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 . یلمع 99توعد 

 . نتفرگ دنپ  ياه  99هتسیاش 

 . 99قیفوت
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 . تسا تمارک  دیلک  110اوقت 
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. اوقت 116قح 

. اوقت 117ریسفت 

. اوقت 124هراصع 

 . مدرم نیرتاوقت  125اب 
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. ادخ هب  ندروآ  133يور 

. ادخ ریغ  هب  ندروآ  134ور 

 . لکوت 135تاجرد 

. دوخ هب  135نانیمطا 
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 . تسا هنتف  هیام  136دنزرف 

. دنزرف نتشاد  136تسود 
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 . ناکدوک اب  ندرک  137یکدوک 

 . هتسیاش کین و  137دنزرف 

 . تسیاشان 138دنزرف 

. رتخد نتشادن  تسود  زا  138یهن 

. ردام ردپ و  هب  ندرک  یکین  هب  139قیوشت 

. دنشاب دب  دنچرهردام  ردپ و  هب  یکین  هب  140بیغرت 

. اه نآ  گرم  زا  دعبردام  ردپ و  هب  ندرک  یکین  هب  140بیغرت 

 . تسا ناردام  ياپ  ریز  141تشهب 

. ردام ردپ و  142ندرزآ 

. ردام ردپ و  142ینامرفان 

. ردام ردپ و  ینامرفان  هلمج  143زا 

. دنزرف رب  ردپ  143قح 

 . تسا شردپ  نآ  زا  وا  ییاراد  143دنزرف و 

. ردپ رب  دنزرف  144قح 

. دنزرف 144تیبرت 

. دنزرف هب  یمارتحا  145یب 

 ((. تموکح  )) 145تیالو 1

. رمالا ولوا  145نارادمامز 

. دوش یم  راکبان  نارادمامز  ندمآ  راک  يور  بجوم  هچ  148نآ 

. رگداد 148نارادمامز 

. رگمتس 148نارادمامز 

 . شدوخ هب  تبسن  نارمکح  149هفیظو 

 . شتموکح رد  نارمکح  فیاظو  149نیرتمهم 

. دشاب وخمرن  نابرهم و  دیاب  150نارمکح 
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. دروآ مهارف  ار  مدرم  هدوت  تیاضر  دراد  هفیظو  150نارمکح 

. دنک تیاعر  نارازگراک  مادختسا  رد  نارمکح  دیاب  هچ  151نآ 

. درامگ شراک  هب  نارمکح  دیابن  هک  151نآ 

. دوش هدیشکرب  تقایل  یب  151هکره 

 . بجاح نتشامگ  زا  151یهن 

 . جارخ راک  هب  یگدیسر  152موزل 

 . تسا نارمکح  هدهع  هب  تسدگنت  صخش  يراکهدب  152تخادرپ 

 . نافعضتسم هب  نارمکح  هجوت  153بوجو 

((. ادخ ناتسود   )) 153تیالو 2

. ادخ ناتسود  ياه  153یگژیو 

 . عمط عطق  155يدیمون و 

 . 155يدیمون

. دنراد مدرم  هچ  نآ  زا  ندرک  دیما  عطق  156جیاتن 

 . 156میتی

 . نامیتی یتسرپرس  هب  156قیوشت 

 . میتی لام  157ندروخ 

 . میتی لام  ندروخ  میرحت  157تلع 

. دمحم لآ  157نامیتی 

 . 158نیقی

 . 158نیقی

 . تسا نید  سار  رد  158نیقی 

 . تسا نامیا  هیاپ  159نیقی 

 . تسا زیچ  نیرتبایمک  159نیقی 

 . تسا تدابع  159نیقی , 
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 . تسا تدابع  نیرترب  159نیقی 

 . تسا نتفای  نیقی  نامیا ,  ییاهن  159فده 

 . نیقی نامیا و  نایم  160هلصاف 

 . تاروطخ نیقی  تسا و  لد  رد  160نامیا 

 . نیقیلا 160ملع 

 . نیقیلا 160قح 

 . نیقی 161ریسفت 

 . نیقی اب  صخش  ياه  161هناشن 

 . تسا نایامن  وا  رادرک  رد  نمؤم  162نیقی 

 . نیقی هدننک  هابت  162لماوع 

 . نیقی 162یتسس 

. دهدن شدوس  نیقی  هک  162یسک 

 . نیقی 163تارمث 

 . نیقی ياه  163هبعش 

 . نیقی نتفای  164شیازفا 

 :. نآ يریذپ  شیازفا  نامیا و  هرابرد  164يراتفگ 

166یقرواپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  169هرابرد 
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دلج 14 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 : 

دلج 14 ۀمکحلا  www.Ghaemiyeh.comنازیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 172زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


. 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 

 . هیده

 . یتسود داجیا  رد  هیده  شقن 

ربماـی پـ دـندرگ ـ .)) یم  زاـب  زیچ  هچ  اـب  نم )   ) ناگداتـسرف هک  مرگن  یمو  متـسرف  یم  ناـشیوس  هب  ینا  ـغـ مرا مـن  ـنـک )  یا  ) و  :. )) نآرق
ـ . درب یم  ار  اه  هنیک  هیده  اریز  دیهد , هیده  رگیدکی  هب  دوش  تبحم  اب  مه  هب  تبـسن  ناتیاه  لد  ات  دیهد , هیده  رگیدـکی  هب  (ص :)  ادـخ
رب ـ ما پـیـ درب ـ . یم  نیب  زا  ار  اه  هنیک  هیدـه  اریز  دوش , تبحم  اب  مه  هب  تبـسن  ناتیاه  لد  اـت  دـیهد  هیدـه  رگیدـکی  هب  ع :)   ) قداـص ما  ـ ما

فرطرب ار  اه  ترفن  ینمشد و  ياه  هنیکو  دشک  یم  نوریب  اه ) لد  زا   ) ار اه  یهاوخدب  هیده  اریز  دیربب , هیده  رگیدکی  يارب  (ص :)  ادخ
ار ینمـشد  هنیک و  دراد و  یم  هگن  ار  يردارب  دروآ و  یم  تب  نداد مـحـ ـه  ید هـ درب ـ . یم  اه  هنیـس  زا  ار  اه  هنیک  نداد ,  هیده  دنک ـ . یم 
, دیآ شراک  هب  هک  مهد  يا  هیده  دوخ  ناملسم  ردارب  هب  رگا  ع :)   ) یلع ما  ـ ما دیوش ـ . مه  رادتـسود  ات  دیربب  هیده  رگیدکی  يارب  درب  یم 

 . مهد هقدص  هیده  نآ  دننامه  هک  نیا  زا  نم  دزن  تسا  رتشوخ 

 . یتموکح نارازگ  راک  هب  نداد  هیده  تمرح 

هک ییایاده  تسا ـ .  تنایخ  دوش , یم  شکـشیپ  نارازگراک  هب  هک  ییایاده  تسا ـ .  تنایخ  , رادمامز هب  نداد  هیده  (ص :)  ادـخ ربمایپ   ـ
دربب يا  هیده  شیارب  تطاسو  نآرطاخ  هب  وا  ودنکب  یتطاسو  دوخ  ردارب  يارب  سکره  تسا ـ .  مارح  امامت  دوش , یم  هداد  نارازگراک  هب 

زا يدرم   ( (ص ربمایپ دـیوگ : یم  يدـعاسد  ـمـیـ حو ـ با تسا ـ .  هدـش  دراو  ابر  ياهردزا  یگرزب  رد  هب  هنیآ  ره  دریذـپب , ار  هیدـه  نآ  وا  و 
نیا تسامـش و  يارب  نیا  درک : ضرع  دروآ , ار  تاکز  لاو  ـ ما نو  در چـ تا کـ ـ کز يروآ  عمج  روماـم  ار  (( 1  )) هیبتا نبا  مان  هب  دـسا  ینب 

ار رازگرا  تسا کـه کـ هدش  هچ  دومرف : دنوادخ , يانث  دمحزا و  سپ  داتسیا و  ربنم  رب  (ص )  ادخ لوسر  تسا  هدش  هیده  نم  دوخ  هب  مه 
مه زاب  ایآ  دـنیبب  ات  دنیـشن  یمن  شردام  ردـپ و  هناخ  رد  ارچ  نم  نآ  زا  نیا  تسوت و  نآ  زا  نیا  دـیوگ : یم  دـیآ  یم  یتقو  میتسرف و  یم 

تمایق زور  هک  نیا  رگم  درادن  رب  زیچ  چیه  رازگراک ) نآ   ) تسوا ـت  ـسد رد  نم  ناج  هک  نآ  هب  دنگوس  هنای ؟  دنروآ  یم  هیده  وا  يارب 
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 ( ع  ) ما عـلـی ـ ما دنک ـ . یم  عب  عب  هک  يدنفسوگ  ای  نز ,  هرعن  يواگ  ای  دشاب , ناشورخ  يرتشا  هچ  رگا  دشک , یمه  دوخ  شود  رب  ار  نآ 
دیبوک ار  ام  هناخرد  یهاگنابش  هک  تسا  یصخش  نآ  هصق  نیا ,  زا  رت  تفگـش  و  دیامرف : یم  دیوج , يراز مـی  ـتـم بـیـ ـس زا  نآ جـا کـه 
يرام غارفتـسا  ای  ناهد  بآ  اب  ییوگ  هک  متـشاد  ترفن  شوخا  ـش نـ نا چـنـ دو , بـ ذیذل ) ییاولح  زا  رپ   ) هدیـشوپ رـس  فرظ  شتـسد  رد  و 
تسا نیا  هن  تفگ :  تسا !  مارح  نادناخ  ام  رب  اه  نیا  هک  اریز  هقدصای ؟  تاکز ,  ای  تسا ,  هلـص  نیا  ایآ  مت :  وا گـفـ هب  تسا  هتخیمآرد 

هلبا یبیرفبار ؟  يا تـا مـ هد  دراو شـ ادخ  نید  قیرط  زا  ایآ  دیرگب ! وت  رب  تردام )   ) هدرم دنزرف  نز  متفگ :  تسا  يا  هیده  هکلب  نآ ,  هن  و 
اب ات , دنهد  نم  هب  تساه  نآ  كالفاریز  رد  هچ  نآ  اب  ار  میلقا  تفه  رگا  هک  ادخ , هب  دنگوس  ییوگ ؟  یم  نایذه  ای  هناوید ,  ای  يا ,  هدش 

ماـش هب  ع )   ) ناـنمؤم ریما  ریـسم  رد  درک ـ . مهاوـخن  زگره   , منک یناـمرفان  ار  ادـخ  يا ,  هچروـم  ناـهد  زا  يوـج  تسوـپ  ندیـشک  نوریب 
عور بـه نا شـ ـشـ یا با  ـ کر رد  ـتـنـد , ـشاد يرا  ـ تا ـب تـ ـسا يداد  دوخ تـعـ اب  هک  یلاح  رد  دنتفر و  ترـضح  نآ  رادید  هب  رابنا  نارادنیمز  ,

. ؟ دوب هچ  دیدرک  هک  يراک  نیازا  ناتدوصقم  و  تسیچ ؟  ياربدـیراددوخاب  هک  یناروتـس  نیا  : دومرف در ـ  م  ـ)  ع  ) ما ـ ما ـد  ندر ند کـ ـ یود
يار ار نـیـز بـ ـب هـا  ـسا ـن  یا مینک و  یم  مارتحاو  میظعت  ار  دوخ  ناریما  نآ  اـب  هک  تسا  یمـسر   , میدرک هک  يراـک  نیا  ـد: ندر ضر کـ عـ
تر ـ ـض حـ میا .  هدروآ  هداـمآ  یناوارف  هفولع  مه  ناـتنایاپراهچ  يارب  میا و  هدرک  هیهت  اذـغ  زین  ناناملـسم  يارب  میا و  هدروآ  هید  شـمـا هـ
نیا دـنگوس  ادـخ  هب  هک )  دـینادب  ,) دـین مارتحا مـی کـ میظعت و  ار  دوخ  ناریما  نآ  اب  هک  تسامـش  مسر  نیا  دـیتفگ  هک  ـن  یا ـا  ما دو : ـ مر فـ

رارکت ار  راک  نیا  رگید  سپ  دیزادنا  یم  جـنر  هب  ار  شیوخ  ناج  مسج و  راک  نیا  اب  زین  امـش  دـناسر و  یمن  يدوس  امـش  ناریما  هب  راتفر 
و مریگ .  یم  امـش  زا  اراه  نآ  مراذگب  ناتجارخ  باسح  هب  مریذپب و  امـش  زا  ار  اه  نآ  دیراد  تسود  رگا  امـش , ناروتـس  نیا  اما  و  دینکن .

ضر عـ شیاـهب .  تخادرپ  لاـبق  رد  رگم  میروخب  يزیچ  امـش  لاوما  زا  هک  میرادـن  شوخ  اـم  دـیا , هدرک  هیهت  اـم  يار  ـی کـه بـ یاذ ـا غـ ما
تمیق امـش  تروص  نیا  رد  دومرف : ترـض  میریگ حـ یم  ار  شیاهب  سپـس  میراذگ و  یم  تمی  ار قـ نآ  مـا  نا ,  ـنـ مؤ ـ مر ـیـ ما يا  ـد : ندر کـ

رد ام  نانمؤم ,  ری  ـ ما يا  ـد : ندر ضر کـ عـ مینک .  یم  هدنـسب  میراد  دوخ  هک  يا  هقوذآ  نامه  هب  اـم  نیارباـنب ,  دـییوگ , یمن  ار  نآ  یعقاو 
یم عنم  دـنریذپب  هیدـه  ام  زا  هک  نیا  زا  ار  نانآ  ای  میهد  هیدـه  نانآ  هب  هک  نیا  زا  ار  ام  اـیآ  میراد ,  ینایانـشآ  ناتـسود و  اـه  برع  ناـیم 

هب امش  زا  یسک  هچنانچو  دریذپب  ار  امش  هیده  دیابن  یناملسم  چیه  دنتسه و  امش  ناتسود  اه  برع  هـمـه  دو :  ـ مر تر فـ ـ ـض حـ ییامرف . ؟ 
ترـضح دـیریذپبارام  یتـمارکو  هیدهامـش  هک  میراد  تسود  مـا  نا ,  ـنـ مؤ ـیـر مـ ما يا  ـد : ندر ضر کـ عـ دـیهد . عـالطا  اـم  هب  تفرگ  روز 

هب هک  ینارمک  هـر حـ ع :)   ) ما عـلـی ـ ما داد ـ . همادا  دوخ  هار  هب  درک و  كرت  ار  ناـشیا  سپ  میرتزاـین  یب  امـش  زا  اـم  امـش , رب  ياو  : دومرف
هب ار  شیاهزاین  دراذگن  ـد  نواد ـت خـ ما زور قـیـ رد  ـنـد , نا ـ سر وا بـ شو  هب گـ ار  دوخ  ياهزاین  تالکـشم و  ات  دهدن  هزاجا  ناکما و  مدرم 
لام رایـسب   )) هیآ هرا  ـ برد تسا ـ .  كرـشم  دریگب  هوشر  رگا  دـشاب و  تنایخ  نآ  دریذـپب  يا  هیدـه  ینارمکح )   ) رگا دـناسرب و  وا  شوگ 
يا (ص :)  ادخ ربمای  پـ دریذپب ـ . ار  وا  هیده  هاگ  نآ  دنک و  فرطرب  ار  دوخ  ردارب  لکـشم  هک  تسا  یـسک  دوصقم  دنروخ : ـ )) یم  مارح 

ار وا  تمحر  يوزرآ  دنهن و  تنم  ادخ  رب  ناش  يراد )  ـنـ ید و   ) نید رطاخ  هب  دش و  دنهاوخ  نوتفم  ناشلاوما  هب  ناناملسم  يدوز  هب  یلع , 
مان هب  ار  بارش  سپ ,  دنرامش  لالح  اروا  مارح  از  تلفغ  ياه  سوه  نیغورد و  ياه  هه  اب شـبـ دنـشاب و  رطاخ  هدوسآ  وا  مشخ  زا  دننک و 

 . عیب مان  هب  ار  ابر  هیده و  مان  هب  ار  هوشر  دننک و  یم  لالح  ذیبن 

 . كرشم هیده  نتفریذپ  زا  یهن 

مرادن شوخ  ار  ناکرشم  ياطع  نم  میریذپ ـ .  یمن  ار  ناکرشم  شکشیپ  ام  میریذپ ـ .  یمن  ار  یکرشم  چیه  هیده  ام  (ص :)  ادخ ربمایپ   ـ
يروا جـنـگـ ( ـ . دوـب ناـیبرح  يایادـه  شروـظنم  دوـمرف , یهن  ناکرــشم  ياـطع  نـت  ـ فر ـ یذ ـ پزا (ص )  اد لو خـ ـ ــسر ع :)   ) ما عـلـی ـ ما  ـ .

زا يو  اما  درک  داهنشیپ  وا  هب  ار  مال  ـ سا شر  ـ یذ پـ (ص )  ربمایپ دروآ  (ص )  ادخ لوسر  يارب  يا  هیده  زاب ) هزین   ) هنسا بعالم  هب )  فورعم 
لوـسر يار  ـعـی بـ ـشا را مـجـ ضا بـن حـمـ عـیـ مریذـپ ـ .  یمن  ار  یکرـشم  هیدـه  مه  نم  دوـمرف : ربماـیپ  دـیزرو , عاـنتما  ندـش  ناملـسم 
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ما هدش  یهن  ناکرشم  ياطع  نتفریذپ  زا  نم  دومرف : ربمایپ  هن  درک : ضرع  يا ؟  هدش  ناملسم  دومرف : ترـضح  دروآ  يا  هیده  (ص )  ادخ
ـ .  مرادن شوخ  ار  ناکرشم  ياطع  نم  دروآ : ـ  هیده  ناشیا  يارب  ار  یبسا  ندش  ناملـسم  زا  شیپ  هک  يدرم  هب  (ص ـ )  اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ .

 ( تیلهاج هرود  یمـسو  فورعم و مـ رازاب  ) ظاـکع لـها  يارب  دوب و  یتلزنمرپ  مهم و  مدآ  تیلهاـج  ناـمز  رد  ضاـیع  ع :)   ) قداـص ماـما 
لوـسر ياـه  هماـج  دروآ و  یم  رد  شن  زا تـ ار  دو  دـیلپ خـ دوـلآ و  هاـنگ  ياـه  هماـج  دــش , یم  هـکم  دراو  تـقو  ره  وا  درک  یم  يرواد 

یم مامت  شفاوط  نوچ  در و  فاو مـی کـ ار طـ ـیـد و کـعـبـه  ـشو ار مـی پـ نآ هـا  تفرگ و  یم  , دوب كاپ  هک  نیا  رطاخ  هب  ار  (ص )  ادـخ
لوـسر دروآ  ترـضح  يارب  يا  هیدـه  ضاـیع  تفاـی ,  تردـق  (ص )  ادـخ لوـسر  نآ کـه  زا  پـس  دـنادرگ . یمرب  (ص )  ربماـیپ هب  دـش 
درادن شوخ  لجوز  دنوادخ عـ مریذپ  یم  ار  تا  هیده  يوش  ناملسم  رگا  ضایع ,  يا  دومر : دز و فـ زا  ـ بر نآ سـ ـتـن  فر ـ یذ زا پـ  ( (ص ادخ

درک میدقت  (ص )  ادخ لوسر  هب  يا  هیدهو  دش  نیتسار  کین و  یناملسم  دروآ و  مالـسا  ضایع  اهدعب  مریذپب  ار  ناکرـشم  ياطع  نم  هک 
نـشج نوچ  تسا و  یگرزب  يداـبآ  کـلام  يدرم  مدیـسرپ :   ( ع  ) قدا ـ ـص ما  ـ ما زا  ـی :  خر ـیـم کـ هار ـ با تفریذـپ ـ .  وا  زا  ار  نآ  ربماـیپ  و 

اب دنهاوخ  یم  هکلب  دن , ـتـ ـس راک نـیـ نیا  هب  فلکم  هتبلا  هک  دـننک  یم  میدـقت  وا  هب  ییایادـهوا  نارگزرب  دوش  یم  زورون  دـیع  ای  ناگرهم 
؟ دنرازگ زامن  ناناقهد )   ) نانآ هک  نیا  هن  رگم  دومرف : ترـضح  دراد ) ؟ یمکح  هچ  ایاده  نیا   ) دـننک کیدزنوا  هب  ار  ناشدوخ  راک  نیا 

رگا دوـمرف : (ص )  ادـخ لوـسر  هـک  ارچ  دـهدب  يا  هیدـه  ناـنآ  هـب  ـالباقت  در و مـ ـ یذ ار بـپـ ناـنآ  هیدـه  دـیاب  دوـمرف : ارچ  مدرک :  ضرع 
هب مه  رتش  راب  کی  یقفانم  ای  يرفاک  رگا  تسا و  نید  زج  راک  نیا  مریذپ و  یم  دروایب , هیده  میارب  يدنفـسوگ  هچا  یتح پـ یناملـسم )  )

نانآ یکاروخ  ناقفانم و  ناکرـشم و  ياطع  هک  تسا  هدادن  اضر  نم  يارب  لجوزعدنوادخ  تسا  نید  زج  نیا  مریذپ  یمن  دهد  هیدـه  نم 
 ( (ص اد لو خـ ـ ـسر نایم  هطبار  هک  ینامز  رد  ار  نآ  مدیرخ و  ینزیوذ  يا  هماج  مدرک و  ترفاسم  نمی  هب  مازح :  نب  میکح  مریذـپب ـ .  ار 

متخورف و ار  هماج  نآ  نم  درک  شدر  مریذـپ و  یمن  ار  یکرـشم  چـیه  هیدـه  نم  دومرف : ربمایپ  مدرک  هیدـه  ناشیا  هب  دوب  هریت  ـش  یر و قـ
. دیشوپ دیرخ و  ار  نآ  ربمایپ 

 . هیده نتفریذپ  هب  قیوشت 

يدنفـسوگ ای  واگ  هچا  ندرو پـ ـر بـه خـ گا مریذپ ـ .  یم  ار  نآ  دنهد , هیدـه  نم  هب  مه  يدنفـسوگای  واگ  هچاپ  رگا  (ص :)  ادـخ ربمایپ   ـ
یم دوش , هید  يا هـم بـه مـن هـ ـه  چا ـر پـ گا مریذـپ ـ .  یم  ار  نآ  دـنهد , هیدـه  نم  هب  يا  هچاـپ  رگا  منک و  یم  لوبق  موش ,  توـعد  مه 

شاداپ نآ  ربارب  رد  تفریذـپ و  یمار  هیدـه  (ص )  ربمایپ هشیاـع :  منک ـ .  یم  لوبق  موش ,  توعد  مه  یتسدرـس  ندروخ  هب  رگا  مریذـپ و 
وا دراد بـه  دو  دز خـ هک نـ يزیچ  نامه  زا  دریذـپب و  ار  وا  شکـشیپ  هک  تسا  نیا  شردارب  هب  درم  مارتحا  زا  (ص :)  ادـخ ربماـیپ  داد ـ . یم 

, دروآ هشیاع  يارب  يا  هیده  يدنم  نز مـسـتـ دزادنین ـ . تمحز  فلکت و  هب  ار  دوخ  وا , هب  يزیچ  نداد  شکـشیپ  يارب  دهد و  یـشکشی  پـ
وا هب  يا  هیدـه  ـالباقتم  يدرکن و  لوـبق  ار  نآ  ارچ  دوـمرف : وا  هب  (ص )  رب ـ ما درکن پـیـ لوـبق  ار  نآ  يزوـسلد  محرت و  يور  زا  هشیاـع  اـما 

ترفن ربکتم  دارفازا  دراد و  یم  تسود  ار  نانتورف  دنوادخ  اریز  شاب ,  نتورف  هشیاع ,  يا  يا ؟  هدرک  ری  ار تـحـقـ وا  دنکنرکف  هک  يدادن 
. دراد

 . هیده عاونا 

ما ـ ما لـجوزع ـ .  دـنوادخ  رطاـخ  هب  هیدـه  زیمآ و  قلمت  يا و  هوشر  هیدـه  یناربـج ,  هیدـه  تسا :  هنوگ  هس  هیدـه  (ص :)  ادـخ ربماـیپ   ـ
 . لجوزع يادخ  يارب  هیده  زیمآ و  قلمت  يا و  هوشر  هیده  یناربج ,  هید  هـ ـت :  سا ـه  نو ـه سـه گـ ید هـ ع :)   ) قدا صـ

 . هیده نیرتهب 
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دزومایب و ار  نآ  دوخ  ادتبا  سپـس  دونـشب و  ار  نآ  هدنب  هک  تسا  يا  هنامیکح  نخـس  اطع ) نیرتهبای   ) هیده نیرتهب  (ص :)  ادخ رب  ـ ما پـیـ  ـ
هب دنوادخ  هک  تسا  يا  هنامیکح  نخس  دهد , یم  دوخ  ردارب  هب  ناملسم  ناسنا  هک  يا  هیده  نیرته  بـ شدزومایب ـ .  نارگید )  هب   ) هاگ نآ 

تسا يا  هنامیکح  نخس  دهد , دوخ  ردارب  هب  یناملـسم  هک  يا  هیده  ـن  یر بـهـتـ دراد ـ . شزاب  تکالهزا  دیازفیب و  وا  تیاده  رب  نآ  ببس 
تسا يا  هیده  وکین  هچ  هیطع و  بوخ  هچ  دراد ـ . هگن  یهابت  تکاله و  زا  ار  يوای  دیازفیب  وا  تیاده  رب  نآ  هطـساو  هب  لاعتم  يادخ  هک 

بـه ع ـ )   ) ـل یئر جـبـ هظعوـم ـ .!  زردـنا و  تـسا  يا  هیدـه  بوـخ  هـچ  ع :)   ) یلع ماـما  يونــش ـ .!  یم  ار  نآ  هـک  يا  هناـمیکح  نخــس  , 
سک چیه  هب  ار  نآ  زا تـو  ـت کـه قـبـل  سا هدا  ـتـ ـسر وت فـ يوس  يا  هیده  اب  ارم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  ادخ , لوسر  يا  (ص : ـ )  ربمای پـ

 : تفگ تسیچ ؟  رگید  نآ  متفگ :  نآ  زا  رتهب  ییابیکش و  تفگ :  لیئربج  ـت ؟  ـس نآ چـیـ متفگ :  دومرف : (ص )  ادخ لوسر  تسا  هدادن 
نآ نآزا گـفـتـم :  رتهب  صالخا و  تفگ :  تسیچ ؟  نآ  متفگ :  نآ  زا  رتهب  دهز و  تفگ :  تسیچ ؟  نآ  متفگ :  نآ  زارتهب  يدنـسرخ و 
رب لکوت  متفگ :  تسا  لجوزع  يادـخ  رب  لکو  نآ تـ ناـکلپ  تفگ :  لـیئربج  تسیچ ؟  نآ  متفگ :  نآ  زا  رتهب  نیقی و  تفگ :  تسی ؟  چـ
ولج هن  دهدب و  يزیچ  هن  دناسرب  يدوس  هن  دنزب  ینایز  دناوت ) یم   ) قو نـه هتکن کـه مـخـلـ نیا  نتـسناد  تفگ :  تسیچ ؟  لجوزع  يادخ 

 . مدرم زا  ندنک  رب  دیما  مشچو  دریگب  ار  يزیچ 

 . ششخب نتفرگ  سپ 

نبرمع هب   ( ) (ص ادخ ربمایپ  دروخب ـ . ار  شغارفتـسا  هک  تسا  یـسک  دـننام  دریگب , سپ  اردوخ  شـشخب  هک  یـسک  (ص :)  ادـخ ربمایپ   ـ
نوچ درخب  وا  زا  ار  نآ  هرابود  تساوخ  دنک و  داهج  ادخ  هار  رد  نآ  ابات  دوب  هدیشخب  ناملسم  نایوجگنج  زا  یکی  هب  ار  یبسا  هک  باطخ 
مهرد کی  هب  ار  نآ  هچ  رگا  درگنرب , يا  هداد  هک  يا  هقدص  هب  رخن و  ار  نآ  دومرف : تخورف )  دـهاوخ  وا  هب  ینازرا  تمیقابدرک  یم  رکف 

ـس کر هـ ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دروـخب ـ . ار  شغارفتـسا  هک  تسا  یـسک  دـننام  دریگب , سپ  ار  دوـخ  هقدـص  هک  یـسکاریز  دـهدب , وـت  هب 
تقیقح رد  هقدص  نآ  اریز  دنک , هدافتـسا  شدوخ  هن  دشور و  هن بـفـ ار  نآ  دش , هدنادرگرب  شدوخ  هب  هقدص  نآ  سپـس  وداد  يا  ـه  قد صـ

يا هقدص  هک  يدرم  هرابرد  دنادرگ ـ . رب  ار  نآ  تسین  تسرد  رگید  درک  دازآ  ار  وا  هک  نیا  زا  دعب  هک  تسا  يا  هدش  دازآ  هدـنب  هلزنم  هب 
. دنادرگنرب شلام  هب  ودهدب  يرگید  لئاس  هب  ار  نآ  دیاب  تسا : ـ  هتفر  وا  دنیب  یم  دیآ  یم  رد  مد  یتقو  اما  دهدب , لئاس  هب  اتدروآ  یم 

 . نداد هیده  بادآ 

 . هدب هیده  , دهد یمن  هیده  وت  هب  هک  یسک  هب  نک و  تدایع  دنک , تدا نـمـی  زا تـو عـیـ زا کـسـی کـه  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما  ـ

 . هکربتم نکاما  هب  ندرک  هیده 

بیـصن نوچ  منک ,  یمن  هیدـه  هبعک  هب  يزیچ  نیرتمک  مشاـب ,  هتـشاد  میـس  رز و  زا  يراـج  هناـخدور  ود  یتـح  ـر  گا ع :)   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
اه نآزا  یکی  نیب  نیا  رد  دندمآ و  رصم  زا  یهورگ  دیامرف : یم  هک  مدینش  (ع )  رقاب ماما  زا  ـیـن :  سا یـ نادنمتـسم ـ .  هن  دوش  یم  نایجاح 

, دش هکم  دراو  در  نآ مـ نو  دـنک چـ میدـقت  هبعک  هب  مهرد  رازه  وا  لاوما  زا  درک  تیـصو  يدرم  هب  دریمب  هک  نآ  زا  شیپ  اما  تشذـگرد 
تفر و هبیـش  ینب  دزن  درم  نآ  دندرک  یفر  وا مـعـ ار بـه  ـیـبـه  ـش ینب  درک  وجو  سرپ  دهدب  دـیاب  یـسک  هچ  هب  ار  غلبم  نآ  هک  هراب  نیا  رد 
ار وا  دشایوج  مدرم  زا  تساخرب و  درم  هدب  ام  هب  ار  اه  مهرد  يا ,  هداد  ماجنا  ار  تا  هفیظو  وت  دنتفگ : هبیش  ینب  تفگ  نانآ  هب  ار  عوضوم 

دیسرپ نم  زا  ار  اه  ـم  هرد نآ  فیلکت  دمآ و  نم  دزن  درم  نآ  دومرف : (ع )  رقاب ترـضح  دندرک  ییامنهار  ع )   ) یلع نبدمحم  رفعجوبا  هب 
مامت شا  یجرخ  ای  تسا ,  هدـنام  هار  رد  هدـمآ و  هناخ  ـن  یا ترایز  هب  یـسک  هچ  نیبب  تسا  زاین  یب  اـهزیچ  نیا  زا  هبعک  متفگ :  وا  هب  نم 

نآ هدب .  مدرب  مسا  تیارب  هک  ییاه  نیا  هب  ار  اه  مهرد  نآ  ددرگرب , شا  هداوناخ  دزن  هک  درادن  يزیچ  ای  هدرک ,  مگ  ار  شرتش  ای  هدـش , 
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یعالطا تسا و  يراذگتعدب  هارمگ و  مدآ  وا  : دنتفگ هبیش  ینب  دناسر  ناشیا  عالطا  هب  ار  (ع )  رفعج وبا  هتفگ  تشگرب و  هبیش  ینب  دزن  درم 
وا عالطا  هب  ار  ام  فرح  نیا  هک  میهد  یم  دنگوس  هچ  هچ و  قح  هب  هناخ و  نیا  قح  هب  ار  وت  داد و  شوگ  شیاه  فرح  هب  دـیابن  درادـن و 
 , مدناسر ناشیا  عال  ـ طا ـه  بار امش  هتفگ  متفر و  هبیش  ینب  رادید  هب  نم  متفگ :  متـشگرب و  (ع )  رفعج وبا  دزن  دیوگ : یم  در  نآ مـ یناسرب . 

دنتفگ ار  هچ  نآ  هک  دنداد  دنگوس  گرز  ياد بـ ار بـه خـ دیتسین و سـپـس مـ دلب  يزیچ  دیتسه و  نانچ  نینچ و  امش  هک  دنتفگ  اه  نآ  اما 
يورب و اه  نآ  شیپ  هک  مهد  یم  دنگوس  دنداد  دـنگوس  نانآ  هک  يزیچ  نامه  هب  ار  وت  زین  نم  دومرف : (ع )  رقاب ترـضح  مناسرب  امـش  هب 

مهاوخ عطق  ار  هبیـش )  ینب   ) نانآ ياه  تسد  مریگ  تسد  هب  ار  ناناملـسم  روما  زا  يرما  مامز  رگا  هک  مناد  یم  ردـق  نیمه  نم  ییو :  بـگـ
هک دنز  راج  یچراج  مهد  یم  روتسد  سپس  مناتسیا و  یمو  ـکـ ـس يور  ار  ناشدوخ  هاگ  نآ  تخیوآ و  مهاوخ  هبعک  ياه  هدرپ  هب  درک و 

. دیسانشب اراه  نآ  دنیادخ , لاوما )   ) نادزد نانیا  ناه !  : 

 . يریپ

 . يریپ

هب گرم  لماوع  نیا  هاـگره  دـنا  هدیـشک  فص  شراـنک  رد  گرم  لـماع  هن  دون و  تسا و  هداتـسیا  تسار  دازیمدآ  (ص :)  ادـخ ربما  پـیـ  ـ
ـ , اه تمعن  عاونا  يروآدای  با  رد بـ تسا ـ .  يریپ  يرامیب و  زارد  یگدنز  لصاح  ع :)   ) یلع ماما  دـسر ـ . یم  يریپ  هب  دـننکن  تباصاوا 
اج هب  امـش  يارب  ییاه  تربع  ناتناینیـشیپراثآ  زا  هتـشاد و  هدیـشو  امـش پـ زا  ار  اه  نآ  تدم )   ) هک هدومرف  ردـقم  ییاهرمع  امـش  يارب  :و 

دیدرگ ناشبیـصن  اه , نآ  يولگ  رد  گرم  نتخادـنا  گنچ  زا  شیپ  هک ,  يرمع  زا  دـندر و  ییاه کـه بـ تذـل  اه و  هرهب  زا  تسا ,  هداـهن 
تقورد تخا  اد سـ ناشیاهوزرآ جـ زا  ار  نانآ  اه  لجا  نکفارب  ناینب  بالیـس  تفاتـش و  ناشغارـس  هب  گرماهوزرآ  هب  ند  ـیـ ـسر زا  شیپ 

یناوج یباداش  رد  هک  نانآ  ایآ  دـنتفرگن  تربع  دـنپ و  شیوخ  یناگدـنز  ناوا  رد  دـندرکن و  مهارف  دوخ  يارب  يا  هشوت  اه  ندـب  تمالس 
ما ـ ما دنراد ـ . ؟ مشچ  ار  يرامیب  ياه  جنرزج  دندنم  هرهب  یتسردنت  یمرخ  زا  هک  نانآ  و  دنشک ؟ یم  راظتنا  ار  يریپ  یگدیمخزجدنتـسه 

تمعن يرگید ,  اـب  تواـفتم  یکی  تسا  ییاـه  لزنمو  يرگید  زا  رترب  یکی  تسا  یتاـجرد  ار  تـشهب  تـشهب : ـ  فـصو  رد  ع ـ )   ) یل عـ
. ددرگ یمن  اونیب  نآ  نکاس  دوش و  یمن  ریپ  نآ  رد  نادیواج  دنک و  یمن  چوک  نآ  رد  هدننک  تماقا  دریذپ و  یمن  نایاپ  شیاه 

. دوش یم  ناوج  ناسنا  يریپ  ماگنه  رد  هچ  نآ 

وا دوجو  رد  زیچ  ود  دوش و  یم  ری  هداز پـ ـیـ مدآ وزرآو ـ . يدنمزآ  : ددرگ یم  ناوج  وا  رد  زیچودو  دوش  یم  ریپ  یمدآ  (ص :)  ادخ ربمایپ   ـ
 . یگدنز هب  يدنمزآ  تورث و  لام و  هب  يدنمزآ  ددرگ : ناوج 

. دوش یم  يریپ  بجوم  هچ  نآ 

اب و  هیقشقش : ـ  هبطخ  رد  دنک ـ . یم  بآ  ار  ندب  هودنا ,  تسا ـ .  يریپ  ود  زا  یکی  هودنا ,  تسا ـ .  يریپزا  یمین   , هودنا ع :)   ) یلع ماما   ـ
 , منامب ابیکـش  هدـننک )  هارمگو   ) روک یگریت  نیا  ربارب  رد  هک  نآ  ای  منک  هلمح  روای ) رای و  یب   ) هدـیرب یتسد  اـب  اـیآ  هک  مدیـشیدنادوخ 

رادـید هـب  اـت  درب  یم  جـنر  نادـنچ  نآ  رد  نمؤـم  ددرگ و  یمدـیپ  ـ ـس ـش  یو لا مـ ـ ـسدر دوـش و خـ یم  ریپ  نآ  رد  لاـسگرزب  هـک  ییگریت 
نا ـ نآ زا  ات  داتـسرف , ناشیا  يوس  یپاـیپ  ار  شناربماـیپ  تخیگنارب و  ناـنآ  ناـیم  رد  ار  دوخ  ناگداتـسرف  هاـگ  نآ  دباتـشب ـ . شراـگدرورپ 
رب هک  ینامـسآ  زا  دنهد : ناش  نا نـ ـ ـش ـ یا هب  ار  ادخ  تردـق  ياه  هناشن  و  دـنروآ , ياج  هب  تسا  ناشترطف  رد  هک  ار  یهلا  نامیپ  دـنهاوخ  بـ

گرم دراد و  یم  ناشهاگ  هد نـ ـ نز ـی کـه  یا هد و نـعـمـت هـ ـ ـش هدا  ناشیاهاپریز نـهـ هک  ینیمز  اـت  تسا ,  هدـش  هتـشارفا  رب  ناشرـس  زارف 
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يریپ هک  تسا  زیچ  راـهچ  ع :)   ) قداـص ما  ـ ما دـنادرگ ـ . یم  ناـشیپ  هک  ییاـه  يراـمیب  اـه و  يراـتفرگ  دـنک و  یم  ناـشدوبان  هک  ییاـه 
 . نانز ریپ  اب  ندرک  یکیدزن  ناکلپزا و  نتفر  الاب  كانمن ,  نیمز  يور  نتسشن  دوس , کمن  تشوگ  ندروخ  دروآ : یم  سردوز 

 . يدوبان

(. 1  ) يدوبان لماوع 

ار ام  تایآ  هک  دزی  ـگـ نار يربمایپ بـ اه  نآ  زکرم  رد  رتشیپ )  ) ات تسا ,  هدوبن  اه  يدابآ  هدـننک  دوبان  زگر ) هـ  ) را تـو ـ گدرور و پـ  :. )) نآرق
رایـسب هچ  نانآ  زا  شیپ  هک  دنا  هد  ـ ید ـا نـ یآ  ((. )) میا هدوبن  هدـننک  دوبان  دنـشابنرگمتس , ناشمدرم  ات  ار ـ  اه  يدابآ  ام  دـناوخب و  ناشیارب 

ناراب  ) میا و هدرکن  مهارف  ار  تاناکما  نآ  امـش  يارب  هک  میداد  یتاناک  ـ ما نانآ  هب  نیمز  رد  هک )  ییاه  تما  ( ؟  میدرک دوباـن  ار  اـه  تما 
 ( يازس  ) هب ار  ناشیا  سپ ,  میتخاس  ناور  ناشیا  ياهرهش )  ) ریز زا  اهرابدور  میدا و  ـتـ سر ور فـ نا فـ ـ نآ يارب  یپ  رد  یپ  ار  نامـسآ  ياه ) 

میدـینادرگ و تسار  ار  نانآ  هب  دو ) خـ  ) هد ـ عو ـپـس ,  ـس  ((. )) میدروآدـیدپ يرگید  ياه  لسن  نانآ  زا  سپ  میدرک و  دوبان  ناـشناهانگ 
: زا دنترابع  هدـننک  دوبان  لماوع  (ص :)  ادـخ ربمایپ  میدـناشک ـ .))  يدوبان  هب  ار  ناراک  طارفا  میداد و  تاجن  میتساوخ  ار  هک  ره  اه و  نآ 
زا يربنامرف  نانز ,  زا  يربنامرف  دنتـسه : هدـننک  دوبان  زیچ  هس  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما يدنـسپدوخ ـ .   , هدـش يوریپ  سوه  لـخب ,  زا  يربناـمرف 
ـ . دنک ظفح  اه  نآ  زا  ار ) ناسنا   ) دنوادخ هک  نیا  رگم  دنا , هدـننک  دوبان  كان  ههبـش  ياه  تعدـب  انامه  توهـش ـ .  زا  يربنامرف  مشخ و 
ما ـ ما دـنناشک ـ . یم  يدوباـن  هب  ار  یمدآ  دـننک و  یم  راد  هکل  ار  ناـسنا )   ) نـید هـس ,  نـیا  هـکار  هـنی  غورد و کـ تدا و  ـ ـس ـا کـن حـ هر
نب نا  ـمـ حر ـ لاد بـه عـبـ ینک ـ .  يوریپ  يزیچ  زا  هتـسنادن  اـی  یهد  اوتف  مدرم  يارب  دوخ  يار  هب  تساراـبت :  ـ کـال را هـ ود کـ ع :)   ) قدا صـ
اوتف مدرم  هبدوخ  يار  اب  هک  نیا  زا  راهنز  تسا :  هدیـسر  تکاله  هب  راک  ود  نیا  اب  هدـش  كاله  سکره  هک  راـک  ود  زاراـهنز  جاـجح : ـ 

رد تکـاله  هب  نادرم  اـه  نآ  رثا  رب  هک  منک  یم  یهنراـک  ود  زا  ار  وـت  دـیزم :  نـب  لـضفم  هـب  ینک ـ .  يوریپ  يزیچ  زا  هتـسنادن  اـی  یهد 
امش ناینیشیپ  رانیدو  مهرد  هک  یتسار  هب  (ص :)  ادخ ربمای  پـ یهد ـ .  اوتف  مدرم  هب  هتـسنادنو  ینک  تعاطا  ار  ادخ  لطاب  هب  هک  نیا  دنداتفا :

دنتسه یبوخ  ریخ و  رد  هراومه  دنشاب , توافتم  هک  ینا  ـ مز مدر تـا  مـ ع :)   ) ما عـلـی ـ ما تسامش ـ .  هدننک  دوبان  ود  نیمه  درک و  دوبان  ار 
وا هب  دهاوخ  یم  لانم  لام و  اه و  شهاوخ  اه و  یشوخ  زا  هچ  نآ  هک  تسا  نیا  هب  نت  ـت  مد خـ دنوش ـ . دوبان  دندش  ناسکی  هک  نیمه  و 

ربکت اریز  تداسح ,  يدـنمزآ و  ربکت و  تسا :  زیچ  هس  رد  مدرم  يدوبان  ع :)   ) نسح ما  ـ ما تسا ـ .  ناج  يدوبان  هیام  دوخ  نیا  یهدـب و 
زا مدآ  يو  نیمه خـ هطـساو  هب  تسا و  ناـج  نمـشد  يدـنمزآ  دـش , تنعل  سیلبا  تلـصخ  نیمه  ببـس  هب  تـسا و  نـید  يدوباـن  ثعاـب 

ماما تشک ـ .  ار  لیباه  لیباق ,  هک  دوب  تداسح  نیمه  رثا  رب  تسا و  يراکبان  يدب و  يوس  هب  يامنهار  تداسح  دـش و  هد  ـ نار ـت  ـش بـهـ
ببس ار بـه  بر هـا  عـ ير ,  ببس سـتـمـگـ هب  ار  نایاورنامرف  دنک : یم  دوبان  تلصخ  شـش  ببـس  هبار  هورگ  شـش  دنوادخ  ع :)   ) قداص

رد تداسح ـ .  ببـس  هب  ار  ناهیقف  یناداـن و  ببـس  هب  ار  نایئاتـسور  تناـیخ ,  ببـس  هب  ار  ناـناگرزاب  ربک , ببـس  هب  ار  ناـکالم   , بصعت
دوش و كاب  یب  ناهانگ  رد  هک  نآ  دوش و  كاله  دنک , هیکت  شیوخ  لمع  هب  هک  نآ  بدنج ,  رـسپ  يا  : ـ  بدنج نب  هّللادبع  هب  شرافس 
میب و نایم  هک  نانآ  دومرف : دبای ؟ یم  تاجن  یـسک  هچ  پـس  مدر :  ضر کـ عـ ـد : یو مـی گـ دباین . تاجن  دـشاب , راودـیما  ادـخ  تمحر  هب 

هرابرد هک  ره  ع :)   ) مظاک ما  ـ ما تسا ـ .  يا  هدنرپ  لاگنچ  رد  ناشیاه  لد  ییوگ  باذع  زا  سرت  تشهب و  قوشزا  دنرب , یم  رـس  هب  دـیما 
ع  ) قداص ماما  دوشدوبان ـ . دبای  هار  وا  هب  يدنسپدوخ  هکره  دوش و  دوبان  دشاب  بلط  تسایر  هک  ره  دوش , دوبان  دیوگ  نخس  ادخ   ( تاذ )

 (: (ص ادـخ ـبـر  ما پـیـ دـندرک ـ . ییاـنتعا  یب  دوخ  تسدـیهت  ناردارب  قوقح  هب  هک  هاـگ  نآ  رگم  درکن , باذـعار  یتـما  چـیه  دـنوادخ  (: 
ـ . ربتعمریغ ساـسا و  یب  ياـه  تیاور  يردـق و  بهذـم  و  یموق )  يا و  هلیبق  تابـصعت   ) تیبـصع رد  تسا :  زیچ  هسرد  نم  تما  يدوباـن 

تـسامش راظتنا  رد  هک  یـشو  هدـنیآ خـ هب  ار و  امـش  داب  تراشب  تسا  هدروآ  نیرحب  زا  يزیچ  هدـیبع  وبا  دـیا  هدینـش  هک  منک  یم  نام  گـ
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يور هب  هک  نانچمه  ایند  هک  تسا  نیا  زا  امش  يارب  نم  سرت  هکلب  مسرت ,  یمن  امش  رب  رقف  زا  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  اریز  , دیشاب راودیما 
هب نانآ  دننامه  زین  ار  امش  ایند  هجیتن ,  ردو  دیزیخرب  تباقر  هب  نآ  رس  رب  نانآ  نوچمه  دوش و  زاب  زی  امش نـ يور  هب  دش  زاب  امش  ناینیـشیپ 
 (: ع  ) یلع ماما  دوش ـ . یم  دوبان  وزرآ  لخب و  هطـساو  هب  نایاپ  رد  دش و  تسرد  نیقیو  دهز  ببـس  هب  زاغآ  رد  تما  نیا  دنکفا ـ . يدوبان 
زا ندـش  ادـج  تنـس و  ندرک  اـهر  ینکـش ,  ناـمیپ   : تسا کـلهم  ـه چـیـز  ـس ع :)   ) ـم ظا ما کـ ـ ما دـناشن ـ . یم  راـب  هب  يدوباـن  یناوتاـن , 
ـ .  دـنروآ دورف  تکاله  ياهروخـشبآ  رد  دـننارب و  باتـش  هب  ار  وت  عمط  ياه  بکرم  هک  ادابم  ع :)   ) یلع ماـما  ناناملـسم ـ .)   ) تعاـمج

دوبان هک  امـش  ناینی  ـ ـش پـیـ دـنداتفا ـ .  رد  تکاله  هب  ناشیاه  لجا  ندرب  داـی  زا  اـهوزرآ و  يزارد  ببـس  هب  تقیقح ,  رد  امـش , ناینیـشیپ 
ـ . دـندرک یمن  یهن  ار  ناـنآ  اـملع  ناـیالم و  دـندش و  یم  ناـهانگ  بکترم  هک  دـنداتفا  رد  تکـاله  هـب  ببـس  نادـب  تـقیقحرد  دـندش 
 ( هوشر اب   ) ار نآ  راچان  هب  مه  نانآو  دنتـشاد  زاب  ناـشدوخ )   ) قح زا  ار  مدرم  هک  دـندرک  دوباـن  یناـسک  تقیقح  رد  ار  امـش  ناگتـشذگ 

میانغ نوخ و  سومانرب و  مکاح  هک  یسک  تسین  ـسـتـه  یا ـ ـش دندرک ـ . يوریپ  نآ  زا  مرجال  نانآ  دنتـشاداو و  لطاب  هب  ار  مدرم  دندیرخ و 
هب ار  تما  هجیتن ,  رد  دنکن و  لمع  ربمایپ )  ) تنـس هب  هک  یـسکای  دشاب و  لیخب  تسا ,  ناناملـسم  يربهر  يدـصتم  ناناملـسم و  ماکحا  و 
زا ار  امـش  زگره  اریز  دینک , تکرح  ناشیا  یپ  رد  دـیریگ و  شیپ  رد  ار  نانآ  هار  دـیرگنب و  دوخ  ربما  هداو پـیـ ـ نا بـه خـ دـناشک ـ . يدوبان 

نانآ زا  دیزیخرب و  مهامش  دنتساخرب , رگا  دینیشنب و  زین  امش  دنتـسشن , نانآ  رگا  دنناشکن  ناتیدوبان  هب  زگره  دنرب و  یمنرد  هب  تسار  هار 
کلهم تسوجهار ـ .  يدوبان  هیام  امنهار , یهارمگ  داتفادیهاوخ ـ . يدوبان  هب  هک  دینامن  مه  بقع  دش و  دیهاوخ  مگ  هک  دـیریگن  یـشیپ 

همه زا  شدوخ  دنتکاله , رد  همه  مدرم  دیوگ : یم  یسک  دیدینش  هاگر  هـ (ص :)  اد ـبـر خـ ما پـیـ تسا ـ .  یهارمگ  نتفای  همادا  زیچ , نیرت 
 . تسا تکاله  ردرتشیب 

(. 2  ) هدننک دوبان  لماوع 

.)) ؟ دش دهاوخ  دوبان  یسک )   ) ناراکمتس هورگ  زج  ایآ  دسرب , امـش  هب  اراکـشآ  ای  ناهگان  ادخ  باذع  رگا  امـش , رظن  هب  وگب :  :. )) نآرق
هداد هد  ـ عوار نآ چـه  يزور کـه  هدـم  جرخ  هب  یگدزباتـش  نانآ  يارب  نک و  ربص  دـندرک , ربص  هوتـسن  ناربمایپ  هک  هنوگ  نامه  سپ ,  ))
دوبان نامرفان  مدرم  زج  ایآ  سپ ,  تسا  یغالب  نیا )   ) دـنا هدـنامن  ایند ) رد   ) ار زور  زا  یتعاس  زج  ناـنآ  هک  ییوگ  دـنرگنب , ـد  نو ـ ـش مـی 

ـ . دادن ناماس  ار  دوخ  راک  هک  یـسک  دشدوبان , تسنادن ـ .  ار  دوخ  هزادنا  وردق  هک  یـسک  دش , دوبان  ع :)   ) یلع ماما  دش ـ .)) ؟ دـنهاوخ 
هـسوسو هب  تشگ و  یـضار  دوخ  زا  هک  یـسک  دش , دوبان  دناشک ـ . ههاریب  هب  ار  وا  ناطیـش  درک و  شهارمگ  سوه  هک  یـسک  دش , دوبان 

دو ـ با نـ ایند ـ . هب  ار  ترخآ  لطاب و  هب  ار  قح  تخورف و  کش  هب  ار  نیقی  هک  یـسک  دـش , دوبان  درک ـ . دامتعا  شیوخ  سفن  هدـنبیرف  ياه 
ار ایندوا  تشگرب ,  زین  وا  تشگرب ,  ایند  فرط  ره  هب  هجیتن ,  رد  درک و  نآ  نیباک  ار  شیوخ  نید  تفرگ و  مارآ  اـیند  هب  هک  یـسک  دـش ,
 (: (ع داجس ماما  تسب ـ .  غورد  هک  یسک  دش , ماکان  دش و  یعدم  قح )  ان  هب   ) هک یـسک  دش , دوبان  تسا ـ .  هتفرگ  دوخ  دوبعم  نامرآ و 
هب دنک , ینابیتشپوا  زا  ات  دـشاب  هتـشادن  یقمحا  هک  یـسک  دـتفا و  رد  يدوبان  هب  دـنک , شا  ییامنهار  ات  دـشاب  هتـشادن  یمیکح  هک  یـسک 

یناسنا دنیاجرب ـ . تساجرب ,  راگزور  ات  نادنمشناد  دنا و  هدرم  دنا , هدنز  هک  نآ  اب  نازودنا  لام  ع :)   ) یلع ماما  دتفا ـ . يراوخ  فعض و 
هنیـس هک  ره  زوت ـ . هنیک  نمـشد  یطارفا و  تسود  : دنوش كاله  هورگ  ود  نم  هار )   ) رد دوش ـ . دوبان  دسانـشنار , دوخ  هزادـنا  ردـق و  هک 

ود ره  رد  دهد , رد  نت  ترخآ  ایند و  تکاله  هب  هک  ره  دوش ـ . دوبان  دشاب , يار  دوخ  هک  ره  دـش ـ . دوبان  درکرپس , قح  ربارب  رد  ار  دوخ 
یکدنا زج  شتموکح  دشک و  يدوبان  هب  ار  ناگدنب  دنک و  ناریو  ار  اهرهـش  , دـبلطب ینادابآ  نودـب  ار  جارخ  هک  ره  دوش ـ . كاله  ناهج 

دنام نادرگرس  اه  یکیرات  رد  دنکدوخ , ریغ  مرگرس  ار  شیوخ  سفن  هک  ره  دنک ـ . شدوبان  یباتیب  دناهرن , ار  وا  ییابیکش  هکره  دیاپن ـ .
ـد نواد خـ دـش ـ . یهاوخ  ناگدـش  كاله  هرمز  رد  هک  جنـسم ,  شیوخ  لقع  اب  ار  كاـپ  دـنوادخ  تمظع  دور ـ .  ورف  اـه  تکـاله  رد  و 

ـ .  تسا یندش  كاله  اتاذ )  ) هک یـسک  رگم  دتفین , تکاله  هب  نآ  هطـساو  هب  هک  داتـسرف  اپرب  ینامرف  وایوگ  یباتک  اب  رگتیادـه  يربمایپ 
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ياهدماشیپ زا  درکدا  رد یـ تسا ـ .  یندش  كاله  اعبط )  ) هک یسک  رگم  دتفین , تکاله  هب  نآرد  هک  مدناشک  ینشور  هار  هب  ار  امـش  مـن 
رانک نآ  هار  رـس  زا  دـیزادنیم و  دـیوش , ور مـی  ور بـه  نآ  اب  هک  يا  هنتف  شتآ  نازورف  ياه  هلعـش  ناـیم  رد  هناـکاب  یب  ار  دوخ  : ـ  هدـنیآ

رد ناملـسمان  دوش و  یم  دوبان  نمؤم   , هنتف نآ  شتآ  هنابز  رد  هک  دنگوس  مدو  نا خـ هب جـ اریز  دیراذگب , زاب  شیارب  ار  هار  طسو  دـیور و 
. دنام یم  تمالس  هب  نآ 

. دوخ ندنکفا  يدوبان  هب  تمرح 

تـسود ار  ناراکوکین  دنوادخ  هک  دینک  یکین  دـینکفین و  يدوبان  هب  دوخ  ناتـسد  اب  ار  نتـشیوخ  دـینک و  قافنا  ادـخ  هار  رد  و   :. )) نآرق
نم اـب  هراو  وـت هـمـ تـفگ :  ناـشیا  هـب  درک , روـبجم  يدــهع  تیـالو  نتفریذــپ  هـب  ار  (ع )  اـضر ماـما  نوماـم  ـی کـه  ما هـنـگـ دراد ـ .))

