندینـشزا  وا  شوـگ  ییوـگ 
هک نیا  هن  ایآ  دندوب ؟ هتسراو  كاپ و  ناشمسرو  هار  رد  راگزیهرپ و  ناشراک  بسک و  رد  هک  نانآ  دنیاجک  امش ؟ ناگدنشخب  ناگدازآ و 
وا يوس  هب  یگمه  مییادخ و  نآ  زا  همه  ام  سپ ,  دندیچوک . ؟ دنتسب و  رب  تخر  دولآ  جنررذگدوز  يارـس  تسپ و  يایند  نیا  زا  یگمه 
زا يریگولج  يارب  یسک  هن  دیآ و  یمرب  نآ  رییغت  راکنا و  ددصرد  یسک  هن  اما  تسا ,  هدیدرگ  راکـشآ  يراکهبت  داسف و  میدرگ  یم  زاب 
 ! تاهیه دیـشاب ؟ وا  ناتـسود  نیرتزیزع  دیوش و  وا  راوجمه  دنوادخ , كاپ  يارـس  رد  دیهاوخ  یم  شور  نیا  اب  ایآ  دـنک  یم  یمادـقا  نآ 
اه یبوخ  هب  هک  یناسک  رب  اد  تنعل خـ دیـسر  ناوتن  وا  يدونـشخ  هب  ادـخ  زا  تعاطا  اب  زج  تفرگ و  وا  زا  ناوتن  بیرفاب  ار  ادـخ  ـت  ـش بـهـ
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ما ـ ما دـندنب ـ . یم  راک  هب  ار  اه  نآ  دوخو  دـنراد  یم  زاب  اـه  یتشز  زا  هک  یناـسک  دـننک و  یم  كرت  ار  اـه  نآ  دوخ  دـنهد و  یم  ناـمرف 
اوـقت و هـب  رهاظتمدــباع  يرگید  سوهاـب  شوغاـمه  تکـاله و  هـطرو  رد  هداـتفا  ناداـن  یکی   : دــنا هتــسد  راــه  مدر چـ مـ ع : )   ) قدا صـ
دنور و هار  شرـس  تشپ  مدرمدراد  تسود  هک  یملاع  رگید  هس  دوش  هدوزفا  شرورغ  ربک و  رب  دنک  تدابع  رتشیب  هچ  ره  هک  يراگزیهرپ 
وا تسا  بولغمای  درادن  تردق  ییاناوت و  ای  اما  دراد , اپرب  ار  قحدراد  تسود  هک  قح  هب  ـنـا  شآ ياناد  مراهچ  دننک  شیاتـس  حدم و  وا  زا 
نا ـ نآ زا  يا  ـتـه  سد  : ـد نا ـتـه  ـسد را  مدر چـهـ مـ ع : )   ) ـن ـس ما حـ ـ ما تسا ـ .  شیوخ  هنامز  مدرم  نیرتدنمدرخو  دوخ  راگزور  درف  نیرتهب 

مراهچ هتـسد  دنرادن و  قالخا  اما  دندنم  هرهب  يرادنید  یکینزا و  يا  هتـسدو   ) دنرادن  ( يرادنیدای یک  زا نـیـ  ) يا هر  ـد و بـهـ نراد قال  ـ خا
قالخا مه  هک  يا  هتسد  ودنمدرم  نیرتدب  نانیا  قالخا و  هن  دنراد و  حالص  وریخ  زا  يا  هرهب  هن  هک  دنتسه  یناسک  دنردنا  يدوبان  کـه بـه 

یکی دنهورگ :  راهچ  مدرم   : تسا هدمآ  ترـضح  نآ  زا  رگید  يربخ  رد  دنمدرم . نیرتهب  نانیا  دندنم ) هرهب  حالـصو  ریخ  زا  مه  دنراد و 
هن دراد و  قالخا  هن  يرگید  درادـن  يا  هرهب  حالـصو  ریخ  زا  اما  دراد , قالخا  یکی  درادـن  قـالخا  اـما  تسادـنم ,  هرهب  حالـص  ریخ و  زا 

نیا تسا ,  دـنم  هرهب  حالـصو  ریخ  زا  مه  دراد و  قـالخا  مه  یمراـهچ  تسا و  مدرم  نیرتدـب  نیا  تـسا و  دـنم  هرهب  يرادـن  ـ ید ریخزا و 
ـنـمـا هار یسک  نینچ  دناد  یم  هک  دناد  یم  دناد و  یم  هک  تسا  يدرم  یکی  دنا :  هتسد  راهچ  مدرم  ع : )   ) موصعم تسا ـ .  مدرم  نیرترب 

شرایــشه تـسا ,  ـل  فا ـی غـ ــس نـینچ کـ دـناد  یم  هـک  دـناد  یمن  دـناد و  یم  هـک  تـسا  يدرم  يرگیددـینک  يوریپ  وا  زا  تساـناد ,  و 
هک تسا  يدرم  یمراهچ  دین و  ـش کـ یا ـ ناد ـت ,  ـسا نادا  ـی نـ ـس نینچدناد کـ یمن  هک  دناد  یم  دناد و  یمن  هک  تسا  يدرم  یموسدینک 

ینابردنمشناد دنا :  ـتـه  سد مدر سـه  مـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما دینک ـ . شداشرا  تسا ,  هارمگ  یسک  نینچ  دناد  یم  دنک  یم  لایخ  دناد و  یمن 
یم ییوس  هب  يداب  ره  اب  دـنتفا و  یم  هار  هب  یگناب  ره  یپ  رد  هک  ییاپ  رـس و  یب  نادر  ـخـ با ـ نو يراگتـسر  تاجن و  ریـسم  رد  يوجـشناد  , 

در و دو کـ ـیـنـه خـ ـس هرا بـه  ـ ـشا ـپـس  ـس تر  ـ ـض حـ دنیوج . یمن  هانپ  يراوتـسا  هاگیاپ  هب  دنریگ و  یمن  ییانـشور  شنادرون  زا  دـنیارگ ,
هتبلا يرآ ,  دومرف :  سپـس  متفای  یم  یناگدـنریگارف  نآ  يارب  شاک  تسا ,  هتفهن  یناوارف  شناد  اج  نیا  رد  سوسفا !  سوس !  ـ فا  : دو ـ مر فـ
ياه تمع  دـنزاس و بـا نـ یم  ایند  هلیـسو  ار  نید  نانآزا  یخرب  اریز  دنتـسین , ناـنیمطا  دروم  اـما  مسانـش ,  یمار  یـشوهزیت  كریز و  دارفا 
ههبـش نیلوا  اب  دنزرو و  یمدانع  تقیقح  قح و  لها  اب  رگید  یخرب  وا  باتکرب  قح  ياه  تجح  اب  دنیوج و  یم  يرترب  وا  ناگدنب  ربادـخ 

تذلریـسا هکلب  وس , نادب  هن  دنور و  یم  وس  ـن  یا دو و نـه بـه  ـ ـش نازور مـی  ناشلد فـ رد  دیدرت  کش و  شتآ  , دیآ شیپ  ناشیارب  هک  يا 
دننام یم  رتشیب  هدنرچ  تاناویح  هب  دنرادن , يا  هرهب  نید  زا  دنیزودنا , تورث  لام و  يروآدرگ  هتفیش  اهتوه , ـ ـش رادربنامرف  مار و  دنیاه و 
يارب ناهربو  لیلد  اب  هک  یناسک  دوجو  زا  نیمز  هتبلا  يرآ ,  دریم . یم  زین  شناد  نادنمـشناد  گرم  اب  هک  تسا  نینچ  نیا  ناسنا ,)  هب  اـت  )

كدنا ناشرامـش  نانیا  دنام  یمن  یلاخ  زگره  دورن , نیب  زا  شناگدنب  رب  ادخ  ياه  تجح  ات  دنزیخ  یماپ  هب  وا ) نید  نتـشاد  اپرب  و   ) ادخ
يرابدربو تسوا  تعیرـش  نید  دـنمدرخ , راکبانو :  نادان  دـنمدرخ , دـنا :  هتـسد  ـه  ـس مدر  مـ دـننیرتدنمجرا ـ . دـنوادخ  دزن  نکیل  تسا , 

دو و ار شـ ـ یذ پـ دو , هاگرهو بـشـنـ دیوگ  تسرد  دیوگ  نخس  هاگره  دهد و  باوجدنسرپب  وا  زا  هاگره  وا  تلصخ  ندیشیدنا  وا و  تشرس 
هجوتم یکین  راک  هب  ار  وا  هاگره  نادان  دـهد  ناشن  يرادافو  , دـنک نانیمطا  وا  هب  یـسک  هاگره  دـیوگ و  تسار  , دـن لو کـ ها نـقـل قـ ـ گر هـ

یم نادان  دنراداو  ینادان  هب  اروا  رگا  دنک و  یم  كرت  ار  نآ  درادرب , تسد  یبوخ  راکزا  دـنهاوخ  وا بـ زا  هاگره  دزرو , یم  تلفغ  دـننک ,
تنایخوت هب  يراپس ,  تناما  وا  هب  رگا  دنک  یمن  كرد  دننامهفبوا  هب  مه  رگا  دمهف و  یمن  شدوخ  دیوگ , غورددنک  لوق  لقن  رگا  دوش ,

جرخ هب  یگنرکی  یهاوخریخوت و  هب  تبـسن  ینک ,  دامتعا  وا  هب  رگا  دوش و  وت  یماندبو  گنن  ثعاب  ینک ,  ینیـشنمه  وا  اب  رگا  دنک , یم 
دهد و خساپ  ـنـد , یو نخسوا گـ اب  هک  هاگ  نآ  دنمدرخ  راکبان  درخبان و  دنمدرخ ,  : دنا هتسد  نادر سـه  مـ ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دهد ـ . یمن 

لقنو  ) دیوگ ثیدح  هاگره  دراد و  هلجع  نت  ـخـن گـفـ ـس ياربدرخبان  دوش  اریذپ  دونـشب  هاگره  دـیوگب و  تسرد  , دـیوگب نخـس  هاگره 
وت هب  يراپـس )  ودب  یتناما  و   ) ینک دامتعا  وا  هب  رگا  راکبان  دهد  ماجنا  ار  نآ  دـنراداو , ـتـش  ـشز راک  هب  رگا  دـنک و  شومارف  دـنک ) لوق 

نایعیـش زا  یکی  لاؤس  هب  خـساپ  رد  ع )   ) يرکـسع ماما  دوش ـ . وت  راع  گـنن و  ثعاـب  ینک ,  وگزاـب  ینخـسوا  يارب  رگا  دـنک و  تناـیخ 
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شنیب اب  یکی  دنا :  هتـسد  دنچ  نم  هرابرد  مدرم  تسا و  دنمدرخ  صخـش  تقیق  رد حـ دنوادخ  بطاخم  تشون :  هعیـش ,  فالتخا  هرابرد 
تـسا رود  هب  دیدرت  کش و  زا  , دزیوآ یم  هشیر  هخاش  هب  دنز و  یم  رد  گنچ  قح  هب  دراد و  یم  رب  مدق  تاجن  هار  رد  تسا و  تریـصبو 

جوم ایرد  جوم  اب  هک  دنتسه  يا  هتـسشن  ایرد  هب  نوچ  نانیادنا  هتفرگن  ارف  شلها  زا  ار  قح  مود ,  هق  طـبـ درب . یمن  هانپ  یـسک  هب  نم  زج  و 
اب قح  عفد  قح و  لها  اب  تفلاـخم  ناـشراک  دنتـسه , ناطیـش  هضبق  رد  موس ,  هق  طـبـ دـنریگ . یم  مارآ  نآ  نتفرگ  مارآ  اـب  دـنراد و  یمرب 

اریز راذگاو , دوخ  هب  دور , یم  پچ  تسار و  ار کـه بـه  نآ  پـس ,  دشاب . یماه  نآ  ینورد  تداسح  زا  یـشان  ناشراک  نیاو  تسا  لطاب 
ورارسا ندرک  شاف  زا  راهنز , دروآ  یم  درگ  ار  اه  نآ  یشالت  نیرت  ـمـع کـنـد بـا کـمـ جر ار سـ دو  نادنفـسوگدهاوخب خـ ناپوچ  رگا  هک 

هقبط میتسه ,  نانآ  زا  ام  دنیام و  زا  يا  هقبط   : دنا هقبط  هس  مدرم  ع : )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دنیدوبان ـ . هیام  ود  ره  نیا  هک  زیهرپب  یبلط  تسایر 
مان هب  مه  يا  هقبط  و  دننک ) یموربآ  ههجو و  بسک  شیوخ  يارب  ام  هب  دوخ  ندنابسچ  اب   ) ـتـه مـی کـنـنـد سارآ ار  دو  ام خـ هطساو  هب  يا 
يا هدع  فیدرمهو و  ربارب  نانگمه  دنوش , یم  يرادربنامرف  هک  ینارتهم  دنا :  هقبط  هس  یلک  روط  مدر بـه  مـ دـنروخ ـ . یمار  رگیدـکی  ام 

وا ششناد  ملع و  هک  ییاناد  دنز , یم  زابرس  نتخومآزا  هک  ینادان  دنا :  هتسد  مدر سـه  مـ دنزرو ـ . یم  ینمشدو  هلباقم  رگیدکی  اب  هک  مه 
 , تسا رادروخرب  تورثو  لام  زا  یکی  دنا :  هتـسد  ـه  ـس نادر  مـ دـنک ـ . یم  راک  شترخآو  ایند  يارب  هک  يدـنمدرخ  تسا و  هدرک  رازن  ار 

هدش هدیرفآ  هنوگ  هس  نایمدآ  ناه ,  (ص : )  ادخ ربمایپ  تساه ـ .  نآ  نیرترب  نیا  و  يرونخس )  و   ) نابز زا  يرگیدو  ماقم  هاج و  زا  یکی 
یم ورف  ناشمـشخ  مـه  دوز  دـنریگ و  یم  مـشخ  دوز  یـضعب  دـننک  یم  شکور  دوز فـ دـنیآ و  یم  مـشخ  هـب  رید  ناـنآ  زا  یــضعب  دـنا : 

دنریگ یم  مشخ  رید  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  نیرتهب  هک  دینادب  دننک  یم  شکور  ـر فـ یدو ـنـد  یآ دوز بـه خـشـم مـی  رگید  یخربودنیـشن 
ار یـسک  نینچ  دـنک  یم  راک  ایند  يارب  ایند  رد  یکی  دـننک :  یمراک  هنوگود  ایند  رد  مدرم  ع : )   ) یلع ماـما  دـننک ـ . یم  شکورف  دوز  و 

رمع یسک  نینچ  تسا  رطاخ  هدوسآ  شیوخ  یتسدیهتزا  اما  دراد , يرادان  رقف و  میب  شناگدنامزاب  يارب  هتـشاد ,  زاب  شترخآ  زا  شیایند 
یب ردقم  يزور  ار  یـسک  نینچ  دنک  یمراک  ایند  زا  دعب  يار  ـیـا بـ ند رد  يرگید  دنارذگ  یم  نارگید  هب  ندـناسر  دوس  هار  رد  ار  شیوخ 

دنموربآ دنوادخ  هاگشیپرد  یـسک  نینچ  دشاب  هتـشاد  مه  اب  ار  يارـس  ود  ره  ودریگرب  هر  نا بـهـ ود جـهـ ره  زا  سپ  دسرب  یـششوک  چیه 
رگید تسا و  نیدوریپ  هک  نآ  یک  یـ ـد :  نا ـتـه  ـسد ود  مدر  مـ دـیامرف ـ . غـیرد  نآ  ندروآرب  زا  هک  دـهاوخن  ادـخزا  یتجاـح  چـیه  تسا و 
هنوگ ود  مدرم  (ع : )  اضر ماما  یتجح ـ .  ییانشور  هنو  تسا  یتنس  ناهرب  هن  ناحبـس  دنوادخ  بناج  زاار  وا  تسا ,  راذگتعدب  هک  یـسک 

زا دادعت  هچ  ینک  یم  رکف  : ـ  بلاغ نب  قاحـسا  هب  ع ـ )   ) قداص ما  ـ ما دبای ـ . یمن  هک  يا  هدنیوج  دنک و  یمن  هدنـسب  هک  يا  هدیـسر   : دنا
هب هاگان  هبدوشن  هداد  ناشیا  هب  نآ  زا  رگا  دندرگ و  یم  دونـشخدوش  هداد  نانآ  هب  لاوما )   ) نآ زا  رگا  دنتـسه (( :  هیآ  نیا  قادصم  مدرم 

 . دنتسه مدرم  موسودزا  شیب  نانیا  دومرف :  شدوخ  سپس  ترضح   : دیوگ یم  يوار  دنیآ ؟)) یم  مشخ 

 . تسین مدرم  زا  هک  نآ 

كاوسم هک  ار  نانآ بـیـفـکـن کـسـی  رامش  زا  : ـ ؟ دنمدرم رامش  رد  همه  قیالخ  نیا  ایآ  درک :  ضرع  هک  يدرم  هب  ع ـ )   ) قدا ما صـ ـ ما  ـ
یتاعوضوم رد  هک  یسک  دزادرپ , یم  هدوهیب  طبر و  یب  ياهزی  هب چـ هک  یسک  دنیـشن , یم  وناز  راهچ  گنت  ياج  رد  هک  یـسک  , دنز یمن 

شعضوو رس  یتبیـصم  نودب  هک  یـسک  دزادنا , یم  يرامیبرتسب  رد  ار  دوخ  تهج  یب  هک  یـسک  دنک , یم  هلداجم  ثحب و  دناد  یمن  هک 
هب هک  یـس  کـ تفلاخم کـنـد , دنناتـسادمه  نآ  رب  اه  نآ  همه  هک  یتقیقح  هرابرد  دوخ  ناراـی  اـب  هک  یـسک  دـشا , نا بـ ـ ـش ـ یر هدـیلوژ و پـ
هیال هیال  نآ  ياه  هتسوپ  هکدنام  یم  گنلخ  هب  یـسک  نینچ  دشاب , هرهب  یب  نانآ  هتـسیاش  کین و  ياهراک  زا  اما  دلابب  دوخ  ناردپرخافم 
نانآ هکلب  نایاپراچدـننام و  رگم  دنتـسین  نانیا   : )) تسا هدومرف  لـجوزع  يادـخ  هک  تسا  ناـنچ  زین  دـسرب و  شزغم  هب  اـت  دوش  هتـشادرب 

((. دنرتهارمگ
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 . لوضف نامدرم 

مدرم زا  یتعامج  ماگن  ـن هـ یا رد  دندروآ  ع )   ) نینمؤملاریمادزن دح  ندرک  يراج  يارب  ار  يدرم  هرصب  رد  شردپ :  لوق  زا  یبوق  زا یـعـ  ـ
. دوش یم  يراج  وا  رب  دح  هک  تسا  يدرم  تفگ :  تسیچ ؟  تیعمج  نیا  نیبب  ربنق , يا  دومرف :  ماما  دنداتفا  هار  هب  ترـضح  نآ  فرط  هب 
دـب و ياه  هنحـص  رد  زج  هک  ییاـه  هرهچداـب  شوخاـن  دومرف :  درک , هاـگن  ناـنآ  تروص  هب  ترـضح  دـندمآ و  کـیدزن  هدـع  نآ  نوچ 

 . نک رود  نم  زا  ار  نانآ  ربنق , يا  دنتسه  لوضف  یتعامج  نانیا  دنوش , یمن  هدیددنیاشوخان 

 . سانسن اهامن و  مدرم  مدرم , 

روتسد ع )   ) نیسح ماما  هب  ترضح  دنمادک ؟ سانسن  دنتسه و  یناسک  هچ  اهامن  مدرم  دنتسیک , مدرم  دیـسرپ :  ع )   ) یلع ما  ـ ما زا  يدر  مـ  ـ
يادخ ور  نیمه  زا  میتسه  ام  مدرم  هک  نادـب  هد ,  ربخ  مدرم  زا  ارم  یتفگ :  هک  نیااما  دومرف :  ع )   ) ترـضح دـهدب  ار  درم  نآ  باوجداد 

هک تسا  یـسک   ( (ص ادـخ لوسر  دـیوش )) هناور  زین  امـش  دـنوش  یم  هناور  مدرم  هک  اج  نامه  زا   : )) تسا هدومرفدوخ  باتک  رد  لاـعتم 
زا مـا نا  ـشـ یاو دنتـسه  ام  نارادتـسود  نایعیـش و  نامه  نانآ  هک  نادب  دنتـسیک , اهامن  مدرم  یت :  ـن کـه گـفـ یا ـا  ما و  درک . هناور  ار  مدرم 
هچ سانـسن  یتـفگ :  هک  ـن  یا ـا  ما و  تسا .))  نم  زا  وا  دـنک  يوریپ  نم  زا  هک  ره  سپ   : )) دوـمرف  ( ع  ) مـیهاربا ور  نـیم  زا هـ ـتـنـد و  ـس هـ

دنتـسی نا نـ ـنـ یا  :)) دو ـ مر ـپـس فـ ـس در و  هرا کـ ـ ـشا مدر  هب جـمـعـیـت مـ دوخ  تسد  اب  و  دنتـسه , مدرم  هدوت  نامه  نانآ  دنتـسه , یناـسک 
((. دنرتهارمگ ناشیا  هکلب  نایاپراچ و  دننام  رگم 

. اهامندرم

ياج زا  نانآ  اما  تخیگنارب  داهج  هبار  مدرم  يا  هبطخ  رد  دینـش , ار  رابنارهـش  هب  هیواعم  هاپـس  هلمح  ربخ  هک  یماـگن  هـ ع )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
امـش شاک  تسا  ناسورعون  درخ  دـننام  هب  ناتیاهدرخ  ناکدو و  نوچ کـ ناتیاه  هشیدـنا  , درمان نایامندرم  يا  دومرف :  ترـضح  , دـندیبنجن

ار امـش  ادخ  دناشن  راب  هب  هودـنا  مغ و  دروآ و  دوخ  اب  ینامیـشپ  مسق ,  ادـخ  هب  هک  ـی  یا ـنـ ـشآ مدـش ,  یمن  انـشآ  امـش  اب  مدـید و  یمنار 
ینامرفان و ابو  دـیدناشون  نم  هب  یپاـیپ  ار  هودـنا  مغ و  ياـه  هعرجو  دـیدرک  مشخ  زا  زیربل  ار  ما  هنیـس  كرچزا و  هدـنکآ  ار  ملد  دـشکب !

نایم يرواددنـسم  رب  هک  یـسک  فصو  رد  ع ,)   ) یلع ماما  دـیتخاس ـ . رثا  یب  هابت و  ارم  ریبدـت  يار و  يراـی ,  کـمک و  زا  نتـسش  تسد 
مهارفدوـخ رد  ار  یناداـن  لـهج و  زا  یهوـبنا  هک  تسا  يدرم  ـگـر  ید و  دراد : ـ  ار نـ را  نیا کـ یگتـسیاش  هـک  یلاـح  رد  دنیـشن  یم  مدرم 

تـسا روک  مدرم  نایم  یتشآ  حلـص و  داجیا  هار  رد  دباتـش , یم  یهارمگ  هنتف و  ياه  یگریترد  دزات , یم  ـت  ما نا  ـ نادا نایم نـ رد  هدروآ , 
 . تسین شیب  ینادان  هک  یلاح  رد  دنمان  یم  دنمشناد  ار  وا  نایامن  مدرم  ,

 . نامیا ظاحل  هب  مدرم  تاقبط 

لزا شا نـ هدا  ـتـ ـسر رب فـ ادـخ  ار  هچ  نآ  دودـح  هک  نیا  هب  رت و  تخـس   ( نارگید زا   ) قافن رفک و  رد  برع ,  نا  ـیـنـ ـش ـه نـ یدا بـ  :. )) نآرق
یم هنیزه  ادخ ) هاررد   ) ار هچ  نآ  هک  دنتـسه  یناسک  نانیـشن  هیداب  نآ  زا  یخربو  تسا  میکح  ياناد  ادخ  دنرتراوازـس و  دـننادن , هدرک , 

تساناد و ياونـش  ادخ  داب و  نانآرب  دب  دماشیپ  دنرب  یم  را  ـتـظـ نا يا بـد  ـ هد ـ ما ـ ـش امـش پـیـ ياربو  دنناد  یم  دوخ ) يارب   ) یتراسخ دننک ,
اد دز خـ بر نـ هیام تـقـ دننک  یم  قافنا  ار  هچ  نآ  دنراد و  نامیا  نیسپاو  زور  ادخ و  هب  هک  دنتسه  یناسک  نانیشن  ـه  یدا ـ بزا رگید )  ) یخرب
هک دروآرد , شیوخ  تمحر  راوج  رد  ار  ناشیا  ادـخ  يدوز  هب  تساه  نآ  برقت  هیام  قاـفنا  نیا  هک  دـینادب  دـنناد  یم  ربماـیپ  ياـهاعدو 
نآ هب  دناوخ , یم  ناشیارب  ار  نآ  ربمایپ  میدرک و  یم  لزان  نانابز  برع  ریغ  زا  یک  ار بـر یـ نآ  ـر  گا و   ((. )) تسا نابرهم  هدـنزرمآ  ادـخ 
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ـد نزرو لخب مـی  امش  زا  یخرب  سپ  دیا  هدش  هدناوخ  ارفادخ  هار  رد  قافنا  يارب  هک  دیتسه  یمدرم  نامه  ـمـا  ـش ((. )) دندروآ یمن  نامیا 
ياج ادخ )  ) دیباترب يور  رگا  دیدن و  ـ مزا امـش نـیـ تسا و  زاین  یب  ادخ  هنرگ )  هدـیزرو و( لخب  دوخ  نایز  هب  اهنت  دزرو  لخب  ـر کـس  هو

دنا هتسد  شش  مدرم  : ـ  رایط نب  ةز  بـه حـمـ ع ـ )   ) قدا ما صـ ـ ما دوب ـ .)) دنهاوخن  امـش  دننام  هک  داددهاوخ  امـش  زا  ریغ  یمدرم  هب  ار  امش 
لها یکی )   :) سیونب دومرف :  مسیونب ؟  هچ  مدرک :  ضرع  يرآ  دومرف :  مسیوـنب ؟  ار  نآ  دـیهد  یم  هزاـجا   : مدرک ضرع  دـیوگ :  یم  وا 
رادر ار بـا کـ بو  رادرک خـ دـندرک و  فارتـعا  شیوـخ  ناـهانگ  هب  هـک  ینارگید  و   : )) سیوـنبو (( 16  )) نایخزود ناـیتش و  زا بـهـ دـیعو 

 : سیونب و  دومرف :  تساـه  نیازا  یکی  (( 17  )) یـشحو دومرف :  دنتـسه ؟ یناسک  هچاه  نیا  مدرک :  ضرع  دیوگ :  هزمح  دـنتخیمایبد )) بـ
 : سیونب و  دومرف :  (( دریذـپ یم  ار  ناشیا  هبوت  ای  دـن و  باذ مـی کـ ـ عار نا  ـ نآ یـا  تسادـخ :  رما  هب  فوقوم  ناشراک )   ) هک ینارگید  و  ))

يو یهار بـه سـ هن  دنراد و  رفک  يوس  هب  يا  هراچ  هن  (( دنباین یهار  دنناوتن و  ییوج  هراچ  هک  یتسدورف  ناکدو  نانز و کـ نادرم و  رگم  ))
 : مدرک ضرع  دیوگ :  یم  هزم  نا حـ ـیـ فار ـ عا سیونب :  و  دومرف :  درذگرد )) ناشیازا  ادـخ  هک  تسا  دـیما  سپ   )) دـننک یم  اد  نا پـیـ ـمـ یا

ببـس هب  درب , خزود  هب  ار  اه  نآ  دـنوادخ  ـر  گا ـت پـس ,  ـسا ـر  بار نآد هـا بـ کین و بـ ياـهراک  هک  یمدرم  دومرف :  دنتـسیک ؟ ناـیفارعا 
هتفر مه  يور  هک  دنهورگ  شـش  مدرم  تسا :  هدمآ  ـگـر  ید ير  ـبـ خرد تسوا .  تمحر  رـس  زا  درب , ناشتـشهب  هب  رگا  تسا و  ناشناهانگ 
هداد خزود  تشهب و  هدـعو  ناشیا  هب  دـنوادخ  هک  دنتـسه  هدـعو  ود  لـها  ناـشیا  یهارمگ و  رفک و  ناـمیا ,  دـندرگ :  یمرب  هورگ  هس  هب 

یناسک , در ـ یذ ار مـی پـ نا  ـ نآ هبوت  ای  دنک و  یم  ناشباذـعای  تسادـخ  تسد  هب  ناشراک  هک  یناسک  ناناوتان ,   , نارفاک نانمؤ ,  مـ ـت :  ـسا
هور مدر بـه شـش گـ مـ 18 ـ . ))  )) فارعا لها  دـنا و  هتخیمآ  مه  هب  دـب  رادرک  اب  ار  کین  رادرکو  دـنا  هدرک  فارتعا  دوخ  ناهانگ  هب  هک 

 , شناهانگ هب  هدننک  فارتعا  تسادخ ,  تسد  رد  شراک  هک  یـسک   , تسا مهبولق  ۀفلؤم  زج  هک  یـسک  فعـضتسم ,  : دنوش یم  میـسق  تـ
رادتسود و هک  دنتـسه  یناسک  یلاوم  میتسه ,  ام  اه  برع  رفاک  یلاوم و   , برع دنا : هنوگ  هس  مدرم  ع :)   ) مظا ما کـ ـ ما نمؤم ـ .  یبصان و 

برع ام  نایعیـشو  میتسه  شیرق  ام  ع : )   ) قداص ماما  دزرو ـ . ینمـشد  اـم  اـب  دـیوج و  يرازیب  اـم  زا  هک  تسا  یـسک  رفاـک  دـنیام و  وریپ 
بـه (ع ـ )  داو ما جـ ـ ما دنتسه ـ . اپ  رس و  یب  مدرم  هیقب  دنتسه و  یلاوم  ام  نایعیش  میتسه و  برع  ام  تسا ـ .  برع  ریغ  ام  نمـشد  دنتـسه و 
 : مدرک ضرع  : دیوگ یم  رمع  دنـشاب  یم  جبه  ای  جـمه  مدرم  هیقبودنتـسه  ام  زا  ام  نایعیـش  میتسه و  برع  ام  میثخ : ـ  نب  دیعـس  نبرمع  مـ

دیآ رد  مالـسا  هب  تبغر  لیم و  اب  هک  نآ  ع : )   ) قداص ماما  هشپ ـ .  دومرف :  تسیچ ؟  جبه  مدرک :  ضرع  سگم  دومرف :  تسیچ ؟  جمه 
ما ـ ما دندیورگ ـ . مالسا  هب  تبغر  لیم  اب  یلاوم  دندش و  ناملـسم  سرت  زا  ناقفانم  دریذپب  ار  مالـسا  سرت  يور  زا  هک  تسا  یـسک  زا  رتهب 

دوش ناملـسم  راچان  هب  هک  تسا  یـس  زا کـ رتهب  دیآرد  مالـسا  هب  هنابلطواد  هکره  تسا و  برع  وا  دوشدـلوتم  ناملـسم  هک  ره  (ع : )  رقا بـ
ناملسم هک  ره  ع : )   ) قداص ما  ـ ما تسا ـ .  یلوم  سک  نیا  ددرگ  ناملسم  دوش و  هتفرگ  يریسا  هب  دوخ  كاخ  زا  هک  تسا  یسک  یلومو 

دازآ سپـس  ریـسا و  سکرهو  تسا  رجاهم  وا  دمآ  رد  مالـسا  هب  دـش  گرزب  هک  نآ  زا  دـعب  سک  ره  تسا و  برع  وا  دـشاب  هدـمآایند  هب 
ار ناـنآ  هک  درواـیب  ار  يدر  ـد مـ نواد يدوز خـ بـه   )) ـه یآ هرا  ـ برد دوش ـ . یم  بوسحم  ناـنآ  زج  یموق  ره  يـالومو  تسا  یلوم  وا  دوش ,

دیباترب يور  رگاو   , )) سیقرـسپ يا  سیق : ـ  نب  بوقعی  هب  تسا ـ .  یلاوم  دوصقم  دـنراد : ـ ))  یم  تسود  ار  وازین  ناـنآ  دراد و  تسود 
ـن مؤ مـ تسا ـ .  هدش  دازآ  یلاوم  نادنزرف  شدوصقم  دوب )) دنهاوخنامش  دننام  هک  داد  دهاوخ  امش  زا  ریغ  یمدرم  هبار  امـش  ياج  ادخ ) )