يدهع تیالو  رگا  هک  مروخ ,  یم  دنگوس  ادخ  هب  یناد  یم  نمیا  نم  مشخ  زا  ار  تدوخ  مرادـن و  شوخ  نم  هک  ینک  یم  ییاهدروخرب 
یهن ارم  لجوزعدنوادخ  دومرف : ترـضح  منز  یم  ار  تندرگ  يریذـپن ,  مه  زاب  رگا  منک و  یم  روبجم  نآ  نتفریذـپ  هب  اروت  يریذـپن ,  ار 

تیالو نم  نکب و  دـسر  یم  ترظن  هب  هک  يراک  ره  تسا  نینچ  هک  لاـح  منک  دوباـن  ار  نتـشیوخ  دوخ  تسد  هک بـا  نیا  زا  تسا  هدومرف 
: دیسرپ هک  ـد صـلـت  نزر ـخ بـه فـ ـسا رد پـ ـا(ع ـ )  ـضر ما  ـ ما منکن ـ .  بصن  لزع و  ار  سک  چیه  هک  نیا  طرـش  هب  مریذپ ,  یم  ار  يدهع 

اما متـشاد ,  شوخان  ار  راک  نیا  نم  هک  دناد  یمادخ  : ـ ؟  یتفریذـپار يدـهع  تیالو  دـهز مـی کـنـی  راهظا  ایند  هب  هک  نآ  دوجو  اب  ارچ 
ـت یالو ـی کـه  ما هـنـگـ مداد ـ .  حیجرت  ندش  هتـشک  ربار  نآ  نتفریذـپ  مدـش ,  ریخم  ندـش  هتـشک  يدـهع و  تیالو  نتفریذـپ  نایم  یتقو 

راچان وروبج  ـی مـ لو يدو ,  ـ مر مزاد نـهـی فـ ـ نا يدو  ـ با هب نـ ار  نتـشیوخ  دوخ  تسد  اب  هک  نیا  زا  ارم  وت  ایادخ , راب  : ـ  تفریذـپار يدـهع 
دننامه زین  نم  متفرگ  یم  رارق  ندش  هتـشک  هناتـسآ  رد  نومام  هّللادبع  بناج  زا  متفریذپ  یمن  ار  وا  يدهع  تیالو  رگا  هک  نیا  هچ  مدش , 

راد هدهع  دوخ  نامز  توغاط  بناج  زا  رابجا ) يراچان و  يور  زا   ) زین ود  نا  زا  کیره  اریز  مدش ,  راچان  روبجم و  ع )   ) لای ـ ناد فسوی و 
هدرکن ییا  هب جـ تسرد و  راک  دـنک , قافنا  ادـخ  ياه  هار  زا  یهار  رد  ار  دوخرادـن  راد و  يدرم  رگا  ع :)   ) قداص ما  ـ ما دـندش ـ . تیالو 

ناراکوکین ادخ  هک  دینک  يراکوکین  دیناشکن و  يدوبان  هب  دوخ  ناتسد  اب  ار  نتشیوخ  : )) دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  نیا  هن  رگم  تسا 
رادرـس دوب و  رماع  نب  ۀـبقع  رـصم  هاپـس  هدـنامرف  میدوب و  هینطنطـسق  رد  ام  نارمعو :  ـ با ـلـم  ـسا ار ـ . ؟ ناور  هنایم  ینعی  دراد )) تسود  ار 
نازابرس زا  یکی  ماگ  نیا هـنـ رد  میدرک  ییارآ  فص  نانآ  ربارب  رد  ام  دمآ و  نوریب  مور  هاپسزا  یگرزب  فص  دیبع  نب  ۀلاضف  ماش  رکشل 

هب ار  نتـشیوخ  دوخ  تسد  بـه  هّللا ,  نا  ـبـحـ ـس دندز و گـفـتـنـد : دایرف  ناناملـسم  دز  نانآ  لد  هب  ار  دوخ  تخات و  مور  هاپـس  رب  ناملـسم 
یلاح رد  دینک , یم  لیوات  نینچ  ار  هیآ  نیا  امش  مدرم ,  يا  تفگو :  تسا  ـ خر بـ (ص ,)  اد لوسر خـ یباحص  بویا ,  وبا  دهد  یم  يدوبان 

يا هدع  , دندش دایز  شناروای  دیـشخب و  تردق  ار  دوخ  نید  دنوادخ  هک  یماگنه  اریز  دش , لزان  راصنا  تعام  هرا مـا جـ ـ برد هیآ  نیا  هک 
تردق ار  مالـسا  دـنوادخ  هک  الا  ـت و حـ فر زا بـیـن  ام  ياه  ییاراد  لاوما و  دـنتفگ : رگید  يا  هدـع  هب  (ص )  ادـخ لوسر  زا  ناهنپ  ام  زا 

رد مینک  ناربج  دابآ و  تسا  هتفر  نیب  زا  ار  هچ  نآ  میزادرپب و  دوخ  كالماو  لاو  ـ ما هب  تسا  رتهب  دنا , هتفرگ  ینوزف  شناروای  هدیـشخب و 
ار نتـشیوخو  دینک  قافنا  ادخ  هار  رد  و  : )) دومرف لزان  شربمایپ  رب  ار  هیآ  نیا  میدوب ,  هتفگ  ام  هچ  نآ  ـخ بـه  ـسا ـ پرد دنوادخ  ماگنه  نیا 

نتشاذگ ورف  اه و  نآ  ندرک  دابآ  لاوما و  هب  ام  نتخادرپ  نامه  يدوبان  نیا  زا  دوصقم  نیاربانب ,  دینکفین )) يدوبان  هب  دوخ  ياه  تسد  اب 
هک مدنزرف  يا  نادـب  ع : ـ )   ) نسح دوخ  راو  ـ گرز ـد بـ نزر شرا بـه فـ ـفـ ـس رد  ع ـ )   ) ما عـلـی ـ ما تسا ـ .  هدوب  ام  يوس  زا  داهج  گنج و 
هک دیاین  تغارـس  هب  یلاحرد  گرم  شاب  بظاوم  سپ ,  تسین  ییاهر  نآ  گنچ  زا  ار  ینازیرگ  چـیه  هک  یتسه  یگرم  بیقعت  تح  وت تـ
هک یباـیرد  هاـگ  نآ  دزادـنا و  هلـصاف  تا  هدـعو  نیا  ووت  ناـیم  گرم  اـما  يا ,  هداد  یم  نآ  زا  هبوت  هدـعو  دوخ  هب  يا و  هدرک  یم  هاـنگ 

 . يا هدنکفا  يدوبان  هب  ار  تدوخ 
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 . تمه

 . یتمه دنلب 

ع  ) یلع ماما  تسین ـ .  یتمه  دنلب  نوچ  يراختفا  تفارـش و  چیه  (ع :)  رقاب ماما  تساه ـ .  نآ  نیرتدـنلباه  تمه  نیرتهب  ع :)   ) یلع ماما   ـ
تمه نابدرن  رب  هکره  هدیسوپ ـ .  ياه  ناوختسا  هب  هن  تسالاو  ياه  تمه  هب  تفارش  تساه ـ .  تمه  يدنمجرا  اه  تلصخ  نیرتوکین  (: 

يدـنلب هب  ار  ناـشیاه  ناـج  هک  هد  رارق  یناـس  ـ کزا ار  و مـا  ـا : ـ  عد رد  (ع ـ )  دا ـجـ ـس ما  ـ ما دـنراد ـ . گرزب  ار  وا  اـه  تـلم  دور , ـالاب  اـه 
زاورپ رد  هتـشگرس و  هراومه  ناشیاه  لد  ور  نیا  زا  يدروآ و  دورف  مدرم  نایم  رد  تزع  ـتـن  ـس زا جـ ار  نا  ـ نآ يا  يدـناباتش و هـمـت هـ

 . شاب تمه  دنلب  ییآ ,  یم  رب  يزیچ  بلط  رد  هاگره  ع :)   ) یلع ماما  دندمآ ـ . دورف  تشهب  تمعن  رپ  ياه  غابرد  ماجنارس  هک  نیا  ات  دوب 
 (: (ع رقاب ماما  درادـن ـ . شوخ  ار  ریقح  تسپ و  ياهراک  دراد و  تسود  ار  فیرـش  الاو و  ياـهراک  لاعتمدـنوادخ  (ص :)  ادـخر ـبـ ما پـیـ  ـ

بوخ رذوبا , يا  : دش هتفگ  وا  هب  دش  التبم  درد  مشچ  هب  هک  تسیرگ  نادنچ  لجوزع  يادـخ  فوخ  زا  دانک , تمحر  شیادـخ  هک  رذوبا ,
هچ دنتفگ : مهد  یمن  نآ  هب  مه  ینادنچ  تیمها  ملفاغ و  راک  نیا  زا  نم  تفگ :  رذوبا  دشخب  افـش  ار  تنامـشچ  دـنوادخ  ینک  اعد  تسا 

گنتو هقیـضمردرتشیب  همه  زا  سک  نآ  ع :)   ) یلع ما  ـ ما خزود ـ .  تشهب و  گرزب :  رماود  تفگ :  تسا ؟  هتخاس  لفاغ  نآ  زا  ار  وت  زیچ 
و  ) لد كدـنا ـ .  وا  جرخ )   ) کمک و  دایز , شا  یجرخو  گرزب  شناـمرآ  تساوخ و  دـشاب و  رایـسب  وا  ياـه  شهاوخ  هک  تسا  یلاـح 
ور هنایم  تمه  رد  كدنا ـ .  شا  ییاناوت  رایـسب و  شا  یگنادرم  و  دشاب , دنلب  شتمه  هک  تسا  جـنر  رد  همه  زا  رتش  نآ کـس بـیـ نا )  جـ

 . ینامب نمیا  تسوت ,  ياه  شزغل  ندرک  ادیپ  لابند  هک  یسک  زا  ات  شاب , 

 . تفارش رد  تمه  شقن 

شـشزرا دشاب , الاو  شتمه  هکره  تسوا ـ .  تمه  ردق  هب  درم , ردـق  شتورث ـ .  هب  هن  تسوا ,  تمه  هب  ناسنا  شزرا )   (: ) ع  ) یلع ماما   ـ
. درکن تسپ  شتوهش  نوچ  يزیچ  ار  وا  دینادرگن و  دنلبوا  تمه  دننام  هب  يزیچ  ار  ناسنا  دوش ـ . میظع 

 . تسا مامتها  راوازس  هچ  نآ 

وا شهودنا  هک  ین  ـگـیـ هود ـ نا رایسب  هچ  اریز  تدوخ ,  فورصم  ار  تهودنا  نادرگ و  تترخآ  فورصم  ار  دوخ  مه  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
زا ییاهر  يارب  ار  دوخ  شـشوک  تمه و  ما  تـمـ تفای ـ .  تسد  شیوزرآ  هب  هک  یمغ  مه و  اب  رایـسب  هچ  دناسر و  نادـیواج  يداش  هب  ار 

هدروخ بیرف  نآ  هد ـ .  صاصتخا  تترخآ  هب  ار  دوخ  شالت  تمه و  هد ـ .  رارق  باذـعو  الب  يارـس  زا  تاجن  رفیک و  یتخبدـب و  هاگیاج 
(ص ادخ ربمایپ  دـبای ـ . تسد  شا  هرهب  نیرتمک  هب  ترخآزا  هک  تسین  یـسک  نوچمه  دـسر , شیوخ  تساوخ  نیرتالاب  هب  ایند  زا  هک  يا 

ـ . دینک وا  تعاط  هب  ندش  کیدزن  فورـصم  ار  دوخ  تمه  دیروآ و  يور  دـیفلکم  نادـب  هک  شیوخ  ترخآ  ندرکدابآ  هب  مدرم ,  يا  (: 
هک یلاـح  رد  دـشابن , تسا  نم  دزن  هچ  نآ  هجوتم  وت  تمه  هنوگچ  دوب : نیا  ع )   ) یـسوم اـب  لاعتمدـنوادخ  زیمآاوجن  نانخـس  هل  زا جـمـ
نآ يارب  شمغ  مه و  هک  ره  دـشاب ـ . گرم  زا  سپ  ناهج  ياربوت  مغ  مه و  دـیاب  و  ع :)   ) یلع ماما  يدرگ ـ .!  یم  رب  نم  يوس  هب  مرجال 

. دسرن دوخ  ياهوزرآ  هب  دشابن , تسا  ناحبس  دنوادخ  دزن  هچ 

. دنسر یم  دوخ  تساوخ  تمه و  جوا  هب  هک  یناسک 

ـ .))  تسا ناراکوکین  اب  ادخ  تقیقح ,  رد  مییامن و  یم  نانآ  رب  ار  دوخ  ياه  هار  نیقی  هب  دنا , هدیشوک  ام  هار  رد  هک  یناسک  و   :. )) نآرق
هب ار  دوخ  ناوت  تیاهن  هک  ره  دسرب ـ . دوخ  تساوخ  تمه و  جوا  هب  دراد , هگن  رادیب  اه  بش  ار  شا  هشیدنا  هدید  هک  ره  ع :)   ) یلع ماما 
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. دسرب دوخ  تساوخ  جوا  هب  یبوخ  ریخرد و  دشاب , وا  مغ  مه و  ترخآ  هکره  دبای ـ . تسد  دوخ  تساوخ  تیاهن  هب  دریگراک ,

. اه تمه  نیرتیلاع 

زا ار و  نآ  نیرتطاشن  اب  تدابع  زا  مراد و  تلاسم  وت  زا  ار  نآ  نیرت  هنالداع  تداهش ,  یهاوگ و  زا  ,( ایدخ راب   : ) اعد رد  (ع )  داجس ماما   ـ
هدـنز بش  وـت و  ریغ  هن  ینم  دارم  وـت  تسوـت ,  هب  متبغر  تسوـت و  هجوـت  ـی مـ ما هـمـتـم بـه تـمـ ـا :  عد رد  نـیـز  ار ـ . نآ  نیرتیلاـع  تمه 
یتمه ینامـسآ و  یلد  شخب و  یناـحور  يرکیپ  ار  مـ ـا :  عد رد  نـیـز  وت ـ . زج  يارب  هن  تسوت  يارب  نم  ياـه  ندیـشک  یباوخ  یب  يراد و 

هماج درک و  سونام  شتاجانم  رطع ) ای   ) لوط هب  ار  نافراع  هک  يا کـسـی  ـا :  عد رد  نـیـز  وت ـ . هب  تبحم  رد  قداص  ینیقی  وت و  هب  هتـسویپ 
هک یسک  دیاسایب  تقو  هچ  دشاب و  وت  زج  هجوتم  شتمه  هک  یسک  دوشب  داش  یک  دناشوپ , ناگدنـسرت  تماق  رب  ار  شا  یتسود  تیالو و 

دـش و وت  فقو  نم ,  ياناوت  زاین و  یب  دوبعم  يا  متمه  دـناروت و  يوس  هب  ارم  میوزرآ  اعد :  رد  زین  دـهاوخب ـ .! ار  وت  زج  شا  هداراو  مزع 
ـ .  تسا نارگید )  تمرح  قحاـی و   ) ناـمیپ هب  يدـنبیاپاه  تمه  نیرتـالاو  ع :)   ) یلع ماـما  دیدرگرایـسب ـ . تسوت ,  دزن  هچ  نآ  هب  متبغر 

 . تسا هدعو  هب  ندرک  افو  اه , تمه  نیرتهب 

 . یتمه دنلب  جیاتن 

نیرتیلاع تسا ـ .  تمه  يدنلب  هدییاز  نتـشاد ,  مرک  دنوش ـ . یم  هداز  تمه  يدـنلب  زا  هک  دـندازمهود  راقو  يرابدرب و  ع :)   ) یلع ماما   ـ
 , تسا مدرم  تسد  رد  هچ  نآ  زا  ندـیرب  عمط  دـهد ـ . یمربخ  تمه  يدـنلب  زا  ابیز , رادرک  تسا ـ .  مرک  هب  اه  نآ  نیرتکیدزن  اه , تمه 

يدنبیاپ ع :)   ) یلع ماما  رآ ـ . تسد  هب  تمه  يدنلب  ابار  نتـشادن  عمط  تزع  (ع :)  رقاب ماما  تسا ـ .  تمه  یگرزب  سفن و  تزع  ناشن )  )
هودـنا تساه ـ .  هتـساوخ  اه و  تمه  هزادـنا  هب  اه  هودـنا  تسا ـ .  تمه  ییالاو  زا  ندرک ,  ناسحا  تسا ـ .  تمه  ییالاو  زا  تعاـنق ,  هب 

هک ره  تسا ـ .  تمه  هزادنا  هب  اه ) یتشز  زا  نتـشاد   ) راع گنن و  تساه ـ .  تمه  هزادنا  هب  اه  هودنا  تسوا ـ .  تمه  هزادنا  هب  درم  ياه 
هب درم , تعاجـش  تسا ـ .  بایمک )  ای   ) یلاع شدصقم  دـشاب , گرزب  شتمه  هک  ره  تسا ـ .  گرزب  شمغو  مه  دـشاب , گرزب  شتمه 

 . تسوا تمه  هزادنا 

 . ناکریز تمه 

نمؤم هقباسم  نیرمت و  نادیم  ایند , تسا ـ .  نادیلپ  تمه  ادخ ) زا   ) ینامرفان تسا  ناکریز  تمه  دنوادخ ) زا   ) يربنامرف ع :)   ) یلع ماما   ـ
هیام گرم  وا و  تمه  ارذـگ  ياه  تذـلو  تسا  رفاک  تشهب  ایند  وا , هزیاج  تشهب  وا و  يارب  یناغمرا  گرم  وا و  مغ  مه و  لـمع  تسا و 

ـر هـمـت گا دـباترب ـ . يور  یناف  ناـهج  نیا  زا  وا  تمه  ووا  ناـج  دـشاب , تسرد  شتفرعم  هکره  وا ـ . ماـجرف  خزود  شتآ  وا و  یتخبدـب 
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یـشاب دـساف  دوخ  هک  یلاـح  رد  نارگید ,  حالـصا  هب  وت  نتخادرپ  اریز  نک ,  زاـغآ  تدوخ  زا  يرادر ,  ـ ـس رد  ار  مدر  حـال مـ ـ ـصا يـالاو 
هبلاطم دشکب و  باسح  نآ  زا  هتـسویپ  دشاب , شدوخ  حالـصا )   ) شتمه هک  یـسک  رگم  دـشابن , ـمـنـد  تدا ـعـ ـس تسا ـ .  بیع  نیرتگرزب 

هک نادرگ  يزیچ  فورصم  ار  شیوخ  تمه  تقامح ـ .  راک  ردنا  نادان  تمه  تسا و  تمکح  هب  دنمدرخ , تبغر  دزیتسب ـ . نآ  اب  دنک و 
یم شراک  هب  هک  درک  يزیچ  هب  رصحنم  ار  دوخ  تمه  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  ورم ـ . ورف  دیآ  یمن  تراک  هب  هچ  نآ  رد  تسوت و  مزال 

. دیآ

 . یتمه هتوک 

ندوبن و شیدـنا  هراچ  تمه ,  یهاتوک  دراد : یم  زاب  دـنلب  فادـها  هیلاع و  تاماقم  یپ  رد  نتفرزا  ار  ناسنا  زیچ  هس  ع :)   ) قداـص ما  ـ ما  ـ
ـ .  نکم ینیـشنمه  , دراد تسپ  تمه  هک  یـسک  اب  دورب ـ . نیب  زا  شتلیـضف  دـشابریقح , شتمه  هک  ره  ع :)   ) یلع ماـما  هشیدـنا ـ .  یتسس 

تمه اهوزرآ  درادن ـ . تمه  ریقح , مدآ  درادن ـ . تیناسنا  درادن , تمه  هک  یسک  تسا ـ .  یتمه  نودزا  تسود ,  تمعن  رب  ندرب  کشر 
ما ـ ما دنتمه ـ . هاتوک  دـق , زارد  دارفا  ابلاغ )  ) و دنـسپان ـ . ياه  هتـساوخ  اه و  تمه  تسپ و  عماطم  زا  میرب  یم  هانپ  ادـخ  هب  تسا ـ .  نادرم 
زا سپ  درک  ییاریذپ  مارتحا  اب  ترضح  زا  درم  نآ  دش و  دراو  يدرم  رب  فئاط  رد  مالسا ,  روهظ )  ) زا شیپ  (ص )  ادخ لو  ـ سر ـر(ع :)  قا بـ

مدرم يوس  هب  لجوزع  دنوادخ  هک  یسک  نآ  یناد  یم  ایآ  دش : هتف  درم گـ نآ  هب  داتسرف , مدرم  يوس  هب  ار  (ص )  دمحم دنوادخ  هک  نآ 
رد زور  نامهب  نالف و  رد  هک  تسا  یـسک  نامه  بلاط و  وبا  میتی  هّللادبع ,  نب  دـمحم  وا  دـنت : نـه گـفـ تفگ :  تسیک ؟  تسا ,  هداتـسرف 

درک و مال  ـ ـس ـد و  مآ (ص )  اد لوسر خـ تمدـخدرم  نآ  سپ ,  دومرف : (ع )  رقاب ماما  یتشاد  یمارگ  ار  وا  وت  دـش و  وت  نا  فئا مـیـهـمـ طـ
نامه بحاص  نم  درک : ضرع  یتسیک ؟  وت  دو : ـ مر تر فـ ـ ـض حـ دیـسانش ؟ یمارم  ایآ  ادخ , لوسر  يا  درک : ضرع  هاگ  نآ  دـش  ناملـسم 

ییاریذـپ امـش  زا  مارتحا  اب  نم  دـیدش و  نآ  دراو  دـیدمآ  فئاط  ـتـی بـه  قو زور  نا  نال و بـهـمـ رد فـ تیلهاج  رد  امـش  هک  متـسه  یلزنم 
اطع نم  نآ هـا بـه  ناـناپوچ  اـب  دنفـسوگ  تسیود  درک : ضرع  هاوخب  ار  تتجاـح  يدـمآ  شوخ  دوـمرف : وا  هب  (ص )  ادـخ لوـسر  مدرک 

دهاوخب ار  يزیچ  نامه  نم  زا  ـت  شاد ـ نار نآ  درم هـمـت  نیا  دومرف : دوخ  باحصا  هب  هاگ  نآ  دنداد  وا  هب  داد  روتـسد  ترـضح  دییامرف 
: دومرف تساوـخ ؟  هچ  یـسوم  زا  یلیئارـسا  ینب  نزریپ  رگم  دـندرک : ضرع  با  ـحـ ـصا تساوـخ  ع )   ) یـسوم زا  یلیئارـسا  ینب  نزریپ  هک 

ياه ناوخت  ـ سا ییوگ ,  كرت  ماش  رد  سدقم  نیمزرس  دصق  هب  ار  رـصم  هک  نآ  زا  شی  ـه پـ کدو ـ مر ـی فـ حو ـی  ـسو هب مـ لجوزع  دنوادخ 
نزریپ نالف  سک  نآ  دشاب  دل  ار بـ وا  يا قـبـر  یسک جـ رگا  تفگ :  دمآ و  يدرمریپ  دش  ایوج  فسوی  ربق  زا  یـسومربب  دوخ  اب  ار  فسوی 
یـسوم يرآ  درک : ضرع  یناد ؟  یمار  فسوی  ربق  ياـج  وت  دومرف : وا  هب  یـسوم  دـمآ , نزریپ  یتقو  داتـسرف  وا  یپ  رد  ع )   ) یـسوم تسا 

نم هچ  ره  هک  نیا  رگم  مهد ,  یمن  تناـشن  ار  نآ  تفگ :  نزریپ  مهد  یم  وت  هب  یهاوخب  هچره  هدـب ,  ناـشن  نم  هب  ار  نآ  سپ ,  دوـمرف :
یـسوم هب  ـل  جوز ـد عـ نواد منک خـ یم  نییعت  نم  هن ,  تفگ :  نزریپ  دـشاب  وت  نآ  زا  تشهب  : دومرف یـسوم  یهدـب  نم  هب  ار  نامه  میوگب 

وتاب تشهب  رد  تمایق  زور  مهاوخ  یم  درک : ضرع  وت  اب  نییعت  دومرف : وا  هب  یـسوم  دـنک  نییعت  وا  راذـگب  شابن ,  نارگن  هک  دومرف  یحو 
یلیئارـسا ینب  نزریپ  نآ  هکدـهاوخب  ار  يزیچ  ناـمه  نم  زا  اـت  تشادـن  ار  نآ  تمه  درم  نیا  دومرف : (ص )  ادـخ لوسر  مشاـب  هجرد  مه 

یسوم هک  ینامز   ! لیئارسا ینب  نزریپ  نآ  هتساوخ  یبارعا و  نیا  هتـساوخ  نایم  ـت  ـسا ـلـه  ـصا ـ فرد چـقـ (ص :)  اد ـبـر خـ ما پـیـ تساوخ ـ .! 
 : تفگ یسوم  دنتـشگرب  بقع  هب  دندنادرگر و  ار بـ دو  تروص خـ نانآ  ياه  بکرم  دیـسر , ایرد  رانک  هب  دنک و  روبع  ایرد  زا  دش  رومام 

كاخ اب  ربق  نوچ  اما  ربب  تدوخ  اـب  ار  وا  ياهناوختـسا  سپ  یتسه  فسویربق  یک  ـ یدز رد نـ وت  دومرف : دـنوادخ  تسا ؟  هدـش  هچ  ایادـخ ,
دشاب یسک  ـر  گا دندرک : ضرع  دناد ؟ یم  ار  ربق  ياج  امش  زا  یسک  ایآ  دیسرپ : اذل  درک  یمن  ادیپ  ار  نآ  ياج  یسوم  دو , هدش بـ ناسکی 

 ( ع  ) یـسوم ناگداتـسرف  هب  وا  داتـسرف  وا  لابند  یـسوم  تساجک  دناد  یم  وا  تسا  نالف  ینب  نزریپ  سک  نآ  دـشاب , دـلب  ار  نآ  ياج  هک 
 : تفگ تساجک ؟  فسوی  ربق  یناد  یموت  دومرف : وا  هب  دـمآ , یـسوم  روضح  هب  یتقو  اـیب  یـسوم  دزن  دـنتفگ : دـیهاوخ ؟ یم  هچ  تفگ : 
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وا هب  یـسوم  یهدـب !  نم  هب  مهاوـخب  وـت  زا  ار  هچ  نآ  هک  نیارگم  ادـخ , هب  هن  تفگ :  نزریپ  هدـب  ناـش  هب مـا نـ ار  نآ  سپ  دوـمرف : يرآ 
ار تشهب  دومرف : یـسوم  یتسه  وت  هک  مشاب  يا  هجرد  ناـمه  رد  وت  اـب  تشهب  رد  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  تفگ :  نزریپ  ـم  هد مـی  دو : ـ مر فـ

فرصنم شا  هتساوخ  زا  ار  وا  درک  یعس  یـسوم  ـم !  ـشا اب تـو بـ هک  نیا  رگم  موش ,  یمن  یـضار  ادخ , هب  هن  تفگ :  تسا )  یفاک   ) هاوخب
هتـساوخ یـسوم   , سپ دـنک  یمن  مک  يزیچ  وت  زا  نیا  اریز  هدـب ,  وا  هب  دـهاوخ  یم  هچ  نآ  هک  دومرف  یحو  یـسوم  هب  دـنوادخاما  دـنک ,

. دنتشذگ ایردزا  دندروآ و  رد  ار  اه  ناوختسا  سپ  داد  یسوم  ناشن  ار  ربق  نزریپ  درک و  لوبق  ار  نزریپ 

. دشاب شمکش  شمغ  مه و  هک  ره 

شمکـش زا  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  هزادـنا  هب  وا  شزرا  دوش , یم  شمکـش  دراو  هک  دـشاب  يزیچ  شمغ  مه و  هک  ره  ع :)   ) یل ما عـ ـ ما  ـ
ع  ) ما عـلـی ـ ما دروخ ـ . یم  هک  تسا  يزیچ  نامه  هزادنا  هب  ششزرا  دشاب , شکاروخ  شتمه  هکره  (ص :)  ادخربمایپ دوش ـ . یم  جراخ 
زا یبوخ  ریخ و  تسا  رود  هچ  دشاب ـ . شهاگمرشو  مکش  وا  مغ  مه و  هک  تسا  یسک  ناحبس ,  دنوادخ  دزن  ناگدنب  نیر  ضو تـ مـبـغـ (: 

 . تسوا هاگمرش  مکش و  شمغ  مه و  هک  یسک 

. دشاب ایند  شمغ  مه و  هک  یسک 

ایند وا  مغ  مـه و  هـک  یـسک  دروـخ ـ . ترـسح  تخـس  نآ  زا  ندـش  ادـج  ماـگنه  رد  دـشابوا , مـغ  مـه و  اـیند  هـک  ره  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
ازارد هب  شهودنا  تواقـش و  تمایق  زوررد  دشاب , ایند  شمغ  مه و  هک  یـسک  دنکن ـ . ادا  ار  يا  هضیرف  درواین و  تسد  هب  یـضوع  , دـشاب

لد  : تسا هنوـگ  هس  لد  (ص :)  ادـخ رب  ـ ما پـیـ دـسرن ـ . شیاـهوزرآ  هب  دـشابن , تسا  ناحبـس  يادـخ  دزن  هچ  نآ  شتمه  هک  ره  دـشک ـ .
, دشاب یبقع  راتفرگ  هک  یلد  تسوا و  بیصن  جنر  یتخس و  دشاب , ایند  راتفرگ  هک  یلد  یلوم  راتفرگ  لد  یبقع و  راتفرگ  لد  ایند , راتفرگ 

. ار یلوم  مه  ار و  یبقع  مه  دراد و  ایند  مه  دشاب , یلوم  راتفرگ  هک  یلد  دوش و  شبیصن  دنلب  تاجرد 

 . سوه

 . سوه يوه و  رطخ 

نآ سپ  دنا  هدرک  يوریپ  ار  دوخ  اه  سوه  یشناد  هنوگ  چیه  نودب  دنا , هدرک  متـس  هک  یناسک  هکلب  تسین )  نینچ  ـن  یا  , ) نـه  :. )) نآرق
بناج زا  یتجح  رب  هک  یـسک  ایآ  ((. )) دوب دـهاوخن  یناروای  نانآ  يارب  و  دـنک ؟ یم  تیادـه  یـسک  هچ  هدرک ,  هارمگ  ادـخ  هک  ار  سک 

ـ .)) دنا هدرک  يوریپ  ار  دوخ  ياه  سوه  هدش و  هداد  هولج  ابیز  وا  يارب  شرادرک  يدـب  هک  تسا  یـسک  نوچ  تسا ,  شیوخ  راگدرورپ 
ره همــشچرس  جـنر و  ره  هدولاـش  نآ ,  ياـه  سوـه  زا  يوریپ  سفن و  زا  يربناـمرف  تساـه ـ .  تـنحم  هدولاـش  سوـه ,  ع :)   ) یلع ماـما 
ـ .  هک تسا  یماکحا  نداهن  تعدـب  اه و  سوه  زا  يوریپ  اـه  هنتف  زاـغآ  هطقن  تقیقح  رد  تسا ـ .  هنتف  بکرم  سوه ,  تسا ـ .  یهارمگ 
یم ورف  ار  دوخ  بحاص  هک  دـنا  هدـیمان  اوه  ببـس  نادـب  ار  اوه  (ص :)  ادـخ ربماـیپ  تساـه ـ .  یتسپ  نیرت  تسپ  رد  نداـتفا  ورف  سوه , 

تـسیک نیطالـس  نیرتدـنمورینو  نیرت  هریچ  هک  لاؤـس  نـیا  هـب  خـساپ  رد  تـسا ـ .  نمـشد  نیرتـگرزب   , سوـه ع :)   ) یلع ماـما  دـنکفا ـ .
ربماـیپ دـنکفا ـ . یم  يدوباـن  هب  ار ) ناـسنا   , ) سوه تسا ـ .  یناوج  تلاـهج  سوه ,  تسا ـ .  کـلهم  یمدـمه  سوه ,  سوه ـ .  : دومرف ,

ـبـر ما پـیـ تسا ـ .  سوه  زیچ , نیرت  کـلهم  تسا ـ .  سوه  درخ , تفآ  ع :)   ) یلع ماـما  دـیرب ـ . هانپادـخ  هب  سوـه  اوـه و  زا  (ص :)  ادـخ
مدـید نینچ  نوچ  سپ ,  ـد  ندر كال کـ ارم هـ رافغتـسا  اب  ناـنآ  مدـنکفا و  تکـاله  هب  ار  ناـنآ  ناـهانگاب  نم  تفگ :  سیلبا  (ص :)  ادـخ

یمن رافغتـسا  رگید  ور  نیا  زاو  دـنا  هتفایهر  دـننک  یم  لایخ  تروص )  نیا  رد   ) اریز متخادـنا ,  تکاله  هب  اـه  سوه  هطـساو  هب  ار  ناـنآ  ,
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سف ـت نـ ما زور قـیـ تروص ,  نیا  رد  اریز  نکم ,  يوریپ  نآ  ياه  سوه  زا  ادـخ  تیـصعم  ردو  راد  زاب  تسف  زا نـ ار  دو  رازآ خـ دـننک ـ .
یشوپ هدرپ  دزرمایب و  دوخ  تمحر  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دینک , یم  نیرفن  نعل و  ار  رگیدکی  دزیخ و  یمرب  همصاخم  هب  وت  اب  وت 

. دنک

. اه توهش  رطخ 

يدوز هب  دـندرک و  يوریپ  اـه  توهـش  زا  دـنتخاس و  هاـبت  ار  زاـمن  هک  دـندنام  ياـج  هـب  ینانیـش  ـ نا نا جـ ـ نآ زا  پـس  ها ,  نآ گـ  :. )) نآرق
امـش دنهاوخ  یم  دننک , یم  يوریپ  اه  توهـش  زا  هک  یناسک  دیاشخبب و  امـش  رب  ات  دـهاو  اد مـی خـ و خـ ((. )) دـید دـنهاوخ  ار  یهارمگ 

توهـش تسا ـ .  ناطیـش  ياهماد  اه  توهـش  دنا ـ . هدنـشک  ییاهرهز  اه , توهـش  ع :)   ) یلع ماما  دـیوش ـ .)) گرزب  یفارحنا  شوختـسد 
هب ندروآ  موجه  ناهانگ و  باکترا  يوس  هب  ار  امـش  اـه  توهـش  هک  اریز  دـیوش , رود  اـه  توهـش  زا  تسا ـ .  هدـننک  هارمگ  ود  زا  یکی 
زا ار  دوخ  سفن  دنباتـشب ـ . شیوس  هب  اه  تفآ  , دباتـشب اه  توهـش  يوس  هب  هک  ره  دـنا ـ . تفآ  اه  توهـش  دـنناشک ـ . یم  اه  يدـب  يوس 

توهـش ینیریـش  دننک ـ . یم  ماندب  ار  وت  هک  نکم ,  زواجتدـح  زا  دوخ  مشخ  توهـش و  رد  ینام ـ .  ملاس  اه  تفآ  زاات  راد  زاب  اه  توهش 
هاگ رد  نکم و  هانگ  يرادیب  لاح  رد  راهنز  یسیع ,  يا  ع :)   ) یسیع هب  لاعتم  دنوادخ  ياهزردنا  زا  دنک ـ . یم  صغنم  ییاوسر  گنن  ار ,
یم رود  نم  زا  ار  وت  هک  یتوهـش  ره  زا  ریگزاـب و  راـبتکاله  ياـه  توهـش  ریـش ) زا   ) ار دوـخ  سفن   ( كدوـک  ) شاـبم و لـفاغ  يرایـشه 

تسا و دنیاشوخان  شندروآ  اج  هب  هک  نیا  رگم  تسین ,  دنوادخ  ياه  تعاط  زا  یتعاط  چیه  هک  دینادب  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما وش ـ . رود  , دنک
دنیاـشوخان روـما  هب  تشهب  تسا ـ .  هارمه  توهـش  اـب  دـنیاشوخ و  شندروآ  اـج  هـب  هـک  نـیا  زج  تـسین ,  وا  یـصاعمزا  یتیـصعم  چـیه 

. اه توهش  هب  خزود  تسا و  هدش  هدیچیپرد 

. اه تذل  رطخ 

تذـل هب  یگتفیـش  اه , تفآ  دمآرـس  تسا ـ .  ترخآ )  ادـخ و  دای  زا   ) تلفغ ثعاب  تذـل ,  دـنا ـ . هدـننک  هابت  اه  تذـل  ع :)   ) یلع ماما   ـ
اسب تسا ـ .  یهودنا  یتذل ,  ره  هزادنا  هب  دوشن ـ . دوبان  اه  نآ  هطساو  هب  دوش و  اه  تذل  دنمزآ  یـسک  هک  دیآ  یم  شیپ  رتمک  تساه ـ . 

. دنادرگ راوخ  ار  وا  دنوادخ  درب , تذل  ادخ  ياه  تیصعم  زا  هک  ره  تسا ـ .  گرم  نآ  رد  هک  یتذل , 

. دوش یم  هدیتسرپ  هک  تسا  ییادخ 

ـا یآ پـس ,  (( .)) ؟  یـشاب وا  نماـض  یناوت )  یم   ) اـیآ يدـید ؟  تسا  هتفرگ  شیوـخ  دوـبعم  ار  دوـخ  ياوـه  هک  سک  نآ  اـیآ   :. )) نآرق
رب هدز و  رهم  شلدو  وا  شوگ  رب  هدـینادرگ و  هارمگ  هتـسناد  ار  وا  ادـخ  هداد و  رارق  دوخ  دوبعم  ار  شیوـخ  ياوـه  هک  ار  ـی  ـس يد کـ ـ ید

, اوه ع :)   ) یلع ماما  دـیریگ ـ .)) ؟ یمن  دـنپ  ایآ  درک ؟ دـهاوخ  تیادـه  ار  وا  یـسک  هچ  ادـخ  زا  سپ  اـیآ  تسا ؟  هداـهن  هدرپ  شا  هدـید 
دنوادـخ ياـج  هب  هک  يدوـبعم  چـیه  نامـسآ  نیا  ریز  رد  (ص :)  ادـخ ـبـر  ما پـیـ تسا ـ .  هدیدنـسپ  یتـسود  درخ  تسا  هدـیتسرپ  ییادـخ 

 . تسا شیوخ  توهش  هدنب  نادان ,  ع :)   ) یلع ماما  تسین ـ .  سفن  ياوه  زا  رتروفنم  ادخ  دزن  دوش , هدیتسرپ 

. دنک یم  روک  ار  تریصب  هدید  سوه 

وت هک  نکم ,  يوریپ  سوه  زا  نک و  يرواد  قح  هب  مدرم  نایم  سپ  میدادرارق  نیشناج )  و   ) هفیلخ نیمز  رد  ار  وت  مـا  دواد , يا   :. )) نآرق
, دـنا هدرک  شومارف  ار  باسح  زور  هک  نآ  يازـس  هب  دـنوش , یم  فرحنم  ادـخ  هار  زا  هک  یناـسک  و )  ) دزاـس یم  فرحنم  ادـخ  هار  زا  ار 

ارف يروک  هب  سوه  اریز  منک ,  یم  شرافس  سوه  زا  ند  ـ یز يرود گـ ار بـه  ـمـا  ـش ع :)   ) ما عـلـی ـ ما تشاد ـ .))  دنهاوخ  تخـس  یباذع 
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رکار و وت  ینک  يوریپ  دوخ  سوه  زا  رگا  تسا ـ .  يروک  کیرـش  سوه ,  تسایندو ـ .  ترخآ  رد  یهارمگ  ثعاـب )   ) نآ دـناوخ و  یم 
یم روک  رک و  ار  امـش  , دینک اورنامرف  دوخ  رب  ار  سوه  رگا  دـنکفا ـ . یم  يدوبان  هب  ار  وت  دـنادرگ و  یم  هابت  ار  تترخآ  دـنک و  یم  روک 

, ادخ ناگدنب  يا  دزاس ـ . یم  هارمگ  راوخ و  رک و  روک و  ار  وا  سوه  , دـنک يوریپ  دوخ  سوه  زا  هک  ره  دـنادرگ ـ . یم  ناتدوبان  دزاس و 
هدنکرب و ار  اه  توهش  ياه  هماج  تسا  هدر  يرا کـ شـسفن یـ ربارب  رد  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  يا  هدنب  وا  دزن  ادخ  ناگدنب  نیرتبوبحم  زا 
و ینطاـب )   ) يروـک زا  ببـس  نیدـب  تـسا  هدرک  نآ  فـقو  ار  دوـخ  هـک  هتـساوخ  کـی  رگم  هتـشگ ,  یهت  يا  هتـساوخ  ره  زا  شناـج )  )

 . تسا هدمآ  نوریب  نانارسوه  اب  تکراشم 

 . سوه ماجرف  زاغآ و 

یتسمرس توهـش ,  زاغآ  جنر ـ .  شماجرف  تسا و  یهارمگ )  و   ) هنتف نآ  زاغآ  هک  اریز  دیآ , هریچامـش  رب  سوه  ادابم  ع :)   ) یل ما عـ ـ ما  ـ
 . يدوبان ناشماجنا  تسا و  یگدنب  اه  نآ  زاغآ  هک  اریز  ناتیاه ,  لد  رب  اه  توهش  ندمآ  هریچ  زا  راهنز  يدوبان ـ .  شماجرفو  تسا 

 . تسا رامیب  هتسویپ  شناج  دشاب  توهش  مدمه  هک  یسک 

نامرد نآ  كرت  اب  ار  دوخ  توهـش  هک  یـسک  تسا ـ .  لیلع  شدرخ  رامیب و  شناج  دـشاب , توهـش  مدـمه  هک  یـسک  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
زا يربنامرف  تساه ـ .  نآ  ربارب  رد  يرادیاپ  اه , نآ  يوراد  نیرتهب  دنا و  هدنـشک  ییاه  يرامیب  اه  توهـش  دـشاب ـ . رامیب  هتـسویپ  دـنکن ,

 . تسادرد نیرتدب  توهش 

 . توهش یگدنب  زا  زیهرپ 

وا رادرایتخا  توهش  هک  ره  تسا ـ .  دیرخرز  هدنب  زا  رتراوخ  توهش ,  هدنب  دنشک ـ . یم  یگدنب  هب  ار  نادان  اه , توهش  ع :)   ) یلع ماما   ـ
رد هک  يدرخ  اسب  دوش ـ . یمن  اهر  تراسازا  هک  تسا  يریـسا  توهـش ,  هدنب  درک ـ . ماندب  ار  دوخ  دیـشک , شا  یگدنب  هب  اه  عمطو  دـش 

 !. تسا ریسا  اورنامرف , سوه  هجنپ 

 . یناهن ياه  توهش  زا  زیهرپ 

هب مدرم  دنک و  سولج  وا   ) دننیشنب وا  سلجمرد  دشاب  هتشاد  تسود  ملاع  هک )  نیا  دننام  , ) دیزیهرپب یناهن  توهش  زا  (ص :)  ادخ ربمایپ   ـ
رب ارم  نابز  ياه  شزغلو  لد  ياه  توهش  اه و  ییوگ  هدوهیب  اه و  هاگن  مین  ياه  هراشا  ایادخ , راب  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما دنـسر ـ .) شروضح 

 . ياشخبب نم 

 . سوه زا  يوریپ 

ار وا  ناطیـش  ها  نآ گـ تشگ و  يراـع  نآ  زا  هک  ناوخب ,  ناـنآ  يارب  میدوـب  هداد  وا  هب  ار  دوـخ  تاـیآ  هک  ار  سک  نآ  رب  و خـ  :. )) نآرق
زا دییارگ و  ایند )  ) نیمز هب  وا  اما  میدرب ,  الا مـی  بـ تایآ )   ) نآ هلیـسو  هب  ار  وا  ردق  میتساوخ ,  یم  رگا  دـش و  ناهارمگ  زا  درک و  لابند 

شیاهر رگا  دروآرب و  ماک  زا  نابز  يوش  رو  هلمح  وا  رب  رگا  هک  تسا  گـس  ناتـساد  نوچ  شناتـساد  ور  نیا  زا  درک  يوریپ  دوخ  سوه 
 , نک تیاکح  ار  ناتـساد  نیا  سپ ,  دندرک  بیذـکت  ار  ام  تایآ  هک  تسا  یهورگ  نآ  لثم  ـن ,  یا دروآر  ما بـ زا کـ نابز  مه )  زاب   ) ینک

هدرک کمک  شتکاله  هار  رد  ار  وا  درب , نامرف  شیاـه  توهـش  رد  دوخ  سفن  زا  هک  ره  ع :)   ) یل ما عـ ـ ما دنـشیدنیب ـ .)) ناـنآ  هک  دـیاش 
هب ار  وت  راک  نیا  اریز  سوه ,  يربنامرف  زا  راهنز  تسا ـ .  هتخورف  شیایند  هب  ار  شیوخ  ترخآ  درب , نامرف  دوخ  سوه  زا  هک  ره  تسا ـ . 
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كانتـشحو تخـس و  شندمآ  نییاپ  راوشد و  نآ  زا  نتفر  الاب  هک  ییدنلب  زا  راهنز  (ع :)  اضر ماما  دـناشک ـ . یم  یتنحم  جـنر و  ره  يوس 
نب نمحرلادـبع  هب  ع ـ )   ) مظا ما کـ ـ ما تسا ـ .  هـتفهن  نآ  يدوباـن  سفن  ياوـه  رد  اریز  ینک ,  يوریپ  سفن  ياوـه  زا  هـک  اداـبم  تـسا و 

 ( ع  ) قداص ترـضح  و  تفگ :  نمحرلادـب )  عـ . ) زیهرپب تسا ,  راوشد  شندـمآ  نییاپ  ناسآ و  نآ  زا  نتفر  الاب  هک  ییدـنلب  زا  جاجح : ـ 
يارب دنک , یم  سوه  هچ  نآ  اب  سفن  ندرک  اهر  تسا و  نآ  تکال  ـث هـ عا سفن بـ ياوهاریز  راذـگماو , شـسوه  اب  ار  سفن  دومرف : یم 

بوکرـس ار  اه  سفن  نیا  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما دشاب ـ . یم  نآ  نامرد  دنک  یم  سوه  هچ  نآ  زا  سفن  نتـشادزاب  تسا و  جنر  ودرد  هیام  نآ 
فرحنم ماجرف  نیرتدب  يوس  هب  ار  امش  دینک , تعاطا  اه  نآ  زا  رگا  دنراد , دوخ  ياه  توهـش  هب  دیدش  شیارگ  اه  سفن  هک  اریز  دینک ,
ینمـشد نادر  يار مـ اریز بـ دینک , رذح  ناتیاه  سوه  زا  دینک , یم  رذح  دوخ  نانمـشدزا  هک  هنوگ  نامه  ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دننک ـ . یم 

هک یتوهش  رایسب  هچ  (ص :)  ادخ ربمایپ  تسین ـ .  هوای )  هدوهیب و  نانخـس   ) ناشیاه نابز  ياه  هدیورد  ناشیاه و  سوه  زا  يوریپ  زا  رتدب 
یپ رد  زارد  یهودـنا  اما  دـیاپن , شیب  یتعاس  هک  یتوهـش  اسب  ع :)   ) یلع ماـما  دروآ ـ . یپ  رد  ینـالوط  یهودـنا  اـما  دـیاپن , شیب  یتعاـس 

. دروآ

 . سفن ياوه  اب  تفلاخم 

تشهب نامهوا  هاگیاج  سپ ,  تشادزاب  سوه  زا  ار  دوخ  سفن  دیـساره و  شراگدرورپ  ربارب  رد  نداتـسیا  زا  هک  یـس  ـا کـ ما و   :. )) نآرق
هدرب نامرف  شناد  زا  , دـنک تفلاخم  دوخ  سوه  اب  هک  ره  تسا ـ .  درخ  شخبافـش  سوه ,  اب  ندرک  تفلاـخم  ع :)   ) یلع ماـما  تسا ـ .)) 

ساسا تسا ـ .  نید  سار  رد  سوه ,  اب  تفلاخم  تسایند ـ .  زا  نتفاـترب  يور  سوه و  اـب  تفلاـخم  ورگ  رد  درخ , زا  يرادـهگن  تسا ـ . 
سفن اب  ینام ـ .  تمالـس  هب  ات  نک ,  تفلاخم  سوه  اب  تسا ـ .  درخ  سار  رد  سوه ,  اب  هزراـبم  تسا ـ .  سفن  ياوه  اـب  تفلاـخم  نید , 

رد تسیچ : ـ  رد  شیاـسآ  هار  هک  شـسرپ  نیا  هـب  خـساپ  رد  ع ـ )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما يریگرارق ـ .  تـسار  هار  رد  اـت  نـک ,  تفلاـخم  دوـخ 
یلع ماما  دور ـ . یم  تشهب  هب  هک  يزور  نیتسخن  رد  دومرف : دـبای ؟ یم  تسد  شیاسآ  هب  یک  هدـنب  سپ ,  دـش : ضرع  سوه  اب  تفلاخم 

ربماـیپ تسا ـ .  ربکا  داـهج  سوه ,  زا  سفن  نتـشادزاب  يوش ـ .  باـیماک  اـت  نک  يراـگزاسان  سوه  اـب  هاوخب و  ییاـمنهار  درخ  زا  (ع :) 
تمحر ادخ  ع :)   ) یل ما عـ ـ ما دنک ـ . اهر  تسا  هدیدن  ار  نآ  هک  يا  هدعو  رطاخ  هب  ار  دقن  توهـش  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  (ص :)  ادـخ

زاب ینامرفان )  توهشزا و   ) رید یلیخ  سفن  نیا  هک  اریز  بوکرس کـنـد , ار  شسفن  ياوه  دتسیا و  زاب  دوخ  توهش  زا  هک  ار  یناسنا  دنک 
رارق لمع  ود  ربارب  رد  ناهگان  هاگره  و  تشاد : ـ  هک  ین  ـ ید يردار  ـف بـ ـصو رد  تسا ـ .  سوه  ینامرفان و  قاتـشم  هراومه  دتـسیا و  یم 

توهـش هک  تسا  یـسک  دـنمدرخ  درک ـ . یم  تفلاخم  ناـمه  اـب  تسارتکیدزن ,  سفن  ياوه  هب  کـی  مادـک  درک  یم  هاـگن  تفرگ ,  یم 
تسا یسک  , دنوادخ هاگشیپ  رد  مدرم  نیر  ـ تر بـ تسا ـ .  هدرم  وا  دوجو  رد  توهش  دیامرف : یم  ناراگزیهرپ ,  فصو  رد  دناریمب ـ . اردوخ 

هار ورهر  ـف  ـصو رد  دـنکفا ـ . جـنر  هب  ار  دوخ  سفن  شترخآ  ندرک  دابآ  يارب  دـناریمب و  ار  دوخ  توهـش  دـنک و  هدـنز  ار  شدرخ  هک 
ـ .  تسا هتـشگ  رازن  رغال و  وا  ربتـس  تشرد و  رکیپ  هک  نادنچ   , تسا هدناریم  ار  شـسفن  هدرک و  هدنز  ار  شیوخ  درخ  ناحبـس : ـ  يادخ 

دمحم لآ  دمحمرب و  ایادـخ , اعد :  رد  (ع )  داج ـ ـس ما  ـ ما تسا ـ . ؟  هدـناریمن  ار  دوخ  توهـش  هک  یـسک  دـسر , دـهز  تقیقح  هب  هنوگچ 
ار یگدنز  یخلت  دندیناهر و  تلفغ  زا  ار  دوخ  دنتـسب و  ناشیا  لد هـ يور  ار بـه  تو  ـهـ ـش رد  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  تسرف و  دورد 
 : تاجان رد مـ دندیزای ـ . تسد  تمالس  هریگتسد  تاجن و  نامسیر  هب  دنتخاس و  دوخ  مرنرتسب  ار  نیمز  ـد و  ندر ـن کـ یر ـیـ ـش دوخ  ماک  هب 

ینمـشد و زاار  ملد  هحفـص  سپ  نم  راک  ـ ـشآ ناهن و  هب  اناد  ییوت  تسوت و  تسد  هب  مناما  ییاـهر و  تسوت و  نآزا  مناـبز  لد و  ایادـخ ,
اهدـنزگ و زا  دوـخ  ناـما  اـب  ارم  ياریپباـه و  سوـه  تاـقلعت  زا  ار  مداـه  نادرگ و نـ شوماـخ  ییوگتـشز  زا  ار  مناـبز  زاـس و  كاـپ  هـنیک 
یناحور و يرکیپ  ارم  امن و  راگزاس  تدوخ  زا  يربنامرف  اب  ار  منوریب  رامگب و  تدوخ  زا  تب  ـ قار ارم بـر مـ نورد  نک و  ظفح  تاـمیالمان 

. امرف اطع  تدوخ  هب  هتسویپ  یتمهو  ینامسآ  یلد 
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 . سفن ياوه  اب  ندیگنج 

اب نمـشد  ود  ندـیگنجدننامه  دـیگنجب , نآ  اـب  مه و  اـب  دـض  ود  تیدـض  نوچ  هـمـ ـت کـنـیـد , ید ـ ـض تو  ـهـ ـش بـا  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
اب نمـشد  هک  گنجب ,  نانچ  نآ  اب  دنک و  یم  شمـصخ  رب  ندمآ  هریچ  يارب  مصخ  هک  نک ,  ییوج  هری  نا چـ سو چـنـ بـر هـ رگیدکی ـ .

كرت رس  رب  دوخ  يا  بـا نـفـس هـ دزاس ـ . روهقم  دوخ , نمـشد  زا  شیپ  اردوخ  سوه  هک  دراد  هفیظو  دنمدرخ  دگنج ـ . یمدوخ  نمـشد 
هک ار  یناسنا  دنک  تمحر  ادخ  دیبای ـ . طلـست  اه  نآ  رب  ات  دـینک , هزرابم  دوخ  ياه  سوه  اب  دـییآ و  هریچ  اه  نآ  رب  ات  دـیزیتسب  اه  تداع 

ياه ماد  زا  دمآ و  هریچ  دوخ  سوهرب  هک  ار  یناسنا  دنک  تمحر  ادخ  درمش ـ . غورد  ار  شیوخ  يوزرآ  دمآ و  هریچ  دوخ  سفن  ياوهرب 
یم نات  هکلهم  نیرتدب  هب  دنشک  دنب  هب  ار  امش  رگا  اریز  دی , نآ هـا بـجـنـگـ زا بـا  ـیـد و  یآ هر  دو چـیـ يا خـ سو هـ بـر هـ تخیرگ ـ .  ایند 

هب ار  وت  دوش و  طلـسم  وـت  رب  دریگ , تردـق  رگا  اریز  يآ ,  هریچ  دریگ , تردـق  نآ  عـلو  هک  نآ  زا  شی  پـ دو , تو خـ ـهـ ـش بـر  دـنزادنا ـ .
 . ینک یگداتسیا  شربارب  رد  یناوتنو  دشکب  دوخ  لابند 

 . تسا توهش  اب  تفلاخم  رد  يراگتسر 

ندرورپ تساه و  تذـل  زا  نآ  نتـشادهگن  اب  سفن  هب  ندرک  ـت  مد خـ روآ ـ . يور  نآ  هب  دوخ , سفن  هب  ندرک  تشپ  اب  ع :)   ) یلع ماما   ـ
توهش هک  ره  تسا ـ .  سفن  تاجن  ثعاب  اهراک  نیا  تساه و  تعاطو  اه  تدابع  هب  نآ  زا  ندیشک  راک  اه و  تمکح  اه و  شناد  اب  نآ 

رد سفن ,  يراگتـسر  تسا ـ .  توهـش  اـب  تفلاـخم  رد  يراگتـسر ,  تسا ـ .  هتفاـی  تسد  دوخ  يراگتـسر  هب  دزاـسن , هدروآرب  ار  دوـخ 
رگنب تسا ,  رت  تسرد  رتهب و  کی  مادک  یتسنادـن  هک  دـمآ  شیپ  تیارب  راک  ود  هاگره  ع :)   ) مظاک ما  ـ ما تسا ـ .  نآ  اب  ندرک  تفلاخم 
هتفهن رایـسب  باوص  تسفن  ياوه  اب  ندرک  تفلاخم  رد  اریز  نک ,  تفلاخم  نامه  اب  تسا ,  رتکیدزنوت  سوه  هب  اه  نآ  زا  کی  مادـک  هک 

 . تسا

. درخ رب  سوه  ندمآ  هریچ 

تلع دنک ـ . یم  هابتار  درخ  نید و  سوه ,  ندـمآ  هریچ  ددرگ ـ . تسـس  شا  هدارا  دوش , دـنمورین  شـسفن  ياوه  هک  ره  ع :)   ) یلع ماما   ـ
هک ره  ددرگ ـ . طلسم  وا  رب  ناطیـش  دراپـس , سوه  تسد  هب  ار  دوخ  مامز  هک  ره  تسا ـ .  یناسفن  ياه  شهاوخ  ندمآ  هریچ  يدب ,  رش و 
ره رب  (ص :)  ادخ ربمایپ  دراد ـ . هبلغ  یهارمگ  سوه و  نوچ  دنکدنا , شتآ  زا  ناگتـسر  دنامن ـ . ملاس  شـسفن  , دـیآ هریچ  وا  رب  شتوهش 

توهـش ریجنز  هب  هتـسب  هک  يدرخ  ره  رب  ع :)   ) یلع ماما  دـنک ـ . لزنم  نآ  رد  ییاسراپ  هک  تسا  مارح  دـشاب , اه  توهـش  هتفیـش  هک  یلد 
رد هک  تسا  مارح  دشاب , هتفرگ  مارآ  اه  توهـش  هب  هک  یلد  ره  رب  (ص :)  ادخ ربمایپ  دوش ـ .  دـنم  هرهب  تمکح  زا  هک  تسا  مارح  دـشاب ,

شیوخ توهـش  ربنامرف  هک  یـسک  دوش ـ . اوسر  دیآ , هریچ  شدرخرب  وا  سوه  هک  ره  ع :)   ) یلع ماما  دنک ـ . شدرگ  اه  نامـسآ  توکلم 
ندـش هتخورفارب  دـنکفا ـ . یم  تکـاله  هب  درب و  یم  نیب  زا  ار  هاـنگ  زا  تینوصم  توهـش ,  ندـمآ  هریچ  دوش ـ . زوریپ  وا  رب  سوه  دـشاب ,
هدنیآ تسا و  هدیهوکن  ایند ) رد  ای   ) اه نآ  لاح  اریز  امشرب , اه  توهش  ندش  مکاح  زا  راهنز  دوش ـ . یم  ناج  ندش  فلت  ثعاب  توهش , 

هک تسا  یـسک  مدرم ,  نیرت  تخبروش  دزاس ـ . یمن  هابت  توهـش ,  ندمآ  هریچ  زج  يزیچ  ار  يراگزیهرپ  میخو ـ .  ترخآ )  رد  ای   ) ناش
رددـنوادخ (ص : ـ )  ربمایپ تثعب  هرا  ـ برد دزاـس ـ . هاـبت  ار  دوخ  ترخآ  دوشطلـسم و  وا  رب  شیاـیند  هجیتن  رد  دـیآ و  هریچ  وا  رب  شـسوه 

دوخ هتخابلد  ار  نانآ  اه  سوه  دـندز  یماپ  تسد و  داـسف  هنت و  رد فـ ـد و  ندو نادرگرـس بـ هارمگ و  مدرم  هک  تخیگنارب  ار  وا  يراـگزور 
هاوخلد يا  هدـنب  چـیه  دـنگوس  ملالج  تزع و  هب  دـیامرف : یم  لجوزع  دـنوادخ  (ص :)  ادـخ ربمای  پـ دوب ـ . هدرب  ناشرد  هب  هار  زا  هدرک و 
لوغـشم نآ  هب  ار  شلد  منک و  ناماسبان  يو  رب  ار  شیایند  مزاـس و  ناـشیرپ  ار  وا  راـک  هک  نیا  رگم  درادـن , مدـقم  نم  هاوخلد  رب  ار  دوخ 
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 . ما هدرکردقم  شیارب  هچ  نامه  رگم  مهدن ,  وا  هب  ایند  زا  منادرگ و 

 . سوه رب  درخ  ندمآ  هریچ 

هب دوخ  درخ  اب  ناـشوپب و  يراـبدرب  اـب  ار  دوخ  ياـه  بیع  سپ  نارب  يریـشمش  درخ  تسا و  ناـشوپ  يا  هدرپ  يراـبدرب  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
رادتـسود هک  ره  درک ـ . راـهم  ار  شا  یناـسفن  ياـه  هزیگنا  تشگ و  هریچ  شیوخ  سوه  رب  هک  نآ  دـش , راگتـسر  ورب ـ . تسوـه  گـنج 

راد و هگن  سوه  رطخ  زا  ار  تدوخ   , لقع ییامنهار  اب  (ع :)  رقاب ما  ـ ما دیآ ـ . هریچ  شیوخ  سوه  رب  دیاب  تسا ,  دـنلب  تاجرد  هب  ندیـسر 
, دـنادرگن لماک  ار  نامیا  تقیقح  زگره  هدـنب  ع :)   ) یلع ماـما  نک ـ .  یگداتـسیا  شناد ,  زا  ییوجهراـب  سفن  ياوه  یگریچ  ماـگنه  رد 

ـ . دنیزگرب شنید  رب  ار  دوخ  توهـش  هک  هاگ  نآ  رگم  دتفین , تکاله  هب  زگره  دـهد و  حـیجرت  دوخ  سوه  رب  ار  شنید  هک  هاگ  نآ  رگم 
اب تسا و  ریگولج  ار  دوخ  توهش  تسا و  هریچ  شیوخ  سفن  رب  هک  یسک  ندرک  رذح  نوچمه  دیـشاب , رذحرب  ادخ , ناگدنب  يا  پـس , 

دیذـل ياهاذـغ  ندـیزگرب  هب  ارم  عمط  يدـنمزآ و  دـیآ و  هریچ  نم  رب  نم  سوه  اوه و  هک  تاـهیه  ـیـکـن ,  لو درگن ـ . یم  شدرخ  هدـید 
وا دناسر  يرا  ربارب نـفـسـش یـ رد  ار  وا  ادخ  هک  تسا  یسک  وا  هاگـشیپ  رد  دنوادخ  ناگدنب  نیرتبوبحم  زا  ادخ , ناگد  يا بـنـ دناشکب ـ .
اوه ندودز  وا , لدع  ماگ  نیتسخنو  هدرک  تلادع  زا  يوریپ  هب  مزلم  ار  نتـشیوخ  تسا ,  نیمز  راوتـسا  ياه  هیاپ  ادخ و  نید  ياه  ندعمزا 

 . تسا دوخ  سفن  زا  سوه  و 

. دوش زوریپ  دوخ  سوه  رب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتیوق 

هک تسا  یـسک   , مدرم نیرتعاجـش  (ص :)  ادخ ربمایپ  تسا ـ .  هدیـسر  يدنمروز  جوا  هب  دوش , روزدوخ  سفن  رب  هک  ره  ع :)   ) یلع ماما   ـ
حتف ار  يرهـش  ییاهنت  هب  هک  تسا  یـسک  زا  رتدـنمورین  دوش , زوریپ  دوخ  سوه  رب  هک  یـسک  ع :)   ) نامیل ـ ـس دـیآ ـ . هریچ  دوخ  سوه  رب 
یسک ناولهپ  (ص :)  ادخ ربما  پـیـ دوش ـ . روز  شـسفن  ياوه  رب  دوخ  شناد  اب  هک  تسا  یـسک   , مدرم نیرتدنمروز  ع :)   ) یلع ماما  دنک ـ .
يدرم نانآ  ناـیم  رد  هک  درک  دروخرب  يا  هد  بـه عـ دوش ـ . روز  دوخ  سفن  رب  هک  تسا  یـسک  ناولهپ  هکلب  دوش , روز  مدرم  رب  هک  تسین 
میوگب امـش  هب  ایآ  دومرف : (ص )  ربمایپ دندرک  یم  بجعت  وا  يورین )   ) زا مدرم  دو و  ناناولهپ بـ گنـس  مان  هب  یگنـس  ندرک  دنلب  لاح  رد 

دوـخ و ناطیـش  رب  دـیآ و  هریچ  دوـخ  سفن  رب  دزرو و  يراـبدرب  وا  دـهد و  مانـشد  ار  وا  يرگید  هک  يدرم  تسیک ,  درم  نیا  زا  رتـناولهپ 
. دنک هبلغ  وا  ناطیش 

. دنک یم  ناوتان  ار  توهش  هک  هچ  نآ 

راوخ ار  اه  توهـش  , دـشاب لـماک  شدرخ  هک  یـسک  دوش ـ . یم  رتناوتاـن  توهـش  ددرگ , رتیوق  درخو )  ) تمکح هچ  ره  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
یتساک  , توهش دریذپ , لامک  درخ  هاگره  دریگ ـ . یتساک  نآ )  هب   ) توهش دوش , دایز  يزیچ )  هب  ندیـسر  رد   ) ییاناوت هاگره  درامش ـ .

يا پـس ,  ددرگ ـ . جرا  یب  وا  رظن  رد  شیاه  توهش  دهن , جرا  ار  نتـشیوخ  هک  ره  دنک ـ . یم  ناوتان  ار  توهـش  يرادنتـشیوخ ,  دریگ ـ .
ایند هب  دهزو  هتخاس  لوغـشم  ار  وا  لد  داعم ) ادبم و  هرابرد   ) ندیـشیدنا هک  يدنمدرخ  ياورپ  نوچمه  دـینکاورپ , ادـخ  زا  ادـخ , ناگدـنب 
دوب یهاوخ  ربق  نکاس  وت  هک  شاب ,  هتـشاد  دای  هب  دومرف :  یحو  ع )   ) یـسوم هب  لاع  ـد مـتـ نواد خـ تسا ـ .  هتفرگ  ار  شیاه  توهـش  ولج 
دای زا  ار  اه  تذل  دشاب , هتشاد  تسود  ار  راگدنام  يارس  هک  ره  ع :)   ) یلع ماما  دراد ـ . یم  زاباه  توهـش  يرایـسب  زا  ار  وت  يروآدای  نیا 
فک زا  یتمعن  ره  دیآ و  یم  رس  هب  یتذلره  هک  شاب  هتشاد  دای  هب  هراوم  هـ دشوپ ـ . مشچ  اه  توهشزا  دشاب , تشهب  قاتشم  هک  ره  درب ـ .
ندرب نـیب  زا  توهــش و  ندودز  تـمعن و  یگدــنیاپ  رد  يروآداـی  نـیا  اریز  دو , ـ ــش فر مـی  ـ طر ـی بـ یـال يراــتفرگ و بـ ره  دور و  یم 

. دشاب یم  رتراوازس  وزرآ  هب  ندیسر  هودنا و  مغ و  نتخاس  فرطرب  رد  رتکیدزن و  شیاشگ  هب  تسا و  رترثؤم  یشکندر  گـ
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. دنک یم  تیوقت  ار  درخ  هچ  نآ 

هک یماگنه  یناه  نب  حیرش  هب  شراف  رد سـ يوش ـ .  يزوریپ  ات  نک ,  یگداتـسیا  نآ  ربارب  رد  سفن  ندرک  بوکرـس  اب  ع :)   ) یلع ماما   ـ
زا ار  دوخ  سفن  دـنیاشوخان , يرما  اـب  ندـش  هجاوم  سر  زا تـ ـر  گا ناد کـه  بـ دومرف : درک , ماـش  يوس  هب  دوـخ  یمازعا  هاپـس  رـالاس  ار  وا 

ار نآ  ریگب و  ار  دوخ  سفن  ولج  سپ  دنناشک  یناوارف  ياه  نایز  يوس  هب  ار  وتاه  سوه  يرادن ,  زاب  دراد  یم  تسود  هچ  نآ  زا  يرایـسب 
ار وا  دنوادخ ) فطل  و   ) يرادهگن هک  یسک  دتسیا , زاب  توهش  زا  هنوگچ  دوش ـ . وت  رادربنامرف  ات  راد , زاب  تدوخ  زا  ار  تسفن  راد ـ . زاب 

. ؟ دشاب هدرکن  يرای 

 . تساه توهش  كرت  اه  تعاط  نیرترب 

, اه تعاط  نیرترب  تسا ـ .  يراـگزیهرپ  سار  رد  توهـش  كرت  تساـه ـ .  توهـش  زا  ندرک  يرود   , ییاـسراپ نیرترب  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
مشخ ـتـی  قو هـر کـس  ع :)   ) قدا ما صـ ـ ما تسا ـ .  تداع  نیرتابیز  تدابع و  نیرترب  اه , توهش  كرت  تساه ـ .  تذل  زا  ندرک  يرود 
شتآ رب  ار  وا  رکیپ  دـنوادخ  دـنک , يرادنتـشیوخ  دـنک  یم  ار  يزیچ  سوهای  دـسرت و  یم  ای  دـنک  یم  ادـیپ  تبغر  يزیچ  هب  ای  دریگ  یم 

 , مدرم نیرتهب  دیبای ـ . تسد  دـنلب  تاجرد  هب  ات  دـیزاس , كاپ  اه  توهـش  یگدولآزا  ار  دوخ  ياه  ناج  ع :)   ) یلع ماما  دـنادرگ ـ . مارح 
. دزاس دونشخ  ار  شراگدرورپ  دنک و  بوکرس  ار  شیوخ  مشخ  دنادرگ و  كاپ  اه  توهش  زا  اردوخ  ناج  هک  تسا  یسک 

. دوش راکشآ  شدرخ  دنک  هبلغ  دوخ  توهش  رب  هک  ره 

يوش لقع  رادرایتخا  ات  ناسر ,  يرای  سوه  ربارب  رد  ار  درخ  ددرگ ـ . راکشآ  شدرخ  دیآ , بلاغدوخ  توهش  رب  هک  ره  ع :)   ) یلع ماما   ـ
ناطیش دهن , شیاپ  ریز  ار  دوخ  توهـش  هک  ره  تسا و  دنمدوس  ملع  نیا  دیآ , هریچ  شـسفن  ياوهرب  وا  ملع  هکره  (ص :)  ادخ ربما  پـیـ  ـ .

ات يآ ,  هریچ  توهش  رب  دوب ـ . دهاوخن  دوخ  درخ  رادرایتخا  دشابن , دوخ  توهشرادرایتخا  هک  یسک  ع :)   ) یلع ماما  دزیرگب ـ . وا  هیاس  زا 
اب تمکح ,  توهـش و  دوش ـ . یمن  نیـشنمه   , توهـش اب  تمکح  یلد  چیه  رد  تسین ـ .  یلقع  توهـش ,  اب  دوش ـ . لماک  تیارب  تمکح 

. دنوش یمن  عمج  مه 

. دوش دوخ  سفن  رادرایتخادنک  هبلغ  دوخ  توهش  رب  هک  ره 

ـ .  هدـش كاله  دوخ , لاح  هب  نآ  هدـننک  اـهر  تسا و  نآ )   ) کـلام اـه  تذـل  ياـه  هزیگنا  زادوخ  سفن  هدـنرادهاگن  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
 . تسا سفنرب  یهاشداپ  یهاشداپ ,  نیرتگرزب  تسا ـ .  یهاشداپ  نیرتالاب  نآ ,  رب  یهاشداپ  تسا و  تکاله  نیرتگرزب  توهـش  یگریچ 
رب شسفن  هک  ره  دریگ  الاب  شراک  , دوش طلسم  دو  هـر کـه بـر نـفـس خـ دشابن ـ . ریما  وا  رب  سوه  هک  تسا  یسک  ناریما ,  نیرتدنمجرا   ـ

سوه کلام  دوشن و  بلاغ  وا  رب  شسفن  دنک و  هبلغدوخ  سفن  رب  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  دوش ـ . تسپ  شتلزنم  ردق و  ددرگ , طلـسم  وا 
. دوش یم  لصاح  توهش  ربطلست  اب  یبیع ,  ره  زا  یگتساریپ  دشابن ـ . وا  کلام  شسوه  دشاب و  دوخ 

. دنک یم  ور  وا  هب  ریزگانایند  دوش  هریچ  دوخ  سوه  رب  هک  ره 

حی ـ جر شدو تـ هاو خـ ـخـ لد ارم بـر  هاوخلد  يا  هدنب  چیه  هک  ملالج  تزع و  هب  دنگوس  دـیامرف : یم  لجوزع  دـنوادخ  (ص :)  ادـخ ربمایپ   ـ
ره تراجت  سپ  رد  منادرگوا و  يزور  نماـض  ار  اـه  ـیـن  مز اـه و  نامـسآ  مراـمگب و  وا  زا  یناـبهگن  هب  ار  مناگتـشرف  هک  نیا  رگمدـهدن 

ولع و لـالجو و  تزع  هب  دـیامرف : یم  لا  ياد مـتـعـ خـ دروآور ـ . وا  هب  هنـالیلذ )  اـی   ) دوـخ لـیم  مغر  هب  اـیند  مشاـب و  وا  رکف  هب  يرجاـت 
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ولج رد  ار  وا  لجا  هک  نیا  رگم  دـهدن , حـیجرت  شدوخ  تساوخ  رب  ارم  تساوخ  يا  هدـنب  چـیه  هک  دـنگوس , دوخ  ماـقم  يدـنلب  هوکش و 
ياد خـ ع :)   ) ما عـلـی ـ ما مشاب ـ .  وا  رکف  هب  يرجاـت  ره  تراـجت  سپ  زا  منک و  شیزور  نماـض  ار  نیمز  نامـسآ و  مراد و  هگن  وا  مشچ 

هجوتم ار  وا  مغ  مه و  هک  نیا  رگم  دنیزگنرب , شدو  هاو خـ ـخـ لد رب  ارم  هاوخلد  يا  هدنب  چیه  هک  متزع  هب  دـنگوس  دـیا : ـ مر لا مـی فـ مـتـعـ
. دنک ور  وا  هب  هنالیلذ )  ای   ) دوخ لیم  مغر  هب  ایند  مزاس و  وا  يزور  نماض  ار  نیمز  اه و  نامـسآو  منادرگ  رگناوت  ار  شلد  منک و  ترخآ 

ینمؤم هدنب  چیه  هک  دن , ـ گو ـ ـس مهاگیاج  يدنلب  هوکـشو و  تمظع  لالج و  تزع و  هب  دـیامرف : یم  لجوزع  دـنواد  خـ ـر(ع :)  قا ما بـ ـ ما  ـ
فورـصم ار  شمغ  مه و  مشخب و  سفن  يانغ  وا  هب  ـن کـه  یا مـگـر  درادن , مدـقم  شدوخ  تساوخرب  ارم  تساوخ  ایند  روما  زا  يزیچ  رد 

یم لجوز  ـد عـ نواد خـ مشاب ـ .  وا  رکف  هب  يرجات  ره  تراجت  سپ  زا  مهد و  رارق  وا  يزور  نماض  ار  نیمز  اه و  نامـسآ  مزاـس و  ترخآ 
رگم دنیزگنرب , شدوخ  تساوخ  رب  ارم  تساوخ  يا  هدـن  چـیه بـ هک  دـنگوس , مماقم  يدـنلب  ولع و  تمظع و  لالج و  تزع و  هب  دـیامرف :

وا رکف  هب  يرجاـت  ره  تراـجت  سپ  رد  منادرگ و  شیزور  نماـض  ار  نیمز  اـه و  نامـسآ  منک و  هار  هب  ور  ار  وا  یگدـنز  لغـش و  هک  نیا 
تزع و هب  دن  ـ گو ـ ـس دـیامرف : یم  لجوزع  دـنوادخ  ماشه ,  يا  مکح :,  نب  ماشه  هب  ترـضح  نآ  ياهدـنپ  زا  ع )   ) ـم ظا ما کـ ـ ما مشاب ـ . 

ترخآ هجوتم  ار  شمغو  مه  مشخب و  سفن  يانغ  وا  هب  هک  نیا  رگم  دـنیزگنرب , دوخ  تساوخ  رب  ارم  تساوخ  يا  هدـنب  چـیه  هک  ملـالج 
 . مشاب وا  رکف  هب  يرجات  ره  تراجت  سپ  زا  مهد و  رارق  شیزور  نماض  ار  نیمز  اه و  نامـسآ  منک و  هار  هب  ور  ار  وا  راب  راک و  منادرگ و 

. دنک یم  رتدنمورین  شندروآرب  تسا و  رت  هدننکدوبان  شیارب   , توهش نتشادزاب  ع :)   ) یلع ماما   ـ

 . تناما

 . تناما

تسه زین )  ) یسک نانآ  زا  دنادرگ و  یمرب  وت  هب  ار  نآ  يراذگ  تناما  هب  شدزن  يرتش  راب  رگا  هک  تسا  یسک  باتک  لها  زا  و   :. )) نآرق
هک تسا  ببس  نادب  نیا  یتسیا  يو بـه پـا  سـر )  ) ـا بـر مئاد هک  نآ  رگم  دنادرگ , یمنزاب  وت  هب  ار  نآ  يراپس  تناما  وا  هب  يرانید  رگا  هک 
یم مه  ناشدوخ  هک  نیا  اب  دندنب , یم  غورد  ادخ  رب  تسین و  یهار  ام  نایز  رب  دنرادن  ینامـسآ  باتک  هک  یناسک  دروم  رد  دـنتفگ : نانآ 

زا لاعتم  دنوادخ  هک  نیا  رگم  تسا ,  صیرح  تناما  ندـنادرگ  زاب  هب  دوش  مولعم  هک  تسین  يا  هدـنب  چـیه  (ص :)  ادـخ ربمایپ  دـنناد ـ .))
یم صرح  نآ  ندنادرگزاب  يارب  هک  دنادب  لاعت  دـنوادخ مـ دـشاب و  هدـنادرگنرب  ار  تناما  دریمب و  رگا  سپ ,  دـنک  تناما  يادا  وا  فرط 

تـسا هدرک  تنایخ  وت  هب  هک  یـسک  هب  دـنک ـ . ادا  وا  بناـجزا  ار  تناـما  نآ  هک  دراـمگب  ار  یـسک  شگرم  زا  دـعب  دـنوادخ  تسا ,  هدز 
ار (( 2  )) يا هیامرس  هک  یـسک  دنا و  هدرپس  وا  هبار  يا  هعیدو  هک  یـسک  ع :)   ) قداص ماما  دوب ـ . یهاوخ  وا  نوچ  مه  وت  هک  نکم  تنایخ 

دوش هدرپس  هعیدو  مسر  هب  هک  یعاتم  ره  تسین ـ .)  نانآ  هدهع  هب  ناوات  نامضو و   ) دنتـسه نیما  دنا  هتـشاذگ  شرایتخا  رد  تراجت  يارب 
ـ .  تسین وا  ندرگ  رب  یناواـت  دریگرارق , نیما  هک  یـسک  (ص :)  ادـخ ربماـیپ  درادـن ـ . ناواـت  دـشابن , هرقن )  ـالط و  سنج  زا   ) هنومـضم و 
یم يا  هیراـع  هک  یـسک  زین  و  تسین ,  شا  هدـهع  هب  ناواـت  دـنکن , تناـیخ  نآ  رد  هچناـنچ  دوش  یم  هدرپـس  وا  هب  يا  هعیدو  هک  ـی  ـس کـ

. دشاب یمن  شا  هدهع  هب  یناوات  دنکن , تنایخ  نآ  رد  هک  یتروص  رددریگ 

. دنوادخ ياه  هدرپس 

هب ار  دوخ  یهن  رما و  ياه  هدرپس  داد و  رارق  شیوخ  یحو  نارادتناما  اج  نآ  رد  نانآ  دنوادخ  : ـ  ناگتشرف فصو  رد  ع ـ )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
شود هب  لسن  هب  لسن  دوب  هدش  هدرپس  نانآ  هب  هک  ار  دنوادخ  ياه  مایپ  نار : ـ  ـبـ ما ـیـف پـیـ ـصو رد  داتـسرف ـ . ناربمایپ  يارب  نانآ  هلیـسو 

زا ار  شیرادساپ  هک  اروا  باتک  دیـسرتب و  ادخ  زا  مدرم ,  يا  دش ـ . لماک  مامت و  وا  تجح  (ص ,)  دمحمام ربمایپ  اب  هک  نآ  ات  دندیـشک ,
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هدوهیب ار  امـش  كاپ  دنوادخ  هک  اریز  دـینک , تظفاحم  تسا  هدرپس  امـش  دزن  هعیدو  هب  هک  ار  شقوقح  دـیراد و  ساپ  تسا  هتـساوخ  امش 
یم نم  زا  هک  یمارگو  دنمـشزرا  زی  ـتـیـن چـ ـس نـخـ ـا , یاد خـ تسا ـ .  هدرکن  ناتیاهر  فیلکت )  هفیظو و  نودـب  ) دوخ لاـح  هب  هدـیرفاین و 
یم زاب  نم  زا  هک  دشاب  يا  هدرپس  نیتسخن  نم  ناج  يا  هدرپس  هعیدو  دز مـن بـه  ـی کـه نـ یا زا نـعـمـت هـ دـشاب و  نم  یمارگ  ناج  يریگ 

داد .! تاجن  ار  وا  نآ  هطساو  هب  يزور  هک  نیا  رگم  درپسن , هعیدو  هب  يدرخ  یناسنا  چیه  هب  دنوادخ  یناتس ـ .! 

لاح رد  مراد کـه  ـت  لا وا مـسـ زا  مراپس و  یمادخ  هب  ار  وت  يایند  نید و  ع : ـ )   ) نسح شراوگرزب  دنزرف  هب  دوخ  شـشرافس  نایا  رد پـ  ـ
 . ثرا مالسلاو .  دنز , مقر  وت  ياربار  تشونرس  نیرتوکین  ترخآ ,  ایند و  رد  هدنیآ و  و 

 . ثرا

هراشا

ود زا  و )  ) ـتـر خد نا )  ـ ثراو همه   ) رگا تسا و  رتخد  ود  مهس  دننام  رسپ  مهس  : دنک یم  شرافـس  ناتنادنزرف  هرابرد  امـش  هب  ادخ   :. )) نآرق
ره يارب  تسوا و  نآ  زا  ثاریم  زا  یمین  دـشاب  یکی  درب ) یم  ثرا  هک  يرتخد   ) رگاو تسا  كرتام  موس  ود  ناـنآ  مهـس  دـندوب  رتشیب  نت 

رگا یلو  دـشاب , هتـشاد  يدـنزرف  یفوتم )   ) هک تسا  یتروص  رد  نیا  ـت  ـسا كر  ـ تا ـ مزا مشـش  کـی  یفوتم )   ) يو رداـم  ردـپ و  زا  کـی 
وا ـر  گا و  درب ) یم  ردـپ  ار  هیقب  و   ) تسا موـس  کـی  شرداـم  يارب  دـنرب , ثرا  وا  زا  شرداـم  ردـپ و  اـهن ) تـ  ) ـد و ـشا هتـشادن بـ يدـنزرف 

ینید ای  هدرک  شرافس  ناد  وا بـ ـت کـه  سا یتیـصو  ماجنا  زا  سپ  اه ) نیا  همه  هتبلا  ,) درب یم  مشـش  کی  شردام  دشاب , هتـشاد  ـی  ناردار بـ
, ادخ بناج  زا  تسا  يا  هضیرف  نیا )   ) دنرتدنمدوس يار شـمـا  ماد یـک بـ ناتنادنزرف کـ ناردپ و  دیناد  یمن  امـش  دوش ) انثتـسا  دیاب  هک  )

لوـسر مدـش و  راـمیب  نم  هک :  تسا  هدـش  لـقن  هّللادـبع  نب  رباـج  زا  ناـیبلا :  عـمجم  رد  یـسربط  تسا ـ .))  میکح  ياـناد  دـنوادخ  اریز 
تفرگ و وضو  تساوخ و  بآ  يرادـقم  ربماـیپ  متفر  شوه  زا  نم  ماـگنه  نیارد  دـندمآ  نم  تداـیع  هب  هداـیپ  ياـپ  رکبوبا  و  (ص )  ادـخ

شوماخ ادـخ  لوسر  منک ؟  هچ  دوخ  لاوما  اـب  ادـخ , لوسر  يا  مدرک :  ضرع  مدـمآ  شوه  هب  نم  دیـشاپ و  نم  يور  ار  نآ  زا  يرادـقم 
هدـش لزان  رعاش , ناسح  ردارب  نمحرلادـبع ,  هرابرد  هیآ  نیا  : دـنا هتفگ  یـضع  بـ دـش . لزان  نم  هرابرد  ثیراوم  هیآ  ناـمز  نیا  ردو  دـنام 

دوخ يارب  ار  وا  لاوما  دـندمآ و  ناـثراو  تشاذـگ  یقاـب  دوخ  زا  ردارب  جـنپ  رـسمه و  کـی  تشذـگرد و  يو  هک  دوب  نآ  شتلع  تسا و 
ار ثیراوم  هیآ  دنوادخ  ماگنه  نیا  رد  درک  تیاکش  ادخ  لوسر  هب  عوضوم  نیا  زا  نمحرلادبع  نز  دندادن  يزیچ  شرسمه  هب  ودنتـشادرب 

صوصخم تیصو  تشاد و  قلعت  یفوتم )   ) نادنزرف هب  ثاریم  دنا : هت  بـعـضـی هـم گـفـ تسا .  هدش  تیاور  يدسزا  لوق  نیا  داتـسرفورف 
تـسیاب یمد  ـ ـسر شنادـنواشیوخ بـ نیدـلاو و  هب  وا  لاوما  زا  يزیچ  تساوخ  یم  یفوتم  هچنانچ  ینعی   ) دوب نادـنواشیو  ـ خو رداـم  ردـپ و 
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هک دشن  یضار  دنوادخ  دومر : فـ (ص )  اد لو خـ ـ سر سپ  داتسرف  ورف  ار  ثیراوم  هیآ  درک و  یغلم  ار  نوناق  نیا  دنوادخ  اما  دنک ,) تیصو 
ره قح  تفرگ و  هدـهع  هب  اصخـش  ار  كرتام  میـسقت  عوضوم  هکلب  دراذـگاو , لسر  يربمایپ مـ ای  برقم  يا  هتـشرف  هب  ار  ثرا  نییعت  راک 

ياپ هملـس  ینب  هارمه  هبرکبوباو  (ص )  ادخ لو  ـ ـسر هّللاد :  ـر بـن عـبـ با جـ تسا ـ .  هدش  لقن  سابع  نبازا  لوق  نیا  داد  وا  هب  ار  يرادـقح 
نآ تفرگ و  وضو  تساوخ و  بآ  يرادقم  اذـل , منک  یمن  كرد  ار  يزیچ  نم  هک  دـش  هجوتم  (ص )  ربما دـندمآ پـیـ نم  تدایع  هب  هدایپ 

ماگنه نیا  رد  منک ؟  هچ  ملاوما  اب  دیهد  یم  روتـسد  ادخ , لوسر  يا  مدرک :  ضرع  مدمآ  دوخ  هب  نم  دیـشاپ و  نم  تروص  هب  ار  نآ  هاگ 
: ـ  تسا رتخد  ربارب  ود  رسپ  ثرالا  مهـس  ارچ  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  ع ـ )   ) قداص ما  ـ ما 3 ـ .))  (()) هّللا مکیصوی  : )) دش لزان  هیآ  نیا 

تسا هدش  هتـشاذگ  اهدرم  هدهع  هب  اه  نیا  هکلب  هلقاع )  دروم  رد   ) يا هید  تخادرپ  هن  يا و  هقفن  هن  تسا  بجاو  يداهج  نز نـه  رب  نوچ 
یگدنز هنیزه  نی  ـ ما تـ  ) يا هن نـفـقـه  تسوا ,  هدهع  رب  يداهج  هن  نز  نوچ  لاؤس : ـ  نیمه  هب  ـخ  ـسا ردز پـ نـیـ ع ـ )   ) ير ـکـ ـس ما عـ ـ ما  ـ .

نم هب  البق  متفگ :  ملد  رد  دـیو ) يوار مـی گـ  . ) تسا هدـش  هتـشاذگ  اهدرم  هدـهع  هب  فیاظو  نیا  هکلب  هلقاع )  دروم  رد   ) يا هید  هن  و  ( 
ور (ع )  دمحم وبا  داد  وا  هب  ار  باوج  نیمه  زین  ناشیا  درک و  ع )   ) قداص ترـض  زا حـ ار  لاؤس  نیمه  اجوعلا  یبا  نبا  هک  دوب  هدـش  هتفگ 
رد نـیـز  ـا(ع ـ )  ـضر ما  ـ ما تسا ـ .!  یکی  اـم  همه  خـساپ  تسا و  اـجوعلا  یبا  نبا  لاؤـس  لاؤـس  نیا   , تسا تسرد  دوـمرف : درک و  نـم  هـب 
یم دنک , جاودزا  نوچ  نز  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدادا  ـ هدر مهس مـ فصن  نانز  هب  ثاریم  زا  هک  نیا  تلع  شسرپ : ـ  نیم  ـخ بـه هـ ـسا پـ

, دشاب یم  نز  مهس  ربارب  ود  درم  مهس  هک  نیا  رگید  تلع  تسا و  هدش  هدوزفا  اهدرم  مهس  رب  تهج  نیمه  هب  تسا  هدنهد  درم  یلو  دریگ 
شا نیماـت کـنـد و نـفـقـه  ار  وا  شاـعم  روـما  تسا  فـلکم  درم  تـسا و  درم  تلاـفک  تـحت  دـنک  ادـیپ  جاـیتحارگا  نز  هـک  ـت  ـسا نـیا 
نیا هب  دزادرپب  اروا  هقفندوش  جاتحم  درم  هک  ـی  ترو ـ ـص رد  دراد  هفیظو  هن  دـنک و  نیمات  ار  درم  شاعم  تسا  فلکم  هن  نز  اـما  دزادرپبار ,

, دنتـسه نانز  میق  نادرم  : )) دیامرف یم  هک  تسا  لجوزع  يادخ  نخـس  نیاو  تسا  هدوزفا  اهدرم  مهـس  رب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  لیالد 
دوخ لاوما  زا  نادرم )   ) هک تسا  ببـس  نادب  زین )  ) هداد و يرترب  رگید  یخربرب  ار  اه ) ناسنا   ) نانآ زا  یـضعب  دـنواد  هک خـ ببـس  نادـب 

تسا هدومرفررقم  نز  يارب  دنوادخ  هک  يا  هیرهم  رطاخ  هب  شسرپ : ـ  نی  ـخ بـه هـمـ سا رد پـ زا  بـ ع ـ )   ) قدا ما صـ ـ ما دننک ـ .)) یم  هنیزه 
ياراد هک  تسا  هدرک  يریصقت  هچ  هراچیب  فیعـض و  نز  نیا  تفگ :  لوحا  نامعن )  نب  دمحم   ) هب اجوعلا  یبا  نبا  ملاس :  ما بـن  ـ ـش هـ  ـ .
قداص ترضح  يارب  ار  نخس  نیا  نم  دیوگ : یم  لوحا  دشاب ؟ هتـشاد  مهـس  ود  رادلام  تفلک  ندرگ  درم  اما  دشاب , ثرازا )   ) مهـس کی 
بجاو وا  رب  يا  هقفن  هن  تسا و  هلقاـعدروم )  رد   ) يا هید  تخادر  ـف بـه پـ ظو نز نـه مـ نیا کـه  رطاـخ  هـب  دوـمرف : ماـما  مـتفگ  زاـب  (ع ) 

مهـس و ود  درم  يارب  لیلد  نیا  هب  تسا  درم  هدـهع  هب  همه  فیاـظو  نیا  و  درمـشرب ـ  ار  رگید  دروم  دـنچ  ترـضح  يدا ـ  هن جـهـ تسا و 
رارق ینعی  ثرا ـ  هک  دسر  بـه نـظـر مـی  ثرا .:  شیادیپ  1 ـ  لصف .:  دنچ  رد  یملع  یثحب  تسا .  هدش  هتفرگ  رظن  رد  مهس  کی  نز  يارب 
هتبلا تسا  هدوب  یناسنا  هعماج  رد  لوادـتم  نیناوق  اه و  تنـس  نیر  زا کـهـن تـ یکی  هدـنز ـ  دارفا  یخرب  تیکلام  رد  تیم  كرتاـم  نتفرگ 

هیـضق تیهام  رما و  تعیبطدنناسر  یمن  يرای  نآ  شیادیپ  اشنم  هب  نتفای  تسد  رد  ار  ام  دـشاب  یم  ام  رایت  ـ خا رد  هک  یللم  ماوقا و  خـیراوت 
هقـالع قوش و  ناـسنا  دو  ـ جو رد  دوش کـه  یم  موـلعم  ناـسنا  یعاـمتجا  تعیبـط  رد  تقد  لـمات و  اـب  اریز  دراد , ار  رما  نیمه  ياـضتقا  زین 

دراد و دوجو  شیاهزاین  نیمات  هار  رد  اه  نآ  فرـص  يارب  , دـشاب کـلام  بحاـص و  نودـب  یلاـم  رگا  هژیو  هب  تورث ,  لاـم و  هب  یـصاخ 
رد ناسنا  رگید , فرط  زا  تسا  هدوب  رشب  یناتساب  ییادتبا و  تاداع  زا  دشاب , هتـشاد  دو نـ ـ جو شیارب  یعنام  رگا  اصوصخم  نآ ,  فرـصت 

تیولوا هب  دوخ  کـه  هعماج ـ  دارفا  نایم  باستنا  تبارق و  رابتعا  عضو و  زا  هاگ  چیه  ندمتم ,  ای  یـشحو  دهد , یم  لیکـشت  هک  يا  هعماج 
دهد یم  لیکـشت  ار  اـه  نیا  لاـثما  هلیبـق و  ـل ,  یا هریت ,  هداوناـخ ,  لکـشت  روـحم  هک  يراـبتعا  تسین ,  زاـین  یب  ـ  دوـش یم  رجنم  مدـقت  و 

, ردامو ردـپ  هب  دـنزرف  دـننام  دـننک , یم  ادـیپ  یکیدزن  تیولوا و  رگید  یخر  هب بـ تبـسن  دارفا  یخرب  ریزگان  يا ,  هعماج  رهرد  نیاربانب , 
یتح سوئرم و  هب  سیئر   , يرگید هب  تبـسن  نیجوز  زا  یکی  شا ,  هدنب  هب  هجاوخ  شتـسود ,  هب  ـت  ـسود شدـنواشیوخ ,  هب  دـنواشیوخ 

يدـیدش رظن  فالتخا  ـگـر  ید اب یـکـ اه  تیولواو  اه  هطبار  نیا  صیخـشت  رد  يرـشب  نوگاـنوگ  عماوج  هک  نیا  وگ  ناوتاـن  هب  ـنـد  مور نـیـ
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نارود نیرت  نهک  زا  ثرا  هک  تسا  نآ  رما  ود  نیا  همزـال  تسا .  جراـخ  سرتـسد  زا  اـه  نآ  دراوم  همه  هب  یگدیـسر  هک  نادـنچ  دـنراد 
عماوج رد  جیار  تاررقم  نیناوق و  رگید  دننامه  نو نـیـز  ـ نا ـن قـ یا ثرا .:  یجیردـت  لوحت  2 ـ  دشاب . هدوب  لوادتم  رشب  نایم  رد  یعامتجا 

ماوقا و هک  اج  نآ  زا  اهتنم  تسا ,  هدوب  لماکت  روطت و  تسد  هچیزاب  لوحت و  شوختـسد  هراو  دوخ هـمـ شیادیپ  زاغآ  نامه  زا  يرـشب , 
تارییغت و هب  اه  نآ  خـیراوت  قیرط  زا  شخب  نانیمطا  یبایتسد  اذـل  دـنا , هدوبن  رادروخرب  یمظنم  تباث و  عضو  کی  زا  یـشحو  همین  لـلم 

نا ـ نز ـع ,  ماو ـن جـ یا ـت کـه  سا نآ  رد مـسـلـم  ـا قـ ما ـت  سا راوشد  دشاب  هدمآ  شیپ  دروم  نیا  رد  هک  يا  هتفای  نامزاس  مظنم و  تالوحت 
تسا و هتـشاد  اه  نآ  نادنمروز  هب  صاصت  ـ خا ثرا  ود  ـ نا هدر  مور مـی کـ ثرازا مـحـ ;€ ّ &ب خژ ج; ــ ـا; ار هرا  بـیـچـ ناو و  ـ تا نـ دار  ـ فا و 

الا ناو و کـ هلماعم حـیـ ناکدوک  ناگدرب و  لیبق  زا  هعماج  ناوتان  دارفا  نانز و  اب  للم  ماوقا و  ـن  یا ـت کـه  سا هدو  نآ بـ طقف  رما  نیا  تلع 
هچ نآ  ناسنا و  زا  اه  نآ  هک  نیا  هن  هدافتـسا کـنـنـد , اه  نآ  زا  اه  ناسنا  هک  دـنا  هدـمآ  دوجو  هب  نیا  ياربطقف  هک  دـنا  هدرک  یم  عاـتم  و 

نیا رد  دـنمروز  يوق و  قاد  ـ ـص مـ لا ,  ـن حـ یا بـا  دـندرگ . رادروخرب  ناسنا  عون  صوصخم  یعامتجا  قوقح  زا  اـی  دـنوشدنم , هرهب  دراد 
یهاـگ هداوناـخ و  سیئر  یهاـگ  تسا و  هدوب  لـیا  اـی  ـه  فئا ـس طـ یئر نآ  قاد  ـ ـص یهاـگ مـ تسا  هدرک  یم  قرف  فلتخم  راودا  رد  هنیمز 

هب ثرا  نوناق  رد  یساسا  يوهام و  تارییغت  هک  تسا  هدش  یم  ثعاب  اعبط  یقادصم  رییغت  نیا  نانآ  درف  نیرترواگنج  نیرتعاجـش و  رگید 
دوز یلیخ  , دندرک یمن  نیمات  ار  وا  یتخبشوخ ,  تداعـس و  ینعی  ناسنا ,  يرطف  هتـساوخ  لوادتم  نیناو  ـن قـ یا نآ جـا کـه  زا  دیآ . دوجو 
ناـنآ ناـیم  رد  یلم  ننـسو  نیناوق  هک  زین  ناـینانوی  اـه و  یمور  نوـچ  یندـمتم  لـلم  ماوـقا و  یتـح  دـندش  یم  لیدـبت  رییغت و  شوختـسد 

رمع یمالسا  ثرا  نوناق  هزادنا  هب  هزورما ,  یتحاه  تلم  نایم  رد  جیار  یثرا  نیناوق  زا  ینوناق  چیه  دنتشاد  یعضو  نینچ  هدوب ,  امرفمکح 
تسامرفمکح یمالـسا  للم  نایم  رد  هک  تسا  نرق  هدراهچ  هب  کیدزن  نونکات  نآ  شیادیپ  زا  ـ غآ زا  نو  ـ نا ـن قـ یا ارچ کـه  تسا ,  هدرکن 

لئاق یـصاخ  یندم  لالقتـسا  هداوناخ  داهن  يارب  هک  دوب  نیا  اه  یمور  يا  ـی هـ گژ ـ یو زا  یـکـی  ندمتم .:  للم  ماوقا و  نایم  رد  ثرا  3 ـ  . 
قوقح رتشیب  رد  ـی  مو تموکح عـمـ ذوفن  لامعا  هلخادمزا و  تخاس و  یم  زیامتم  ادج و  یمومع  هعماج  زا  ار  نآ  هک  یلال  ـتـقـ سا دندوب ,

هناخ تشاد .  لمع  لالقتـسا  اه  نیا  لاثما  تیریدـم و  رفیک و  یهن و  رما و  رد  هداوناخ  درک و  یم  يریگولج  هداوناخ  ياـضعا  یعاـمتجا 
تفر یم  رامـش  هداو بـه  ـ نا ـ خدار ـ فا زا  یکی  ینامز  ات  دوب و  نامالغ  نادـنزرف و  نز و  لیبق  زا  نآ  ياضعا  دوبعم  هداوناخ ,  سیئر  اـی  ادـخ 

میق و تشاد ,  هداوناـخ  ياـضعا  ناـیمرد  هک  يذوـفن  تاراـیتخا مـطـلـق و  اـب  وا  اـضعا  رگید  هن  تشاد و  تیکلاـم  قـح  هـک  دوـب  وا  اـهنت 
هب یلام  دوب  انب  ـر  گا دـیتسرپ . یم  دـندوب , شفالـسا  زا  هک  ار  هداوناخ  یلبق  سیئر  ای  ادـخ  هناـخ  دوخ  هبون  هب  زین  وا  دوب  اـه  نآ  تسرپرس 

ار هچ  نآ  الثم  ای  دوب , هدرک  بسک  هناخ  سیئر  هزاجا  اب  هک  ار  یلام  مامت  درم  یم  نادـنزرف  زا  یکی  هاگره  الثم  دـسر ـ  ثرا  هب  هداوناـخ 
, درب یم  ثرا  هب  هناخ  سیئر  ار  اه  نیا  همه  دش ـ  یم  کلام  ناکیدز  زا نـ ـگـر  ید ای یـکـی  لزنم  سیئر  هزاجا  اب  هیرهم  ناونع  هب  رتخد  هک 
, درم یم  هداوناخ  سیئر  دوخ  هاگره  و  تشاد .  ار  يرما  نینچ  ياضتقا  نآ  ياضعاو  هناخ  هب  تبـسن  شقلطم  تیکلام  وا  یناگیادـخ  اریز 

يرگید هداوناخ  هناخ و  سیـسات  هب  رگا  رگید  نادـنزر  ود فـ ـ ـش وا مـی  ثراو  دوب , تساـیر  روخ  رد  هک  شناردارب  اـی  وا  نارـسپ  زا  یکی 
یم یقاب  شیوخ  یمیدـق  هناـخ  رد  رگا  دـندش و  یم  هناـخ  نآ  سیئردوخ  دـندش  اد مـی  دو جـ يردـپ خـ هداوناـخ  زا  دـندز و  یم  تسد 

 ( ناشردارب الثم   ) هداوناخ دیدج  سیئر  اب  دندوب , وا  قلطم  تمومیق  تسایر و  تحتو  دنتـشاد  دوخ  ردـپ  اب  هک  ار  یتبـس  نا نـ دـندنام هـمـ
دو لو بـ یگدناوخرـسپ مـعـمـ تیلهاج  برع  دننامه  زین  نایمور  نایم  رد  اریز  دندرب , یم  ثرا  وا  زا  زین  اه  هدناوخرـسپ  دـندرک . یم  ادـیپ 
نآ هب  زین  ار  هداوناخ  لاوما  رگ  ـ ید يا  هداو  ـ نا هب خـ اه  نآ  ندـش  لقتنم  اب  ادابم  ات  دـندرب , یمن  ثرا  ردام  رتخد و  رـسمه و  دـننام  نانز  اما 

تـسا هدش  ثعاب  هتکن  نیمه  دـیاش  دنتـسناد  یمنزاجم  رگید  هداوناخ  هب  هداوناخ  کی  زا  ار  لاوما  لاقتنا  نایمور  هک  ارچ  دـننک  لقتنم  اج 
, دنا هتشادن  داقتعا  یـصخش  يدرف  تیکلام  هب  دنا و  هدوب  یعامتجا  یکارتشا  تیکلام  هب  دقتع  ـم مـ ید نا قـ ـیـ مور دیوگب : يا  هدنـسیون  هک 

تکراشم زا  زاب  رید  زا  زی  ـی نـ ـش ـ حو ماو  ـ قا اریز  تسا ,  هدوب  یکارتشا  تیکلام  زا  ریغ  يرگید  زیچ  هدـنیوگ  نیا  ذـخام  نم  نامگ  هب  اـما 
دوخ قرق  هب  ار  نآ  دنا و  هدرک  یم  يریگولج  دندروآ  یم  رد  دوخ  فرـصت  هب  هک  يزیخلـصاح  یـضاراو  عتارم  رد  يودب  فیاوط  رگید 
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تـسا یعامتجا  تیکلام  عون  کی  دوخ  نیا  دندرک و  یم  عافد  شیوخ  ياه  هاگقرق  زا  دندیگ و  هار مـی جـنـ نیا  رد  ودـنا  هدروآ  یم  رد 
دارفا زا  يدرف  ره  هک  دـش  یمن  نآ  زا  عنام  یعمج  هتـسد  تیکلام  نیا  لاح ,  نیا  اب  نآ ,  دارفا  هن  تسا  یناسنا  عاـم  ـتـ جا نآ  ـک  لا کـه مـ
سپ زا  نانآ  اهتنم  تسا ,  یحیحـص  تیک  ـ لا مـ ـکـیـت ,  لا ـن مـ یا دوش . کلام  یـصوصخ  روط  هب  ار  یمومع  کلم  نیا  زا  يرادقم  هعماج 

تـسا هتـشاذگ  مارتـحا  تیکلاـم  عون  نیا  هب  میتـفگ ,  ـالبق  هک  ناـنچمه  زین  مالـسادندمآ  یمنرب  یبوـخ  هب  نآ  زا  يرادرب  هرهب  لیدـعت و 
ـی و مال ـ ـسا ـعـه  ما ینعی جـ يرـشب ـ  هعماج  نیاربانب ,  دـیرفآ )) امـش  يارب  تسا  نیمز  رد  ار  هچ  نآ  مامت  : )) دـیامرف یم  لاع  دـنوادخ مـتـ
رد هک  تسا  یتورث  کلام  یمالـسا  هعماـج  دنتـسه و  نیمز  ياـهتورث  کـلام  اـنعم  نیا  هب  دنتـسه ـ  نآ  تیاـمحو  همذ  تحت  هک  یناـسک 

یخرب نایمرد  هاگدـید  نیا  زا  ییاه  هناشن  اه و  هنومن  درب  یمن  ثرا  ناملـسم  زا  رفا  مالـسا کـ رظن  زا  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  درادراـیتخا 
دنتـسین و لـئاق  ار  دوخ  روشک  لوقنمریغ  لاوما  یـضارا و  تیکلاـم  قح  ناـگناگیب  يارب  ـالثم  دروخ , یم  مشچ  هب  زین  رـصاعم  ياـه  تلم 
هک هنیرید  تداع  نیا  دوب , رادروخرب  تیمامت  لالقتسا و  زا  هداوناخ  داهن  ناتساب ,  مور  رد  هک  اج  نآ  زا  لیبق .  نیا  زا  يرگید  ياه  هنومن 

ـنـت ـس تدا یـا  ـن عـ یا رار  ـتـقـ ـسا درک . زاب  ار  دوخ  ياج  زین  یمور  هداوناخ  نایم  رد  تشاد ,  دوجو  لقتـسم  کلامم  فیاوط و  نایم  رد 
هک دــیماجنا  هجیتـن  نـیا  هـب  مراـحم ,  اـب  جاودزا  تـی  ـ عو ینعی مـمـنـ اـه , نآ  رگید  تنــس  همیمــض  هـب  یمور ,  ياـه  هداوناـخ  ناـیم  رد 

شا همزـال  هک  نوـخ  رد  كارتـشا  ینعی  یعیبـط  يدـنواشیوخ  یکی  دـش : میـس  ـه تـقـ نو ود گـ هب  اـه  نآ  ناـیم  رد  تـبارق  يدـنواشیوخ و 
تیالو هقفن و  ثرا و  هک  ینوناق  نامه  اـی  یمـسر  يدـنواشیوخ  مود  دوب  مراـحمریغ  اـب  جاودزا  زاوج  مراـحم و  جاودزا بـا  زا  يریگولج 

رگیدکی هب  تبسنو  هنا  ـس خـ یئر نا و  ـگـ یاد اب خـ ینعی  دندوب  رادروخرب  يدنواشیوخ  عون  ود  ره  زا  نارـسپ  تشاد  هارمه  هب  یتسرپرـسو 
لیلد نیا  هب  ینوناق  هن  دندوب  یعیبط  يدنواشیوخ  ياراد  نانز  اما  ینونا ,  ـمـی و قـ سر يدنواشیوخ  مه  دنتشاد و  یعیبط  يدنواشیوخ  مه 

رد ناتـساب .  مور  رب  مکاح  نوناق  تنـس و  دوب  نیا  اه  نیا  زج  زا  هنو  رهوش  زا  هن  ردارب  زا  هن  دـنزرف  زا  هن  دـندرب  یم  ثرا  دوخ  ردـپ  زا  هن 
هب نانز  درب و  یم  دشرار  ار فـقـط پـسـ ثرا  دوب  ناتـساب  مور  رد  هداوناخ  داهن  تیعـضو  هب  کیدزن  هداوناخ  داهن  عضو  زین  ناتـساب  نانو  یـ

یمور نوچمه  تاقوا ,  یهاگ  اهتنم  دندوب , مور  ثرا مـحـ زا  لا  ـ ـسدر نادنزرف خـ زین  و  رهاوخ ـ  هچ  رتخد و  هچ  رـسمه و  هچ  یلک ـ  روط 
هل هب حـیـ تسد  دندوب  اه  نآ  تبحم  هقالع و  دروم  هک  دوخ  نارهاوخو  نارتخد  نار و  لا یـا هـمـسـ ـ ـسدر نادنزرف خـ ندرب  ثرا  يارب  اه ,
درک یم  راومه  ثرا  زا  ناشیا  شیب  مک و  نتخاـس  دـنم  هرهب  يارب  ار  هار  نآ ,  لاـثماای  تیـصو  هلیـسو  هب  اـت  دـندز  یم  ینوگاـنوگ  ياـه 

مورحم زین  ثرا و  زا  نانز  تیمورحم  عوضوم  زین  نیچ  رصم و  دنه و  ياهروش  رد کـ تفگ .  میهاوخ  نخس  ادعب  تیـصو  عوضوم  هرابرد 
تسا هدوب  نانوی  مور و  رب  مکاح  تیعضو  هب  کیدزن  یتسرپرـس ,  تمومیق و  تحت  رد  ناشندنام  یقاب  ثرازا یـا  ناو  ـ تا نادنزرف نـ ندنام 
تسا هدوب  لوادتم  یگدناوخدنزر  هدوب و فـ زاجم  يرـسمه  دنچ  مراحم و  اب  جاودزا  میتفگ ,  اقباس  هک  نان  هـمـچـ نا ,  ـیـ نار ـ یا نا  رد مـیـ . 

هیقب درب و  یم  ثرا  هدناوخرـسپ  ورـسپ  دـننام  تسرد  تفرگ و  ار مـی  رـسپ  ياج  هدـناوخدنزرف ,  ناونع  هب  درم , یلگوس  تاـقوا  یهاـگ 
نآ زا  نوریب  هب  هناخ  لاوما  وا  هلیـسو  هب  هک  نیا  سرتزا  دوب  هدرک  جاودزا  هک  مه  يرتخد  دـند  ـ ـش مورحم مـی  ثرا  زا  درم  نآ  نارـسمه 

يوناب زا  ریغ   , نیارباـنب درب  یم  ثرا  رـسپ  مهـس  فصن  هزادـنا  هب  دوب  هدرکنرهوش  زونه  هک  يرتخد  اـما  دوب  مورحم  ثرا  زا  دوش , لـقتنم 
جاودزا زونه  هک  يرتخد  هدناوخرسپو و  رـسپ  هناخ و  يوناب  اما  دندوب , مورحم  ثرا  زا  هدرک  رهوش  رتخد  زین  درم و  نارـسمه  هیقب  هناخ , 

هک ار  دـشرا  رـسپ  دـندرک و  یم  مورحم  ثرا  زا  ار  لاـسدرخ  نارـسپ  یلک و  روط  هب  ار  ناـنز  زی  بر هـا نـ عـ دـندرب . یم  ثرا  دوـب  هدرکن 
ـن یا دیـسر . یم  درم )  ) ناکیدزن هب  ثرا  دنتـشادن , يرـسپ  نینچ  هچنانچ  دـنتخاس و  یم  دـنم  هرهب  درک  یم  عافد  میرح  زا  ودوب  راکراو  سـ
اه و همانرفـس  للم و  مو  ـ ـسرو بادآ  هب  طوبرم  خیراوت  زا  يرایـسب  هک  یتیعـضو  دش , لزان  ثرا  تایآ  هک  ینامز  رد  ایند  تیع  ـ ـضو دو  بـ

یم دنتـسه  عوضوم  نیا  تایئزج  زا  نتفای  یهاگآ  ناهاوخ  هک  یناـسک  دـنا و  هدرک  وگزاـب  ار  نآ  اـه , نیا  لاـثما  یقوقح و  ياـه  باـتک 
هیاپ رب  راگزور  نآ  يایند  رب  مکاح  نوناق  هک  دیآ  یم  تسد  هب  هجیتن  نیا  تشذگ  هچ  نآ  عومج  زا مـ دننک . هعجارم  بتک  نیا  هب  دـنناوت 
نیا يرگید  توافتم  ـن  یوا تحت عـنـ هک  يدراوم  رد  رگم  تسا ,  هدوب  رهاوخ ـ  ای  رتخد و  ای  ردام  اـی  رـسمه  ناونع  هب  ناـنز ـ  تیمورح  مـ
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ناونع تحت  هک  دراوم  یخرب  ردرگم  تسا  هدـیخرچ  یم  نام  ناکدوک و یـتـیـ تیمورحم  روحم  رب  نینچمه  تفر ,  یم  نیب  زا  تیمورحم 
دقتعم مالـسا  هک  میا  هتفگ  اهراب  نیا  زا  شی  پـ درک . ؟ هچ  مالـسا  یطیارـش ,  نینچ  رد  4 ـ  دـنتفرگ . یم  رارق  یمئاد  تمومیق  یتسرپرس و 

تسا و هدـیرفآ  هتـشرس و  نآ  رب  ار  مدرم  دـنوادخ  هک  تسا  یترطف  نا  هـمـ یناـسنا ,  نیناوـق  ماـکحا و  تـسرد  یقیقح و  هدولاـش  تـسا 
رما کـی  زین  دوـخ  نیا  هک  هداد  رارق  محر )   ) يدـنواشیوخ داـینب  رب  زین  ار  ثرا  دوـش  یمن  لیدـبت  ریی و  شوختـسد تـغـ مه  ادـخ  شنیرفآ 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  اج  نآ  تسا ,  هدومرف  وغل  ار  اه  هدناوخدنزرف  يرب  ثرا  انبم , نیم  و بـر هـ دـشاب . یم  ریذـپانرییغت  يرطف و 
وا دیوگ و  یمار  تق  اد حـقـیـ یلو خـ تسامش ,  نابز  هب  امش  راتفگ  نیا ,  تسا  هدادن  رارق  امـش  یعقاو )   ) رـسپ ار  ناتناگدناوخرـس  ـ پو ))

ار ناشناردـپ  رگا  تسارت و  هنالداع  ادـخ  دزن  نیا  هک  ـیـد  ناو ناشناردـپ بـخـ مان  هب  ار  نانآ  دـنک  یم  ییاـمنهار  تسرد  هار  هب  هک )  تس  )
هدرک زاب  يا  هناگادج  ناونع  نآ  يارب  هدرک و  جراخ  ثرا  ناونع  ریز  زا  ار  تیصو  مالسا  دنیامـش . یلاوم  ینید و  ناردارب  دیـسانش , یمن 
کی افرـص  توافت  نیا  هتبلا  دندیمان و  یم  ثرا  زین  ار  تیـصو  قیرط  زا  کلمت  مدرم  هک  نیا  وگ  دوش  یم  ناتـس  هد بـ نآ بـ هطـساو  هب  هک 

كالم دنراد  يا  هناگادـجو  لقتـسم  ير  هشیر فـطـ كالم و  دوخ  يارب  ثرا  تیـصو و  زا  کی  ره  اریز  تسین ,  يراذـگمان  رد  فالتخا 
یفوتم تساوخ  هدارا و  ذوفن  تیـصو  كالماما  درادـن  نآ  رد  یتلاـخد  نیرتمک  یفوتم  تساوخ  هدارا و  تسا و  يدـنواشیوخ  ندرب  ثرا 

یم وا  تساوخ  هب  نداهن  مارتحا  تسا و  نآ  کلام  دوخ  یگدـنزرد  هک  تسا  يزیچ  رد  تیـصو )  ما  رد هـنـگـ وگب : اـی   ) وا توف  زا  دـعب 
ثرا میدق ,  نایمور  نوچ  ینامدرم  هک  ار  هچ  نآ  اما  تسا .  يراذـگمان  کی  طقف  نیا  دوش  لخاد  ثرا  رد  تیـصو  رگا  نیاربانب ,  دـشاب 
هدارا هب  مارتحا  هیاپ  رب  ار  ثرا  نانآ  هک  تسا  نآ  تیعقاو  هکلب  دوبن , هدارا مـیـت  نداهن بـه  مارتحا  ای  يدنواشیوخ  ساسارب  دـندیمان , یم 

ای دوب  هنا  نآ خـ دـنوادخ  سیئر و  يالیتسا  ذوفن و  تحت  هک  يا  هناخ  رد  ثوروم  لاوما  ندـنام  یقاب  هدارا مـیـت بـه  اـی  دـنداد , یم  رارق 
مارتحا يا  ثرا بـر مـبـنـ لا ,  رد هـر حـ دو  شا بـ هقالع  دروم  تشاد و  یم  شتسود  وا  هک  یسک  هب  گرم  زا  دعب  لاوما  لاقتنا  هب  وا  هدارا 

یم ثرا  هب  ثرا ,  زا  نیمورحم  زا  يرایـسب  ناـمگ  یب  دوب , راوتـسا  ینوـخمه  يدـنواشیوخ و  هیاـپ  رب  رگا  تسا و  هدوـب  تیم )   ) هدارا هب 
رب هنیمز  نیا  رد  مالـسا  مالـسا  رد  ثرا  عوضوم  هب  ـم  یدر ـ گر بـ دندش . یم  مورحم  نآ  زا  دندرب , یم  ثرا  هک  یناسک  زا  یلیخ  دندیـسر و 

تسوا و نادنواشیوخ  ناسنا و  نایم  كرتشم  رصنع  هک  ینوخمه  يدنواشیوخ و  لصا   : لوا تسا  هدرک  هیکت  يرهوج  یساسا و  لصا  ود 
رخات مدـقت و  رد  هچر  گـ درادـن , یقرف  نارگید  اب  تهج  نیا  زا  زین  محر  لخاد  نینج  یتح  دسانـش و  یمن  کچوکو  گرزب  درم و  نز و 

اه نآ  مدع  ای  طیاسودوجو  ای  دشاب , يرگ  ـ ید ندر  ثرا بـ عنام  تیم  هب  یکیدزن  ببس  هب  یضعب  دوجو  دنـشاب و  هتـشاد  توافت  رگیدکیاب 
مود دراد . ثرا  قاقحتـسا  يا ـ  هقبط  رخاتو  مدقت  ظفح  اب  سک ـ  همه  هک  دیوگ  یم  لصا  نیا  ومع  ردارب و  دنزرف و  دننام  دنکب , تلاخد 

تسا تاساسحا  لقعت و  ـک بـه  یر زیهجت هـ رد  فالتخا  زا  هتساخرب  هک  ییاهدادعتسا  حیارق و  دوجو  هوحن  رد  نز  درم و  فالتخا  لصا  : 
یناگدـنز رد  تواـفت  نیا  دـشاب و  یم  فـیطل  تاـساسحاو  ـف  طاو رهظم عـ نز  تسا و  یلقعت  يدوـجوم  دوـخ  تعیبـط  بسح  هـب  درم  , 

یم بجوم  هک  تسا  لصا  نیمه  دراد و  يراکشآ  ریثات  یگدنز ,  تاجایتحا  يارب  نآ  فرص  اه و  نآ  یلام  روما  يداصتقا و  یعامتجا و 
ـل صا زا  دنشاب . هتشاد  توافتم  ثرالا  مهس  ردارب ـ  رهاوخ و  ای  رتخد  رسپ و  دننام  دنـشاب ـ  یثرا  هقب  رد یـک طـ ـه  چر گـ در , نز و مـ دوش 

نیا ندوب  داـیز  اـی  مک  هطـساو و  ندو  اـی نـبـ ندوب  زین  یکیدزن و  يرود و  بسحرب  ناـثراو ,  يدـنب  هقبط  هک  دوـش  یم  هتفرگ  هجیتـن  لوا 
ردپ و رتخد و  رسپ و  زا : دنترابع  دنراد و  یگتسبو  یکیدزن  تیم  اب  هطساو  نودب  هک  دنتسه  یناسک  لوا  هقبط  اریز  دشاب , یم  اه , هطـساو 

یـشیوخ تیم  اب  ود , ره  ای  ردام  ای  ردپ  ینعی  هطـساو ,  کی  اب  هک  گرزبردامو  گرزبردـپ  رهاوخ و  ردارب و  زا : دـنترابع  مود  هقبط  ردام 
شگرزبردا گرز یـا مـ ـ برد تیم و پـ ردام  ای  ردپ  ینعی  هطـساو  ود  اب  نانیا  هک  هلاخ ,  ییاد و  همع و  ومع و  زا : دنترابع  موس  هقبط  دنراد 

دوخ ناردپ  ياج  نادنزرف  يا  هقبط  ره  رد  دـنوش  یم  يدـنب  هق  تیم طـبـ نادـنواشیوخ  هیقب  سایق  نیمه  هب  ودـنوش  یم  طوبرم  تیم  هب  , 
اب جاودزا ,  ببس  هب  نوچ  تسا  هدش  يرتشیب  تاعارم  رهوش  نز و  لاح  نایم ,  نیا  رد  ـد  نو ـ ـش ثرا مـی  زا  دعب  هقبط  عنام  دنریگ و  یمار 
يا هقبط  عنام  زین  اه  نآ  سکعلاب  ودوش  یمن  اه  نآ  يرب  ثرا  عنام  يا  هقبط  چیه  نیاربانب ,  دننک  یم  ادیپ  ینوخ  یگتخیمآ  تاقبط  مام  تـ
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دنراد ماهسرد  فالتخا  درم  نز و  سنج  يردام ,  هلالک  ردام و  دروم  رد  زج  هب  هک  دوش  یم  هتفرگ  هجیتن  مود نـیـز  ـل  صا زا  دنوش . یمن 
کی مشش و  کی  مراهچ ,  کی  موس ,  کی  موس ,  ود  فصن ,  ینعی :   ) مالسا رد  ثرا  هناگشش  ماه  ـ ـس درب . یم  ثرا  نز  ربارب  ود  درم  و 

مک صقن ,  ای  در  بب  هب سـ وا  نیعم  مهس  زا  دنچره  دسر  یم  ناثراو  زا  یکی  هب  هک  یلام  زین  دنراد و  فالتخا  رگیدکی  اب  هچرگا  متشه ) 
هب و  دنتـسهانثتسم ـ  درب )) یم  مه  ـ ـس نز  ود  هزاد  ـ نا درم بـه   )) هدـعاق زا  هچرگ  يردام  هلالک  رداـم و  ردـپ و  نینچمه  دوش و  یم  داـیز  و 

1 ددرگ : یمرب  مسق  ود  هب  ندرک  نیـشناج  ظاحل  زا  اه  نیا  همه  رد  نکیل  دشاب ـ  یم  راوشد  ثرا  باب  رد  عماج  یلک و  ثحب  لیلد  نیمه 
ناردا نارد و مـ هدنیاز یـعـنـی پـ هقبط  ياج  هب  نادنزرف  ینعی  هدش  هدییاز  هقبط  ینیشناج  رگیدکی 2 ـ  زا  نارسمه  زا  کی  ینیشناج هـر   ـ

(( دراد مهس  نز  ود  هزادنا  هب  درم   )) هدعاق نامه  نادنزرف ,  نارسمه و  ینعی  عون ,  ود  نیا  زا  کی  ره  رد  مالـسا  رظن  زا  ضورفم  مه  ـ ـس و 
ود موس و  کی  تبس  هب نـ ناهج  رد  دوجوم  تورث  میسقت  تسا  دقتعم  مالـسا  هک  دیآ  یم  تسد  هب  هجیتن  نیا  یلک  دید  ـن  یا زا  دشاب . یم 

ار یهاگدید  نینچ  تورث ,  ندرک  هنیزه  ظاحل  هب  ـا  ما تسا ,  کلمت  ظاحل  هب  نیا  موس  ود  اهدرم  دنراد و  موس  کی  نانز  دشاب  یم  موس 
مزلتـسم دوخ  نیا  هک  تسا  هدرک  تلادـع  تیاعر  هب  روماـم  ار  وا  هت و  ـ ـشاذ ـر گـ هو ـ ـش هدـهع  هب  ار  نز  هقفن  هنیزه و  مالـسا  اریز  درادـن ,

در حـق تسا و مـ هداد  لـمع  هدارا و  لالقتـسا  شکلمیاـم  هب  تبـسن  نز  هـب  یفرط  زا  دـشاب  یم  فرـصم  رد  ير  ـ بار يواـست و بـ تیاـعر 
دشاب هتشاد  فرـصت  لخد و  ایند  تورث  موس  ود  رد  نز  هک  تسا  نیا  هناگ  هس  تاهج  نیا  هجیتن  درادن  ار  دوخ  رـسمه  لاوما  رد  تلا  ـ خد

ـ  5 دـنک . فرـصت  نآ  موس  کی  رد  اهنت  درم  و  ددرگ ) یم  کلام  درم  هک  یموس  ود  فصن  ودوش  یم  کـلام  شدوخ  هک  یموس  کـی  )
اه نآ  ثرالا  مهس  ناشدوخو و  دنرب  یم  ثرا  دنمورین  نادرم  دننامه  زین  نام  یـتـیـ تسا . ؟  يا  هیاپ  هچ  رب  مالسا  رد  نامیتی  نانز و  عضو 
هک ـن  یا ات  دننک  یم  ومن  دـشر و  یمالـسا  تموکحای  نینمؤم  هعماج  ای  گرزبردـپ  ردـپ و  نوچ  ییایلوا ,  يرادـهگن  یتسرپرـس و  تحت 

یگدنز دوخ  يارب  دوش و  یم  هدنادرگرب  ناشدوخ  هب  ناشلاوما  دمآدوجو , هب  نانآ  رد  مزال  یلقع  دـشر  دندیـسر و  جاودزا  نس  هب  یتقو 
یمومع هیرظن  نآ  قبط  نا نـیـز  ـ نز درک . روصت  ناوت  یم  نامیتی  دروم  رد  هک  تسا  ینوناقو  شور  نیرتهب  نیا  دنهد  یم  لیکـشت  یلقتـسم 

یم فرصت  لخد و  میداد ,  حیـضوت  هک  ینایب  نامه  بـه  نآ ,  مو  ـ ـس ود  رد  دنتـسه و  ناهج  تورث  موس  کی  کلام  میداد ,  حیـضوت  هک 
ره هب  دنیآ و  یمن  رد  مه  یسک  تقوم  ای  مئاد  تمومیق  تحت  ودنتـس  ـتـقـل هـ ـس دازآ و مـ ـد  نراد هک  ییاراد  لاوما و  زا  هچ  نآ  رد  دننک 
زا لمع ,  هدارا و  ظاحل  هب  مالـسا ,  رظن  زا  نز  دنرادن . يریگولج  تلاخد و  قح  ناشنارهوشو  دندازآ  دـننزب  تسد  هک  يا  هدیدنـسپ  راک 
اب هک  وا  صاخ  یحور  ياه  یگژیو  هک  يدراوم  رد  رگم  درادـن  یقرفدرم  اـب  تسا و  درم  تیـصخش  اـب  ربارب  یتیـصخش  ياراد  تهج  ره 
زا درم  تسا و  رادروخرب  یـساسحا  یگدـنز  کی  زا  نز  هک  تسا  نیا  نآ  دـنک و  اضتقا   , تسا توافتم  درم  صاخ  یحور  ياـه  یگژیو 

ریبدت رب  ناهج  ینال  هرادا عـقـ ـیـر و  بد ات تـ تسا ,  هتفرگ  رظن  رد  يرتشیب  تیکلام  درم  يارب  لیلد  نیمه  هب  هنازرودرخ  یلقعت و  ـی  تا حـیـ
ناهج لاوما  زا  هدافتـسا  فرـصت و  رد  ار  وا  مهـس  نز ,  تیکلام  یت  ـ ـسا نیا کـ ناربج  يارب  ضوع  رد  اما  دـیآ , قیاف  نآ  یفطاـع  هرادا  و 

قادـص و نز  يارب  لباقم  رد  دـنک و  تعاطا  وا  زا  درم  یـسنج  ياهزاین  نیمات  رد  هک  تسا  هدرک  ـب  جاو نز  رب  الثم  ای  تسا  هدرک  رتشیب 
 , تسا هتخاس  عون  نز مـمـ يار  ـ بار گنج  رد  میقتـسم  تکرـش  تموکح و  تواضق و  راـک  هب  نتخادرپ  اـی  تسا  هتفرگ  رد نـظـر  ـه  یر مـهـ

میرح زا  عافد  نانز و  زا  تیامح  هب  فظوم  ار  نادرم  ضو  رد عـ ـی  لو ساسحا  هن  دنشاب  راوتسا  لقعت  درخ و  هیاپ  رب  دیاب  اهراک  نیا  نوچ 
تسا و هتـشاذگ  اهدرم  شود  هب  ار  نیدلاو  نادنزرف و  رـسمه و  هنیزه  نیماتو  دمآرد  بس  يزور و کـ لیـصحت  تمحز  تسا  هدرک  نانآ 

هفیظو ره  هک  نیا  هصالخ  ـت  ـسا هدرک  راذگاو  نز  هب  دشاب , راک  نیا  هب  مزلم  نز  هک  نآ  نودـب  هتبلا  , ار نادـنزرف  تناضح  قح  لباقم  رد 
لباـقم رد  ناـکدوک ,  تیبرت  لزنم و  هرادا  نادر و  ـتـن بـا مـ ـشاد شزیمآ  رتمک  باـجح و  ظـفح  دـننام  تسا ,  هتـشاذگ  نز  شود  هب  يا 

هک یخلت  جـیاتن  تسا .  هتخاـس  رارقرب  ار  لادـتعا  بیترت  نیدـب  تسا و  هدرک  یفیلاـکت  فیاـظو و  هب  فظوم  ناـنز  لاـبق  رد  زین  اراـهدرم 
یمومع هرادا  ریبدت و  نتشاذگاو  زا  مالسا  ار  هک چـ دزاس  یم  نشور  دشچ  یم  لقعت ,  رب  ساسحا  هبلغ  رثا  رب  رضاح  رـصع  يرـشب  هعماج 