هتـسکش مهرد  ار  یهارمگ  نوچ  تسا ,  یمـشاه  نمؤم  تسا  هدیـسر  يدـنلب  یلاع و  ماـقم  هب  تخانـش  تفرعم و  رد  نوچ  تسا ,  يولع 
وا يور  هب  يدب  رش و  ياهرد  نوچ  تسا ,  مجع  نمؤمدراد  رار  ـ قا ـت  ـسا هدش  هتفرگ  ام  زا  هک  يزیچ  هب  نوچ  تسا ,  یـشرق  نمؤم  تسا 
 , تسا یطبن  نمؤم  تسا  هدـش  لزان  نشور  یبرع  نابز  هب  وا  باتک  تسا و  برع  وا  ربماـیپ  نو  چـ  , ـت ـسا برع  نمؤم  تسا  هدـشن  هتـسب 

يراصنا نمؤم  تسا  هدرک  يرود  ترجه و  اه  يدبو  ناهانگ  زا  نوچ  تسا ,  رجاهم  نمؤم  تسا  هدرک  طابنتـسا  ار  شناد  نو عـلـم و  چـ
رد لجوزع  يادـخ  نانمـشد  اب  نوچ  تسا ,  دـهاجم  نمؤ  تسا و مـ هداد  ترـصن  ار  شربمایپ  تیب  لـها  وا و  لوسر  ادـخ و  نوچ  تسا , 

. ریشمش اب  قح  تلود  رد  دنک و  یمداهج  هیقت  قیرط  زا  لطاب  تلود 
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 ((. هعما  )) هژاو ریسفت 

مدرماب نم  وگن :  دومرف :  هچ ؟  ینعی  هعما  مدرک :  ضرع  شاـبن  هعما  وگب و  ریخ  ناـسرب و  ریخ  : ـ  سنوی نب  لـضف  هب  ع ـ )   ) مظاـک ما  ـ ما  ـ
دب هار  دیابن  سپ  دب  هار  بوخ و  هار  درادن :  دوجو  رتشیب  هار  ود  مدرم ,  يا  دومرف :  (ص )  ادخ لوسر  مدرم  زا  یکی  لثم  مه  نم  متسه و 

هعما درک :  ضرع  شاـبن  هعما  وـگب و  ریخ  ناـسرب و  ریخ  سنوـی : ـ  نب  لـضف  نـیـز بـه  دـشاب ـ . بوـخ  هار  زا  رت  ینتـشاد  تسود  امـش  دزن 
رد حـقـیـقـت مدرم ,  يا  دومرف :  (ص )  ادـخ لوسر  مدرم  زا  یکی  لـثم  مه  نم  متـسه و  مدرم  اـب  نم  ییوگب :  دـیا  نـبـ دومرف :  تسیچ ؟ 

.! ؟  تسا بوخ  هار  زا  رتبوبحم  امش  دزن  دب  هار  هک  تسا  هدش  هچ  دب  هار  بوخ و  هار  دراد :  دو  ـ جو هارود 

 . باوخ

 . باوخ

تـسا جنر  دردزا و  ندوسآ  هیام  باوخ  ع : )   ) یلع ماما  19 ـ .)) ))  )) میدادرارق تحارتسا  شیاسآ و  هیام )   ) ار امـش  باوخ  و   :. )) نآرق
هیام توکـسو  حور  شیاسآ  هیاـم  نخـس  تسا و  نت  شیاـسآ  هیاـم  باوخ  ع : )   ) قداـص ماـما  تسا ـ .  گرم  نآ  ردارب ) و   ) خنـسمه و 

ار باوخ   , يراد هدـنز  بش  ع : )   ) يداه ماما  ندـب ـ .  يورین  ماوق و  هیام  تسازغم و  رایرهـش  باوخ ,  (ع : )  اـضر ماـما  درخ ـ . شیاـسآ 
باو ینعی خـ  ) دننک یم  یفرعم  نزغورد  ار  وا  شیاهایؤر  دناوخب , نیگنـس  هدعم  اب  هک  یـسک  ع : )   ) یل ما عـ ـ ما دـنک ـ . یم  رت  شخبتذـل 

ار وا  شیاه  باوخایوگ  سپ  دـنیآ  یم  رد  راک  زا  غورد  دـنک  لقن  نارگید  يارب  ار  اه  نآ  هاـگره  دـنیب و  یم  یع  ـ قاور غورد و غـیـ يا  هـ
 : تسا رایـسب  مه  اه  نآ  كدنا  هک  تسا  زیچ  راهچ  تسا :  هدـمآ  هدرک  تیاور  اعوفرم  حـلاص  هک  یثیدـح  رد  دـننادرگ ـ .) یم  وگغورد 

ـ .  تسا رایسب  مه  شکدنا  ینمشد  تسا و  رایسب  مه  شکدنا  يرامیب   , تسا رایسب  مه  شکدنا  باو  خـ ـت ,  سارا ـش بـسـیـ کد ـ نا ـش  تآ
, دنک یمنادیپ  يرادتناما  دوخ  يارب  هک  يدـنمتورث   , تسا ینوخ  نتخیر  رکف  رد  هک  یـسک  دـنرادن :  باوخ  رفن  جـنپ  ع : )   ) قداص ما  ـ ما

تـسا یلاـخ  شتـسد  دراد و  داـیز  يراکهدـب  هـک  یـسک  ددـنب و  یم  ناـتهب  غورد و  مدرم  هباـیند  زا  یلاـم  هـب  ندیـسر  يارب  هـک  یـسک 
 . تسا دوخ  بوبحمزا  ندش  ادج  هناتسآ  رد  هک  يرادتسودو 

 . گرم باوخ و 

قـبـض  ) ـت ـسا هدر  شباوخ نـمـ عقوم )   ) رد هک  ار  یحور  زین )  ) دناتـس و یمزاب  یمامت  هب  ناـشگرم  ماـگنه  ار  مدرم  حور  ادـخ   :. )) نآرق
زاب نیعم  یماگنه  اتار  اـه ) نـفـس   ) ـگـر ید يا  نآ هـ دراد و  یم  هاـگن  تسا  هدرک  بجاووا  رب  ار  گرم  هک  ار  یـسفن  نآ  سپ  دـنک ) یم 

تسا و گرم  ردارب  باوخ  (ص : )  ادـخ ربماـیپ  تسا ـ .))  ییاـه  هناـشن  دنـشیدنا  یم  هک  یمدرم  يارب  رما  نیا  رد  اـعطق  دتـسرف  یم  سپ 
. دنریم یمن  نایتشهب 

 . یباوخرپ زا  زیهرپ 

نب نامی  ـلـ ـس ردا  مـ دراذـگ ـ . یم  تسدـیهت  تمایقزور  رد  ار  دوخ  بحاص  یباوخرپ  اریز  , دـیزیهرپب ـی  باو ـ خر ـ پزا (ص :)  اد ـ خر ـبـ ما پـیـ  ـ
ـ . دراذـگ یم  تسدـیهت  تمایق  زور  رد  ار  ناسنا  بش ,  رد  یباوخرپاریز  زیهرپب , بش  رد  ندـیباوخ  دایز  زا  تفگ :  نامیلـس  هب  (ع )  دواد
رد ار  ـ یز ـخـن بـگـو , ـس زور کـم  باوخب و  مک  بش  بدنج ,  رـسپ  يا  بدنج : ـ  نب  هّللادـبع  هب  دوخ  شرافـس  رد  ع ـ )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما

باوخ اریز  زیهرپب , باو  زا خـ مد ,  ـ نزر فـ  : نا گـفـت ـلـیـمـ ـس هب  نامیلـس  ردام  تسین  نابز  مشچ و  زا  رت  ساپـس  مک  يوضع  یمدآ  ندـب 
ـ . دنادرگ یم  تسدیهت  دندنمزاین , دوخ  لامعا  هب  مدرم  هک  يزور  نآ  رد  ار  وت  دایز ) )
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تسارتروفنم ؟  وت  دزن  تا  هدنب  مادک  درک :  ضرع  ( ادخ هب   ( ) ع  ) یسوم (ع : )  رقا ما بـ ـ ما
هب ار  تنامـشچ  ع : )   ) مظاـک ماـما  دوش ـ . مک  شباوخ  دـسرتب , نوخیبش  زا  هک  ره  ع : )   ) یلع ماـما  زور ـ . هراـکیب  بش و  رادرم  دومرف : 

ماما دراد ـ . ترفن  راکیب  باوخرپ  هدـنب  زا  لـجوزع ,  دـنوادخ  دنتـسه ـ . ندـب  وضع  نیرت  ساپـساناه  مشچ  اریز  هدـم ,  تداـع  یباوخرپ 
یلع ماما  تسایند ـ .  نید و  نتفر  تسد  زا  ثعاب  یباوخرپ ,  دراد ـ . ترفن  دایز  يراکیب  یباوخرپزا و  لـجوزع ,  دـنوادخ  ع : )   ) قداـص

یم انف  داب  هب  ار  هاتوکرمع  باوخ ,  تسا  يراکبل  بـد طـ تسا ـ .  هدز  مهرب  ار  زور  تامیمصت  هک  هنابـش )  (ي  اه باوخ  رایـسب  هچ  (ع : ) 
دناوتن شزور  رد  هک  دـهد  تسد  زا  ار  يراک  دـشاب , دایز  شبـش  باوخ  هکره  درب ـ . یم  ناسنا  فک  زا  ار  یناوارف  شاداپ  رجا و  دـهد و 

. دنیب ناشیرپ  ياه  باوخ  , دباوخب دایز  هک  ره  ع : )   ) يرکسع ماما  دنک ـ . ناربج 

 . باوخ تقو  رد  نامسآ  هب  حاورا  نتفر  الاب 

يادـخ يو  ـ ـس ـن بـه  مؤ حور مـ اریز  دور , یمن  باوـخ  هب  تراـهط  اـب  زج  دـباوخ و  یمن  تباـنج  لاـح  رد  ناملـس  مـ ع : )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
دهد و یمرارق  دوخ  تمحر  هانپ  رد  ار  نآ  دشاب , هدیـسر  شلجا  هچنانچ  دهد و  یم  شتکربو  دریذـپ  یم  ار  نآ  ادـخ  دور و  یم  لجوزع 
هب (ع : )  رقاب ماما  دننادرگ ـ . یم  رب  شدـبلاک  هب  نانآو  دتـسرف  یم  دوخ  نیما  ناگتـشرف  هارمه  هب  ار  نآ  دـشاب , هدیـسرن  شلجا  زونه  رگا 

سپ دهد  تکرب  ار  نآ  ودرب  الا  نا بـ ـمـ سآ ار بـه  وا  حور  لجوزع  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دباوخن , ام  نایعیش  زا  يا  هدنب  چیه  دنگوس , ادخ 
رگا دـهد و  یم  رارق  شیوخ  شرع  هیاـس  رد  تشهب و  ياـه  غاـب  ردو  دوـخ  تمحر  ياـه  هنیجنگ  رد  ار  نآ  دـشاب , هدیـسر  شلجا  رگا  , 

دننادرگرب تسا  هدمآ  نوریب  نآ  زا  هک  يدبلاک  هب  ات  دتسرف  یمدوخ  نیما  ناگ  ـتـ شر زا فـ يا  ـتـه  ـسد هار  ار بـه هـمـ نآ  دشاب , ادعب  شلجا 
نا ـمـ سآ هب  گرم  عقوم  هچو  باوخ  ماگنه  رد  هچ  وت  نایعیش  حاورا  یلع ,  يا  ع : ـ )   ) یلع هب  (ص ـ )  ادخ ربمایپ  دریگ ـ . مارآ  نآ  رد  و 
هب لجوزع ,  يادخ  دزن  ناشتلزنم  هدهاشم  اه و  نآ  هب  قوش  زا  ناگتشرف ,  , دنرگن یم  هام  لاله  هب  مدرم  هک  هنوگ  نامه  دنور و, الا مـی  بـ

. دنرگن یم  ناشیا 

 . ندیباوخ بادآ 

 :. یگزیکاپ 1 ـ 

دیـسر وا  هـب  ناطیـش  زا  یبیـسآ  درک و  نـینچرگا  سپ  دـباوخن  اذـغ ) زا   ) برچ ياـه  تسداـب  امــش  زا  کـی  چـیه  (ص : )  ادـخ ربماـیپ   ـ
نآ ناطیـشاریز  دییوشب , تشوگ  يوب  اذغ و  ياه  یبرچزا  ار  دوخ  نا  ـ کدو ترو کـ ـ ـص ـت و  ـسد دنکن ـ . شنزرـس  ار  یـسک  شدوخزج 

. دنوش یم  تیذا  وب  نآ  زا  وا  لکوم  هتشرف  ود  دسرت و  یم  باوخ  رد  كدوکو  دیوب  یم  ار  تشوگ  یبرچ و  يوب 

 :. تراهط 2 ـ 

ـبـر ما پـیـ دـشاب ـ . شدجـسم  نوچ  وا  رتسب  بش  نآ  رد  دور , شرتـسب  هب  سپـس  دریگب و  ووضو )   ) تراـهط سکره  ع :)   ) قداـص ماـما   ـ
هکره ع :)   ) قداص ما  ـ ما دـیآ ـ . یم  رامـش  هب  دیهـشدنوادخ  دزن  دـسر  رد  شگرم  بش  نآ  رد  رگا  , دـباوخب وضو  اـب  هک  ره  (ص :)  ادـخ

فاحل نامه  هب  درادـنوضو , هک  دـیآ  شدای  رگا  ـت و  ـسوا دجـسم  هلزنم  هب  وا  رتسب  بش  نآ  رد  دور , شرتسب  هب  سپـسو  دریگب  تراهط 
ـ  دوخ باحـصا  هب  (ص ـ )  ادخ ربما  پـیـ دشاب ـ . لجوزع  يادخ  رکذو  زامن  رد  هتـسویپ  درک  نینچ  رگا  هک  دـنک , ممیت  , دـشاب هچره  دوخ ,

مادک دومرف : (ص )  ربمایپ اد  لو خـ ـ ـسر يا  مـن  در : ضر کـ عـ هّللا عـلـیـه ـ  ۀمحر  ناملـس ـ  تسا ؟  راد  هزور  هشیمه  امـشزا  کی  مادـک  :
زور ره  امـش  زا  کی  مادک  دومرفربمایپ : ادخ  لوسر  يا  نم  درک : ضرع  ناملـس  دـن ؟ يراد مـی کـ هد  ـ نز بش  ار  بش  مامت  امـشزا  کی 
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يا تفگ :  ـد و  ـش ـی  نا ـبـ ـص ربمایپ عـ باحـصا  زا  یکی  ماگنه  نیا  رد  ادخ  لوسر  يا  نم  درک : ضرع  ناملـس  دن ؟ هرودار مـی کـ نآر  قـ
 , نم تفگ :  تسا  راد  هزور  هشیمهامـش  زا  کی  مادک  يدومرف :  دشورفب  رخفامرب  دهاوخ  یم  تسا و  یناریا  يدرم  ناملـس  , ادـخ لوسر 

یتروص رد  نم ,   : تفگ وا  دنک  یم  يراد  هدنز  بش  ار  بش  مامت  امـشزا  کی  مادک  يدومر :  فـ درادـن , هزور  تاقوا  رتشیب  هک  یلاح  رد 
هک یتروـص  رد  نـم ,  تـفگ :  وا  دـنک  یم  هرودار  نآرق  زور  ره  امـش  زا  کـی  مادـک  يدوـمرف :  ـت  ـسا باو  رد خـ ار  ـب  ـش رتـشیب  هـک 

سرپب شدوخزا  میکح ,  ناـمقل  نوچ  یـصخش  هب  هچ  ار  وت   , نـالف يا  شوماـخ  دومرف : (ص )  ادـخ لوسر  تسا .  شوماـخ  اـهزوررتشیب 
نم اما  تفگ :  درم  ارچ  تف :  گـ يراد ؟  هزور  هشیمه  هک  یتفگن  وت  ایآ  ادخ ! هدنب  يا  تفگ :  ناملـس  هب  در  نآ مـ ـد  هد ار مـی  ـت  باو جـ

يادخ مریگ و  یم  هزور  زور  هس  هام  رد  نم  يدرک  رک  تسین کـه تـو فـ نانچ  تفگ :  ناملـس  يروخ ؟  یم  اذغ  اهزور  رتشیب  هک  ما  هدید 
تـسا نیا  منک و  یم  لصو  ناضمر  هام  هب  ار  نابعـش  نینچمه  دشاب ,)) نادنچ  هد  ار  وا  دروآ  یکین  کی  هک  ره   : )) تسا هدومرف  لجوزع 

رتشیبوت ـا  ما درم گـفـت :  ارچ  تفگ :  ناملـس  ینک ؟  یم  يراد  هدـنز  بش  ار  بش  ماـمت  هک  یتفگن  وتاـیآ  تفگ :  درم  یگـشیمه  هزور 
هک ره  دـیامر : مد کـه مـی فـ ـنـیـ ـش (ص )  اد لو خـ ـ ـسر مبیبح  زا  نم  يرادـنپ  یم  وت  هک  تسین  نانچ  تفگ :  ناملـس  یباوخ  یم  ار  بش 
وت ایآ  تفگ :  درم  مرب  یمرـس  هب  تراهط  اـب  ار  بش  ره  نم  دـشاب و  هدرک  يراد  هد  ـ نز بش  هک  تسا  ناـنچ  دـباوخب , تراـهطاب  ار  بش 
نا ـلـمـ ـس یتـسه  شوماـخ  ار  تزور  تاـقوا  رتـشیب  وتاـما  تفگ :  درم  ارچ  تفگ :  ناملـس  ینک ؟  یم  متخ  ار  نآر  زور قـ ره  هک  یتـفگن 

تیاکح نسحلاابا ,  يا  دیامرف : مـی   ( ع  ) هب عـلـی هک  مدینش  (ص )  ادخ لوسر  مبیبحزا  نم  ینک  یم  رکف  وت  هک  تسی  نا نـ چـنـ گـفـت : 
سک ره  تسا و  هدـناوخ  ار  نآرق  موس  کی  دـناوخب  ار  نآ  راب  کـی  سک  ره  هک  تسا  دـحا  هّللا  وه  لـق  تیاـکح  نم  تما  ناـیم  رد  وت 

ار وت  شنابز  هب  سک  ره  تسا و  هدرک  متخ  ار  نآرق  شدناوخبراب ,  هس  سک  ره  تسا و  هدـناو  ار خـ نآرق  موس  ود  دـناوخب  ار  نآ  رابود 
سکره تسا و  لماک  شنامیا  موس  ود  درادـب  تسودار  وت  شلد  نابز و  هب  سک  ره  تسا و  لماک  شناـم  ـ یا مو  ـ ـس دراد یـک  تسود بـ

قح هب  ارم  هک  نآ  هب  هک  دـنگوس  یلع ,  يا  تسا  هتخاس  لـماک  ار  ناـمیا  دـنک  تیراـی  شتـسداب  درادـب و  تسود  ار  وت  شلد  ناـبز و  هب 
باذع خزود  شتآ  هب  يدحا  نامگ  یب  دنتـشاد , یم  تتـسود  زین  ناینیمزدـنراد  تسود  ار  وت  ناینامـسآ  هک  ردـق  نامه  رگا   , تخیگنارب

 . تساخرب دش و  هتسب  شناهد  درم  نآ  مناوخ  یم  ار  دحا  هّللا  وه  لق  هبترم  هس  زور  ره  نم  دش و  یمن 

 :. ندرک تجاح  ياضق  3 ـ 

یب تبابط  زا  اه  نآ  نتـسب  راک  هب  اب  هک  مزوماین  وت  هب  راک  راهچ  ایآ  مدـنزرف ,  ع : ـ )   ) نسح ترـضح  دوخ  دـنزرف  هب  ع ـ )   ) یلع ما  ـ ما  ـ
ندروخ زا  يراد  اهتشا  زونه   , یشاب هنـسرگ  هک  یتقو  نیـشنم مـگـر  اذغ  هرفـسرب  دومرف : نینمؤملا  ریما  يا  ارچ , درک : ضرع  يوش ؟  زاین 
یهاوخ زاین  یب  تبابط  زا  يدـنب  راک  هب  ار  اـه  نیا  رگا  نک  تجاـح  ياـضق  یباوخب  یتساوخ  هاـگره  وجب و  بوخار  اذـغ  شکب ,  تسد 

. دش

 :. زور لامعا  هب  یگدیسر  4 ـ 

يا هدروآ  تسد  هب  هچ  يا و  هدرک  دوخ  مکش  هناور  ییاذغ  هچ  زور  نآ  رد  هک  شیدنیب  یتفر  ترت  ها بـه بـسـ ـ گر هـ ع :)   ) قدا ما صـ ـ ما  ـ
 . يراد شیپ  رد  يداعم  درم و  یهاوخ  هکرآ  دای  هب  و 

 :. باوخ عقوم  رد  اعد  نآرق و  تئارق  5 ـ 
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. دزرمایب ار  وا  لاس  هاجنپ  ناهانگ  دنوادخ  , دناوخب ار  دحا )) هّللا  وه  لق   )) هروس دور  یم  دوخرتسب  هب  یتقو  سکره  (ص :)  ادـخ ربما  پـیـ  ـ
درامگبوا رب  هتـشرف  رازه  هاجنپ  لجوزع  دنوادخ  , دناوخب ار  دحا )) هّللا  وه  لق   )) هروس دور  یم  شرتسب  هب  یتقو  سکره  ع :)   ) یلع ماما   ـ

ربـق باذـع  زا  دـناوخب  ار  رثاـکتلا )) مکاـهلا   )) هروس باوخ  عـقوم  سکره  (ص :)  ادـخ ربماـیپ  دـننک ـ . يرادـساپ  يو  زا  بش  نآ  رد  اـت 
اهظفحاف اهتلـسرا  نا  و  اهل , رفغاف  یمانم  یف  یـسفن  تکـسما  نا  مهللا  : )) دـیوگب تفر  شرتسب  هب  امـش  زا  يدرف  هاگر  هـ دـنام ـ . ظوفحم 

نا ضرالاو  تاوامـسلا  کسمی  هّللا  نا   )) هیآ باوخ  ماـگنه  رد  یـسک  هاـگره  ع :)   ) مظا ما کـ ـ ما نیحلاـصلا ـ .))  كداـبع  هب  ظـفحتامب 
هب ندیباوخ  6 ـ  دوشن . بارخ  شرـس  رب  هناخ  زگرهدـناوخب  ار  اروفغ )) امیلح  ناک  هنا  هدـعب  نم  دـحا  نم  امهکـسما  نا  اتلاز  نئل  ـالوزت و 
اما دـنباوخ , یمو  دنـشک  یم  زارد  تشپ  هب  ع )   ) ناربماـیپ دراد : تروـص  راـهچ  ندـیباوخ  ع :)   ) یل ما عـ ـ ما تسار ـ .:  تسد  هب  اـی  تشپ 
پچ تسد  هب  ناگدازهاشو  ناها  دباوخ شـ یم  هلبق  هب  ور  تسار و  تسد  هب  نمؤم  تسا  لجوزع  يادخ  یحورظتنم  رادیب و  ناشنام  چـشـ
دیابن درم  دنباوخ ـ . یم  رمد  يا  هدز  تفآ  هناوید و  ره  وا و  ناردارب  سیلباو و  دـنناسر  مضه  هب  دـنروخ  یم  هک  ار  ییاذـغات  دـنباوخ , یم 

 . دیراذگن لاح  نآ  هبار  وا  دینک و  شرادیب  تسا ,  هدیباوخ  رمد  یسکدیدید  رگا  دباوخب  رمد 

 :. ندش رادیب  تقو  رد  اعد  7 ـ 

, ریدق ئش  لک  یلع  وه  مویقلا و  یحلا  میرکلا  میلحلا  هّللا  الا  هلا  ال  : )) دیوگب دش , رادیب  شباوخزا  امـش  زا  يدرف  هاگره  ع :)   ) یلع ماما   ـ
میظعلا و شرعلا  بر  نهیف و  ام  عبسلا و  نیضرالا  برو  نهیف  ام  عبسلا و  تاوامـسلا  بر  ناحبـس )  نیلـسرملا و( هلا  نییبنلا و  بر  ناحبس 

نم برلا  یبسح   , هّللا یبسح  : )) دـیوگب دزیخرب , هک  نآ  زا  شیپ  تسـشن ,  دـش و  رادـیب  باوخ  زا  هاـگره  و  نیملاـعلا .))  بر  هّللدـمحلا 
نامـسآ فارطا  هب  دش , رادـیب  بش  همین  امـش  زا  یکی  هاگره  و  لیکولا .))  معن  هّللا و  یبسح  تنک ,  ذـنم  یبسحوه  يذـلا  یبسح  دابعلا ,
یمدوخ رتسب  هب  هاگره  (ص )  ربمایپ ـفـه :  یذ حـ داعیملا ـ .)) فلختال  کنا  ضرالا  تاوامسلا و  قلخ  یف  نا  :)) دناوخب ار  هیآ  نیا  درگنب و 

هیلاو اـنتاما  اـم  دـعب  اـنایحا  يذـلا  هّلل  دـمحلا  :)) دومرف یم  دـش , یم  رادـیب  هاـگره  و  اـیحاو )) توما  مهللا  کمـساب  : )) دوـمرف یم  تفر , 
((. روشنلا

 . تین

 . تین

رت هتفایهر  یـسک  هچ  دـناد  یم  رتهب  امـش  راگدرورپ  دـنک و  یم  لمعدوخ  یندـب )  یناور و   ) راـتخاس بسحرب  سکره  بـگـو :  :. )) نآرق
هچ نآ  ماجنا  رد  یندـب  چـیه  ع :)   ) قداص ماما  دنتـسه ـ . اه  تین  هرمث  اهرادرک , تسا ـ .  راک  هدولاـش  تین ,  ع :)   ) یلع ماـما  تسا ـ .)) 
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هدوب نیا  ایند  رد  اه  نآ  تین  هک  دنوش  یم  نادیواج  شتآ  رد  ببـس  نادب  تقیقح  رد  نایخزود  تسین ـ .  ناوتان  دـشاب , يوق  نآ  رب  تین 
دننام یم  نادیواج  تشه  رد بـ ببـس  نادب  تقیقح  رد  نایتشهب  دننک و  ینامرفانار  ادـخ  هشیمه  يارب  ـنـد  ـشا ناد بـ ـ یوا نآ جـ رد  رگا  هک 
تین ببـس  هب  هورگ  ود  ره  یگنادواج  سپ  دـنن  ـت کـ عا ـ طا ار  ادـخدبا  يارب  دـننامب  یقاب  نآ  رد  رگا  هک  هدوب  نیا  ایندرد  اه  نآ  تین  هک 

هرابرد میهاربا ـ  نب  یلع  دوخ ـ . تین  هیاپ  رب  ینعی  دومرف : درک و  توالت  ار  هتلکاش ))  یلع  لمعی  لک  لـق   )) هیآ سپـس  ترـضح  تساـه 
زا میهاربا  نبرفعجزا  مردـپ  ـالیب )) ـ ـس يد  ـ ها ملعا بـمـن هـو  مکبرف  )) دوـخ تین  هیاـپ  رب  ینعی  هتلکاـش : ـ ))  یلع  لـمعی  لـک  لـق   )) هیآ

راـکو دتـسیاب  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  نمؤم  دوـش , تماـیقزور  نوـچ  دوـمرف : تر  ـ ـض نآ حـ هک  درک  ثیدـح  میارب  (ع )  اـضرلا نسحلاوـبا 
دنیب يزیچ کـه مـی  نیلوا  درگن و  یمدوخ  همانراک  رد  نمؤم  دهد  ناشن  وا  هب  ار  شلامعاو  دریگ  هدهع  هب  دنوادخ  دوخ  ار  وا  یـسرباسح 

شیاه یبوخ  سپس  دنیشن  یم  تش  ـ حو ـش  نا رد جـ دتفا و  یم  هزرل  هب  شندبو  ددرگ  یم  رب  شگنر  اه  نآ  هدهاشم  اب  تسادوخ  ناهانگ 
شینازرا دنوادخ  هک  ـی  باو ها بـه ثـ نآ گـ دو و  ـ ـش دا مـی  ـ ـش ـش  حورو رور  ـ ـس شناج مـ نشور و  شمـشچ  نآ  هدهاشمزا  دنیب و  یم  ار 

لامعا نآ  رد  هک  دیروایب  ار  يا  همانرا  کـ ـد : یا ـ مر نا مـی فـ ـتـگـ شر ـد بـه فـ نواد ـپـس خـ ـس دوش . یم  نوزفا  شیداش  درگن و  یم  هدومرف 
ام یناد  یمدوخ  دنگوس کـه تـو  تتزع  هب  دـنیوگ : یم  هاگ  نآ  ودـنناوخ  یم  ار  همانراک  نآ  نانمؤم  دومرف : ترـضح   ! تساه نآ  هدرکان 

اهراک نآ  ام  دـیتشاد و  ار  اه  نآ  ماجنا  تین  امـشاما  دـییوگ , یم  تسار  دـیامرف : دـنوادخ  میا ؟  هدادـن  ماجنا  ار  اهراک  نیا  زا  کی  چـیه 
نامه تین  هک  دـینادب  تسا  لمع  زا  رترب  تین  ع :)   ) قداص ما  ـ ما دوش ـ . یم  هداد  ناشیا  هب  لاـمعا  نآ  شاداـپ  هاـگ  نآ  میتشون  ناـتیاربار 

 (: (ص ادـخ ربمایپ  دوخ ـ . تین  هیاپ  رب  ینعی  دومرفو ): , ) درک تئارق  ار  هتلکاـش ))  یلع  لـمعی  لـک  لـق   )) هیآ سپـس  (( 20  )) تسا لمع 
رد دـنوادخ  ع :)   ) قداـص ماـما  دـنوش ـ . یم  هتخیگناربدوخ  ياـه  تین  قباـطم  مدرم  دـنوش ـ . یم  روشحم  دوـخ  ياـه  تین  قباـطم  مدرم 
هب هن  دـنک , یم  هاگن  امـش  ياه  هفایق  هب  هن  لاعتم  دـنوادخ  (ص :)  ادـخ ربمایپ  دـنک ـ . یمروشحم  ناشیاه  تین  قباطم  ار  مدرم  تماـیقزور 
وا رب  دنوادخ  دشاب , هتـشاد  هتـسیاشو  كاپ  یلد  هک  ره  سپ  درگن  یم  امـش  ياه  لد  هب  هکلب  ناتیاه ,  ییاراد  هب  هن  امـش و  بسنو  بسح 
هب زج  لمع  (ع :)  داجـس ماما  وا ـ . تین  ردـق  هب  شلمع  تسوا و  تمهردـق  هب  سک  ره  ردـق  ع :)   ) یلع ماما  دـنک ـ . یم  محرتو  یناـبرهم 
وت ات  مدش  نآ  رب  و  ع : ـ )   ) نسح شراوگرزب  دنزرف  هب  شراف  رد سـ دشابن ـ . لمع  , دشابن تین  هک  ار  یسک  ع :)   ) یلع ماما  تسین ـ .  تین 
یب فاـص و  یناورو  ملاـس  ینهذ  تین و  هـک  يا  هتـساخون  یناوـج  يراد و  ـی  گد ـ نز يور بـه  هـک تـو  اریز  مزوـمآ ,  بدا  نـینچ  نـیا  ار 

تادرفمرد هک  يروط  هب  هلکاشم ـ  الیبس ,)) يدـها  وه  نمب  ملعا  مکبرف  هتلکاـش  یلع  لـمعی  لـک  قـل   )) جـمـلـه ریـسفت . يراد .  شیـالآ 
( دیق  (( ) لاکش  )) دندنب یم  ار  ناوی  نآ حـ اب  هک  ار  یبانط  روتـس و  ياپ  تسد و  نتـسب  يانعم  هب  تسا  لکـش  هدام  زا  تسا ـ  هدمآ  بغار 

دیقم دودحمار و  یمدآ  هک  دـنا  هدـیمان  هلکاش  ار  تلـصخ  يوخور و  نیا  زا  تسا و  تلـصخ  يوخ و  يانعم  هب  هلکاش ))  )) دـنیوگ و یم 
بهذمو تقیرط  يانع  ـلـه بـه مـ کا ـ ـش ـت :  ـسا هد  ـ مآ رد مـجـمـع  دنک . راتفر  قالخا  نآ  ياضتقم  هب  ات  دزاس  یم  راداو  ار  وا  دزاس و  یم 

زا ار  بهذم  هقیرط و  ایوگ  عمجم  نخـس  نایاپ  دوش  یم  ادج  نآ  زا  یعرف  هار  نیدـنچ  ینعی   : لکاوشوذ قیرط  اذـه  دوش : یم  هتفگ  تسا 
یم اه  نآزا  ندـشن  فر  اه و مـنـحـ نآ  ندومیپ  هب  مزتلم  ار  دوخود  نآ  هب  ناـبوسنم  نارذـگهر و  هک  دـنا  هدـناوخ  هل  ـ کا ـ ـش ـن جـهـت  یا
یم نیش ـ  رسک  هب  لکش ـ  زا  دنا : هتفگ  مه  یضعب  دننام و  لثم و  يانعم  هب  تسا  نیش ـ  حتف  هب  لکـش ـ  زا  هلکاش  دنا : هتفگ  یـضعب  دنناد 

بسانتم و لمع  هک  انعم  نیا  هب  دناد  یم  وا  هلکاش  رب  بترتمار  ناسنا  لمع  همیرک  هیآ  تروص ,  رد هـر  تخیر .  تایه و  يانعم  هب  دـشاب 
ياهرادرک اه و  ماد  ـ نا یندب کـه بـا  تسا ,  ندب  رد  يراس  يراج و  حور  دننامه  راک  لمع و  هب  تبـسن  هلکاش  اریز  تسا ,  نآ  اب  ـق  فاو مـ

اب یحور  تالاح  تاکلم و  نایم  هک  تسا  هدرک  تباث  یملع  تاقیقحت  اه و  شیامزآدـشخب  یم  مسجت  ار  حور  يونعم  ياـه  تاـیهدوخ 
هنحـص کی  اب  ههجاوم  ماگنه  رد  وسرت  درف  کی  اب  عاجـش  درف  کی  دروخرب  لمع و  هوحن  ـالثم  دراد  دوجو  یـصاخ  هطبار  یمدآ  لاـمعا 
ناسمه ندر  جرخ کـ قافنا و  دراومرد  تسپ  سیسخ و  درف  کی  اب  هدنشخب  صخش  کیراتفر  لمع و  هوحن  ای  تسی ,  ناسکی نـ كانـسرت 
یضعب تسا  یصاخ  هطبار  ناسنا  یند  را بـ ـتـ خا عون سـ اب  یناسفن  تافص  نایم  هک  تسا  هدش  تباث  نینچمه  بیترت  نیمه  هب  دشاب و  یمن 

دلج 13 ۀمکحلا  www.Ghaemiyeh.comنازیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 173زکرم  هحفص 146 

http://www.ghaemiyeh.com


هب دوز  هریغ  ای  یسنج  توهش  ای  مکش  توهش  رگید  یخرب  رد  دنتسه , يریگ  ـ ما ـتـقـ نا هب  دنم  هقالع  اعبطو  دنیآ  یم  مشخ  هب  دوز  اه  جازم 
تالا مه حـ رگید  ياه  جازم  یخرب  دوش , یم  کیرحت  یلماع  نیرتمک  اـب  اـه  نآ  سفن  هک  يروط  هب  دـنک , یم  ناروف  دـیآ و  یم  شوج 

دـنریگ و یم  لکـش  عیرـس  یلیخ  یخرب  رد  اـه , جازم  فـالتخا  بـسح  رب  یحور  تافـص  یقـالخا و  تاـکلم   , نیارباـنب دـنراد  يرگ  ـ ید
یقالخا هکلم  نالف  ندمآ  دیدپ  ثعاب  هک  یندب  راتخاسو  جازم  لماع  هزیگنا و  لاوحا ,  ـن  یا بـا هـمـه  دننک . یم  زورب  يدـنک  اب  یخربرد 

اب فلاخم  لعف  هک  يروط  هب  دـسر , یمن  هماـت  تیلع  هلحرم  هب  تساـضتقا و  دـح  ردـطقف  دوش , یم  نآ  اـب  بساـن  نا عـمـل مـتـ اـی بـهـمـ
لعف هکلب  دوش  یفتنم  راـیتخا  عوضوم  هجیتـن ,  رد  ودزا  ـ ـس نکمماـن  لاـحم و  ار  نآ  هدروآ  رد  ناـکما  هلحرمزا  ار  جازم  عـبط و  ياـضتقم 

. دشاب يراوشد  رایسب  راک  جازمو ,  تعیبط  فالخرب  نآ  ماجنا  دراوم  یخرب  رد  تسا  نکمم  دنچ  ره  تسا  يرایتخا  هدیدپ  کی  نانچمه 
 , كاـپ ـیـن  مز و  :)) ـد یا ـ مر ناحبـس مـی فـ دـنوادخ  اریز  دـنک , یم  دـییات  میتف  ـ گار نآ چـه  نا  ـبـحـ ـس ياد  مـال خـ رد کـ ـت  قد ـل و  ما تـ
(( دیآ یمن  رب  هدیاف  یب  كدـنا و  زج  شهایگ )   ,) تسا بسانما )  و نـ  ) كاپان هک  ینیمز  نآ  و  دـیآ , یمرب  شراگدرورپ  نذا  هب  شهایگ 

مایپ نیا   ) هک ار  یسک  رهو  امش  نآ  هلیسو  هب  ات   )) هیآ دننام  دراد ـ  تلالد  ربمایپ  توعد  تیمومع  رب  هک  یتایآ  رانک  رد  هیآ  نیا  ندادرارق 
تیلع وحن  هب  هن  تساضتقا  هنوگ  هب  لامعا  تافـص و  رد  ناسنا  يدوجو  راتخاس  ریثاـت  هک  دـنام  مـی فـهـ ـ ))  ـم هد راد  ـ ـش ـد هـ ـسر وا ) هب 

نآ زا  ریذپان  لیدب  رییغت و تـ شنیرفآ  هک  دـناوخ  یم  يرطف  هدـیدپ  کی  ار  نید  لاعتم  دـنوادخ  هک  نآ  لاح  دـشابن , نینچ  هنوگچ  همات . 
مدرمادخ هک  یتشرس  نامه  اب  نک ,  نید  ـن  یا يو  هب سـ قح ,  هب  مامت  شیارگ  اب  ار  دوخ  يور  سپ ,  : )) دیامرف یمدنوادخ  دهد  یم  ربخ 

ناسآ وا  رب  ار  هار  سپـس  : )) دـیامرف یمزین  رادـیاپ )) نید  نامه  تسا  ـن  یا ـت  ـس ریذـپرییغت نـیـ يادـخ  شنیرفآ  تسا ,  هتـشرس  نآ  رب  ار 
وحن هب  لادتعا  زا  فارحناو  داسف  يدب و  يوس  هب  ناسنا  تعیبط  تشرس و  توعد  اب  لدتعم  تنـس  قح و  نید  هب  ترطف  توعد  (( دینادرگ
جوز دننام  تسرد   , تواقـش تداعـس و  دنا : ـی گـفـتـه  ـض ـن کـه بـعـ یا دنوش . یمن  عمج  رگیدکی  اب  تسینراگزاس و  مه  اب  همات ,  تیلع 

مکح و هب  موکحم  ای  دنوش و  یمن  ادـج  دوخ  موزلم  زا  زگره  دنتـسه و  یتاذ  رما  ود  هس ,  ددـع  يارب  ندوب  درف  راهچ و  ددـع  يارب  ندوب 
زا لوحت  دـیما  هب  ینوگرگد و  رییغت و  نتخاـس  نکمم  يارب  هن  تسا ,  تجح  ماـمتا  يارب  طـقف  مه  اـیبنا  توـعد  دنتـسه و  یلزا  يا  ـ ـض قـ
یم هدـنز  هک  یناسک  دـنوش و  كاله  هنیب  يور  زا  دـنوش  یم  كاله  هک  یناسک  ات  : )) دـیامرف یمدـنوادخ  هک  ارچ  رگید , لاح  هب  یلاح 
نیا رب  تسا  یلیلد  تجح و  دوخ  تجح  مامتا  عوضوم  نامه  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  باوج  دـننامب .)) هدـنز  لیلد  هنیب و  يور  زا  دـننام 

تواقش تداعس و  رگا  اریز  , دشاب یمن  ریذپان  فلخت  يرورض و  مزال و  رما  کی  تخبدب  درف  یتخبدب  دنمتداعس و  صخ  ـ ـش تداعـس  هک 
تجح نیاربانب  دنتسین  رادرب  تجح  تایتاذ  هک  ارچ  دنتشادن , ناهرب  تجح و  هب  يزاین  تاذ  هب  اه  نآ  ندناسر  يارب  دندوب  یتاذ  مزاول  زا 

هن بـه دنـشاب و  تاوذ  همزال  دـنوادخ  یلزا  یمتح و  ياضق  قبط  رب  تواقـش  تداعـس و  رگا  هـمـچـنـیـن  دوش . یم  وغل  انعم و  یب  یهلا )  )
یم هدوهیب  يرا لـغـو و  ـد کـ نواد تجح خـ مامتا  نیاربانب  دنتـشاد و  تجح  ناحبـس  دـنوادخ  رب  هک  دـندوب  مدرم  ـن  یا ـی ,  تاذ يا  ـ ـض ـتـ قا

تسین ناسنا  تاذ  همزال  هجو  چیه  هب  تواقـشو  تداعـس  هک  دهد  یم  ناشن  دوخ  دنوادخ , يوس  زا  تجح  هماقا  ندوب  تسرد  سپ ,  دش 
روط هب  ناسنا  ندش  لسوت  مـ ـن ,  یا هوال بـر  عـ دشاب . یم  يو  تسردان  تسرد و  ياهرواب  دـیاقع و  وا و  دـب  کین و  لامعا  زا  یـشان  هکلب 
يارب اـه , نیا  لاـثماو  ـر و نـهـی  ما ـد و  ید هد و تـهـ ـ عو ترا و  ـ ـش راد و بـ ـ ـش ـ هو شرورپ  شزومآ و  نوچ  ییاـهرازبا  هب  يرطف  یعیبـط و 

ود کی  رـس  رب  هک  دـنک  یم  سح  دوخ  نورد  رد  ناسنا  هک  نیا  رب  تسا  لیلد  نیرتنـشور  دوخ  یگدـنز ,  فاد  ـ ها دـصاقم و  هب  ندیـسر 
ره يارب  دـیامیپبو و  دـنک  باـختنا  دـهاوخب  هک  ار  یهار  ره  دـناوت  یم  هکدـنک  یم  سح  تواقـش و  هار  تداعـس و  هار  دراد : رارق  یهار 
وا شالت  لصاح  زج  ناسنا  يارب  هک  نیا  و  : )) دـیامرف یم  لاع  ياد مـتـ خـ دـبای . یم  ار  نآ  اب  بساـنم  شاداـپ  دـهد  یم  ماـجنا  هک  يراـک 

لامعا و نایم  طابترا  عون  کی  نیا  دنهد .)) شاداپار  يو  رتمامت  هچ  ره  سپـس  دش  دهاوخ  هدـید  يدوز  هب  وا  شـشوک  هجیتن )   ) تسین و
تاذ زا  نوریب  لماوعو  لاوحا  عاضوا و  اب  تافـص  لامعا و  نای  هک مـ تسهزین  طابترا  زا  يرگید  عون  تساه  نورد  اـه و  تاذاـب  تاـفص 

ار ناسنازین  لماوع  نیا  اریز  نیرید  ياه  تداع  موسرو و  ننس  بادآ و  دننام  دراد  دوجو  وا  ـت  ـس ـ یز ياضفو  یگدنز  طیحم  ینعی  ناسنا 
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یمن يزیچ  دـنراد و  یم  زاب  لماوع  نیا  اب  يراگزاسان  تفلاخم و  زا  ار  وا  دـنناوخ و  یمارف  اه  نآ  اب  راـگزاس  ییاـهراک  ماـجنا  تمـس  هب 
وا نوماریپ  لاوحا  عاضوا و  اب  وا  ياهرادرک  لامعا و  هک  يروط  هب  , دنشخب یم  ناسنا  هب  يوناث  دیدج و  راتخاس  تخیر و  کی  هک  درذگ 
اپ راد و  هشیر  نانچ  تاقوا  یهاگ  اهتنم  تساضتقا ,  دح  رد  ابلاغ  زین  هط  ـ بار ـن  یا ددرگ . یم  قبطنمدنا  هدش  عمج  شیگدنز  طیحم  رد  هک 

اه نـمـی نآ  ندنکرب  هب  يدـیما  رگید  ناسنا ,  سفن  رد  هلـضاف  ای  هلیذر  تافـص  تا و  خو مـلـکـ ـ ـسر ـه بـه  جو اب تـ هک ,  دـنوش  یم  اجرب 
نانآ يارب  تسا  ناسکی  ـد  نا هد  ـر شـ فا هک کـ یناسک  : )) دیامرف یم  الثم  تسا  هدش  هتکن  نیا  هب  يا  هراشا  مه  لاعتم  يادخ  مالکرد  دنا  مـ

ناشناگدیدرب هدز و  رهم  ناشیا  ییاونـش  ربو  نانآ  ياه  لد  رب  دنواد  دنروآ خـ یمن  نامیا  یهدن ,  ناشرادـشه  ای  یهدـب  ناشرادـشه  هک 
قیرط زا  مدرم  رب  تجح  ندرک  هماـقا  تحـص  هب  هتکن  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  ـبـتـه  لا لـیبق .  نیا  زا  يرگید  تاـیآ  و  تسا ))  يا  هدرپ 
ناشیا تسردان  دـب و  شنیزگ  باختنا و  زا  هتـساخرب  نانآ  رد  توعد  نداـهنن  ریثاـت  نوچ  دـنز , یمن  يا  همطل  ریـش , ـبـ تو راذـنا  توعد و 

هک دـش  نشور  ینالوط  لصفم و  تاحیـضو  ـن تـ یا زا  درادـن . ندوب  راتخم  رایتخا و  اب  یتافانمرایتخا  يور  زا  عاـنتما  هک  تسادـیپ  تسا و 
هک تسا  یقلخ  تیصخش  کی  زا  ترابع  تسوا و  یندب  راتخاس  هوحن  تق و  عو خـلـ هدییاز نـ یمدآ  هلکاش  کی  دراد  هلکاش  دنچ  ناسنا 

يراذـگریثات زا  هدـمآرب  هنایم  تیفیک  کـی  هک  جازم  دـننام  دوش , یم  لـصا  ـگـر حـ ید رد یـکـ وا  ند  يا بـ ها هـ ـتـگـ ـسد يراذـگریثات  زا 
ریثات زا  هک  تسا  یقلخ  تیص  ـخـ ـش زا یـک  ترابع  تسا  يوناث  هدیدپ  کی  هک  رگید  هلکاش  دشاب  یم  رگیدکی  رد  داضتم  ياه  تیفیک 
دشاب هتشاد  هک  يراتخاس  ـلـه و  کا نا هـر شـ ـسـ نا دریگ . یم  لکـش  تسخن ,  هلکاش  هوالع  هب  ناسنا ,  سفن  رد  یجراخ  نوگانوگ  لماوع 

رگنایامن شیاهرادرک  ودریگ  یم  تروص  نآ  قبط  رب  وا  لمع  دـشاب , رادروخرب  یحور کـه  یلخاد  لـعف  ره  زا  یناـسفن و  تفـص  رهزا  و 
نیا شتا  تاکرح و سـکـنـ هیلک  نتساخرب و  نتسشنو و  توکس  نتفگ و  نخـس  هوحن  توخنرپ ,  ربکتم  ناس  ـ ناال دشاب مـثـ یم  هلکاش  نآ 

عاجـش و وسرت و  مدآ  تسا  نینچمه  تسادـیپ ,  شیاهراتفر  مامت  رد  یگراچیبو  تلذ  هراچیب  لیلذ  مدآ  اـی  دـهد  یم  ناـشن  ار  وا  تلاـح 
تروص نطاب و  ناونع  رهاظ  تسا و  نآ  لعاف  رگنایامن  لعف  هکارچ  دشاب , نینچ  مه  دیاب  هدزباتش و  راقواب و  روبصو و  سیسخ  هدنشخب و 

دهن یم  انب  نآ  هیاپ  رب  اردوخ  نیهارب  اه و  تجح  يرایسب  دراوم  رد  دنک و  یمدییات  ار  بلطم  نیا  زین  ناحبـس  دنوادخ  مالک  انعم . رگناشن 
(( دنشاب یمن  ناسکی  ناگدرم  ناگدنز و  با و  ـتـ فآ هیاس و  هن  ییانشور و  اه و  یکیرات  هن  دنتـسین و  ناسکیانیب  روک و  : )) دیامرف یم  الثم 

كاپ نادرم  دـنکاپ و  نادرم  نآ  زا  كاپ  نانز  كاپان و  نا  ـ نز نآ  زا  كا  ـ پا نادر نـ ـ مو دـنکاپان  نادرم  نآ  زا  كاپان  نانز  : )) دـیامرف یمو 
ییانعم ره  هب  هتل ))  ـ کا ـ ـش کـل یـعـمـل عـلـی   )) ـه یآ تسا .  ناوارف  اه  نآ  رامـش  هک  لیبق  نیا  زا  يرگید  تاـیآ  و  كاـپ ))  ناـنز  نآ  زا 

دیزیال نینمؤملل و  ۀـمحرو  افـش  وه  ام  نآرقلا  نم  لزنن  و   )) هیآ اـب  نآ  طا  ـبـ تراا تسا مـنـتـهـ مکحم  شیاـنعم  دوش , لـمح  هک  هلکاـشزا 
یمدوس نانمؤم  هب  دوخ  قح  توعد  میرک و  نآرق  هلیـسو  هب  ناحبـس  دـنوادخ  هک  قایـس  نیا  رد  نآ  نتفرگ  ياجو  اراسخ )) الا  نیملاـظلا 

یم کیدزن  نهذ  هب  ار  ان  ـن مـعـ یا دروآ , دراو مـی  نایز  ناشمتس  ببـس  هب  نارگمتـس  هب  هار  نیمه  زا  دشخب و  یم  افـش  ار  نانآ  دناسر و 
رد رثؤم  ینوریب  لماوع  ناسنا و  زیارغ  عومجم  زا  هک  یقلخ  تیـصخش  نامه  ینعی  تسا  مود  يانعم  هب  هلکاـش   , هلکاـش زا  دارم  هک  دزاـس 

افـش و وا  مالک  زا  ناـنمؤم  هک  دومرف  لاـعتم  دـنوادخ  هک  نآ  زا  ـی بـعـد  یو گـ دریگ . یم  لکـش  ناـسنا  دوجو  رد  دوش و  یم  لـصاح  وا ,
دیاـب ارچ  هک  تسا  هدرک  ضارتعا  یـسک  دوش , یم  هدوزفا  ناـشنایز  رب  دـنوش و  یم  مورحم  تمعن  ود  نیازا  نارفاـک  دـنرب و  یم  تمحر 

هب دش و  یم  لصاحرتهب  ـت  لا ـ سر ضرغ  دیـشخب , یم  تمحر  افـش و  نآرق  قیرط  زا  ار  هورگ  ود  ره  رگا  دراذگب و  قرف  شناگدنب  نای  مـ
سکره وگب : : )) دیوگب نانآ  ضارتعا  نیا  هب  خساپرد  هک  دهد  روتـسد مـی  (ص )  دوخ ربمایپ  هب  دنوادخاذل  دوب  رتدـنمدوس  توعد  لاح 

رـس تسه ,  امـش  دوجو  رد  هک  يراتخاس  تیلعف و  هلکاش و  قبط  رب  امـش  ياهراتفرو  لا  ـمـ عا یـعـنـی  دنک )) یم  لمع  دوخ  هلکاش  قبطرب 
توعدزا دوش و  ـت مـی  یاد هتـسیاش هـ لامعا  هقح و  دیاقع  يوس  هب  یتحار  هب  دشاب  رادروخرب  یتسرد  هلکاشزا  سکره  سپ ,  دـنز  یم 

ياهراک نتسب  راک  هب  تسرد و  دیاقع  نتفریذپ  دشاب , رادروخر  یشکرس بـ تسردان و  هلکاشزا  یسک  هچنانچ  اما  دوش , یم  دنم  هرهب  قح 
هک يدـنوادخو  دوش  یمن  شلـصاح  يزیچ  رتـشیب  تراـسخ  ناـیز و  زج  قح  توـعد  ندینـش  زا  تسا و  راوـشد  شیارب  هتـسیاش  کـین و 
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تـسرد يا  هلکاش  زا  یـسک  هچ  هکدـناد  یم  رتهب  تسامـش ,  دوجو  هدـننکریبدت  تسا و  هاگآامـش  ياه  نورد  هب  تسامـش و  راگدرورپ 
وا ـد بـه  نواد ير کـه خـ ـبـ ما نآ پـیـ تسا و هـمـچـنـیـن  رتکیدزن  قح  نخس  زا  ندش  دنم  هرهب  هب  دشاب و  یم  رت  هتفایهرو  تسا  رادروخرب 

ینآرق تمحر  افـش و   , نیارباـنب دـشاب  یم  رتهاـگآ  بلطم  نیا  هب  دـنرت , هتفاـیهر  ناـنمؤم  هک  تـسا  هـتخا  ـ ـس ـش  ها ـ گآ هداد و  شزو  ـ مآ
تـسد دوخ  یـشک  قح  متـس و  زا  هک  نیا  رگم  , دـنام یمن  یقاب  رتشیب  نایز  زج  يزیچ  رگمتـس  نار  ـ فا يار کـ دراد و بـ نانآ  هب  صاـصتخا 
تفـص اب  ندرک  ریبعت  رد  هک  يا  هتک  زا هـمـیـن جـا نـ دنوش . یم  دنم  هرهب  ینآرق  تمحر  افـش و  زا  زین  نانآ  تروص  نیا  رد  هک  دنرادرب 

هب ناسنا  توعد  رد  هلکاش   , میتفگ هک  روط  نامه  هک ,  تسا  نیا  هتکن  دو , مو مـی شـ تسا مـعـلـ هتفهن  الیبس )) يدها   )) هلمج رد  نیرترب 
ـت و بـه ـسا هد  هارمگ کـنـنـ هچرگ  تسردان  هلکاش  هچدرادـن  ریذـپان  فلخت  روآ و  مازلا  شقن  نآ ,  اـب  بساـنت  يا مـ ـ هرا ـتـ فر تاـفص و 

دنچ ره  یناـشنزین  هلکاـش  نـیا  رد  اریز  دـنادرگ , یم  یمتح نـ یعطق و  رما  کـی  ار  یهارمگ  اـما  دـناوخ , ار مـی  ـت فـ ــسردا يا نـ ـ هرا کـ
. دوش تقد  دوش , یم  قح  هار  بذج  رتدوز  تسا و  تسردان  هلکاش  زا  رت  هتفایهر  تسرد  هلکاش  اما  دراد , دوجو  فیعض 

 . لمع رد  تین  شقن 

یم تین  هک  تسا  يزیچ  نآ  سک  ره  يارب  تقیقح  رد  تساـه و  تـین  هـب  لاـمعا  هـک  تـسین  نـیا  زج  مدرم ,  يا  (ص :)  ادـخ ربـما  پـیـ  ـ
هب ندیسر  يارب  شترجه  ـه  کر ـ هو ـت  ـسا هدر  تر کـ وا هـجـ لوسر  ادخ و  يوس  هب  , دشاب وا  لوسر  ادخ و  يارب  شترجه  هکره  سپدنک 

ـن یا جـز  تسا ـ .  هدرک  ترجه  نآ  تـین  هـب  هـک  تـسا  يزیچ  ناـمه  يوـس  هـب  شترجه  دـشاب , ینز  اـب  ندرک  جاودزااـی  اـیند  زا  يزیچ 
سپ دراد  تین  رد  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  یناـسناره  يارب  تقیقح  رد  تسا و  اـه ـ  تین  هب  یتـیاوررد :  و  تین ـ  هـب  لاـمعا  هـک  ـت  ـس نـیـ
يزیچ هب  ندیـسر  يارب  شترجه  هکره  تسا و  هدرک  ترج  وا هـ لو  ـ ـسر ادخ و  يوس  هب  دشاب  وا  لوسر  ادـخ و  رطاخ  هب  شترجه  هکره 
لوسر هک  یما  هـنـگـ تسا ـ .  هدرک  ترجه  نآ  تین  هب  هک  تسا  يزیچ  نامه  يوس  هب  شترجه  دـشاب , ینز  اب  ندرک  جاودزا  اـی  اـیند  زا 

دیاـشایب گـنج  هب  یلع  هاپـس  رد  اـم  اـب  تفگ :  دو  ردارب خـ هب  يدرم  درک , یگنج  هناور  یهاپـس  یهدـنامرف  هـب  ار  ع )   ) یلع (ص )  ادـخ
تین هب  لاـمعا  هک  تسین  نیا  زج  دومرف :  ( (ص ادـخ لوسر  میروا  ـت بـیـ ـسد دروـخب بـه  ناـمدرد  هب  هک  يزیچ  اـی  ییاـپراهچ  اـی  یمـالغ 

شر بـا ـ جا نامگ  یب  دگنجب , تسادخ  دزن  هچ  نآ  لیـصحت  يارب  هکره  سپدراد  ار  شتین  هک  تسا  يزیچ  نام  سکره هـ ياربو  تساه 
شیارب هچ  نامهزج  یـشاداپ )  بیـصن و   ) ار وا  دـگنجب  رتش ) دـنبوناز   ) یلاقع تین  هب  ای  اـیند  عاـتم  هب  ندیـسر  يارب  سکره  تسادـخ و 

تـسدزج یتین  و  دنک ) تکرـش  یمالـسا  ياه  گنج  رد  ) دـگ اد بـجـنـ هار خـ رد  ـه  کر هـ (ص :)  اد ـبـر خـ ما پـیـ دـشابن ـ . تسا ,  هدـیگنج 
نایوجگنج دنوادخ  هک  تسین  نیا  زج  تسا ـ .  هدیگنج  نآ  تین  هب  هک  دشاب  نامه  شیارب  , دشاب هتـشادن  رتش ) دـنب  وناز   ) یلاقع هب  نتفای 
تقیقحرد داهج  تسا  هدرکنداهج  هک  یتروصرد   , مدرک داهج  دیوگ : یم  درم  ع :)   ) یلع ما  ـ ما دزیگنا ـ . یم  رب  ناشیاه  تین  ساسارب  ار 

دنرادن و دز  يروآ و مـ مان  زج  یفدهاما  دنگنج , یم  مه  بوخ  دنگنج و  یم  يا  هدع  تسا  نمـشد  اب  هزرابم  اه و  مارح  زا  ندرک  يرود 
ردـپ و دـگنج و  یمن   , تسوسرت اعب  نو طـ چـ ها )  گـ  ) دـنک و یم  عافد  هناگیبو  انـشآ  زا  دـگنج و  یم  تسا  عاجـش  اعبط  نوچدرم  هاگ )  )

گسدگنج یم  يا  هزیگنا  هب  یناسنا  ره  تسا و  ندرمو  گرم  عو  رد حـقـیـقـت یـک نـ ندش  هتـشک  دنک  یم  نمـشد  میلـست  ار  شردام 
وا یکباچو  يدنمورین  هدهاشم  اب  ادخ  لوسر  باحصا  درک  روبع  (ص )  ربمایپ رانک  زا  يدر  مـ دگنج ـ . یم  شا  هداوناخ  زا  عافد  يارب  مه 
 , تسادخ هار  رد  وا  دـشاب , هدـمآ  نوریب  دوخ  ناکدوک  نیمات  يارب  رگا  دومرف : (ص )  ربمایپ دوبادـخ  هار  رد  ـن  یا شا  کـ ـد : ندر ضرع کـ

جاتحم دراذـگن  هک  نیا  يارب  شدوخ و  نیمات  يارب  رگا  تسادـخ ,  هار  رد  دـشاب  هدـمآ  نوریب  یتوترف  ریپ و  ردام  ردـپ و  نیمات  ياربرگا 
 . تسا ناطیش  هار  رد  دشاب , هدمآ  نوریب  یشورفرخف  ییامندوخ و  يارب  رگااما  تسادخ  هار  رد  دشاب , هدمآ  نوریب  دوش  یسک 

 . بوخ تین  شاداپ 
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زا تشگزاب  ماگنه  رد  (ص ـ )  ادـخ ربماـیپ  تسا ـ .  شاداـپ  بجوم  وکین , تین  تسا ـ .  لـمع  کـی  دوخ  بوخ ,  تین  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
, دـندوب اـم  اـب  مه  اـه  نآ  هـک  نـیا  رگم  میدومیپـن  ار  ییداو  هرد و  اـما هـیـچ  دـندماین , اـماب  هنیدـم  رد  يدارفا  دنتـسه  كوـبت : ـ  گـنج 
(ص ربمایپ تسا :  نینچ  شترابع  دنا و  هدرک  تیاور  دواد  وبا  يراخب و  ار  ثیدح  نیا  تشاد  هگن  هنیدـم )  رد   ) ار اه  نآ  يرامیب )  ) رذـع

نیا رگم  دیدوم , ار نـپـیـ ییداو  چیه  دیدرکن و  یقافنا  چیه  دیتفرن و  ار  یهار  چـیه  هک  دـیتشاذگاج  هب  ار  يدارفا  هنیدـم  رد  امـش  دومرف : (
ار اه  نآ  يرامیب  دومرف : دنتـسه ؟ هنیدمرد  هک  یلاح  رد  دـندوب  ام  اب  هنوگچ  ادـخ , لوسر  يا  دـندرک : ضرع  دـندوب  امـش  اب  زین  نانآ  هک 

يا هپت  چـیه  رب  میدومیپن و  ار  ییداو  چـیه  هک  میتشاذـگ  یقاب  ار  يدارفا  هنیدـم  رد  ام  دـش ـ .) امـش  اب  اـه  نآ  ندـمآ  عناـم  و   ) تشاد هگن 
روضح هک  یلاح  رد  دنتسه , ام  اب  هنوگچ  دندرک : ضرع  دندوب  ام  اب  زین  نانآ  هک  نیا  رگم   , میتشاذگن مدق  یبیـشارس  چیه  رد  میتفرنالاب و 

ار شنانمـشدرب  ادخ  يزوریپ  ات  دوب  یم  زین  شردارب  تشاد  تسود  هک  يدرم  هب  ع ـ )   ) یل ما عـ ـ ما ناشیاه ـ .  تین  دومرف : دندرکن ؟ ادـیپ 
ام هاپـس  نیا  رد  هنیآر  تسا هـ هدوب  ام  اـب  وا  سپ ,  دومرف : ترـضح  يرآ  درک : ضرع  تساـم ؟  اـب  تردارب  لد  اـیآ  دـنی : ـ  رد جـمـل بـبـ
اه نآ  دوجو  اب  ودروآ  یتسه  ناهج  هب  ار  نانآ  راگزور  يدوز  هب  دنناردام  نادهز  ناردـپ و  تشپ  رد  زونه  هکدـنا  هتـشاد  روضح  يدارفا 

دننام زین  شدوخو  داد  مهرد  دـصناپ  رفن  ره  هب  درک و  میـسقت  ار  هرـصب  لاملا  تیب  ع )   ) یلع ـی :  نر حـبـه عـ دریگ ـ . ورین  ناـمیا  ههبج )  )
زا ممسج  هچرگ   , نینمؤملا ری  ـ ما يا  درک : ضرع  دمآ و  تشادنروضح  گنج  رد  هک  یـصخش  ماگنه  نیا  رد  تشادرب  مهرد  دصناپ  هیقب 

هتشادرب شدوخ  يارب  هک  ار  یمهرد  دصناپ  نامه  ترـضح  هدب  يزی  مه چـ نم  هب  تمینغ  نیا  زا  سپ ,  دوبامـش  اب  ملد  اما  دوب , رود  امش 
نوخ نتخیر  رد  هک  میریگ  یم  هاوگ  ارادخ  تسا :  هدـمآ  ـعـه  ما ترا جـ ـ یز رد  دیـسرن ـ . يزیچ  شدوخ  هب  تمینغ  نآ  زا  داد و  وا  هب  دوب 
ندرو فسات خـ نامیاه و  لد  اه و  تیناب  زین  ام  البرک , رد  یتشهب ,  ناناوج  رورـس  نآ  هّللادـبع ,  ابا  نالتاق  نیقرام و  نیطـساقو و  نیثکان 