تـسا هدیزرو  يراددوخ  نز  تسد  هب  روما  نیا  مامز  ندرپس  ساسحا و  ـفـه و  طا تسد عـ هب  تموکح ـ  تواضق و  عافد و  دـننام  هعماج ـ 
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ایند و رب  مکاح  یمومع  عاضوا  رد  لـمات  دنـشاب و  یم  ینونک  ندـمت  ياـهناغمرا  زا  هک  یناـهج  گرزب  ياـه  گـنج  رد  تقد  لـمات و  اـب 
بـا تسردان .  هدنبیرف و  هویـش  مادک  تسا و  تسرد  کی  مادک  هک  دیمهف  ناوت  یم  یفطاع  ساسحا  لقع و  هب  ثداوح  نیا  ندرک  هضرع 
زا نانآ  هتفهن  ياهدادعتسا  نتخا  راکشآ سـ حطس و  کی  رد  نارـسپ  نارتخد و  تیبرت  يارب  لبق  لاس  اهدص  زا  برغ  ندمتم  للم  هک  ـن  یا

هنحص ناهدنامرف  ناربهر و  يراذگنوناق و  تواضق و  تسایس و  ـم  لا غباون عـ تسرهف  رد  یتقو  زاب  دنا , هدرکن  يراذگورف  یـششوک  چیه 
لباق هک  نانز  زا  یهجوت  روخ  رد  هظحالم و  لباق  رامـش  مینک ,  یم  هاگن  گنج ـ  تواضق و  تمو و  هصرع حـکـ هس  ینعی  گنج ـ  ياـه 
ناـنز تعیبـط  هک  تسا  بلطم  نیا  یتـسرد  رب  هاوـگ  نیرتـهب  دوـخ  نیا  مـینک و  یمن  هظحـالم  , دـشابدرم اـهرازهو  اهدـص  ـه بـا  ـس ـ یا مـقـ
نداد تلاـخد  تساـمرفمکح و  اـه  نآ  در بـر  طـقف عـقـل و خـ اـعبط  هک  ییاـه  هصرع  تسین ,  اـه  هصرع  نیارد  ومنو  دـشر  لـباقالوصا 

روهـشم هیرظن  نیا  هب  اه  خساپ  نیرت  نکـش  نادـند  زا  نآ  لاثما  بل و  ـن مـطـ یا دوش . یم  تراسخ  نایز و  ثعاب  رتشیب  اه  نآرد  فطاوع 
تـسرد تیبرت  میلعت و  تهج  رد  یـششوک  زابرید  نامه  زا  هک  تسا  نیا  نادرم  زا  نانز  یگدنام  بق  اهنت عـلـت عـ دیوگ : یم  هک  تسا 

تاساسحا هب  هجوت  اب  دش , یم  هتخادر  اه پـ نآ  بسانم  تسرد و  تیبرت  میلعت و  هب  رمتـسم  روط  هب  هچنانچ  تسا و  هتفرگن  تروص  اه  نآ 
ـن یا دـنداتفا . یم  مه  ولج  ناـنآ  زا  دـیاش  دندیـسر و  یم  نادرم  ياـپ  هب  لاـمک  تاـهج  رد  ناـمگ  یب  دـنراد , ناـنز  هک  یقیقر  فطاوعو 

نانز هب  فیطل  فطاوع  ـتـن  شاد صا  ـتـصـ خا نیمه  اریز  دنهد , یم  بولطم  دض  هجیتن  هک ـ  تسا  ییاه  لالدتسا  هیبش  رت  لالد بـیـشـ ـتـ سا
لقعت يورین  هب  زاین  هک  تموکح  تواضق و  نو  يرو چـ ـ ما رد  نا  ـ نز ـی  گد ـ نا بقع مـ بجوم  دوخ  ناـشیا ,  دوجو  رد  نآ  ندوب  رتشیب  اـی 

 , نادرم ین  یـعـ دنراد , يرتشیب  مهـس  ورین  نیا  زا  هک  یناسک  نداتفاولج  ثعاب  دنراد و  قیقر  تاساس  ـ حا ـف و  طاو رب عـ ورین  نیا  طلـست  و 
فادها و هار  رد  يو  تیبرت  دشاب , رتیوق  ـی  حور تافـص  زا  یتفـص  رد  سکره  هکدهد  یم  تسد  هب  یعطق  ياه  هبرجت  نوچ  تسا  هدش 
تموکح و دـننام  ییاه ,  هصرع  رد  نادرم  تیبرت  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  همزال  دوش  یم  هارمه  تیقفوماب  ورین  نآ  اـب  بساـنتم  دـصاقم 
ییاه کـه بـا هنیمز  رد  نانز  تیبرت  سکع ,  رب  دـنوش و  زیامتم  نانز  زا  اه  هنیمز  نیا  رد  لامک  هب  یبای  ـتـ ـسد رد  دنیـشن و  رمث  هب  تواـضق 
يزپشآ و یگدنفابو و  یقیسومو  یشاقن  یکشزپ و  ياه  هخاش  یـضعب  دننام  دوش , نیرق  تیقفوم  اب  دراد  بسانت  اه  نآ  فیطل  ـف  طاو عـ
يواسم و ناـنز ـ  نادرم و  هفیاـط ـ  ودره  دراوم , نیا  ریغ  رد  اـما  اـه  نیا  لاـثما  يرگـشیارآ و  ناراـمیب و  زا  يراتـسرپ  ناـکدوک و  تیبرت 

یضعب هک  روط  نآ  رگا ـ  یماظن )  تواضق و  تموکح و  ياه  هصرع   ) هتفگشیپ روما  رد  نانز  یگدنام  بقع  ـی ,  فر زا طـ دنتسه . ناسکی 
لاس اه  نولیم  و  تسا ـ  هتـشذگ  یناسنا  هعماج  هک بـر  یینـالوط  ياـه  نرق  لوط  رد  اـعطق  دوب , قاـفتا  فداـصت و  هب  دنتـسم  دـنیوگ ـ  یم 
یمن تسا  نینچ  زین  نانز  هب  طوبرمروما  رد  اهدرم  یگدنام  بقع  دروم  رد  ـن کـه  یا امک  دش  یم  ادـیپ  یـضقن  دراوم  هدـش ـ  هدز  نیمخت 
دراد ـلـیـت  خد یناسنا مـ راتخاس  رد  هک  يروما  اب  رگا  هژیو  هب  تسا ـ  ینتـسسگان  عون  نآ  هعماج  زا  هک  ار  عون  مزـال هـر  روما  ماـمت  دوش 
دننام ناسنا ,  عیابط  تایرطف و  زا  کی  چـی  يور هـ ناوت  یمن  رگید  تروص  نیا  رد  اریز  مینادـب ,  تاقافتا  لیبق  زا  دنـشاب ـ  هتـشاد  بسانت 

همه اریز  میراذـگب ,  تسد  ثداو و  رار حـ ـ ـسا زا  وا  يوا  ـش یـا کـنـجـکـ ناد هب عـلـم و  شا  هقالعای  گنهرف  تیندـم و  هب  وا  یعیبط  لیم 
ام هک  تسا  هدش  هداهن  هعیدو  هب  اه  نآ  اب  بسانتم  ییاهدادعتسا  عون  نیا  دارفا  يدوجو  نامتخاس  رد  دنتـسه و  نا  ـ ـس ـ نا عون  همزال  اه  نیا 

دنراد و یشیپاهدرم  رب  اه  نز  اه  هنیمز  نیا  رد  هک  میتفگ  ابیز  ياهرنه  دروم  رد  هک  ار  هچ  نآ  دننام  میرامش ,  یم  يرطف  تافص  اراه  نآ 
شیپ تسا  نینچمه  دنبقع , اهدرمزا  ناشدادعتـسا ,  هحیرق و  ياضتقم  هب  راوشد , رایـسب  گرزب و  تاعوضوم  یلقعت و  روما  رد  سکع  رب 
لامک نداد  تبسن  زا  نانز  هک  تسا  نیا  دنام  یم  یقاب  هک  يزیچ  اهن  تـ پـس ,  اه . نیا  سکع  روما  رد  نانز  زا  نادرم  ندوب  بقع  ندوب و 

زا اریز  تساج ,  یب  یتحاران  يروخلد و  نیا  یلو  دنـشاب , تحاران  ریگلد و  اه  نآ  هب  ندوب  یفطاـعو  ساـسحا  لاـمک  اـهدرم و  هب  لـقعت 
هب وا  دوجو  رد  ناـس ,  ـ نا ـی  گد ـ نز رد  یقح  یهلا  فادـها  يارب  هک  دنتـسه  یهلا  تبهوم  ود  ره  ساـسحا ,  تـعـقـل و   , مـال ـ ـسا ها  ـ گد ـ ید

اوقت طقف  دشاب  یم  ناسنا  تمارک  تفارش و  ثعاب  هچ  نآ  دراد و  يرترب نـ يرگید  رب  رـصنع  ود  نیا  زا  کی  چیه  دنا و  هدش  هداهن  هعیدو 
تروص نیا  ریغرد  دننک و  یم  ومن  دشر و  دـنریگ , رارق  دوخ  حیحـص  ریـسم  رد  رگا  دـشاب , هچر  هـ رگید , تالامک  تسا و  يراگزیهرپو 
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ـ  دنتوافتم یمالـسا  ثرا  نوناقاب  فیک  مک و  رد  هچ  رگا  ماکحا  نیناو و  ـن قـ یا ثرا .:  دـیدج  نیناوق  6 ـ  دنتـسین . يزیچ  لابو  رزو و  زج 
نوناق مالسا  هک  ینامز  زا  اریز  تسا ,  یمالـسا  ثرا  نوناق  اه  نآ  رارقتـسا  شیادیپ و  هناوتـشپ  نکیل  دش ـ  دهاوخ  هراشا  نادب  الامجا  هک 
حرطم ار  هلاسم  ـن  یا ـی  نا ـ مز مال  ـ ـسا تسا .  يدایز  رایـسب  هلـصاف  دـندش  عضو  نیناوق  نیا  هک  ینامز  ات  درک  عضو  اـیند  رد  ار  ناـنز  ثرا 

هب ییاهزیچ  نینچ  شیوخ  ناکاین  ناگتشذگ و  زا  نامدرمو  دوب  هدرو  ایند نـخـ مدرم  شوگ  هب  نآ  ریظن  دوبن و  انـشآ  نآ  اب  ناهج  هک  درک 
دوب نرق  هد  زا  شیب  هک  دندش  فلکم  اه  نآ  تیاعر  هب  مدرم  تشاذگ و  دوجو  هصرع  هب  اپ  یعقوم  زور مـلـل  ـ ما نیناوق  یلو  دنتـشادن  دای 

هب ار  نآ  رگیدکی  زا  لسن  ردنا  لس  دو و نـ هتفای بـ رارقتسا  ناهج  طاقن  رتشیب  رد  ناملـسم  مدرم  اه  نویلم  نایم  رد  یمالـسا  ثرا  نوناق  هک 
نیرتهب نآ  توبث  رارقتسا و  جراخ و  ملاع  رد  هدیدپ  کی  عو  ـ قو ـت کـه  سا تایهیدب  زا  هتکن  نیا  یـسانش  ناور  شناد  رددندرب  یم  ثرا 

دشاب و یم  نآ  ریظن  يدعب  ياه  تنـس  اه و  نییآ  يارب  يرکف  هیاپ  یعامتجا  ياه  تنـس  زا  یتنـسره  تسا و  نآ  لاثما  عوقو  يارب  کمک 
نیناوق هک  دنک  را  ـکـ نا ـد  ناو یعامتجارگشهوژپ نـمـی تـ چیه  نیاربانب ,  تسا  يزورید  تنـس  هتفای  لماکت  عقاو  رد  زورما  ـنـت  ـس بـلـکـه 

زا یـکـی  دـشاب . یم  نیناوق  نآ  زا  تسردان ـ  ای  تسرد  يا ـ  هتفای  لوحت  تروص  هتفرگ و  هیام  یمالـسا  ثرا  نیناوق  زا  زورما  ناهج  ثرا 
دیدـج نیناوق  دو : ـ ـش تا گـفـتـه مـی  ـ قوا یهاگ  هک  تسا  نیا  ار ـ  یلوا  تیلهاج  ياه  بصعت  نیا  دـشکب  ادـخ  نانخـس ـ  نیرت  بی  عـجـ

هدوب هنوگچ  هچ و  ثرا  هنیمز  رد  میدق  مور  نوناق  میتفگ  البق  ام  هک  ـی  ترو رد صـ تسا  هتفرگ  ناتساب  مور  نوناق  زا  ار  دوخ  هدام  ثرا )  )
ناـمز ظاـحل  هب  یمالـسا  نیناوـق  نیا  تسا و  هدرک  يرـشب  هعماـج  میدـقت  ینیناوـق  هچ  ثرا  هنیمز  رد  مالـسا  میداد کـه  حیـضوت  تسا و 
مدرم زا  رفن  نویلم  اهدص  اه و  نو  نایم مـلـیـ رد  هدوب و  برغ  دیدج  نیناوقو  میدق  مور  نیناوق  نایم  لصاف  دـح  یملع  نایرج  شیادـیپ و 
لاحم نیاربانب ,  تسا  هدـش  یم  تسد  هب  تسد  هدـیخرچ و  یم  نانآ  نایم  رد  لسن  هب  لسن  تسا و  هدوب  راد  هشیر  هدـش و  هتخانـش  ناهج 
ثرا نیناوق  دنیوگ  یم  هک  تسا  نانآ  هتفگ  نیا  نخس ,  نیا  زا  رتروآ  تف  شـگـ دشاب . هتـشاذگن  يریثات  ناراذگنوناق  نیا  راکفا  رد  تسا 

يا هراـپ  رد  هچ  رگا  برغ ـ  لـلم  ناـیم  لوادـتم  ثرا  دـیدج  نیناوـق  يراـب ,  تـسا .!  هدـش  هـتفرگ  ناتـساب  مور  ثرا  نیناوـق  زا  یمالـسا 
روط هب  اهردپ  اب  اهردام  اهرسپ و  اب  اهرتخد  دنتسه  نانز  نادرم و  ثرالا  مهس  يربارب  هب  لئاق  یگمهابیرقت  دنتوافتم ـ  مه  اب  تایـصوصخ 

ناردارب ناردام و  ناردـپ و  نارتخدو 2 ـ  نارـسپ  1 ـ  تسا :  حرـش  نیدـب  ثرا  تاقبط  هسنارف  نونا  رد قـ دـنرب . یم  مهـس  ثرازا  ناسکی 
تاقبط نیا  زا  ار  يرـسمه  هطبار  نانآ  اه  هلاـخ  اـه و  ییاد  اـه و  همع  اـهومع و  اــه 4 ـ  گرزبردا  گرز هـا و مـ رد بـ پـ نار 3 ـ  ـ هاو ـ خو

ام ثحب  هب  تاقبط  ریاس  هب  طوبرم  تاـیئزج  نیا مـطـلـب و  تاـیئزج  دـنا  هداد  رارق  یبلق  هقـالع  تبحم و  هیاـپ  رب  ار  نآ  هتخاـس و  جراـخ 
, دراد تیمها  ام  يارب  دوش و  یم  طوبرم  ام  ثحب  نآ چـه بـه  دننک . هعجارم  طوبرم  عبانم  هب  دـنناوت  یم  نادـنم  هقالع  دوش و  یمن  طوبرم 

حیـضوت البق  هک  ییلک  رظن  نامه  ساسا  رب  ایند , دوجوم  تورث  رد  نز  درم و  تکر  ـ ـش یـعـنـی  دشاب , یم  جـیار  نوناق  نیا  هجیتن  رد  لمات 
دوخ رهو  ـ ـش هزا  ـ جا زج بـا  دسر  یم  وا  هب  ثرا  قیرط  زا  هک  یلاوما  رد  هک  دنا  هداد  رارق  رهوش  تمومیق  تحت  ار  هجوز  اه  یبرغ  میداد , 

نآ جرخ  ریبدت و  اما  دوش , یم  فصن  رهوش  نز و  نایم  تیکلم  ظاحل  هب  لام  بیترت ,  نیدب  درادن و  ار  یفرـصت  لخد و  هنوگ  چـیه  قح 
لالقتـسا ناـشلاوما  هنیمز  رد  ناـنز  هب  دـننک  یم  شـالت  هک  دنتـسه  ییاـه  تیعم  برغ جـ رد  نونکا  مه  تسا !  درم  راـیتخا  رد  اـمامت  اـه 

نادرم و هاگ  نآ  دـندش , قفوم  دوخ  ياه  هتـساوخ  هب  ندیـسر  رد  هچنانچ  دـنزاس و  جراخ  درم  تمومی  زا تـحـت قـ ار  اـه  نآ  دنـشخبب و 
هک کنیا  نیناوق .:  نیا  نایم  يا  هسیاـقم  7 ـ  دش . دـنهاوخربارب  يواسم و  دوخ , هب  قلعتم  لاوما  فرـصت  ریبدـت و  تیکلام و  قح  رد  نانز 

نیناوق و نیا  نایم  هسیاقم  راک  میدرک ,  جنـس  هتکن  ناگدـنناوخ  میدـقت  ار  هتـشذگ  لـلم  ماوقا و  ناـیم  رد  لوادـتم  نیناوق  زا  يا  هصـالخ 
ار هعماج  دارفا  يارب  یتخبشوخ  نیمات  ار و  یناسنا  هعماج  لا  نآ هـا بـه حـ يدنمنایز  ای  يدنمدوس  ندوب و  لماکای  صقان  هرابرد  تواضق 

توا تـفـ دنک . تواضق  دیاش  دـیاب و  هک  روط  نآ  ات  میراذـگ  یم  او  وا  دوخ  هب  ار  مالـسا  سدـقم  عرـش  نیناوق  اب  اه  نآ  نایم  هسیاقمزین  و 
نآ هب  ایند  ـت کـه  سا نآ  مال  ـ سا فد  تساه هـ نآ  ضرغ  فده و  رد  توافت  نیناوق ,  ریاس  اب  یمالـسا  نیناوق  نایم  يوهام  ـی و  ـسا ـ ـسا
نیا زا  جیاتن  عورف و  همه  دنـسرب و  ناشیاه  شهاوخو  لای  ـ ما مدر بـه  هک مـ تسا  نآ  مالـسا  ریغ  فده  دبای و  تسد  تسوا  تحلـصم  هچ 
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تسا و بوخ  امـش  يارب  نآ  هک  یلاح  رد  دیراد  یمن  شوخ  ار  يزیچاسب  و  : )) دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  دریگ  یم  همـشچرس  لصا  ود 
اب و  : )) دیامرف یم  رگید  ياج  رد  و  دیناد )) یمن  امـش  دناد و  یم  ادخ  تسا و  دب  امـش  يارب  نآ  یلو  دیراد  یم  تسود  ار  يز  ـا چـیـ ـس بـ
نآ رد  ادـخ  یلو  دـیراد  یمن  شوخ  ار  يزیچ  اسب  هچ  سپ  دـماین , ناتـشوخ  نانآ  زا  رگا  دـینک و  راتفر  یگتـسیاش  هب  دوخ ) نانز   ) اه نآ 

 :. تیصو 8 ـ  تسا .))  هداد  رارق  ناوارف  تحلصم 

مارتحا نامه  ینعی  تسه  نآ  رد  هک  یلقتـسم  كالم  رطاخ  هب  هتخاس و ـ  جراخ  تثارو  ناونع  تحت  زا  ار  تیـصو  مالـسا  هک  میتفگ  البق 
يا هناگادج  لقتـسم و  ناونع  نآ  يار  بـ دروآ ـ  رد مـی  هب تـمـلـک  دوخ  یگدنز  رد  هچ  نآ  هب  تبـسن  کلام  تساوخ  هدارا و  هب  نداهن 
دوخ لامزا  یتمسق  ای  مامت  نآ  قیرط  زا  هدننک  تیصو  هک  دوب  ییاه  هلیح  هلمج  زا  تیصو  هتشذ ,  للم گـ ماوقا و  نایم  رد  تسا  هدرک  زاب 
قیرط نیا  زا  يریگولج  تیصو و  رما  ندرک  دودحم  يارب  اذل  درک  یم  لقتنم  درب , یمن  ثرا  مکاح  يراج و  نیناوق  قبط  هک  یـسک  هب  ار 

ار بـه ـیـت  ـصو مال  ـ ـسا دننک . یم  عضو  ینیناوق  نآ  نتخاس  دودحم  هار  رد  زین  نونکات  دندرک و  یم  عضو  ینیناوق  هتـسویپ  زادـنارب , ثرا 
نیناوــق زا  یخرب  تـسین  ذــفان  تیــصو   , ییاراد ثـلث  زا  شیب  رد  ور  نـیا  زا  تـسا و  هدرک  دودــحم  اــه  ییاراد  لاو و  ـ ما مو  ـ ــس یـک 

هب مالـسا  لیلد  نیمه  هب  دـنک  یم  قرف  مه  اب  هاگدـید  ود  اهت  مـنـ ـد , نا هدر  تیعبت کـ مالـسا  زا  هنیمز  نیا  رد  هسنارف ,  نوناق  دـننام  , دـیدج
رد تقد  لمات و  زا  هچ  نآ  دـننک . یم  يریگولج  نآ  زا  ای  دـنتکاس و  هراب  نیارد  ای  زورما  نیناوق  یلو  هدرک  یم  بیغرت  لاوما  رد  تیـصو 

ابیرقت ندرک  جرخ  يارب  ار  هار  نیناوق  نیا  هک  تسا  ـن  یا دیآ , یمرب  قافنا  قلطم  سمخ و  تاکز و  تاقدص و  تیصو و  هب  طوبرم  تایآ 
ات دنک , یم  هراومه  لهس و  دنمتسم  ریقف و  هقبط  ياهزاین  ـع  فر تار و  ـبـ مو تار  هار خـیـ رد  اه  نآ  عفانم  زا  موس  ود  لاوما و  نیع  زا  یمین 

رمک نادنمتـسم  دورب و  نیب  زا  یتاقبط  قیمع  ياه  فاکـش  اه و  هلـصاف  دـنوش و  کـیدزن  مه  هب  هعماـج  نوگاـنوگ  تاـقبط  قیرط  نیا  زا 
نتخاس کیدزن  رد  زین  تسا  هدـش  عضو  نا  ـ ـش ـ تور رد ثـ نادـنمتورث  فرـصت  لخد و  هوحن  اب  هطبار  رد  هک  ینیناوق  یهگناو  دـننک  تسار 

هب لاعتم  يادـخ  تساوخ  هب  هک  دراد  يرگید  ياج  ثحب  نیا  لیـصف  ـد تـ ـشا ـر مـی بـ ثؤ تسدـیهت مـ ریقف و  تاقبط  هب  دـنمتورث  تاـقبط 
 . تخادرپ میهاوخ  نآ  هب  يدوز 

 . ثرا عناوم 

ار يرگ  ـ ید ـس  کر هـ تسین ـ .  لـتاق  يارب  یثاریم  دـسر ـ . یمن  لـتاق  هـب  يزیچ  ثاریم ,  زا  درب ـ . یمن  ثرا  لـتاق ,  (ص :)  ادـخ ربماـیپ   ـ
هک درم  ود  ع :)   ) قداص ماما  دشاب ـ . شردپ  ای  وا  دنزرف  هچ  رگا  دشاب و  هتـشادن  لتاق  زج  یثرا  لوتقم و  هچ  رگا  درب , یمن  ثرا  دـشکب ,

ثرا هن  هدازانز  درب ـ . یمن  ثرا  تسا ,  هتـشک  هک  یـسک  هید  زا  لتاق  (ص :)  ادخ ربمایپ  دنرب ـ . یمن  ثرا  مه  زا  دشکب , ار  يرگید  یکی 
دیآ یم  ایند  هب  هک  يدنزرف  دـنک , انز  يدازآ  نز  اب  ای  دوشاشحف  بکترم  یموق  زینک  اب  سک  ره  درب ـ . یم  ثرا  وا  زا  یـسک  هن  درب و  یم 

وا زا  یلو  دوش  یم  ثرا )  زا  ) رفاک بجاح  نامل  مـسـ ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما درب ـ . یم  ثرا  وازا  یـسک  هن  درب و  یم  ثرا  هن  تسا و  هدازانز 
ناملسم هن  درب و  یم  ثرا  ناملسم  زا  رفاک  هن  (ص :)  ادخ ربمایپ  درب ـ . یم  ثرا  وا  زا  هن  دوش و  یم  نمؤم  بجاح  هن  رفاک  درب و  یم  ثرا 

. رفاک زا 

 . ناربمایپ ثرا 

تسا هدش  هداد  ام  هب  يزیچ  ره  زا  میا و  هتفای  میلعت  ار  ناگدنرپ  نابزام  مدرم ,  يا  تفگ :  تفای و  ثاریم  دواد  زا  نا  و سـلـیـمـ  :. )) نآرق
و  ) یلو دوخ  بناج  زا  سپ  تسازان ,  منز  مکانمیب و  مناگتـسب  زا  نتـشیوخ  زا  سپ  نم  و   ((. )) تسا راکـشآ  زایتما  نامه  نیا  هک  یتسار 

ـ .))  نادرگ هدیدنـسپ  نم ,  راـگدرورپ  يا  ار , وا  درب و  ثرا  زین )  ) بوـقعی نادـناخ  زا  درب و  ثرا  نم  زا  هـک  شخبب  نـم  هـب  ینیـشناج ) 
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( دوخزا  ) هچ نآ  میراذگ ,  یمن  ثرا  ام  تسا ـ .  دنمتسم  ریقف و  ناناملـسم  يارب  وا  ثاریم  هکلب  دراذگ  یمن  ثراربمایپ  (ص :)  ادخربمایپ
دزن دوــخ  ثاریم  هبلاــط  يار مـ ـمـطـلـب بـ لا سا بـن عـبـد  و عـبـ ع )   ) ـمـه طا فـ ـر(ع :)  قا ما بـ ـ ما تــسا ـ .  هقدـــص  میراذـــگ  ياـــج  رب 
ياـج رب  هچ  نآ  میراذـگ ,)  یمن  ثرا  اـم  دوـمرف : (ص )  ادـخ لوـسر  تفگ :  رک  ـ بو ـ با تـفر .  ود  نآ  هارمهزین   ( ع  ) یلعودـندمآرکبوبا
دواد زا  نامیلـسو  دومرف : یلع  تسا  نم  هدـهع  هب  دـنا  هدوب  ربمایپ  روخناـن  هک  یناـسک  یجرخ  و  تفگ ):  رکبوبا   ) تسا هقدـص  میراذـگ 
لوق زا  نم  هک   ) تسا نیمه  بلطم  تفگ :  رکبو  ـ با درب . ثرا  زین )  ) بوقعی نادناخزا  درب و  ثرا  نم  زا  هک  تفگ :  ایرکز  تفای و  ثاریم 
با ـن کـتـ یا ـا ) ما : ) دو ـ مر عـلـی فـ یناد .  یم  مـناد  یم  ربماـیپ ) ثیدـح  زا   ) نـم ار  هـچ  نآ  زین  وـت  هـک  مـسق  ادــخ  هـب  و  مـتفگ )  ربماـیپ 

دنتفگن و يزیچ  رگید  سابع )  همطاف و  یلع و   ) نانآ دـیوگ  یم  نخـس  ناربمایپ )  نتـشاذگ  ثرا  دروم  رد  تحارـص  هب   ) ـت کـه ـساد خـ
. دنتفر

 . ییاسراپ

 . ییاسراپ

ـ .  تسا ییاسراپ  نید ,  هیاپ  تسا ـ .  لمع  رورـس  ییاسراپ ,  تسا ـ .  ییاسراپ  نامیا  داینب  دراد و  يداینب  يزیچ  ره  (ص :)  ادـخ ربماـیپ   ـ
نید نیرتهب  (ص :)  ادـخ ربمایپ  تسوا ـ .  يرادـنید )  و   ) نید هزادـنا  هب  درم , ییاسراپ  ع :)   ) یلع ماـما  تسا ـ .  نید  سار  رد  ییاـسراپ , 
ـ .  تسا ییاسراپ  امش , نید  نیرترب  (ص :)  ادخ ربمایپ  تسا ـ .  ییاسراپ  نیدروما ,  زا  رما  نیرتهب  ع :)   ) یلع ماما  تسا ـ .  ییاسراپ  امش ,
هکار تشه  دور و هـر کـس بـ تشهب  هب  دشاب  عناق  تسا  هدرک  شیزور  دـنوادخ  هچ  نآ  هب  هک  ره   , تسا هدـش  متخ  ییاسراپ  هب  نامیا , 

ییاسراپ زارتریذپانریخست  يژد  چیه  ع :)   ) یلع ماما  دسارهن ـ . يرگشنزرس  چیه  شنزرس  زا  ادخ  هار  رد  دهاوخب , تسین ,  یکـش  نآ  رد 
رد  ) دیرگنب و ار  راک )  ) نایاپ و  دـینک , نـیـکـو )  ) را کـ تسا ـ .  ظافح  کی  ییاسراپ ,  تسین ـ .  ییاسراپ  زا  رتهب  يرگنـس  چـیه  تسین ـ . 
زا  ) تینوصم لماع  نیرتهب  نآ  هک  اریز  ییاسراپ ,  داب  وترب  دیریگ ـ . شیپ  رد  ییاسراپ  دینک و  ییابیکـش  دیزرو و  يرادیاپ  لمع )  ماجنا 
هک اریز  عمط ,  بیرف  زا  راهنز  ییاسراپ و  داب  وترب  ناصلخم ـ .  تلصخ  تسا و  نیدروای  نآ  هک  اریز  ییاسراپ ,  داب  وت  رب  تسا ـ .  هانگ ) 

مینک و یم  يوریپ  نآ  زا  ام  هک  تسا  ینید  نامه  ییاسراپ  اریز   , ییاسراپ داـب  امـش  رب  ع :)   ) قداـص ما  ـ ما تسا ـ .  هدولآ  عمط ,  هاـگارچ 
نآ هب  اریز  ییاسراپ ,  داب  امـش  رب  میهاوخ ـ .  یم  دوخ  نارادتـسود  زا  ار  نآ  هب )  يدنبیاپ   ) مییامن و یم  تعاطا  یگدـنب و  نآ  اب  ار  ادـخ 

 , ییاسراپ هک  اریز  ییاسراپ ,  داب  وت  رب  دمحا , يا  تسا :  هدمآ  جارعم  ثیدح  رد  دیـسر ـ . ناوتن  ییاسراپ  اب  زج  تسا ,  دـنوادخ  دزن  هچ 
 , تساـه یکاروـخ  رگید  نـیب  رد  ناـن  اـهرویز و  ناـیم  رد  هراوـشوگ  نوـچمه  ییا  ـ ـسرا ـت پـ ـسا ـن  ید ـر  خآ نـید و  طـسو  نـید و  لوا 

دبای یم  تاجن  یسک  اهنت  ایرد  رد  هک  نانچمه  تسا :  یتشک  تیاکح  شتیاکح  ییاسراپ ,  تسا  نید  هاگ  هیکتو  نامیا  رـس  ـی  یا ـ ـسرا پـ
راتفر ام  رادرک  هب  دیابدراد  تسود  ار  ام  هک  ره  ع :)   ) یلع ماما  دنبای ـ . یمن  ییاهر  ییاسراپ  اب  زج  زین  ناگـشیپدهز  دشاب , یتشک  رد  هک 

تداـبع نیرت  تخـس  (ع :)  رقاـب ماـما  تسا ـ .  ترخآو  اـیند  راـک  رد  ددـم  نیرتـهب  ییاـسراپ ,  هـک  اریز  دریگ , ددـم  ییاـسراپ  زا  دـنک و 
رتهب دروآ  تزع  هک  ییاـسراپ  تسا ـ .  هماـج  نیرتهب  ییاـسراپ ,  تسا ـ .  مدـمه  نیرتـهب  ییاـسراپ ,  ع :)   ) یلع ماـما  تسا ـ .  ییاـسراپ  ,

ـ  دراد ـی نـ شزرا و  ـت ـ  ـس زا مـا نـیـ ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما تسا ـ .  تعانق  ندوب  كدنا  ییاسراپ ,  تفآ  دنادرگ ـ . راوخ  هک  تسا  یعمطزا 
ـ )  ـر(ع قا ما بـ ـ ما دشاب ـ . هتشاد  دوجو  وا  زا  رتاسراپ  یصخش  رهش , نآ  رد  دنک و  یگدنزرتشیب  ای  يرفن  رازه  دص  يره  رد شـ کـسـی کـه 

زا نتشاد  اورپ  هب  ار  نانآ  ناسرب و  مالس  نام  ـ نا ـتـ سود ام بـه  فرط  زا  دوب : ـ  هدمآ  ترـضح  تمدخ  یظفاحاد  يار خـ بـه خـیـثـمـه کـه بـ
 , میهد ماجنا  میناوت  یمن  يراک  چیه  نانآ  يارب  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  ام  هک  نک  مال  ـ عا نا  ـ نآ هب  همثیخ  يا  نک و  شرافـس  گرزب  يادخ 

 . ییاسراپ اب  رگم  دنسرن , ام  یتسود  تیالو و  هب  دننک و  لمع  هک  نیا  رگم 
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 . ییاسراپ هجیتن 

عنام ییاـسراپ ,  دنیـشن ـ . یمراـب  هب  لـمع  هک  تسا  ییاـسراپ  اـب  تسا ـ .  نید  سفن و  ندـش  تسرد  ییاـسراپ ,  هجیتن  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
 , ناسنا ییاسراپ  دوش ـ . یم  لصاح  اه  یتسپزا  يرود  هک  تسا ,  ییاسراپ  اب  تسا ـ .  اوقت  داینب  ییاـسراپ ,  دوش ـ . یماـه  مارح  باـکترا 

و  ) ملع دیارآ ـ . یم  ار  تیناسنا  دراد و  یم  نوصم  ار  سفنو  دـنک  یم  تسرد  ار  نید  ییاسراپ ,  دـنک ـ . یم  رود  یتسپ  هنوگ  ره  زا  ار  وا 
تسرد ببس  تسا ـ .  ییاسراپ  رادنید ) صخش   ) نید ندش  تسرد  ببس  دنک ـ .) یمن  دشر  ای   ) دوش یمن  كاپ  ییاسراپ  نودب  تفرعم ) 

 , ییاسراپ ع :)   ) یلع ماما  دـیرادهگن ـ . ییاسراپ  اب  ار  دوخ  نیدو  دـینک  اورپ  ادـخ  زا  ع :)   ) قداص ماـما  تسا ـ .  ییاـسراپ  سفن ,  ندـش 
. دریگ یتساک  شهانگ  , دوش نوزفا  وا  ییاسراپ  هک  ره  تسا ـ .  يراگتسر  غارچ 

 . تدابع رد  ییاسراپ  شقن 

هارمه ییاسراپابرگا  تدابع  رد  شـشوک  ع :)   ) قداص ماما  تسین ـ .  يریخ  دـشابن , هارمه  ییاسراپ  اـب  هک  یتداـبع  رد  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
دیری هزور گـ نادنچ  دیوش و  رغال )  ) نامک ياه  هلچ  دننام  هک  دیناوخزامن  نادنچ  رگا  (ص :)  ادـخ رب  ـ ما پـیـ تسین ـ .  شخبدوس  دـشابن ,

ـن بور بـه عـمـ ع ـ )   ) قدا ما صـ ـ ما دشاب ـ .) هارمه   ) ییاسراپ اب  رگم  دریذپن  امـش  زا  دنوادخ  (( 4 )) دیدرگ  ( هدیمخ  ) اه نامک  نوچمه  هک 
, دـشابن ییاسراپ  نآرد  هک  یـششوک  هک  نادـب  منک و  یم  شرافـس  تداـبع )  رد   ) شـشوک ییاـسراپ و  یهلا و  ياوقت  هب  ار  وت  : ـ  دـیعس

تدابع هتشر  ییاسراپ ,  (ع :)  دا ما سـجـ ـ ما درک ـ . هابت  ار  دوخ  نید  دش , هنهرب  ییاسراپ  زا  هک  یـسک  ع :)   ) یلع ماما  دهد ـ . یمن  يدوس 
هتشر ددرگ  هراپ  نآ )  لاثما  دنبندرگ و  حیبست و  هرهم و   ) خن رگا  هک  نانچمه  دور , یم  نیب  زا  يرادنید  دوش  هراپ  هتـشر  نیا  رگا  تسا , 

. دشاپ یم  مه  زا 

 . ییاسراپ ریسفت 

ییاسراپ تسا ـ .  مارح  زا  زیهرپ  ناهانگزا و  ندرک  يرود  ییاسراپ ,  هشیر  تسا ـ .  ندرک  يرود   ( يانعم هب   ) ییاسراپ ع :)   ) یلع ماـما   ـ
ـ .  تسا ناـهانگ  زا  ندوب  كاـپ  تقیقح  رد  ییاـسراپ ,  یهاوخ ـ .  زاـین  زا  يرادنتـشیوخ  تسا و  لـالح  ياهدـمآرد  بلط  تقیقح  رد  , 

هاـگره هک  دـشاب  هتـشادن  ییاـسراپ  سک  ره  تسا ,  لاـمعا  رورـس  ییاـسراپ  (ص :)  ادـخ ربماـیپ  تسا ـ .  هدـش  هتـسب  اوقت  هب  ییاـسراپ , 
سرت ییاسراپ  هک  اریز  دنکن , یهجوتوا  لامعا  رگید  هب  دنوادخ  دراد , زاب  نآ  باکترا  زا  ار  وا  دوش  ور  هب  ور  ادخ  ینامرفا  اب نـ تولخرد 

ع  ) یلع ماما  مشخ ـ .  يدونشخ و  هاگرد  تلادع  تاعارم  يرگناوت و  یتسدیهت و  ماگنه  رد  يور  هنایم  راکـشآ و  ناهن و  رد  تسادخ  زا 
ندمآ شیپ  ماگنه  رد  هک  تسا  یـسک  اسراپ  (ص :)  ادـخ ربمایپ  تسا ـ .  ههبـش  اب  ندـش  ور  هب  ور  ماگنه  رد  ندرک  گنرد  ییاسراپ ,  (: 

مان هب  ار  جاب  هیده و  مان  هب  ار  هوشر  و  درامش ,  یم  لالح  ذیبن  مان  هب  ار  بارش  دنک ,  یم  لمع  تاهبش  هب  هک  یـسک  دنک ـ . گنرد  ههبش 
ار اه  نآ  مکح )   ) مدرم زا  يرایـسب  هک  كان  ههبـش  دنتـسه  يروما  ود  نآ  نایم  تسا و  نشور  زین  مارح  تسا و  نشور  لال  حـ تاکز ـ . 
, دـتفارد مارح  هب  دوـش  دراو  تاهبـش  رد  هـک  ره  دـشاب و  هدرک  ظـفح  ار  دوـخ  نـید  وربآ و  دزیهرپـب , تاهبـشزا  هـک  ره  سپ  دـنناد  یمن 
هک ره  دیـشکب  لالح  زا  يا  هدرپ  مارح  دوخ و  نای  مـ دوش ـ . نآ  دراو  هک  تسا  کیدزن  دنارچ و  یم  هاگقرق  فارطا  رد  هک  یناپوچدـننام 

دـنارچب و هاگقرق  رانک  رد  ار ) دوخ  ياـه  ماد   ) هک تسا  یـسک  دـننام  دـنارچب  نآ  رد  هکره  دراد و  هگن  ار  دوخ  نید  وربآ و  دـنک , نینچ 
رد هچ  نآ  هب  نک و  اهر  يراد ,  کش  نآ  رد  ار  هچ  نآ  سپ  نشور  زین  مارح  ـت و  سا ـن  ـشور لال  حـ دوش ـ . نآ  دراو  هک  تسا  کیدزن 
هک ار  يزیچ  نادقف  اریز  نز ,  گنچ  يرادن  کش  هچ  نآ  هب  نک و  اهر  يراد  کش  نآ  رد  ار  هچ  نآ  نز ـ .  رد  گنچ  يرادـن  کش  نآ 
هک نیا  رگم  ینکن ,  اهر  ادـخرطاخ  هب  ار  يزیچ  زگره  هعاـفر : ـ  وبا  هب  درک ـ . یهاوخن  ساـسحا  زگره  يا  هدرک  شیاـهر  دـنوادخ  يارب 
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گنچ دزادنا  یمن  کش  هب  ار  وت  هک  هچ  نآ  هب  نک و  اهر  دزادـنا , یم  کش  ار بـه  نآ چـه تـو  دـهد ـ . ضوع  وت  هب  نآ  زا  رتهب  دـنوادخ 
رد هچ  نآ  هب  نک و  اـهر  يراد ,  ـک  ـش نآ  رد  ار  نآ چـه  یناـشیرپ ـ .  ثعاـب  غورد  تسا و  ناور )   ) شمارآ هیاـم  تسار  هک  اریز  نز , 
ناج هک  تسا  نآ  یکین  تعا و  طـ یتحارانو ـ .  یناشیرپ  ثعاب  يدب  تسا و  شمارآ  هیام  یبوخ  اریز  نز ,  رد  گنچ  يرادـن ,  کش  نآ 

فالخ  ) نایتفمدنچره , دباین مارآ  نآ  هب  لد  دریگن و  رارق  نادـب  ناج  هک  تسا  يزیچ  نآ  هانگ  دـبای و  مارآ  نآ  هب  لد  دریگ و  رارق  نادـب 
رارق هنیـس  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  کش  دبای و  مارآ  نآ  هب  لد  دریگ و  رارق  هنیـس  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  تعا  طـ دنهد ـ . اوتف  وت  هب  نآ ) 

بارطـضا و   ) کش هب  ار  وت  هچ  نآ  هب  دوش  یم  وت  يرارق )  یب  بارطـضا و  و   ) کش بجوم  ار  هچ  نآ  سپ  دباین  مارآ  نادب  لد  دریگن و 
, دـهد یماوتف  وت  هب  دوخ  تـو  ناد )  ـ جو و   ) نـفـس دـنهد ـ . اوتف  وت  هب  نآ )  فـالخ   ) ناـیتفم دـنچره  راذـگاو , دزادـنا , یمن  یمارآاـنو ) 
و  ) کـش هـب  ار  وـت  هـچ  نآ  دوـش  یمرارق  یب  برطـضم و  مارح  زا  دریگ و  یم  مارآ  لـالح  ربارب  رد  راذـگب , تا  هنیــس  يور  ار  تتــسد 

وت هب  ار ) نآ  فالخ   ) نایتفم دنچ  ره  نز ,  گنچ  دزادنا  یمن   ( بارطـضا و   ) کش هب  ار  وت  هچ  نآ  هب  نک و  اهر  دزادنا , یم  بارطـضا ) 
زا هاوخب ,  اوتف  تلد  زا  هصباو ,  يا  دـنک ـ . یم  اهر  ار  کـچوک  لکـشم )   ) دـتفین يرتگرزب  لکـشم  هب  هک  نآ  سرت  زا  نمؤم  دـنهد  اوتف 

يزیچ نآ  هانگ  دـبای و  رارق  شمارآ و  نادـب  ناج  در و  مارآ گـیـ نآ  هب  لد  هک  تسا  يزیچ  نآ  تعاط  هاوخب  اوتف  دوخ  نادـجو )   ) سفن
درازآ یم  ار  لد  هانگ  دنهد ـ . اوتفو  دننک  مکح  وت  هب  ار  نآ  زاوج  مدرم  دنچره  دـنک , یبات  یب  هنیـس  رد  دریگن و  مارآ  ناج  رد  هک  تسا 

 . نک شیاهر  دیدنسپن , درک و  راکنا  تلد  هک  ار  هچ  نآ  دزود ـ . یم  عمط  مشچ  نآ  هب  ناطیش  هک  نیا  رگم   , تسین یهاگن  چیهو 

. اسراپ

نیمه ـخ بـه  ـسا رد پـ نـیـز  دـنک ـ . زیهرپ  لجوزع  دـنوادخ  ياه  مارح  زا  هک  نآ  اـسراپ : ـ  درمزا  لاؤس  هب  خـساپ  رد  ع ـ )   ) قداـص ماـما   ـ
مارح هب  هتـسنادن  دنکن , زیهرپ  تاهبـش  زا  رگا  دـنک و  یم  بانتجااه  نآ  زا  زیهرپ و  ادـخ  ياه  مارح  زا  هک  تسا ,  یـسک  اسراپ  شـسرپ : 
ادرف رددنوادخ  نانیشنمه  (ص :)  ادخ ربمایپ  الاو ـ . شیاه  تلـصخ  دشاب و  هزیکاپ  شناج  هک  تسا ,  یـسک  اسراپ  ع :)   ) یلع ماما  دتفا ـ .

هب ار  مارح  لالح و  هک  تسا  یـسک  زامن  تعکر  رازهزا  رترب  اسراپ , درم  زامن  تعکر  ود  دنیایند ـ . هب  ناتبغر  یب  نایاسراپ و  تمایق )  (ي 
, دوش هداد  اـسراپ  يدرم  هب  هک  يا  هیدـه  تسا و  قـح )  هاـگرد   ) هتفریذـپ دوـش , هدـناوخاسراپ  يدرم  رـس  تشپ  هک  يزاـمن  دزیمآ ـ . مه 
: دومرف لاعت  ياد مـ خـ تسا ـ .  هقدص  وا , اب  ندرک  وگتفگ  تسا و  تدابع  زا  اسراپ , يدرم  اب  نتـسشن  تسا و  دـنوادخ ) هاگرد   ) هتفریذـپ

منک قیقد  یگدیسر  وا ) درواتسد   ) دراد تسد  رد  هچ  نآ  هب  هک  نیا  رگم  دنکن , رادید  ارم  تمایق  يارحـص  رد  يا  هدنب  چیه  یـسوم ,  يا 
ناشتـشهب هب  یـسرباسح  نودب  مراد و  یم  یمارگ  گرزب و  ار  ناشیا  منک و  یم  مرـش  نانآ  زا  نماریز  دشاب , نایاسراپ  زا  هک  یـسک  رگم 

 . مرب یم 

 . مدرم نیرتاسراپ 

 , مدآ دنزرف  يا  : دومرف لجوزع  دنوادخ  ـر(ع :)  قا ما بـ ـ ما یـشاب ـ .  مدرم  نیرتاسراپ  ات  تسیا ,  زاب  ادخ  ياه  مارح  زا  (ص :)  ادـخ ربمایپ   ـ
: ـ  مدرم نیرتاسراپ  زا  لاؤس  هب  خـساپ  رد  ع ـ )   ) قداص ماما  یـشاب ـ .  مدرم  نیرتاسراپ  زا  اـت  نک ,  يرود  ما  هدرک  مارح  وت  رب  هچ  نآ  زا 

زا يرادنتـشیوخ  لجوزع و  دنوادخ  ياه  مارح  زا  ندرک  يرود  زا  رتدنمدوس  ییاسراپ  چیه  دنک ـ . يرود  دـنوادخ  ياه  مارح  زا  هک  نآ 
 (: ع  ) یلع ماما  تسین ـ .  هانگ )  زا   ) يرادنتـشیوخ نوچ  ییاسراپ  (ص :)  ادخ ربمایپ  تسیناه ـ .  نآ  زا  ندرک  تبیغ  نانمؤم و  نداد  رازآ 

گنرد ههبـش  ماگنه  رد  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتاسراپ  ع :)   ) قداص ماما  تسین ـ .  ههبـش  ماگنه  هب  نداتـسیا  زاـب  نوچ  ییاـسراپ  چـیه 
 . تسامش نیرتاسراپ  امش , نیرتکریز  تسا ـ .  یهاوخ  زاین  اه و  شهاوخ  زا  اه  نآ  نیرترود  مدرم  نیرتاسراپ  ع :)   ) یلع ماما  دنک ـ .
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 . ترازو

. ریزو

و بـه  ((. )) هد رارق  مراک  کیرش  ار  وا  نادرگ و  مکحم  وا  هب  ار  متشپ  ار  مردارب  نوراه  هد ,  رارق  مناسک  زا  يریزو  نم  يار  و بـ  :. )) نآرق
يارب و   : )) جـمـلـه ریـسفت .: میدـینادرگ .))  ریزو  وا  هارمه  ار  نوراه  شردارب  میدرک و  اطع  ینامـسآ )   ) باتک ـی  ـسو بـه مـ مـا )  ) یـقـیـن

وا شهاوخ  نیرخآ  نی و  ـ مرا ـن چـهـ یا ـی و  ـسو بناـج مـ زا  تسا  يرگید  شهاوخ  ار ,)) مردارب  نوراـه   , هد رارق  مناـسک  زا  يریزو  نم 
هک دـنا , هتفگ  ریزو  تهج  نیا  زا  ار  ریزو  نیگنـس و  راـب  ياـنعم  هب  تـسا  رزو ))  )) هداـم زا  لـیعف ))   )) نزو رب  ریزو ))  )) هـملک دـشاب  یم 

ریزو هب  دنرب و  یم  هانپ  نادب  هک  تسا  هوک  يانعم  هب  رزو ))  )) زا دنا : هتفگ  یـضعب  دـشک  یم  شود  هب  ار  هاشداپ  تموکح و  راب  ینیگنس 
یکی دـنک  یم  اضاقت  شراگدرور  زا پـ ـی  ـسو مـ يرا ,  بـ درب . یم  هانپ  وا  هب  دوخ  ماکحا  ارآ و  رد  هاشداپ  هک  دـنا  هتفگ  ریزو  تهج  نآ  زا 
نینچ یـسوم  هـک  نآ  تـلع  دـنک  یم  داهنـشیپ  ار  نوراـه  دوـخ  ردارب  راـک  نـیا  يار  دـهد و بـ رارق  يو  راـیتسد  ریزو و  ار  وا  ناگتـسب  زا 

, دمآ یمن  رب  نآ  سپ  زا  ییاهنت  هب  یـسوم  دوب و  هدش  راذـگاو  وا  هب  يا  هنمادرپ  هبناجدـن و  ـیـت چـ لوؤ ـ ـس دوب کـه مـ نیا  درک , ییاضاقت 
راب نیازا  يرادق  ـیـب مـ تر ـن تـ ید دـهد و بـ ماجنا  وا  ار  راک  زا  یـشخب  دـنک و  تکراشم  وا  اب  راک  نیا  رد  هک  تشاد  يریزو  هب  زاین  هکلب 

وا هطساو  هب   : )) هک یسوم  هلمج  يانعم  تسا  نیا  دنک  شکمک  دهد  ماجنا مـی  یسوم  دوخ  هک  مه  ییاهراک  رد  درادرب و  وا  شود  زا  ار 
 . تسا نوراه  نداد  رارق  ریزو  حیـضوتو  ریـسفت  هلزنم  هب  عقاو  رد  هلمج  نیا  هک  زاس )) کیرـش  مراـک  رد  ار  وا  نادرگ و  مکحم  ار  متـشپ 
نآ دشاب و  وا  هب  صوصخم  تسا کـه  يرما  رد  نوراه  نداد  تکرش  ياضاقت  نادرگ ))  کیرـش  نم  راک  رد  ار  وا  و   )) هلمج يانعم  سپ 
هب صاصتخا  تکرش  نیا  سپ  دشاب  یسوم  راک  کیرش  توعد  لوا  زور  نامه  زا  نید و  توعد  لصا  رد  نوراه  هک  تسا  نیا  زا  ترابع 

دوخ نیشناج  بیان و  ار  نوراه  زج  يرگید  سک  رما  نیا  رد  دناوت  یمنزین  یسوم  دشاب و  یمن  شکیرش  وا  زج  سک  چیه  دراد و  نوراه 
یـسک ره  هفیظو  هکلب  درادـن , ربمایپ  هب  صاصتخا  ربمایپ , هطـساو  هب  توعد  تیمامت  زا  دـعب  نآ  يازجا  زا  یـشخب  ای  نید  غیلبت  یلو  دـنک 

هب ار  نآ  فراعم  نید و  دراد  هفیظو  یملاع  دـشاب چـنـیـن  هتـشاد  نآ  زا  یتخانـش  تاعالطا و  دـشاب و  هدروآ  نامیا  نید  نآ  هب  هک  تسا 
دنکاضاقت دنوادخ  زا  یسوم  هک  درادن  انعم  دننک و  غالبا  نابیاغ  هب  ار  نآ  دیاب  نادهاش  دهد و  شزومآ  دنرادن  یعالطا  نآزا  هک  یناسک 

دروای نا بـ ـمـ یا نید  نآ  هب  هک  یسک  ره  هکلب  شردارب ,  هب  هن  دراد و  صاصتخا  وا  هب  هن  هک  دنادرگ  کیر  ـ ـش يرا  رد کـ وا  اب  ار  شردارب 
نیا یسوم ,  راک  رد  نوراه  نداد  تکرش  يانع  هک مـ دش  نشور  نیاربانب ,  دشاب  یم  نید  نآ  حیـضوت  میلعت و  غیلبت و  داشرا و  هب  فظوم 
دراد صاصتخا  وا  هب  دـنوادخ  بناج  زا  هک  ییاهزیچرگید  ـی مـی کـنـد و  حو یـسوم  هب  دـنوادخ  ار  هچ  نآ  زا  یخرب  نوراـه  هک  تسا 

تفایرد ینعی  توبن ,  صوصخ  رد  نوراه  نداد  تکرـش  اماو  دـنک . غیلبت  یـسوم  بناج  زا  ار  راـتفگ ) تیجح  تعاـطا و  بوجو  دـننام  )
ياضاقت دنوادخ  زا  هجیتن  رد  دشاب و  هتـشاد  ینارگن  میب و  رما  نیا  رد  ندوب  اهن  زا تـ ـی  ـسو هک مـ هدوبن  يزیچ  ناحبـس ,  دنوادخ  زا  یحو 

نید غیلبت  یهلا و  مای  ندناسر پـ راک  رد  وا  ندوب  اهنت  تسد  دوب , هدرک  كانمیب  نارگن و  ار  یسوم  هچ  نآ  هکلب  دنک , را  ـتـیـ سد کیرش و 
نآ تسا  هدش  لقن  یسوم  دوخ  نابز  زا  بلط  ـن مـ یا دو  نآ بـ ياهدمایپ  رگید  لیئارـسا و  ینب  ندیـشخب  ییاهر  يارباهراک  ندرک  هرادا  و 
رب هوال  عـ دنک .)) قیدصت  ارم  ات  راد  لیـسگ  يرایتسد  هب  نم  اب  ار  وا  سپ  تسا ,  رتروآ  نابز  نم  زا  نوراه  مردارب  و  : )) دـیامرف یم  هکاج 

ترضح نآ  هک  نیااب  درک ,  ( ع  ) یلع هرابرد  ار  اعد  نیمه  نیع  ربمایپ  هک  تسا  هدش  دراو  ینس  هعیـش و  قیرط  زا  یحیحـص  تایاور  نیا , 
هب ار  دنمدرخ  سپ  دـشخب  یم  هدیدنـسپ  یتافـص  دوخ  هدـنریگارف  هب  دـیازفا و  یمدرخ  ار  دـنمدرخ  شناد ,  ع :)   ) یلع ما  ـ ما دوبن ـ . ربمایپ 

بـش رد  لجوزع  دنوادخ   ] هک يزیچ  نیتسخن  : ـ  سابع نبا  هب  (ص ـ )  ادخ رب  ـ ما پـیـ يریزو ـ .  هب  ار  هشیدـنا  بحاص  دـناسر و  یم  يریما 
يا ـ هرد هدـیرد و  مه  زا  هک  مدـید  ار  اه  هدرپ  سپ ,  نک  هاگن  ار  دوخ  ياـپ  نییاـپ  دـمحم , يا  تفگ :  هک  دوب  نیا  دومرف  نم  هب  جارعم ] 

مراگدرورپ میتفگ و  نخس  مه  ـت پـس بـا  سا هتفرگ  الاب  نم  يوس  هب  ار  دوخ  رـس  هک  مدیدار  یلع  هدش و  هدوشگ  هک  مدید  ار  نا  ـمـ ـسآ
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هب دومرفربمایپ : تفگ ؟  ینخس  هچ  وت  هب  تراگدرورپ  ادخ , لوسر  يا  مدرک :  ضرع  دیوگ ]: یم  سابع  نبا   ] تفگ نخس  نم  اب  لجوزع 
هچ نآ  ع : ـ )   ) یلع هب  ناسرب ـ .  وا  یهاگآ  هب  ار  نیا  مداد  رارق  وت  زا  سپ  وت  نیشناج  ریزو و  یصو و  ار  یلع  نم  دمحم , يا  دومرف : نم 

ریخرد و وت  یتـسه و  ریزو  هکلب  یتـسین  ربـمغیپ  وـت  هک  نیا  زج  ینیب ,  یم  مه  وـت  منیب  یم  نم  هچ  نآ  يونـش و  یم  زینوـت  مونـش  یم  نم 
ربمایپ تفای ـ .  یم  شمارآ  وا  دوجو  هب  (ص )  ادخ لوسر  دوب و  مالسا  يارب  نیتسار  يرایتسد  ـجـه  ید خـ قا :  ـحـ سا ـن  با یتسه ـ .  حالص 
نیمارف زا  تعاطا  و   ) دـنوادخ هرابرد  ار  وا  هک  تسین  رادـمامز  يارب  هتـسیاش  يریزو  رجا  زا  رتگرزب  مدرم  زا  کـی  چـیه  رجا  (ص :)  ادـخ
شیارب دهاوخب , ار  وا  ریخ  دنوادخ  ودوش  يراک  راد  هدهع  هک  امـش  زا  ـک  یر هـ دیامن ـ . لمع  شیاه  هیـصوت  هب  يو  دـنک و  شرافـس  ( وا

ها ـ گر هـ دـناسر ـ . شکمک  دوب , شدای  هاگره  دـنک و  يروآداـیوا  هب  درک  شومارف  هاـگره  هک  دـهد , یم  رارق  يا  هتـسیاش  كاـپ و  ریزو 
دنک و يروآدای  وا  در بـه  شو کـ ـ مار ها فـ ـ گر هک هـ دهد , رارق  وا  يارب  هتسیاش  نیتسار و  يریزو  دهاوخب , ار  ییاورنامرف  یبوخ  ـد  نواد خـ

شومارف هاگره  هک  دـنک  شبیـصن  يدـب  ریزو  دـهاوخب , وا  يارب  یبوخ  زج  ـد  نواد هاگره خـ یلو  دـناسر  يرای  ار  وا  دوب  شدای  هب  هاگره 
دوخ زا  سپ  ربمایپ  نآو  درکن  ثوعبم  ير  ـبـ ما ـد هـیـچ پـیـ نواد خـ دـناسرن ـ . شیراـی  دوب  شداـی  هب  مه  رگاو  دـنکن  يروآداـی  وا  هب  درک 
زاب يدب  زا  دندرک و  یم  هیـصوت  کین  ياهراک  هب  ار  وا  هک  يا  هتـسد  دندو : ـتـه بـ ـسد ود  ـش  نا ـیـ فار ـ طا هک  نیا  رگم  تشادـن ,  ینیـشناج 

ظوفحم هک  یتسارب  دش  ظفح  هتسد  نیا  رش  زا  هکره  سپ ,  دندرک  یمن  یهاتوک  وا  قح  رد  يراکبان  چیه  زا  هک  يا  هتـسد  دنتـشاد و  یم 
دننارگمتـس و نارای  بابان ,  ناریزو  دـماجنا ـ . یهابت  هب  شریبدـت  راک  دـنک , تناـیخوا  هب  شریزو  هکره  ع :)   ) یلع ماـما  تسا ـ .  هدـنام 
دنـشاب و راکبان  ناریما  راختفا و  ندرک  متـس  دـیآ و  رامـش  هب  یناوتان  يراـبدرب  دـنناریمب و  ار  زاـمن  مدرم  هاـگر  هـ ناراـکهنگ ـ .  ناردارب 

. دینک رذح  ایند  زا  ینامز )  نینچ  رد  , ) وگغورد ناریزو 

 . ناریزو نیرتدب 

رد ناراـکد و  ـر بـ یزو ـو  تزا شیپ  هک  تسا  یـسک  وت , ریزو  نیرتدـب  رتـشا : ـ  کـلام  هب  رـصم  يرادناتـسا  ناـمرف  رد  ع ـ )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
ردارب ناراکهنگ و  روای  نانیا  هک  اریز  دنـشا , روا تـو بـ ـ ـش رایتسد و مـ یناسک  نینچ  دـیابن  نیارباـنب ,  تسا  هدوب  ناـنآ  تسدـمه  ناـهانگ 

نارگ راب  اما  دنـشاب , نانآ  دـننامه  ذوفن  هشیدـنا و  رد  هک  ینیزگربار  یناسک  مدرم ,  نیرتهب  زا  نانآ ,  ياج  هب  یناوت  یم  وت  دـننارگدادیب 
ـد و نـه نا هدر  يرا کـ شمتس یـ رد  ار  يرگمتس  هن  هک  دنـشاب  یناسک  زا  دنـشاب , هتـشادن  شود  هب  ار  ناشیا  ياوران  يا  ـ هرادر ناهانگ و کـ
هب ناشتفلا  سنا و  رتلیامتم و  وت  هب  تبس  ـنـد و نـ نا ـ سر کمک مـی  رتهب  ار  وت  دنرت و  تمحز  مک  وت  يارب  نانیا  شهانگ  رب  ار  يراکه  گـنـ
رد نانآ  نیرتبرقم  نیرت و  هدیزگرب  هاگ  نآ  هد و  رارق  دوخ  سلاجم  نامدمهو  شیوخ  تولخ  ناگصاخ  ار  نانیا  سپ ,  تسا  رتمک  وتریغ 

, ددنسپ یمن  شناتسود  يارب  دنوادخ  هک  تیاهراک  نآ  رد  دنار و  نابز  رب  قح  خلت  نخـس  زیچ  ره  زا  رتشیب  هکدشاب  یـس  کـ هاگـشیپ تـو ,
. دناسر تیرای  رتمک  دشاب , وت  تساوخ  لیم و  قباطم  مه  هزادنا  ره 

 . قالخا نارایتسد  ناریزو و 

يریزو بوخ  هچ  شناد و  يارب  يرابدرب   , تسا يریزو  وکین  هچ  نامیا و  يارب  شناد  تسا ,  يراـیتسد  بوخ  هچ  (ص :)  ادـخ رب  ـ ما پـیـ  ـ
 . شناد ياربوکین  يار  تسا ,  يریزو  بوخ  هچ  ارادم ـ . يارب  تمیالم  یمرن و   , تسا يرایتسد  وکین  هچ  يرابدرب و  يارب  ارادـم  تسا , 
زا داد  رارق  زابرـس  جنپ  داتفه و  لقع  يارب  سپـس  دوب  یناحور  قولخم  نیتسخن  نآ  دیرفآ و  ار  لقع  لجوزع  دنوادخ  ع :)   ) قداص ماما   ـ
نآ هک  داد  رارق  ار  يدب  نآ  لباقم  رد  تسا و  ـر عـقـل  یزو تسا کـه  یبوخ  یکی  داد , رارق  لقع  يارب  هک  يزابرس  جنپ  داتفه و  نآ  نایم 

يرگید دراد و  رارق  راکنا  شلباقم  رد  هک  تسا  قیدـصت  يرگیدو  دـشاب  یم  رفک  نآ  ـمـن  ـشد هک  تسا  نامیا  رگید  تسا و  لهج  ریزو 
. دشاب یم  يدیمون  شربارب  رد  هک  تسا  دیما 
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. وزارت

 . لامعا شجنس  يوزارت 

دنناراگتسر نا  ـ نآ ـد , شا نیگنس بـ وا  لمع )   ) ياهوزارت سکره  سپ  دریگ  تروص  تسرد  لامعا )   ) ـنـجـش ـس زور  نآ  رد  و   :. )) نآرق
و ((. )) دـندرک یم  متـس  ام  تاـیآ  هب  هک  ارچ  دـنا , هدز  ناـیز  دوخ  هب  هکدـننانآ  سپ  دـشاب , کبـس  يو  لاـمعا )   ) ياـهوزارت سک  ره  و 
, دشاب یلدرخ  هناد  نزومه  لمع )   ) رگا دنیب و  یمن  متـس  يزیچ  رد )  ) سک چیه  سپ  میهن ,  یم  زیخاتـسر  زور  رد  ار  تلادـع  ياهوزارت 

نوحلفملا مه  کئلواف  هنیزاوم  تلقث  نمف  ـحـق  لا ذـئ  ـ مو نزو یـ ـ لاو :. )) ریـسفت میـشاب .))  سرباسح  ام  هک  تسا  یفاک  میروآ و  یم  ار  نآ 
بلطم نیا  رب  لیلد  دهد  یم  ربخ   , ناشلمع تهجزا  مدرم  دوخ  ای  لامعا  ندرک  نزو  ینعی  ندـیجن ,  ـ ـس زا  هیآ  ود  نیا  هیآ ,  ود  رخآ  ات  (( 

نزو نیا  هک  دراد  نیا  ـت بـر  لالد هیآ  نیا  نیبساحانب ))  یفکو  همایقلا  مویل  طـسقلا  نیزاوملا  عضنو   : )) تسا لاـعتم  يادـخ  نخ  ـ ـس ـن  یا
هدـنکارپ لاح  هب  مدرم  زور , نآ  رد   : )) تسا تاـیآ  نیا  رتن  ـ ـشور هیآ  نیا  زا  تسا  لاـمعا  یـسرباسح  بعـش  هلمج  زا  ندیجنـس  ندرک و 

يدب يا  هرذ  نزومه  هکره  دـید و  دـهاوخار  نآ  دـنک  یکین  يا  هرذ  نزومه  هکره  ـس  پدو ـ ـش هداد  ناشن  نانآ  هب  ناشیاهراک  ات  دـنیآرب 
نزو يرا ,  بـ تسا .  هداد  تبسن  نآ  هب  ینیگنـس  نزو و  هدرک و  رکذ  دب , بوخ و  زا  معا  ار , لمع  هیآ  نیا  رد  دید )) ـد  هاو ار خـ نآ  دنک 

بوخ و هچ  لمع ,  هک  دـیامرف  یم  هف  ـ یر ـ ـش هیآ  اریز  تسا ,  هداد  ماجنا  ار  لمع  هک  یـسک  هن  دوش  یم  لـمع  هب  طوبرم  ـع  قاو رد  ندر  کـ
زا دش و  لطاب  ناشلامعا  سپ  دندش , رکنم  ار  وا  ياقل  نا و  ـ ـشرا ـ گدرور تایآ پـ هک  دنتـسه  یناسک  نانآ   )) هیآ اهتنم  دراد , نزو  دـب , هچ 

لامعا نالطب  طبح و  هرابرد  هدش ـ  لطاب  لامعا  هک  دنک  یم  تلالد   (( میراد یمن  اپ  هب  یشجنس  نزو و  نانآ  يارب  تمایق  زور  رد  ور  نیا 
 , تسا هدشن  هابت  لطاب و  ناشیاهرادرک  هک  یناسک  لامعا  اهنت  دنرادن و  ینزو  الـصا  ـ  دش تبحـص  نازیملا )   ) باتک نیمه  مود  دـلج  رد 
یم هدیجنـس  نزو ,  نآ  هلیـسو  هب  دنراد و  نزو  دب , بوخ و  لامعا  زا  معا  دشاب , هدشن  لطاب  هک  یلمعره  اریز  دوش , یم  هدیجنـس  نزو و 

ینیگنس اه  نآرد  تقیقح  رد  تسا ,  لئاق  ینیگنـس  نزو و  ود , ره  دب , کین و  ياهراک  يارب  هک  یلا  رد عـیـن حـ تا  ـ یآ ـن  یا ـا  ما دنوش .
ياهراک هک  تسا ,  یکاح  تاـیآ  رهاـظ  هک ,  اـنعم  ـن  یا دریگ بـه  یم  تروص  نآ  ساـسا  رب  ییاـهن  يرواد  هک  دریگ  یم  رظن  رد  یفاـضا 

دـنوش و نزو  اه  يدـب  اه و  یکین  زا  کیره  هک  نیا  هن  نآ ,  یکبـس  بجوم  ناـهان  دوش و گـ یم  لاـمعا  يوزارت  ینیگنـس  ثعاـب  کـین 
ـق با مـطـ دیبرچ , يرگیدرب  مادـک  ره  ینیگنـس  نزو و  دـنوش و  هدیجنـس  مهاب  ینیگنـس  نزو و  نیا  سپـس  ددرگ و  مولعم  اه  نآ  ینیگنس 
هک خزود  شتآ  مکح  دو  ـنـگـیـن تـر بـ ـس ناـهانگ  رگا  دوش و  رداـص  تشهب  مکح  دوـب  رت  نیگنـس  تانـسح  رگا  دوـش , نا حـکـم  هـمـ
هک ینیزوت  رازبا  دننام  تسرد  دـنوش , ربارب  مه  اب  تسا  نکمم  لامعا  يوزارت  هفک  وددرک  ضرف  ناوتب  هک  تسا  نیا  ینیزوت  نینچ  همزال 
هک تسا  نیا  زا  یکاح  تایآ  رهاظ  هکلب  تسین ,  هنوگ  نیا  بلطم  ـا  ما اه . نیا  لاثما  ناپق و  وزارت و  لیبق  زا  تسا  جـیار  اـه  مدآ  اـم  ناـیم 
 : تسا هتکن  نیمه  يایوگ  هیآ  نیا  رهاظ  هک  نانچ  نآ  ندش  کبـس  بجوم  دب  لمع  دو و  ـ ـش ـی  موزار ندش تـ نیگنـس  ثعاب  کین  لمع 
هب هک  دنتـسه  یناس  نا کـ ـ نآ دـشاب , کبـس  شیاهوزارت  سکره  دنناراگتـسر و  نامه  نانآ  دـشاب , نیگنـس  شیاهوزارت  هک  هـر  پـس ,  ))

دـشاب نیگنـس  شیاهوزارت  هک  ره  سپ ,  : )) دیامرف یم  هک  هیآ  نیا  زین  دندرک )) یم  متـس  ام  تایآ  هب  هک  ببـس  نادب  دنا  هدز  نایز  دوخ 
یم زاب  دننادیواج )) خزود  رد  , دندز نایز  دوخ  هب  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  دشاب  کب  ـ ـس شیاهوزارت  سک  ره  دنناراگتـسر و  نامه  نانآ 

هاگیا جـ ـد , شا کبس بـ شیاهوزارت  هک  یسک  اماو  تسا  شخبتیاضر  یگدنز  رد  وا  دشاب , نیگنس  شیاهوزارت  هک  یـسک  اما  و  : )) دیامرف
ینیگنـس هراومه  تایآ  نیا  دینک , یم  ـظـه  حال هک مـ هنوگ  نامه   (( هدنزوس تسا  یـشتآ  تسیچ  هیواه  هک  یناد  هچ  وت  تسا و  هیواه  وا 

دـییات و رکف  نیا  هک  ـت  ـسا ـن جـ یا زا  اه . يدـب  ناهانگ و  هفک  يارب  ار  یکبـسو  دـنک  یم  تباث  کین  ياـهراک  تانـسح و  هفک  يارب  ار 
اب دنشاب  کین  یلامعا  رگا  هک  يروط  هب  دراد , دوجو  يرگید  سایقم  اه  نآ  نزو  ینیگنـس و  لامعا و  شجنـس  يارب  هک  دوش  یم  تیوقت 
نآ دنوش و  یمن  هدیجنس  قبطنم و  نآ  اب  دنشاب  دب  یلامعا  رگا  تسوزارت و  ینیگنـس  نامه  سایقم  نآ  دنوش و  یم  هدیجنـس  قبطنم و  نآ 
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 , میراد ییاه  سایقم  زین  شجنـس  رازبا  نیا  رد  اریز  میراد  ام  دوخ  هک  ییاه  ساـیقم  اـه و  نازیم  دـننام  تسرد  تسوزارت  یکبـس  نا  هـمـ
یمار سنج  الاک و  رگید  هفک  رد  دوش و  یم  هتـشاذگ  هفک  ود  زا  یکی  رد  تسا ,  ینیگنـس  نزو و  يریگ  هزادـنا  دـحاو  هک  لاـقثم  ـالثم 

ینازیم نامه  تقیقحرد  لاقثم  اج  نیا  رد  میراذگ  یم  رانک  ار  نآ  راچان  هب  هنرگو  چیه  هک  دوب  ربارب  دحاو  نآ  اب  الاک  نزو  رگا  دنراذگ 
ـد حاو نا  لا یـا هـمـ هک مـثـقـ تسا  يراکرازبا  همدقم و  اه  نیا  لاثما  ناپق و  وزارت و  دوخ  دوش و  یم  نزو  نآ  اب  سنج  الاک و  تسا کـه 

ینازیم هک  نآ ـ  لاثما  ای  رتم و  ای  زگ  ینعی  يریگ ـ  هزادناد  ـ حاو تسا  نینچمه  دـنک  یم  مولعم  ار  الاک  یکبـس  ینیگ و  ـنـ ـس راد  نزو مـقـ
رد نیاربانب ,  دوش . یمن  هتفریذپ  هنرگ  تسا و  هتفریذپ  هک  دش , قبطنم  سایقمدحاو  رب  ایـشا  لوط  رگا  ایـشا  لوط  يریگ  هزادنا  يارب  تسا 

نآو دوش  یم  هدیجنـس  نآ  اب  زامن  هک  تسا  ینازیم  زامن  يارب  الثم  دـنوش  یم  هدیجنـس  نآ  اـب  هک  دراد  دوجو  یـسایقم  دـحاو  زین  لاـمعا 
هک تسا  یمالک  نخس ,  نازیم  هک  نخسو  راتفگ  ياربز  ـیـ نو قا  ـفـ ناو تا  ـ کز يارب  تسا  نینچمه  تسا  لماکو  یقیقح  زامن  نامه  نازیم 
هک یناسک  يا  : )) دراد هراشا  نادب  هیآ  نیا  رد  هک  نانچ  بیترت ,  نیمه  هب  دشاب و  هتشادن  دو  ـ جو نآ  رد  ـلـی  طا چیه بـ دشاب و  قح  الماک 
هک تسا  نآ  برقا  میدرک ,  هئارا  هک  ینایب  نیا  هب  هجوت  اب  پـس ,  دیسرتب .)) تسا ,  راوازـسو  قح  هک  نانچ  دنوادخ  زا  دیا , هدروآ  نامیا 

تقیقح رد  دوش , یم  هدیجنـس  نزو و  نآ  اب  لامعا  تمایق  زور  رد  هک  ینازیم  نآ  هک  دـشا  ـن بـ یا قحلا ))  ذـئموی  نزولاو   )) هلمج زا  دارم 
رب لمتشم  کین  لامعا  نو  دراد و چـ رابتعا  شزرا و  تبسن  نامه  هب  دشاب  قحرب  لمتـشم  لمع  هک  یتبـسن  ره  هب  ینعی  ـد  ـشا نامه حـق بـ

دنشاب یم  ضحم  لطاب  دنتسین و  قح  رب  لمتشم  نوچ  دب  لا  ـمـ عا ناهانگ و  سکعرب ,  دنتـسه و  ینیگنـس  ياراد  نیاربانب  , دنـشاب یم  قح 
رب لمتشم  لمع  هک  هزادناره  هب  دجنـس و  یم  قح  نازیم  اب  ار  لامعا  تمایق  زور  رد  ناحبـس  دنواد  خـ سپ ,  دنرادن  مه  ینیگنـس  نیاربانب 

نزو لامعا  هک  نیا  هن  ایآ  دیسرپ : هک  یقیدنز  لاؤس  هب  ـخ  سا رد پـ ع ـ )   ) قدا ما صـ ـ ما دراد ـ . ینیگنـس  نزو و  هزادنا  نامه  هب  دشاب  قح 
جا یهگناودنهد کـسـی مـحـتـ یم  ماجنا  مدرم  هک  تسا  يراک  تفـص  تقیقح  رد  هکلب  دنتـسین , مسج  لام  ـ عا لا  ـمـ عا هن  دنوش : ـ ؟ یم 

تفگ قیدنز  تسین .  هدیشوپ  زیچ  چیه  دنوادخ  يارب  یلو  دنادن , ار  اه  نآ  یکبس  ینیگنس و  ایشا و  رامش  هک  تسا  يز  ندر چـیـ نزو کـ
هک یــسک  و   : )) تـسا هـتفگ  دوـخ  باـتک  رد  هـک  نـیا  سپ ,  تـفگ :  قیدـنز  لدـع .  دوـمرف : ترــضح  تـسیچ ؟  نازیم  ياـنعم  سپ  : 
هب خسا  رد پـ ع ـ )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما 5 ـ .)) )) دبرچب شلمع  هک  یـسک  ینعی  دومرف : ترـضح  تسانعم ؟  هچ  هب  دشاب )) نیگنـس  شیاهوزارت 
زا دو  ـ ـص مـقـ ـتـم نـمـی بـیـنـد : ـ )) ـس يز  چـیـ رد )  ) میهن و هـیـچ کـس یم  ار  لدـع  ياهوزارت  تماـیق  زور  رد  و   )) هیآ ياـنعمزا  لاؤس 

, دوعـسم رـسپ  يا  دوعـسم : ـ  نبا  هب  دوخ  شرافـس  رد  (ص ـ )  ادـخ رب  ـ ما پـیـ 6 ـ .))  )) تس ( اـه نآ  (ي  ایـصوا نار و  ـبـ ما ـا پـیـ هوزار ـن تـ یا
یم لاـعتم  دـنوادخ  هک  اریز  ددرگ , یم  راکـشآ  اـه  ییاوسر  دوش و  یم  هدوشگ  لا )  ـمـ عا ي   ) ـه هـا ما ـ نزور نآ  رد  هک  يزور  زا  سرتـب 

تسا هتخاس  ـیـا سـنـگـیـن  ند مدر  ـ مر ار بـ را نـیـک  ـد کـ نواد خـ ـر(ع :)  قا ما بـ ـ ما میهن ـ .))  یم  ار  لدع  ياهوزارت  تمایق  زورو  : )) دیامرف
رد هک  نانچ  تسا ,  هتخاس  کبـس  ایند  مدرم  رب  ار  يدـب  لـجوزع  يادـخ  تسا و  نیگنـس  ناـنآ  تما  ـیـ قزور يا  ـ هوزار رد تـ هک  ناـنچ  , 

تمایق زور  ياهوزارت  رد  نآ  ینیگنس  هزادنا  هب  تسا ,  هدش  نیگنس  ایند  مدرم  رب  بوخ  راک  تسا ـ .  کبس  ناشیا  تمایق  زور  ياهوزارت 
ـیـم هد ـی مـی  هاو و گـ ع :)   ) ما عـلـی ـ ما ناشیاهوزارت ـ .  رد  نآ  یکبـس  هزادنا  هب  تسا ,  هدیدرگ  کبـس  ایند  مدرم  رب  دـب  راک  ناشیا و 
راـتفگ و هک  ییهاوگود  تسوا  هداتـسرف  هدـنب و  (ص )  دـمحم هک  میهد  یم  یهاوگ  تسین و  زاـبنا  یب  هناـگی و  يادـخ  زج  يدوـبعم  هک 
هک ییوزارت  چیه  ددرگ و  یمن  کبس  دوش , هداهن  نآ  رد  تداهـش  ود  نیا  هک  ییوزارت  چیه  دنرب و  یم  الا  بـ قح )  هاگـشیپ  هب   ) ار رادرک 
هب تسیاب و  وزارت  دزن  دیامرف : یم  مدآ  هبدـنوادخ  تمایق  زور  رد  (ص :)  ادـخ ربما  پـیـ دوش ـ . یمن  نیگنـس  دوش , هتـشادرب  نآ  زا  ود  نیا 

, دـبرچب شیاه  يدـب  رب  يا  هرذ  نزو  هب  شیاه  یبوخ  اه  نآ  زا  کیره  سپ  رگنب , دـیآ  یم  الا  يو تـو بـ ـ ـس نآ هـا بـه  لامعا  زا  هچ  نآ 
یم ار  هدنب  تمایق  زور  مرب ـ .  یمن  خزود  هب  متـس  يورزا  قحان و  هب  ار  نانآ  مادـک  چـیه  نم  هک  ینادـب  ات  دوب , دـهاوخ  وا  نآ  زا  تشهب 
یم ینیگنـس  شناهانگ  هفک  ماگن  ـن هـ یا رد  ـگـر و  ید هفک  رد  ار  شناهانگ  دـنهن و  یم  وزارت  هفک  کی  رد  ار  شبوخ  ياهراکو  دـنروآ 

: دـنک یم  ضرع  دوـش  یم  رت  نیگنـس  هـفک  نـیا   , هجیتـن رد  دوـش و  یم  ـتـه  ــشاذ وا گـ تانــسح  هـفک  رد  هدروآ و  يا  هـگرب  سپ  دـنک 
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يزیچ نیا  دـیامرف : یم  مدـش !  هجاوم  نآ  اب  هک  نیا  رگم  مدوب  هدرکن  زور  ای  بش  رد  یلمع  چـیه  نم  ـت ؟  ـس هگرب چـیـ نیا  اراگدرورپ ,
. دنک یم  ادیپ  تاجن  هدنب  بیترت ,  نیدب  یتسه  اربم  اه  نآ  زا  وت  یلو  تسا  هدش  هتفگ  وت  هرابرد  هک  تسا 

. دوش یمن  اپرب   ( لامعا (ي  وزارت ناشیارب  هک  یناسک 

تمایق زور  رد  سپ  تشگ ,  هدوهیب  لطاب و  ناشلامعا  سپ  دندیزرورفک , ناشراگدرورپ  تایآ  هب  هک  دنتس  ـی هـ نا ـ ـس نا کـ ـ نآ  :. )) نآرق
دنوادخراتفگ هب  سپس  ترضح  دیوگ ): یم  دیعس   : ) بیسم نب  دیعس  هب  زردنا  رد  (ع )  داجـس ما  ـ ما مینک ـ .))  یمن  اپرب  ینزو  نانیا  يارب 

هب امرب , ياو  يا  دـنیوگ : ـد , ـسر اه بـ نآ  هبادـخ  باذـع  زا  یمد  کی  رگا  : )) دومرف تشگرب و  نانامرفان  ناراکهنگ و  نوماریپ  نآر  رد قـ
هک نآ  لاح  دشاب  نینچ  هنوگچ  دنتسه , ناکرشم  هیآ  نیا  رد  ادخ  دوصقم  هک  دییوگب  رگا  مدرم ,  يا  میدوب ))  ناراکمتـس  ام  هک  یتسار 
نآ دشاب  یلدرخ  هناد  نزومه  لمع )   ) رگا دنیب و  یمن  متـس  يزیچ  سک  چیه  میهن و  ار مـی  لد  ياهوزارت عـ تمایقزور  و  : )) دیامرف یم 

هوشگ يا  همانراک  دوشن و  اپرب  ییوزارت  ناکرشم  يارب  هک  دینادب  ادخ , ناگدنب  میـشاب ؟))  سرباسح  ام  هک  تسا  یفاک  ـم و  یروآ ار مـی 
. دوش یم  زاب  ناناملسم  يارب  تقیقح  رد  لامعا  همان  هکلب  ددرگن ,

 . هسوسو

. دیاقع رد  هسوسو 

: وگب  ((. )) میرتکیدزن وا  هب  ندرگ  گر  زا  ام  میناد و  یم  دنک  یم  هسوسو  نادب  وا  سفن  ار  هچ  نآ  میدـیرفآ و  ار  ناس  ـ نا و مـا   :. )) نآرق
نج و زا  دنک  یم  هسوسو  مدرم  ياه  هنیس  رد  هک  سانخ  رگ  هسوسو  يدب  زا  مدرم  دوبعم  مدرم ,  هاشداپ  مدرم ,  راگدرورپ  هب  مرب  یم  هانپ 

طوق نا سـ ـمـ ـسآ زا  ـر  گا هک  درذگ  یم  ناسنا  نهذ  زا  ییاهزیچ  تاقوا  یهاگ  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  (ص ـ )  ادخ ربما  پـیـ سنا ـ .)) 
ضحم نامیا  نیا  دروآ : ـ  شنابز  هب  ار  ینهذ  تاروطخ  نآ  هک  نیا  ات  تسا  رتشوخ  شیارب  دـیابرب  ار  وا  هدـنرپ  نامـسآ  طسو  رد  دـنک و 

یم ناطیـش  هسوسو  دوخ  ياه  هنیـس  رد  تاقوا )  یهاگ  : ) درک ضرع  (ص )  ربما با پـیـ ـحـ ـصا زا  یـکـی  تسا ـ .  باـن  ناـمیا  اـی  تسا , 
هبایآ دومرف : ترـضح  دروآ  نابز  هب  ار  ینهذ  هسوسو  نآ  هک  تسا  نآ  زا  رتشوخ  شیارب  دنکطوقـس , ایرث  زا  ام  زا  کیره  رگا  هک  میباـی 

نیا زا  رتالاب  رد  ناطیش  تسا  بان  نامیا  نیا  : دومرف ترضح  يرآ  دندرک : ضرع  دیبای ؟ یم  نآ )  راهظا  زا  سرت   ) یساسحا نینچ  یتسار 
ما ـ ما دیآ ـ . یم  وا  غارـس  هب  اه  هسوسو  هنوگ  نیا  اب  دنام , نوصموا  رطخ )  ) زا هدنب  هاگره  دنک و  یم  هدنب  نتخاس )  فرحنم   ) دصق اهزیچ 

ثیبـخ نآ  دومرف : وا  هب  (ص )  ربماـیپ مدـش  كـاله  ادـخ , لوسر  يا  درک : ضرع  دـمآ و  ـبـر(ص )  ما ـت پـیـ مد يدر خـ مـ ع :)   ) قدا صـ
درم تسا ؟  هدیرفآ  یسک  هچار  ادخ  تفگ :  وا  ادخ و  یتفگ :  و تـو  تسا ؟  هدیرفآ  ار  وت  یسک  هچ  تفگ :  دمآ و  وت  غارس  هب  ناطیش )  )

هب دومرف : (ص )  ادخ لوسر  دییامرف ) یم  هک   ) تسا هنوگ  نیمه  بلطم  تخیگنارب ,  قح  هب  ار  هک تـو  نآ  هب  دـنگوس  يرآ ,  درک : ضرع 
 : تفگ وا  متفگ  جاجح  نب  نمحرلادبع  يارب  ار  ثیدح  نیا  نم  دیوگ : یم  ـی عـمـیـر  با ـن  با تسا .  ضحم  نامیا  نیا  هک  دـنگوس  ادـخ 

ـن یا ـنـد کـه  گو ـ ـس ادخ  هب  : )) دومرف هک  نیا  زا  (ص )  ادـخ لوسر  دوصقم  دومرف : هک  درک  ثیدـح  میارب  ع )   ) قداص ترـضحزا  مردـپ 
دشاب . هداتفا  تکاله  هب  شنهذرد ,  راکفا  نآ  روطخ  اب  دنکن  هک  تسا  نیا  زا  وا  سرت  نامه  تسا ))  نا مـحـض  ـمـ یا
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ـت یا ـکـ ـش رو مـی کـنـد  شنهذ خـطـ هب  هک  ییاـه  هسوسو  زا  نآ  رد  هتـشون و  ناـشیا  هب  هک  يدرم  هماـن  هب  ـخ  ـسا رد پـ ـر(ع )  قا ما بـ ـ ما  ـ
 ( (ص ربمایپ هب  ددنب  یمار  وت  رد  ناطیـش  ذوفن  هار  دشخب و  مـی  هدیقع )   ) تابث ار  وت  دـهاوخب , لجوزع  دـنوادخ  رگا  تشون :  , دوب هدرک 

دنک و باترپ  تسدرود  ياهاج  هب  ار  نانآ  داب  دنتشاد  تسود  هک  ییاه  هسوسو  دندرک , تیاکش  دوخ  ینهذ  ياه  هسوسو  زا  يا  هدع  زین 
نیا تسوا ,  تسد  رد  مناج  هک  نآ  هب  دـنگوس  دومرف : ناشیا  هب  (ص )  ادـخ لوسر  اما  دـنرواین  نابز  هب  ار  اه  نآ  اما  دـنوش  هعطق  هعطق  ای 

 ( (ص ادخ ربمایپ  هّللاب ـ .  الا  ةوقالو  لوح  الو  هلوسر  هّللاب و  انمآ  دییوگب : دـیدش  ور  هب  وراه  هسوسو  نیا  اب  هاگره  تسا  بان  نامیا  نامه 
دزن يدوب  قفانم  رگا  يا  هدشن  قفانم  وت  دنگو  ـ ـس ادخ  هب  دومرف : ما ,  هدش  قافن  راچد  نم  درک  ضرع  دمآ و  ناشیا  تمدـخ  هک  يدرم  هب 

 ( ناطیش اج , همه  رد   ) رضاح نمشد  نآ  منک  یم  نامگ  تسا ؟  هدنکفا  دیدرت  هب  ار  وت  زیچ  هچ  ینک  هاگآ  نآ  زا  ارم  ات  يدمآ ,  یمن  نم 
تسا وت گـفـتـه  هب  وا  تسا و  هدرک  قلخ  ارم  ادخ  يا :  هتفگوت  و  تسا ؟  هدیرفآ  ار  وت  یسک  هچ  تسا :  هتف  هدمآ و بـه تـو گـ تغارس  هب 

: دومرف ربما  پـیـ تسا .  روط  نیمه  تخیگنارب ,  قح  هب  ار  وت  هک  نآ  هب  دنگوس  يرآ ,  : درک ضرع  درم  تسا ؟  هدیرفآ  ار  ادخ  یسک  هچ  : 
امش ات  تسا  هدمآ  ناتغارس  هب  دیا ) عـقـ  ) هار ـن  یازا الاح  تسا  هدشن  روز  امش  رب  هدمآ و  امـش  دزن  ناتیاهرادرک  لامعا و  قیرط  زا  ناطیش 

و : ـ  ناگتـشرف فصو  رد  ع ـ )   ) ما عـلـی ـ ما دنک ـ . دای  یگناگی  هب  ار  ادـخ  , دـمآ شیپ  امـش  زا  یکی  يارب  يزیچ  نینچ  هاگره  دـنازغلب  ار 
. دبوکب نانآ  ياه  هشیدنارب  ار  شیاه  یگدولآ  اه و  كرچ  هجیتن ,  رد  ات  تسا  هدرکن  عمط  نانآ  رد  ناطیش )  ي   ) اه هسوسو 

. زامن وضو و  رد  ساوسو  زا  زیهرپ 

يدرم وا  هک  درک  ـا  عدا ـت و  ـسا ساوسو  راتفرگ  شزامن  وضو و  رد  هک  درک  دای  يدرمزا  نانـس  نب  هّللادـبع  نوچ  ع ـ )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
؟ دـنک یم  ناطیـش  يربنامرف  هنوگچ  مدرک :  ضرع  دـیو ):  يوار مـی گـ ( ؟ دـنک یم  ناطیـش  يربنامرف  هک  دراد  یلقع  هچ  تسا : ـ  لقاع 
رد ع )   ) قداص ماما  تسا ـ .  ناطیش  راک  تفگ :  دهاوخوت  هب  اعطق  تسیچ ؟  زا  دهد  یم  تسد  يو  هب  هک  يا  هسوسو  سرپب  وا  زا  دومرف :

هدناوخ و تعکر  دنچ  دناد  یمن  الـصا  هک  يرو  هب طـ دنک  یم  کش  دایز  شزامن  تاعکر  دادعت  رد  هک  یـسک  فیلکتزا  لاؤس  هب  خـساپ 
هب دنک , یم  کش  دایز  میدرک :  ضرع  :( دنیوگ یم  ریـصبوبا  هرارز و   ) دنک هدا  ـ عا ار  شزامن  دیاب  دومرف : تسا ,  هدنام  یقاب  تعکر  دنچ 

بـا دو : ـ مر ـپـس فـ ـس دـهد .) همادا  شزامن  هب  و   ) دـنکن ییانتعادوخ  کش  هب  دومرف : دـنک  یم  کش  زاـب  دـنک  هداـعا  مه  هچره  هک  يروط 
دیایب و امـش  تقو  رـس  هب  هظحل  ره  هک   ) دیزاد ـ نا هب طـمـع  ار  وا  راک  نیا  اب  هک  دیهدن  تداع  ناتدوخ  هب  ار  دیلپ  ناطیـش  زامن , نتـس  شـکـ
هب دشاب ) کشلاریثک  هک   ) امـش زا  کیره  سپ ,  دنک  یم  تداع  دنهد , شتداع  هچ  ناد  تسا و بـ ثیبخ  ناطیـش  اریز  دـنک ) نات  هسوسو 

. دـش دـهاوخن  کش  راچد  رگید  درکن , اـنتعا  دوخ  کـش  هب  هبترم  دـنچ  رگا  نوچ  دنکـشن , دا  ـ یز ار  شزا  ـمـ نو اـنتعا نـکـنـد  دوخ  کـش 
یمن امش  زا  یسک  فرط  هبرگید  دوش  ینامرفان  رگا  اذل  دشاب , عاطم  دهاوخ  یم  دیلپ  ناطیـش  دومرف : سپـس  ترـضح  دیو : هرارز مـی گـ

. دیآ

 . ساوسو جالع 

نم دزن  اه ) ناطیـش   ) هک نیا  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  اراگدرورپ , مرب و  یم  هانپوت  هب  نیطایـش  ياه  هسوسو  زا  اراـگدرورپ , وگب : و   :. )) نآرق
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(ص ادخ رب  ـ ما پـیـ دشاب ـ .)) وا  نیرق  هک  میرامگ  یم  وا  رب  ار  یناطیـش  دنادرگ , يور  نامحر  يادخ )   ) دای زا  هکره  و  ((. )) دـنوش رـضاح 
یم هسوسوو  دراذـگ  یم  وا  لد  شوگ  رد  ار  راقن  نآ مـ دوش , تلفغ  راچد  یمدآ  هاگره  دراد و  هدـنرپ  راقنم  نوچ  يراـقنم  ساوسو ,  (: 

ساوسو ار  ناطیش  لیلد  نیمه  هب  دور  یم  رانکو  دوش  یم  فرـصنم  ساوسو  دنک , دای  ار  لجوزع  دنوادخ  یمدآ  رگا  ماگنه  نیا  رد  دنک 
يروآدا وا یـ ار بـه  اه  تذل  اه و  توهـش  دراذگ و  یم  یمدآ  لد  يور  رب  ار  نآ  هک  دراد  گس  هزوپ  دننام  يا  هزوپ  ناطی  ـ ـش دنا ـ . هتفگ 

رگا ماگنه  نیا  رد  دزادنا  کش  هب  شراگدرورپ  هرابرد  ار  وا  ات  دنک  یم  هسوسو  شلد  رد  دروآ و  یم  شغارـس  هب  ار  اهوزرآو  دـنک  یم 
يور زا  ار  شا  هزوپ  میلعلا ))  عیمـسلا  وه  هّللا  نا  نورـضحی  نا  هّللاب  ذوعا  میجرلا و  ناطیـشلا  نم  میلعلا  عیمـسلا  هّللاب  ذوعا  : )) دیوگب هدنب 
ماما دور ـ . یم  نیب  زا  شا  هسوسو  هلوسر  هّللاب و  تنمآ  دـیوگب : هبترم  هس  دـیددوخ , رد  يا  هسوسو  نی  ـس چـنـ کر هـ درب ـ . یم  رانک  لد 

نب لیمج  هب  لاؤس  نیمه  هب  خساپ  رد  زی  نـ هّللا ـ .  الا  هلا  ال  ییوگ :  یم  درادن  یلاکشا  دایز : ـ  هسوسو  زا  لاؤس  هب  خساپ  رد  ع ـ )   ) قداص
الا هلا  ال  متفگ :  یم  داتفا , یم  ینهذ )  تاکیکشت  اه و  هسوسو  زا   ) يزیچ ملد  رد  تقو  ره  دیوگ : یم  لیمج  هّللا  الا  هلا  ال  وگب : جارد : ـ 

طـسو هبنـش  راهچ  هام و  رخآ  لوا و  هبنـشجنپ  هام ـ  ره  زازور  هس  رد  نتفرگ  هزور  ع :)   ) یلع ماـما  تفر ـ .  یم  نوریب  ملد  زا  زیچ  نآ  هّللا 
ار هنیس  ياه  هسوسو  هامره  زا  زور  هس  ناضمر و  هام  هزور  درب ـ . یم  نیب  زا  ار  لد  ياه  یناشیرپو  هنیـس  ساوسو  نابعـش ـ  هام  هزور  نآ و 
راولایع و يدرم  هب  (ص ـ )  ادخ ربمایپ  تسا ـ .  روآدـیدرت  هسوسو  يرامیبو و  یـشوخانره  شخبافـش  تیب ,  لها  ام  دای  درب ـ . یم  نیب  زا 

مل يذلا  هّللدمحلا  تومیال و  يذـلا  یحلا  یلع  تلکوت   : )) نک رارکت  ار  تالمج  نیا  دوب : ـ  هدـش  هسوسو  راچد  هک  دـنمزاینو  راکهدـب 
دزن درم  نآ  هک  تشذگن  يرید  اریبکت )) هربک  لذلا و  نم  یلو  هل  نک  ـمـلـک و لـم یـ لا ـک فـی  یر ـ ـش هل  نکی  ملو  ادلوالو  ۀبحاص  ذختی 

تعـسو ار  میزور  درک و  ادا  ارم  نید  درب و  نیب  زا  ار  ما  هنیـس  هسوـسو  دـنوادخ  ادـخ , لوـسر  يا  درک : ضرع  تشگزاـب و  (ص )  ربماـیپ
. دیشخب

 . هسوسو زا  دنوادخ  تشذگ 

, دنـشاب هدرواین  لمع  هلحرم  هب  ای  نابز  هب  ار  اه  نآ  هک  ینامز  ات  نم  تما  ینهذ  تاکیکـشت  واه  هسوسو  زا  دـنوادخ  (ص :)  ادـخ ربمایپ   ـ
ـشـه ید ـ ناو راکفا   ) سفن ثیدح  هرابرد  ع )   ) ملاع زا  ـت مـی کـنـم کـه  یاور ـت :  سا هد  ـ مآ ع )   ) ـا ضر ـ لا رد فـقـه  تسا ـ .  هدرک  تشذگ 
ـت یاور (ص ))  اد لو خـ ـ ـسر زا   ) و دـنکن . ؟ سفن  ثیدـح  دـناوتب  هک  تسیک  دومرف : دـش , لاؤس  درذـگ ) یم  ناسنا  نهذ  رد  هک  ـی  یا هـ

مینک یم  تیاور  ترضح )  نامه  زا   ) و تسا .  هدرک  یـشوپ  مشچ  نم  تما  هنیـس  ياه  هسوسو  زا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  مینک  مـی 
 ( تیلوؤس مـ  (: ) (ص اد ـبـر خـ ما پـیـ دیآ ـ . رد  داقتعا  تروص  هب  هک  هچ  نآرگم  درذگ , یم  نم  تما  ياه  سفن  ثیدـح  زا  دـنوادخ  هک 
هب روز  هب  هچ  نآ  دنوشرطـضم , نادب  هچ  نآ  دنناوتن , هچ  نآ  ـنـد , ناد هچ نـ نآ  یـشومارف ,  اطخ , تسا :  هدش  هتـشادرب  نم  تما  زازیچ  هن 

هـر دوشن ـ . راکـشآ  تسد  ای  ناـبز  هب  هک  یتروص  رد  ندرب  کـشر  شنیرفآ و  رد  رکفت  رد  هسوسو  ندز ,  دـب  لاـف  دـنوش , هتـشاداو  نآ 
لد هدرپ  رگا  اما  ددرگ , هذخاؤم  نآ  ببس  هب  هدنب  دوش , هدروآ  نابز  هب  دردب و  ار  لد  هدرپ  ساوسو  نیا  هاگره  دراد پـس  ساو  ـ سو ـی  لد

 . تسا هتفرگن  تروص  یهانگ  دوشن , ایوگ  نآ  هب  نابز  دردن و  ار 

 . يدردمه

 . يدردمه

 , ناسحا نیرتهب  تساه ـ .  یتخس  رد  وت  دردمه  کیرش و  وت , ردارب  تساهراک ـ .  نیرترب  يدردمه ,  ع :)   ) یلع ماما  7 ـ .))  )) يدردمه
داژن يراوگرزب  زا  ناقیفر ,  اب  يدردـمه  تسا ـ .  هدـشن  ظفح  يدردـمه ,  نوچ  يزیچ  اـب  يردارب  دـنویپ  تسا ـ .  ناردارب  اـب  يدردـمه 
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نیرتهب دنک ـ . یم  دایزار  يزور  ینید ,  ردارب  اب  يدردمه  رامشم ـ . تسود  دناسر , یمن  يرای  وت ) هب   ) دوخ لام  اب  هک  ار  یـسک  تسا ـ . 
ماما دـنادرگ ـ . زاین  یب  يرگید  زا  ار  وت  هک  تسا  یـسک  نآ  رتهب  وا  زا  دـنک و  کمک  ار  وت  دوخ  لاـم  اـب  هک  تسا  یـسک  نآ  وت  ناردارب 

دنک کمک  تسدیهت  هب  هک  یسک  (ص :)  ادخ ربمایپ  دیزاس ـ . کیدزن  لاعتم  دنوادخ  هب  ار  دوخ  ناتناردارب  زا  يریگتـسد  اب  ع :)   ) قداص
هنیمز رد  مصاـع ,  يا  دوـمرف : یمـصاعدمحم  نبرفعج  هب  ع )   ) مظاـک ماـما  تسا ـ .  یقیقح  نمؤـم  وا  دـهد  جرخ  هب  فاـصنا  مدرم  اـب  و 

ایآ دومرف : دشاب  هتـشاد  دناوت  یم  رفن  کی  هک  یعـضو  نیرتهب  رد  مدرک :  ضرع  دـیتسه ؟ هنوگچ  رگیدـک  اب یـ يدردـمه  مهاب و  هدوارم 
دراد جای  ـتـ حا نآ چـه  ـد و  ـش نوریب کـ ار  وا  لخد  دورب و  شردارب  لزنم  ای  ناکد  هب  یتسدـگنت  ماـگنه  رد  امـشزا  يدرف  هک  تسه  نینچ 
مراد تسود  نم  هک  روـط  نآ  مهاـب  هدوارمرد  سپ ,  دوـمرف : ترـضح  هـن  درک : ضرع  مصاـع  دـنکن ؟ ضارتـعا  وا  هـب  شردارب  درادرب و 

زا یکی  ـد و  شا ـتـه بـ ـشاد ییادر نـ یـسک  هاگره  هک  تسه  نینچ  امـش  نایم  رد  ایآ   , منیبب وگب  یفا : ـ  ـ ـصو بـه  ـر(ع ـ )  قا ما بـ ـ ما دیتسین ـ .
شناردارب زا  یکیدشاب  هتشادن  يازا  رگا  دومرف : ریخ  مدرک :  ضرع  دیوگ : یم  یفاصو  دهدب ؟ وا  هب  ار  نآ  دشاب  هتشاد  ییادر  شناردارب 

هب ار  شتسد  ترـضح  دیوگ : یم  یفاصو  ریخ  مدرک :  ضرع  دیوگ : یم  دوشرازا ؟ بحا  ـ ـص زین  وا  ات  دهد  یم  وا  هب  ار  دوخ  یفاضا  رازا 
دندش هدنکارپ  (ص )  ادخ لوسر  فارطا  زا  ناناملسمدحا  رد جـنـگ  ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دنتـسین ـ . ردارب  نانیا  دومرف : دز و  دوخ  يوناز 

هک یناسک  اب  زین  وت  دومرف : وا  هب  دوب , ناشیا  رانکرد  هک  داتفا  ع )   ) یلع هب  شمشچ  ماگنه  نیا  رد  دش  نیگمـشخ  تدش  هب  ترـضح  نآ 
یم یـسات  امـش  هب  نم  ادخ , لو  ـ ـسر يا  : در ضرع کـ ع )   ) یلع وش  قحلم  تردپ  نادنزرف  هب  دـنا , هدـش  هدـنکارپ  ادـخ  لوسر  فارطا  زا 

ار دوخ  تبرض  دروخرب  هک  یسک  نیلوا  هب  درک و  هلمح  ع )   ) نم کـم کـن عـلـی رس  زا  ار  نمـشد )   ) نانیا رـش  سپ  دومرف : ربمایپ  میوج 
هک يا  هبطخ  رد  ع )   ) یلع ماـما  8 ـ .))  ()) يرایمه يدردمه و  ای   ) نتـسج یـسات  تسا  نیا  دـمحم , يا  تفگ :  لیئربج  دروآ  دورف  وا  رب 
زا يا  هظحل  یتح  نم  هک  دنناد  یم  (ص )  دمحم صاخ  باحـصا  دـنریذپب : ـ  ار  شراتفگ  مدرم  ات  درامـش  یم  رب  ار  دوخ  لیاضف  نآ  یط 
هک یتعاجـش  تکرب  هب  نم  دنیـشن , یم  سپاو  اه  ماگ  دـنزیرگ و  یم  ناناولهپ  هک  ییا  ـ ها رد جـ ما و  هدزن  زابرـس  وا  لوسر  ادـخ و  نامرف 

هوحن رد  ار  اـم  نایعیـش  ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما مدرکن ـ .  غـیرد  ترـضح  نآ  زا  ار  دوـخ  ناـج  تسا ,  هتـشاد  میمارگ  هلیـسو  نادـب  دـنوادخ 
هک ـت  سا ود خـصـلـت  دییامزایب ـ . ناشناردارب  زا  يریگتسد  نامنانمـشدزا و  ام  رارـسا  ندرک  ظفح  ناشزامن و  تاقوا  رب  ندرک  تبظاوم 

نآ و رب  ندرک  تبظاوم  تقو و  هب  زامن  دومرف : تسیچ ؟  ود  نآ  دش : ضرع  نک !  يرود  نک ,  يرود  نک ,  يرود  وا  زا  , دشابن هکره  رد 
یم ادص  ار  وا  حورو  دیآ  یم  وا  شیپ  شحور  ضبق  يارب  توملا  کلم  و  حور : ـ  هرا قـبـض  ـ برد ناردارب ـ .)  زا  يریگتـسد   ) يدردـمه
یم هک  اج  نآ  تسا  لاعتم  يادـخ  نخـس  نیا  دـنک و  یمن  سح  ار  نآ  ندـمآ  نوریب  نمؤم  دـیآ و  یم  نوریب  شدـب  ـ لا زا کـ حور  دـنز و 

هب يریگتسد و  شناردارب  زا  دشاب و  اسراپ  هک  تسا  يار کـسـی  ـن بـ یا دو : ـ مر ـپـس فـ ـس تر  ـ ـض حـ هتفای .))  شمارآ  سفن  يا  : )) دیامرف
ییاـسراپزا و ار  چـه چـیـز تـو  دوش : یم  هتفگ  وا  هب  دـنک , یگدیـسر  دوـخ  ناردارب  هب  هن  دـشاب و  اـسراپ  هن  رگا  اـما  دـنک  یگدیـسراهنآ 

نینچ دـنهد  یمن  ناشن  ار  نآ  لمعرد  ـنـد و  نز ـتـی مـی  ـسود زا  مد  ناـبز  هب  هک  یتسه  یناـسک  زا  وت  تشاد ؟  زاـب  تناردارب  يریگتـسد 
یم رب  يور  وا  زا  هدیـشک  مهرد  يا  هرهچ  اـب  راوـگرزب  ود  نآ  دوـش  ور  هب  ور  ع )   ) نینمؤـملا ریما  و  (ص )  ادـخ لوـسر  اـب  یتـقو  یـسک 

زا ع )   ) قداص ماما  دهد ـ . شردارب  هب  ار  يرگید  دشوپب و  ار  اه  نآ  زا  یکی  دشاب , هتشاد  نهاریپ  ود  هک  ره  (ص :)  ادخ ربمایپ  دننادرگ ـ .
اه نیا  هتبلا  : دومرف ترضح  دمآ  نارگ  رای  را بـسـ نب عـمـ قاحسا  رب  بلاطم  نیا  دروآ و  نایم  هب  نخس  شناردارب  لابقرد  صخـش  فیاظو 
ـ . دنیامن ییاریذـپ  ناشیا  زا  دـننک و  زهجمار  دوخ  ناردارب  هک  تسا  بجاو  نانآ  رب  نامز  نآ  رد  دـنک , روهظ  ام  مئاق  هک  تسا  ینامز  رد 

دندز يا  هناملاظ  قحان و  فرح  ره  دـنک و  ینیـشنمه  نانارمکح  اـب  هک  يدرم  دـندرم : ود  دـنوادخزا  مدرم  نیرترود  (ص :)  ادـخ ربماـیپ 
. دریگن رظن  رد  ار  ادخ  میتی  هرابرد  دنکن و  تاعارم  ار  يربارب  نانآ  نایم  هک  ناکدوک  راگزومآ  دنک و  قیدصتار  نانآ  هتفگ 

 . ناسنا هب  ادخ  ياه  شرافس 
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نآ میدرک و  ـی  حو وت  هب  ار  هچ  نآ  دومن و  عیرشت  امش  يارب  درک , شرافس  نآ  هرابرد  حون  هب  هک  ار  هچ  نآ  نید  ماکحا )   ) زا  :. )) نآرق
ناکرـشم رب  دینکم  يزادنا  هقرفت  نآ  رد  دـیراد و  اپ  رب  ار  نید  هک :  میدومن  شرافـس  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  هب  نآ  هرابرد  هک  ار  هچ 

زا هک  ار  هکره  دـنیزگ و  یم  رب  دوخ  يوس  هب  دـهاوخب , ار  هک  ره  ادـخ  ـد  یآ نارگ مـی  یناوخ ,  یمارف  نآ  يوس  هب  ار  ناشیا  هک  هچ  نآ 
هک یناسک  هب  ام  تسادخ و  نآ  زا  تسا ,  نیمز  رد  هچ  نآ  اه و  نامـسآ  رد  هچ  نآ  و  ((. )) دـیامن یم  هار  دوخ  يوس  هب  دـیآرد  هب  وت  رد 
هچ نآ  هک )  كاب ؟  هچ   ) دیزرو رفک  رگا  دینک و  اورپ  ادخ  زا  هک  میدرک  شرافس  امش  هب  زین ) هد و( هداد شـ با  نانآ کـتـ هب  امش  زا  شیپ 

ردپ هب  هک  میدرک  شرافس  ناسنا  هب  و   ((. )) تسا تافص )   ) هدوتس زاین  یب  ادخ  تسادخ و  نآزا  تسا  نیمز  رد  هچ  نآ  اه و  نامسآ  رد 
نکم تعاطا  ناشیا  زا  ینادرگ ,  کیرـش  نم  اب  يرادن  ملع  نادب  هک  ار  يزیچ  ات  دنـشوک  رد  وت  اب  اه  نآ  رگا  دـنک و  یکین  دوخ  ردام  و 

شردام ردپ و  هرابرد  ار  ناسنا  و  ((. )) درک مهاوخربخ  اب  دیداد  یم  ماجنا  هچ  نآ  تقیقح )   ) زا ار  امش  تسا و  نم  يوس  هب  نات  ماجنارس 
 ( میدرک شرافس  وا  هب  يرآ ,   ) تسا لاس  ود  رد  شنتفرگزابریش  زا  یتسس و  يور  رب  یتسـس  دش , رادراب  وا  هب  شردام  میدرک ,  شرافس 

شرداـم ردـپ و  هب  ندرک  یکین  هب  ار  ناـسنا  و   ((. )) تسا نم  يوـس  هب  همه )   ) تشگزاـب هک  شاـب  ترداـم  ردـپ و  نم و  رازگرکـش  هک 
امش ادخ )  ) هک تساه  نیا  مناوخب  امـش  يارب  تسا ,  هدرک  مارح  امـش  رب  ناتراگدرورپ  ار  هچ  نآ  ات  دییا  بـیـ بـگـو :  ((. )) میدرک شرافس 

هب ات  دـیوشم , کیدزن  رتوکین  هچره  يوحن  هب  زج  میتی  لام  هب  و  ((. )) دیـشیدنیب هک  دـشاب  تسا ,  هدرک  شرافـس  نآ  نداد )  ماجنا   ) هب ار 
هب  ) نوچ مینک و  یمن  فیلکت  شناوت  ردـق  هب  زج  ار  سک  چـیه  دـییامیپب  ماـمت   , ـت لاد ار بـه عـ وزارت  هناـمیپ و  دـسرب و  دوخ  دـشر  دـح 
هک تساه  نیا  دینک  افو  ادخ  نامیپ  هب  دـشاب و  امـش )  ) دـنواشیوخ هرابرد )   ) دـنچره , دـینک يرگداد  دـییوگ  نخـس  تداهـش )  اب  يرواد 

ي  ) اه هار  زا  دـینک و  يوریپ  نآ  زا  سپ  نم  تسار  هار  تسا  ـن  یا ((. )) دـیریگ دـنپ  هکدـشاب  تسا ,  هدرک  شرافـس  نادـبار  امـش  ادـخ ) )
هب هک  دشاب  تسا  هدرک  شرافس  نآ  هب  ار  امش  ادخ )  ) هک تساه  نیا  دین  يور مـکـ دزا پـیـ ـ ـس هدنکارپ مـی  يو  هار  زا  ار  امـش  هک  رگید )

((. دییارگ اوقت 

 (. ع  ) یسوم هب  دنوادخ  ياه  شرافس 

: ریگ شوگ  هب  ار  را چـیـز  هرابرد چـهـ وت  هب  نم  شرافس  یسوم ,  يا  دومرف : ع )   ) یـسوم هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
هنیجنگ یناد  یمن  هک  ینامز  ات  مود :  زادرپم  نارگید  ياه  بی  هب عـ تسا  هدـش  هدـیزرمآ  تناهانگ  یناد  یمن  هک  یناـمز  اـت  هک  نیا  لوا 

دیما نم  زج  سک  چیه  هب  ینیب  یمن  ارم  یهاشداپ  ندـمآ  رـس  هب  هک  ینامز  تـا  مو :  ـ ـس رو  ار مـخـ تیزور  مغ  تسا ,  هدـش  مامت  نم  ياه 
 : عوفرم یثید  رد حـ ـی  ـس عـلـی بـن عـیـ شابم ـ .  رطاخ  هدوسآ  وا  بیرف  رکم و  زا  يدیدن  هدرم  ار  ناطیـش  هک  ینامز  ات  مراهچ :  دـنبم و 
وت هب  زوسلد  نابرهم و  صخش  نانوچ  یسوم ,  يا  وت  هب  من  شرا مـی کـ ـفـ ـس یـسوماب :  شزیمآاوجن  نانخـس  رد  یلاعتو  كرابت  دنوادخ 
وا زا  سپ  بارحم و  نوـتیز و  نغور و  یکرب و  هـالک  غـالا و  بحاـص  نآ  مـیرم ,  نـب  یـس  عـیـ لو ,  هداز بـتـ هراـبرد  مـنک  یم  شراـفس 

 . تسا توبن )  هلسلس   ) ناگدنام یقاب  زا  نیما و  دمحم  تسا ,  دمحا  شمان  وم  خرس  رتشا  بحاص  نآ  هرا  ـ برد

 (. ع  ) یسیع هب  دنوادخ  ياه  شرافس 

رادربنامرف  ) مردام هب  تبـسن  ارم  تسا و  هدرک  مشرافـس  تاکز  زامن و  هب  ما  هدنز  ات  هداد و  رارق  تکرب  اب  ارم  مشاب  هک  اجره  و   :. )) نآرق
نانوچ یـسیع ,  يا  ع :)   ) یـسیع اب  یلاعت  يادخ  زیمآاوجن  نانخـس  رد  تسا ـ .))  هدادن  مرارق  نامرفان  وگروز و  هدینادرگ و  راکوکین  و )

یگرزب رد  وت  يوش  نم  یتسود  راوازس  نم ,  يدونشخ  يداش و  بلط  اب  ات  منک  یم  شرافـس  ینابرهم  هب  ار  وت  نابرهم ,  زوسلد و  صخش 
هب اه  هلفان  اب  یتس ,  هداز کـنـیـز مـن هـ نم و  هدنب  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  يدوب  تکرب  اب  يدوباج  ره  يدش و  هداد  تکرب  يدر  رد خـ و 
يا ـپـس ,  ـس مراذگ .  یم  اهنت  ار  وت  هک  نیزگمرب  یتسود  تیالو و  هب  ارم  ریغ  منک و  تیافک  ار  وت  ات  نک  لکوت  نم  هبو  وش  کیدزن  نم 
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 . ناشخرد هرهچ  وم و  خرس  رتشا  بحاص  دمحا , متسود  نالوسر و  رورس  هرابرد  منک  یم  شرافس  ار  وت  لوتب  هرک  ـم بـا  یر هداز مـ

 (. ع  ) یسوم هب  (ع )  رضخ ياه  شرافس 

یب دنزن و  نایز  وت  هب  يزیچ  نآ  دوجو  اب  هک  نز  رد  گنچ  يزیچ  هب  تفگ :  (ع )  رضخ نک  یشرافس  ارم  تفگ :  رضخ  هب  ع )   ) یسو مـ  ـ
يا نـک  يرود  ببــس  هد بـی  زا خـنـ يراد و  زا نـ ناد نـیـ هـک بـ يزیچ  یپ  رد  نـتفر  يرــس و  هریخ  زا  دـناسرن  دوـسوت  هـب  زیچ  چـیه  نآ 

ع  ) یسوم مردارب  (ص :)  ادخ ـبـر  ما پـیـ نک ـ .  هیرگ  شیوخ  هانگ  رب  نزم و  تفوکرس  یهانگ  اطخ و  رطاخ  هب  ار  سک  چیه  نارمعرـسپ , 
وا يدوز  هب  یـسوم ,  يا  هک :  دومرف  یحو  وا  هب  دنوادخ  هدب  مناشن   , يداد ناشن  نم  هب  یتشک  رد  هک  ار  یـسک  نآ  اراگدرورپ , تفگ :  (
يا وت  رب  ادخ  تمحر  مالس و  تفگ :  دمآ و  وا  دزن  شوپ  شوخ  وبشوخ و  یناوج  تروص  هب  تشذگن کـه خـضـر  يرید  دید  یهاوخ  ار 
يو مال و بـه سـ ـت سـ ـسوا زا  مالـس و  تسوا  تفگ :  یـسوم  دناسر  یم  وت  هب  ار  ادخ  تمحر  مالـس و  تراگدرورپ   , نارمع نب  یـسو  مـ

هب رگم  میاینرب ,  وا  رکش  هدهع  زا  درمش و  مناوتن  ار  شیاه  تمعن  هک  ار  نایناهج  راگدرورپ  دنوادخ  شیاتس  سا و  مال و سـپـ ـت سـ ـسوا
يا تفگ :  رضخ  دشخب .! دوس  ارم  نآ  هطـساو  هب  دنوادخ  هک  ینک  شرافـس  نم  هب  مهاوخ  یم  تفگ :  سپـس  یـسوم  وا  يرای  کمک و 

نادرگم هتـسخ  ار  نانآ  ییوگ ,  یم  نخ  ـ ـسدو نایـسلجم خـ مه  اب  هاگ  ره  سپ  دوش  یم  هتـسخ  رتمک  هدنونـش  زا  هدـنیوگ  ملع ,  ياـیوج 
, زادـنیب دوخرـس  تشپ  ار  نآ  نادرگ و  يورایند  زا  ینک  ـه پـر مـی  چزا ار  دو  فرظ خـ هک  رگنب  سپ  تسا  فرظ  کی  وت  لد  هک  نادـبو 

هدش هداد  رارق  ناگدنب  يارب  ینارذگ  هلیسو  ایند  درادن و  دوجو  یشیاسآو  رارق  لحم  وت  يارب  اج  نآ  رد  تس و  وت نـیـ يارس  ایند  هک  اریز 
يراگزیهرپ یسرب و  يرابدرب  هب  ات  راداو  ییابیک  ار بـه شـ تدو  خـ ـی ,  سو يا مـ دنریگرب . هشوت  شیوخ  هاگتـشگزاب  يارب  نآ  زا  ات  تسا 

نا ـ هاو ـر خـ گا ـی ,  ـسو يا مـ یهرب .  هانگ  زا  ات  هد  تضایر  ربص  هب  ار  دوخ  سفن  یبای و  تسد  تفرعم  شناد و  هب  ات  زاـس  تلد  راعـش  ار 
وگ هواـی  وگرپ و  دـنک ! نآ )   ) فقو ار  دوخ  هک  تسا  یـس  يارب کـ تفرعم  ملع و  اریز  نک ,  نآ  فقو  ار  تدوـخ  یتـسه  تفرعم  ملع و 
 , يور هنایم  داب  وت  رب  هکلب  دزاس , یم  راکشآ  ار  نانادان  ياه  يدب  دوش و  یم  نادنم  ـ ـش ـ ناد گنن  بیع و  ثعاب  ییوگرپ  هک  اریز  شابم , 

نیا هک  اریز  شاب ,  رابدرب  نارـسکبس  ربارب  رد  نک و  يرود  ارگ  لطاب  نادان و  نامدرم  زا  تسا ,  یهلا )   ) يرا ـیـق و یـ فو زا تـ نآ  هک  اریز 
اریز نامب ,  شوماخ  شرباربرد  مارتحا ,  يزوسلد و  يرابدرب و  يور  زا  داد , تمانـشد  نادان  هاگره  تسا  ناـیاناد  رویز  نادـنمدرخراک و 

شناد زا  هک  نکن  رکف  نارمع ,  رـسپ  يا  تسا .  رتگرزبو  رتشیب  هدـنام ,  یقاب  وت  هب  شا  ییوگمانـشد  وت و  اب  وا  هنـالهاج  راـتفر  زا  هچ  نآ 
 , نارم ـر عـ ـس يا پـ تسا .  يدوبان  جنر و  ثعاب  ندرک  رتزارد  میلگزا  اپ  ندز و  بآ  هب  رادگ  یب  اریز  تسا ,  هدش  هداد  وت  هب  یکدنا  زج 
رـس يا پـ دـنبم . دوش , یم  زاب  هنوگچ  یناد  یمن  هک  ار  يرد  هاـگ  چـیه  نکم و  زاـب  دوش , یم  هتـسب  هنوگچ  یناد  یمن  هک  ار  يرد  زگره 

تسین یضار  دوخ  عضو  ـسـی کـه بـه  کو دشاب ! دباع  هنوگچ  دوش  یمن  مامت  ایند  هب  وا  تبغر  دوش و  یمن  ریس  ایند  زا  هک  یسک  نارمع , 
ای دتـسیا ! یم  زاب  اه  شهاوخ  زا  تسا  هریچ  وا  رب  سوه  هک  یـسکایآ  دشاب ! دهاز  هنوگچ  دزاس , یم  مهتم  شردق )  و   ) اضق رد  ار  ادخ  و 
ور ایند  هب  لاح  نیا  اب  تسا و  ترخآ  دصقم  هب  شرفـس  اریز  دشخب ! یم  شدوس  شناد  بلط  تسا  هتفرگ  نایمرد  ار  وا  ینادان  هک  یـسک 

وگزاب نارگید  يارب  ات  شزومایم  دصق  نیدـب  يدـنب و  شراک  هب  هک  زو  ـ ما ـن بـیـ یا يار  ـتـی بـ خو ـ مآ نآ چـه  ـی ,  ـسو يا مـ تسا .  هدرک 
هماج ار  يراگزیهرپ  ـد و  هز نار ,  ـر عـمـ ـس يا پـ يرگید .  يارب  شا  ییانـشورو  دوبدـهاوخ  وت  يارب  شتکاله  تروص  نیا  رد  هک  ینک 

اب ار  تلد  یسر و  یم  دب  ياهراک  ناهانگ و  هب  وت , اریز  نک ,  رایسب  کین  يا  ـ هرا ـ کو تراتفگ  ار  ادخ )  ) رکذ شناد و  نادرگ و  شیوخ 
بکترم دب  راک  راچان  هب  وت  هک  اریز  نکب ,  یبوخ  دزاس و  یم  دونـشخ  ار  تراگدرورپ  راک  نیا  هک  اریز  نادرگرارق ,  یب  ادخ ) زا   ) سرت

نیگمغ و دـناماهنت و  یـسوم  تفر و  درک و  تشپ  رـضخ  ماـگنه )  نـیا  رد   ) يریگ شوـگ  هـب  رگا  يدـش  هظعوـم  وـت  نوـنکا  يوـش  یم 
نکم شنزرـس  یهاـنگ  هب  ار  سک  چـیه  راـهنز , ع : ـ )   ) یـسوم هب  دوـخ  شرافـس  نیرخآ  رد  ع ـ )   ) رـضخ تسیرگ ـ .  یم  كانهودـنا 