تکرـش امـش  تقو  نارای  ناتـسودرانک و  رد  دنتـشاد , روضح  امـش  يرای  يارب  ناـتنارای  ـی کـه  یا ـحـنـه هـ ـص نآ  نداد  ـت  ـسد زا  يار  بـ
یم رد نـتـیـجـه  دـنک و  یم  هبلغ  وارب  شنامـشچ  اـما  دـناوخب , بش  زاـمن  هک  دـنک  یم  تین  زور  رد  هدـنب  ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما میتـشاد ـ . 
یم رارق  هقدص  وا  يارب  ار  شباوخو  دسیون  یم  حـیبست  ار  شیاه  ندیـشک  سفنو  دـنک  یم  تبث  وا  يارب  ار  شزامن  دـنوادخ  سپ  دـباوخ 
دوخ رتسب  هـر کـس بـه  يوشن ـ .  هتـشون  نالفاغزا  ات  یهدن ,  شماجنا  دنچ  ره  نک  کینراک  دصق  رذوبا , يا  (ص :)  ادخ ربمایپ  دـهد ـ .
هقدص شباوخ  دوش و  هتشون  وا  يارب  هدوب  شتین  رد  هچ  نآ  دوش , حبص  ات  دربب  شباوخ  اما  دناوخب , بش  زامن  هک  دشاب  نیا  شتین  دور و 

ات نک  يزور   ( تورث لام و   ) نم هب  اراگدرورپ , دیوگ : یمریقف  نمؤم  هدنب  ع :)   ) قدا ما صـ ـ ما دشاب ـ . وا  يارب  شراگدرورپ  بناج  زا  يا 
نا هـمـ ـد , یو تین مـی گـ قدـص  زا  ار  نخـس  نیا  هک  دـنادب  لجوزع  دـنوادخ  رگا  سپ ,  مهد  ماجناار  ریخ  راک  ناـمهب  ناـسحا و  نـالف 
ـ .  تسا هدنـشخب  هدـنیاشگ و  دـنوادخ  تشون  یم  شیارب  داد  یم  ماجنا  ار  ریخ  ياهرا  نآ کـ ـر  گا ـد کـه  ـس ـ یو وا مـی نـ يار  ار بـ ير  ـ جا
نآ ـش بـه  لد رد  ـا  ما دروآر , ار بـ شتجاح  هک  درادـنوا  دـهاوخ و  یم  وا  زا  یتجاح  نمؤم  ردارب  هک  دـیآ  یم  شیپ  هاـگ  ـر(ع :)  قا ما بـ ـ ما
رد امــش  زا  کـیر  هـ ع :)   ) ما عـلـی ـ ما درب ـ . یم  تـشهب  هـب  ار  وا  ماـمتها  نـیمه  ببــس  هـب  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  دزرو , یم  ماـمتها 
اب شدزمو  تسا  هدرم  دیهش  دشاب , هتشاد  تفرعم  شتیب  ـل  ها وا و  لو  ـ ـسر قح  هب  شراگدرورپ و  قح  هب  هک  یلاح  رد  دریمب  شیوخرتسب 
هار رد  وا  ندیـشک  ریـشمش  هلزنم  هب  تین  نیا  تسا و  هتـشاد  تین  رد  هک  تسا  يا  هتـس  ـ یا ـ ـش شادا عـمـل  بجوتـسم پـ تـسا و  دـنوادخ 

مدمآ نم  تشاذگ  دجـسم  رد  يدرم  دزن  اراه  نآ  دهدب و  هقدص  ات  دروآ  نوریب  يرانیددـنچ  دـیزی  مردـپ  دـیزی : مـعـن بـن  تسادـخ ـ . 
لو ـ ـسر دز  ار نـ دو  ـعـه خـ فار ـ ما يدو مـ دوـصقم مـن نـبـ وـت  هک  مسق  ادـخ  هب  تـفگ :  مردـپ  مدرب  مردـپ  شیپ  مـتفرگ و  ار  اـهرانید  نآو 

 . تسوت نآ  زا  يا  هتفرگ  هچ  نآ  نعم ,  يا  وت  يوش و  یم  هداد  شاداپ  تتین  قبط  وت  دیزی , يا  دومرف : ترضح  میدرب  (ص )  ادخ

 . تسا تین  ردق  هب  قیفوت 

هاگره (ع :)  رقاب ماما  دوش ـ . وارای  قیفوت  دشاب , بوخ  شتین  هکره  تسوا ـ .  تین  هزادنا  هب  سکره ,  هب  دـنوادخ  شهد  ع :)   ) یلع ماما   ـ
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ار ناگدنب  هب  دوخ  يرایدنوادخ  تقیقح  رد  ع :)   ) قداص ماما  دراد ـ . هگندوخ  هانپ  رد  ار  وا  دـنیبب , یتین  نسح  یـسک  رد  لاعتم  دـنوادخ 
هتـشاد یتساک  شتین  هکرهو  دـسر  لماک  وا  هب  ادـخ  يراـی  دـشاب , تسرد  شتین  ـه  کر تسا پـس هـ هداد  رارق  ناـنآ  ياـه  تین  هزادـنا  هب 

دوخ راوگرز  ـ بد ـ نزر شرا بـه فـ ـفـ ـس رد  ع ـ )   ) ما عـلـی ـ ما دوش ـ . هتـساک  يو  زا  وا , تین  یتساک  هزادـنا  ناـمه  هب  زینادـخ  يراـی  دـشاب ,
ار نآ  تباجا  هداد و  ندرک  اعد  هزاجا  وت  هب  تسوا ,  تسد  رد  نیمز  اه و  نامـسآ  ياه  هنیجنگ  هک  یـسک  نامه  هک  نادب  ع : ـ )   ) نسح
 ( یمدآ  ) تین هزادنا  هب  دنوادخ )  ) شهدو داد  هک  اریز  دـنکن , دـیمون  ار  وت  زگره  تباجارد  يدـنک  هک  راهنز  سپ  تسا  هتفرگ  هدـهع  هب 

 . تسا

 . تسوا لمع  زا  رتهب  نمؤم  تین 

سکره تسوا و  تین  زا  رتـهب  قفاـنم  لـمعو  تسوا  لـمع  زا  رتـهب  نمؤم  تی  نـ تسوا ـ .  لـمعزا  رتـهب  نمؤم ,  تین  (ص :)  ادـخ ربماـیپ   ـ
تـسوا لمع  زا  رتهب  نمؤم ,  تین  دریگ ـ . ندـیبات  يرون  شلد  رد  دـهد , ماجنا  یلمع  نمؤم  هاگره  سپ  دـنک  یم  لمع  دوخ  تین  قباـطم 

تین قباطم  يا  هدننک  لمع  ره  تسوا و  لمع  زا  رتدب  رفاک , تینو  تسوا  لمع  زا  رتهب  نمؤم ,  نـیـت  تسوا ـ .  لمع  زا  رتدب  رجاف , تینو 
ـ .) رفاک  ) رجاف روط  نیمه  تسوا و  لمع  زا  رت  هدـنناسر  نمؤم ,  تین  تسوا ـ .  لمع  زا  رت  هدـنناسر  نمؤم ,  تین  دـنک ـ . یم  لـمع  دوخ 
نیا شتلع  دـهد و  یمن  شلمع  رطاخ  هب  هک  دـهد  یم  نآ  وا  هب  هدـنب  تین  رطاخ  هب  لـجوزع  دـنوادخ  تسوا  لـمع  زا  رتهب  نمؤم ,  تی  نـ

نمؤم تین  يرترب  تلعزا  لاؤس  هب  خساپ  رد  ع ـ )   ) قداص ما  ـ ما دوش ـ . یم  هتخیمآ  ایر  اب   ( هاگ  ) لمع اما  درادن , هار  ایر  تین  رد  هک  تسا 
راگدرورپ نآزا  صلاخ  روط  هب  تین  اما  دریگ , تروص  نیقولخم  هب  ییام  ـ ندو ـا و خـ یر يار  ـت بـ سا نکمم  هاگ  لمع  نوچ  وا : ـ  لمع  رب 

رترب نمؤم  تی  نـ ـر(ع :)  قا ما بـ ـ ما دـنک ـ . یمن  اطع  لـمع  يارب  هک  دـنک  یم  اـطع  نآ  تین  يارب  لاـعتم  يادـخ  نیارباـنب ,  تسا  ناـیناهج 
رفاک اریز  تسوا ,  لمع  زارتدـب  رفاک  تین  دوش و  یمن  اه  نآ  ماج  ـ نا هب  قفوم  اما  , دـنک یم  ریخ  ياهراک  تین  هاـگ  نوچ  تسوا ,  لـمعزا 

رد ع ـ )   ) ما عـلـی ـ ما دبای ـ . یمن  ار  اه  نآ  نتـسب  راک  هب  ناکما  نکیلددنب  یم  دـیما  ییاه  يدـب  ماجنا  هب  دـنارورپ و  یمرـس  رد  دـب  تین 
اما دـنارورپ , یمرـس  رد  ار  يرایـسب  کی  يا نـ ـ هرا کـ دـسر , یمن  , دراد ار  اه  نآ  ماجنا  تین  هک  یبوخ  ياهراک  ماـمت  هب  نمؤم : ـ  فصو 

ـم لا عـ تسا ـ .  هدادن  ماجنا  ارچ  هک  دروخ  یم  سوسفا  تسا  هتفر  شفک  زا  هچ  نآ  يارب  دـبای و  یم  لمع  قیفوت  اه  نآ  زا  یـشخب  هرابرد 
یم شیپ  سرت  ای  يرامی  نو بـ ـی چـ تالا ناسنا حـ يارب  تاقوا  یهاگ  اریز  تسا : ـ  رتهب  نمؤم  تین  هک  نخس  نیا  يانعم  ریـسفت  رد  (ع ـ ) 

رد تسوا .  لـمع  زا  رتـهب  نمؤم  تین  هک  تسا  یتـقو  نینچ  رد  دـهد , شماـجنا  دـناوت  یمندراد  ار  يراـک  ماـجنا  تین  هک  نآ  اـب  دـیآ و 
ادـج زا  شیپ  تاقوا ,  یها  لاـمعااما گـ دوش , یمن  ادـج  وا  زا  نمؤم  سفن  اـی  لـقع  نوچ   : تسا هدـمآ  ثیدـح )  نیا  زا   ) رگید شـکـلـی 
یلمع زا  هک  یتین  اسب  ع :)   ) یلع ماما  دـهد ـ .) یم  تسد  زا  ار  لمع  ماجنا  ناکما  ییاناوت و  و   ) دوش یم  ادـج  وا  زا  سفنو ,  لـقع  ندـش 

 (( تسوا لـمع  زا  رتـهب  نمؤم  تین   )) هلمج ریـسفت  رد  یهوـجوو  لاو  ـ قا ـر  کذ زا  راو بـعـد  ـ نـالا را  رد بـحـ ـیـح :  ـضو تـ تسا .  رتدـنمدوس 
دـسر یم  رت  ینتفریذپ  رتیوق و  ام  رظن  هب  هکار  هچ  نآ  لاوقا ,  ـب و  لا ـن مـطـ یا نا  زا بـیـ نو پـس  ـنـ کا دهد .: یم  حرـش  نیدب  یتاحیـضوت 
تین هک  مهوت  نیا  تسا و  تین  يانعم  رد  ندرکن  قیقحت  رطاخ  هب  تقیقحرد  ربخ  نیا  زا  یشان  تالاکشا  هک  تسناد  دیاب  مینک .  یم  نایب 
مولعم دوش , قیقحت  نآ  يانعم  رد  میدرک ,  هراشاالبق  هک  نانچمه  رگا , اما  تسا  نهذ  زا  نآ  ندنارذگو  فدـه  ضرغ و  روصت  يانعم  هب 
شزرا لوبق و  لامعا و  لامکو  تسا  یناسفن  تلاح  عبات  تساـهراک و  ـن  یر ـ تراو ـ ـشدو نیرت  تخـس  زا  تین  ندرک  تسرد  هک  ددرگ  یم 

هب لدزا  يوی  ـ ند ماقم  هاج و  تاراختفا و  ایند و  بح  ندنار  نوریب  اب  زج  تین  ینادرگتسار  حالصا و  دشا و  هب نـیـت مـی بـ هتـسباو  اه  نآ 
تسا ندب  ناطس  لد  هک  ارچ  دوش ,  ـمـی  نر ناوارف مـیـسـ تادهاجم  ملاس و  تسرد و  ياه  يزرو  هشیدنا  تخس و  ياه  تضایر  هطـساو 

نآ رب  یتـبحمره  هک  تسا  يژد  لد  هکلب  دـننک و  یم  يوریپ  نآزا  زین  ندـب  حراوج  اـضعا و  ریاـس  دوش  هریچ  یلوتـسم و  لد  رب  هچره  و 
ـد و نار نامرف مـی  اه  نآ  رب  دریگ و  یمدوخ  تمدخ  هب  زین  ار  ناسنا  ياهورین  اضعا و  رگیددنک  فر  ـ ـص ـل و تـ خد نآ  رد  دـبای و  الیتسا 
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ود دیاشن و  ناهد  کی  رد  نابز  ود  ـی ,  ـس يا عـیـ دومرف  لجوزع  يادخ  هک  نانچ  دوش , یمن  عمج  تردـق  مه  ـحـبـت  مود لد  رد یـک 
یم دوخ  باتک  رد  نینچمه  دریگ ,) یمن  ياج  راگزاسان  هشیدـنا  ود  ـن  هذ کی  رد   ) دـنا نینچزین  اـه  نهذ  دـجنگن و  هنیـس  کـی  رد  لد 

یمن عمج  لد  کیرد  اه  نآ  تبحم  هک  دنیوو  ود هـ تر  ـ خآ ـیـا و  ند تسا .))  هدادن  رارق  لد  ود  يدرم  چـیه  نوردـنا  ردادـخ  : )) دـیامرف
دهاوخ تورث  لام و  یپ  رد  وا  حراوج  اوقو و  لایخ  رکذ و  رکف و  ماـمت  دوش , هریچ  شلد  رب  تورثو  لاـم  هب  قشع  هک  یـسک  ـالثم  دوش ,

زا تسا  هتف  غوردد گـ اعدا کـنـ نیا  زج  رگا  تسا و  لام  لیصحت  راک  نآزا  وا  یعقاو  دوصقم  ییاهن و  فده  دهد , ماجنا  يراکره  دوب و 
نآ رد  هک  یتاعاط  هب  تسا و  هدـش  هداد  ناوارف  لا  هد مـ ـ عو اه  نادـب  هک  دـنک  یم  باختنا  ار  یلامعا  مه  شتاعاط  تادابع و  رد  ور , نیا 
ره دوش , یلوتـسموا  رب  ماقم  هاج و  هب  قشع  هک  یـسک  نینچمه  دنک  یمن  یهجوت  تسا  هدش  هداد  لالجلاوذ  دـنوادخ  هب  برقت  هدـعو  اه 

تـسا هنوگ  نیمه  هب  زین  يویند  تسردانو  لطاب  ضارغا  ریاس  دـهد  یم  ماجنا  ماـقم  هاـج و  هب  ندیـسر  دـصق  هب  دـهد  ماـج  ـ نا هک  يراـک 
دننک نوریب  لد  زا  ار  روما  نیا  هب  تبح  ـق و مـ ـش هک عـ دوش  یم  صلاخ  ترخآو  ناحبـس  دنوادخ  يارب  لمع  راک و  ینامز  اهنت   , نیاربانب

نوگانوگ و بتارم  ناشیاه  تین  ظاحل  هب  مدرم  نیاربان ,  بـ دـنیامن . هیفـصت  كاپ و  دوش  یم  قح  زا  يرود  بجوم  هچ  نآ  ره  زا  ار  نآ  و 
لامک بجوم  یخرب  نآ و  یتسرد  تحـص و  بجوم  یخرب  دوش , یم  لمع  نالطب  داسف و  بجوماه  نآ  زا  یـضعب  دنراد  رامـش  یب  هکلب 

. دراد یناوارف  بتارم  زین  دوخ  لامکو ,  لمع 

 . يراک ره  رد  تین  نتشاد  هب  بیغرت 

رد دیاب  هدنب  ع :)   ) قداص ماما  ندروخ ـ .  ندـیباوخرد و  یتح  یـشاب  هتـشاد  كاپ  یتین  يراک  رهرد  دـیاب  رذوبا , يا  (ص :)  ادـخ ربمایپ   ـ
ما ـ ما تسا ـ .  نالفاغ  رامـش  رد  دـشابنراک  رد  انعم  نیا  رگا  اریز  دـشاب , هتـشاد  ادـخ ) يارب   ) صلاخ تین  دوخ  تانکـس  تاکرح و  ماـمت 

مادنا ياه  شبن  لد هـا و جـ يا  ـ هزارو تسرف  تاولـصدمحم  لآ  دمحم و  رب  ایادـخ , راب  یهاوخ :  شزرمآ  هب  قا  ـتـیـ ـشا رد  (ع )  دا سـجـ
ببس هب  هک  یکین  راک  ات  هد  رارق  ددرگ  وت  شادا  ـ پو باو  ـب ثـ جو هچ مـ نآ  رد  ار  ام  ياه  نابز  نانخـس  ام و  ياه  ندز  مه  رب  مشچ  اه و 

يا ـ عد رد  دنامن ـ . یقاب  نامیارب  میوش  وت  رفیک  بجوتسم  نآ  هطساو  هب  هک  يدب  راک  دورن و  نامتسدزا  میدرگ  یم  وت  شاداپ  راوازس  نآ 
 . نادرگ لماک  ارم  تین  دوخ  فطل  هب  ایادـخ , راب  ناسرب  اهرادرک  نیرتهب  هب  ار  مرادرک  اه و  تین  نیرتوکین  هبارم  تین  قالخالا :  مراک  مـ

يراکار يزور  ار کـه هـر  ـ یز ناسر ,  ماجنا  هب  زور  نامه  ار  زور  ره  راک  رتشا : ـ  کلام  هب  رـصم  يرادناتـسا  نامرف  رد  ع ـ )   ) یلع ماما   ـ
تاـقوا همهرد  رگا  هک  دـنچ  ره  هد ,  صاـصتخا  دـنوادخ  ودوخ  ناـیم  هطبار  هب  ار  نآ  زا  شخب  نیرتگرزبو  زور  ره  تقو  نیرتهب  تسا و 

 . تسادخ نآزا  امامت  تاقوا  نآ  دنشاب , تمالس  تینمارد و  مدرم  یشاب و  هتشاد  كاپ  تین 

 . تین ییوکن 

نامرآ هب  ندیـسر  ببـس  وکین , تین  تساه ـ .  نورد  ییوکین  اه  هتخودنا  نیرتهب  تساه ـ .  نورد  ییابیز  تین ,  ییوکن  ع :)   ) یلع ماما   ـ
یخارف طیحم و  تینما  شوخ و  یگدـنززا  تسا ,  نآ  يوجتـسج  رد  هچ  نآ  مامت  هب  شوخ  قالخا  وکن و  تین  اـب  ـی  مدآ تسوزرآ ـ .  و 
بجوم وکین , تین  يوش ـ .  بایماک  تفادها  رد  ات  هد ,  تداع  ابیز  دـصقمو  وکن  تین  نتـشاد  هب  ار  نتـشیوخ  دـبای ـ . یم  تسد  يزور , 

هک ره  ع :)   ) قداص ماما  دیآ ـ . مزال  شیتسودو  دوش  شوخ  شیگدنز  ددرگ و  ناوارف  ششاداپ  دوش , وکین  شتین  هک  ره  تسا ـ .  شاداپ 
ابیز مدرم  هـب  تبـسن  ناـسنا  تـین  هـک  دراد  تـسود  ناحبـس  دـنوادخ  ع :)   ) یل ما عـ ـ ما دـیازفیب ـ . شیزور  رب  دـنوادخ  دوـشوکین , شتین 

ناوت یماه  هتـساوخ  هب  هک  تساه  تین  نسح  اب  دشاب ـ . غیمآ  یب  دنمورین و  زین  يو  زا  تعاطا  رد  وا  تین  دراد  تسود  هک  نانچمه  , دـشاب
زا سکره  نورد ,  یکاپ  تین و  ییوکن  ببـس  هب  لاعت  ـد مـ نواد خـ تساـه ـ .  نآ  نیرت  هدـنزاس  تیقفوم  هب  اـه  تین  نیرتکیدزن  دیـسر ـ .
 , یتـین شوـخ  یـشیدنا و  کـین  تـسا ـ .  نورد  تمالـس  زا  هتـساخرب  تـین ,  ییوـکین  درب ـ . یم  تـشهب  هـب  دـهاوخب  هـک  ار  شناگدـنب 
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ع  ) یل ما عـ ـ ما دنکن ـ . شیضارزین  وا  شهد  داد و  دنکن , یضار  شردارب  تین  نسح  ار  هک  ره  (ع :)  داوج ماما  تسا ـ .  یگدازکاپرگناشن 
لاؤ سـ ع )   ) قدا ما صـ ـ ما زا  ریگب ـ . کمک  يزرو  تلادع  هار  رد   , ییاسراپ يرایسب  عمط و  ندرک  مک  تیعر و  هب  تبسن  تین  نسح  زا  (: 

 . تعاط رد  نتشاد  تین  نسح  دومرف : ترضح  تسیچ ؟  تسا ,  هداد  ماجنا  اردوخ  هفیظو  دهد  ماجنا  یـسک  نوچ  هک  یتدابع  هزادنا  دش :
ماما دوش ـ . تعاطا  نآ  زا  دنوادخ  هک  یقیرط  هب  تعاط  رد  نتشاد  تین  نسح  تدابع : ـ  زا  شسرپ  ـخ بـه  ـسا رد پـ ع ـ )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ

نیرترب (ص :)  ادـخ ربمایپ  تسا ـ .  تین  یتسرد  هب  طونم )  ) لمع یتسرد  دوش ـ . یمن  لماک  تسرد  تیناب  زج  تسرد ,  لـمع  ع :)   ) یلع
یمن اپ  رب  تسرد  تین  اب  زج  زین  نید  درادـن , ییاقب  هدـنز ,  سفناب  زج  ندـب  هک  نانچمه  ع :)   ) ـم ظا ما کـ ـ ما تسا ـ .  قداص  تین  لمع , 

, دراد كاپ  ملاس و  لد  دشاب , هتـشاد  قداص  تین  هک  یـسک  ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما ددرگ ـ . یمن  راوتـسا  درخاب  زج  مه  تسرد  تین  دـنام و 
تسا .  دنوادخ  يارب  اهراک  همه  رد  تین  ندینادرگ  صلاخ  ببس  هب  یناطیش  ياه  هسوسو  زا  لد  نتشاد  ملاس  اریز 

يا بـا نـیـت هـ در , ـ یذ لاوز مـی پـ ناـشیازا  اـه  تمعن  دـیآ و  یم  دورف  ناـنآ  رب  اـهالب  هـک  یماـگ  مدر بـه هـنـ ـر مـ گا ع :)   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
ناشیارب ار  يداسف  یهابت و  رهو  دنادرگ  زاب  نانآ  هب  ار  يا  هتخیرگ  ره  نامگ  یب  , دنرب هانپ  ناشراگدرورپ  هب  قاتشم ,  يا  لدو هـ ـت  سرد

. دروآ حالصا  هب 

 . یتین دب 

يا وزرآ ـ . بیرف  یتسپ و  هب  نداد  نت  تین و  یهابت  نورد و  يدـیلپ  زا  زیهرپب  تسا ـ .  هتفهن  ناهنپ و  يدرد  یتین ,  دـب  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
تـسد زا  , دـشاب لاگـس )  دـب  و   ) تین دـب  هک  ره  دـسرن ـ . وزرآو  نامرآ  هب  دـشاب , تین  دـب  هک  ره  درک ـ . هاـبت  ار  نآ  تین  هک  یلمع  اـسب 

رد ییاج  دب  هب  دـشاب , هتـشاد  دـب  دـصقم  هک  ره  ددرگ ـ . زاب  وا  دوخ  هب  شریت  دـشاب , گنهآ  دـب  هک  ره  21 ـ . ))  )) دروآ يداش  شندش 
. دیآ شیپ  يراتفرگو  الب  دوش , دساف  تین  هاگ  ره  تسا ـ .  تین  یهابت  اه , یتخبدب  زا  یکی  دور ـ . یم  تکرب  تین ,  ندش  دساف  اب  دیآ ـ .
, ایادخ راب  ـا :  عد رد  ع )   ) ما عـلـی ـ ما دوش ـ . یم  مورحمدوخ  يزور  زا  ببـس  نادب  دـنک و  یم  هانگ  تین  نمؤم  انامه  ع :)   ) قداص ماما   ـ

 . تسا نآ  فالخرب  ملد  اما  مهد ,  یم  شرارق  وت  هب  برقت  هلیسو  نابز  هب  هک  ار  هچ  نآ  ياشخبب  نمرب 

 . ترجه

 . هشبح هب  ترجاهم 

لزان ناشدوخ  يو  هچ بـه سـ نآ  هب  هدش و  لزان  امـش  يوس  هب  هچ  نادب  وادخ  هب  هک  دنتـسه  یناسک  باتک  لها  نایم  زا  هتبلا  و   :. )) نآرق

دلج 13 ۀمکحلا  www.Ghaemiyeh.comنازیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 173زکرم  هحفص 153 

http://www.ghaemiyeh.com


دزن هـک  دـننانیا  دنــشورف  یمن  يزیچا  يا نـ هـب بـهـ ار  ادـخ  تاـیآ  دنعــشاخ و  ادــخ  رباربرد  هـک  یلاـح  رد  دــنراد , ناـمیا  تـسا  هدــش 
لها نم  نا  و   )) هیآ ریـسفت  رد  نایبلا  عمج  رد مـ ریـسفت . تسا .))  رامـش  دوز  ادـخ  يرآ ,  تشاد  دـنهاوخ  اردوخ  شاداپ  ناـشراگدرورپ 

شمان هک  هشبح  هاشداپ  یشاجن  هرابرد  : دنا هتفگ  یـضعب  دنراد  رظن  فالتخا  ـه  یآ نیا  لوزن  ناش  هرابرد  نارـسفم  تسا :  هدمآ  باتکلا )) 
لیئرب ,جـ در یـشاجن مـ یتقو  هک  تسا  رارق  نیا  زا  ناتـساد  تسا  هدـش  لزاـن  دوب , هیطع ))   )) يا ـی بـه مـعـنـ بر رد عـ تسا و   (( همحـصا ))

رد هک  ناـتناردارب  زا  یکی  رب  دـیور و  نوریب  دوـمرف : ادـخ  لوـسر  داد  ادـخ  ربماـیپ  هب  تشذـگرد  هـک  يزور  ناـمه  رد  ار  وا  گرم  ربـخ 
نیمزرس هنیدم  زا  تفر و  عیقب  هب  ادخ  لوسر  سپ ,  یشاجن .  دومرف : یـسک ؟  هچ  دندرک : ضرع  دیناوخب  زامن  تسا  هدرمرگید  ینیمزرس 

یشبح ینارصن و  يرفاک  رب  دینک , شیاشامت  : دنتفگ ناقفانم  دناوخ  زامن  وا  رب  ـد و  ید ار  یـشاجن  تخت  ربمایپ  دش و  رادومن  شیارب  هشبح 
نبا هّللادـبع و  نبرباج  زا  لوق  نیا  دـش  لزان  روکذـم  هیآ  ماگنه  نیا  رددـناوخ  یم  زامن  تسین  وا  نییآ  نید و  رب  هدـیدن و  ار  وازگره  هک 

نیذـلا دوهیلا و  اونمآ  نیذـلل  ةوادـع  سانلادـشا  ندـجتل   )) هیآ تسا :  هدـمآ  ـیـر قـمـی  ـس رد تـفـ تسا .  هدـش  لقن  هداتق  سنا و  سابع و 
لو ـ سر ـت  یذا رازآرا و  شیرق کـ یتقو  هک  دوب  نیا  شلوزن  ببـس  يراصنانا ,))  اولاق  نیذلا  اونمآ  نیذلل  ةدوم  مهبرقا  ند  ـتـجـ لو اوکرـشا 

نانمؤم هب  (ص )  ادـخ لوسر  دـندنا , ـ ـسر جوا  ـد,بـه  ندو هدروآ بـ نامیا  ترـضح  نآ  هب  هکم  رد  ترجهزا  شیپ  هک  ار  ـی  نا ـ ـس اد و کـ خـ
دندرک كرت  ار  هکم  ناناملسمزا  رفن  داتفه  اب  رفعج  دورب  نانآ  هارمه  ات  دومر  فـ  ( ع  ) ـب لا یبا طـ نب  رفعج  هب  دنورب و  هشبح  هب  دادروتـسد 

یـشاجندزن ار بـه  ـیـد  لو نب  ةرامع  صاع و  نبورمع  دندینـشار , ناناملـسم  ترجه  ربخ  شیرق  نوچ  دندش  هشبح  ـی  هار ـا  یرد قیرط  زا  و 
نمـشد هک  ار  يدرم  ود  هنوگچ  : دـنتفگ شیرق  اذـل  ـد  ندو نمـشد بـ مه  اب  هرامع  ورمعدراد و  درتسم  ناشیا  هب  ار  ناناملـسم  اـت  دنداتـسرف 

يدرم هک  هرامع  صاع  نبورمع  هانگ  زا  مهـس  ینب  دنتـشذگرد و  هرامع  هانگ  زا  موزخم  هک بـنـی  دوب  اج  نیا  میتسرفبرگیدکی ؟  اب  دنمه 
هب عورـش  دـندش , ـتـی  ـش راوس کـ یتقودرک  دوخ  هارمه  زین  ار  شرـسمه  صاـع  نبورمعو  داـتفا  هار  هب  اـهنت  دوب  هدرورپ  زا  يور و نـ اـبیز 

هرامع تساور ؟  يراـک  نینچ  هّللا ,  ناحبـس  تفگ :  ورمع  دـسوببارم  وگب  تنز  هب  تفگ :  صاـع  نبورمع  هب  هرامعدـندرک  يراوخبارش 
دـیبسچ و یتـشک  هنیـس  هب  ورمع  تخادـناایرد  هب  داد و  لـه  دوـب  یتـشک  هنیـس  رد  ار کـه  وا  دـش , تسم  ورمع  نوـچ  تشگ و  شوماـخ 
نآ هـا ـی  شا دندرک و نـجـ وا  میدقت  ییایاده  دنتفر و  یشاجندزن  اه  نآ  ـد  ند الا کـشـیـ ار بـ وا  ـد و  ند ـیـ ـسر شداد  یتشک بـه  نانیـشنرس 

ازـسان ار  نامنایادـخ  ـد و  نا ـتـه  ـسا ـ خر ـفـت بـ لا هب مـخـ ام  نید  اب  هک  ام  دارفا  زا  یهورگ  , اهاشداپ تفگ :  صاـع  نبور  ـت عـمـ فر ـ یذ ار پـ
وا هب  یشاجن  دندروآ  ار  وا  داتـسرف و  رفعج  یپ  رد  ار  يا  هدع  یـشاجن  ـیـد  نادر ـ گر ام بـ هب  ار  نانآ  دنا  هدمآ  امـش  نیمزرـس  هب  دنیوگ  یم 
هب ار  امـش  هک  دنهاوخ  یم  نمزا  تفگ :  یـشاجن  دنیوگ ؟ یم  هچ  اهاشداپ , داد : خساپرفعج  دـنیوگ ؟ یم  هچ  ـن هـا  یا رفعج , يا  تفگ : 

ینامدرم هکلب  هن ,  تفگ :  ورمع  میت ؟  ـ ـس ناشیا هـ نامالغو  ناگدـنب  ام  ایآ  سرپب ,  ناـنآ  زا  هاـشداپ ,  يا  تفگرفعج :  منادرگرب  اـه  نآ 
میرادن یبلط  چیه  امـش  زا  تفگ :  ورمع  دننک ؟ یم  هبلاطم  هک  دنراد  یبلط  نم  زا  ایآ  سرپب  نانآ  زا  تفگ :  رفعج  دیتسه  فیرـش  دازآ و 

رازآ ار  ام  امش  دیهاوخ ؟ یم  هچ  ام  زا  سپ ,  تفگ :  رفعج  هن  تفگورمع :  دینک ؟ هبلاطم  هک  دیراد  ام  ندر  هب گـ ینوخ  ایآ   : تفگ رفعج 
دنا و هتـساخرب  ـفـت  لا ـن مـا بـه مـخـ ید اب  نانیا  اهاشداپ , تفگ :  صاع  نبورمع  میتفگ  كرت  ارامـش  نیمزرـس  مه  ام  دـیدرک و  ـت  یذا و 