تردق نتـشاد  نیع  رد  تشذ  گـ شیاسآ ,  هافر و  هاگ  هب  يور  هنایم  تسا :  راک  هس  لجوزع  دنوادخ  دزن  اهزیچ  نیرتبوبحم  هک )  نادب  و(
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ارادم وا  اب  تمایق  زور  رد  لجوزع  دنوادخ  هک  نیا  رگم  درک , ارادـم نـ یـسک  اب  ایند  رد  سک  چـیه  ادـخ  ناگدـنب  اب  ارادـم  و  ماقتنا )  رب  )
 (: (ص ادخ ربما  پـیـ (ص ـ .)  دمحم ترـضح  هب  دنوادخ  ياه  شرافـس  تسا .  تمکح  سار  رد  یلاعت  كرابت و  يادـخ  زا  سرت  دـنک و 

يدونشخ لاح  رد  تلادع  تیاعر  راکشآ و  ناهن و  رد  نتشاد  صالخا  هب  دومرف  شرافـس  ارم  دومرف : شرافـس  راک  هن  هب  ارم  مراگدرورپ 
غیرد نم  زا  هک  یسک  هب  ندرکاطع  تسا و  هدرک  متـس  نم  هب  هک  یـس  زا کـ ـت  ـشذ ییاراد و گـ يرادان و  تقو  رد  يور  هنایم  مشخ و  و 

مهاگن و  ادـخ )  ) رکذ مراتفگ  دـشاب و  رکفت  اب ) ماوت   ) میـشوماخ هک  نیا  تسا و  هدـیرب  نم  زا  هک  یـسک  اب  هط  ـ بار دا  ـجـ یا تسا و  هتـشاد 
ـر تر لا بـ ـمـ عا ماد  کـ اراگدرورپ , درک : ضرع  دیسرپ و  شراگدرورپ  زا  جارعم  بش  رد  (ص )  رب ـ ما پـیـ ع :)   ) ما عـلـی ـ ما نتفرگ ـ .  سرد 

. دشاب یمن  ما ,  هدرک  تمسق  هچ  نآ  هب  ندوب  دونشخ  نم و  رب  ندرک  لکوت  زا  رترب  نم  دزن  زیچ  چیه  دومرف : لجوزع  دنوادخ  ـت ؟  سا

 (. (ص ادخ لوسر  ياه  شرافس 

 ( (ص ربماـیپ منک  ظـف  ـ حار نآ  هکلب  اـت  دـییامرفب , هاـتوک  یـشرافس  ارم  درک : ضرع  (ص )  ادـخ لوـسر  هب  دـیز  ـد بـن  لا بو خـ ـ یا ـو  با  ـ
تـسا يرگناوت  نیع )   ) نیا هک  اریز  تسا ,  مدرم  تسد  رد  هچ  نآ  زا  ندنکرب  دیما  مشچ  هب  منک :  یم  شرافـس  زیچ  جنپ  هب  ار  وت  دومرف :

نآ ماجنا  ببـس  هب  هک  يراک  زا  دنک و  یم  عادو  نآ  اب  هک  ناوخب  یـسک  دننامار  تزا  تسا و نـمـ دقن  رقف  عمط  هک  اریز  زیهرپب  عمط  زا  و 
ربماـیپ يراد ـ .  تسود  تدوـخ  يارب  هـک  رادـب  تـسود  ار  يزیچ  ناـمه  تردارب  يارب  ماـجنار )  ـ ـس يرود کـن و( یهاوـخ کـنـی  رذـع 

هک زیهرپب  عمط  زا  دنراد و  مدر  نآ چـه مـ زا  ندنکرب  مشچ  داب  وت  رب  امرف : ـ  رصتخم  یـشرافس  ارم  : درک ضرع  هک  يدرم  هب  (ص ـ )  ادخ
بـه نک ـ .  يرود  , دوش وت  یهاوخرذـع  ثعاب  هک  يراک  زا  ینک و  یم  عادو  نآ  اب  ییوگ  هک  ناوخب  نانچ  ار  تزامن  تسادـقن و  رقف  نآ 

ضرع يراد ؟  مه  ار  تناـبزرایت  ـ خا اـیآ  دومرف : يرآ  مدرک :  ضرع  تفگ ]:  [ ؟  يراد ار  دوخ  تسد  راـی  ـتـ خا ـا  یآ مر : ـ  ـ ـصا دو بـن  ـ ـسا
يرود ناها  زا گـنـ ـس : ـ  نا ردا  بـه مـ يوگم ـ .  ریخزج  تناـبز  اـب  ياـشگم و  ریخ  راـک  هب  زج  ار  دوخ  تسد  سپ ,  دومرف : يرآ  مدرک : 

ادخ يارب  تمایق  يادرفاریز  نک ,  رایسب  ادخ  دای  تسا و  داهج  ـن  یر ـ تر نیا بـ هک  راد  ساپ  ار  ضیارف  تسا و  ترجه  نیرترب  نیا  هک  نک 
کیرش ار  يزیچ  هک  منک  یم  شرافـس  وت  هب  نمی : ـ  ـل  ها زا  يدر  بـه مـ دشاب ـ . وا  دای  يرایـسب  زا  رتبوبحم  ادخ  دزن  هک  يرب  یمن  يزیچ 

یت حـ  ) ینکن و يراتفردب  ینامرفان و  تردام  ردپ و  هب  تبسنراهنز  يدرگ و  هدنازوس  شتآ  هب  ای  يوش  هعطق  هعطق  هچ  رگا  ینادرگن  ادخ 
يدش ور  هب  ور  تردارب  اب  هاگره  وگ و  مانـشد مـ ار  مدرم  و  يریمب )  ریمب , تفگ  رگا   ) وشب  , يوش جراخ  ایند  زا  هک  تساوخ  وت  زا  رگا  ( 

درک لقن  شرد  ـ پزا مرد  پـ ـلـه :  مر ـۀ بـن عـلـیـبـۀ بـن حـ ما ـ غر ضـ زیرب ـ . وا  يارب  دوخ  ولد  بآ )   ) يدایز زا  نک و  دروخرب  ییورـشوخ  اب 
یـشرافس نم  هب  ادـخ , لوسر  يا  مدرک :  ضرع  مدرگرب  متـساوخ  نوچ  مدیـسر و  (ص )  ربمایپ ـت  مد هفیاـط خـ زا  یناوراـک  هارمه  هک : 

يدنیاشوخ نانخس  يد کـه  یتساخرب و شـنـیـ اج  نآ  زا  يدوب و  هتـسشن  یعمجرد  هاگره  سرتب و  ادخ  زا  دومرف : (ص )  ربمایپ دییا  ـ مر بـفـ
 ( (ص ادخ رب  ـ ما پـیـ راذگم ـ . مدق  اج  نآ  هب  رگید  دنیوگ , یم  دنیاشوخان  نانخس  هک  يدینـش  رگا  ایب و  سلجم  نآ  هب  هرابود  دنیوگ , یم 

امرف یـشرافس  ارم  ادـخ , لوـسر  يا  درک : ضر  هراـبود عـ درم  نآ  رادـهگن  ار  تناـبز  اـمرف : ـ  یـشرافس  ارم  درک : ضرع  هک  يدرم  هـب   ـ
ار مدرم  رگم  وترب ! ياو  دومرف : ربمایپ  امر  ـی فـ ـشرا ـفـ ـس ار  مـ اد , لو خـ ـ ـسر يا  درک : ضرعرگید  راب  رادـهگن  ار  تنابز  دومرف : ترـضح 

ترـضح نآ  رانک  رد  ع )   ) یلع دوب و  ـجـد  ـس رد مـ (ص )  اد لو خـ ـ ـسر دـنک ـ . یم  نوگنرـس  شتآ  رد  ناـشنابز  ياهدـیوردزج  يزیچ 
درک دـنمدوس  یـشرافس  ياـضاقت  ادـخ  لوسر  زا  هدرمـش  ار غـنـیـمـت  تو  ـد و خـلـ ـش ـجـد  ـس ـ مدراو رذوـبا  ماـگنه  نیا  رد  تشادرارق 
همه هک  اریز  شو گـیـر , ار بـه گـ نآ  منک ,  یم  شرافـس  ار  وت  یتسه  نادناخ  ام  زا  وت  رذوبا , يا  لیم  لامک  اب  دشاب , : دومرف (ص )  ربمایپ

هک نک  تدابع  نانچ  ار  ادخ  رذوبا , يا  يرب ـ .  یم  هرهب  ود  نآ  ببس  هب  يریگ  شوگ  هب  ار  نآ  رگا  درادرب , رد  ار  یبوخ  ریخ و  ياه  هار 
لوا وا  تسوا  تفرعمدـنوادخ  تدابع  لوا  مدـق  هک  نادـب  دـنیب و  ار مـی  وت  وا  اـعطق  ینیب ,  یمن  ار  وا  وت  رگا  اریز  ینیب ,  یم  ار  وا  ییوگ 

هدننیرفآ ینایاپ ,  تیاغ و  ات  هن  تسا  یقاب  درادن , یمود  تسا و  هناگی  درف و  تسین  وا  رب  مدق  يز مـ سپ چـیـ يزیچ ,  ره  زا  شیپ  تسا و 
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هاگآ فیطل و  دنوادخ  تسوا  تسا و  نیمز  اه و  نامسآ  نایم  رد  هچ  نآو  نیمز  اه و  نامـسآ  رد  هچ  نآ  تسا و  ـیـن  مز نا هـا و  ـمـ ـسآ
هداتـسرف مدرم  همه  يوس  هب  ارم  لاعتم  يادـخ  هک  نیا  هب  رارقا  دراد و  رارق  نم  هب  ناـمیا  هلحرم )   ) نیازا سپ  تساـناوت  يزیچ  ره  رب  وا  و 

تیب لها  نتشاد  تسود  سپـس ,  مشاب  ناشخرد  یغارچ  مناوخ و  ارف  ادخ  يوس  هب  من و  مالعا خـطـر کـ مهد و  تراشب  وا  نذا  هبات  تسا 
دنوادخ هک  رذوبا , يا  نادـب  تسا .  هتخاس  ناش  هزیکاپ  كاپ و  الماک  هتخاس و  رود  ناشیا  زا  ار  يدـیلپ  دـنوادخ , هک  نانامه  تسا ,  نم 

ندش راوس  زا  سک  رهو  تفای  ییاهر  تسشن  نآ  رب  ـس  کر هک هـ تسا  هداد  رارق  حون  یتشک  نانوچ  متما  نایم  رد  ارم  تیب  لها  لجوزع 
, رذوبا يا  تفرگ ـ .  رارق  ناما  نما و  رد  دش  نآدراو  سک  ره  هک  لیئارـسا  ینب  نایم  رد  هطح  باب  دننام  زین )  ) دـش و قرغ  دز  زابرـس  نآ 

مدرم زا  يرایـسب  هک  تسا  تمعن  ود  رذوبا , يا  یـشاب ـ .  دنمتداعـس  ترخآ  ایند و  رد  ات  ریگ  شوگ  هب  منک  یم  وت  هب  هک  ییاه  شراـفس 
تا يریپ  زا  شیپ  ار  تیناوج  رامـش : تمینغ  زیچ  جنپ  زا  شیپ  ار  زیچ  جنپ  رذو , ـ با يا  تغارف ـ .  یتسردنت و  دـنوش : یم  نوبغم  اه  نآ  رد 

زا شیپ  ار  تیگدــنز  تیراـتفرگ و  زا  شیپ  ار  تیگدوـسآ  تیتـسد و  یهت  زا  شیپ  ار  تیرگناوـت  تیراـمیب و  زا  شیپ  ار  تیتسردــنت  و 
رگا تیادرف ,  اب  يرب نـه  یم  رس  هب  دوخ  زورما  اب  وت  اریز  ینکف ,  ادرف  هب  ار  زورما  راک  تیوزرآ  ببـس  هب  هک  راهنز  رذوبا , يا  تندرم ـ . 

تزورما راـک  رد  هک  يوـشن  نامیـشپ  دوـبن  راـک  رد  ییادرف  رگا  يا و  هدوـب  زورما  رد  هک  شاـب  ناـنچ  زین  ادرف  نآرد  دوـب  تیارب  ییادرف 
هب دنتـسه و  ییادرف  رظتنم  دنرب و  یمن  نایاپ  هب  ار  نآ  دـننک و  یم  زاغآار  يزور  هک  یناسک  رایـسب  چـه  رذو , ـ با يا  يا ـ .  هدرک  یهاتوک 
يا تشاد ـ .  یهاوـخ  نمـشد  ار  نآ  بیرف  وزرآ و  ناـمگ  یب  يرگنب ,  نآریـسم  تکرح و  لـجا و  هب  ـر  گا رذو , ـ با يا  دنـسر ـ . یمن  نآ 

حبـص نوچ  رذو , ـ با يا  روآ ـ . رامـش  هب  اهروگ  رد  ناـگتفخ  زا  ار  دوخ  يرذـگهر و  اـی  یبیرغ ,  اـیندرد  ییوگ  هک  شا  نا بـ چـنـ رذو , ـ با
تیتسرد نارود تـنـ زا  هد و  دو مـ ـبـح بـه خـ ـص هد  ـ عو يدیزاغآ ,  ار  تبـش  هاگره  هدم و  بش  هدـعو  نتـشیوخ  هب  يدرکزاغآ ,  ار  دوخ 

يا تفرگ ـ .  یهاوخ  ماـن  هچ  ادرف  یناد  یمنوت  هک  اریز  يریمب ,  هک  نآ  زا  شیپ  تیگدـنز  زا  ریگرب و  هرهب  يوـش  راـمیب  هک  نآ  زا  شیپ 
ناگدنامزاب تسین و  وت  يارب  تشگزاب  ناکما  دوش و  یمن  هدوشخب  شزغل  هک  اریز  ییآ ,  ردرـس  هب  ندیزغل  ما  را کـه هـنـگـ ـهـ نز رذو , ـ با

یمن روذعمار  وت  تیاه  يراتفرگ  هناهب  هب  دنوادخ )  ) يور یم  وا  شیپ  هک  یـسک  دنیاتـس و  یمن  ار  وت  يا  هتـشاذگ  یقاب  هچ  نآ  يارب  وت 
نادنمتسم مرگنم و  شیو  زا خـ رتارف  هب  مرگنب و  دوخ  زا  رتورف  هب  هک  دومرف  شرافس  نم  بـه  (ص )  اد لو خـ ـ سر ـتـم  ـسود رذو : ـ با دراد ـ .

يرود نم  زا  ای   ) دنزرو يرهم  یب  نم  هب  دنربب و  نم  زا  نانآ  دنچره  مروآ ,  اج  هب  ماحرا  هلص  موش و  کیدزن  نانآ  هب  مرادب و  تسود  ار 
هلمج مهاوخن و  يزیچ  سک  چـیه  زا  مسارهن و  يرگـشنزرس  چـیه  شنزرـس  زا  ادـخ  هار  رد  دـشاب و  خـلت  هچرگ  میوگب  ار  قح  و  دـننک )

هب دومرف : شرافـس  زیچ  تف  ار بـه هـ مـ ص )   ) ـتـم ـسود تسا ـ .  تشهب  ياه  جنگ  زا  نآ  هک  اریز  میوگب ,  دایز  ار  هّللاب  الا  ةوقالو  لوحال 
رت تسدارف  هک  یسک  هب  مرگنب و  تسه  مدوخ  زا  رت  تسدورف  هک  یسک  هب  مو ,  ـک شـ یدز نانآ نـ هب  هک  نیا  نادنمتسم و  نتـشاد  تسود 

تقیقح میوگب ,  دایز  ار  هّللاب  الا  ةوقالو  لوحال  هلمج  دـننک , يرود  نم  زا  نانآدـنچره  مروآ  اـج  هب  ماـحرا  هلـص  مر ,  تسا نـنـگـ نم  زا 
نم هب  شرافـس  تفه  (ص )  اد لو خـ ـ ـسر مهاوـخن ـ .  يزیچ  مدرم  زا  مـسارهن و  يرگـشنزرس  شنزرـس  زا  ادـخ  هاررد  میوـگب ,  ار  خـلت 

نادنمتسم نتشاد  تسود  هب  ارم  مرگن ,  ـت نـ سا زا مـن  ـر  تالا هب کـسـی کـه بـ مرگنب و  مدوخ  زا  رت  نییاپ  هب  هک  درک  شرافـس  ارم  دومرف :
اب هکدوـمرف  شرافـس  ارم  دـشاب , خـلت  هچرگا  میوـگب ,  ار  تقیقح  هـک  دوـمرف  شرافـس  ارم  دوـمرف , شرافـس  ناـنآ  هـب  ندـش  کـیدزن  و 
ارم مسارهن ,  ير  ـگـ ـش ـ نزر ـ ـس چیه  شنزرـس  زاادـخ  هار  رد  هک  دومرف  مشرافـس  دـنک , تشپ  وادـنچره  منک  رارقرب  دـنویپ  مدـنواش  ـ یو خـ

(ص ادخ ربمایپ  تسا ـ .  تشهب  ياهجنگ  زا  نآ  هک  اریز  میوگب ,  دایز  ار   ( میظعلا یلعلا   ) هّللاب الا  ةوقالو  لوحال  هلمج  هک  دومرف  شرافس 
رگا  , شیدنیب نآ  تبقاع  هب  یهد ,  ما  ـجـ نا ار  يراک  یتساوخ  هاگره  يریذـپ ؟  شرافـس  وت  ایآ  يریذـپ ؟  شرافـسوت  ایآ  بیهو : ـ  هب   ـ )

ضرع دمآ و  (ص )  ربمایپ تمدخ  يدرم  ع :)   ) قداص ماما  نک ـ .  شیاهر  دوب  نیا  زج  رگا  هدـب و  ماجنا  ار  نآ  دوب  يراگتـسر  شماجرف 
نیا راب  هس  ترـضح  يریگ ؟  یم  شوگ  هب  ایآ  منک  شرافـسار  وت  رگا  دومرف : (ص )  ادخ لوسر  امرف  شرافـس  ارم  ادـخ  لوسر  يا  درک :
یم شراف  ـ ـس وت  هب  دومرف : وا  هب  (ص )  ادـخ لوسر  سپ ,  ادـخ  لوسر  يا  يرآ  درک : یم  ضرع  درم  نآ  راب  ره  دو و  ـ مر وا فـ هب  ار  هلمج 
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شیاهر دوب  یهارمگ  رگا  هدـب و  ماجنا  ار  نآ  دوب  يراگتـسر  رگا  شیدـنیب ,  نآ  تبقاع  هب  یهد ,  ماجنا  يراک  یتساوخ  هاگره  هک  منک 
یم مرش  دوخ  موق  هتسیاش  كاپ و  درمزا  هک  نانچمه  ینک ,  مرش  لاعتم  دنوادخ  زا  هک  منک  یم  شرافس  وت  هب  (ص :)  ادخ ربمای  پـ نک ـ . 

ناگدرم زا  ار  تدوخ  ینیب و  یم  ار  وا  راگنا  هک  نک  تدابع  نانچ  ار  ادخ  درک : ـ  یشرافس  ياضاقت  ترـضح  نآ  زا  هک  ذاعم  هب  ینک ـ . 
رد یناهنپ  باوث )   , ) هد ماجنا  یکی  را نـ نآ کـ را  رد کـنـ يدرک ,  یهانگ  هاگره  وش و  روآدای  ار  ادـخ  یتخرد  گنـسره و  دزن  رامـشب و 
هاگ نآ  تفر و  یکدـناو  تفرگ  ار  ذاعم  تسد  (ص )  ادـخ ـبـر  ما پـیـ راکـشآ ـ . هانگ )   ) لابق رد  راکـشآ  باوث )   ) یناهنپ و هاـنگ )   ) ربارب
هب  ) تناما ندـنادرگرب  نامیپ و  دـهع و  هب  يافو  ییوگتـسار و  دـنوادخ و  زا  نتـشاد  اور  شرافـس مـی کـنـم بـه پـ ار  وت  ذاعم , يا  دومرف :

مالـس نتفگ و  نخـس  تمیالم  یمرن و  اب  مشخ و  ندروخ  ورف  یگیاسمه و  قح  تیاعر  میتی و  هب  ینابرهم  تنایخ و  كرت  و  شبحاـص ) 
ار مـی وا  ییوگ  هک  نک  تدابع  نانچ  ارادخ  : ـ  درک تحیصنو  شرافـس  ياضاقت  ترـضح  نآ  زا  هک  ذاعم  بـه  ماما ـ .  زا  يوریپ  ندرک و 

دراد یم  هگن  ار  وـت  رتـشیب  اـه  نیا  همه  زا  هـک  مـنک  هاـگآ  يزیچ  زا  ار  وـت  یهاوـخ  رگا  رامـشب و  ناـگدرم  هرمز  زا  ار  تدوـخ  بـیـنـی و 
اریز ریگم , مشخ  زگره  تساوخ : ـ  یشرافس  ترضح  نآ  زا  هک  يدر  بـه مـ نیا ـ .  دومرف : درک و  هراشا  دوخ  نابز  هب  شتسد  اب  ترـضح 

یهاو رذع بـخـ نآزا  هک  يراک  زگره  دومرف : دییامرف  رگید  یشرافس  درک : ضرع  تسا  هتفه  را تـو نـ ـ گدرور اب پـ شکمشک  مشخرد  هک 
یم عادو  نآ  اب  ییوگ  هک  ناوخب  یـسک  دننام  ار  تزامن  دومرف : دـییامرفب  مه  زاب  : درک ضرع  تسادـیپان  كرـش  نآ  رد  هک  اریز   , نکم , 

هک نـک  مرــش  ناـنچ  دـنوادخ  زا  دوـمرف : دـییامرفب  مـهزا  بـ در : ضرع کـ تـسا  یکیدزن  دـنویپ و  ندـناوخزامن  عوـن  نـیا  رد  اریز  دـنک ,
شرافـس نیرخآ  نیلواار و  هچ  نآ  لاعتم  دـنوادخ  تسا و  نیقی  تدایز  رما  نیا  رد  ار کـه  ـ یز ینک ,  یم  مرـش  دوخ  حـلاص  ناگیاسمهزا 

هک ار  ینا  ـنـه کـسـ یآ ره  و  : )) دیامرف یم  لجوزع  يادخ  تساوقت  نآ  هدرک و  عمج  تلصخ  کی  رد  دننک  یم  شراف  ناد سـ ناگدننک بـ
تسا يا  هتسیاش  تدابع  ره  عمجم  اوق  تـ ـیـد )) سر ادخ بـتـ زا  هک  میدرک  شرافس  ار  امش  دنا و  هدش  هداد  ینامسآ )   ) باتک امـش  زا  شیپ 
تسیز ادخ  اب  یگشیمه  سنا  هزیکاپ و  كاپ و  یگدنز  اب  هک  ـیـد و هـر  سر او  ـطـه تـقـ ساو هب  دیـسردنلب  هبترم  الاب و  تاجرد  هب  هک  ره  و 

یهاشداپدزن قدـص ,  هاگرارق  رد  اهرهن , اه و  غاب  نایم  رد  ناگـشیپاوقت  اـنامه   : )) تسا هدومرف  لـجوزع  دـنوادخ  تسیزاوق  هلیـسو تـ هب 
وت رب  دومرف : ترض  امرف حـ شرافس  ارم  ادخ , لوسر  يا  درک : ضرع  دمآ و   ( (ص ادخ لوسر  تمد  يدر خـ مـ ـعـیـد : ـس ـو  با دنیاناوت ـ .))
رب تسا و  ناناملـسم  تینابهر  نآ  هک  ار  ـ یز اد , هار خـ رد  داهج  داب  وت  رب  تساه و  یبوخ  همه  هدنرادرب  رد  نآ  هک  اریز  , ادـخ زا  سرت  داب 

ار تنابز  ترهـش و  مان و  نامـسآ  رد  تسا و  ییان  ـ ـشور رو و  ـیـن نـ مز رد  يار تـو  راک بـ نیا  هک  اریز  وا , باتک  توالت  ادخ و  دای  داب  وت 
ناتناگیاسمه قوق  ـیـد و حـ سر اد بـتـ زا خـ ع :)   ) ما عـلـی ـ ما ییآ ـ .  یم  هریچ  ناطیـش  ربراک  نیا  اب  هک  اریز  رادهگن , یبوخ  ریخ و  زا  زج 

نامگ هک  ییاج  ات  دومرف  یم  شرافـس  هتـسویپ  ناگیاسمه  هراـبرد  ترـضح  نآ  تسامـشربمایپ  شرافـس  نیا  هک  اریز  دـینک , تیاـعر  ار 
هـس زا  ار  وـت   , یلع يا  ع : ـ )   ) یلع هـب  (ص ـ )  ادـخ ـبـر  ما پـیـ داد ـ . دـهاوخ  رارق  رگیدـکی  رب  ثاریم  ار  ناـگیاسمه  يدوز  هـب  مـیدرک , 
زیچ هس  یلع ,  يا  تسا : ـ  نینچ  شزاـغآ  هک  درک  یـشرافس  ع )   ) یلع هب  نـیـز  غورد ـ .  يدـنمزآ و  کـشر و  مـنک :  یم  یهن  تلـصخ 
يا تسا : ـ  نینچ  شزاغآ  هک  درک  یـشرافس  ع )   ) یلع هب  زین  تسا ـ .  مدرم  نیرترب  زا  دنک , رادید  ار  ادـخ  هس  نآ  اب  سک  ره  هک  تسا 

يریگ شوگ  هب  ارم  شرافـس  هک  ینامز  اـت  اریز  ریگ , شوگ  هب  ار  نآ  منک ,  یم  یـشرافس  وت  هب  هک  تسا  نیازیچ  هس  نآ  نیتسخن  یلع , 
ندروآ مشخ  هب  اـب  ار  سک  چـیه  هک  تسا  نیا  نـیقی  ياـه  هناـشن  زا  يا عـلـی ,  ع : ـ )   ) نـیـز بـه عـلـی دوـب ـ . یهاوـخ  یبوـخ  ریخرد و 
شرافـس راک  دـنچ  هب  تدوخ  هرابرد  ار  وت  یلع ,  يا  تسا : ـ  نینچ  شزاـغآ  هک  درک  یـشرافس  ع )   ) یلع هب  نـیـز  ینکن ـ .  دونـشخادخ 

یم شرافـس  ار  وت  یلع ,  يا  داتـسرف : ـ  نمی  هب  ار  ترـضح  نآ  هک  یماـگنه  ع )   ) یلع هب  زین  ریگ ـ . شوـگ  هب  نم  زا  ار  اـه  نآ  منک  یم 
تاکزو زامنو  هزور  هب )  يدنبیاپ  : ) دراد هناشن  هس  نمؤم  یلع ,  يا  ع : ـ )   ) یلع هب  زین  تسا ـ .  هارمه  تباجا  اب  اعد  هک  اریز  اعد , هب  منک 

.

 (. ع  ) یلع ماما  ياه  شرافس 
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زا سرت  هب  منک  یم  شرافـس  ار  وت  مدـنزرف ,  يا  ع :)   ) یل ما عـ ـ ما ع ـ .)   ) نسح شراوگرزب  دـنزرف  هب  ترـضح  نآ  ياه  شرافـس  فلا ـ 
ووت نایم  هک  تسا  يا  هتشر  زا  رتمکحم  هتشر  مادک  وا و  نامـسیر  هب  ندز  گنچ  وا و  دای  اب  تلد  ندرکدابآ  وا و  نامرف  زا  يوریپ  ادخ و 

شخب و شیورین  نیقی  هلیـسو  هـب  شناریمب و  اـیند  هـب  یتـبغر  راد و بـا بـی  هد بـ ـ نز زرد  ـ نا ار بـا  ـت  لد ینز .!  گـنچ  نادـب  رگا  دـشاب  وا 
 . نک شیانیب  ایند  ياه  يراتفرگو  اه  جـنر  هب  نادرگ و  شفرتعم  یتسین  انف و  هب  زاس و  شنوبز  گرم  دای  اب  نادرگ و  شنـشور  تمکحاب 

بجاو وت  رب  دـنوادخ  هک  هچ  نآ  هب  ندرک  هدنـسب  تسادـخ و  زا  سرت  يدـنب ,  راـک  هب  نم  زا  هک  یـشرافس  نیرتـهب  هک  نادـب  مدـنزرف , 
نیسح شراوگرزب  دنزرف  هب  ترضح  نآ  ياهشرافس  ب ـ  دنا . هدوب  نآ  رب  تنادناخ  ناکین  وت و  ناکاین  هچ  نآ  نتـسب  راک  هب  هدینادرگ و 

يدون و ـ ـش لا خـ رد حـ ییوگ  قحو  يرادان  ییاراد و  رد  ادخ  زا  نتـشاد  اوقت  هب  منک  یم  شرافـس  ار  وت  مدنزرف ,  ع :)   ) یلع ماما  (ع ـ .) 
یگلصوح یب  یگدنزرس و  لاح  رد  لمع  را و  ـمـن و کـ شد تسوداب و  يرگداد  یتسدیهت و  يرگناوت و  راگزور  رد  يور  هنایم  مشخ و 

ود شـمـا  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما ع ـ .)   ) نیـسح نسح و  هب  ترـضح  نآ  ياهـشرافس  ج ـ  شیاسآ .  یتخـسراگزور و  رد  ادخ  زا  يدونـشخ  و 
امش زا  هک  ایند  زا  يزیچ  يارب  دشاب و  ام  رد پـی شـ ـیـا  ند ـه  چر گـ دیشابن , ایند  یپ  رد  هک  نیا  منک و  یم  شرافس  ادخ  ياو  ار بـه تـقـ تـن 

دیـشاب و رگمتـس  نمـشد  دـینک و  راک  ترخآ )  يارب   ) شاداپ يارب  دـی و  ـ یو ار بـگـ هراو حـقـیـقـت  دـیروخم و هـمـ سوسفا  دوش  هتفرگ 
مظن و نتـشادو  ادـخ  زا  سرت  هب  دـسر , وا  هب  نم  همان  نیا  هک  ار  سک  ره  ما و  هداوناخ  منادـنزرف و  هم  ود تـن و هـ ـمـا  ـش هدیدمتـسرای . 

 (: ع  ) ما عـلـی ـ ما ناناملسم ـ .  هب  ترـضح  نآ  ياهـشرافس  د ـ  منک .  یم  شرافـس  رگیدکی  اب  یتسود  حلـص و  ناتیاهراک و  رد  طابـضنا 
امش تسین ـ . ؟  لفاغ  امش  زا  هک  دینک  یم  تلفغ  يزیچزا  هنوگچ  منک  یم  شرافـس  نآ  زا  ندشن  لفاغ  گرم و  زا  ندرک  دای  هب  ار  ام  شـ

رد هاگره  دیشاب ـ . هتـشادن  تسود  ار  شندرکاهر  دنچره  دنک , یم  اهر  ار  امـش  هک  ییایند  منک ,  یم  شرافـس  ایند  نیا  ندرک  اهر  هب  ار 
زامن رایسب  دینک و  تبظاوم  نآ  رب  دیراد و  ساپار  زامن  دومرف : یم  هلمج  زا  درک , یم  ییاه  شرافـس  ناناملـسم  هب  دش  یم  رـضاح  گنج 

دیرازگب .

ناشیا زا  يدر کـه  نـیـز بـه مـ ار ـ . زاردرمع  هن  نک و  نیقلت  تدوخ  هب  ار  رقف  هن  درک : ـ  یتحیصن  ياضاقت  ترـضح  نآ  زا  هک  يدرم  بـه   ـ
ـ .  يریگن رظن  رد  یلقادح  هانگ  راک  يارب  يوشم و  لئاق  يرثکادح  بوخ  راک  يارب  زگره  هک  منک  یم  شرافـس  وت  هب  دیبلط : ـ  يزردـنا 

دشابن وا  زج  يدیما  تسین و  اور  وا  ینامرفان  هک  منک  یم  شرافس  یـسک  نآ  زا  سرت  هب  ار  مدوخ  وار  وت  تشون :  دوخ  نارای  زا  یک  بـه یـ
. دیاشن وا  هلیسو  هب  زج  يزاین  یبو 

 . توف ماگنه  هب  ترضح  نآ  ياه  شرافس 
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نوتس ود  نیا  دینادرگن  ها  ار تـبـ (ص )  دمحم تنس  دیزاسن و  دنوادخ  زابنا  ار  يزیچ  هک  تسا  نیا  امش  هب  نم  شرافـس  ع :)   ) یلع ما  ـ ما  ـ
رد ار  زامن  هک  منک  یم  شرافـس  وت  هب  مدنزرف ,  دش ـ .! دهاوخن  امـش  هجوتم  یـشهوکنرگید  دیزورفارب , ار  غارچ  ود  نیا  دـیراد و  اپرب  ار 
یم زاب  رادرک  راتفگ و  رد  یگدزباتش  زا  ار  وتو  ینام  شوماخ  هه  ما شـبـ رد هـنـگـ یناسرب و  شلها  هب  عقوم  هب  ار  تاکز  یناوخب و  شتقو 

تسین و زاـبنا  یب  هناـگی  دـنوادخ  زج  يدوبعم  هک  نیا  هب  نداد  یهاوـگ  ار بـه  نا  ـنـ مؤ مـ یناـم ـ .  تمالـس  هب  اـت  نیزگ  یـشوماخ  مراد و 
نم همان  نیا  هک  ار  ینانمؤم  همه  منادناخ و  منادنزرف و  همه  وت و  نسح  يا  سپـس ,  و  منک .  یم  شرافـس  تسوا ,  هداتـسرفو  هدنب  دمحم 

دنوادـخ نامـسیر  هب  یگمه  دـیریمن و  ناملـسم  زج  دیـسرتب و  ادـخ , ناتراگدرورپ ,  زا  هک  نیا  هب  منک  یم  شرافـس  دـسر , یماه  نآ  هب 
زا رترب  ندرب ,  رس  هب  یتشآ  حل و  رد صـ رگیدکی  اب  : )) دیامرف یم  هک  مدینش  (ص )  ادخ لوسر  زا  نم  اریز  دیوشن , هدنکارپ  دینز و  گنچ 
هب شرافس  رد  هّللاب ـ .  الا  ةوقالو  تسا ))  رگیدکی  اب  ینمشد  فالتخا و  انامه  نید  يزادنارب  تکاله و  لماع  تساه و  هزورو  زامن  همه 
زا تشذگ  هب  منک  یم  شرافس  ار  وت  زامن  نتشاد  اپربو  یهلا  ياوقت  هب  منک  یم  شرافس  ار  وت  مدنزرف ,  ع : ـ )   ) نسح شراوگرزب  دنزرف 

اهراک و رد  لمات  گنرد و  نید و  رد  ندـش  هاگآ  نادان و  ربارب  رد  يرابدرب  محر و  هلـصو  مشخ  ندروخ  ورف  و  مدرم )  ي   ) اطخ هاـنگ و 
هک يراـک  ره  رد  اـه  یتشز  همه  زا  ندرک  يرود  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یگیاـسمه و  نس  نآر و حـ تبظاومو بـر قـ یگدیـسر 

. دشاب ادخ  ینامرفان 

 (. (ع داجس ماما  ياه  شرافس 

یم شرافس  يزیچ  نامه  ار بـه  وت  مدنزرف ,  : دومرف دیـشک و  شوغآ  رد  ار  (ع )  رقاب شدنزرف  شیوخ  تلحر  ماگنه  رد  (ع )  داجـس ماما   ـ
زیهرپب مدنزرف ,  يا  دومرف : تسا  هدرک  شرافس  نآ  هب  ار  وا  زی  شردپ نـ هک  دومرفو  درک  شرافس  نم  هب  شتافو  ماگنه  رد  مردپ  هک  منک 

رطاخ هب  رادب و  تسود  درادوت  رب  هک  یتردق  ببس  هب  ار  دنوادخ  دبای ـ . یمن  دنوادخ  زج  يروای  وت  ربارب  رد  هک  یـسکرب  ندرک  متـس  زا 
یتسود چیه  هب  دنز و  یمن  ینایز  وت  هب  هک  يرب  نامگ  دنچره   , نکم ینم  ـ شد ـز بـا کـسـی  گر نک و هـ مرش  وا , زا  وت  هب  شندوب  کیدزن 

یم جاـتحم  تتـسود  هب  تقو  هچ  هک  یناد  یمن  وت  اریز  تسین ,  دـنمدوس  وت  لاـح  هب  هک  ینک  لاـیخ  دـنچره  نکم ,  متـس  يرـسک و  سـبـ
هک ینادـب  دـنچره  ریذـپب , ار  وا  رذـع  تساو  شزو خـ وت پـ زا  سک  ره  ییآ  یمرب  تنمـشد  سپ  زا  ییاـهنت )  هب   ) یک یناد  یمن  يوـش و 

. دشاب وت  نابز  درو  مدرم  زا  تشذگ  ششخب و  دیاب  دیوگ  یم  غورد 

 (. (ع رقاب ماما  ياه  شرافس 

اریز زیهرپب , یخوش  زا  زین )  ) منک و یم  شرافـس  ادخ , ياوقت  هب  ار  وت  تساوخ : ـ  يزردـنا  ترـضح  نآ  زا  هک  يدرم  هب  (ع ـ )  رقاب ماما   ـ
ار يزور  راـک  نیا  هک  اریز  اـه , نآ  با  رد غـیـ ـت  ناردار يارب بـ ندرک  اـعد  داـب  وـت  رب  زین )  ) درب و یم  ار  وا  يوربآ  درم و  تبیه  یخوـش 
وت هب  رگا  منک :  یم  شرافس  زیچ  جنپ  هب  ار  وت  9 : ـ ))  )) یفعجدیزی نبر  ـ با بـه جـ دومرف ـ . راب  هس  ار  هلمج  نیا  ترضح  دنک ـ  یم  ریزارس 

دندر تشیاتـس کـ رگا  وشن , ینابـصع  دندرک  بیذـکتار  وت  رگا  نکم ,  تنایخ  وت  دـندرک  تنایخ  وت  هب  رگا  نکم ,  متـس  وت  دـندرک  متس 
وت هرابرد  هچ  نآ  يدید  رگا  شیدـن ,  تسا بـیـ هدـش  هتفگ  وت  هرابرد  هک  هچ  نآرد  هکلب  وشم , ریگلد  دـندرک  تشهوکن  رگا  وشم و  داش 
وت يارب  شتبیـصم  تقیقح ,  زا  تندـش  نی  ـمـگـ ـش ـر خـ ثا ـل بـر  جوز دـنوادخ عـ مشچ  زا  وـت  نداـتفا  هک  نادـب  تسه  وـت  رد  هدـش  هتفگ 

یباوث دوخ  نیا   , هدش هتفگ  تا  هرابرد  هک  یشاب  يزیچ  نآ  فالخ  رگا  اما  یتفیب  مدرم  مشچ  زا  یـسرت  هک مـی  تسا  یتبیـصمزا  رتگرزب 
هک هاگ  نآ  رگم  دوب , یهاوخن  اـم  تسود  وت  هک  نادـب  و  يا .  هدروآ  تسد  هب  دوخ , مسج  ندـنکفا  تمحز  جـنر و  هب  نودـب  هک ,  تسا 

یبوخ درم  وت  دنیوگ , همه  رگا  دوشن و  وت  هودنا  هیام  یتسه ,  يدب  درم  وت  ـنـد : یو ـگـ بو دنوش  ادصمه  وت  دـض  رب  تنایرهـشمه  همه  رگا 
هچ نآ  زا  یتسه ,  نآ  هار  هدنیوپ  يدید  رگا  جنـسب ,  تسادـخ  باتک  رد  هچ  نآ  اب  ار  تدوخ  هکلب  دزاسن  داشار  وت  ـخـن  ـس نیا  یتسه , 
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اریز شاب ,  داش  مکحم و  سپ  یسرت  یم  تسا  هدناسرت  هچ  نآ  زا  یبغار و  تسا  هدرک  بیغرت  هچ  نآ  هب  يزیهرپ ,  یم  تسا  هداد  زیهرپ 
هب یبـیرفب  ار  تدوخ  دـیاب  ارچ  رگید  ییادـج ,  نآرقزا  يدـید  ـر  گا ـا  ما دـناسر  یمن  یناـیز  وت  هب  تسا ,  هدـش  هتفگ  وـت  هراـبرد  هچ  نآ 

یجک و زا  ار  دوخ  سفن  وا  راب  کی  دـیآ , هریچ  نآ  سوه  اوه و  رب  ات  تسا ,  شیوخ  سفن  اـب  هزراـبم  راـک  رد  هراومه  نمؤم  هک  یتسار 
یم نی  ـ مز ار بـر  وا  شـسفن  مه  راـب  کـی  دزرو و  یم  تفلاـخم  سفن  ياوه  اـب  ادـخ , هب  تبحم  رطاـخ  هب  دروآ و  یم  یتسار  هب  فارحنا 

نمؤم دشخب و  یمار  وا  شزغل  دنوادخ  دوش و  یم  دنلب  دریگ و  یم  ار  شتـسد  دـنوادخ  اما  ددرگ  یم  نآ  سوه  وریپ  هجیتنرد ,  دـنکفا و 
مه شلیلد  ددرگ  هدوزفا  وا  تفرعم  شنیبرب و  ادخ ) زا   ) شـسرت شیازفا  رثا  درب و بـر  یم  هانپ  ادـخ  زا  سرت  هبوت و  هب  دـیآ و  یم  دوخ  هب 
دای هب  ار ) ادخ   ) دسر ناشیدب  ناطیش  بناج  زا  يا  هسوسو  نوچ  دنراداوقت , هک  یناسک  تقیقح ,  رد  : )) دیامرف یم  دنوادخ  هک  تسا  نیا 

تعاط ییآرد و  شرکـش  هدهع  زا  ات  رامـش , رایـسب  دوخ  يارب  ار  ادخ  كد  ـ نا يزور  نا  هـمـ ـر , با يا جـ دـنوش .)) انیب  هاگان  هب  دـنروآ و 
( دـنوادخ  ) تشذـگ ضر  رد مـعـ ار  دوخ  و  يزاس )  نوبز  ار  نآ  ای   ) يریگ هدرخ  سفن  رب  هار  نیا  زا  ات  رامـشب  مک  ار  ادـخ  زا  دوخرایـسب 

دنب راک  هب  صلاخ ,  لمع  هلیسو  هب  ار  دوجوم  ـش  ناد نادر و  رود گـ دوخ  زا  دوجوم , تفرعم  شناد و  هلیسو  هب  ار  دوجوم  رـش  یهد  رارق 
سرت اب  ار  لماک  يرادـیب  راد و  هگن  گرزب  تلفغ  زا  مامت ,  يرایـشوهو  يرادـیب  اب  ار  تدو  یهد خـ یم  ماـجنا  هک  یـصلاخ  لـمع  رد  و 

رط زا خـ ار  تدو  خـ درخ , ییامنهار  اب  نک و  رذح  ایند )  ) یگدـنز نیا  هب  یناهن  ياه  ـی  یارآدو زا خـ رآ و  ـت  ـسد بـه  اد ) زا خـ  ) هناقداص
شاداپزور يارب  ار  صلاخ  لامعا  نک و  گنرد  تفرعم ,  شناد و  زا  یهاوخ  داشرا  اب  سوه ,  ندـمآ  بلاـغ  ماـگنهرد  رادـهگن و  سوه 

. رادهگن

 (. ع  ) قداص ماما  ياه  شرافس 

راک ود  هب  هک  نیا  رگم  درک  یمن  یظفاحادخ  ام  اب  هاگ  چـیه  ع )   ) قداص ترـضح  دـنتفگ : ودره , رامع , نب  قاحـسا  الع و  نب  یی  یـحـ  ـ
ما ـ ما دنتـسه ـ . يزور  دیلک  تلـصخ  ود  نیا  هک  اریز  دب , کین و  هب  تناما  ندنادرگزاب  ییوگتـسار و  داب  امـش  رب  دومرف : یم  نامـشرافس 
یم شرافـس  تدابع )  رد   ) یـشوکتخ ـ ـس ییاسراپ و  یهلا و  ياوقت  هب  ار  وت  درک : ـ  شرا  ـفـ ـس يا  ـ ـضا يدر کـه تـقـ بـه مـ ع ـ )   ) قدا صـ

هک تسا  نیا  اه  شرافـس  نیرتمزال  نیرترب و  دـشخب ـ . یمندوس  دـشابن , هارمه  ییاسراپ  اب  رگا  تدابع  رد  یـشوکتخس  هک  نادـب  منک و 
نایف ـ ـس ینک ـ .  شیگدـنب  تدابع و  هداتـسیا  هتـسشن و  ییامنن و  شینامرفان  یـشاب و  شدای  هب  هراومه  ینکن و  شومارف  ار  تراـگدرورپ 

ترضح مدنب  راک  هب  ار  نآ  امش  زا  دعبات  دییامرف  يدنپ )   ) یشرافس نم  هب  مدرک :  ضرعو  مدیسر  ع )   ) قداص ترـضح  تمدخ  يروث : 
یگنادرم ار  وگغورد  نایفـس ,  يا  دومرف : ادـخ  لوـسر  تخدرـسپ  يا  يرآ ,  مدرک :  ضرع  نایفـس ؟  يا  يریگ ,  یم  شوـگ  هب  دوـمرف :

نم تسب  ورف  مد  سپ  تر سـ ـ ـض حـ يرورـس .  ار  قالخادب  یتسود و  ار  ربکتم  رورغم و  يردارب و  ار  ناهاش  شیاسآ و  ار  دوسح  تسین و 
وت تمسق  هچ  نآ  هب  یشاب و  فراع  ات  نک ,  دامتعا  ادخ  هب  نایفس ,  يا  دومرف : ترضح  امرفب , رتشیب  ادخ , لوسر  تخد  رـسپ  يا  متفگ : 

نکم ینیشنمه  راکدب  اب  ییازفیب و  تنامیا  رب  ات  دننک , یم  تقافر  وت  اب  هک  نک  تقافر  نانچ   , یشاب رگناوت  ات  شاب ,  دنـسرخ  تسا  هدرک 
تـسب ورف  مد  هرابود  ـپـس  ـس دنـسرت . یم  لجوزع  دـنوادخ  زا  هک  نک  تروشم  یناـسک  اـب  تیاـهراک  رد  دزومآ و  يراکدـب  ار  وت  هک  , 
تردق دشاب و  هتـشاد  یهاشداپ  هک  نآ  ـد بـی  هاو تز خـ ره کـه عـ نایفـس ,  يا  دومرف : امرفب  رتشیب  ادـخ , لوسر  تخد  رـسپ  يا  متفگ : 
يراوخ زا  دیاب  دشاب , هتشاد  تورث  لام و  هک  نآ  یب  دهاوخ  هوکـش  تبی و  ـ هو ـد  ـشا ـتـه بـ ـشاد ناتـسود )  و   ) ناردارب هک  نآ  یب  دهاوخ 

يا دومرف : اـمرفب  مه  زاـب  ادـخ , لوسر  تخد  رـسپ  يا  مدر :  ضر کـ ـت عـ ـس مد بـر بـ زا  بـ دـیآرد . وا  تعاـط  تزع  هب  دـنوادخ  یـصاعم 
نم هب  هک  دو  نیا بـ تخومآ  نم  هب  هک  بدا  هتکن  هس  نآ  اـما  مدومرف :  یهنزیچ  هس  زا  تخوـمآ و  نم  هب  بدا  هتک  ـه نـ ـس مردـپ  ناـیفس , 

ماندب ياهاج  هب  هک  ره  ددرگ و  نامیـشپ  دشک , دنب نـ رد  ار  شراتفگ  هک  ره  دنامن و  تمالـس  هب  دنیـشندب , رای  اب  هک  ره  مدنزرف ,  دومرف :
درک یهناه  نآزا  ار  وت  هک  زیچ  هس  نآ  ادـخ , لوسر  تخد  رـسپ  يا  مدرک :  ضرع  دریگ  رارق  ماـهتا  ینامگدـب و  دروم  دـنکدش , دـمآ و 

دلج 14 ۀمکحلا  www.Ghaemiyeh.comنازیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 172زکرم  هحفص 64 

http://www.ghaemiyeh.com


دوش یم  داش  نارگید )   ) تبیصم يراتفرگزا و  دزرو و  یم  تداسح  نارگید )   ) تمعن رب  هک  یـسک  اب  ینیـشنمه  زا  ارم  دومرف : تسیچ ؟ 
ار منخس  ریذپب و  ارم  شرافس  مدنزرف ,  ع : ـ )   ) یسومدوخ دنزر  بـه فـ ع ـ )   ) قدا ما صـ ـ ما دومرف ـ . یهن  تسا  نیچ  نخس  هک  یـسک  ای  و 
هچ نآ  هب  هک  ره  مدنزرف ,  يریم  یم  ماجرف  کین  مانشوخ و  ییز و  یم  تخبشوخ  يریگ  شوگ  هب  ار  نآ  رگا  ار کـه  ـ یز شوگ گـیـر , هب 

دریمب و دنمزاین  دشک , مشچ  تسا  ير  ـگـ ید ـت  ـسد رد  هچ  نآ  هب  هک  ره  ددرگ و  زاین  یب  دشاب , دنـسرخ  تسا  هدرک  وا  تمـسق  دنوادخ 
ار يرگید  شزغل  هک  ره  دـشاب و  هدرک  مهتم  وا  ياـضق  رد  ار  دـنوادخ  دـشابن , یـضار  تسا  هدرک  شتمـسق  دـنوادخ  هـچ  نآ  هـب  هـکره 
هـر مد ,  ـ نزر فـ درامـشب . گرزب  ار  يرگید  شزغل  , درامـش کچوک  ار  دوخ  شزغل  هک  ره  دنیب و  گرزب  ار  شیوخ  شزغل  دنیب , کچوک 
دوش و هتشک  ریشمش  نآ  هب  دوخ  دشکرب , متـس  ریـشمش  هک  ره  دوش و  راکـشآ  شدوخ  هناخ  ياه  یتشز  دنز , رانک  ار  يرگید  هدر  کـه پـ
, دنک شزیمآ  نایاناد  اب  هک  ره  دوش و  کچوک  دنیـشنب , نادرخبانا  دـتفا و هـر کـه بـ هاچ  نآ  رد  دوخ  دـنک , یهاچ  شردارب  يارب  هک  ره 

یم ریقحت  هک  زیهرپب  ناگرزب )  ای   ) مدرم ندرک  ری  زا تـحـقـ مد ,  ـ نزر فـ ددرگ . مهتم  دنک , دشو  دمآ  ماندب  ياهاج  هب  هک  ره  دبای و  مارتحا 
نایم زا  ات  وگب  دوخ  نایز  دوس و  هب  ار  تقیقح  مدنزرف ,  يوش .)  یم  راوخ  ای   ) يزغل یم  هک  , زادرپمطوبرمان هدوهیب و  ياهراک  هب  يوش و 

هدنرادزاب یکین و  هب  هدـننک  توعد  مالـسا و  غلبم  شاب و  ادـخ  باتک  هدـننک )  توالت  ای   ) وریپ مدـنزر ,  فـ دوش . تروشم  وت  اب  تنایاتمه 
زا هک  یسک  هد بـه  ـنـنـ کا تسا و عـطـ هدرک  رهق  وت  زا  هک  یسک  اب  یتشآ  رگزاغآ  تسا و  هدیرب  وت  زا  هک  یسک  اب  هدننز  دنویپ  یتشززا و 
نک يرود  مدرم  بویع  هب  نتخادرپ  زا  دناشفا و  یم  نادرم  ياه  لد  رد  ار  نیک  مخت  نآ  هک  زیهرپب  ینیچ  نخـس  زا  دهاوخ  یم  يزیچ  وت 
نآ نداـعم  هب  يد ,  ـ ـش ـش  ـش يا بـخـ ـ یو ها جـ ـ گر هـ مد ,  ـ نزر فـ تسا .  فدـه  هلزنم  هب  دزادرپ , یم  مدرم  ياـه  بیع  هب  هک  یـسک  اریز  , 

دشاب هویم  ار  اه  هخاش  تساه و  هخاش  ار  اه  هشیر  تساه و  هشیر  ار  اه  ندعم  تسا و  ند هـ ـعـ مار ششخب  دوج و  هک  اریز  نک ,  هعجارم 
 . هزیکاپو كاپ  یندعم  اب  رگم  دشابن , يراوتـسا  هشیر  چیه  هشیر و  اب  رگم  دشابن , يا  هخاش  چیه  هخاش و  اب  رگم  دـسرن , يا  هویم  چـیه  و 
زا يا  همشچ  هک  دنتسه  یگن  ـ سر نانیا خـ اریز  ورم , ناراکدب  ندید  هب  نک و  رادید  ناکین  زا  یتفر ,  یسک  راد  ـ ید ها بـه  ـ گر هـ مد !  ـ نزر فـ

: دومرف ع )   ) یـسوم نب  یلع  دیور . یمن  شهایگ  هک  دنتـسه  ینیمز  دوش و  یمن  زبس  شیاه  گرب  هک  دنتـسه  یتخرد  دـشوج و  یمن  نآ 
ار نآ  داد  روتـسد  نانآ  هب  تشون و  دوخ  باحـصا  هب  يا  ـه  ما نـ ع )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما تشاذـگن ـ .  ورف  ار  شرافـس  نیا  دوب  هدـنز  ات  مردـپ 

دعب دندوب و  هتشاذگ  دوخ  لزانم  ياه  هناخزامن  رد  ار  همان  باحـصا  دندنب  راک  هب  ار  شنیماضم  دنن و  ـت کـ قد نآ  رد  دنناوخب و  هراومه 
تمالـس تیفاع و  ناتراگدرورپزا  دـعب , اما  نابرهم  هدنـشخب  دـنوادخ  مان  هب   : )) تسا نینچ  هماـن  نتم  دـندرک  یم  هعلاـطم  ار  نآ  زاـمنزا 

لطاب لها  اب  دینک و  يرود  دندرک , یم  يرود  امش  زا  شیپ  نابوخ  هچ  نآ  زا  دیشاب و  ایح  مرـش و  اب  مارآ و  راقو و  اب  نیگنـس و  دیبلطب و 
شزیمآ و ینیشنمه و  زا  هک  اج  نآ  زا  دیزیهرپب و  ناشیا  اب  دایز  شکمشک  زا  دیزاس و  راومه  دوخ  ار بـر  نانآ  متـس  دیـشاب و  راتفرـشوخ 
ار هیقت  تفرگ ,  رد  زیتس  ناتنایم بـحـث و  دیدرک و  شزیمآ  ینیـشنمه و  ناشیا  اب  هاگره  سپ  دیرادن , يا  هراچ  نانآ  اب  هعزان  بـحـث و مـ
داد و دنهاوخ  رازآ  ار  امـش  دیوش , راتفرگ  نانآ  رـش )  ) هب رگا  اریز  دـینک , تاعارم   , تسا هداد  نامرف  نآ  تیاعر  هب  ار  امـش  دـنوادخ  هک 

نامگ یب  دنک , یم  رود  امـش  زا  ار  اه  نآ  رـش  دنوادخ  هک  دوب  نیا  ـر نـه  گا ـد و  ید ـیـد  هاو نا خـ ـ نآ هرهچ  ردار  يزوت  هنیک  یهاوخبدب و 
یم ناشن  هک  ـت  سا يراد  نآ مـقـ زا  شیب  دنراد  ناشیاه  هنیس  رد  اهامش  زا  هک  يا  هنیک  ینمـشد و  دندروآ  یم  شروی  ـخـت  ـسا ـمـ ـش رب 

زگره امش  دنریگ , یمن  تفلا  سنا و  مه  اب  تسا و  نوگ  هنوگ  نانآ  امش و  ياه  ناج  اما  تسا ,  یکی  اه  نآ  امش و  یگدنز  طیحم  دنهد 
رس رب  ار  قح  تمارک  رـسفا  لاعتم  دنوادخ  هک  نیا  زج  تشاددنهاوخن ,  تسود  ار  ـمـا  ـش ـز  گر زین هـ نانآ  دش و  دیهاوخن  نانآ  رادتـسود 

يراتفرـشوخ ناشیا  اب  امـش  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  تسا  هدادـن  رارق  قح  لها  زا  ار  نانآ  نکیل  تسا ,  هدرک  ناتیانیب  نادـب  هداه و  امش نـ
هشقن هکلب  دنرادن , لمحت  ربص و  زی  ـر هـیـچ چـ بار رد بـ دنرود و  هب  امش ) اب   ) يراتفرـشوخ زا  نانآ  اما  دیروبـص , نانآربارب  رد  دینک و  یم 
دنراد یم  زاب  تقیقح  قحزا و  ار  امـش  دنناوتب , هچنانچ  ادخ , نانمـشد  هک  اریز  دننک ,  اقلا مـی  رگیدکی  هب  ار  دوخ  ياه  يرگ  هلیح  اه و 

منایعیـش هب  ار  اه  نآ  هک  منک  یم  وت  هب  شرافـس  ـش  ـش ـل :  ـض بـه مـفـ دنک ـ . یم  ظفح  اهدنزگ  اه و  هشقن  نیا  زا  ار  امـش  دنوادخ  سپ 
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هدرپس تناماوت  هب  هک  یـسک  هب  تناما  ندنادرگرب  : دومرف مرورـس ؟  تسیچ ,  شرا هـا  ـفـ ـس نآ  مدر :  ضرع کـ دـیوگ ]: لضفم   ] یناسرب
اهراک ماجر  زا فـ ـت پـس ,  سا ینایاپ  ار  يراک  ره  هک  نادب  يدنـسپ و  یم  تدوخ  يارب  هک  يدنـسپ  نامه  تردارب  يارب  هک  نیا  تسا و 
ناسآ نآ  هب  دوعـص  هک  یهوک  رب  نتفر  الاب  زا  شاب و  شو  هب هـ هراومه  سپ  دـیآ , شیپ  یناهگان  تسا  نکمم  يراک  ره  شاب و  رذـحرب 

ادـخ زا  سرت  ار بـه  تـو  يرادـن ـ .  ار  نآ  ماجنا  ناوت  هک  هدـن  يا  هدـعو  تردارب  هب  زگرهو  زیهرپب  راوشد , نآ  زا  ندـمآ  نییاـپ  اـما  تسا 
هک یعـضو  هب  درادن  شو  ـعـی کـه خـ ـضو زا  ار  يو  دـنک , اورپ  وا  زا  سک  ره  هک  تسا  هدرک  تنامـض  دـنوادخ  اریز   , منک یم  شرافس 

. دهد شیزور  درب  یمن  نامگ  هک  ییاج  زا  دروآرد و  دراد  شوخ 

 (. ع  ) مظاک ماما  ياه  شرافس 

سپـس منک  یم  شرا  ـفـ ـس ادـخ  ياوقت  هب  ار  وت  درک : ـ  زردـنا  ياضاقت  ترـضح  نآ  زا  هک  یئاس  دـیوس  نب  یلع  هب  ع ـ )   ) مظاک ماـما   ـ
يا هماجود  نالفوبا  هک  يروط  هب  متشادن  نت  رب  سابل  مسق  ادخ  هب  متفگ :  مدرک و  هوکـش  ترـضح  نآ  هب  میتسدگنتزا  نم  درک  توکس 

هک یکمک  كدنا  نامه  زا  مدرک :  ضرع  هدب !  هقدص  ریگب و  هزور  دومرف : ترضح  دناشو ! نم پـ هب  دروآرد و  تشاد  دوخ  نت  رب  هک  ار 
جاتحم نادب  تدوخ  دنچ  ره  هدب ,  هقدص  تسا  هدرک  يزوروت  هب  دنوادخ  هک  ار  هچ  نآ  دومرف : مهدب ؟  هقدص  دننک  یم  هب مـن  مناردارب 

 . یشاب

 (. (ع داوج ماما  ياه  شرافس 

يرآ درک : ضرع  يریذپ ؟  مـی  دومرف : ترضح  امرف  شرافس  ارم  درک : ضرع  (ع )  داوج ماما  هب  يدرم  تسا :  هدمآ  لوقعلا  فح  رد تـ  ـ
ادخ مشچ  زا  وت  هک  نادب  زیتس و  سو بـ زاد و بـا هـ ـ نا رود  ار بـه  اه  توهش  ریگ و  شوغآ  رد  ار  رقف  زاس و  دوخ  شلاب  ار  ییابیکش  : دومرف

, دعب اما  نابرهم ,  هدنـشخب  دـنوادخ  مان  هب  : ـ  ریخلادعـس هب  يا  همانرد  (ع ـ )  رفعج وبا  يا ـ .  هنوگچ  هک  شاب  بظاوم  سپ ,  یتسین  ناهنپ 
لجوز دنوادخ عـ دشخب  یم  دوس  هاگتشگزاب  رد  دراد و  یم  تمالـس  هب  يدوبان  زا  اوقت  هک  اریز  منک ,  یم  شرافـس  ادخ  ياوقت  هب  ار  وت 

دزاس یم  فرط  رب  ار  وا  ینادا  يرو و نـ اوقت کـ اب  دراد و  یم  هگن  تسا  رود  هب  وا  لقع  سرتسدزا  هک  ییاهزیچ  زا  ار  هدـنب  اوقت  هلیـسو  هب 
هب ودنتـسر  هقعاص  زا  دـندوب  وا  اب  هک  یناسک  حـلاص و  دـنتفای و  تاـجن  دـندوب  یتشک  رد  وا  اـب  هک  یناـسک  حون و  هک  دوباوقت  تکرب  هب 

تـسا یناردارب  ار  نانیا  ودنتفای  تاجن  اه ) نآ  هب  ناگدنورگ  حلا و  ـ ـص حو و  نـ  ) هور نآ گـ ـد و  ند ـ ـش زوریپ  نارباص  هک  دوب  اوقت  هطـساو 
رد هدمآ و  ناگتشذگ  رس  رب  هک  ییاه  تازاجم  اهرفیک و  ندینـش  اب  نانیا  تلیـضف  نامه  يایوج  و  اوقت ) ینعی   ) شور هار و  نامه  هدنیوپ 

دمح تسا  هدرک  ناشیزور  هچ  نآ  رب  ار  ناشراگدرور  ـد پـ ندر يریگولج کـ دوخ  ياه  توهـش  نایغط  زا  تسا ,  هدش  وگزاب  ادـخ  باتک 
دنـشهوکن و راوازـس  دوـخ  هک  دـندرک  شهوـکن  ناـشیاه  یهاـتوک  ببـس  هب  ار  نتـشیوخ  دـمح و  هتـسیاش  تسوا  هـک  دـنتفگ  ساپـس  و 
وا يدون  ـ ـش ددصرد جـلـب خـ هک  تسا  یـسک  رب  وا  مشخ  تقیقح  رد  و  تسا ,  ـ ناد را و  ـ بدر ـی بـ لا كرا و تـعـ ـد تـبـ نواد هکدنتـسناد خـ
نآ دشاب . هتـساوخن  ار  وا  تیاده  هک  دراذگ  یم  ههاریب  رد  ار  یـسک  طقف  دریذپن و  ار  وا  ياطع  هک  دنک  یم  غیرد  یـسک  زا  اهنت  دـشابن و 