نیدب ات  نادرگربام  هب  ار  ناشیا  سپ  دنا  هدیشاپ  مه  زا  ار  ام  داحتاو  دنا  هدرک  هارمگ  دساف و  ار  نامناناوج  دنا و  هتفگ  ازـسانار  نامنایادخ 
ام نایم  رد  دـنوادخ  نوچ  میتساخرب ,  تفلاخم  هب  نانآ  اـب  اـم  هاـشداپ ,  يا  يرآ ,  يروآ جـعـفـر گـفـت :  ناـماس  هب  ار  اـم  راـک  هلیـسو 
ار ام  میراذگب ,  رانک  ار  هعر  ياهریت قـ اب  یشک  هعرق  میرادرب و  تسد  یتسرپ  تب  كرـش و  زا  تسا  هداد  روتـسد  هک  تخیگنارب  يربمایپ 

تلادـع هب  هدومرف ,  مارح  ار  نو  رادر و خـ ندرو مـ ـ خو ـا  بر اـنز و  هاـنگ و  یب  نوـخ  نتخیر  متـس و  ملظ و   , هداد روتـسد  هزور  زاـمن و  هب 
یـشاجن دنک  یم  یهن  زواجتو  ییوگروز  يراکتـشز و  اش و  زا فـحـ ـت و  ـسا هداد  نا  ـمـ نا ـ مر نادنواشیوخ فـ هب  یگدیـسر  يراکوکینو و 
تربماـیپ دـنوادخ بـر  هچ  نآ  زا  اـیآ  رفعج , يا   : تفگ سپـس  تـخیگنارب  اـه  نـیمه  اـب  زین  ار  ع )   ) مـیرم نـب  یـسیع  دـنوادخ , تـفگ : 

ۀلخنلا عزجب  کیلا  يزهو   )) هیآ هب  نوچ  درک و  میرم  هروس  تئارق  هب  عورش  يرآ و  تفگ :  رفعج  يراد ؟  ظفح  يزیچ  تسا  هداتسرفورف 
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نیا هک  مسق  ادخ  هب  تفگ :  تسیرگ و  تدش  هب  نآ  ندینش  زا  یشا  نـجـ ـیـد , ـسر انیع )) يرق  یبرـشا و  یلکف و  اینج  ابطر  کیلع  طقاست 
در و الاب بـ ار  شتـسد  یـشاجن  رادـب  درتسم  اـم  هب  ار  وا  تساـم ,  فلاـخم  درم  نیا  اـهاشداپ , تفگ :  صاـع  نبورمع  تسا  تسردـالماک 
هک صاع  نب  ورمع  مریگ  یم  ار  تناج  ینکداـی  يدـب  هب  درم  نیا  زا  رگا  مسق  ادـخ  هب  شوماـخ ,  تفگو :  دز  ورمع  تروص  هب  مک  مـحـ

ـر ـس الا  بـ میوش .  یمنوا  ضرعتم  رگید  ام  ییوگ  یم  وت  هک  تسا  نینچ  رگا  , اـهاشداپ تفگ :  تساـخرب و  دوب  ریزارـس  شا  هرهچزا  نوخ 
هک یماگنه  دش  شقـشاع  داتفا و  دوبابیز , یناوج  هک  دـیلو  نب  ةرامع  هب  شمـشچ  وا  درک  یم  تبقارم  يو  زا  هک  دوب  یکزینک  یـشا  نـجـ

تشونوا و هب  يا  همان  هرامع  ینک  لدـب  در و  هماـن  كزینک  نآاـب  تسین  دـب  تفگ :  هراـمع  هب  تشگرب  دوخ  هاـگتماقا  هب  صاـع  نبورمع 
هرامع بـه دتسرفب , تیارب  ار  هاشداپ  رطعزا  يرادقم  وگب  وا  هب  تفگ :  هرامع  هب  ورمع  داتسرف  هرامع  يارب  يا  همان  باوج  رد  مه  كزینک 

لد رد  هنیک  دوب  هتخادـنا  اـیرد  هب  ار  يو  هدرک و  یتـشک  رد  وا  اـب  هراـمع  هک  يراـک  زا  هک  ورمع  داتـسرف  شیارب  مه  وا  تفگزینک و  نآ 
ار ام  میدمآ  رد  ناطلس  نیمزرـس  هب  ـی کـه مـا  نا ـ مز  , ها ـ ـشدا يا پـ تفگ :  درب و  یـشاجن  شیپ  تشادربار و  رطع  نآ  زا  يرادقم  تشاد , 

نیا زا  تسا و  بجاوام  رب  شتعاطا  مزال و  ام  رب  وا  تمرح  ظفح  نیاربانبدروآ  مهارف  ار  ام  شیا  ـ ـسآ تینما و  تاـبجوم  تشاد و  یمارگ 
زا يرادقم  يو  تسا و  هداد  بیرف  ار  وا  هتـشون و  همان  وت  سومان  هب  تسا  نم  هارمه  هک  نم  تسود  نیااما  مینک ,  تنایخ  وا  هب  دـیاب  ور نـ

, دشکب ار  هرامع  تفرگ  میمصت  دش و  ینابصع  یشاجن  تشاذگ  یشاجن  لباقمار  رطع  هاگ  نآ  ورمع  تسا  هداتسرف  شیارب  مه  ار  وترطع 
نانآ هب  درک و  راضحا  ار  نارگوداج  اذل  دنتـسه  نامارد  دنا و  هدـش  دراو  نم  روشک  هب  اه  نآ  اریز  تسیناور ,  وا  نتـشک  تفگ :  دـعب  اما 

هو وا جـیـ راردا  يار  رد مـجـ دـنتفرگ و  ار  هراـمع  نارگوداـج  دـشاب  نتـشکزا  رت  تخـس  رتدـب و  هک  دـین  يرا بـکـ در کـ ـن مـ یا تـفگ بـا 
يا هدـع  شیرق  دـیمر  یم  اه  ناسنا  زا  درک و  یمد  ـ مآ تفر و  اه  نآ  اـب  تسویپ و  یـشحو  تاـناویح  هب  هراـمع  دـعب , هب  نآ  زا  دـند  ـیـ مد

دنتفرگ ار  وا  اه  نآ  ودـندمآ  بآ  ندروخ  يارب  یـشحو  تاناویح  اب  هرامع  نیا کـه  ات  دـندرک  نیمک  یهاـگبآ  رد  اـه  نآ  دنداتـسرفار و 
هک داد  عالطا  اه  نآ  هب  تشگرب و  شیرق  بنا  ور بـه جـ عـمـ درم . هک  نیا  ات  دیـشک  یم  دایرف  دیزرل و  یماه  نآ  تسد  رد  هتـسویپ  هرامع 
داد رارق  شیرق  اب  (ص )  ادـخ لوسر  هک  نیا  ات  دوب  هشبح  رد  نانچمه  وا  درب  یم  رـس  هب  مارتحا  تزع و  لاـمک  رد  هشبح  روشک  رد  رفعج 
هک دوب  هشب  نا حـ رد هـمـ درک  تعجارم  هشبح  زا  دوخ  ناهارمه  مامتاب  رفعج  نامز  نیا  رد  درک  حتف  ار  ربیخ  تسب و  حـل  ـ ـصو سب  شتآ 

رتخد بیبح ,  ما  تشاذگ  دمحم  ار  وا  مان  هک  دش  دلوتم  يدنزرف  زین  یـشاجن  يارب  دروآ  ایند  هبار  رفعج  نب  هّللادـبع  سیمع ,  تنب  امـسا 
یشاجن دنک  يراگتـساوخ  ناشیا )  يارب   ) ار (( 22  )) بیبح ما  هک  تشون  ـی  ـشا بـه نـجـ (ص )  ادخ لوسر  دوب  هّللادبع  رـسمه   , نایفـسوبا

دروآ و رد  ادـخ  لوسر  دـقع  هب  ار  وا  یـشاجنو  تفریذـپ  بیبح  ما  درک  يراگتـساوخ  (ص )  ربمایپ يارب  وا  زا  داتـسرف و  بیبح  ما  لاـبند 
رطع يدا  ـ یز راد  سا و مـقـ ـت لـبـ ـسد دـنچ  تخادرپ و  بیبح  ما  هب  (ص )  ادـخربمایپ بناج  زا  ار  اـه  نآ  درک و  وا  رهم  رانیددـص  راـهچ 

يرادقماب ار  میهاربا ,  ما  هیطبق ,  هیرام  نینچم  شدا هـ ـتـ سر فـ  ( (ص اد لوسر خـ دزن  درک و  هدامآ  ار  وا  رفس  گرب  زاس و  داتسرف و  شیارب 
تسشن زرط  وا و  نانخس  هب  تفگ :  نانآ  هب  ودرک  یهار  زین  ار  شیشک  یـس  داتـسر و  فـ ـبـر(ص )  ما يار پـیـ بـ بسا ,  دنچ  رطع و  هماج و 

درک و توعد  مالـسا  هب  ارا  نآ هـ اد  لوسر خـ دندش , دراو  هنیدم  هب  هدـع  نیا  نوچدـینک  تقد  شندـناوخ  زامن  ندیـشون و  تساخربو و 
نیذـلا لاقف  هلمج ـ  ات  کتدـلاو ـ  یلع  کیلع و  یتمعنرکذا  میرم  نب  یـسیع  اـی  هّللا  لاـق  ذا  و  : )) درک توـالت  ناـشیارب  ار  نآرق  هیآ  نیا 
هتشگرب یشاجن  دزن  دندروآ و  نامیا  دنتسیرگ و  (ص ,)  ادخ لوسر  زا  هیآ  نیا  ندینـش  اب  اهـشیشک  نیبم ))  رحـس  الا  اذه  نا  مهنم  اورفک 

زین ناشی  در و کـشـ ـه کـ یر یشاجن گـ دندناوخ  یشاجن  ياربدوب  هدناوخ  ناشیارب  ترضح  هک  ار  يا  هیآ  دندادوا و  هب  ار  اد  لو خـ ـ سر ربخ 
نوریب (ص )  ربمایپ رادید  دصق  هب  هشبح  زا  درکن و  راهظا  هشبح  رد  ار  دوخ  مالسا  دوخ  ناج  سرت  زا  اما  دروآ  مالـسا  یـشاجن  دنتـسیرگ 

سانلادـشا ندـجتل  : )) دومرف لزان  دوخ  لوسر  رب  ار  هیآ  نیاد  ـ نواد خـ در پـس ,  ـیـد و مـ ـسر رد  شگرم  تشذـگ ,  اـیردزا  نوچ  دـمآ و 
نآ زا  نخس  اج  همه  دش و  راکشآ  نامیاو  دندش  دایز  نانام  نو مـسـلـ چـ ير :  ـ هز نینـسحملاازج ـ .))  کلذو  دوهیلا  اونمآ  نیذلل  ةوادع 

رازآ و ار  اه  نآ  دندروآ و  موجه  دندوب  هدروآ  نامیا  هک  دوخ  لیابق  زا  یناسکرب  شیرق  رافک  ناکرـشم و  زا  يدایز  هدـع  دـمآ , نایم  هب 
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ناـنآ هـب   ( (ص ربمایپدـننادرگرب ناـش  ـنـ ید كرد  ــ ـز یاد ـی  زا ار  نا  ـ ـش ـ یا ـتـنـد  ـساو ـد و مـی خـ ند ـکـنـ فا ناد  ـ نز ـد و بـه  نداد شـکـنـجـه 
هب دومرفو : درک  هراشا  هشبح  فرط  هب  ادخ  لوسر  ـم ؟  یور ـ با کـجـ اد , لوسر خـ يا  دـندرک : ضرع  دـیوش  هدـنکارپاه  نیمزرـسرد  : دومرف
هب ناناملـسم  زا  يا  هظحالم  لباق  رامـش  سپ ,  تشاد  یم  تسود  رتشیب  اج  همه  زا  دوخ  باحـصا  ترجه  يارب  ار  اـج  نآ  ربماـیپ  اـج  نآ 
نو چـ دندش ـ . هشبح  نیمزرـسدراو  هک  نیا  ات  دندرک  تکرح  دوخ  هداوناخ  هارمه  هب  یخرب  اهنت و  یخر  بـ ـد , ندر تر کـ ـ جا ـه مـهـ ـش حـبـ

موجه اه  نآ  رب  ناشریاشع  دـن و  ـتـ فر تخـس گـ ناـنآ  رب  ناـشیا  موق  دنتـشگرب , هکم  هب  تسخن ,  ترجاـهم  زا  ـبـر(ص )  ما با پـیـ ـحـ ـصا
هـشبح هب  مود  راب  يارب  ات  دومرف  هزاجا  نانآ  هب  (ص )  ربمای اذ پـ لـ ـد , ند ـ ید یتخـس  ياهرازآ  نانآ  تسد  زا  ناگدننک  تعجارم  دندروآ و 
هدیسر ربخ  شیرق  هب  نوچ  دندید و  يدایز  تنوشخ  شیرق  زا  دوب و  هارمه  يرتشیب  تقشم  اب  هشبح  هب  ناشیا  مود  ترجه  دننک  ترجاهم 

, ادخ لو  ـ سر يا  در : ضر کـ نا عـ نامثع بـن عـفـ دندرک  یم  يریگتخس  رتشیب  , دنک یم  يراتفرشوخ  ناناملسم  هب  تبسن  یـشاجن  هک  دوب 
ادخ يوس  هب  لاح  ره  هبامش  دومرف : (ص )  ادخ لوسر  یتسین ؟  ام  هارمهام  شـ ترجاهم ,  نیا  رد  هن  هشبح و  هب  ام  تسخن  ترجاهم  رد  هن 

تسا سبام  يارب  عوضوم  نیمه  سپ ,  تفگ :  نامثع  دشدهاوخ  روظنم  ترجاهم  ود  ره  نیا  ـر  جا ـمـا  ـش يار  ـ بو دینک  یم  ترجه  نم  و 
رد نار  ـ جا دو مـهـ ـی بـ ـشر ریغ قـ يوناب  تفهو  یـشرق  نز  هدزاـی  درم و  هس  داتـشه و  دنتـشادروضح  ترجه  نیا  رد  هک  یناـسک  دادـعت  . 

یـس و ناشیا  نایم  زا  تسا ,  هدومرف  ترجه  هنیدم  هب  (ص )  ادخ لوسر  دندینـش  نوچ  دندوب و  یـشاجن  هانپ  رد  تروص  نیرتهب  هب  هشبح 
تسیب و دـندش و  ینادـنز  اـج  ناـمه  رد  رگید  رفن  تفه  دنتـشذ و  رد گـ رد مـکـه  نادر  ـن مـ یا زا  نت  ود  دنتـشگرب  نز  تشهو  درم  هـس 

يارب يا  همان  هنید  زا مـ (ص )  ربماـیپ دیـسر  ارف  ترجه  متفه  لاـس  لوـالا  عیبر  هاـم  نوچ  دـندرک  تکرـشردب  گـنج  رد  ناـشرفن  راـهچ 
يارب (ص )  ادخ لوسر  همان  نو  دا چـ ـتـ ـسر ـ فوا يار  يرمـض بـ هیما  نبورمع  هارمه  ار  همان  ودرک  توعد  مالـسا  هب  ار  وا  تشون و  یـشاجن 

 , هبیبح ما  ات  دوب  هتشون  یشاجن  هب  ربمایپ  زین  مدمآ  یم  میایب ,  شروضح  هب  متسناوت  یم  رگا  تفگ :  دروآ و  مالـسا  دش , هدناوخ  یـشاجن 
هدر نا جـا مـ هدش و هـمـ یحیسم  هشبح  رد  شحج  نب  هّللادبع   , هبیبح ما  رهوش  دنک  دقع  ترضح  نآ  يارب  ار   , برح نب  نایفـسوبا  رتخد 

صاع نب  دیعس  نب  دلاخ  دیدرگ , دقع  راد  هدهع  هک  یسک  تخادرپ  درک و  وا  رهم  رانید  دصراهچ  داد و  ماجنا  ار  راک  نیا  یـشاج  دو نـ بـ
ود اب  ار  نانآ  درک و  نانچ  یشاجن  دنک  هناور  دنا , هدنام  اج  نآ  هک  ار  باحصا  هیقب  ات  دوب  هتشون  یـشاجن  يارب  نینچمه  (ص )  ربمایپ دوب 

ـد و ندر هیارک کـ ینارتش  هنیدم  يارب  اج  نآ  زا  دندش و  هدایپ  تسا ,  راج  لحاس  نامه  هک  الوب  لحاس  رد  نا  ـشـ یا تخاس و  هناور  یتشک 
حتف ار  ربیخ   ( (ص ربمایپ هک  دندید  دندیـسر  یتقو  دـنتفر  اج  نآ  تسا و  ربیخ  رد  (ص )  ربمایپ هک  دـندش  هجوتم  , دندیـسر هنیدـم  هب  نوچ 
راـک نیا  دـنتفریذپ و  مه  ناناملـسم  دـنزاس و  کیرـش  میاـنغ  رد  زین  ار  اـه  نآ  هک  درک  تبحـص  ناناملـسم  اـب  (ص )  ربماـیپ تـسا  هدرک 

. دندرکار

 . هنیدم هب  ترجه 

رد هنیدـم )  هب  رب  ـ ما پـیـ  ) تر هـجـ ریگب ـ .)) هلـصاف  شوخ ,  یندـیزگ  يرود  اب  نانآ  زا  شاـب و  ابیکـش  دـنیوگ  یم  هچ  نآ  رب  و   :. )) نآرق
ییاورنامرف لاس  نیمهن  وزیور  ور پـ لا سـلـطـنـت خـسـ ـیـن سـ مرا یس و چـهـ اب  دوب  فداصم  نیا  تفرگ و  تروص  تثعب  مهدراهچ  لاس 

ناناملـسم زا  يا  هدـع  اـما  دوب , هدرکن  كرت  ار  اـج  نآ  دوب و  هکم  رد  (ص )  ادـخ لوـسر  ـت  ـسا مر  لا مـحـ ـ ـس نیا  لوا  و  (( 23  )) لقره
یم دمحم  دنت : ـد و گـفـ ند ـ ـش ربمایپ جـمـع  هناخ  رد  شیرق  دیوگ : یم  (( 24  )) یظرق بعک  نبدمحم  دندوب  هتفر  نوریب  هج  ـحـ یذ ها  ـ مرد

اه و غاب  امش  يارب  دیوش و  یم  هدنز  هرابود  مه  گرم  زا  دعب  ودش  دیهاوخ  اورنامرف  مجع  برع و  رب  دینک  تعیبوا  اب  امش  رگا  هک  دیوگ 
دیهاوخ هدنز  مه  گرم  زا  دعب  دش و  دـیهاوخ  هتـشک  وا  تسد  هب  دـینکن  تعیب  رگا  دوب و  دـهاوخ  ناه  نیا جـ ياه  غاب  نوچ  ییاه  تنج 

: دومرف تشادرب و  كا  دمآ و مـشـتـی خـ نوریب  لزنم  زا  (ص )  ادخ لوسر  ماگن  ـن هـ یا رد  ـت  خو ـیـد سـ هاو نازو خـ ـش سـ تآ ردو  شـد 
نم انلع  ـ جو یـس  : )) دو ـ مر توال فـ ار تـ تا  ـ یآ ـن  یا ـیـد و  شا نا پـ ـ نآ رس  يور  ار  كاخ  تشم  سپس  میوگ  یمار  نانخـس  نیا  نم  يرآ , 
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گنج رد  دـش  هتخیر  ناشرـس  يور  كاخ  نآزا  هک  یناسک  مامت  نورـصبیال ))  مهف  مهاـنی  ـ ـش ـ غا ـ فاد ـ ـس مهفلخ  نم  ادـس و  مهیدـیا  نیب 
رظتن ـن جـا مـ یا رد  دمآدوبن و گـفـت :  هدع  نآ  اب  هک  یصخش  ماگنه  نیا  رد  تفرو  داتفا  هار  سپـس  (ص )  ادخ لوسر  دندش  هتـشکردب 

دوخ راک  یپ  رد  تخیر و  كاخ  امـش  همه  رـس  رب  درک و  روب  ـ عا ـمـ ـش رانک  زا  دمحم  هک  مسق  ادخ  هب  تفگ :  دمحم  : دنتفگ دـیتسه ؟ هک 
, دندیـشک كرـس  (ص )  ربماـیپ هناـخ  نورد  هب  اـما  تسا  یکاـخ  دـید  تشاذـگ ,  شرـس  يورار  دوـخ  تسد  هدـع  نآ  زا  کـیره  تـفر 

يور شا  هدیباوخ و قـطـیـفـه  هک  تسا  دمحم  وا  دنتفگ : تسا  هدیـشک  دوخ  يور  ار  ادـخ  لوسر  هفیطق  ـت و  ـسا ـتـر  ـس رد بـ یلعدـندید 
تـسارام هب  درم  نآ  مسق  ادـخ  هب  دـنتفگ : تساخرب  رتسب  زا  یلع  دـش و  حبـص  هک  نیا  ات  دـندوب  ربمایپ  لزنم  رد  رب  نانچمه  ناـنآ  تسوا 

دیباو خـ (ص )  اد لوسررتـسب خـ رد  ع )   ) بلاـط یبا  نب  یلع  هک  یبـش  هک  تـسا  هدروآ  موـل  ـعـ لا ـیـا  حا با  رد کـتـ ـی  لاز غـ دوـب ـ . هـتفگ 
مدرک يرگیدزا  رتینالوط  ار  امش  زا  یکی  مداد و عـمـر  رارق  مه  ردارب  ار  ود  امـش  نم  هک  دومرف  یحو  لیئاکیم  لیئربج و  هب  لاعتم  يادخ 
يادخ دندش  نآ  ناهاوخ  دندیزگرب و  ار  یگدنزاه  نآ  يود  هـر  ـد ؟ شا شردار بـ نآ بـ زا  رتینالوطرمع  تسا  رـضاح  امـش  زا  کی  مادک 

ـتـم و خا رار سـ ـ قر يردارب بـ دنویپدمحم  وا و  نایم  نم  دیدرکن  لمع  ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  دننام  ارچ  هک :  دومر  ـی فـ حو نانآ  هب  لاعتم 
دنزگ زا  ار  وا  ودیور  نیمز  هب  الاح  داد  حیجرت  شدوخ  یگدنز  ربار  يو  یگدـنز  درک و  وا  يادـف  ار  شناج  دـیباوخدمحم و  رتسب  رد  وا 

هچ نیرفآ ,  نیرفآ ,  هک :  داد  یم  زاوآ  لیئربج  ووا  ياپ  نییاپ  لیئاکیم  تفرگ و  رار  قـ ع )   ) یلع رـس  يالاب  لیئربج  دـیرادهگن  شنمـشد 
زا و  : )) داتـسرف ورف  ار  هیآ  نیا  لجوزع  دـنوادخ  سپ ,  دزان ! یم  ناگتـشرف  رب  وت  هب  دـنوادخ  بلاط ؟  یبا  رـس  يا پـ تسوت  دـننام  یـسک 
زا هدیرب  نب  هّللادبع  تسا ـ .))  نابرهم  ناگدنب  اب  ادخ  دشورف و  یمادـخ  ياه  يدونـشخ  بلط  يارب  ار  دوخ  ناج  هک  تسا  یـسک  مدر  مـ
هک یـسک  يارب  شیرق  دـش , هنیدـم  راپـسهر  ربمایپ  هک  ینامزدز  یم  بوخ  لاف  اما  دز , یمن  دـب  لاف  (ص )  ربماـیپ : دـنک یم  لـقن  شردـپ 

ینب زا  دوخ  نادناخ  زا  راوس  داتفه  اب  (( 25  )) هدیربدندرک نییع  هز تـ ـ یا دصکی شـتـر جـ دهد  نانآ  لیوحت  دنک و  ریگتـسد  ار  (ص )  ربمایپ
ـکـر بو ـ با ور بـه  ربمایپ  متـسه  هدیرب  نم  تفگ :  یتسیک ؟  وت  دومرف : وا  هب  (ص )  ادخربمایپ درک  ادـیپ  ار  (ص )  ربمای داتفا و پـ هار  هب   , مهس

تمالـس هب  دومرفربمایپ : ملـسا  زا  تفگ :  يا ؟  هفیاط  مادـک  زا  دومرف : سپـس  دـش  هار  هب  ور  ناـسآ و  اـم  راـک  رکبوبا  يا  : دومر در و فـ کـ
نم دومرف : یتسیک ؟  وت  تفگ :  (ص )  ربمایپ هب  هدیرب  دـمآ  نوریب  تر  تـیـ دومرف : مهـس  ینب  زا  تفگ :  يا ؟  هلیبق  مادـک  زا  دومرف : میتسر 

هدـنب و وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  تسینادـخ و  زج  يدوـبعم  هک  مهد  یم  یهاوـگ  تفگ :  هدـیرب  مت  ـ ـس ادـخ هـ لوـسر  هّللادـبع  نبدـمحم 
تـسد رد  اب  زج  هنید  بـه مـ در : ضرع کـ (ص )  ربمایپ هب  هدیرب  دش  هک  حبـصدندش  ناملـسم  شناهارمه  مامت  هدـیرب و  یتسهوا  هداتـسر  فـ

: درک ضرع  هداتفا و  هار  هب  ربما  ـیـش پـیـ پا يا بـسـت و پـیـشـ هز  يور نـیـ ار  نآ  درک و  زاب  ار  دوخ  راتسد  سپسدیوشن  دراو  مچرپ  نتشاد 
هک ار  ادخ  شیاتـس  ساپـس و  تفگ :  هدیرب  تسا  رومام  نم  هقان  نیا  دومرف : (ص )  ربما پـیـ يو ؟  ـ ـش دراو مـی  نم  رب  ایآ  ادـخ , ربمایپ  يا 
زا ذوخام  دـش  ناسآ  ام  راک  ینعیانرما  درب  دـیوگ : یم  قئاـفلا  باـتک  رد  حیـضو :  تـ دـندش . ناملـسم  هارکا  نودـب  تبغر و  اـب  مهـس  ینب 
 (( قح هیل  یل عـ درب  )) زا تسا ,  ندش  تباث  مکحم و  يانعم  هب  دنا : هتفگ  یضعب  مرخ  شوخ و  یگدنز  يانع  تسا بـه مـ (( درابلا شیعلا  ))

يزیچ هرابرددنتـساوخ  یم  یتقو  تیلهاج  رد  يدـش  قفومو  زوریپ  ینعی  کمهـس ))  جرخ   )) دـش تباـث  یقحوا  ندرگ  رب  نم  يارب  ینعی 
مان هب  ریت  دندروآ و  یم  نوریب  ار  یکی  اهریت  نیبزا  دندز و  یم  مه  هب  ار  اه  نآ  دنتـشون و  یم  اهریت  يور  ار  صاخـشا  یماسا  دننز , هعرق 

و (ص )  ادـخ لوسر  هک  یناـمز  دـنک : یم  لـقن  شردـپ  زا  سوا  نب  کـلام  سا بـن  ـ یا دـش ـ . یم  وا  نآ  زا  زیچ  نآ  دـمآ  یم  رد  سکره 
ور رب  ـ ما یملـسا پـیـ يدرم  زا  تفگ :  مردپ  تسیک ؟  زا  رتش  نیا  دومرف : ربمایپ  دندروخربام , زا  يرتش  هب  هفحج  رد  دـندرک  ترجهرکبوبا 
دو مـسـعـ در : ضر کـ عـ ـت چـیـسـت ؟  ما نـ دیـسرپ : (ص )  ربمایپ یتسر !  تمالـس  هب  گرزب ,  يادخ  تساوخ  هب  دومرف : درکرکبوبا و  هب 
رب ار  ناشیا  تفر و  (ص )  ادخ لوسر  دزن  مردپ  سپ ,  يدش  دنمتداعـس  گرزب  يادـخ  تساوخ  هب  دومرف : درک و  رکبوبا  هب  ور  ربمایپ  زاب 
زا دـعب  دادروتـسد  نم  هب  تفر ,  نوریب  هنیدـم  هب  ترجه  يارب   ( (ص ادـخ لوسر  هک  یماگنه  ع :)   ) یل ما عـ ـ ما درکراوس ـ . رن  رتشا  کـی 

هکم رد  زور  هس  نم  ـد  ند ـ ناو نیما مـی خـ مان  هب  ار  ترـضح  نآ  منادرگرب  دنتـشاد  ناشیا  دزن  مدرم  هک  ار  ییاـه  هدرپس  اـت  مناـمب  ناـشیا 
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هک ار  یهار  مدرک و  كرتار  هکم  زور  هس  زا  سپ  مدشن  بیاغ  راظنا  زا  زور  کی  یتح  مداد ,  یم  ناشن  مدرم  هب  ار  دوخ  هتـسویپو  مدـنام 
نب موثلک  هناخ  هب  نم  دوب  هدیـسر  هنیدـم  هب  ادـخ  لوسر  مدـشدراو و  فوع  نب  ورمع  ینب  رب  هک  نیا  ات  مدرک  لاـبنددوب  هتفر  ادـخ  لوسر 
حتف زا  دعب  تسین ـ .  راک  رد  یترجهرگید  حتف ,  زا  دعب  (ص :)  ادخ ربمایپ  دوب ـ . هدمآ  دورف  اج  نآ  رد  (ص )  ادـخ لوسر  هک  متفر  مدـه 

, دـیدش هدـناوخ  ارف  داهج ) يارب   ) هاگره تین  تسا و  داهج  سپ )  نیز   ) هکلب تسین ,  راـک  رد  یترج  ـگـر هـ ید تسین ـ .  یترجه  هکم , 
, دیاشن ترجه  زا فـتـح ,  بـعـد  داهج ـ . تین و  تسا و  نامیا  تقیقح  رد  هکلب   , تسین راک  رد  یترجه  رگید  حتف  زا  دـعب  دـیوش ـ . جیـسب 

. دیوش جیسبدیدش  هدناوخ  ارف  داهج ) هب   ) هاگره تین و  تساداهج و  هکلب 

 . ترجه ندشن  عطق 

ات دوش ـ . یمن  عطق  ترجه  دـشاب  داهج  هک  ینامز  ات  اریز  دـینز , رد  گنچ  مالـسا  هب  دـینک و  ترجاـهم  مدرم ,  يا  (ص :)  ادـخ ربما  پـیـ  ـ
عطق ترجه  هتشر  دراددوجو , نمشد  اب  گنج  هک  ینامز  ات  ددرگ ـ . یمن  عطق  زگره  ترجه  هتـشر  , دوش یم  هدیگنج  رافک  اب  هک  ینامز 
نانآ هب  هچ  ـت ,  ـس نیمز نـیـ يور  مدرم  هب  يزاین  ار  دـنوادخ  تسا  یقاب  دوخ  هیلوا  توق  هب  نانچمه  ترجه  ع :)   ) یلع ماما  دوش ـ . یمن 

ادخ تجح  تخانش  هب  رگم  دوش , یمن  هداهن  یـسک  رب  ترجه  مان  دنزاس  شراکـشآ  هک  نانآ  هب  هچ  دنراد و  ناهنپ  ار  شیوخ  نامیا  هک 
دـسرب وا  هب  تجح  هک  یـسک  رب  فاعـضتسا  ماـن  تسا و  رجاـه  وا مـ رار کـنـد  ـ قا نادـبو  دسانـشب  ار  تجح  نآ  هـک  یـسک  سپ  نـیمزرد 

 . تسا رجاهم  وا  دیآ , رد  مالسا  هب  هنابلطواد  هک  ره  (ع :)  رقاب ماما  ددرگ ـ . یمن  قالطا  , ددرگ شیاریذپ  شلد  دونشب و  ار  نآ  شـشوگو 
رد مالـسا  هب  دش  گرزب  هک  نآ  زا  دعب  هک  ره  تسا و  برع  وا  دوش  دلوتم  ناملـسم  هک  ره  تسا :  هدمآ  ع )   ) قداص ماما  زا  يربخ  رد  و 
ير ـگـ ید تسا و  ناهانگ  زا  ندرک  يرودو  ترجه  ترجه ,  کی   : تسا هنوگ  ود  ترج  هـ (ص :)  اد ـ خر ـبـ ما پـیـ تسا ـ .  رجاهم  وا  دیآ ,
با ـحـ صا دوش ـ . یمن  عطق  ترجه  دوش  یم  هتفریذپ  هبوت  هک  ینامز  ات  ینک و  ترجه  وا  لوسر  لاعتم و  يادخ  يو  ـت کـه بـه سـ سا نآ 
ادـخ لوسر  زاار  عوضوم  دـندرک  ادـیپ  رظن  فالتخا  رگیدـکیاب  تسا  هدـشن  عطق  ای  هدـش  عطق  ترجه  ایآ  هک  عوضوم  نیا  هرابرد  ربماـیپ 
دوخ دنزرف  نیعا  نب  ةرارز  میکح :  نبد  مـحـمـ دوش ـ . یمن  عطق  ترجه  دوش  یم  گنج  رافک  اب  هک  ینامزات  دومرف : ترضح  دندیـسرپ ,

رد هرارز  ددرگرب  هّللادیبع  هک  نآ  زا  شیپ  اما  دروایب , ربخ  شیارب  هّللادبع  و  (ع )  رفعج نب  یسوم  نسحلاوبازا  ات  داتـسرف  هنیدم  هب  ار  دیبع 
هنیدم هب  دیبع  شدنزرف  نداتسرف  هرارز و  عوضوم  تفگ :  درک و  ثیدح  میارب  میکح  نبدمحم  دیوگ : یم  ریمع  یبا  نبدمحم  تشذگ . 

و  :)) تسا هدومرف  نانآ  قح  رد  دنوادخ  هک  دشاب  یناسک  زا  هرارز  مراودیما  دومرف : ترضح  مدرک  لقن  ع )   ) نسحلا وبا  ترـضح  ياربار 
 ((. هّللا یلا  ارجاهم  هتیب  نم  جرخی  نم 

 . ترجه نیرترب 

 ( يرود و   ) ترجه درادـن  شوخ  ادـخ  هچ  نآ  زا  هک  تسا  نآ  ترجه ,  نیرترب  (ص :)  ادـخ ربماـیپ  وـش ـ .)) رود  يدـیلپ  زا  و   :. )) نآرق
هک نک  يرود )  و   ) ترجه  , ناهانگ زا  دومرف : سنا  ردام  هب  ینک ـ .  يرود )  و   ) ترجه يدـب  زا  هک  تسا  نآ  ترجه ,  نیرترب  ینک ـ . 

ترجه يدب  زا  هک  تسا  یسک  رجاهم , ینک ـ .  يرود )  و   ) ترجه ناهانگزا  هک  تسا  نآ  ترجه ,  نیرتهب  تسا ـ .  ترجه  نیرترب  نآ 
: دش ضرع  ترجه  تسا : ـ ؟  رترب  نامیا  مادک  لاؤس :  نیا  هب  خـساپ  رد  دوش ـ . رود  ناهانگو  اهاطخ  زا  هک  تسا  یـسک  رجاهم , دـنک ـ .

هنوگود تر  هـجـ داـهج ـ . دومرف : تسا ؟  رترب  ترجه  مادـک  سپ  دـش : ضرع  يوش  رود  اـه  يدـب  زا  هک  نیا  دوـمرف : تسیچ ؟  ترجه 
نامرف هاگره  دنک و  تباجادش  هدناوخ  ارف  هاگره  تسا کـه  نیا  نیشن  نابایب  ترجه  نیشن ,  نابایب  ترجه  نیشن و  يدابآ  ترجه  تسا : 

يدب زا  زادر و  تا بـپـ ـ کز راز و  زا بـگـ نـمـ تسا ـ .  رترب  شرجا  رتشیب و  شتقـشم  جـنر و  نیـشن  يدابآ  ترجه  دـنک و  تعاطا  دـش  هداد 
 , مالـسا نیرتر  بـ یتسه ـ .  رجاهم  وت  تروص  نیا  رد  نیزگ ,  تماقا  یتساوخ  هک  دوخ  موق  نیمزرـس  ياجک  ره  رد  هاگ )  نآ   ) وش و رود 
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درادـن شوخ  تراگدرورپ  هچ  نآ  زا  هک  تسا  نآ  ترجه ,  نیرتربو  دنـشاب  ناما  رد  ملاس و  وت  تسد  نابز و  زا  ناناملـسم  هک  تسا  نآ 
 . ینک ترجه 

 . ترجه زا  رترب 

شماقم دناسر , يرای  ار  یقح  ای  دنک  عفد  ار  یلطاب  هلیـسو  نادب  ات  دـیوگب  ار  یقح  نخـس  ایندرد  امـش  زا  کی  ره  (ص :)  ادـخ ربما  پـیـ  ـ
 . تسا نم  اب  ترجه  شزرا )  ماقم و   ) زا رترب 

 . ناراکهنگ نیمزرس  زا  ندرک  ترجه 

؟ دیدوب یع )  ـ ـضو  ) رد چـه دنیوگ : یم  دـنریگ , یم  ار  ناشناج  ناگتـشرف   ( یتقو  ) دـنا هدوب  راکمتـس  نتـشیوخ  رب  هک  یناس  کـ  :. )) نآرق
ناـنآ سپ ,  دـینک ؟ ترجاـهم  نآ  رد  اـتدوبن  عیـسو  ادـخ  نـیمز  رگم  دـنیوگ : یم  میدوـب  نافعــضتسمزا  نـیمز  رد  اـم  دـنهد : یم  خـساپ 

روانهپ نم  نیمز  هک  یتسار  بـه  ـد , یا هدروآ  نا  ـمـ یا نا مـن کـه  ـ گد يا بـنـ  ((. )) تسا یماجنارـس  دـب  خزود  تسا و  خزود  ناـشهاگیاج 
نیا رد  هک  یناسک  يارب  دـیرادب  اورپ  ناتراگدرورپزا  دـیا , هدروآ  نامیا  هک  نم  ناـگد  يا بـنـ بـگـو : ((. )) دـیتسرپب ارم  اـهنت )  ) سپ تسا 

دنهاوخ مامت  هب  باسح و  یب  ار  دوخ  شاداپ  نایابیکـش  دـیدرت , یب  تسا  خارف  ادـخ  نیمز  دوب و  دـهاوخ  یکین  دـنا , هدرک  ـی  بو ـ خا ـیـ ند
ار امـش  هک  دیتشاد  نآ  میب  رگا  دینکن و  تعاطا  قساف  نارادـمامز  زا  اونمآ : ـ ))  نیذـلا  يدابع  ای   )) هیآ هرابرد  (ع ـ )  رقاب ماما  تفای ـ .)) 

 (( میدوب فعضتسم  نیمز  رد  ام  دنیوگ : دیدوب ؟ یعضو  هچ  رد  : )) دیامرف یم  وا  تسا و  خارف  نم  نیمز  هک )  دینادب   ) دنرب رد  هب  ناتنیدزا 
: ـ ))  اونمآ نیذـلا  يدابعای   )) هیآ هرا  ـ برد ع ـ )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دـینک ـ .)) ترجاهم  نآ  رد  اـت  دوبن  خارف  ادـخ  نیمز  رگم  : )) دـیامرف سپ 
سکره (ص :)  ادخ ربمایپ  نک ـ .  چوک  رگید  ياج  هب  اج  نآ  زا  دش , ینامرفان  دنوادخ  يرب  یم  رس  هب  نآ  رد  وت  هک  ینیمزرس  رد  هاگره 

میهاربا و مدـمه  دـیآ و  بجاووا  رب  تشهب  دـناهرب , دـشاب , نیمز  بجو  کی  هزادـنا  هب  ولو  رگید  ینیمزرـس  هب  ینیمزرـس  زاار  دوخ  نید 
ـت سا عراضم  هغیص  ای  یضام  هغیـص  مهافوت ))   )) هژاو  ((, مهـسفنا یملاظ  ۀکئالملا  مهافوت  ـن  یذ ـ لا نا   )) ـه یآ ریـسفت . دشاب .  ( (ص دمحم

مهافوتت نیذـلا   )) هیآدـننام تسا ,  هدـش  فذـح  مالک  رد  فیفخت  تهج  هب  نآ  يات  فرح  ود  زا  یکی  هک  هدوب  مهافوتت ))   )) لـصا ردو 
ندرک متس  دنک ـ  یمدییات  شهباشم  هیآ  ـه کـه  نو نا گـ هـمـ زا ظـلـم ـ  دار  مـ ؤس .)) نم  لمعن  انک  ام  ملسلااوقلاف  مهسفنا  یملاظ  ۀکئالملا 

عقاو كرش و  نیمزرس  رد  نتفرگ  رارق  ببس  هب  تسا  یهلا  رئاعـش  نتـشاذگ  ورف  ادخ و  نید  زا  ندنادرگیور  هطـساو  هب  ناشدوخ  هب  نانآ 
فیاظو و هب  نتخادرپ  نید و  میلاع  فرا و تـ نتخومآ مـعـ يارب  یتاناکما  یطیحم  نینچ  رد  هک  ارچ  رفک , طیحم  نارفاک و  نایم  رد  ندـش 

انعم نیمه  رب  تلالد  هیآ ,  هس  ره  رخآ  ات  ضرالا ))  یف  نیفعـضتسمانک  اولاق  متنک  میف  اولاق   )) تایآ قایـس  تسین  مهارف  يدابع  فیلاـکت 
یلع هّللا  ۀـنعل  : )) دـهد یم  حیـضوت  هیآ  نیا  رد  دوش ـ  هتفرگ  رظن  رد  قلطمروط  هب  هاگره  ار ـ  نیملاـظ  موهف  نا مـ ـبـحـ ـس ـد  نواد خـ دراد .

ادـخ و نید  زا  ضارعا  هب  ار  ملظ  ـت کـه  ـسا ـن  یا ـه  یآ ود  ـن  یا ـل  ـصا حـ اـجوع .)) اـهنوغبی  هـّللا و  لـیبس  نـع  نودـصی  نیذـلا  نیملاـظلا 
میف اولاق   )) هلم جـ دراد . قابطنا  تسادـیپام  ثحب  دروم  هیآ  زا  هک  یموهفم  اب  اـنعم  نیا  دـنک و  یمریـسفت  هدـش  فیرحت  ینید  يوجتـسج 

ـن یا رد  تسا .  هدش  فذـح  فیفخت ,  يارب  نآ  فلا  هک  تسا  هیماهفتـسا  ي  ام ))  )) نامه م ))   )) هژاودـیدوب ینید  هچ  رد  ینعی  متنک :)) 
زا ناگتـشرف  شـسرپ  ینعی  تسا  هدـش  دایربق  لاؤس  مان  هب  نآ  زا  ثیداحا  رابخا و  ناسل  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  رب  یلاـمجا  یتلـالد  هیآ , 
انک ام  ملـسلااوقلاف  مهـسفنا  یملاظ  ۀـکئالملا  مهاـفو  ـن تـتـ یذ ـ لا : )) دراد تلـالد  اـنعم  نیمه  رب  مه  هیآ  نیا  وا  گرم  زا  سپ  صخـش  نیا 
اذام اوقتا  نیذـلل  لیق  نیربکتملا و  يوثم  سئبلف  اـهیف  نیدـلاخ  منهج  باوبا  اولخداـف  نولمعت  اـمب کـنـتـم  میلع  هّللا  نا  یلب  ؤس  نم  لـمعن 
لاؤ ـ ـس نیا  اـهیف ,)) اورجاـهتف  ۀعـساو  هّللا  ضرا  نکت  ملا  اولاـق  ضرـالا  یف  نیفعـضتسم  او کـنـا  ـ لا قـ  )) جـمـلـه اریخ .))  اولاـق  مکبر  لزنا 

اـنتعا و روخ  رد  تیعـضو  ینید  رظن  زا  نوـچ  دـنا و  هتـشاد  یگدـنز  رد  هک  تسا  ینید  تیعـضو  زا  لاؤـس  متنک ))  میف   : )) هک ناگتـشرف 
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یم یگدنز  ینیمزرس  رد  هک  دنیوگ  یم  دنروآ و  یم  نایم  هب  نخ  سـ ببسم ,  ياج  هب  دوخ , عضو  ببس  زا  خساپ  رد  دنا , هتشادن  یبولطم 
دنتـشاد و هگن  فعـض  ردار  نانآ  دندوب و  دنمورین  یناکرـشم  نیمزر  ـ ـس نآ  مدر  ـ مار ـ یز ـنـد , نز نید چـنـگ  هب  دنتـسناوت  یمن  هک  دندرک 

يایاف ۀعـساو  یـضرا  نا  اونمآ  نیذـلا  يدابع  ای   )) هلمج دـننک . لمع  اـه  نآ  هب  دـنزومایب و  ار  نید  ماـکحاو  عیارـش  ناـشیا  اـت  دنتـشاذگن 
زا مد  اراکـشآ  دنناوت  یمن  دـنا و  هتفرگرارق  ناتـسرفاک  رد  هک  تسا  هدومرف  ینانمؤم  هجوتمار  باطخ  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد  نودـبعاف ,)) 

ـن یا قا  ـیـ ـس زا  ۀعـساو ,))  یـضرا  نا   )) هلمج تسا  هیآ  هلابند   , هتکن نیا  رب  لیلد  دـننک  لمع  نآ  ـیـن  ناو ما و قـ ـکـ حا هبو  دـننزب  قح  نید 
 ( یضرا  ) ملکتم ریمض  هب  نآ  ندرک  هفاضا  میرب و  یم  رـس  هب  نآ  رد  هک  تسا  ینیمز  هرک  نیمه  ضرا ))   )) زا دارم  هک  دیآ  یم  رب  هلمج 

تدابع نآ  زا  يا  هطقن  هچ  رد  هک  دنک  یمن  یقرف  ادخ  يارب  تسادـخ و  نآ  زا  نیمز  هرک  مامت  هک  تسا  بلطم  نیا  هب  ندرک  هراشا  يارب 
قطانم دشن , نکمم  نآ  نتـسبراک  هب  قح و  نید  نتفرگارف  نآ  یحاون  زا  يا  هیحا  ـ نرد ـر  گا ـت کـه  ـسا ـن  یا زا  هیانک  نیمز  یخارف  دوش و 

جـمـلـه تسین .  یندـشان  عنتمم و  لاح  ره  هب  هناـگی  يادـخ  تداـبع  سپ  تسا  یندـش  اـه  نآ  رد  راـک  نیا  هک  دنتـسه  يرگید  یحاون  و 
نیمز هـک  لاـح  ینعی  تـسا ,  ـیـن  مز یخارفو  تعــسو  رب  ادـخ  تداـبع  عـیرفت  يارب  ياـیاف ))  )) رد اـف ))  )) فرح نودـبعاف ,))  ياـیاف  ))
تلالد نآ  رب  مالک  هک  فوذحم  طرـش  يارب  تسازج  ياف  نودبعاف )   ) مود  (( ياف  )) دیتسرپب ارم  اهنت  سپ  تسا ,  خارف  روانهپدـنوادخ و 

هلمج يانعم  دشا و  بلقرصق مـی بـ حالطصا  هب  نیاربانب ,  تسا و  رـصح  ندناسر  يارب  يایاف ))   )) نتـشاد مدقم  هک  تسادیپ  نینچ  دراد .
نیا هیآ  يانعم  هک  ـن  یا ـه  ـصال خـ تسا .  هتـسشن  ازج  ياج  هب  نودـبعاف ))   )) هلمج دـینک  تدابع  ارم  هکلب  دـیتسرپنارم , ریغ  هک  تسا  نیا 
دراد دوجو  يرگید  قطانم  دـش , نکمم  ریغ  ناتیارب  نآ  زا  يا  هطقنو  هقطنم  رد  نم  شتـسرپ  رگا  تسا و  رواـنهپ  خارف و  نم  نیمز  تسا : 

نآ زا  یشخب  رد  رگا  اریز  دینکن , شتسرپ  ارم  زج  دیتسرپبارم و  اهنت  سپ  تسا ,  نینچ  هک  لاح  دین  تدابعارم کـ دیناوت  یم  اه  نآ  رد  هک 
. دیتسرپب ارم  طقف  اهاج  نآ  رد  دینک و  ترجاهم  چوک و  نآ  رگید  ياه  شخب  هب  دوبن  امش  يارب  نم  شت  ـ سر تدا و پـ نا عـبـ ـکـ ما

((. 26  )) ترجه زا  دعب  برعت  زا  یهن 

زا دعب  تسین و  زیاج )  ) برعت ترجه  زا  دعب  تسین ـ .  زیاج )  ) برعت ترجه  زا  دعب  دومرف :  (, ع  ) یلع هب  شرافـسرد  (ص ,)  ادـخربمایپ  ـ
لوسر ع :)   ) قداـص ماـما  مرازیب ـ .  دـنک , یگدـنز  یکرـشماب  برحلاراد  رد  هک  یناملـسم  ره  زا  نم  دـشاب ـ . یمن  راـک  رد  یترجه  حـتف 

لـسوتم هدجـس  هب  نایمعثخدرب  شروی  ناـنآ  رب  هاپـس  نوچ  داتـسرف  برع )  گرزب  لـیابق  زا  یکی   ) معثخ يوس  هب  ار  یهاپـس  (ص )  ادـخ
دیزادرپب نانآ  هب  ار  هید  فصن  ناـشزامن  رطاـخ  هب  دومرف : دیـسر , (ص )  ربماـی ربخ بـه پـ نیا  دندیـسر  لـتق  هب  ناـنآ  زا  یخرب  سپ  دـندش 

لوسر یلجب :  ریرج  مرازیب ـ .  دنک , یگدـنز  یکرـشم  اب  برحلاراد  رد  هک  یناملـسمره  زا  نم  هک  دـینادب  دومرف : (ص )  ربمایپو (( , 27 ))
راتشک نانآ  نایمرد  اما  دندرب , هانپ  هدجـس  هب  ها )  ـپـ ـس هدهاشم  اب   ) نآ مدرم  زا  يا  هدع  تشاد  لیـسگ  معثخ  يوس  هب  یهاپـس  (ص )  ادخ

رد میقم  ناملـسمره  زا  نم  دومرف : دوش و  تخادرپ  اه  نآ  هید  فصن  داد  روتـسد  ربمای  پـ دیـسر , (ص )  ربماـیپ هب  ربخ  نیا  تفرگ  تروص 
ـبـر ما پـیـ دننک ـ . یگدنز  مه  اب  اج  کی  رد  دیابن  كرـشم  ناملـسم و  دومرف : ادخ ؟ لوسر  يا  ارچ , دندرک : ضرع  مرازی  ناکرـشم بـ نایم 

ادج ناکرـشم  زا  هک  نیا  رگم  دریذپ , یمن  دشاب  هدش  كرـشم  ندش  ناملـسم  زا  دعب  هک  یکرـشم  زاار  یلمع  چیه  دـنوادخ  (ص :)  ادـخ
رد بیرغ ,  ع :)   ) قداص ماما  دشابن ـ . مالـسا  هانپ  رد  رگید  هک  یقـسافرگم  دنیزگن , تماقا  برحلاراد  رد  ددنویپب ـ . ناناملـسم  هب  دوش و 

نتشگرب ثعاب  نوچ  دومرف , مارح  ار  ترجهزا  دعب  برعت  دنواد  خـ ـا(ع :)  ضر ما  ـ ما دشاب ـ . كرش  نیمزرس  رد  هک  تسا  یسک   , تقیقح
نوچ دوش , یم  یقح  بحاـص  ره  قح  ندرب  نیب  زا  یهاـبت و  زین  و  ع )  () ادـخ ي   ) اـهتجحو ناربماـیپ  يرا  زا یـ ـتـن  ـس ـ ـش تسد  نید و  زا 

ربخ یب  نادان و  ناـمدرم  ناـیم  رد  تسینزیاـج  شیارب  تخانـش ,  ـالماک  ار  نید  یـسکرگا  نینچمه  دوش و  یم  نیـشنمه  نانیـشن  هیداـباب 
. دوش رو  هطوغ  لهج  رد  دیآ و  رد  ناناداناب  درادرب و  ملع  زا  تسد  هک  دور  یم  نآ  میب  نوچ  دنک , تنوکس  نآ )  فراعم  نیدزا و  )
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 . ترجه زا  دعب  برعت  يانعم 

يرمـس دا  حـمـ دنک ـ . اهر  ار  نآ  تیب )  لها  تیالو  ) رما نیا  نتخانـش  زا  دعب  هک  تسا  یـسک   , ترجه زا  دعب  برعتم  ع :)   ) قداص ماما   ـ
يریمب اج  نآ  رد  رگا  دیوگ : یم  تسام  هک پـیـش  یسک  اما   , منک یم  ترفاسم  كرـش  نیمزرـس  هب  نم  درک : ضرع  ع )   ) قداص ماما  هب 
تیالو  ) ام هیضقزا  يرب  یم  رس  هب  اج  نآ  رد  یتقو  ایآ  دامح , يا  دومرف : ترضح  تسا ؟)  تسرد  نیاایآ   ) يوش یم  روشحم  ناکرـشم  اب 

, اهرهـش نیا  رد  یتـقو  اـیآ  دوـمرف : ترـضح  يرآ  مدرک :  ضرع  دـیوگ : یم  داـم  حـ تو مـی کـنـی ؟  ـ عد نآ  هب  ییوـگ و  یم  نخـس  ( 
ترضح خـیـر  مدر :  ضر کـ عـ دیوگ : یم  دامح  یناوخ ؟  یم  ارف  نادب  ینک و  یم  دای  ام  هیـضقزا  يرب  یم  رـس  هب  یمال ,  ـ ـسا يا  ـ هر شـهـ

ما ـ ما دنک ـ . یم  تکرح  تشیپاشیپ  وت  رون  ودش  یهاوخ  روشحم  تما  کی  نانوچ  ییاهنت  هب  تدوخ  يریمب  نیمزرـس  نآ  رد  رگا  دومرف :
هتشگ هورگ  هورگ  یگتسبمه  ـتـی و  سود زا  سپو  دیا  هدش  نیـشن  هیداب  ترجه  زا  سپ  امـش  هکدینادب  هعـصاق : ـ  هبط  رد خـ ع ـ )   ) عـلـی

دیهاوخ یم  ییوگ  هن !  گنن  اما  يرآ  شتآ  دییوگ : یمدیسانش  یم  ار  شرهاظ  طقف  نامیا  زا  ودیا  هدیبسچ  نآ  مان  هب  اهنت  مالسا  زا  دیا و 
. دینک هنوراو  شنامیپ  دهع و  نتسکش  نآ و  تمرح  هدرپ  ندیرد  اب  ار  مالسا 

 . ندرک رهق 

 . ندرک رهق 

زا ینالوط  یتدـم  يارب  ورب )  ) منک و یم  راسگنـس  ار  وت  یتسیان  زابرگا  يرفنتم ؟  نم  نایادـخ  زا  وت  اـیآ  میهاربا ,  يا  گـفـت :   :. )) نآرق
, دنکرهق شردارب  زا  لاس  کی  هک  یسک  تسوا ـ .  نوخ  نتخیر  دننام  شردارباب ,  ناملسم  ندرک  رهق  (ص :)  ادخ ربمایپ  وش ـ .)) رود  نم 

ندرک رهقو  هطبار  عطق  زا  راهنز  رگیدکی و  اب  یتشآ  وطابترا  داجیا  داب  ام  ـ ـش بـر  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما تسوا ـ .  نوخ  نتخیر  دـننام  راک  نیا 
قداص ماما  دوش ـ . یمن  هتفریذپ  لمع  ندوبرهق  دوجو  اب  اریز  زیهرپب , تردارب  اب  ندرکرهق  زا  رذوبا , يا  (ص :)  ادخ ربما  پـیـ رگیدکی ـ . زا 

مه هب  شیاهوناز  دننک , رادـید  یت و) ـ ـشآ  ) مه اب  هاگره  تسا و  لاحـشوخ  سیلبا  دنـشاب , رهق  رگیدـکی  اب  ناملـسمود  هک  ینامز  ات  (ع :) 
ةریزج نارازگزامن  هک  نیا  زا  ناطیـش  (ص :)  ادخ ربمایپ  مدش ـ .  كاله  نم ,  رب  ياو  يا  دـنز : دایرف  دلـسگب و  مه  زا  شیاهدـنبو  دروخ 

ینمشد نانمؤم  نایم  هراومه  ناطیش  (ع :)  رقا ما بـ ـ ما تسا ـ .  راودیما  نانآ  نتخادنا  مه  ناج  هب  رد  اما  هدش ,  سویامدنتسرپب  ار  وا  برعلا 
یم زارد  تشپ  هب  دـندرک , نینچ  هک  نیمه  و  دـهد ) یم  همادا  شراک  بـه   ) ددر ـگـ نر شنید بـ زا  نانآ  زا  یکی  هک  یناـمز  اـت  دـنکفا و  یم 

يادزادنا تفلا  ام  ناتسود  زا  نت  ود  نایم  هک  ار  یناسنا  دنک  تمحر  دنوادخ  سپ ,  مدش  قفوم  : دیوگ یم  دن و  تحارتسا مـی کـ دشک و 
دیشاب . نابرهم  مه  اب  ودیریگ  تفلا  رگیدکی  اب  نانمؤم ,  تعامج 
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ادـخ  ) يرازیب راواز  ـ ــس ود  نآ  زا  یکی  هـک  نـیا  رگم  دـنوشن , ادـج  رگیدــکی  زا  رهق  تلاـحاب  درم  ود  هاـگ  هـیـچ  ع :)   ) قدا ـ ــص ما  ـ ما  ـ
 , تنادرگ نات  ـ یاد ار فـ اد مـ خـ در : ضر کـ دنـشاب مـعـتـب عـ رما  نیا  راوازـس  اه  نآ  يودره  هک  اسب  هچ  دـشاب و  تنعل  و  وا ) زا  شلوسرو 

دنک و یمن  توعد  دوخ  اب  یتشآ  هبار  شردارب  هک  نآ  يارب  دومرف : ترضح  ارچ . ؟ مولظم  اما  تسه )  رفیک  نیا  قحتـسم   ) تسرد  , ملاظ
نآ دیاب  دمآ , هریچ  يرگید  رب  ود  نآ  زا  یکی  دندرک و  هزیتس  مه  اب  رفن  ود  هاگره  : دومرف یم  مردپ  مدینـش  دشوپ  یمن  مشچوا  نخـس  زا 

شقیفر وا و  نایم  ییادج  رهق و  ات  متسه ,  نم  رصقم ) و   ) راکمتس ردارب , يا  دیوگبوا : هب  دورب و  يرگید  نآ  دزن  هدش  متس  وا  قح  رد  هک 
ياهزور (ص :)  ادـخ ربمایپ  دناتـس ـ . یم  رگمتـسزا  ار  هدیدمتـس  قح  تسا و  لداع  يرواد  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  اریز  دوش , فرطرب 

ددرگ یم  هتفریذپ  شا  هبوت  رگ  هبوتو  دوش  یم  هدیزرمآ  هاو  شزرمآ خـ دوش , یم  هضرع  دنوادخ ) هاگشیپ  هب   ) لامعا هبنش  جنپو  هبنـشود 
دوخ قلخ  مامت  هب  نابعـش  هام  همین  ـب  ـش رد  ـد  نواد خـ دننک ـ . هبوت  هک  نیا  اتدوش  یم  هدنادرگرب  ناشیاه  هنیک  اب  نازرو  هنیک   ( لامعا  ) و

هام همین  بش  رد  لجوز  ـد عـ نواد خـ ار ـ . زوت  هنیک  نمـشدای  كرـشم  رگم  دزرمآ , یم  ار  شقیـالخ  همهو  درگن  یم  تمحر )  هاـگن  اـب  )
 ( (ع اضر ما  ـ ما شک ـ .  مدآ  زوت و  هنیک  نمشد  اررفن : ود  رگم  دزرمآ  یم  ار  شناگدنب  درگن و  یم   ( تمحر هاگن  اب   ) دوخ قلخ  هب  نابعش 

رفن رازه  داتفه  یبش  ره  رد  دـنوش و  یم  هتـسب  ریجنز  لغ و  هب  شکرـس  ياه  ناطیـش  ناـضمر  هاـم  لوا  بش  رد  : دوخ راوگرزب  ناردـپ  زا 
تسا هدیزرمآ  ( ردق بش   ) زور نآ  ات  ناضمر  هام  ناب و  ـعـ شو ـب  جر ها  رد مـ هک  يا  هزادنا  هب  دنوادخ  ردق  بش  رد  دنوش و  یم  هدیزرمآ 

اب هک  ینامز  ات  دیراذگبار  نانیا  دیامرف : لجوزع  دنوادخ  سپدشاب  يا  هنیک  ینمـشد و  شردارب  وا و  نایم  هک  ار  يدرم  رگم  دزرمآ  یم  , 
. دننک یتشآ  مه 

. زور هس  زا  شیب  ردارب  اب  ندوب  رهق  زا  یهن 

ابزور هس  زا  شیب  نمؤم  هک  تسین  اور  تسینزیاـج ـ .  ندوب  رهق  زور , هس  زا  دـعب  تسین ـ .  اور  , زور هس  زا  شیب  رهق  (ص :)  ادـخ ربماـیپ   ـ
يا مه ,  دیزرون و بـا  تداسح  رگیدکی  هب  تبسن  دیزروم و  ینمشد  مه  اب  دینکن و  تشپ  مه  هب  دیربن و  رگیدکی  زا  دشاب ـ . رهق  شردارب 

شیب هک  تسین  اور  ینمؤم  چیه  يار  بـ دنک ـ . رهق  شردارب  اب  زور  هس  زا  شیب  هک  تسین  اور  یناملـسم  چیه  رب  دیـشاب  ردارب  ادخ , ناگدنب 
باوث رد  ود  ره  داد , ار  شمالـس  باو  ـ جر ـ گا مال کـنـد  ـ ـس وا  دور و بـه  شرادید  هب  دـیابزور  هس  زا  دـعب  دـنک  رهق  ینمؤم  اب  زور  هس  زا 

زور هس  زا  شیب  ندر  قـهـر کـ تسا ـ .  هدمآرد  رهق  تلاح  زا  هدننک  مالس  تسا و  راکهنگدادن  ار  شمالـس  باوج  رگا  دنتـسه و  کیرش 
, دنتسه کیرش  باوث  رد  ود  ره  دادار , شمالس  باوج  يرگ  ـ ید درک و  مالـس  ود  نآزا  یکی  دندش و  ور  هب  ور  مه  اب  رگا  سپ  تسیناور 

مه ابو  دیربن  مه  زا  دینکن و  تشپ  رگیدکی  هب  تسا ـ .  راکهنگ  يرگید  تساربم و  هانگ  زا  هدرک  مالس  هک  نآ  دادن , ار  شباوجرگا  یلو 
زا لجوزع  دنوادخ  دندرکن  تبحص  مه  اب  زور ) زا سـه  پـس   ) ـر گا ـت ,  سا زور  هس  نمؤم  ود  ندرک  رهق  دیشاب  ردارب  ادخ , ناگدنب  يا  , 

نیا رگم  دننکن , رهق  رگیدکی  زا  دنا  هدمآرد  مالـسا  هب  هک  يدرم  ود  هاگ  چیه  دـننک ـ . تبحـص  مه  اب  هک  ینامز  ات  دـنادرگ  يور  ود  نآ 
دزن هک  تسا  نیا  هب  وا  تشگزاب  وددرگرب  تسا  هدـش  جراخ  نآ  زا  هچ  نآ  يوس  هب  هک  نآ  ات  دو , ـ ـش جرا  مالـسا خـ زا  نانآ  زا  یکی  هک 
دوش جراخ  مالسا  زا  ود  نآ  زا  یکی  دننک , رهق  رگیدکی  زا  سپس  دنیآرد و  مالسا  هب  درم  ود  ـر  گا دنک ـ . مالـس  وا  هب  دورب و  يرگید  نآ 

رد هک  نیا  رگم  دندرکن , رهق  رگیدـکی  اب  زور  هسزا  شیب  ینمؤم  ود  چـیه  (ع :)  رقاب ماما  تسا ـ .  رـصقم  هک  نآ  ینعی  ددرگرب , هک  نآ  ات 
مو اما مـظـلـ تسا )  نیمه  شقح   ) يرآ تسارـصقم ,  ملاـظ و  هک  نآ  هّللا ,  لوسر  نباـی  دـش : ضرع  مدـش  رازیب  ود  نآ  زا  نم  موس  زور 
ود ره  (ص :)  ادـخ رب  ـ ما پـیـ دـننک ـ . ؟ یتشآاـت  متـسه ,  نـم  رـصقم  دـیوگ : یمن  دور و  یمنرـصقم  شیپ  موـلظم  نآ  ارچ  دوـمرف : ار ؟ چـ