 , یندـشان عطق  دـنلب و  ییادـصاب  نآرق  رد  دـننک  لیدـبت  یبوخ  هب  ار  دوخ  ياـه  يدـب  اـت  داد  هبوـت  ناـکما  ناراـکهنگ  هب  ـد  نواد ها خـ گـ
هدومرف لزان  دـنوادخ  ار  هچ  نآ  هک  ار  یناسک  دـنک  تنعلادـخ  سپ  تفرگن  ار  شناگدـنب  ياعد  ولج  دـناوخ و  ارف  هبوت  هب  ار  شناگدـنب 

ـتـی و ـسار تفرگ و بـه  یـشیپ  شمـشخ  رب  وا  تمحر  ور  نیا  زا  تخاس و  مزال  نتـشیو  ار بـر خـ ـمـت و مـهـر  حر وا  دـننک . یم  ناـمتک 
هتساخرب شنیب )   ) نیا دریگ و  یمن  مشخ  ناگدن  رب بـ همدقم  یب  وا  دنرواین  مشخ  هب  ار  وا  ناگدنب  ات  نیاربانب ,  تفرگ  ماجنارس  ـت ,  لاد عـ

نانآ هک  تفرگ  یتما  ره  زا  ینامز  ار  ینامـسآ )   ) باتک هب  تفرعم  ـد عـلـم و  نواد تساوقت خـ زا  لـصاح  شناد  نیقی و  زا  یـشان  ملع  زا 
يا ـه هـ نو زا نـمـ دـنداد  وا  ییاورنامرف  هب  نت  دوخ  ناـنآ  هک  درک  اورناـمرف  ناـنآرب  ار  ناشنمـشد  ـی  نا ـ مز ـد و  ند ـکـنـ فا رود  هب  ار  وا  دوخ 
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ور نیا  زا  دـندرک  ـف  یر ار تـحـ ـش  ما ـکـ حا دودـح و  اما  دـندرک  تیاعر  ار  نآ  تاـملک  فورح و  هک  دوب  نیا  ناـشباتک  ند  ـکـنـ فا رود 
اما دنلاحـشوخدنراد , ظفح  ار  تیاور  هک  نیا  زا  نانادان  هتبلا  ـد و  نرود نآ بـه  هب  لمع  مهف و  زا  دـنزادرپ و  یم  نآ  تیاورو  لقن  هب  اـهنت 

ار نآ  نایلوتم  هک  دوب  نیا  ناشباتک  ندـنکفارود  ياه  هنومن  زا  رگید  یکی  دـنکانهودنا  دـننک  یمن  لمع  نآ  میهافم  هب  هک  نیا  زا  نایاناد 
يدوباـن و يوس  ـد و بـه  ندر سوـه بـ روخـشبآ  هب  ار  ناـنآ  ناـیلوتم  نیا  ور , نیا  زا  دـنناد  یمن  چـیه )  نآ  زا   ) هک دـنداد  رار  ـی قـ نا ـ ـس کـ

کنیا دنداهن و  ثاریم  هب  كدوک  دیفـس و  یتشم  يارب  ار  نید )   ) نآ هاگ  نآ  دنداد و  رییغتار  نید  ياه  هریگتـسد  دندناشک و  ناشتکاله 
هدرک يدب  ینیزگیاج  هچ  دنریگ و  یم  مدرم  زا  ار  ناشتاروتـسد  ـی ,  لا كرا و تـعـ ـد تـبـ نواد زا خـ دوخ  تاروتـسد  نتفرگ  ياج  هب  تما 

دـنوادخ و شاداپ  ياج  هب  ار  مدرم  شاداپ  دـنا و  هدـیزگدنوادخ  یتسود  تیالو و  ياـج  هب  ار  مدرم  یتسودو  تیـالو  هک  نارگمتـس  دـنا 
دـنرب و یم  رـس  هب  یهارمگ  نیمه  رد  زین  نانآ  ناگـشیپ  تدابع  هداتفا و  یعـضو  نینچ  هب  تما  ادـخ  تیاـضر  ياـج  هب  ار  مدرم  تیاـضر 
دنپ و  ( یهلا  ) ناگداتسرف نایم  رد  هک  یلاح  رد  تسا ,  هتـشگ  ناشناوریپ  ناشیا و  یهارم  هنتف و گـ هیام  ناشتدابعدنا  هدش  هتفیرف  رورغم و 
ـا ما (( 10 )) ـیـد ـسر لاـمک مـی  هب  دـنوادخ ) زا   ) يربناـمرف تعاـط و  رد  ناربماـیپ  زا  يربماـیپ  دـشاب  یم  ناگـشی  تدا پـ يار عـبـ یتربع بـ
رد دور و  یم  نوریب  (( 11  )) تشهب زا  ینامرفان  کی  ناـمه  ببـس  هب  درک و  یم  یناـمرفان  دروم  کـی  رد  ار  یلاـعت  كراـبت و  ـد  نواد خـ
 , سانشب ار  اهامن  نابهر  رابحا و  سپ ,  دهد  یمن  شتاجن  يزیچ  هبوت  هب  ندرک  ور  اطخ و  هب  فارتعا  زج  دوش و  یم  هدنکفا  گنهن  مکش 

درواین راب  هب  يدوس  نانآ  يرگادوس  نیا  اما  دندز , نآ  فیرحت  هب  تسد  دندرک و  نامتک  ار  دوخ ) ینامسآ   ) باتک قیاقح )   ) هک نانامه 
دودح دندیبسچ و  ارادخ  باتک  تا  فورح و کـلـمـ هک  نانامه  سانـشب ,  زین  تما  نیا  نایم  رد  ار  نانیا  لاثما  دـندوبن  هتفایهر  ینامدرمو 

اوه و ناـیاوشیپ  هک  هاـگ  نآ  و  (( 13 )) دننارادمدرـس نارـس و  تسدمه  نانیا  هک  اریز  ((, 12 )) دـندرک هنوگژابار  نآ  ماکحا )  میهاـفم و  )
ـت ـسا رادروخرب  يرتشیب  يایند  زا  هک  دنور  یـسک  فرط  هب  نانآ  ـد ) نز لال  ـتـقـ ـسا زا  مد  دو  يار خـ ره یـک بـ و   ) دنوش هدنکارپ  سوه 

ناشیاه نابز  زا  هراومه  تسا ,  هتـشگ  هریچ  نآ  رب  عمط  هدروخ و  رهم  نانیا  ياه  لد  رب  دشاب  یم  ناشیا  ـش  ناد يا  ـن مـنـتـهـ یا و  (( 14 ))
ناـشیا ياـه  یتـشرد  اـه و  یناـسر  رازآ  رب  نیتـسار )  ي   ) اـملع , دـنیوگ یم  نخـس  ناوارف  لـطاب  هب  دـسر و  یم  شوگ  هب  سیلبا  يادـص 

یلاح رد  دنریگ , یم  هدرخ  ناشیا  رب  دـننک  یم  توعد  قح  نتفرگ  رظن  رد  فیلکت و  هب  ار  نانآ  امل , هک عـ نیا  زا  دـنزرو و  یم  ییابیکش 
شتایح دننیبب و  ار  يا  هدرم  ای  دننکن  شتیادـه  دـننیبب و  ار  یهارمگ  هتـشگرس  رگا  دـننکن , تحیـصن  داشرارگا و  نیتسار )  ي   ) املع کـه 

یکین هب  هک  تسا  هتفرگ  نامیپ  نانآ  زا  نآرق  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  اریز  دننک ,) نینچ  رگا   ) دننک یم  دب  هچ  دنراکتنایخ و  دنشخبن 
رگیدکی يراگزیهرپ  تعاط و  هار  رد  دننک و  یهن  دنا  هدش  یهن  نآ  زا  هچ  نآ  زا  دنهد و  نامرف  دنا , هدش  هداد  نامرف  نادـب  هچ  نآ  اه و 

رگا دنتقـشم  ـج و  نر رد  نادا  نامدرم نـ تسد  زا  املع  هک  تسا  نیا  دـنناسرن  کـمک  مه  هب  زواـجت  هاـنگ و  قیرط  رد  دـنناسر و  يرا  ار یـ
زا رگا  دنا و  هتفرگ  شیپ  رد  تفلاخم  هار  دنیوگ : ـنـد , هد ار تـعـلـیـم  تقیقح  قح و  رگا  دنا و  هدـش  یغای  : دـنیوگ نانادان  دـننک , هظعوم 

هدش قفانم  دنیوگ : دیروایب , لیلد  دوخ  ياه  هتفگ  يارب  دنیوگب : رگا  دنا و  هدش  ادج   ( ناناملـسم تعامج  زا  : ) دنیوگ دـننک , يرود  نانآ 
دنناد یمن  هک  نا  ـنـ یا ـد  نا هدا  ـتـ فا تکاله  هطرو  رد  دـننک  یم  ینامرفان  لجوزع  دـنوادخ  زا  دـنیوگ : دـننک , يوریپ  اه  نآ  زا  رگا  و  دـنا ,
دنهد یم  شزومآ  مدرم  هب  هک  ار  نآرق  تاملک  ظافلا و  دنتـس  یما هـ داوس و  یب  دـنناوخ , یم  ادـخ  باتک  زا  هچ  نآ  هب  تبـسنو  دـننادان 
نانیا دـنک  یمن  ضارتعا  ناـنآ  هب  یـس  ـب مـی کـنـنـد و کـ یذ ار تـکـ نآ  ـق  یا حـقـ ـع )  قاو رد   ) نآ میهاـفم  فیرحت  اـب  اـما  دـنراد , لوبق 

ـتـه و ـس ـ ـش ـت نـ یاد یهارمگ و هـ ناـیم  هک  دنتـسه  مه  يرگید  هورگ  تکـاله  رادمدرـس  دنـسوه و  ورـشیپ  دـنیاهامن , نا  ـبـ هر راـبحا و 
راگزور رد   ) مدرم هک  دـنیوگ  یم  دـنهد  یمن  صیخـش  مه تـ زا  ار  نیتسار )  ياملع  اهامن و  نابهر  راـبحا و   ) هفیاـط ود  نیا  دـننادرگرس ,

لوسر هک  ینامز  اریز )  ) دنیوگ یم  مه  تسار  دنتخانش  یمن  ار  نآ  دندوبن و  هجاو  مـ ـت )  ما نایم  فالتخا   ) یعضو نینچ  اب  (ص ))  ربمایپ
ـر و ها ظـ  ) نآ زور و شـب  هک  تشاذگ  یقاب  ناشیارب  راکـشآ  نشور و  ینییآ  تسویپ )  قح  راوج  هب  و   ) در كر کـ ار تـ نا  ـ نآ (ص )  ادخ

نانآ نیب  رد  (ص ))  ربمایپ ياـه  تن  ـ ـس زا   ) ـنـتـی ـس هن  دـش و  رادومن  ناـشنایم  رد  یتعدـب  هن  دوب  صخـشم  نآ )  لـطاب  قح و  اـی  ـن  طا بـ
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نانآ تما  ياهاطخ  یکیرات  هک  هاگ  نآ  اما  دروخ  یم  مشچ  هب  اه  نآ  نیب  رد  یفالتخا  يراگزاسان و  هن  دش و  لیدـبت  رییغت و  شوختـسد 
ـش تآ يو  هک بـه سـ ییاوشیپ  دناوخ و  یم  ارف  لاعتم  دنوادخ  هار )   ) هب هک  ییاوشیپ  دندش , میسقتاوشیپ  ود  اب  هت  ـ ـسد ود  هب  دناشوپورف , ار 

هدایپ هراوس و  هاپس  درک و  دنلب  شناوریپ  ناتـسود و  نابز  زا  ار  دوخ  يادص  دوشگ و  نابز  ناطیـش  هک  دوب  اج  ـن  یا رد  در  تو مـی کـ ـ عد
اهر تنـس  باتک و  هتـسب و  راک  هب  اه  تعدب   , سپ دندرک  دوخ  ـک  یر ـ ـش ار  وا  دش کـه  یناسک  نادنزرف  لاوما و  کیرـش  دـش و  دایز  وا 

ناوریپ حـق و زور  نآ  زا  دندز  گنچ  درخ  تمکح و  و  ادخ )  ) باتک هب  دندوشگ و  يروآ  تجح  هب  نابز  اد  ناتـسود خـ ایلوا و  اما  دـش 
تلالض یهارمگ و  لها  یلو  دنتفا , مه نـشـتـ کمک  هب  دنتـشاذگ و  اهنت  ار  رگیدکی  تیاده  لها  دند و  ـ ـش اد  زا هـم جـ ـل  طا ناور بـ پـیـ

مه اررگید  هتسد  سانشب  ار  ناهارمگ )  زا   ) هتسد نیا  سپ  تفرگ  ار  وا  لاثما  نالف و  فرط  تعامج  هک  نآ  ات  دندرک , يراکمه  نواعت و 
ترخآ رد   ) دوخ لها  هب  ات  وشم  ادج  ناشیازا  شاب و  نانآ  وریپ  سانشب و  تریصب  هدید  اب  دنت  ـ ـس ـف هـ یر ـ ـش بیجن و  تعامج  نامه  هک 

دنتخاب و رد  تمایق  زور  رد  ار  دوخ  لها  دوخ و  هک  دنتسه  یناسک  ناگدنزاب  تقیقح  رد  هک  اریز  يدنویپب ,  نانمؤم )  همئا و  ایبنا و  ینعی 
رد اما  دسر , یم  نایاپ  هب  اج  نیمه  رد  نیسح  تیاور  دیوگ : هرـس )  سدق   ) ینیلک خیـش   . )) تسا راکـشآ  تخاب  نامه  نیا  هک  یتسار  هب 
رد ار  نانآ  رگا  سپ  دنـسانش  یم  ار  هار  قح )  لها   ) هتـسد نیا  دنک .:)) یم  ادیپ  همادا  حرـش  نیدب  ترـضح  همان  ییحی  نب  دمحم  تیاور 

نکمم هچرگ  اریز  ریگم ,) اه  نآ  ندوب  قحان  رب  لیلد  ار  ناشیا  تیمولظم  تیروه و  ـن مـقـ یاو  ) نکم هاگن  نآ  هب  يدید  يراتفرگ  جـنر و 
دوش و یم  مامت  اه  ـن  یا هـمـه  دوز ) ای  رید   ) اما دنرب  رس  هب  يراتفرگ  الب و  عاونا  رد  دنشاب و  نارگمتـس  یتمرح  یب  متـسرا و  ـتـ فر تسا گـ

شوختـسد هک  دوبن  نآ  میب  رگا  دـنرگیدکی  يارب  يا  هریخذ  داـمتعا , دروم  ناردارب  هک  نادـب  ددرگ و  یم  لیدـبت  یـشوخ  شیاـسآ و  هب 
هدیشوپ هک  مدرک  یم  راکشآ  تیارب  ار  یقیاقح  هنیآ  ره  ـم ,  هد زا کـف بـ ار  يو و تـو  هب مـن شـ تبسن  تسردان )  لطاب و  ي   ) اه نامگ 

وت ظـفح  ناـهاوخ  و  منک )  یم  هیقت  و   ) مراد میب  وت  هراـبرد  نم  اـما  منک  یم  ناـشنامتک  هک  مراد  یم  ناـشن  وت  هب  ار  یفراـع  مراد و مـ یم 
یشیدنارود يرابدرب و  و  دنکن ) و تـقـیـه   ) ـد سر نـتـ درک ) هیقت  و   ) دیسرت دیاب  هک  ییاج  رد  هک  یسک  تسین  شیدنارود  رابدرب و  متسه و 

 . مالسلاو وشم  هنهرب  نآ  زا  زگره  سپ  تسا  شناد  هماج 

 (. ع  ) يرکسع ماما  ياه  شرافس 

ادخ و يارب  ششو  ناتنید و سـعـی و کـ رد  ییاسراپ  ادخ و  ياوقت  هب  منک  یم  شرافس  ار  امش  : ـ  دوخ نایعیـش  هب  ع ـ )   ) يرکـسع ماما   ـ
اریز یگیاسمه ,  شوخ  هدجـس و  نداد  لوط  دب و  ای  دشاب  بوخ  تسا  هدرپس  یتناما  امـش  هب  هک  ره  هب  تناما  ندـنادرگزابو  ییوگتـسار 

تدایع ناشنارامیب  زا  دیوش و  رضاح  ناشیاه  هزانج  عییشت  رد  دیناوخب و  زامن  اه  نآ  ریاش  رد عـ تسا  هدمآ  اه  نیا  يارب  (ص )  دمحم هک 
اب ار  شقالخا  دـشاب و  رادـتناما  دـیوگ و  تسار  دـشاب و  اسراپ  دوخ  نید  رد  یتقوامـش  زا  کی  ره  اریز  دـینک , ادا  ار  ناشقو  دـینک و حـقـ

( ام  ) يدنموربآ یگتـسارآ و  هیام  دیـسرتب و  ادـخ  زا  دـنک  یم  لاحـشوخ  ارم  نیا  تسا و  هعیـش  نیا  دـشدهاوخ : هتفگ  دـنک , بوخ  مدرم 
ام هرابرد  هک  ییبوخره  اریز  دـیزاس , رود  ام  زا  ار  یتشز  هنوگره  دـینک و  بلج  ام  يوس  هب  ار  اه  یتسود  گـنن  بیع و  ثعاـب  هن  , دیـشاب

لوسر اب  تسا و  یقح  ادـخ  باتک  رد  ام  يارب  میتسین  نانچ  ام  دوش , هتفگ  اـم  هراـبرد  يدـب  بیع و  ره  میتسه و  نآ  لـها  اـم  دوش , هتفگ 
دینک و دای  رایـسب  ار  ادخ  تسوگغورد  دنک  ییاعدا  نینچ  ام  زج  سکره  تسا و  هدرمـش  كاپ  ار  ام  دـنوادخ  یتبارق و  یـشیوخ و  ادـخ 
هد ادخ  لوسر  رب  نداتسرف  تاولـص  اریز  دی , ـتـ ـسر تاو فـ ـلـ ـص ناوار  فـ (ص )  ربمایپ رب  دیناوخبدایز و  نآرق  دیـشاب و  گرم  دای  هب  هشیمه 

 . متسرف یم  دورد  امش  رب  مراپس و  یم  ادخ  هب  ار  امش  دیریگ  شوگ  هب  مدرک ,  شرافس  امش  هب  ار  هچ  نآ  , دراد هنسح 

 . تیصو

 . تیصو
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ردا و ردــپ و مـ يارب  دراذــگ , ياــجرب  یلاــم  رگا  دــسر , ارف  گرم  ار  امــش  زا  یکی  نوـچ  هـک  تـسا  هدــش  ررقم  امــش  رب   :. )) نآرق
تیـصو (ص :)  ادـخ ربمایپ  ناراگزیهرپ ـ .))  يارب  تسا  یقح  راـک ) نیا   ) دـنک تی  ـ ـصو هد  ـ ید ـنـ ـس رو پـ بـه طـ دو ) خـ  ) ناد ـ نوا ـ ـش ـ یو خـ

دراد و یلام  هک  یناملس  مـ دوش ـ . مورحم  ندرک  تیصو  زا  هک  تسا  یسک  ادخ ) تمحر  زا   ) مورحم تسا ـ .  یناملـسم  ره  هفیظو  ندرک 
یناملـسم چیه  رب  دشاب ـ . وا  دزن  هدش  هتـشون  شتیـصو  هک  نیا  رگم  دنک  يرپس  ار  بش  ود  درادـن  قح  دـنک , تیـصو  نآ  رددـهاوخ  یم 

( ربمایپ ننس  زا   ) یتنسو هار  رب  دریمب  یتیصو  اب  سک  هـر  دشاب ـ . شرس  ریز  شتیـصو  هک  نیا  رگم  دنک , يرپس  ار  یبش  هک  تسین  راوازس 
موس کی  تیـصو )  باوث  , ) امـش لامعا  رب  نوزفا  لجوزع ,  دـنوادخ  تسا ـ .  هدرم  هدـیزرمآ  هدرم و  یتداهـش  يراـگزیهرپ و  رب  هدرم , 
هداد هقدـص  امـش  هب  ناتتافو  ماگنه  ردار  امـش  لاوما  موس  کی  لاعتم  ياد  خـ تسا ـ .  هدومرف  اطع  امـش  هب  تاـفو  ماـگنه  رد  ار  ناـتلاوما 
یمن ثرا  وا  زا  هک  شنادـنواشیوخ  يارب  دوخ  گرم  ماگنه  رد  سکره  (ع :)  رقاب ما  ـ ما دـیازفیب ـ . امـش  لامعا  رب  هلیـسو  نیدـب  ات  تسا , 

 . تسا هدرک  متخ  یتیصعم  هب  ار  دوخ  لمع  دنکن  تیصو  دنرب 

 . ندرک تیصو  شور 

 , نم نارسپ  يا  دنتفگ ): نینچ  دوخ  تیصو  رد  ود  ره  و   ) دندرک تیـصو   ( نییآ  ) نامه هب  ار  دوخ  نارـسپ  بوقعی  میهار و  ـ با و   :. )) نآرق
؟ دیدوب رـضاح  دیـسر , ارف  گرم  ار  بوقعی  هک  یتقو  ـا  یآ دـیریمب  ناملـسم  زجدـیابن  هتبلا  سپ  دـیزگرب , ار  نید  نیا  امـش  يارب  دـنوادخ 

قاحسا لیعامسا و  میهاربا و  تناردپ ,  دوبعم  وت و  دوبعم  دنتفگ : دیتسرپ ؟ دیهاوخار  نم چـه  زا  سپ  تفگ :  دوخ  نارسپ  هب  هک  یماگنه 
: دومرف (ص )  ادخ لوسر  دوخ : ـ  ناردـپ  زا  لق  بـه نـ ع ـ )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما میتسه ـ .))  میلـست  واربارب  رد  میتسرپ و  یم  ار  هناگی  يدوبعم  , 

هنوگچ تیـصو  ادخ , لوسر  يا  دندرک : ضرع  تسوا  تورم  لقعرد و  یـصقن  راک  نیا  , دـنک ـیـت نـ ـصو دوخ  توف  ماگنه  رد  سک  ره 
هدننیرفآ يادخ  يا  دیوگب : دندش , عمج  شنوماریپ  وا ) ناشیوخ  ناسک و   ) مدرم دسر و  ارف  شگرم  نامز  یسک  نو  چـ دو : ـ مر فـ ـت ؟  ـسا

یم یهاوگ  هک  منک  یم  فارتعا  وت  ها  رد پـیـشـگـ ـیـا  ند يار  نیا سـ رد  نم  نابرهم ,  هدنـشخب  راکـشآو  ناهن  ياناد  نیمز ,  اه و  نامـسآ 
وت تسین و  نآ  رد  یکـش  تسا و  یندـمآ  تمایق  تسوت و  هداتـسرف  هدـنب و  دـمحم  يزا ,  ـبـ نا هناـگی و بـی  تسین ,  وت  زج  يدوبعم  مهد 

ییوشانز یندیشون و  یندروخ و  زا  یتشهب  ياه  تمعن  تسا و  تسار  تشهب  تسا و  تسار  باسح  يزیگنا و  یم  رب  ار  اهروگ  ناگتفخ 
يا و هدرک  فصو  وت  هک  تسا  نانچ  ـن  ید ـت و  ـسا تسار  نامیا  تسا و  تسار  خزود  تسا و  تسار  هداد  هدعو  اه  نآ  هب  دـنوادخ  هک 

وت يا و  هدرک  لزان  وت  هک  تسا  ناـنچ  نآرق  يا و  هتفگ  وت  هک  تسا  ناـمه  نخـس  يا و  هدومرف  عیرـشت  وت  هک  تسا  هنوگ  ناـمه  مالـسا 
ما و هتفریذـپ  راـگدرورپ  ناونع  هب  ار  وت  هک  منک  یم  فارتعا  وت  دزن  رد  اـیند  يارـس  نیا  رد  مـن  یتـسه .  راکـشآ  یقیقحدوبعم و  ناـمه 

ربمایپ تیب  لها  هک  نیا  دوخ و  ینامسآ  باتک  ناونع  هب  ار  نآرق  تماما  هب  ار  یلع  يربمایپ و  هب  ار  (ص )  دمحم نید و  ناونع  هب  ار  مالسا 
ینم دیما  وت  مهودنا  مغ و  ماگنه  هب  یتسه و  نم  هاگ  هیکت  وت  مدیادش  ماگنه  رد  ایادخ ! راب  دنتسه  نم  ناماما  مالسلا ـ  مهیلع  هیلع و  وت ـ 

وت مناردـپ  دوبعم  نم و  دوبعم  یتسه و  وت  نم  تمعن  یلو  ینم و  هریخذ  يورین  وت  دروآ , یم  موجه  نم  هب  هک  ییاـه  يراـتفرگ  هاـگ  هب  و 
شاب نم  سنوم  وت  ربق  كانتـشحو  ییاهنت  رد  راذـگماو و  مدوخ  هب  ارم  یندز  مه  رب  مشچ  زگره  تسرفدورد و  وا  لآ  دـمحم و  رب  یتسه 

دـنک و یم  تیـصو  هک  يزور  رد  تسا  تیم  نامیپ  نیا  و  هد .  يراـهنز  دـهع و  نم  هب  تدوخ  زا  منک  یم  رادـید  وت  اـب  هک  زور  نآ  ردو 
هروس رد  یلاعت  كرابت و  يادخ  نخـس  نیا  تیـصو ,  نیا  ـد  یؤ مـ دو : ـ مر فـ ع )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما یناملـسم .  ره  همذ  رب  تسا  یقح  تیـصو 
نامه نیا  و  تسا ))  هتفرگ  ینامیپ  نامحر  يادـخ )   ) بناج زا  هک  یـسک  رگم  دـنرادن  تعافـش  رایتخا  : )) ـد یا ـ مر تسا کـه مـی فـ میرم 

: دومرف ترـضح  هد  میلعت  زین  تنایعیـش  نادـناخ و  هب  ار  نآ  زومایب و  ار  تیـصو  نیا  دومرف : ع )   ) بـه عـلـی ـبـر(ص )  ما پـیـ تسا .  ناـمیپ 
 , تیصو رد   ( ثراو هب   ) ندز ررض  (ص :)  ادخ ربمایپ  تیصو ـ .  رد  یشک  قحو  ملظو  ندزررـض  زا  یهن  داد . میلعت  نم  هب  لیئربج  ار  نیا 
مو ـ ـس هـر کـه بـه یـک  ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما تسا ـ .  هریبک  ناهانگ  زا   , تیـصو رد  ثراو )  هب   ) ندناسر ررـض  تسا ـ .  هریبک  ناهانگ  زا 
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لضفا موس  کی  هب  تیـصو  زا  مراهچ  کی  مجنپ و  کی  ندر بـه  ـیـت کـ ـصو تسا و  هدز  ررـض  ناثراو  هب  دنک  ـیـت  ـصو شا )  ـی  یاراد )
یتوافت نم  رظن  زا  ع :)   ) یلع ماما  تسا ـ .  هتـشاذگن  یقاب  ار  زاجم ) نوذام و  دروم  زا   ) يزیچ , دنک تیـصو  موس  کی  هب  هک  یـسک  تسا 

دنکن متس  دوخ ) تیصو  رد   ) دنک و ـیـت  صو هـر کـس  مدزدب ـ .  نانآ  زا  ار  لام  نآ  ای  منک  ررضتم  ار  منادنزرف  تیـصو )  رد   ) هکدرادن
ما ـ ما دـشاب ـ . هداد  هقدـص  دوخ  تاـیح  ناـمز  رد  ار  تیـصو )  دروـم  لاـم   ) نآ هک  تسا  یـسک  دـننام  درواـین , دراو  ناـیز  ثراو )  هب   ) و

تواضق هنوگ  نیا  دوب  هدرک  ـیـت  ـصو نآ  رتشیب  اـی  دوخ  لاـم  همه  هب  تبـسن  هدرم و  هک  يدرم  هراـبرد  ع )   ) نینمؤ ـمـ لا ـیـر  ما ـر(ع :)  قا بـ
شتیـصو رد  دـنک و  متـس  دوخ  هب  هک  ره  سپ  دوش  هدـنادرگرب  تسا )  هدـمآ  عرـش  رد  هچ  نآ  هب  ینعی   ) فورعم هب  تیـصو ,  هک  دومرف 

 (: ع  ) یلع ماما  ددرگ ـ . یم  راذگاو  نانآ  هب  ناثراو  ثاریم  دوش و  یم  هدنادرگرب  فورعم  هب  تیـصو ,  نآ  ددرگ  ملظ  فالخ و  بکترم 
 . تسا هریبک  ناهانگ  زا  تیصورد ,  یشک  قح  متس و 

. دیشاب دوخ  یصو 

نآ اب  وت  زا  سپ  یهد ,  یم  حـیجرت  هک  نک  نانچ  نآ  اب  شاب و  شیوخ  ییاراد  لام و  رد  تدوخ  یـصو  مدآ ,  رـسپ  يا  ع :)   ) یلع ماما   ـ
تا ـه  ـشو داز و تـ زاس و  هدامآ  ار  تا  هنب  راب و  درک : ـ  یـشرافس  ياضاقت  ترـضح  نآ  زا  هک  يدرم  هب  (ص ـ )  ادخ ربمای  پـ دوش ـ . نانچ 
ماما دوش ـ . یمن  فلخ  دنوادخ  هدعو  نخـس و  دریگ و  یمنار  ادخ  باوث )   ) ياج زیچ  چـیه  اریز  شاب ,  تدوخ  یـصو  نک و  تسرد  ار 

یصودوخ تسرفب و  شیپا  ـ ـش ار پـیـ تا  هشوت  زاس و  هدامآ  ار  تا  هنب  راب و  تساوخ : ـ  یـشرافس  ناشیازا  هک  يدرم  هب  زین  ع ـ )   ) قداص
. دتسرفب تیارب  ادعب )  ) دیآ یم  وت  راک  هب  ار  هچ  نآ  هک  وگن  يرگید  هب  شاب  تدوخ 

 . ینتورف

 . ینتورف

ـت ـسود ار  نا  ـ نآ دروآ کـه  یم  ار  یموق  ادخ  يدوز  هب  ددرگرب  شنیدزا  امـش  زا  سک  ره  دیا , هدروآ  نامیا  هک  ینا  ـ ـس يا کـ  :. )) نآرق
دننک و یم  داهج  اد  هار خـ رد  ـکـش ,  ندر نار گـ ـ فا ربارب کـ رد  دننتورف و  نانمؤم  ربارب  رد  دـنراد , تسود  ار  وا  زین )  ) نآ هـا دراد و  مـی 

 ((. تساناد رگشیاشگ  ادخ  دراد و  یم  ینازرا  دهاوخ  هک  ره  هب  ار  نآ  هک  تسادخ  لضف  نیا  دنسرت  یمن  يرگشنزرس  چیه  شنزرـس  زا 
ماما تسین ـ .  ینتورف  نوچ  ییگداوناخ  تفارـش  چـیه  ع :)   ) یلع ماـما  تسین ـ .  ینتورف  هب  زج  یگداوناـخ  تفارـش  (ص :)  ادـخ ربماـیپ   ـ

ـ .  تسا یگداوناخ  تفارـش  رویز  ینتورف ,  ع :)   ) یلع ماما  تسین ـ .  ینتورف  اـب  زج  برع  اـی  یـشرقدرم  يارب  یتفارـش  چـیه  (ع :)  داـجس
و  ) تفارش نیرترب  ینتورف ,  تسا ـ .  یگداز )  گرزب  و   ) تفارش تاکز  ینتورف ,  تسا ـ .  ینتورف  هداز )  گرزب  و   ) فیرـش ناسنا  رویز 

یتمعن ینتورف ,  ع :)   ) يرکـسع ماما  دوش ـ . یم  مدرم )  نایم  رد  عضاوتم  ناسنا   ) لیاضف راشتنا  ثعاـب  ینتورف ,  تسا ـ .  یگداز )  بیجن 
: دـندرک ضرع  منیب ؟  یمن  امـش  رد  ار  تداـبع  توـالح  هک  تسا  هدـش  هچ  (ص :)  ادـخ رب  ـ ما پـیـ دوـش ـ . یمن  تداـسح  نآ  هب  هک  تسا 

سرد هرا  ـ برد تساه ـ .  تدابع  نیرتگرزب  زا  نآ  هکاریز  ینتورف ,  داب  وت  رب  ع :)   ) یلع ماما  ینتورف ـ .  دومرف : تسیچ ؟  تدابع  توالح 
ياه هنوگ  سپ  , دیدنسپ ناشیارب  ار  ینتورف  داد و  رارق  ناشیا  دنیاشوخان  ار  نتخورف  یگرزب  ناحبس  دنوادخ  اما  : ـ  ناگتشذگ زا  نتخومآ 

فـصو رد  دندرک ـ . نهپ  نانمؤم  يارب  ار  دوخ  ینتورف )   ) ياه لاب  دندیلام و  كاخ  رد  ار  شیوخ  ياه  هرهچ  دـنداهن و  نیمز  رب  ار  دوخ 
ياج رد  اراه  نآ  دـنواد  خـ نا : ـ  ـتـگـ ـشر ـف فـ ـصو رد  هنانتورف ـ .  ناشراتفر  نتفر و  هار  تسا و  هناور  هنایم  ناشکاشوپ  ناراـگزیهرپ : ـ 

شمارآ مزلتسم  هک  ار  عضاوت  داد و  رارق  شناگداتـسرف  يوس  هب  دوخ  یهن  رما و  ياه  تناما  نالماح  دینادرگ و  شیوخ  یحو  نیما  دوخ 
هنانتورفراوگرزبو فیرش  ياه  هرهچ  هکدوش  یم  ثعابزامن  نوچ  تادابع : ـ  هفسلف  هرابرد  تخاس ـ .  ناشیاهلد  راعـش  تسا  تنوکـس  و 
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هک دوش  یم  ببـس  هزور  دنبـسچ و  نیمز  هب  تلذ  يور  زا  هدجـس )  عضوم  تفه   ) دـنمجرا ياه  مادـناو  اضعا  دـنوش و  هدـیلام  كاـخ  هب 
ینتورف يارب  يا  هناشن  ار  نآ  ترایزو  هبعک  ناحبـس  دـنوادخ  هرا حـج : ـ  ـ برد دنـسرب ـ . اه  تشپ  هب  تلذ  عوضخراهظا و  يارب  اـه  مکش 

داد . رارق  دوخ  تزع  هب  نانآ  ناعذا  شیوخ و  تمظع  ربارب  رد  مدرم 

دزن شتلزنم  دنک , یم  رت  ـ ـش شالت بـیـ قوقح  نآ  ندرازگ  رد  دشاب و  رتانـشآ  دوخ  ناردارب  قوقح  هب  هک  یـسک  ع :)   ) ير ـکـ ـس ما عـ ـ ما  ـ
نایعیـشزا تسا و  ناقیدـص  زا  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  دـنک , ینتورف  دوخ  ناردارب  يارب  اـیند  رد  هک  ره  تسا و  نارگیدزا  رتگرزب  دـنوادخ 

دش و دنلب  ناشیارب  ترضح  دندیسر  ناشیا  تمدخ  ع )   ) نینمؤملا ریما  نمؤم  ناردار  زا بـ ير  ردپ و پـسـ دشاب  بلاط  یبا  نب  یلع  نیتسار 
زا سپ  درو  اذ خـ غـ ود , نآ  دندروآ و  ییاذغ  داد  روتسد  سپس  تسـشن  اه  نآ  لباقم  دوخ  دناشن و  سلجم  يالاب  رد  ار  ود  نآ  مارتحا  اب 

ریما دزیرب  بآ  درم  تسد  يور  هک  دـمآ  دروآ و جـلـو  ناـشیاه  تسد  ندرک  کـشخ  يارب  يا  هلوح  یبوـچ و  ینگل  هباـتفآ و  ربـنق  اذـغ 
نینمؤملاریماای درک : ضرع  دنکفا و  كاخ  هب  ار  شدوخ  درم  اما  دزیرب , بآ  درم  تسد  هب  ات  تفرگ  ار  هباتفآ  دـیرپ و  اجزا  ع )   ) نینمؤملا

هک دن  ار مـی بـیـ وت  لجوزع  دنوادخ  اریز   , يوشب نیـشنب و  دومرف : ترـضح  دیزیر ؟ یم  بآ  نم  تسد  يور  ـمـا  ـش دنیبب کـه  ارم  ادـخ  , 
تیعمج ربارب  هد  تشهب  رد  دنوادخ  هک  تسا  نآ  تمدخ  نیا  زا  شدصق  دـنک و  یم  تتمدـخ  درادـن  یتلیـضف  زایتما و  وت  رب  هک  تردارب 

يدروآاج و هب  ار  شتمرح  یتخانش و  ار  نآ  وت  هک  نم  قح  یگرزب  هب  ار  وت  دومرف : وا  هب  ع )   ) یلع تسـش و  در نـ مـ دیامرف . شیاطع  ایند 
ار دوخ  تمدخ  فیرـشت  هماج  ات  درکرومام  ارم  هک  داد  وت  هب  ار  شاداپ  نیا  نآ  لابق  رد  دنوادخ  هک  ییاج  ات  يدرک ـ  ینتورف  ادـخ  يارب 

یم بآ  تتسد  هب  ربنق  رگا  هک  هنوگ  نامه  یشاب ,  هدوسآ  الماک  میوش  یم  ار  تناتـسد  یتقو  هک  مهد  یم  دنگوس  مناشوپب ـ  وت  تماق  رب 
نود رـسپ بـ نیا  رگا  مدنزرف ,  دومرف : داد و  هیفنح  نب  دـمحم  هب  ار  هباتفآ  تسـش ,  ار  وا  تسد  ترـضح  ـتـی  قو درک  تعاطا  درم  تخیر 
عمج اج  کی  رد  يرـسپ  ردپ و  یتقو  هک  درادن  شوخ  لجوزع  دـنوادخ  اما  متـسش ,  یم  ار  شتـسد  مدوخ  دـش , یم  دراو  نم  رب  شرد  پـ

تـسد رب  هیفنح  نب  دمحم  دزیرب  بآرـسپ  تسد  يور  رـسپ  دیاب  تخیر و  بآ  ردپ  تسد  يور  ردپ  هکلب  دهن  يربارب  اه  نآ  نایم  دنـشاب 
هعیش دنک , يوریپ  ع )   ) یلع زا  هنیمز  نیا  رد  هک  یسک  دومرف : سپس  ع )   ) يرکـسع ـن بـن عـلـی  ـس ما حـ ـ ما تخیر .  بآ  درم  نآ  رـسپ 
دوب دن  ـمـ تور مرتحم و ثـ يدرم  وا  تفگ :  مدرک  لاؤس  ملـسم  نب  دمحم  هرابرددلاخ  نب  دـمحم  نب  هّللادـبع  زا  رـصن : وبا  تسا ـ .  یقیقح 

دجسمرد ولج  تشادرب و  ییوزارت  اب  امرخ  زا  یلیبنز  تشگرب  هفوک  هب  نوچ  وا  و  دمحم , يا  شاب  نتورف  دومرف : يو  هب  (ع )  رقاب ترضح 
ارم مرورس  تفگ :  دمحم  يدرب  ارام  يوربآ  وت  دنتفگ : دندمآ و  شناشیوخ  درک  امر  نتخورف خـ ندیشک و  داد  هب  عورش  تسشن و  عماج 

كر نـمـی ار تـ اـج  نیا  مشورفن ,  ار  لـیبنز  نیا  ياـهامرخ  همه  اـت  درک و  مهاوخن  یچیپرـس  شناـمرف  زا  زگره  نم  تسا و  هداد  یناـمرف 
یبایـسآ و دـمحم  زادرپب  ینابایـسآ  راک  هب  لقاال  سپ  يرادرب  شورف  دـیرخزا و  تسد  یتسین  رـضاح  هک  الاح  دـنتفگ : شناـشیوخ  من  کـ

 . تخادرپ ینابایسآ  راک  هب  دیرخ و  يرتش 
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 . ینتورف فیرعت 

وت اب  نآ  دـننام  يراد  تسود  هک  ینک  راـتفر  هنوگ  نآ  مدرم  اـب  تسیچ : ـ  ینتورف  فیرعت  هک  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  (ع ـ )  اـضر ماـما   ـ
 ( (ع اـضر ترـضح  زا  ـن جـهـم  با دوش ـ . راـتفر  وـت  اـب  يراد  تسود  هک  ینک  راـتفر  ناـنچ  مدرم  اـب  هک  تسا  نآ  ینتورف  دـننک ـ . راـتفر 
نآ زا  یکی  دراد : یتاجرد  ینتورف  : دومرف ترـضح  تسیچ ؟  تسا ,  نتورف  ددنب  راک  هب  ار  نآ  هدنب  هاگره  هک  عضاوت  زرم  دح و  : دیـسرپ

نامه مدرم  اب  دـشاب  هتـشاد  تسود  دـهد , رارق  هاگیاج  نآ  رد  ار  دوخرطاخ  بیط  اب  دـسا و  ـنـ ـش ار بـ دوخ  هزادـنا  ناسنا  هک  تسا  نیا  اه 
مدرم زا  دروخ و  ورف  ار  دوخ  مشخ  دـهد , باوج  یبوخ  اـب  ار  نآ  دـید  يدـب  رگا  دـننک , راـتفر  وا  اـبدراد  راـظتنا  هک  دـنک  را  ـتـ فر هنوـگ 
ماـما دسانـشب ـ . ار  دوخ  هزادـنا  هک  سب  نیمه  ینتورف  زا  ار  ناـسنا  ع :)   ) یلع ماـما  دراد ـ . تسود  ار  ناراـکوکین  دـنوادخ  و  درذـگرد ,

ینک مالس  يدروخرب ,  یـشاب و بـه هـر کـه  یـضار  دوخ  تیعقوم  ماقم و  زا  رتمک  ییاج  هب  سلجم  زا  هک  تسا  نیا  ینتورف  ع :)   ) قداص
نییاپ رد  نتسشن  هب  هک  تسا  نیا  ینتورف  (ع :)  رقاب ماما  تساه ـ .  یبوخ  سار  رد  ینتورف  دشاب و  وت  اب  قح  دنچره  ینک  اهر  ار  هرجاشمو 

رد ع ـ )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دـشاب ـ . وت  اـب  قـح  هچرگا  ینک ,  اـهر  ار  هلداـجم  ینک و  مالـس  يدروـخرب ,  هک  ره  هب  یهد و  تیاـضر  سلجم 
 , یهد تیاضر  دوخ  تیعقوم  ماقم و  زا  رت  نی  ـ یا ـی پـ یا ـ جرد نتسشن  هب  سلجم  زا  هک  تسا  نیا  ینتورف  ینتور : ـ  زا فـ لاؤ  ـخ بـه سـ ـسا پـ

. دشاب وت  اب  قح  هچرگا  ینک ,  اهرار  هلداجم  ینک و  مالس  يدروخرب  هک  ره  هب 

. دنک ینتورف  هک  یگرزب 

تعفر دوجو  اب  ینتورف  ع :)   ) یلع ماما  دنک ـ . ینتورف  یگرزب  نیع  رد  هک  تسا  یسک  ادخ )  ) یگدنبرد مدرم  نیرترب  (ص :)  ادخ ربمایپ   ـ
ینتورف رـس  زا  اما  دشوپب  ابیز  سابل  دـناوتب  هک  ره  (ص :)  ادـخ ربما  پـیـ تسا ـ .  تردـق  زا  يرادروخرب  دوجو  اب  تشذـگ  نوچمه  ماقم , 

ربارب رد  ینتورف  يارب  و  دـنکن , هدافتـسا  يروـیز  زا  ادـخ  رطاـخ  هب  هـر کـه  دـناشوپب ـ . وا  رب  تمارک  هماـج  دـنوادخ  دـنکن , ار  راـک  نـیا 
ياه نادـخی  رد  هک  یتشهب  رخاف  ياه  هماج  زا  هک  تسادـخ  رب  دزرو , يراددوخابیز  يا  هماـج  ندیـشو  زا پـ وا  ياـضر  بلط  دـنوادخ و 

. دناشوپب وا  رب  دوش  یم  يرادهگن  یتوقای 

 . ینتورف بادآ 

لاعتم يادـخ  يارب  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  (ص :)  ادـخ رب  ـ ما پـیـ شنمگرزب ـ .))  نارفاک  ربارب  رد  دـننتورف و  نانمؤم  ربارب  رد   :. )) نآرق
 (: ع  ) ما عـلـی ـ ما دشاب ـ . تنکسم  يراوخار و  وا  هک  نآ  یب  دنادرگ  لیلذ  ار  دوخ  دشاب و  یتساک  صقن و  ار  وا  هک  نآ  یب  دنک , ینتورف 

. دشاب یتساک  صقن و  ار  وا  هک  نآ  یب  دنک  ینتورف  دراد و  زاب  مدرم  ياه  بیع  هب  نتخادرپ  زا  ار  وا  شیاه  بیع  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ 
 . تسا عوضخ  تلذ و  راهظا  زا  رتهب  ندیشک  یگنسرگ   ـ

. دنک ینتورف  وا  ربارب  ردرگناوت  يرگناوت  رطاخ  هب  هک  ره 

شنید موسود  دنک , شنرک  شربارب  رد  دراد  وا  هچ  نآ  هب  تشاد  ـر چـشـمـ ـس زا  دور و  ير  ـگـ ناو دز تـ هـر کـه نـ (ص :)  اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
مارتحا ار  وا  ببس  نیدب  دسرب و  يزیچ  هب  يدنمتورث  صخش  زا  سک  ره  هک  تسین  نینچ  وشن , همی  ـ سار ـ ـس دو : ـ مر ـپـس فـ ـس دورب . نیبزا 

ار وا  دـهاوخ  یم  اـی  تسا  یهلا  شاداـپ  شنرک  نیا  زا  شدـصق  اـیآ  هک  نیبب  هکلب  دور  یم  نیب  زا  شنید  موس  ود  اـموزل  دـنک , لـیلجت  و 
شنرک وا  ربارب  رد  شیرگناوت  رطاخ  هب  دور و  يرگناوت  دزن  هک  ره  ع :)   ) یلع ماـما  دروآ ـ . رد  شتـسد  زا  دراد  ار  هچ  نآ  دـهد و  بیرف 

رد دسرب  يو  هب  يزیچ  وا  زا  هک  نیا  يارب  دور و  يرگناوت  دز شـخـص  هـر کـه نـ ع :)   ) قدا ما صـ ـ ما دورب ـ . نیب  زا  شنید  موس  ود  دنک ,
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هب تسوا  نید  فلاـخم  هک  یـسک  ربارب  رداـی  يدرمتلود  ربارب  رد  ـنـی کـه  مؤ هـر مـ دورب ـ . نیب  زا  شنید  موـس  ود  دـنک , شنرک  شربارب 
دراذ و ـ گاو شدوخ  هب  ار  يو  دنک و  بضغ  وا  رب  دنادرگ و  تسپار  وا  دنوادخ  دـنک , شنرک  دراد  وا  هچ  نآ  زا  يزیچ  هب  ندیـسر  دـصق 

هدروآ تسد  هب  هچ  نآ  زا  رگا  در و  نآ بـگـیـ زا  ار  تکرب  دنوادخ  دروآ , تسد  هب  وا  زا  يزیچو  دسرب  سک  نآ  يایند  زا  يزیچ  هب  ـر  گا
رد نارگناوت  ینتورف  تسوکین  هچ  ع :)   ) یلع ما  ـ ما دـهدن ـ . وا  هب  یـشاداپ  دـنک , جرخ  هدـنب  ندرک  دازآ  ای  هرمع و  اـی  جـح  هار  رد  تسا 

دامتعا رس  زا  نارگناوت  ربارب  رد  تسا  ناشیورد  يزارفرس  ییانتعا و  یب  نآ  زا  رتوکین  دنوادخ و  رجا  هب  ندیـسر  دصق  هب  ناتـسدیهت  ربارب 
. دنوادخ هب 

 . ینتورف ياه  هناشن 

زیچ هس  ع :)   ) یل ما عـ ـ ما تسا ـ .  سلاجم  ياپ  نییاپ  رد ) نتسشن   ) هب نداد  تیاضر  ادخ , يارب  ینتورف  ياه  هناشن  زا  (ص :)  ادخ ربمایپ   ـ
ییامندوخو و دـهد  تیاضر  سلجم  ياپ  نییاپ  هب  دـنک , مالـس  دـسر  یم  هک  ره  هب  ناسنا  هک  نیا  دراد : ياـج  ینتورف  سار  رد  هک  تسا 

سلجم نییاـپ  هب  ناـسنا  هک  تسا  ینتورف  زا  شیوخراوگرزب : ـ  ناردـپ  زا  ع ـ )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دـشاب ـ . هتـشادن  شوـخ  ار  یبـلط  ترهش 
هب ار  وا  هک  دـشاب  هتـشادن  تسود  دـشاب و  وا  اـب  قح  هچ  رگا  دـنک  اـهر  ار  هلداـجم  دـنک , مالـس  دروخ  یمرب  هک  بـه هـر  ـد , هد تیاـضر 

دنیشنب سلجم  زا  ییاج  رد  یمدآ  هک  تسا  ینتورف  زا  ینک ـ .  مالـس  يدروخرب ,  سک  ره  هب  هک  تسا  ینتورف  زا  دنیاتـسب ـ . يراگزیهرپ 
ياپ نییاپ  رد  ینک و  مالس  وا  رب  يرذگب ,  سک  ره  رب  هک  تسا  ینتورف  زا  ع :)   ) يرکس ما عـ ـ ما دشاب ـ . وا  تلزنم  ماقم و  زا  رت  نییاپ  هک 

نب سوا  تسه ؟  ییندیشون  ایآ  دومرف : دوب  ابق  دجسم  رد  راطفا  يارب  یبش  هبنشجنپ   ( (ص ادخ لوسر  ع :)   ) قداص ماما  ینیشنب ـ .  سلجم 
يراددوخ ندیشون  زا  دیشچ , تشاذگ و  ناهد  هب  ار  نآ  ربمایپ  نوچ  دروآ  ترـضح  تمدخ  لسع  هب  هتخیمآ  غود  یحدق  يراصنا  یلوخ 

میرحت یلو  مماشآ ,  یمن  ار  نیا  نم  دوش  یم  لصاح  يزاین  یب  يرگیدزا  اه  نآ  زا  یکی  اب  هک  تسا  یندیـشون  ود  اه  نیا  دومرف : درک و 
 . منک یم  ینتورفادخ  يارب  هکلب  منک  یمن  مه 

 . ینتورف هرمث 

هماـج ینتورف  دـشخب ـ . یم  تمالـس  وت  هب  ینتورف ,  تسا ـ .  ندینـش )   ) ازـسان ربکت  هرمث  تسا ,  یتـسود  ینتورف  هرمث  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
ناماس اهراک  ینتورف ,  اب  دوش ـ . یمن  هتـسخ  ادخ  تعاط  زا  شندب  , دنک شنرک  ادـخ  يارب  شلد  هک  ره  دـناشوپ ـ . یم  وت  تماق  رب  تهبا 

رد ـت  عارز ـا  نا هـمـ یـشاب ـ .  مدرم  نیرتدـنمدرخ  ات  شاب  عضاخ  قح  ربارب  رد  دومرف : دوخ  دـنزرف  هب  نامقل  ع :)   ) مظاک ماما  دـبای ـ . یم 
ربکتم و ناسنا  لد  رد  دوش و  یم  دابآ  نتورف  صخـش  لد  رد  تسا ,  نینچ  زین  تمکح  دیور  یمن  گنـس  هتخت  يورو  دیور  كا مـی  خـ
 , ینتورف اـب  ع :)   ) یلع ماـما  يدرخباـن ـ .  رازبا  ار  ربـکتو  تـسا  هداد  رارق  درخ  رازبا  ار  ینتورف  دـنوادخ  اریز  دوـش , یمن  داـبآ  زارفندرگ 
ات دیـشاب , نتورف  (ص :)  ادخ ربمایپ  دنادرگ ـ . یم  راکـشآ  ار  تلیذر  ربکت  دزاس و  یم  رـشتنم  ار  تلیـضف  ینتورف  دوش ـ . یم  مامت  تمعن 

رخف يرگید  رب  سک  چـیه  اـت  دیـشاب , نتورف  هک  دوـمرف  یحو  نم  هب  لاـعتم  يادـخ  دـنکن ـ . زواـجت  ییوـگروز و  يرگید  هب  سک  چـیه 
سیلبا ناتنمشد :  دوخ و  نایم  (( 15  )) تامهم رابنا  ار  ینتور  فـ ع :)   ) ما عـلـی ـ ما دنکن ـ . زواجت  ییوگروز و  يرگید  هب  يدحاو  دشورفن 

. دراد ینارای  نایهاپس و  دوخ  يارب  یتما  ره  نایم  رد  وا  هک  اریز  , دیهد رارق  وا  نایهاپس  و 

 . تعفر ینتورف و 

رب زج  ینتورف  دشخب ـ . تعفر  ار  امش  دنوادخ  ات  دیشاب , نتورف  سپ  دیازفا  یم  دوخ  بحاص  تعفررب  ینتورف ,  انامه  (ص :)  ادخ ربمای  پـ  ـ
الاب ار  وا  دنوادخ  هک  نیا  رگم  درکن , ینتورف  سک  چیه  دـشخب ـ . تعفر  ار  امـش  دـنوادخ  ات  دـینک  ینتورف  سپ  دـیازفا  یمن  هدـنب  تعفر 
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ات درب  الاب  هلپ  کی  ار  وا  دـنوادخ  , دـیایب نییاپ  هلپ  کی  ادـخ  يارب  هک  هـر  درب ـ . الاب  ار  وادـنوادخ  دـنک , ینتورف  ادـخ  يارب  هک  ره  درب ـ .
دنواد خـ ع :)   ) ـم ظا ما کـ ـ ما درب ـ . الاب  متفه  نامـسآ  هبار  وا  دـنوادخ  دـنک , ینتورف  هدـنب  هاگره  دـهد ـ . ياج  نییلع  رد  ار  وا  هک  ییاـج 

 (: (ص اد ـبـر خـ ما پـیـ دشخب ـ . یم  تعفر  ار  نانآ  دوخ  یگرزب  تمظع و  هزادـنا  هب  هکلب  درب , یمن  الاب  ناش  ینتورف  هزادـنا  هب  ار  نانتورف 
تلذو و دیازفا  یمن  تعفر  رب  زج  نآ  هطساو  هب  ـد  نواد هک خـ ینتورف  دیازفا : یمن  یبوخ  زج  اه  نآ  هطـساو  هب  دنوادخ  هک  تسا  زیچ  سـه 

ـ . دیازفا یمن  يزاین  یب  رب  زج  نآ  ببـس  هب  دنوادخ  هک  سفن  تعانم  دـیازفا و  یمن  تزع  رب  زج  نآ  ببـس  هب  دـنوادخ  هک  سفن  يراوخ 
رد ناراکدب ,  تلود  رد  ار  وا  ات  دتـسرف  یم  يداب  لجوزع  دـنوادخ  دـشاب , یهاچ  رعق  رد  نتورف  صخـش  رگا  هک  مسق  ادـخ  هب  یلع ,  يا 

هتشر ـت فـ سد رد  شا  ( رسولج يوم   ) هیصان هک  نیا  رگم  تس  مدآ نـیـ ناد  ـ نزر زا فـ هـیـچ یـک  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما دهد ـ . رارق  ناکین  سار 
ـر گا و  ـد , نادر ـت گـ ـس ـ پار اد تـو  خـ ـو , ـش تسپ  دـیوگ : یم  وا  هب  دـشک و  یم  نییاـپ  فرط  هـب  ار  شا  هیـصان  دزرو  ربـک  رگا  تـسا  يا 

دزاسن تسپ  ار  وت  دنادرگ و  تدنلبرـس  دنوادخریگب  الاب  ار  ترـس  دیوگ : وا مـی  هب  دشک و  یم  الاب ) فرط  هب   ) شا هیـصان  دنک  ینتور  فـ
يا هتـشرف  تسدرد  هک  تسا  يا  هنهدوارـس  رد  هک  نیارگم  تسین  یناسنا  چـیه  (ص :)  ادـخ ربما  پـیـ يدرک ـ .  يراسکاخ  ادـخ  يارب  هک 

ار شا  هنهد  دوش : هتفگ  هتـشرف  هب  دشورف , یگرزب  هاگره  ربب و  الاب  ار  شا  هنهد  : دوش هتفگ  هتـشرف  نآ  هب  دـنک , ینتورف  هاگر  دراد هـ رارق 
ره گرزب و  مدرم  مشچ  رد  دشاب و  زیچان  شدوخ  رظن  رد  وا  سپ  درب  الاب  اروا  دنوادخ  دـنک , ینتورف  ادـخ  يارب  هـر کـه  شکب ـ .  نییاپ 
زا یتح  مدرم  رظن  رد  گرزب ,  شدوخ  رظن  رد  دشاب و  کچوک  مدرم  مشچ  رد  وا  سپ  دـنادرگ  تسپار  وا  دـنوادخ  دـشورف , یگرزب  هک 

ینتورف ادخ  يارب  سک  ره  سپ  دنا  هدش  هتشامگ  ناگدنب  رب  هتـشرف  ود  نامـسآ  رد  ع :)   ) قداص ماما  دشاب ـ . رت  تسپ  مه  كوخو  گس 
هب نوچ  هبترمدنلب  ناسنا  يوش ـ .  هبترمدنلب  ات  وش , تسپ  ع :)   ) یلع ماما  دننادرگ ـ . تسپار  وا  دزرو , ربکت  هک  ره  دنرب و  الاب  ار  وا  دـنک ,

ـنـد مدر خـ هبترمدنلب ـ .  ناسنا  رگم  درکن , ینتورف  دنادرگ ـ . یم  تسپربکت  دشخب و  یم  تعفر  ینتورف  دوش ـ . نتورف  دسر , ییانادو  مهف 
ناـسنا ینتورف ,  ددرگ ـ . یم  تسپ  هجیتـن  رد  درب و  یم  ـالاب  ار  شدوخ  ناداـن  دوـش , یم  هبترم  دـنلب  هجیتـنرد  دـنک و  یم  تسپ  ار  دوـخ 

دروآ نییاپ  ار  شدوخ  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرت  هیاپدنلب  دنک ـ . یم  تسپ  ار  هبترمدنلب  صخـش  ربکت , دنادرگ  یم  هبترمدنلب  ار  هیاپورف 
زا ینتورف ,  تسا ـ .  يدوبان  هدولاش  ربکت  تسا  یگرزب  نابدرن  ینتورف  درادـنپ ـ . گرزب  ار  شدوخ  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرت  هیاـپورف 

کمک ینتورف  هب  ندیسر  هار  رد  هچ  نآ  درب . الاب  ار  وت  ات  نک ,  ینتورف  ادخ  يارب  شاب و  راسکاخ  تسا ـ .  یگبترمدنلب  راکـش  ياهرازبا 
ییاناد هرمث  ینتورف ,  تفرگ ـ .  ناوتن  کمک  كاـپ )  لد  و   ) ردـص تمالـس  زا  زج  ینتورف  هب  ندیـسر  يارب  ع :)   ) یلع ماـما  دـنک ـ . یم 

یم ار  ادـخ  تمظع  هک  یناـسک  تعفر  اریز  درامـش , گرزب  ار  دوـخ  دسانـش  یم  ارادـخ  یگرزب  هک  یـسک  ـت  ـس راواز نـیـ ـ ـس تـسا ـ . 
. دنشاب نتورف  وا  ربارب  رد  هک  تسا  نیا  رد  دنسانش 

. وضو

. وضو

ناتیاهرـس و دییوشب و  اه  جنرآ  ات  ار  ناتیاه  تسد  اه و  تروص  دیتساخربزامن  يارب  هاگره  دی  هدروآ  نامیا  هک  ـی  نا ـ ـس يا کـ  :. )) نآرق
ار شتمعن  دزاس و  هزیکاپ  ار  امـش  هک  دهاوخ  یم  هکلب  دیتفا , جنر  رد  امـش  دهاوخ  یمنادخ  دینک  حسم  اپ  يور  یگدـمآرب  ات  ار  ناتیاهاپ 
 ( فصنای  ) زج وضو , ع :)   ) قداص ماما  تسا ـ .  نامیا  فصن  وضو , (ص :)  ادخ ربمایپ  دیرازگ ـ .)) ساپـس  هک  دـشاب  دـنک , مامت  امـش  رب 

تـسرد هک  ره  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما تسا ـ .  هضیرف  وضو , (ع :)  رقاب ماـما  تسا ـ .  ناـمیا  فصن  تراـهط ,  ع :)   ) یلع ماـما  تسا ـ .  ناـمیا 
 (: (ع رقاب ماما  دوش ـ . یم  بوسحم )   ) زامن لاح  رد  هراومه  هدزن ,  رـسوا  زا  یثدح  هک  ینامز  ات  دورب , دجـسم  هب  سپـس  دریگب و  تراهط 

 ( (ص ادخ ربمایپ  درب ـ . یم  نیب  زا  ار  رقف  نآ ,  زا  دعب  اذـغزا و  شیپ  نتفرگ  وضو  ع :)   ) قداص ماما  تسین ـ .  تسرد  تراهط  اب  زج  زامن 
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هک زیچ  هس  نآ  شخبتاـجن  زیچ  هس  کـلهم و  زیچ  هس  هراـفک ,  زیچ  هس  تسا ,  هجرد  زیچ  هـس  یلع ,  يا  ع : ـ )   ) یلع هـب  شرافـس  رد   ـ
رد ندرک  تکرش  موس  زامن  زا  دعب  زامن  يارب  ندیشک  راظت  ـ نا مود  ـت  سا در  رایـسب سـ ياوه  رد  وضو  نتفرگ  لماک  یکی  دشاب  یم  هجرد 

يامرگ رد  هک  ره  دراد و  رجا  مهـس  ود  دریگب , لماک  روط  هب  ار  وضو  دید , ـ ـش يا  ـ مر ـ ـس رد  هـر کـه  زور ـ . هنابـش  رد  تعامج  ياهزامن 
زا هرهب  ود  ار  وا  دروآ , اـج  هب  لـماکار  وـضو  دـیدش , يامرـس  رد  هک  ره  دراد ـ . رجا  مهـس  کـی  دروآ  اـج  هـب  لـماک  ار  وـضو  تـخس , 