دنویپ چـیه  نانآ  نایمو  دـنور  نوریب  مالـسا  زا  ود  ره  یتشآ نـکـنـنـد , ودـنهد  همادا  دوخ  رهق  هب  زور  هس  دـننک و  رهق  مهاب  هک  یناملـسم 
یناملـسم چیه  بـر  دور ـ . تشهب  هب  رتولج  یـسرباسح  زور  رد  دـنزب , فرح  شردارب  اب  يرگید  زا  شیپ  اه  نآزا  مادـکره  دـشابن و  ینید 

یـسک رفن  ود  نآ  نیرتهبدـنادرگرب  يور  يرگید  زا  کـیره  دـنوشور و  هب  ور  مه  اـب  دـنک و  رهق  شردارب  اـب  بش  هسزا  شیب  تسین  اور 

دلج 13 ۀمکحلا  www.Ghaemiyeh.comنازیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 173زکرم  هحفص 162 

http://www.ghaemiyeh.com


زا سـه شیب  رگا  اریز  , دننک هطبار  عطق  مه  اب  بش )   ) هس زا  شیب  هک  تسین  اور  یناملسم )  رفن  ود  چیه  رب  ( ـ . دنک مالس  هب  ادتبا  هک  تسا 
, دـنک رارقربار  شا  هـطبار  يرگید  زا  رتدوز  اـه  نآ  زا  مادـکره  دـنوش و  یمن  عـمج  تـشهب  رد  مـه  اـب  زگره  , دــننک هـطبار  عـط  شـب قـ

نآ باوج  دـهدب و  هتـشرف  ار  وا  باوج  تفریذـپنار ,  شمالـس  دادـن و  ار  شباوج  وا  درک و  مالـسوا  هب  رگا  دوش و  یم  كاپ  شناـهانگ 
 . تیاده ناطیش .  ار  يرگید 

. دنوادخ یمومع  تیاده 

نامسآ رون  ادخ  ((. )) درک تیاده  سپس  داد , تسوا  روخ  رد  هک  یتقلخار  يزیچ  ره  هک  تسا  یسک  نآ  ام  راگدرورپ  تفگ :   :. )) نآرق
نوعرف شـسرپ  نیا  باوج  رد  هک  هیآ ـ  نیا  قایـس  يدـه ,))  مث  هقلخ  ئـش  لک  یطعا  يذـلا  انبر  لاق   )) هیآ ریـسفت . تسا .))  نیمز  اه و 

هب نآ  ریمض  تسا و  رد  ـم مـصـ سا يانعم  هب  هقلخ ))   )) هملک هک  دناسر  یم  تسا ـ  هدمآ  )) ؟  یسوم يا  تسیک  امش  را  ـ گدرور پـس پـ ))
هب ار  وا  هکار  يزیچ  ره  هار  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  ـت  یاد هـ تسا .  ئش  ره  صاخ  دوجو  نآ  زا  دوصقم  نیاربانبددرگ ,  یم  رب  ئـش ))  ))
رد اـنعم  ود  ره  هتبلا  هک  دـشاب  یم  شفدـه  بوـلطم و  هب  ئـش  نآ  ند  ـ نا ـ ـسر يا  ـه مـعـنـ با مـیهد و یـ ناـشن  وا  هـب  دـناسر  یم  شدوـصقم 
هب ئـش  نآ  دوخ  ندـناسر  اـب  اـی  لاـح  شبولطم  هب  ئـش  ندـناسر  یعون  زا  تسا  تراـبع  نآ  ددرگ و  یمرب  يدـحاو  ياـن  هب مـعـ تقیقح 

هدش تیاده  زا  هدمآ و  قلط  ـت مـ یاد هژاو هـ ـه  یآ ـن  یا رد  دناسر . یم  بولطم  هب  ار  وا  هک  یقیرط  رد  نآ  نداد  رارق  ای  شفده  بولطم و 
دوش عقاو  يدـه ))   )) لوعفم دـناوتب  هک  يزیچ  مالک  رد  تسا و  هد  ـ ما نا نـیـ ير بـه مـیـ ـ کذ دوش  یم  ییامنهار  نآ  يوس  هب  هک  یفدـه  و 
یم شفدـه  بو و  هب مـطـلـ هتفگـشیپ ـ  زیچ  نامه  زیچ ـ  همه  تیادـه  دارم , هک  تسادـیپ  نینچ   , نیاربا ـت بـنـ ـس نـیـ ـئ ))  ـش  )) هملک زج 
هدش هدـیرفآ  نآ  ياربو  دوش  یم  یه  نآ مـنـتـ دراد و بـه  طابترا  نآ  هب  شدوجو  هک  تسا  یفدـه  تیاغ و  نامه  مه  نآ  بولطمو  دـشاب 
نیا يازجا  تبـسانم  هار  زا  اه  تشادرب  نیا  همهدشاب  یم  نآ  يوس  ـش بـه  نداد ـت  کر حـ تیاغ ,  نآ  يوس  هب  نآ  تیاده  يانعم  تسا و 

ییاهرازباو اهورین  ببـس  هب  يا ,  هدیدپ  ره  نایم  دنوادخ  هک  دوش  یم  نیا  هب  هیآ  يانعم  تشگزاب  پـس ,  تسا .  رگیدـکی  اب  هیآ  هلمج و 
هک ناسنا ـ  نینج  لاثم ,  يارب  تسا  هدرکرارقرب  هطبار  دـناسر , یم  شدوجو  تیاغ  هب  ار  نآ  هک  نآ  راثآ  اب  هداد ,  رارق  شدو  ـ جو رد  کـه 

ار نینج  هک  يراثآو  لاعفا  اب  بسانتم  تسا  ییاهرازبا  اهوری و  هب نـ زهجمدوخ  نورد  رد  تسا ـ  ناسنا  تروص  رد  هتفای  لکـش  هفطن  کـی 
هداد رارق  نآ  رد  هک  يدادعتسا  اب  یمدآ ,  هفطن  هب  سپ ,  دروآ  یم  رد  لماک  ینا  ـسـ نا ترو  ودناسر بـه صـ یم  لامک  هب  مسج  ناج و  رد 

هب هدش ,  هدا  وا نـهـ رد  هک  يرازبا  اوق و  هلیـسو  هب  سپـس  تسا و  هدـش  هداد  یناسنا ,  صاخ  دوجو  نامه  ینعی  وا , صاخ  تقل  خـ هدـش , 
زا تسا .  هدش  هداد  تکرح  تیادـه و  تسا ,  عون  نیا  صوصخم  ییاهن  لامک  یناسنا و  دوجو  تیاغ  نامه  هک  شتیاغ  بولطم و  يوس 
زا دارم  هک  نیا  و  مث ))   )) هملک هل  ـیـ سو هب  هقلخ ))  ئش  لک  یطعا   )) هلمج رب  يده ))   )) هملک فطع  موهف  ـت کـه مـعـنـا و مـ سا ـن جـ یا
هب ینامسج ,  تادوجوم  رد  رخات  نیا  دراد و  رارق  وا  دوجو  زادعب  هبترم  رد  ئش  تکرح  ریس و  اریز  دوش , یم  مولعم  تسا  یبتر  رخات  نآ 
یم رب  رد  ار  ایـشا  همه  هک  تسا  یمومع  تیاده  تیاده ,  زا  دارم  هک  دـش  ـن  ـشور هـمـچـنـیـن  تسا .  ینامز  یجیردـت  رخات  مه  يوحن 

قیرط زا  نآ  می  و تـعـمـ اه ) ناسنا   ) صاخ تیادـه  ياـنعم  نتفاکـش  لـیلحت و  قیرط  زا  نیا  اـه و  ناـسنا  هب  صوصخم  تیاد  نـه هـ دریگ ,
هار تسوا و  هب  بولطم  هب  هدـنناسر  هار  نداد  ناشن  اب  تقیقح  رد  ناـسنا  ندرک  تیادـه  هک  ارچ  , دـیآ یم  تسد  هب  تایـصوصخ  فذـح 

دشاب یتازیهجت  هب  زهجم  هک  يا  هدیدپ  ره  نیاربانب ,  دهد  یم  طابتراو  دنا  ـ سر شفده مـی  هب  ار  رادفده  دوجوم  هچ  نآ  زا  تسا  ترابع 
راب ـتـ عا نیا  هب  سپ ,  تسا  هدـش  تیادـه  زیچ  نآ  يوس  هب  تقیقح  رد  دـهد , شتکرح  نآ  ـمـت  ـس طا و بـه  ـبـ ترا زیچ  کـی  هب  ار  وا  هک 

ناحبـس دنوادخ  هدننک  تیاده  هدـش و  تیادـه  دوخ  لامک  تمـس  هب  هدـش  هداهن  شرایتخا  رد  هک  یتاناکماو  تازیهجت  اب  يا  هدـیدپره 
ما يدو و نـظـ ـ جو ره مـ هب  صوـصخم  یئزج  ماـظن  دـییوگب : اـی  و  دراد ـ  دوجوایـشا  رد  هـک  یـشنکاو  شنک و  ماـظن  نـیار ,  ـ با بـنـ تـسا . 
رد رگید , زج  هب  یئزج  زا  ایـشا  لاق  ـتـ نا ـگـر و  ید ـکـ یا اه بـ نآ  يازجا  طابترا  ظاحل  هب  ار , یئزج  ياه  ماـظن  همه  هک  يریگارف  یمومع و 
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هب ریبدـت  هک  میناد  یمام  تسوا و  ریبدـت  قادـصم  رگید  یهاگن  زا  دوخ  نیاو  دـشاب  لاـعتم مـی  دـنوادخ  تیادـه  قادـصم  دریگ ـ  یمرب 
تادوجوم هک  تسومه  تسوا ,  هب  بوسنم  یهتنم و  تادوجومریبدـت  هک  یـسک  نامه  هک  انعم  نیا  هب  دوش  یم  یهتنم  شنیرفآ  تقلخ و 

 . تسوا دوجو  هب  مئاق  دوش و  یم  یهتنم  وا  هب  تسه  ییتسه  دوجو و  رد  هک  یتفـص  ره  ای  يدوجوره  نیارباـنب ,  تسا  هدیـشخب  یتسه  ار 
هک تسا  بلطم  نیارب  ناهرب  لماش  يدـه ,))  مث  هقلخ  ئـش  لک  یطعا  يذـلا   )) هیآ ینعی  ثحب ,  دروم  مال  ـد کـه کـ ـش ـن  ـشور پـس , 

تسا نیا  مزلتسم  اه  نآ  داجیا  تادوجوم و  تقلخار  ـ یز دراد , دوجو نـ وا  زج  يراگدرورپ  تسا و  لاعتمدنوادخ  يدوجوم  ره  راگدرورپ 
ـن شور ـت کـه  ـسا ـن جـ یا اه . نآ  راک  ریبدت  کلام  مه  و  دنتـسه ـ  وا  هب  مئاق  تادوجوم  نوچ  دشاب ـ  ایـشا  نیا  دوجو  کلامدنوادخ  هک 

ماقم ماقم ,  نوچ  تسا ,  هتفر  شیپ  ماق  يا مـ ـ ـض رب طـبـق مـقـتـ نآ  قایـس  تسا و  رادروخرب  یعیبط  مظن  کیزا  هفیرـش  ـه  یآ دو , ـ ـش مـی 
هک داد  ناـشن  یلمعلا  سکع   (, ع  ) یـسوم رگتوعد  نانخـس  ندینـش  زا  دـعب  نوعر  ـت فـ ـساد هداتـسرف خـ زا  تعاـطا  دـیحوت و  هب  توـعد 

ار واود  نآ  هک  در  لمح کـ نیا  رب  ار  نوراه  یسوم و  نخـسو  دشاب  یم  وا  راگدرورپ  لاعتم  يادخ  هک  دوب  هتکن  نیا  زا  لفاغت  نآ  لصاح 
راگدرورپ دوش  هداد  باوج  هک  تشاداج  یلاؤس  نینچ  اب  تسیک ؟  نت  ود  امش  راگدرورپ  : دیـسرپ اذل  دنناوخ  یم  ناشراگدرورپ  يوس  هب 

هب خـساپ  رد  نکیلدوشب  نارگید  نوعرف و  لماش  مه  ناشدوخ و  ـل  ما ـ ـش ـد هـم  نواد تیبوبر خـ ات  تسا ,  نایناهج  راـگدرورپ  ناـمه  اـم 
شروـخرد تقلخ  ار  يزیچره  هک  تسا  یـسک  اـم  راـگدرورپ  : )) ار گـفـتـنـد ـ یز ـد , ـش هداد  ـن  یازا ـر  تا ـ ـسر یباوـج بـلـیـغ تـر و  نوـعرف 

رب ناهرب   , ـت ـسا تادو  ـ جو را هـمـه مـ ـ گدرور پـ ام , راگدرورپ  : دش هداد  باوج  هک  نیا  رب  هوالع  نیاربانب ,  درک )) شتیادـه  سپـسودادب 
یمن ناهرب  هدافا  درک و  یم  نایب  اراعدـم  طقف  تسا  نایناهج  راگدرورپ  ام  راگدرورپ  دوب : هدـش  هتفگ  رگا  اما  درک  هدافا  زین  ار  اعدـم  نیا 

ینخـس اه  نآریبدت  زا  هدش و  هتخادرپ  تادوجوم  تیاده  تابثا  هب  اهنت  دوش , یم  هظحال  نا کـه مـ ـه هـمـچـنـ یآ ـن  یا رد  دوش . تقد  درک 
ماقم ماقم ,  هک  تسا  نآ  بلطم  نیا  تلع  تسا  یکی  ناونع  ود  ره  دروم  دش ـ  هراشا  هک  نانچمه  ـ  هک یتروص  رد  تسا ,  هدـماین  نایم  هب 

ـه یآزا لاؤ  ـخ بـه سـ سا رد پـ ـا(ع ـ )  ـضر ما  ـ ما دراد ـ . يرتشیب  تبـسانم  یماقم  نینچ  اب  دنوادخ  یمومع  تیاده  تسا و  تیادهو  توعد 
نوزوم هک  یناسنا  يا  ع :)   ) یلع ماما  تسا ـ .  نیمز  لها  رگتیاده  اه و  نامسآ  لها  رگتیاده  ینعی  ضرالا : ـ ))  تاوامـسلا و  رون  هّللا  ))

يدش هدروآ  نوریب  ییارـس  يوس  هب  دوخ  هاگرارق  زا  هاگ  نآ  يا  هتفای  امن  وشن و  اهنادهز  ياه  یکیرات  رد  يا و  هدش  هدیرفآ  گنهامهو 
درک و ییامنهار  تردام  ناتسپ  زااذغ  ندیشک  نوریب  هب  ار  وت  یـسک  هچ  یتخانـش ,  یمنار  نآ  ـع  فا ياه مـنـ هار  يدوب و  هدیدن  ار  نآ  هک 

. ؟ دناسانش وت  هب  ار  جایتحا  عقوم  رد  نتساوخو  بلط  ياه  هار 

 . یمومع تیاده  ناسنا :  تیاده 

 ((. میدومن وا  هب  ار  رش ) ریخ و   ) هار ود  ره  ام  و   ((. )) ساپسان ای  تسا و  رازگساپسای  میداد ,  ناشن  وا  هب  ار  هار  ام  هک  یتسار  هب   :. )) نآرق
یمدایز شنیب  هک  تسا  ییامنهار  اب  تسا ـ .  تیادـه  نیرتوکین  دـنوادخ , تیادـه  تسا ـ .  تیادـه  هتخودـنا ,  نیرتهب  ع :)   ) یلع ماما   ـ

هب ار  هار  ام  ینعی  لیبسلا : ـ ))  هانیده  انا   )) هیآ هرا  ـ برد ع ـ )   ) قدا ما صـ ـ ما دشاب ـ . تسار )  هار  ندومیپ  و   ) تیاده وت  راعـش  دیاب  دوش ـ .
نآ ناسنا  ای  دناسانش  ناسنا  هبار  هار  دنوادخ  هیآ : ـ  نیمه  هرابرد  زین  دنک ـ . یم  شیاهر  ای  دریگ و  یم  شیپ  رد  ار  نآای  میدناسانـش ,  وا 

و  )) هیآ هرابرد  دشاب ـ . یم  ساپـسان  تروص  نیا  رد  هک  دـنک  یماهر  ار  نآ  ای  تسا و  رازگـساپس  تروص  نیا  رد  ودریگ  یم  شیپ  رد  ار 
ـ )) دوش یم  لیاح  وا  لد  ناسنا و  نایم  دنوادخ  هک  دینادب  و   )) هیآ هرابرد  ار ـ . رش  هار  ریخ و  هار  ینعی  میدومنوا : ـ ))  هب  ار  هار  ود  ره  ام 

هدنونـش دیـشاب و  هتـشاد  انیب  هدید  رگا  , دیا هدش  انیب  امـش  هنیآ  ره  ع :)   ) یلع ماما  دوش ـ . یم  عنام  دـنادب  قح  ار  لطاب  هک  نیا  وا و  نایم  : 
نیرترب نآ  هک  دینک  ادت  ـ قا نا  ـ تر ـبـ ما هار پـیـ بـه  دیـشاب ـ . ریذپ  تیادهرگا  دیا , هدش  ییامنهار  دیـشاب و  هتـشاد  اونـش  شوگرگا  دیا , هدش 

نخس هکار  يا )  هدنب   ) یناسنا دنک  تم  ـ حر اد  خـ تسا ـ .  تنس  شور و  نیرتامنهار  نآ  هک  دینک  يوریپ  وا  تنس  شور و  زا  تسا و  هار 
تفای تاجن  تفرگ و  ار  ییامنهار  دنبرمکو  تشگ  کیدزن  نادب  دش و  هدناوخ  ارف  تسار  هار  هب  دش و  اریذپ  ار  نآ  دینش و  يا  هنامیکح 
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دوب ام  هطساو  هب  درادرب ـ . ماگ  تسار  هار  رد  هک  یسک  ییانیب  دشاب و  راگزیهرپ  هک  تسا  یسک  ياوشیپ  وا  (ص : ـ )  ربمایپ فصو  رد   ـ .
ياوشیپ وا , هاگـشیپ  رد  ادخ  ناگدنب  نیرترب  هک  ناد  بـ دـیدمآزارف ـ . تدایـس  يدـنلب و  غیتس  رب  دـیتفای و  ار  تسار  هار  اه  یکیرات  رد  هک 
هتخانشان یتعدب  دراد و  اپ  رب  ار  ربمایپ ) زا   ) يا هتخانش  تنس  دوش , نومنهر  ـت  سار هار  دشاب و بـه  تسار  هار  رد  دوخ  هک  تسا  يرگداد 

يرای ـش  ـس رباربرد نـفـ ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  يا  هدـنب  وا  دزن  رد  ادـخ  ناگدـنب  نیرتبوبحم  زا  اد , نا خـ ـ گد يا بـنـ درادرب ـ . نایم  زا  ار 
تشگ و نازورف  وا  لد  رد  ـت  یاد غار هـ شیوـخ و چـ يادر  ار  ادـخ ) زا   ) سرت تخاـس و  دوـخ  نیریز  هماـج  ار  هودـنا  ور  نیا  زا  درک و 
. دش تکاله  ياهرد  ياه  لفق  تیاده و  ياهرد  ياهدیلک  زا  تفای و  ییاهر  سوه  اوه و  ناوریپ  اب  تکراشم  یلد و  روک  زا  ببس  نیدب 

درگ يا  هرفـس  رـس  رب  مدرم  اریز  دـینکن , ییاهنت  تشحو و  ساسحا  نآ ,  ناگدـنیوپ  ندوب  كدـنارطاخ  هب  تیادـه ,  هار  رد  مدرم ,  يا   ـ
دنمزاین وت  يرگناوت  دوجواب  هک  نیا  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ـا , یاد را خـ بـ تسا ـ .  ینـالوط  شیگنـسرگ  هاـتوک و  نآ  يریـس  هک  دـنا  هدـمآ 

 . مرب رس  هب  یهارمگ  رد  وت  تیادهدوجو  اب  ای  منامب , 

 . تیاده قیرط  زا  ندرک  هدنز 

لاؤس هب  خـساپ  رد  ع ـ )   ) قداـص ماـما  تسا ـ .))  هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  هک  تسا  ناـنچ  دـنک , هدـنز  ار  یـسک  سکره ,  و   :. )) نآرق
هک یـسک  تسا و  هدرک  هدـنزار  وا  هک  تسا  ـن  یا ـنـد  نا مـ دروآرد , تسار  هار  هـب  یهارمگ  زا  ار  يرگید  هـک  یـسک  ینعی  هـیآ : ـ  نـیازا 

دهد تاجن  ندش  قرغ  ای  نتخوسزا  ار  وا  ینعی  هیآ : ـ  نیمه  هرابرد  زین  تسا ـ .  هتشک  ار  وا  دناشک , یهارمگ  هب  تسار  هار  زا  ار  يرگید 
ار شتوعدوا  دـنک و  توعد  تسار )  هار  هب   ) ار یـسک  هک  تسا  نیا  نآ ,  رتـگرزب  لـیوات  دوـمرف : دـعب  درک و  توکـس  سپـس  ترـضح 
هک یـسک  مدرک :  ضرع  دیوگ ): یم  يوار  ) دشخب تاجن  ندش  قرغ  نتخوس و  زا  ینعی  : ـ  هیآ نیمه  هرابرد  زین  ع )   ) رقاب ماما  دریذـپب ـ . 
وا ینعی  هیآ : ـ  نیمه  هراـبرد  زاـب  تسا ـ .  هیآ  رتیلاـع ) و   ) رتگرزب لـیوات  نیا  : دومرف هچ ؟  دروآ  رد  تسار  هار  هب  یهارمگ  زا  ار  يرگید 

ـیـر ـص ـ بو ـ با دناشک ـ . تیاده  هب  یهارمگ  زا  ار  وا  رتالاب , اه  نیا  همه  زا  ای  ودـهد  شتاجن  نتخوس  ای  ندـش  قرغ  زا  ای  و  (( 28  )) دشکنار
. دروآ رد  نامیا  هب  رفک  زا  ار  يرگید  هک  یسک  ینعی  دومرف : مدیسرپ ,  اهایحا ))  نمو   )) هیآ هرابرد  (ع )  رقاب ماما  زا  دیوگ  مـی 

 . ندرک تیاده  باوث 

مال ـ سا بـه   ) ار وا  ـن کـه قـبـال  یا ات  نکم  گنج  یسک  اب  زگره  یلع ,  يا  داتـسرف : ـ  نمی  هبار  ع )   ) یلع هک  یماگنه  (ص ـ )  ادخ ربمایپ   ـ
عولط و نآرب  باـتفآ  هچ  نآ  زا  تسا  رتـهب  تیارب  دـنک  تیادـهوت  تسد  هب  ار  يدرم  دـنوادخ  رگا  هک  دـنگوس , ادـخ  هب  ینک  تو  ـ عد ( 

لیامتم دیما  هب  تفرگ و  رایتخا  رد  ار  بآ  نیفـص  رد  ع )   ) نینمؤملا ریما  هک  ینا  ـ مز یلع ـ .  يا  تسا ,  تیالو  وا  رب  ار  وت  دـنک و  بورغ 
هدافتسا بآ  زا  ات  داد  هزاجا  نایماش  هب  اه , نآ  اب  يراتفرشوخ  دوخ و  تلادع  نداد  ناشن  نانآ و  ياه  لد  بلج  دوخ و  هب  نایماش  نتخاس 

ار ترضح  گنرد  نوچ  نایقارع  دماین  تر  دزن حـضـ یسک  زین  هیواعم  فرط  زا  داتسرفن و  هیواعم  شیپ  يا  هداتـسرفزور  دنچ  يارب  دننک ,
هدمآ ماش  فارطا  هب  میا و  هتـشاذگ  هفوک  رد  ار  دوخ  دنزرفو  نز  ام  نانمؤم ,  ریما  يا  دنتفگ : دـندرک , هدـهاشم  گنج  نامرف  رودـص  رد 

زا یـکـی  دـنیوگ .: یم  هچ  دومرف : ترـضح  دـننز .! یم  ییاه  فرح  مدرم  نوچ  هدـب ,  گنج  هزاجا  ام  هب  مینک ؟  تماقا  اج  نیا  رد  ات  میا 
دنیوگ یم  مه  یض  دو بـعـ ـع شـ قاو يرادن جـنـگـی  شوخ  لیلد  نیمه  هب  یسرت و  یم  گرم  زا  وت  هک  دنیوگ  مدر مـی  مـ نا گـفـت :  ـ نآ
هتـشاد سرت  گنجزا  نم  هک  هدوبن  هاگ  هـیـچ  دو : ـ مر فـ  ( ع  ) ما ـ ما يا .!  هدـش  دـیدرت  کش و  راچد  نایماش  اب  گـنج   ( تیناـقح  ) ردوت هک 

نآ زا  تسا ,  هدـش  کـیدزن  نتفر  هاـگ  هدـمآ و  رـس  هبرمع  هک  يریپ  رد  مشاـب و  گـنج  رادتـسود  یناوجو  یکدوک  رد  اتفگـش ! مشاـب ! 
نان ـ یا رد  دوبانب  رگا  ما ,  هدـش  دـیدرت  کش و  راچد  تعامج  نیا  اب  گنج  تیناقح )   ) رد نم  دـنیوگ  یم  هک  نیا  اما  ناسرت .!  نازیرگ و 
تقد هب  شا  هراـبرد  و   ) مدر ور کـ ریز و  ارراـک  نیا  نم  هک  مسق  ادـخ  هب  مدرک  یم  کـش  لـمج )  گـنج   ) نایرـصب هراـبرد  منک  کـش 
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للعت تعامج  نیا  اب  گنج  رد  ـا مـن  ما منک .  ینامرفان  وا  لوسر  ادخ و  زا  هک  نیا  ایو  گنج  ای  مرادن :  رتشیب  هار  ود  مدید  و  مدیشیدنا ) 
نم هب  ربیخ  زور  رد  (ص )  ادخ لوسر  اریز  دنیآرد , تسار  هار  هب  نانآ  زا  یهورگ  مک  تسد  ای  یگمه و  دیاش  هک  نیا  دیما  هب  مزرو  یم 

ص  ) ادخ رب  ـ ما پـیـ دباتب ـ . نآرب  دیشروخ  هچ  نآ  ره  زا  تسا  رتهب  تیارب  دنک , تیاده  ار  درم  کی  یتح  وت  هطساو  هب  دنوادخرگا  دومرف :
هتـشاد وم  خرـس  نارتشا  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  تیارب  دـنک , تیادـهوت  تسد  هب  ار  ناکرـشم  زا  يدرم  دـنوادخ  رگا  , ذاعم يا  ذاـعم : ـ  هب  ( 

هدـش تیاور  تسوم ـ .  خرـس  نارتشا  زا  رتهب  تیارب  دوش , تیادـه  وت  ییامنهار  هطـساو  هب  درم  کی  یتح  رگا  مس ,  اد قـ بـه خـ یـشاب ـ . 
: درک ضرع  منیب ؟  یم  اهنت  ار  وت  هک  ـت  ـسا هدـش  هچ  دواد , يا  دومرف : یحو  وا  هب  دـنوادخ  سپ  تفر  ارحـص  هب  اهنت  (ع )  دواد هک  تسا 

ناـنآ ناـیم  هب  دومرف : یحو  وا  هب  دـنوادخ  تسا  هتـشگ  لـئا  نم و خـلـق تـو حـ ناـیم  هتفرگ و  تدـش  مناـج  رد  وت  رادـید  قوش  ادوـبعم ,
هک يدرم  هب  (ص ـ )  ادخ ربمایپ  منک ـ .  یم  تبث  هدوتـس  تفـص  اب  حول  رد  ار  وت  يروایب  نم  دزن  ار  اپ  زیرگ  هدنب  کیوت  رگا  اریز  درگرب ,
هک نادب  ناوخارف و  مالسا  هب  ار  مدرم  ینادرگن و  ادخ  کیر  ار شـ يزیچ  هک  منک  یم  شرافس  وت  هب  دنک : ـ  یشرافس  ار  وا  درک  شهاوخ 
 (: ع  ) قدا ـ ـص ما  ـ ما تشاد ـ .  یهاوخ  بوقعی  نادـنزرف  زا  يا  هدـنب  ندرک  دازآ  باوـث  دـهد , خـساپ  ار  وـت  توـعد  هک  سک  ره  يازا  هب 

هاگرهو تسا  هدرک  لمع  نآ  هب  هک  دشاب  ـی  ـس شاداپدـننامه کـ وا  يارب  دـنک , لمع  نآ  هب  یـسک  دـیوگب و  یقح  نخـس  يدرف  هاگر  هـ
رب ـ ما پـیـ تسا ـ .  هدرک  لـمع  نآ  هب  هک  دـشاب  یـسک  هاـنگ  دـننامه  شیارب  ددـنب  راـک  هبار  نآ  یـسک  دـیوگب و  يا  هدـننک  هارمگ  نخس 

کین يراک  هب  ای  دراد  زا  ـت بـ ـشز يراک  زاای  دـهد  ناـمرف  کـین  يراـک  هب  اـی  دـنک  تطاـسو  کـین  يراـک  يارب  سک  ره  (ص :)  ادـخ
تشز دب و  يراک  هب  هک  ره  تسا و  کیرـش  راک ) نآ  ماج  ـ نا رد   ) یـسک نینچ  دهد , ناشن  ار  نآ  تروشم  ماگنه  رد  ای  دنک و  ییامنهار 

 . تسا کیرش  راک  نآ  رد  وا  دنک , هیصوتار  نآ  تروشم  ماگنه  رد  ای  دنک و  ییامنهار  نآ  هب  ای  دناوخ  ارف 

 . تسا دنوادخ  هژیو  ندرک  تیاده 

یم ییامنهاردـهاوخب  ار  هکره  هک  تسادـخ  هکلب  ینک ,  ییاـمنهار  یناوـت  یمن  يراد  تسود  ار  تـو هـر کـه  رد حـقـیـقـت ,   :. )) نآرق
راک ما و  هدش  هتخیگنارب  ادخ ) مایپ   ) ندناسر توعد و  يارب  طقف )  ) نم (ص :)  ادخ رب  ـ ما پـیـ تسا ـ .))  رتاناد  ناریذپ  تیاده  هب  وا  دنک و 

يرایتخا چیه  ندرک  هارمگ  راک  رد  دش و  هدیرفآ  مدرم )  رظنرد  ناهانگ   ) نتسارآ يارب  زین  سیلبا  تسین و  نم  رایتخا  رد  هـیـچ  تیاده , 
, دـیدنمزاین امـش  همه  منک و  شتیادـه  نم  هک  یـسک  رگم  دـیهارمگ , امـش  همه  نم ,  ناگدـنب  يا  دومرف : هلالج  لج  دـنوادخ  درادـن ـ .

 . مرادهگن هانگ  زا  ار  وا  نم  هک  یسک  رگم  دیراکهنگامش , همه  مزاس و  شرگناوت  نم  هک  یسکرگم 

. دنک یم  تیاده  ار  نانآ  دنوادخ  هک  یناسک 

تـساناد يزیچره  هب  هک )  تس   ) ادخ دروآ و  هار  هب  ار  شلد  دورگب , ادخ  هب  هک  یـسک  دسرن و  ادخ  نذا  هب  زج  یتبیـصم  چیه   :. )) نآرق
دنا هدش  رفاک  هک  یناسک  و   ((. )) تسا ناگـشیپاوقت  تیاده  هیام  و )  ) تسین يدـیدرت  چـیه  نآ  تیناقح )   ) رد هک  یباتک  تسا  نیا  ((. ))
یم هارمگ  دـهاوخب  ار  هک  ره  هک  تسادـخ  تقیقحرد  وگب : تسا ؟  هدـشن  لزان  وا  رب  يا  هزجعم  شراگدرورپ  بناج  زا  ارچ  دـنیوگ : یم 

رب ادـخ  تاـیآ  هک  نیا  اـب  دـیزرو , یم  رفک  هنوگچ  و  ((. )) دـنک یم  ییاـمنهار  دوخ  يوس  هب  ددرگ , زاـب  وا ) يوس  هب   ) ار سکرهو  دـنک 
و  ((. )) تسا هدـش  تیادـه  تسار  یهار  هب  اعطق  دـیوج , کسمت  ادـخ  هب  سک  ره  و  تسامـش ؟  نایم  وا  ربماـیپ  دوش و  یم  هدـناوخامش 

ماما تسا ـ .))  ناراـکوکیناب  ادـخ  هک  یتسار  هب  میناـیامن و  یم  ناـنآ  هب  ار  دوخ  ياـه  هار  نیقی  هب  دـنا , هدیـشوک  اـم  هار  رد  هک  یناـسک 
هب ار  وا  دنوادخ  دیوج , هارادخ  ییامنهار  اب  هکره  ع :)   ) یلع ماما  دوش ـ . تیاده  دیوج , کسمت  لجوزع  يادـخ  هب  هک  ره  ع :)   ) قداص
نآ دش  تیاده  درک ـ . نت  رب  نید  يادر  هک  نآ  دش  تیاده  تخاس ـ .  شیوخ  لد  راعش  ار  اوقت  هک  نآ  دش  تیاده  دناسر ـ . تسرد  هار 

ادخ و تسد  هب  ار  شیوخ  مامز  هک  نآ  دـش  تیادـه  دـینادرگ ـ . صلاخ  ار  شنامیا  هک  نآ  دـش  تیادـه  دیـشوپ ـ . نیقی  ربص و  هرز  هک 
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اناد تسج ,  ییامنهار  هکره  تسین ـ .  ادخ )  ) دای نوچ  یتیاده  چیه  تسا ـ .  ییامنهار  همشچ  تروشم ,  درپس ـ . شرما  یلو  وا و  لوسر 
دهاوخب ار  يا  هدنب  یبوخدنوادخ  هاگره  ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما درک ـ . ادـیپ  تاجن   , تفای هار  هک  ره  تفای و  هار  تشگ ,  اناد  هکره  تشگ 

رتناباتش عیشت )  ) امش هدیقع  يوس  هب  یـسک  نینچ  سپـس  دیآرب  قح  يوج  ـتـ ـس رد جـ لد  ها  نآ گـ دروآ و  دیدپوا  لد  رد  دیفـس  يا  هطقن 
رد دیبای ـ . ار  هار  دوخ , هناشن  اب  سپ  تسا  هدش )  هداد  رارق   ) يا هناشن  امـش  يارب  و  ع :)   ) یلع ماما  شا ـ .  هنایـشآ  يوس  هب  هدنرپ  ات  دـیآ 

دوخ نهذ  رد  تسا   ( ناگ ـتـ ـشر فـ  ) دوهـشم هک  یتالاح  هدیدنـسپ و  تاماقم  نآ  رد  ار  نانآ  رگا  دنتـسهادخ : ـ  دای  هب  هک  یناـسک  فصو 
هک نآ  و  رکنمزا : ـ  ناگدننک  یهن  فانـصا  هرابرد  دید ـ . یهاوخ  ار  یکیرات  رد  ياه  غارچ  ییامنهار و  ياه  هناشن  هنیآ  ره  ینک  مسجم 

هتفای و ار  تسار  هار  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  دوش  ردنا  ریز  هب  ناراکمتـس  ـلـمـه  کو دیآ  ور  ادخ  هملک  اتدزیخرب  نآ  هلباقم  هب  ریـشمش  اب 
نادرگرـس شیوخ  تساوخردرد  ای  مهاوخ  هچ  وت  زا  هک  منادن  رگا  تسا ـ .  هتفرگ  ندیبات  شلد  رد  نیقی  رونو  هتفرگ  رارق  قح  قیرط  رد 

هک اریز  نادرگ ,  هجوتم  تساه  نآرد  نم  ریخ  هک  ییاهزیچ  يوس  هب  ار  ملد  نک و  ییاـمنهار  تسا  نم  حالـص  هچ  نآ  هبارم  وت  مناـمب , 
. درادن یگزات  وت  يارب  ییاه  هتساوخ  نینچ  ندروآرب  تسین و  رود  وت  ياه  ییامنهارزا  نیا 

. دنک یمن  ناشتیاده  ادخ  هک  یناسک 

یب هک  نآ  زا  رتـهارمگ  تسیک  دـننک و  یم  يوریپ  ار  دوـخ  ياـه  سوـهطقف  هـک  نادـب  ـد , ندر ـت نـکـ با ـ جا ار  ـر تـو  گا پـس ,   :. )) نآرق
بناـج زا  ار  هـچ  نآ  ربماـیپ , يا  ((. )) دـنک یمن  ییاـمنهار  ار  راکمتـس  مدرمادـخ  دـیدرت  یب  دـنک ؟ يوریپ  شــسوه  زا  ادـخ  ییاـمنهار 

يرآ دراد  یم  هگن  مدرم  دنزگ )  ) زا ار  وت  ادـخ  يا و  هدـناسرنار  وا  مایپ  ینکن  رگا  نک و  غالبا  تسا  هدـش  لزان  وت  يوس  هب  تراگدرورپ 
ادخ یهاوخن ,  شزرمآ  ناشیارب  ای  یهاوخب  شزرمآ  ناشیارب  هچ  تسا :  ناسکی  نانآ  يارب  (( . )) دنک یمن  تیاده  ار  نارفاک  هورگ  ادخ  ,
یم ناهنار  دوخ  ناـمیا  هک  نوعرف  نادـناخ  زا  نمؤم  يدر  و مـ ((. )) دـنک یمن  تیادـه  ار  ناقـساف  هورگ  ادـخ  دزرمآ  یمنار  ناـنآ  زگره 

لیالد ناتراگدرورپ  بناـج  زا  امـش  يارب  املـسم  تسادـخ و  نم  راـگدرورپ  ـد: یو دیـشک کـه مـی گـ یم  ار  يدرم  اـیآ  تفگ :  تشاد , 
امـش هب  دهد  یم  هدعو  امـش  هب  هچ  نآزا  یخرب  دـشاب , وگتـسار  رگا  تسوا و  نایز  هب  شغورد  , دـشاب وگغورد  رگا  هدروآ و  يراکـشآ 

تسادخ و نآ  زا  كاپ  نییآ  دیـشا , ها بـ ـ گآ ((. )) دـنک یمن  تیادـه  دـشاب  نزغورد  راک و  طارفا  هک  ار  یـسکادخ  اریز  دیـسر , دـهاوخ 
کیدزنادخ هب  رتشیب  هچره  ار  ام  هک  نیا  يارب  زج  ار  اه  نآ  ام   : ( هک هناه  ـن بـ یا هب   ) دنا هتفرگ  دوخ  يارب  یناتسود  وا  ياج  هب  هک  یناسک 

یـسک نآ  ادخ  تقیقحرد ,  درک  دهاوخ  يرواد  دنراد , فالتخا  نآ  رـس  رب  هچ  نآ  هرابرد  نانآ  نایم  ادخ  هت  ـبـ لا میتسرپ ,  یمن  دـننادرگ 
هار هب  دـناوت  یم  هنوگچ  دـیآ , یم  هریچوا  رب  سوه  هک  یـسک  ع :)   ) یلع ماـما  دـنک ـ .)) یمن  تیادـه  تسا  ساپـسان  زادرپـغورد  هک  ار 

دراد یتریصب  هن  هک  یسک  همان  دیسر و  نم  هب  وت  زا  هتسب و  هتسکش  يدنپ  دعب , اما  : ـ  هیواعم هب  دوخ  همان  زا  یـشخب  رد  دیآرد ـ . ؟ تسار 
هداد و تبثم  خساپ  نآ  يادن  هب  وا  هدناوخارفار و  وا  سوه  هکلب  دناشک , تسرد  تسار و  هار  هب  ار  وا  هک  يربهار  هن  دـنک و  شییامنهارات 

یهورگ هرابرد  هنیدـم ,  رد  دوخ  رازگراک   , فینح نب  ـهـل  ـس يا بـه  ـه  ما رد نـ دور ـ . یم  نآ  لابند  وا  دـشک و  یم  ار  شماـمز  یهارمگ 
 , یناداـن يروـک و  يوـس  هب  ناشندیباتـشو  تـقیقح  تـسار و  هار  زا  ناـنآ  نـتخیرگ  : ـ  دـندوب هتـسو  ـه پـیـ یوا هـب مـعـ هـک  هنیدـم  مدرمزا 

دوخ هک  يرگ  ـ ید و  نا : ـ  ـقـ ـسا تا فـ ـفـ ـص هرا  ـ برد درک ـ . صالخ  نانآ  رـش )  ) زا زینار  وت  تسا و  یفاک  نانآ  یهارمگ  تابثا  يارب  , دوخ
سپ تـسا  هدروآ  مـهارف  یهارمگ  یتـشم  ناـهارمگ  زا  یناداـن و  يا  هعوـمج  ناـنادان مـ زا  هـک  اریز  تـسین ,  اـناد  اـما  دـناد , یم  اـناد  ار 

يرود نآ  زا  ات  ار  یهارمگ  هن  دیامیپبار و  نآ  ات  دسان  ـ ـش ار مـی  ـت  ـسار هار  نـه  ناو ,  لد حـیـ ـش  لد ـت و  ـسا ناسنا  تروص  شتروص  ,
 . تسا ناگدنز  هدرم  وا  دنیزگ ,

. دنک یم  ناشهارمگ  دنوادخ  هک  یناسک 
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یم هار  یب  ار  نارگمتس  دنادرگ و  یم  تباث  راوتسا  نخـس  اب  ترخآو  ایند  یگدنز  رد  دنا , هدروآ  نامیا  هک  ار  ینا  ـ ـس اد کـ خـ  :. )) نآرق
هنوگ نیا  میدناوخ ,  یمن  ار  يزیچام  مه )   ) رتشیپ هکلب  میدرک ,  ناشمگ  دنیوگ : یم  ((. )) دهد یم  ماجنا  دهاوخب  هچ  ره  ادخ  دراذـگ و 
دروآ امـش  يارب  هچ  نآ  زا  دروآ و  امـش  يارب  راکـشآ  لـیالد  نیا ,  زا  شیپ  فسوی  نیقی ,  و بـه  ((. )) دزاـس یم  هارمگ  ار  نارفاـک  ادـخ 

هک ره  ادخ  هنوگ  نیا  تخیگنا  دهاوخن  رب  ار  يا  هداتسرفزگره  وا  زا  دعب  ادخ  دیتفگ : تفر ,  ایند  زا  هک  یتقو  ات  دیدوبدیدرت , رد  هراومه 
سپ دـیاین  مرـش  دـنز  لـثم  نآزا ـ  رتارف ) اـی   ) رتورف اـی  يا ـ  هشپ  هب  هک  نیا  زا  ار  ياد  خـ ((. )) دزاـس یم  هارمگ  تسا  كاکـش  رگطارفاار 

ـد نا هد  ـیـ یار رفک گـ هب  هک  یناسک  یلو  تساج  هب  ناـشراگدرور  ـب پـ نا زا جـ مـثـل )   ) نآ ـنـد کـه  ناد ـی  مد ـ نا هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک 
زج یلو  دـنک , یم  ییامنهار  نآ  اب  ار  يرایـسبو  هارمگ  نآ  اب  ار  يرایـسب  ادـخ ) ( ؟  تسا هتـشاد  دـصق  هچ  لثم  نیا  زا  ادـخ  دـنیوگ : مـی 
هل دجت  نلف  للـضی  نم  دتهملا و  وهف  هّللا  دهی  نم   )) هیآزا لاؤس  هب  خسا  رد پـ ع ـ )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دزاس ـ .)) یمن  هارمگ  نآاب  ار  ناقـساف 

دزا و فر مـی سـ دو مـنـحـ تمارک خـ يارس  هب )  ندیسر  هار   ) زا ار  ناراکمتس  تمایق  زور  رد  یلاعتو  كرابت  دنواد  خـ اد : ـ )) ـ شر ایلو مـ
ار ناراکمتـسادخ  و  : )) دیامرف یم  لجوزع  دـنوادخ  نا کـه  دوش چـنـ یم  نومنهر  شیوخ  تشهب  يوس  هب  ار  هتـسیاش  راک  نامیا و  ـل  ها
رب تقیقح  رد  تساناد  رابدرب و  یلاعت  كرابت و  دنواد  خـ ـعـفـر(ع :)  جو ـ با دـهد ـ .)) یم  ماجنا  دـهاوخب  هچ  نآ  ادـخ  دزاس و  یم  هارمگ 
هک دزاـس  یم  هارمگار  یـسک  دریذـپن و  ار  وا  ياـطع  هک  دـنک  یم  غـیرد  یـسک  زا  دریذـپن و  ار  وا  يدونـشخ  هک  دریگ  یم  مـشخ  یـسک 
 . هار هب  ار  وا  تیادـه  هکره  دـناسر و  شنایز  لـطاب  دـناسرن , دوس  وا  هب  قح  سک  ره  هک  دـینادب  ع :)   ) یلع ماـما  دریذـپن ـ . ار  شتیادـه 

. دناشک يدوبان  هب  ار  وا  فارحنا  یهارمگ و  درواین , تسار 

 . تیاده نیرترب 

یم هدژم  , دـننک یم  هتـسیاش  ياهراک  هک  یناـنمؤم  نآ  هب  دـیامن و  یم  هار  تسا  رترادـیاپ  دوخ  هک  ینییآ )   ) هب نآرق  نیا  اـعطق   :. )) نآرق
ـ .  تسا تیاده  نیرتهب  ادخ , تیاده  تسا ـ .  تیادهود  نیرترب  نآرق  ع :)   ) یلع ماما  دوب ـ .)) دهاوخ  ناشیارب  گرزب  یـشاداپ  هک  دهد 

هک تسا  ییوگنخـس  دـنادرگ و  یمن  هارمگ  هک  تسا  ییامنهار  دـنک و  یمن  تنایخ  هک  تسا  يرواـشم  نا  نآر هـمـ ـن قـ یا ـیـد کـه  ناد بـ
نومنهر تسا  رت  تسرد  هچ  نآ  هب  ار  وا  دنوادخ  دهد , رارق  امنهار  ار  وا  نخـسو  دـهاوخب  ییامنهار  ادـخ  زا  هکره  دـیوگ ـ . یمن  غورد 

هک ره  هک  دینادب  مدرم ,  يا  دنک ـ . هدامآ  رتوکین   ( شاداپ  ) يارب ار  وا  درادب و  شراوتـساو  دیامرف  تیانع  وا  هب  ار  تسار  هار  قیفوتو  دوش 
دوش . ییامنهار  تسا  رتراوتساو  رت  تسرد  هچ  نآ  هب  دریگ  امنهار  ار  وا  نخس  هک  ره  دوش و  بایماک  دهاوخب  ییامنهارادخ  زا 

اه یقرواپ 

ار وا  دنوادخ  دوشگ و  ار  نامیا  ياهرد  هک  تسا  هدش  هدناوخ  مان  نیدـب  ور  نآ  زا  تسا و  (ص )  ادـخ لوسر  ياه  مان  زا  یکی  حـتاف  - 1
يانعم رد  املع  رو  جـمـهـ - 2 حـتف .  هدام  نیرحبلا ,  عمجم  دوشگار ـ  هدوشگان  ياـه  شناد  داد و  رارق  رواد  مکاـح و  دوخ  قلخ  ناـیمرد 

-3 دنناتسادمه . دیحوت  لصا  رد  نانآ  همه  اریز  تسا ,  توافتم  ناشتعیرش  یلو  تسا ,  یکی  ناشنامیا  لصا  ینعی  دنا :  هتفگ  ثیدح  نیا 
گنج رد  یلوق  هب  ردب و  رد جـنـگ  دوب  اهنع  هّللا  یـضر  هجیدخ  نینمؤملا  ما  دنزرف  ادخ و  لوسر  هداز  شیپ  یمیمت ,  هلاه  یبا  نب  دـن  هـ
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دـنلب و هروس  تفه  ای  لاوط  عبـس  - 4 تشاد .  تراهم  ربمایپراتفر  لاـمعا و  یقـالخا و  یمـسج و  فاـصوا  ناـیب  رد  وا  درک  تکرـشدحا 
 : تسا هدـمآ  بساـکم  باـتک  میجنت  ثـح  رد مـبـ - 5 هبوـت .  فارعا و  ماـعنا ,  هدــئام ,  اـسن , نارمع ,  لآ  هرقب ,  زا :  دــنترابع  ینــالوط 

ناگراتس رد  ینیعم  عضو  هدهاشم  اب  یسک ,  هک  انعم  نیا  هب  دراد , لا نـ ـکـ شا نآ هـا  تاکرح  بکاوک و  عاضوا  يورزا  ندرک  ییوگشیپ 
هد بـکـنـد و ـنـ یآ رد  هثداح  نالف  عوقو  هب  مکح  نیمخت  نامگ و  تروص  هب  هراتـس ,  ود  ناـیم  نارتقا  هلبا و  ـقـ مو يرود  یکیدزن و  دـننام 

یعطق يا  هبرجت  رب  ینتبم  ییوگشیپ  نآ  هک  یتروص  رد  درادن , یلاکشا  زین  مزج  عطق و  تروص  هب  ندرک  ییوگـشیپ  رهاظلا , یلع  هکل ,  بـ
بش نآ  رد  هدرب  هانپ  هناخ  لخاد  هب  ماب  تشپ  زا  ماگنه  بش  شگس  هاگره  هک  هبرجت  نیا  هب  هجوت  اب  يدرف  هک  درادن  یلاکشا  الثم  دشاب 

ـر گا ـیـ حا هکلب  جورم و  يارب  بلطم  نیا  هک  دوش  یم  لقن  هک  نانچ  دراب  یم  ناراب  بشما  هک  دـیوگب  نیقیو  عطق  اـب  تسا ,  هدـمآ  ناراـب 
لزنم دراو  یتقو  درک  قارتا  تشاد  یبایـسآ  رهـش  جراخ  رد  هک  ینابایـسآ  دزن  دوخ  ياهرفـس  زا  یکی  ردوا  تسا  هداتفا  قافتا  موجن  مل  عـ
قاتا لخاد  نییاپ و  ایب  تفگوا :  هب  لزنم  بحاـص  ـد  نراذ ما بـگـ ـت بـ ـش ار پـ بش  تفرگ  میمـصت  اوه , ياـمرگ  رطاـخ  هب  دـش , نابایـسآ 
درکن هدـهاشم  دـشاب  ناراب  شراب  زا  یکاح  هک  يا  هناشن  اـما  درک  یهاـگن  یکلف  عاـضوا  هب  ققحم  ـی  نا ظوفحم بـمـ ناراـب  زا  اـت  باوخب 

ار وا  فرح  ققحمدور  یم  قاتا  لـخاد  هب  دـمآدهاوخ  ناراـب  دـنک  یم  سح  هک  ییاـه  بش  هک  مراد  یگـس  نم  تفگ :  لزن  ـب مـ حا صـ
مرتحمو لضاف  مجرت  مـ - 6 . 25 بساکم ,  دش  بجعت  راچد  ققحم  تفرگ و  ناراب  بش  فصن  اما  دـیباوخ  ماب  تشپ  ار  بش  درکن و  لوبق 

هک دشابن  نینچ  یسکات  تسا  نتفگ  زار  يانب  لصا  نآ  ندرک  ناهنپ  رـس و  نامتک  تسا :  هدرک  تشادرب  انعم و  نینچ  ار  ثیدح  نیا  ررغ 
ار تا  ـیـ با ـن  یا - 8 نیرحبلا .)  عمجم   ) هکم هار  رد  تسا  ییاج  ماـن  هلاـبز :  - 7 تفگ .  دیابنزار  وا  هب  دـشاب ) رادزار  و   ) دـنک ناهنپ  ار  رس 

تـسا هدمآ  لزانمرعـش  رد  انیع  تایبا  نیا  مراهچ  مود و  لوا و  تیب  نوچ  تسا  هدناوخار  اه  نآ  هکلب  هدورـسن ,  ع )   ) نیدـباعلا نیز  ماما 
ار وا  درک  شهاوخ  شردپ  زا  سامتلا  يراز و  اب  وا  یلو  دش , جلف  شندـب  فص  نـ هبعکرد ,  شردـپ  نیرفن  ببـس  هب  هک  دوب  یـسک  لزانم 
رد بـیـن اما  درک  تکرح  هبعک  فرط  هب  تفریذپ و  شردپ  دبلطب  شزرمآ  شیارب  دوربادخ و  هناخ  هب  ات  تخا  دعاقتم سـ ار  يو  دشخبب و 

ینانخس هلمج  زاو  درک  هبال  يراز و  هثاغتسا و  ادخ  هاگرد  هب  دمآ و  هبعک  هب  لزانم  درم  ودروخ  نیمز  لزانم  ردپ  درک و  مر  شر  ـتـ ـش هار 
الب و دنزگ و  هنوگره  هدننک  فرطرب  يا  دـنک ., یم  تباجا  مرح  رد  ار  هراچیب  ياعد  هک  یـسک  يا  دوب . نیا  تفگ :  یم  بش  لد  رد  هک 
دوج و اب  تسا .  هتفخن  مویق ,  يا  وت , ناگدـید  دـنناوخ و  یم  ار  وت  دـندش . رادـیب  دـنتفخ و  هبعک )   ) هناخ نوماریپ  وت  نانامهیم  يرامیب ., 
هچ سپ  دسرن , ناراکهنگ  هب  وت  وفع  رگا  دننک . یم  هراشا  ودب  مرح  رد  قیالخ  هک  یسک  يا  راد . مینازرا  ار  مهانگ  زا  وفع  دوخ  شـشخب 
هب فورعم  ياعد  درک و  شکمک  دینـش و  ار  لزانم  ياه  هلان  يادـص  ع )   ) نینمؤم ـ لار ـیـ ما ما  ـ ما دـنک . شـشخبو  دوج  نانامرفان  رب  یـسک 
زا هحفص 562  رد  تاوعدلا ))  جهم   )) زا لقن  هب  یسلجم  همالع  ار  اعد  تایبا و  ثیدح و  نیا  مامت  داد . میلعت  وا  هب  ار  لولـشم ))  ياعد  ))

-9 راونالا . راحب  هیشاح  تسا ـ  هتفرگ  رارق  هحفص 151  رد  لاس 1323 , ناریا ,  پاچ  رد  هک  هدروآ  یناپمک  پاچ  راونالا  راحب  مهن  دـلج 
ملع هرا  ـ برد ـد کـه  ـشا ـی مـی بـ ـس نیتسخن کـ تسا و  تاقث  زا  تسا  نامثع  نبورمع  شمان  دـنا  هتفگ  یـضعب  نایفـس  نبورمع  نب  ملا  ظـ

باتک رد  نابح  نبا  تسب  ورف  ناهج  زا  هدید  لاس 69  رد  تسا و  ردقیلاع  گرزب و  نیعبات  زا  تسا  هتفگ  نخس  یبرع  نابز  روتسدای  وحن 
راکشآ يانعم  هب  رد لـغـت  بار  ـ عا - 10 لامعلا .  زنک  یقرواپزا  لقن  ( 11  / 12  ) رجح نبا  بیذهتلا  بیذهت  تسا ـ  هدرب  مان  يوزا  تاقثلا 

هب ندیزرو  مامتها  هک  تسا  نیا  ترـضحدارم  دشاب  یم  تاملک  تانک  ـ ـس تاکرح و  ندرک  رهاظ  يانعم  هب  حالطـصا  رد  تسا و  نتخاس 
تحاصف و هب  مامتها  ات  تسامـش  زاین  درومرتشیب  اهرادرک  لاـمعا و  ندرک  تسرد  حیحـص و  نآ هـا و تـ نتخاسراکـشآ  ریخ و  ياـهراک 
ود ینعی  دسیون :  یم  ترابع  نیا  يانعم  رد  یفاک  لوصا  حرش  تاقیلعت  هدنـسیون  - 11 نتفگ .  نخس  هابتـشا  یبو  تسرد  مالک و  تغالب 
هب هراشا  ریبع  نیا تـ تسا  لمتحم  دسیون :  یم  یفاک  لوصا  مجرتم  دنیـشنب  دوخ  ياه  هنـشاپ  يور  دنک و  دـنلب  نی  ـ مز زا  ار  دوخ  ياپ  قاس 
رد نیفلاخم  رتشیب  هچ  نآ  هب  تسا  هراشا  ریب  نیا تـعـ هک  تسا  نآ  نم  دزن  رترهاظ  دـیوگ :  هر )   ) یـسلجم دـشاب و  تحارتسا  هسلج  كرت 
هک يروـط  هب  دـننکدنلب  ار  تسار  مدـق  دـنزادنا و  پچ  يا  يور پـ ار  ـت  ـسار ياـپ  دننیـشن و  پـچ  لـفک  رب  هـک  دـنناد  بحتـسم  دهـشت 
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ثیدح نت  رد مـ - 13 دـنک . یم  دروآرب  ار  غاب  کی  یتخرد  رـس  رادـقم  هک  یـسک  بایزرا ,  - 12 دریگ . رارق  هلبق  فرط  هب  ناتـشگنارس 
ياپ قاس  ود  رهودنیـشنب  دوخ  نیرـس  يور  درف  هک  وح  نیا نـ هب  تسا  نتـسشن  زا  یعون  يانعم  هب  تسا و  ابتحا  شردصم  هک  هدمآ  یبتحی 

ار اه  نآ  شیاهاپ  قاس  رود  هب  دوخ  ياه  تسد  ندز  هقلح  اب  ای  ددـنبب و  دوخ  تش  ار بـه پـ اه  نآ  راتـسد  اـب  دنابـسچب و  هنیـس  هب  ار  دوخ 
روظنم درک و  توبن  ياعدا  هک  تسا  یسنع  بعک  نب  دوسا  ییاعنص  درم  زا  دوصقم  - 14 ندز .  همتابمچ  نتفرگ ,  لغب  رد  وناز  دراد  هگن 
باوث یقرواپزا  لقن  دـش ـ  هتـشک  ع ,)   ) هزمح لتاق  معطم و  نب  ریبج  مالغ  یـشحو ,  تسد  هب  هک  تسا  باذـک  هملی  ـ ـس یماـمی مـ درم  زا 

هک يا  هلیـسو  ره  ای  دشاب , ییآراک  تعفنم و  نآ  رد  هک  تسا  يزیچ  ره  يانعم  هب  هک  تسا  هدمآ  نوعام  ثیدـح  نتم  رد  - 15 لامعالا . 
باب زا  دیعو و  دعو و  لها  ینعی  دیعو )) لها  - )) 16 اه . نیا  لاثما  گید و  هشیت و  لطـس و  دننام  دنریگ , یم  هیراع  هب  رگیدکی  زا  مدرم 
تسا رهظا  نیا  هدمآ و  نیدعولا ))   )) رگید یخرب  رد  و  دعولا ))  )) هملک ـخـه هـا  ـس یخرب نـ رد  تسا  هدومرف  هدنـسب  یکی  رکذ  هب  بیلغت 

نب ـشـی  حو دو , مـقـصـ - 17 یفاک .  هیـشاحزا  لقن  دبای ـ یم  ققحت  نانآ  هرابرد  رفیک  باقع و  هب  دیدهت  باوث و  هدـعو  هک  یناسک  ینعی 
18 تشک .  ار  باذک  همیلسمدوب  ناملسم  هک  ینامز  رد  دناسر و  لتق  هب  ار  ادهشلادیس  هزمحدوخ  رفک  نامز  رد  هک  تسا  یباحـص  برح 

راهچ هب  ناهارمگ  سپس  ـد و  نو میـسقت مـی شـ هتـسد  هس  هب  یهارمگ  رفک و  نامیا و  بسحرب  هیلوا ,  میـس  رد یـک تـقـ مدر  یـعـنـی مـ - 
اریز تسا ,  شیاسآ  یتحار و  يانعم  هب  تابس :  و  - 19 یفاک .  هیشاح  زا  لقن  دوش ـ  یم  هتسد  شش  اعومجم  هک  دندرگ  یم  میسقت  هتسد 
ندب رد  سفن  تافرصت  رثا  رب  يرادیب  ماگنه  رد  هک  دوش  یم  یج  ـ نر زا خـسـتـگـی و  ینامـسج  ياوق  یگدوسآ  شمارآ و  ثعاب  باوخ 

ینونعم ناونع و  داحتا  هب  هراشا  تسا ,  لمع  ناـمه  تین  هک :  ترـضح  ـن جـمـلـه  یا - 20 ص 162 . ج 20 , نازیملا :  ـ  دوش یم  ضراـع 
دوب و نایفـس  وبا  رتخد  ما حـبـیـبـه  - 22 دنوش . لاحـشوخ  وا  گرم  زا  مدرم  ینعی  - 21 ص 212 . ج13 ,  نازیملا ,  ریـسفت  دراد ـ  ود  نآ 
ما اما  تشذگ  رد  هشبح  رد  نییآ  نیمه  اب  دـش و  ینارـصن  هشبح  رد  هّللادـبع  درک  ترجاهم  هشبح  هب  شحج  نب  هّللادـبع  شرهوش  هارمه 
نب یلع  ریـسفت  هیـشاح  زا  لقن  هب  اسنلا ) مـالعا   ) دروآ رد  دوخ  جاودزا  دـقع  هب  ار  وا  ادـخ  لوسر  ودـنام  یقا  مالـسا بـ دوخ  نید  رب  هبیبح 

برـض رانید  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  دوب و  مور  روتارپما   : جربز نزو  رب  ای  فاق ,  نوکـس  ار و  حـتف  اه و  رـسک  هب  ـل ـ  قر هـ - 23 میهاربا . 
بعک نبدمحم  نامه  وا  تسا  هظرق  هب  بوسنم  ار ـ  حتف  فاق و  مض  بـه  ـی ـ  ظر قـ - 24 درک . باب  ار  تعیب  هک  تسا  یسک  نیتسخنو  درک 

دمآ و ایند  هب  لاس چـهـلـم  رد  يو  درک  تماقا  هفوک  رد  یتدم  دوب و  هنیدم  يالضفزا  هک  تسا  یندم  یظرق  هزمح  وبا  دسا , نب  میلـس  نب 
یم تیاور  نارگید  رمع و  نبا  سابع و  نبا  زا  يو  تسا  هتـشذگ  رد  خـیرات  نیا  زا  لبق  مه  یلوق  هب  تشذـگ  رد  هنیدـم  رد  لاس 120  رد 
ردص رد  ترجه  زا  دع  بر بـ تـعـ - 26 راحب . هیشاح  زا  لقن  یملسا  لهس  ردپ  بیـصح  نب  ةدیرب  - 25 راونالا . راحب  یقرواپ  زا  لقن  دنک ـ 

اه نآ  نتشگرب  دندوب  هدرک  ترجه  مالسا  زکرم  هنیدم و  هب  نیشنرفک  ياه  يدابآ  رگید  هکم و  زا  هک  تسا  هدوب  یناسک  هب  تبسن  مالسا 
ریاـس رد  یلو  دوبدادـترا  هلزنم  هب  هریبـک و  ناـهانگ  زا  یکی  هک  دـنتفگ  یم  ترجه  زا  بر بـعـد  ار تـعـ رفک  دـالب  هـب  رگید  ناناملـسم  اـی 

ماکحا نتخومآو  مالسا  راهظا  زا  اج  نآ  رد  هدوب و  رفک  نیمزرـس  رد  یناملـسم  هک  تسا  نیا  برعت  تبیغ  نارود  رد  و  ع )   ) همئا راص  ـ عا
یـسک لماش  یتح  هداد و  میمعت  ار  برعت  املع  زا  یخر  ـت بـ ـسا هریبک  ناهانگ  زا  ینیمزرـس  نینچ  رد  وا  تماـقا  دـشاب , روذـعم  عونمم و 

ص ج 3 , ـۀ ,  یا ـنـهـ لا رد  - 27 ج 3 . یفاک ,  لوصا  یقرواپ  زا  لقن  دنک ـ  كرتار  نآ  سپس  دوش و  یملع  لیصحت  لوغشم  هک  دنا  هتـسناد 
نانآ هک  تسا  نیادـنزادرپب  ار  هید  فصن  داد  روتـسد  ـد  نا هدو  ناملـسم بـ نانآ  دـیمهف  یتقو   ( (ص ربماـیپ هک  نیا  تلع  دـیو : 280 مـی گـ
هتـشک رگید  یـصخش  دوخ و  تیانج  هطـساو  هب  هک  دندوب  یـسک  هلزنم  هب  دنا و  هدرک  دوخ کـمـک  ناج  دـض  رب  رافک  نایم  رد  تماقااب 

. راحب هیشاح  زا  لقن  دشکن ـ  ار  وا  دوخ , هتشک  صاصق  هب  ینعی  - 28 دوش . یم  طقاس  شدوخ  تیانج  هید  مهس  اذل  دوش و 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 
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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)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
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 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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