دعب زامن  يارب  ندیـشک  راظتناو  دجاسم  يوس  هب  اه  ماگ  نتخادنا  هار  هب  تخـس و  ياه  تیعقوم  رد  وضو  ندروآ  اج  هب  لماک  دشابرجا ـ .
یم نوریب  شیاهاپ  ناتـسد و  مشچ و  شوگ و  زا  وا  ناهانگ  , دریگب وضو  ناملـسم  درم  هاـگره  دـیوش ـ . یم  هرـسکی  ار  ناـهانگ  زاـمن , زا 
نیا ياه  گرب  نوچمه  شناهانگ  دریگ , وضو  هدنب  هاگره  تسا ـ .  هدش  هدیزرمآ  هک  دـشاب  هتـسشن  یلاح  رد  دنیـشنب  نوچ  سپ ,  دـنور 

. دزیر یم  ورف  تخرد 

. وضو تمکح 

یـسک هچ  درب و  یم  ناـمرف  وا  زا  یـسک  هچ  دـنادب  دـنوادخ  هک  نـیا  اـت  تسادـخ  دودـح  زا  يدـح  تـقیقح  رد  وـضو  (ع :)  رقاـب ماـما   ـ
یم وا  ربارب  رد  رابج  دنوادخ  اب  تاجانم  يارب  یتقو  هدـنب  هک  نیا  يارب  وضو : ـ  تمکح  هرا  ـ برد ـا(ع ـ )  ـضر ما  ـ ما دـنک ـ . یم  شینامرفان 
نتفر نیب  زا  ثعاب  وضو  ـن کـه  یا هوال  هب عـ دشاب , هزیکاپ  تساجن  اه و  یگدولآ  زا  دشاب و  هدرک  تعاطا  ار  وا  نامرفدـشاب  كاپ  دتـسیا ,

. دوش یم  رابج  يادخروضح  رد  نداتسیا  يارب  لد  نتخاس  كاپ  یگدولآ و  باوخ  ندودز  تلاسک و  تلاح 

. وضو راثآ 

ماما دنک ـ . یم  روشحم  دیفـس  ياپ  تسد و  ابیز و  ياه  هرهچ  اب  وضو , رثارب  ارم , تما  تمایقزوررد  لجوزع  دنوادخ  (ص :)  ادخ ربمایپ   ـ
وضووت تیشخ  زا  هک  شادا کـسـی  پـ ایادخ , درک : ضرع  تفگ  نخس  ع )   ) نارمع نب  یـسوم  اب  لجوزعدنوادخ  هک  ینامز  ع :)   ) يداه

(ص ادخ ربما  پـیـ دشخرد ـ . یم  يرون  شیناشیپرد  هک  منک  یم  ثوعبم  یلاح  رد  ار  وا  تمایق  زور  دومرف : تسیچ ؟  دروآ  اج  هب  لماک  ار 
دهاوخن ار  تیـصوصخ  نیا  امـش  زج  سک  چـیه  دـیوش و  یمدراو  نم  رب  دیفـس  ياپ  تسد و  یناشیپ و  اـب  وضو , رثا  رب  تماـیق )  زور  (: )

نا ـ نآ ـد : ـ ؟ نو هتخانشزاب مـی شـ هنوگچ  تدوخ ,  تما  ات  حون  زا  ياه  تما  نایم  رد  وت  تما  هک : ـ  لاؤس  ـن  یا ـخ بـه  ـسا رد پـ تشاد ـ . 
زا ار  اه  نآ  نینچمه  دنرادنار  یت  ـیـ صو نا چـنـیـن خـصـ ـ نآ زج  سک  چیه  تسا ,  نا سـپـیـد  ـشـ یا ـت و پـ سد ـی و  نا ـ ـش ـیـ پو ـ ـضو ـر  ثا بـر 

. دوش یم  هداد  ناشتسار  تسد  هب  ناش  همانراک  هک  مسانش  یم  نیا 

 . يرهم یب 

سک ره  تسا و  هدرک  يره  نم بـی مـ هب  دریگن  وضو  دنز و  رـس  وا  زا  یثدح  سک  ره  : دیامرف یم  لاع  ياد مـتـ خـ (ص :)  اد ـ خر ـبـ ما پـیـ  ـ
وضو دنز و  رـس  وازا  یثدح  سک  ره  تسا و  هدرک  يرهم  یب  هب مـن  درواین  اج  هب  زامن  تعکر  ود  و   ) دریگب وضو  دنزرـس و  وا  زا  یثدح 

هنیآره منکن ,  هدروآرب  تسا  هتـساوخ  نم  زا  شیایندو  ـن  ید رو  ـ ما زا  ار  نآ چـه  ـد و مـن  ناو ارم بـخـ درازگب و  زامن  تعکر  ود  و  دریگب )
 . متسین نابرهمان  يراگدنوادخ  نم  هتبلا  ما و  هدرک  يرهم  یب  وا  هب 

 . ندوب وضولا  مئاد  تلیضف 

دیوشن کیدزن  اه  نآ  هب  دـینیزگ و  يرود  نانز  زا  ضیح  مایا  رد  سپ  تسا  یگدولآ  نآ  وگب : دنـسرپ  یم  ضیح  هرابرد  وت  زا   :. )) نآرق
ناگدـننک و هبوت  ادـخ  هنیآره  دـینک  یکیدزن  ناشیا  اب  تسا  هداد  نامرف  ارامـش  ادـخ  هک  اج  نآ  زا  دـندش  كاپ  نوچ  دـنوش و  كاـپ  اـت 
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دایز ار  وت  رمع  دنوادخ  ات  , ریگب تراهط  دایز  (ص :)  ادـخ ربمای  پـ دـننزن ـ .)) نآ  رب  تسد  ناکاپ ,  زج  هک  ((. )) دراد تسود  ار  ناگزیکاپ 
ـر مـی گا دوب ـ . یهاوخ  دیهـش  يریمب ,  تراهط  لاح  رد  رگااریز  نکب ,  ار  راک  نیا  یـشاب  تراهط  اـب  زور  بش و  یتسناوت  رگا  دـنادرگ 

مئاد یناوت  یم  ـر  گا تسا ـ .  هدش  شبیـصن  تداهـش  دـشاب  هتـشاد  وضو  دـسر و  رد  شگرم  هک  ره  اریز   , شاب وضو  اب  هراوم  هـ ـی ,  ناو تـ
اب هک  یـسک  دـسیون ـ . تداهـش  شیارب  دـشاب , هتـشاد  وضووا  دریگب و  ار  هدـنب  ناج  هاگره  توملا  کلم  اریز  شاب ,  نینچ  یـشاب  وضولا 

 . تسا راد  هدنز  بش  راد  هزور  دننامه  دباوخب , تراهط 

. وضو دیدجت 

هک هـر  ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دوش ـ . هتـشون  شیارب  باوث  هد  دریگب , وضو  لاح )  نیا  اـب   ) دـشاب و تراـهط  اـب  هک  ره  (ص :)  ادـخ ربماـیپ   ـ
, وضو يور  وضو  دـنادرگ ـ . دـیدجت  دـنک , رافغتـسا  هک  نآ  یب  ار , وا  هبوت  دـنوادخ  دـنک , وـضو  دـیدجت  وا , زا  یثدـح  ندزرـس  نودـب 

 . تسا ییانشور  يور  ییانشور 

 (. (ص ادخ لوسر  يوضو 

يرادقم نآ  رد  هک  ـی  حد ترضح قـ ارچ  میدرک :  ضرع  مهدن ؟  شیامن  امـش  يارب  ار  (ص )  ادخ لوسر  يوضو  ـا  یآ ـر(ع :)  قا ما بـ ـ ما  ـ
درب و ورف  نآ  رد  ار  دوخ  تسار  تشم  ها  نآ گـ دز و  ـالاب  ار  شیاـه  نیتـسآ  سپـس  تشاذـگ  دوـخ  لـباقم  ار  نآ  تساوـخ و  دوـب , بآ 
تشاذـگ و دوخ  یناشیپ  يور  ار  شتـسد  درک و  بآ  رپ  اردوخ  تشم  سپـس  دـشاب  كاـپ  تسد  هک  نآ  طرـش  هب  تروص  نیا  هب  دومرف :

دیـش شیناشیپ کـ يالاب  تروص و  هب  راب  کـی  ار  دوخ  تسد  هاـگ  نآ  درک و  اـهر  شنـساح  فار مـ ـ طا ار بـه  نآ  و  هّللا ))  مسب   : )) تفگ
شتـسد قاس  يور  ار  دو  ـت خـ ـسد فک  تخیر و  دوخ  تسار  جنرآ  يور  تشادرب و  بآ  رپ  یتشم  درب و  ورف  ار  دوخ  پچ  تسد  دـعب 

شپچ جنرآ  يور  ار  نآ  تشادرب و  بآ  یتشم  دوخ  تسار  تسد  اب  هاگ  نآ  دـش  يراج  شناتـشگنا  كون  رب  بآ  هک  يروط  هب  دیـشک ,
ياپ ود  يور  رـس و  ولج  دش و  يراج  وا  ناتـشگنا  كون  رب  بآ  هک  يروط  هب  دیـش  ـتـش کـ ـسد قاس  يور  ار  دوخ  تسد  فک  تخیر و 

. درک حسم  شیوخ  تسار  تسد  تبوطر  هدنامیقاب  پچ و  تسد  تبوطر  اب  اردوخ 

 . نهیم

 . یتسود نهیم 

هب وا  هقالع  شا و  هدش  يرپس  نامز  رب  وا  نتسیرگ  تسا ,  ناسنا  يراوگرزب  زا  دنا ـ . هدش  دابآ  یتسود  نهیم  اب  اهروشک  ع :)   ) یلع ماما   ـ
 : تسا هدمآ  رطاوخلا  هیبنت  رد  تسا ـ .  نامیا  زا  نطو  نتشاد  تسود  هک  تسا  هدش  تیاور  شا ـ .  هنیرید  ناتـسود  نتـشادهگن  شنهیم و 

یتقو درک : ضرع  دـندوب ؟ هنوگچ  نایک  يد مـ ـ مآ ـتـی کـه  قو نابا ,  يا  دومرف : ترـضح  دـش , دراو  (ص )  ادـخ لوسر  رب  دیعـس  نب  نابا 
نیا ندینش  اب   ) دوب هدش  زبس  (( 17  )) نبزی ياه  فلع  گرب  و  (( 16  )) هکم يا عـلـف  ـه هـ تو دوب و بـ هدیراب  نانآ  رب  يدایز  ناراب  مدـمآ 

دوب و هداتـسیا  هروزح  رد  دوخ  هقان  رب  راوس  (ص )  ادـخ ربمایپ  تشگ ـ .  بآ  رپ  ناشیا  باحـصا  و  (ص )  ادـخ لوسر  نامـشچ  ناـنخس ) 
یمن نوریب  وت  زا  ارم  رگا  ییادـخ و  دزن  ادـخ  نیمز  نیرتـبوبحم  یتـسه و  ادـخ  نیمز  نیرتـهب  وت  هک  ادـخ , هب  دومرف : یم  هکم  هب  باـطخ 

هک راگنا  دـنا و  هدوبن  نکاس  اـیند  رد  ناـنآ  ییوگ  : ـ  ناـگدرم فصو  رد  ع ـ )   ) یلع ماـما  متفر ـ .  یمن  نوریب  دوخ  ياـپ  هب  نم  دـندرک ,
دندیسرت یم  نآ  زا  هک  ییاج  رد  دنتفگ و  كرت  دندرک  یم  تنوکس  نآ  رد  هک  ار  ییا  جـ ـت ,  سا هدو  نا بـ ـ ـش ـ یا يار  ـ ـس هتـسویپ  ترخآ 

رد دننک ـ . یمن  دمآ  تفر و  رگیدـکی  اب  ناگیاسمه  نوچ  دـنریگ و  یمن  سنااه  نطو  بـا  نا :  ـ گدر ـف مـ ـصو رد  نـیـز  دـندیزگ ـ . انکس 
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هک یسک  يارب  تسا  یلحم  دهدن و نـیـکـو  تیاضر  دوخ ) يارب   ) نآ ندوب  ارس  هب  هک  یسک  يارب  تسا  ییارـس  وکین  ایند  ایند : ـ  فصو 
همالع یمالـسا .:  روشک  زرم  دننازیرگ . نآ  زا  زورما  هک  تسا  یناسک  يادرف  یتخبـشوخ  هیام  ایند  هک  یتسار  هب  دنادن ! دوخ  لحم  ار  نآ 

ياـهزرم هن  تسا  هدـیقع  یمالـسا  روشک  زرم  دـیوگ .: یم  نینچ  یمالـسا  روـشک  زرم  حیـضوترد  هیلع ـ  یلاـعت  هّللا  ناوـضر  یئاـبطابط ـ 
تیود ای بـ نآ  یلصا  لماع  هک  یباعشنا  تسا ,  هدرک  یغلم  ار  یموق  باعشنا  ساسا  رب  عامتجا  لیک  مال تـشـ ـ ـسا يدادرارق .  ییایفارغج و 
قطانم فالتخاو  تیودـب  ینع  یـ ـل ـ  ما ود عـ نیا  ییایفارغج و  ناکم  تسیز و  طیحم  فالتخا  اـی  تسا و  يا  هفیاـط  يا و  هلیبق  یگدـنزو 

گنر اه و  نابزو  لیابق  اه و  هفیاط  هب  ناسنا  عون  باعشنا  یلصا  لماع  هریغ ـ  يزیخلصاح و  یکـشخ و  يدرـس و  یمرگ و  رد  ییایفارغج 
هب اه  ناسنا  زا  يا  هتسد  ره  هک  تسا  لماع  ود  نیمه  بجوم  هب  سپ  سـ تسا .  هدش  تباث  دوخ  ياج  رد  بلطم  نیا  هک  هدش  فلتخم  ياه 

نهیم ار  نآ  مان  هداد و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  نیمز  قطاـنم  زا  يا  هعطق  دـنا , هداد  ناـشن  یگدـنزرد  دوخ  زا  هک  یـشالت  شـشوک و  نازیم 
هب مکح  یناـسنا  ترطف  هک  تسا  یعیبط  ياـهزاین  دولوم  هچرگ  ناـیر  ـن جـ یا دـننک . یم  عاـفد  نآ  زا  دوخ  ناوت  ماـمت  اـب  دـنا و  هدراذـگ 

یگدـنز ینعی  ناسنا ,  ترطف  لصا  ياضتقا  اب  هک  تسا  رادروخرب  یتیـصوصخ  زا  لاح  نیع  رد  نکیل  دـنک , اه مـی  نآ  نتخاـس  فرطرب 
نآ تیوقت  یگتـسویپ و  مه  هب  هدنکار و  ياهورین پـ عامتجا  هب  ناسنا  تعیبط  هک  تسادـیپ  اریز  دراد , تافانم  هعماج ,  کی  رد  ناسنا  عون 
دوخ هتـسیاش  فدهو  هجیتن  هب  رتلماک  روط  هب  يراک  تد و هـمـ ـ حو ـن  یا اب  ات  دناوخ  یم  ارف  ندش ,  دحتم  ندـمآ و  مه  درگ  قیرط  زا  اه 

ماجنارس ناویح و  دعب  تابن و  هاگ  نآو  سپس  رصنع و  هب  ندش  لیدبت  يارب  زین  ـلـی  صا هدا  رد مـ ـت کـه  ـسا يریـس  نامه  نیا  و  دنـسرب ,
ار نآ  هک  ییگچراپکی  اما  دـناشک , یم  دوخ  هعماج  رد  یگچراـپکی  هب  ار  تلم  زین  ینهیم  یـضرا و  تاباعـشنا  دوش . یم  هدـهاشم  ناـسنا 
رد ـد و  یآ ـی  مرد ـگـر  ید هد  ـ نز ياهرکیپ  رگید  زا  ادج  يا  هدـنز  رکیپ  تروص  هب  نیاربانب ,  دزاس و  یم  ادـج  ینهیم  تاعامتجا  رگ  ـ یدزا

هتخیرگ یم  نآ  زا  هکدوش  یم  راتفرگ  یتتـشت  یگد و  ـنـ کار ناـمه پـ هب  دـتفا و  یم  رود  هب  تدـحو  یگچراـپکی و  زا  تیناـسنا  هجی ,  نـتـ
رگید اب  ناسنا  هک  دـنک  یم  ار  يراتفر  نامه  یعامتجا )  داـحآ  ینعی   ) دـیدج ياهدـحاو  رگ  ـ ید اـب  هتـساخون  دـیدج و  دـحاو  ره  تسا و 

ـن یا هاو بـر  زورما گـ اـت  اـیند  شیادـیپ  زاـغآ  زا  یخیراـت  دـتمم  هبرجت  هریغ  ورامثتـسا  یـشک و  هرهب  ینعی  دـنک , یم  یتسه  ياـه  هدـیدپ 
هدش ثعاب  هک  یتل  ـت عـ سا ـن  یا دوش . یم  هدافتسا  بلطم  نیمه  زین  میدروآ  هتشذگ  ياه  ثحب  نمـض  رد  هک  یتایآ  زا  تسا و  مـطـلـب 
نیا لاثما  نطو و  تیلم و  داژن و  هن  هدیقع و  ساسارب  ار  ـعـه  ما دـنک و جـ یغلم  ار  اهزیامت  اه و  یگدـنکارپ  تاباعـشنا و  نیا  مالـسا  تسا 

هدـیقع رد  كارتشا  ار  ثرا  ای  یـسنج و  يرادرب  هرهب  رد  كالم  زین  يدـنواشیوخ  ییوشاـنز و  دـننام  يروما  رد  یتح  دـهن , اـنب  اـهرایعم ,
يدروم چـیه  رد  مالـسا  تعیرـش  مینیب  یم  هک  تسا  نیا  بلطم  دـهاش  نیرته  بـ نطوو .  لزنم  الثم  رد  كارتشا  هن  تسا  هداد  رارق  دـیحوت 

ـت و ـسا دوخ  تمظع  جوا  رد  هک  هاگ  نآ  هک  تسا  هدرک  فظوم  ار  یمالـسا  هعماج  تسا و  هتفرگن  هد  ـ یدا ار نـ نامیا  هدـیقع و  عوضوم 
بولغم هک  مه  یناـمز  دوـشن و  ینید  یگدـنکارپ  فـالتخا و  شوختـسد  دراد و  اـپ  رب  ار  نید  دـشاب , یم  زازتـها  رد  نآ  يزوریپ  ـم  چر پـ

هک دراد  هفیظو  ناملـسم  درف  ره  یتح  دشوکب  هملک و  يال  ـ عا هار  رد  دراد و  هگن  هدنز  ار  نید  دنک  یعـس  ناوت  دح  رد  دشاب  یم  روهقمو 
رد یبلق و  هجوت  اب  تاداقتعارد  هک  بیترت  نیا  هب  ولو  ددنب  راک  هب  ار  نآ  دنز و  ـن چـنـگ  ید دراد بـه  تردـق  هک  اج  نآ  ات  یلاح  ره  رد 
ره رد  لاح و  ره  رد  هک  تسا  هدش  هداد  رارق  يا  هنوگ  هب  یمالسا  هعماج  هک  دوش  یم  مولعم  اج  نیا  زا  دشاب . هدوب  هراشا  اب  بجاو  لامعا 
ای دشاب  نایامن  هدنام ,  بقع  ای  هتفرـشیپ  بولغم ,  ای  دشاب  بلاغ  موکحم ,  ای  دشاب  مکاح  دـهد , همادا  دوخ  تایح  هب  دـناوت  یم  یترو  صـ

دنوادـخ تسا  بلطم  نیا  رگناشن  دزادرپ , یم  هیق  عوضوم تـ هب  هک  یتاـیآ  هژیو  هب  نآرق ,  ناوتاـن  فیعـض و  اـی  دـشاب  دـنمتردق  یفخم , 
هدش روبجم  هک  سک  نآ  رگم  تشاددهاوخ )  تخس  یباذع   ) دزرو رفک  اد  بـه خـ شندروآ ,  نامیا  زا  دعب  هک ,  ره  : )) دیامرف یم  لاعتم 
دیناو هک مـی تـ ییاج  ات  : )) دیامرف یم  و  دـینک )) هیقت  یعون  هب  نانآ  زا  هک  نیا  رگم  : )) دـیامرف یم  و  دراد )) نانیمطا  نامیا  هب  شبلق  یلو 

زج راهنیز , دیـسرتب و  تسوا ,  زا  ندیـسرت  قح  هک  هنوگ  نآ  ادخ  زا  دیا , هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  : )) دیامرف یم  و  دیـسرتب )) ادـخ  زا 
((. دیریمن ناملسم 
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 . نهیم زا  عافد 

نامیپ هب  امـش  سپـس  دـینکن , نوریب  ناتراید  زا  ار  رگیدـکی  دـیزیرم و  مه  نوخ  هک  میتفرگ  ناـمیپ  امـش  زا  هک  ماـگ  نآ هـنـ و   :. )) نآرق
دنا و هدیگنجن  نید  رد  امـش  اب  هک  نانآ  اب  ندیزرو  تلادع  ندرک و  یکین  زا  ار  امـش  ادخ  ((. )) دیتسه هاوگ  نآ  رب  دوخ  دیداهن و  ندرگ 

یتسود زا  ادخ  تقیقح  رد  دراد  تسود  دـننک  یم  راتفر  تلادـع  هب  هک  ار  یناسک  ادـخ  دراد  یمن  زاب  , دـنا هدـنارن  نور  ناتنیمزرـس بـیـ زا 
دنا هدرک  یتسدم  نا هـ ـتـ ند ـ نار نور  رد بـیـ دنا یـا  هدنار  ناتنوریب  دوخ  نیمزرـس  زا  دنا و  هدـیگنج  نید  ردامـش  اب  هک  یناسک  اب  ندـیزرو 
هاپـس هلمح  ربخ  هک  یماـگ  هـنـ ع ـ )   ) ما عـلـی ـ ما دوب ـ .)) دـهاوخ  ناراکمتـس  زا  دزرو  یتـسود  اـه  نآ  اـب  هکره  دراد و  یم  زاـب  ار  اـمش 
ناهن رد  زور و  بش و  نم  هک  دینادب  دندادن : ـ ناشن  دوخ  زا  یشبنج  اه  نآ  اما  دناوخ  ارف  مایق  هب  ار  مدرم  دینـش و  ار  رابنا  رهـش  هب  هیواعم 

اد اریز بـه خـ دیگنجب ,  نانآ  اب  دنگنجب  امش  اب  هک  نآ  زا  شیپ  متفگ :  امـش  هب  مدناوخ و  ارف  تعامج  نیا  اب  گنج  هب  ار  امـش  راکـشآ  و 
هب ار  گنج  راک  امـش  اـما  دـندش  بولغ  ـ مو راوخ  هک  نیا  رگم  دـنتفرگن  رارق  هلمح  دروم  ناـشکاخ  قمعرد  زگره  یموق  چـیه  هک  ـم  ـس قـ

جراخ ناتفرـصت  زا  امـش  ياه  نطو  ودـیدش  عقاو  یپایپ  تالمح  دروم  هک  ییاج  ات  دیتسـش , مه  يرای  زا  تسد  دـیداد و  هلاوح  رگیدـکی 
رد تفرگ ,  ترو  ـ ـص تیمکح  يارجام  زا  سپ  هک  نایجاح  هب  هیواعم ,  رادرـس  سیق ,  نب  كاحـض  موجه  زا  دـعب  ع )   ) یلع ماما  دـش ـ .

يرادـساپ دوخ  هناخ  زا  دـعب  ار  هناخ  مادـک  دو : ـ مر فـ تشذـگ ,  یمرانک  هشوگ و  رد  هک  یثداوح  اب  هلباقم  يارب  دوخ  باحـصا  کـیرحت 
يدرم زا  دراد  ترفن  لجوزع  دنوادخ  (ص :)  ادخ ربمایپ  تفر ـ . ؟  دیهاوخ  داهج  هب  نم  زا  دـعب  يریما  اوشیپ و  مادـک  اب  درک و  دـیهاوخ 

. دگنجن وا  دننک و  هلمح  وا  رب  شا  هناخ  رد  هک 

 . نطو تبرغ و 

يدـنمزاین و نطو  رد  گنن  هکلب  تسین ,  یگنن  تبرغ  رد  تبرغ ـ .  نطو ,  رد  يرادان  تسا و  نطو  تبرغ  رد  يرگناوت  ع :)   ) یلع ماما   ـ
هتوک و   ) ییاـج کـنت  زا  هاـگداز  هب  ندـیبسچ  تسا ـ .  تبرغ  نطو  رد  يدرخباـن  تسا  ییانـشا  تبرغ ,  رد  يدـنمدرخ  تسا ـ .  يراداـن 

یگدنز  ) دشک شود  رب  ار  وت  هک  تسا  يرهش  نآ  اهرهش  نیرتهب  تسین ,  رگید  رهـشزا  رتراوازـس  وت  يارب  يرهـش  چیه  تسا ـ .  یتمه ) 
 (. یشاب شیاسآ  هافر و  رد  نآ  رد  دنک و  نیمات  ار  وت 

. اه نطو  نیرتدب 

تینمااب و رگم  نطو  رد  تسین  يریخ  دنـشاب ـ . هتـشادن  شیاسآ  تینما و  شناـنکاس  هک  تسا  ینطو  اـه , نطو  نیرتدـب  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
زا شیپ  اه  برع  تیعـضو  فصو  رد  ع ـ )   ) یلع ماما  ینامداش ـ .  تینما و  اب  رگم  نطو  رد  تسین  يریخ  (ص :)  ادـخ ربماـیپ  یـشوخ ـ . 

ار نییآ  نید و  نیرتدـب  برع  تعاـمج  امـش  داتـسرف و  یحو  رب  نیما  ناـی و  ـ نا هب جـهـ هدـنهدرادشه  ار  (ص )  دـمحم دـنوادخ  تـثعب : ـ 
ادخ ياه  نیمزرـس  نایم  رد  لمج : ـ  گنج  زا  دعب  نایرـصب  شهو  رد نـکـ دـیدرب ـ . یم  رـس  هب  نیمزرـس  يارـس و  نیرتدـب  ردو  دـیتشاد 

رد يدب ,  رش و  مهد  هن  نامسآ و  زا  اه  نآ  نیرترود  تسا و  بآ  هب  اه  نیمزرـس  نیرتکیدزن  دراد  ار  كا  نیرت خـ كانیوب  امـش  نیمزرس 
رد ار  نانآ  هک  تسا  نیا  ناراکهنگ  رفیک  اـما  و  دـنک : ـ  یم  فیـصوت  ار  تماـیق  لاوحا  نآ  یط  هک  يا  هب  رد خـطـ تسامـش ـ .  نیمزرس 

نارطق و زا  ییاهسابل  و  دنز , هر  ـا گـ ها ار بـه پـ رس ) يولج  يوم   ) اه هیـصان  و  ددنبب , اه  ندرگ  هب  ار  اه  تسد  دروآدورف و  يارـس  نیرتدب 
تخس و شیامرگ  تسارود و  شیافرژ  هک  یشتآ  زا  دیسرتب  دنـشاب ـ . نازوس  غاد و  سب  یباذع  رد  دناشوپب  نانآ  رب  شتآ  زا  ییاه  هماج 
. ددرگ یمن  هدودز  یهودنا  چیه  دوش و  یمن  تباجا  ییاعد  چیه  نآ  رد  تسین و  یتمحر  چیه  نآ  رد  هک  تسا  ییارس  ون , هب  ون  شباذع 

 . هدعو
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 . تسا تسار  ادخ  هدعو 

ابیکش سپ ,  ((. )) دنراد او  یگدزباتـش  هب  ار  وت  دنرادن  نیقی  هک  یناسکادابم  تسا و  تسار  ادخ  هدعو  هک  شاب  ابیکـش  پـس ,   :. )) نآرق
اه نآ  میناریمب و  ار  وتای  میهد ,  یم  ناشن  وت  هب  میهد  یم  هدعو  نانآ  هب  هک  ار  اهزیچ  نآ  زا  یخرب  ای  تسا ,  تسار  ادـخ  هدـعو  هک  شاب 

ادخ هک  یتسار  هب  درک , یهاوخ  عمج  تسین  یکـش  نآ  رد  هک  يزور  رد  ار  مدرم  وت  ام , راگدرورپ  يا  ((. )) دنوش هدینادرگ  زاب  ام  دزن  هب 
هب ناد  ناگدرم بـ ای  دیدرگ  یم  هعطق  هعطق  نادب  نیمز  ای  دـندش  یم  ناور  نادـب  اه  هوک  هک  دوب  ینآرق  رگا  ((. )) دـنک یمن  هدـعو  فلخ 

هدروآ نامیا  هک  یناسک  ایآ  دراد  اد  هب خـ یگتـسب  روما  همه  هکلب  تسا ,  نینچ  هن  درک ) یمن  رثا  ناـنآ  رد  مه  زاـب  ) دـندمآ یم  رد  نخس 
هچ نآ  يازـس )   ) هب هتـسویپ  دنا  هدش  رفاک  هک  یناسکو  دروآ ؟ یم  هار  هب  ار  مدرم  مامت  اعطق  تساوخ ,  یم  ادخ  رگا  هکدنا  هتـسنادن  دنا ,

هدعو ادخ  يرآ ,  دسر  ارف  ادخ  هدعو  ات  دـیآ , یم  دورف  ناش  ـ یا ـه هـ نا ـک خـ یدز ـد یـا نـ ـسر نانآ مـی  هب  يا  هدـنبوک  تبیـصمدنا  هدرک 
راک مـی هب  ار  هدعو  نآ  امتح  دهد , يراک  ربارب  رد  شاداپ  هدعو  سک  ره  هب  دنوادخ  (ص :)  ادخ رب  ـ ما پـیـ دنک ـ .)) یمن  فالخ  ار  دوخ 

سک ره  هب  دنواد  خـ تسا ـ .  دازآ  هدعو  نآ  ندرکن )  یلمعای  ندرک ,  یلمع   ) رد دهد  رفیک  هدـعو  يراک  ربارب  رد  ار  سک  ره  ددـن و  بـ
لمع ای  ندرک  لمع  ) رد دهد , رفیک  هدعو  یلمع  لابق  رد  سک  ره  هب  دزاس و  یم  یلمع  ار  هدـعو  نآ  امتح  دـهد , يراکرب  شاداپ  هدـعو 

هب دـنوادخ  هچ  نآ  هب  تسا و  داـی  نیرتهب  نآ  هکدـیوش  دراو  ادـخ  داـی  رد  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما تسوا ـ .  اـب  راـیتخا  هدـعو  نآ  هب )  ندرکن 
هک یبوـخ  ریخ و  نآ  ادـخ , ناگدـن  يا بـ تسا ـ .  هدـعو  نیرت  تسار  ادـخ  هدـعو  هک  اریز  دـیروآ , يور  تسا  هداد  هدـعو  ناراـگزیهرپ 

ياج تسا  هتـشاد  رذح  رب  نآ  زا  دنوادخ  هک  یباذع  رـش و  نآ  دراذگ و  ورفار  نآ  یـسک  هک  درادن  نآ  ياج  تسا ,  هداد  هدعو  دنوادخ 
ناـیم رد  تساربـم و  شناگدـنب  رب  ندرک  متـس  زا  تسا و  تسار  شا  هدـعو  رد  هک  نآ  ناحبـس : ـ  يادـخ  فصو  رد  درادـن ـ . نتـساوخ 

 . تسا هدرک  راتفر  تلادع  هب  شناگدیرفآ 

 . تسا نید  هدعو 

هک یـسک  رب  ياو  دنک , هدعو  فلخ  دـهد و  هدـعو  هک  یـسک  ياو بـر  ـت ,  ـسا ـن  ید هد ,  ـ عو تسا ـ .  نید  هدـعو ,  (ص :)  ادـخ ربمایپ   ـ
نمؤم هدعو  وا ,) ندرگ  هب   ) تسا نید  نمؤم ,  هدعو  دنک ـ . هدعو  فلخ  دهد و  هدعو  هک  یـسک  رب  ياو  دنک , هدعو  فلخو  دهد  هدـعو 

ع  ) ما عـلـی ـ ما تسا ـ .  نآ  زا  رتمهم  ای  نید  دننام  دوش , یم  هداد  هک  يا  هدعو  تسا ـ .  دقن  نمؤم ,  هدعو  تسا ـ .  تسد  اب  نتفرگ  دننام 
مرتسبرد نم  يرارق  یب  زا  رتشیب  دـسرب  شدارم  هب  دوش و  حبـص  اـت  ما ,  هداد  يا  هدـعو  وا  هب  هک  شرتسب  رد  يدرم  هناـب  ـ ـش يرار  بـی قـ (: 

هدـعو فلخ  ثعاب  یعنام  ادابم  هک  نیا  سرت  زا  میآ و  نوریب  ما  هداد  وا  هب  يا کـه  هدـعو  نید  زا  دوش و  حبـص  منز  یم  شوج  هک  تسین 
ندرگ رب  ینید  ار  دوخ  هدعو  هک  میتسه  ینادنا  مـا خـ ـا(ع :)  ـضر ما  ـ ما تسین ـ .  ناراوگرزب  ياه  تلـصخ  زا  هدعو  فلخ  هک  اریز  دوش ,

ـ .  تسا وا ) ندرگ  هب   ) بجاو قح  کی  نمؤم ,  هدـعو  (ص :)  ادـخ ربماـیپ  درک ـ . نینچ  (ص )  ادـخ لوسر  هک  ناـنچ  مینیب ,  یم  شیوخ 
ییوج هناهب  ندناودرس و  اب  هیامورف  صخـش  هدعو  تسا  يروف  دقن و  , راوگرزب صخ  ـ ـش هد  ـ عو ع :)   ) ما عـلـی ـ ما تسا ـ .  شهد  هدعو , 

 . شاب هتشاد  دای  هب  هراومه )   ) ار دوخ  هدعو  تسا ـ .  ماجنارید  هدعو  زا  رتوکین  شوخ  يور  اب  یسک  ندرک  باوج  تسا ـ .  هارمه 

 . تسا یگدنب  ود  زا  یکی  هدعو 

نداد ماجنا  تسا  یگدنب  عون  کی  هدعو  دهد ـ . هدعو  هک  ینامز  ات  تسا  دازآ  دوش , یم  هتساوخ  يزیچ  وا  زا  هک  یسک  ع :)   ) یلع ماما   ـ
ـی با هـّللاد بـن  عـبـ تـسا ـ .  هدـعو  نداد  ماـجنا  هـب  يراـمیب  نـیا  زا  يدوـبهب  تـسا و  يراـمیب  هدـعو  تـسا ـ .  يدازآ  عوـن  کـی  هدـعو 

مهدـب ناشیا  هب  مت  ـ ـساو نآ چـه مـی خـ زا  يراد  ـقـ مو مدرک  يا  هلماعم  وا  اب  دوش  ثوعبم  (ص )  ادـخ لوسر  هک  نآ  زا  شیپ  ـا : ـس ـحـمـ لا
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زا دعب  مدرک  شومارف  مدوب  هداد  هک  ار  يا  هدعو  اما  مربب  شیارب  تسه  هک  اج  نا  ـمـ هرد ار  هدنامیقاب  نآ  هک  مداد  هدعو  نم  دـنام و  یقاب 
تسا زور  هس   , یتخادنا تمحز  هب  ارم  ناوج ,  يا  دومرف : تساج  نام  رد هـ ـبـر(ص )  ما مد پـیـ ـ ید مد  ـ مآ ـد  مآ مدا  ـه یـ بزور هس  تشذگ 
یلحم رد  و  مدرک ,  يا  هلماعم  ناشیا  اب  دوش  ثوعبم  (ص )  ربماـیپ هک  نآ  زا  شیپ  اـسیم : ـحـ لا ـو  با متـسه ـ .!  وت  رظتنم  اـج  نیا  رد  نم  هک 

 , ناوج يا  دومرف : ترضح  متفر ,  ناشیا  دزن  موس  زور  مورب  رارق  رس  تفر  مدای  دعب  زور  زور و  نآ  اما  متـشاذ  هد گـ ـ عو تر  ـ ـض نآاب حـ
هدـعو هرخـص  ياـج  رد  يدرماـب  (ص )  ادـخ لوـسر  ع :)   ) قداـص ما  ـ ما متـسه ـ .  اـجنیا  نم  هک  تسا  زور  هس  یتخادـنا ,  تمحز  هب  ارم 
لوسر يا  دـندرک : ضرع  باحـصا  دـیبات  یم  ترـضح  نآ  رب  یغاد  باتفآ  ییایب  ات  منام  یم  وت  رظتنم  اج  نیا  رد  نم  دومرف : تشاذـگ و 

ـ .  متـسیا یم  اج  نیمه  رد  تمایق  ات  دیاین  رگا  ما و  هتـشاذگ  هدعو  وا  اب  اج  نیا  رد  نم  دومرف : ترـضحدیورب  هیاس  هب  تسا  بوخ  ادـخ ,
اب دومرف : ترضح  مناد  یمن  مدرک :  ضرع  تفگ :  دنتفگ ؟ دعولا  قداص  ار  لیعامسا  ارچ  یناد  یم  دومرف : يرف  بـه جـعـ ـا(ع )  ـضر ما  ـ ما
يا هدعو  زگره  ع :)   ) یلع ماما  دوش ـ . هداد  تسین  هتـسیاش  هک  ییاه  هدعو  تسـشن .  وا  رظتنم  لاس  کی  ات  تشاذـگ و  يا  هدـعو  يدرم 

 . تسین وت  تسد  هب  نآ  ماجنا  هک  هدن  يا  هدعو  تردارب  هب  زگره  ع :)   ) قداص ماما  یتسین ـ .  نئمطم  دوخ  زا  نآ  ماجنا  هب  تبـسن  هک  هدن 
مرادـن دـیما  هچ  نآ  هب  هک  یلاـح  رد  مهد ,  هدـعو  وـت  هب  هنوـگچ  هدـب : ـ  هدـعو  نـم  هـب  درک : ضرع  هـک  يدرم  هـب  ع ـ )   ) مظاـک ماـما   ـ

 !. مراودیما نادب  هچ  نآزا  مرتراودیما 

 . هدعو فلخ  شهوکن 

يزیچ هک  تسا  ضوغبم  رایـسب  دنوادخ  دزن  دیهد  یمن  ماجنا  هکدـییوگ  یم  يزیچ  ارچ  دـیا , هدروآ  نام  ـ یا ـی کـه  نا ـ ـس يا کـ  :. )) نآرق
 (: ع  ) قدا ما صـ ـ ما تسین ـ .  روصتم )  ) شیارب يا  هرافک  هک  تسا  يرذن  نمؤم  هدعو  (ص :)  ادخ ربمایپ  دینکن ـ .)) لمع  نآ  هب  دییوگب و 

هدرک هدعو  فلخادخ  اب  زیچ  ره  زا  لبق  دنک , هدعو  فلخ  هک  ره  اریز  تسین ,  روصتم )  ) شیارب يا  هرافک  هک  تسا  يرذـن  نمؤم  هد  ـ عو
هک یناـسک  يا  : )) دـیامرف یم  هک  اـج  نآ  تسا  لاـعتم  يادـخ  ـخـن  ـس ـن  یا ـت و  ـسا هداد  رارق  وا  ینمـشد  مشخ و  ضرعم  رد  ار  دوخ  و 
هک راهنز  رتشا : ـ  کلام  هب  رصم  يرادناتـسا  نامرف  رد  ع ـ )   ) یلع ماما  دیهد ـ .)) یمن  ماجنا  هک  دییوگ  یم  يزیچ  ارچ  دیا , هدروآ  نامیا 
هب یهد و  هدـعو  مدرم  هب  ای  یهد  هولج  تسه  هچ  نآ  زا  شیب  اردوخ  ياهراک  اـی  يراذـگ  دو مـنـت  تیعر خـ رب  تیاـه  یکین  رطاـخ  هب 

و  ) قـح رو  نـ هک مـی کـنـی ,  ییاـهراک  نداد  هوـلج  گرزب  دـنک و  یم  رجا  یب  ار  ناـسحا  نداـهن ,  تنم  اریز  ینکن ,  تا عـمـل  هد  ـ عو
ضوغبم رایـسب  دنوادخدزن  : )) دیامرف یم  لاعتم  يادـخ  دوش  یم  مدرم  ادـخ و  مشخ  ثعاب  هدـعو ,  نتـسبن  راک  هب  درب و  یمار  تقیقح ) 

نادب هک  دشاب  نآ  شتین  دهد و  يا  هدعو  شردارب  هب  ناسنا  هاگره  (ص :)  ادـخ ربمایپ  دـینکن ـ .)) لمع  نآ  هب  دـییوگب و  يزیچ  هک  تسا 
دـشاب نیا  شتین  دهد و  يا  هدعو  یمدآ  هک  تسین  نیا  هدعو  فلخ  تسین ـ .  وا  رب  یهانگ  , درواین اج  هب  ار  هدعو  دنکن و  افو  اما  دـنک  افو 

دشاب . هتشادن  ار  نآ  ماجنا  دصق  دهد و  يا  هدعو  ناسنا  هک  تسا  نآ  هدعو  فلخ  هکلب  دنک , افو  نادب  هک 
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اه نآ  هب  هک  ـتـیـد  ـس ـمـا هـ ـش نیا  دننک  یم  رکف  اه  نآ  اریز  دینک , لمع  نآ  هب  دـیداد  يا  هدـعو  ناکدوک  هب  هاگره  ع :)   ) مظا ما کـ ـ ما  ـ
 (: ع  ) یلع ماما  دیآ ـ . یمن  مشخ  هب  زیچ  چیه  يارب  دریگ , یم  مشخ  ناکدوک  نانز و  يارب  هک  يا  هزادنا  هب  دـنوادخ  دـیهد و  یم  يزور 

 . تفگ یمن  درک  یمن  لمع  نادب  هک  ار  هچ  نآ  درک و  یم  لمع  نادب  هک  تفگ  یم  يزیچ  متشاد  ینید  يردارب  هتشذگ  رد 

. زردنا

 . لد تایح  رد  زردنا  شقن 

دـیراد و اه  هنیـس  رد  هک )  اه  يرامیب  زا   ) هچ نآ  يارب  ییافـش  دـمآ و  يزردـنا  ناتراگدرورپ  بناـج  زا  امـش  يارب  مدرم ,  يا   :. )) نآرق
هیام اهزردـنا  نادرگ ـ .  هدـنز  زردـنا  اب  ار  تلد  دوخدـنزرف : ـ  هب  زردـنا  ماقم  رد  ع ـ )   ) یلع ماما  نانمؤم ـ .))  يارب  یتمحر  ییامنهار و 
هویم دور ـ . یم  رانک  تلفغ  هدرپ  هک  تساهزردنا  اب  تساه ـ .  لد  هدـنهدالج  و  اه , ناج  شخب  لقیـص  اهزردـنا  تساه ـ .  لد  یگدـنز 

 . تسا يرادیب  زردنا ,

 . یهاوخزردنا

یناوخ یم  زامن  هاگره  تساوخ : ـ  يدنپ  ترضح  نآ  زا  هک  يدرم  هب  (ص ـ )  ادخ ربمایپ  زردنا ـ . تسا  يا  هیده  بوخ  ع :)   ) یلع ماما   ـ
مدرم تسد  رد  هچ  نآ  زا  زیهرپب و  دوش  نآ  زاوت  یهاوخرذـع  بجوم  هک  يراـک  زا  دـنک و  یم  عادو  زاـمن  اـب  هک  ناوخ  یـسک بـ ناـنوچ 

نادرگم و کـش  هب  لیدـبت  ار  دوـخ  نیقی  دوـمرف : ترـضح  دـهد , زردـناار  وا  اـت  تساوـخ  ع )   ) یلع زا  رم  عـ ریگرب ـ . عـمط  مشچ  تسا 
ینک و میـسقت  يرذگرد و  ینک و  اطع  هک  تسوت  هرهب  يزیچ  نآ  اهنت  ایند  زا  هک  نادب  هدـم و  رارق  قح  ار  تنامگ  لهج و  هب  ار  تش  ـ ناد

ایند دومرف : ترـضح  هد  هاتوک  يدـنپ  ار  ام  : درک ضرع  ع )   ) یلع ماـما  هب  یـصخش  يزاـس ـ .  شا  هدوسرف  یـشوپب و  يراد و  اور  يربارب 
هدر یـسات نـکـ ناتربمایپ  شور  هب  زونه  هک  یلاح  رد  دـشاب , امـش  يارب  یتحارو  شیاسآ  اـجک  رفیک  ـش  مار دراد و حـ باـسح  شلـالح 

. دیتسین دنسرخ  دنک  یم  هدنسب  ار  امش  هچ  نآ  هب  دراد و  یم  او  یشکرس  هب  ار  امش  هکدییوج  یم  يزی  چـ ـد ؟ یا

. اه هدنهدزردنا  عاونا 

هک نک  لمع  نانچ  سپ ,  هاتوک  مه  تسا و  زارد  مه  راـگزور  هک  اریز  ریگب , نآ  مدرم  راـگزورزا و  ار  دوخ  زرد  ـ نا ع :)   ) ـم ظا ما کـ ـ ما  ـ
 (: ع  ) ما عـلـی ـ ما تسا ـ .  گرم  ظعاو , نیرتهب  (ص :)  ادخ ربمایپ  یـشاب ـ .  رتراودـیما  شاداپ  نیا  هب  ات  ینیب  یم  ار  تلمع  شاداپ  ییوگ 
دنپ اروا  اه  هبرجت  هک  تسا  یسک  دنمدرخ  دنوش ـ . یم  هدرب  ناشیاهروگ  يوس  هب  هدایپ  دینیب  یم  هک  دنتسه  یناگدر  مـ ـظ , عاو ـن  یر بـهـتـ

هبرجت نادنمدرخ ,  يارب  يدـنپ ـ .  يا  هبرجت  ره  رد  تسا و  یتربع  یهاگن  ره  رد  دـهد ـ . دـنپار  وت  هک  تسا  نآ  هبرجت ,  نیرتهب  دـهد ـ .
تربع اب  ار  وا  درادب , تسود  ار  يا  هدنب  دنوادخ  هاگره  دوش ـ . رادنتشیوخ  , دریگ دنپ  اه  تربع  زا  هک  ره  یفاک ـ .  تسا  يدنپ  نانآ  ياه 

 , تسا ربخ  یب  نادان و  هک  یـسک  يارب  تسا و  ظعاو  نیرتهب  دشاب , اناد  هک  یـسک  يارب  نیا  تسا و  تمایق  ییاهن  فده  دـهد ـ . دـنپ  اه 
ياهرادش اب هـ دیزرمآ و  تربع  ناشخرد  ياه  هناشن  زا  دیریگ و  دـنپ  دـنمدوس  ياه  تربع  زا  ادـخ , نا  ـ گد يا بـنـ تربع ـ .  هیام  نیرتهب 

وزرآ ياه  هتـشرو  هدر  ناز کـ ـ یوآ ار  ـمـا  ـش گرم  ياه  لاگنچ  ییوگ  هک  اریز  دیوش , دنم  هرهب  اهزردنا  يروآدایزا و  دـیتسیا و  زاب  اسر 
ـ . دشابن نیبشوخ  راگزور  هب  دمهفب , ار  هنامز  ياهدنپ  هک  ره  تسا ـ .  هدروآ  موجه  امش  رب  كانتشحو  ياهدماشیپ  هدش و  هدیرب  امـش  زا 
رد  ) دـهددنپ ار  وت  اـما ) دورب   ) هچ نآ  وت  لاـم  زا  تسا ـ .  هدـیمهفن  ار  هناـمز  ياهدـنپ  دـشاب , شوخلدو  نیبـشوخ  راـگزور  هب  هک  یـسک 
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درک و يروآدای  نانآ  هب  ایند  دریگ  دـنپ  هک  یـسک  يارب  تسا  دـنپ  يارـس  ایند  انامه  ایند : ـ  ـف  ـصو رد  تسا ـ .  هتفرن  فک  زا  تقیقح ) 
: ـ  مالسا فیصو  رد تـ دنتفریذپ ـ . ار  شدنپ  ناشیا  داد و  دنپ  ار  نانآ  دندرک , قیدصت  ناشیا  دادرب و  ار خـ نا  ـ نآ ـد , ند روآدا شـ نا یـ ـشـ یا

. دریگ دنپ  هک  یسک  يارب  تسا  تربع  هیام  دهاوخب و  هک  یسک  يارب  تسا  شنیب  ببس  و 

 . تسا يدنپ  يزیچ  ره  رد 

یم يدنپ  يزیچ  ره  زا  كریز ,  ناسنا  تسا ـ .  یتربع  دنپ و  نازومآدنپ ,  نادـنمدرخ و  يارب  يزیچره  رد  هک  یتسار  هب  ع :)   ) یلع ماما   ـ
زا هکدیـشرلا  نوراه  هب  دوخ  همان  رد  ع ـ )   ) مظاک ما  ـ ما تسا ـ .  یتربع  يزیچ  ره  رد  وا  يارب  دـشاب , هتـشاد  يا  هشیدـنا  هک  ره  دزومآ ـ .

 . تسا یتظعوم  دنپ و  نآ  رد  هک  نیا  رگم  دنیبب  ار  نآ  وت  مشچ  هک  تسین  يزیچ  چیه  : ـ  دوب هتساوخ  هظعومو  دنپ  ترضح  نآ 

. دنپ نیرتاسر 

هب نتسیرگناهدنپ  نیرتاسر  ع :)   ) یلع ما  ـ ما تسادخ ـ .  باتک  ناتساد ,  نیرتهب  دنپ و  نیرتاسر  نخـس و  نیرت  تسار  ع :)   ) قداص ماما   ـ
ـ .  تسا ناگدرم  ياه  هاگمارآزا  نتفرگ  تربع  اهدنپ  نیرتاسر  تسا ـ .  ناردام  ناردپ و  تشونرـس  زا  نتفرگ  سرد  ناگدرم و  هاگمارآ 

وت هب  هک  ییاه  یگدنکارپ  اه و  ییادج  زا  دـهد و  یم  ناشن  وت  هب  هک  یلاوحا  ینوگرگد  زا  رگا   , تسایند وت  يارب  وگد  ـن پـنـ یر ـ تا ـ یو گـ
تحیـصن زا  رترثؤم  یظعاو  چیه  تسا ـ .  هدادن  زردنا  نآرق  نیا  نوچ  يزیچ  هب  ار  سک  چیه  كاپ  دـنوادخ  يریگدـنپ ـ .  دـهد , یمربخ 

ـد, هد ار پـنـد  ـمـا  ـش دـیاب  میاه ,  مادـنا  نتفرگ  مارآ  منامـشچ و  ندوب  مهرب  نم و  نداتفا  تکرح  زا  دوخ : ـ  تداهـش  زا  شیپ  تسین ـ . 
. دنرتزومآدنپ ینتفریذپ ,  نخس  ره  زا  غیلب و  راتفگ  ره  زا  نازومآ ,  تربع  يارب  اهنیا  هک  ار  ـ یز

. دنوادخ ياهزردنا 

ورف ناراگزیهرپ  يارب  يزردنا  زین  دنا و  هدوب  امش  زا  شیپ  هک  یناسک  زا  ییاه  ناتساد  رگنـشور و  یتایآ  امـش  يارب  هنیآ  ره  و   :. )) نآرق
داد و زردنا  امش  هب  شیوخ  مایپ  اب  دیشخب و  دوس  ار  امـش  دوخ  زردنا  اب  هک  ییادخزا  دینک , اورپ  سپ ,  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما میداتـسرف ـ .)) 

دنوادـخ نایب  زا  دـیرازگب ـ . ار  وا  تعاط  قح  دـیروآ و  رد  وا  یگدـنب  تدابع و  هب  ار  دوخ  ياه  ناج  سپ ,  داهن  تنمامـش  رب  شتمعن  اـب 
. دیریذپب ار  ادخ  تحیصن  دیریگ و  دنپ  ادخ  ياهزردنا  زا  دیوش و  دنم  هرهب 

 (. ع  ) یسیع ياهزردنا 

نم دیتسرپب و  تسا  راگدرورپ شـمـ نم و  راگدرورپ  هک  ار  ادخ  هک )  نیا   ) متفگن يدوب  هداد  منامرف  وت  هچ  نآ  زج  نانآ  هب  نم   :. )) نآرق
 ((. یهاوگ يزیچ  ره  رب  وت  یتشگ و  ناش  هدیقع  نابهگن  دوخ  وت  يدناریم ,  ارم  نوچو  مدوب  هاوگ  ناشیارب  مدوب  ناشنایم  رد  هک  ینامز  ات 
نایم هک  نانآ  اشوخ  دنریگ ـ . یم  رارق  تمحر  دروم  تمایق  زور  رد  هک  دننانآ  رگیدکی ! هب  ناگدننک  محر  لاح  هب  اشوخ  ع :)   ) یس عـیـ  ـ

زور رد  هک  دـننانآ  تسا !  كاپ  ناشیاهلد  هک  ناـنآ  اـشوخ  دـنبرقم ـ . تماـیق  زور  رد  هک  دـننانآ  دـنزاس ! یم  رارقرب  یتشآو  حلـص  مدرم 
نا ـ گد يا بـنـ دنا ـ . یهاشداپ  ياهتخت  ثراو  تمایق  زور  رد  هکدـننانآ  ایند ! رد  نانتورف  لاح  هب  اشوخ  دـننک ـ . یم  رادـید  ار  ادـخ  تمایق 

ناگدنب يا  دینک ـ . ؟ یمن  شنزرس  دیراد  شیوخ )  يدب  هب   ) نیقی هک  نآ  اب  ار  دوخو  دینک  یم  شنزرـس  نامگ  ساسا  ار  ار بـ مدر  مـ بـد ,
؟ دییادز یمن  ناتیاه  لدزا  ار  یصلاخان  هنیک و  اما  دینکفا , یم  ریز  هب  رس  دیشوپ و  یم  هاتوک  ياه  نهاریپ  دیشارت و  یمار  ناتیاهرـس  ایند ,

ناشنوردودـیآ یم  شوـخار  هدــننیب  ناـشنور  ـت کـه بـیـ ــسا ـتـه  ــسارآ يا  ـ هرو ـت گـ یا ـکـ حا ـمـ ــش ـت  یا حـکـ ـیـا , ند نا  ـ گد يا بـنـ  ـ .
هب هک  تسا  غارچ  تیاکح  تقیقحرد  امـش  تیاکح  ایند , ناگدـن  يا بـ ناهانگ ـ .  اهاطخ و  زا  هدـنکآ  و  تسا ,  ناگدرم  ياـه  ناوختـسا 
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اـملع و سلاـجم  هب  ار  دوخ  ندرک ,  زیخ  هنیـس  اـب  هدـش  رگا  یتـح  لیئارـسا ,  ینب  يا  دـنازوس ـ . یم  ار  شدوخ  اـما  دـهد , یم  روـن  مدرم 
یم هدنز  دنت  ناراب  ابار  هدرم  نیمز  هک  هنوگ  نامه  دنک , یم  هدنز  تمکح  رون  اب  ار  هدرم  ياه  لد  دنوادخ  هک  ار  ـ یز دیناسرب , نادنمشناد 
هانگ زا  يرابکبس  هیام  وکین و  یشمارآ  نآ  هک  یشوماخ  داب  امـش  رب  سپ  تسا  یگرزب  تمکح  ییوگ  مک  لیئارـسا ,  ین  يا بـ دنادرگ ـ .
یم هدوهیب  ددـنخ و  یم  اـجیب  هکار  یـسک  دـنوادخ  هک  یتسار  هب  تسا  ییابیکـش  نآ  باـب  هک  اریز  دـیزاس , مکحم  ار  شناد  باـب  تسا 

, دـینک مرـش  ادـخ  زا  ناهن  رد  سپ  دراد  یم  تسود  تسین  لفاغ  شیوخ  تیعر  زا  ناـپوچ  نوچ  هک  ار  يرادـمامز  دراد و  نمـشد  ددرگ 
نتفر نایم  زا  اب  هک  نآ  زا  شیپ  سپ ,  تسا  نمؤم  هدـشمگ  هنامیکح  نخـس  هک  دـینادب  دـیراد و  یم  مرـش  مدرم  زا  اراکـشآ  هک  نانچمه 

ار نانآ  اب  ندرک  هزیتس  راد و  گرزب  دنراد  هک  یشناد  رطاخ  هب  ار  نادنمـشناد  روش , ـ ناد يا  دیبایرد ـ . ار  نآ  دورب , نیب  زا  نآ  ناگدنیوگ 
يا زومایب ـ . ناشملع  نادرگ و  کیدزن  دوخ  هب  ار  نانآ  هکلب  نارم  تدوخ  زا  اـما  رامـش , ریقح  ناـشینادان  ببـس  هب  ار  نا  ـ نادا نکاـهر و نـ

, روشناد يا  يوش ـ .  یم  تساوخزاب  نآ  زا  هک  تسا  یهانگ  نانوچ  ییاینرب ,  شرکـش  هدـهع  زا  ناد کـه هـر نـعـمـتـی کـه  بـ رو , ـ ـش ـ ناد
يراـتفرگ جـنر و  روشناد , يا  يوش ـ .  یم  تازاـجم  نآ  اـب  هک  تسا  يرفیک  هلزنم  هب  ییاـینرب  شا  هبوت  سپزا  هک  یهاـنگ  ره  هک  نادـب 

 . نک هدامآ  اه  نآ  يارب  اردوخ  دنـسر  رد  وت  رب  ناهگان  هک  نآ  زا  شیپ  سپ  دنریگ  یم  ارف  ار  وت  یک  یناد  یمن  هک  تسا  شیپ  رد  ییاه 
تـسا هت  ـ فر را  ـش کـنـ ها ـگـ مر ـ ـش يور  زا  شا  هماج  دنیبب  درذگب و  دوخ  ردارب  هب  امـش  زا  یکیرگا  منیبب  دـییو  بـگـ دو : ـ  نارا خـ بـه یـ  ـ

شنارای دـینک ! یم  شرتنایرع  هکلب  هن ,  دومرف : دـنا  ـ ـشو ار مـی پـ نآ  دـندرک : ضرع  شدـناشوپ ؟  یم  ای  دـنز  یم  راـنک  رتشیبار  نآ  اـیآ 
بیع اهامش  زا  یکی  هک  تسا  نیا  روظنم  دومرف : تسیچ ؟  روظنم  هّللا ,  حور  يا  دندرک : ضرع  سپ  تسا  هدز  یلثم  ناشیارب  هکدنتـسناد 

هک مزومآ  یمن  ناتملع  دیوش , اناد  ات  مزومآ  یم  ملعامـش  هب  نم  میوگب :  ناتیارب  ار  یتقیقح  دناشوپ ـ . یمن  ار  نآ  دـنیب و  یم  ار  شردارب 
اب رگم  دـیباین , تسد  دـیراد  وزرآ  هچ  نآ  هب  دوخ و  ياـه  سوه  كرت  اـب  رگم  , دیـسرن دـیهاوخ  هچ  نآ  هب  زگره  امـش  دـیوش  دنـسپدوخ 

هدننک هاگن  ندنکفا  هانگ  هب  يارب  نیمه  دناشفا و  یم  اه  لدرد  شهاوخ  رذب  نآ  هک  هاگن  زا  را  ـهـ نز دیراد ـ . شوخان  هچ  نآ  رب  ییابیکش 
نانوچ مدر  ياه مـ بیع  هب  دـهدن  ياج  شا  هدـید  هاگن  رد  ار  شلد  دـهد و  رارق  شلد  رد  ار  دوخ  هدـید  هک  یـسک  اشوخ  تسا ـ .  یفاک 

الب و یب  و  راتفرگ , هدزالب و  ـد : نا ـتـه  ـسد ود  تقیقح  رد  مدرم  دـیرگنب  نامالغ  تلاح  اب  ناـنآ  ياـه  بیع  هب  هکلب  دـیرگنم , ناـگجاوخ 
کی ره  دینک ؟ یمن  مرش  ادخ  زا  لیئارسا ,  يا بـنـی  دییوگ ـ . ساپس  ار  ادخ  تیفاع ,  رب  دینک و  محر  هدزالب  هب  سپ  يراتفرگ  زا  هدوسآ 

هزادنا هب  یمارح  همق  هک  نیا  زا   ( صخش نیمه   ) اما دریگرب , نآ  زا  كاشاخ  هک  هاگ  نآ  رگم  دبای , یمن  اراوگ  ار  دوخ  یندیشون  امـش  زا 
ناتنادنواش ـ یو هب خـ دینک و  ماحرا  هلـص  تسا :  هدـش  هتفگ  امـش  هب  تاروت  رد  هک  ـد  یا هد  ـنـیـ ـش مـگـر نـ دراد ! ـی نـ کا دـعلبب بـ یلیف  هدام 

تسا هدرک  غیرد  امـش  زا  هک  یـسک  هب  دی و  رارقرب کـنـ دنویپ  تسا ,  هدیرب  امـش  زا  هک  یـسک  اب  میوگ :  یم  امـش  هب  نم  و  دیهد ؟ شاداپ 
امش اب  هک  یسک  اب  دییوگ و  مالس  دهد , یم  مانشد  ار  امش  هک  یسک  هب  یبوخ کـنـیـد و   , تسا هدرک  يدب  امش  هب  هک  نآ  هب  دینک و  اطع 
امـش يرادرکدـب  زا  دـیراد  تسود  هک  نانچ  دـیرذگرد , تسا  هدرک  متـس  امـش  هب  هک  یـسک  زا  دـیزرو و  فاصنا  دزرو , یم  تموصخ 

رب شنارابو  دبات  یم  امـش  دب  رب نـیـک و  دنوادخ  باتفآ  هک  دینیب  یمن  ایآ  دیریگ  تربع  امـش  هب  تبـسن  دنوادخ  تشذـگ  زا  , دـنرذگرد
 , تسا هدرک  یکین  امش  هب  هک  نآ  هب  زج  دیشاب و  هت  ـ ـشاد ـت نـ ـسود ار  دوخ  رادتـسود  زج  امـش  رگا  دراب ؟ یم  امـش  راگهنک  راکوکین و 

دنراد یتلیضف  هن  هک  زین , نادرخبان  دیراد ؟ نارگید  رب  یتلیضف  هچ  سپ  دینکن , اطع  تسا  هدرک  اطع  امـش  هب  هک  نآ  هب  زج  دینکن و  یکین 
هدرک يدب  امـش  رب  هک  یـس  هب کـ دیـشاب , ادخ  ناگدیزگرب  ناتـسود و  دیهاوخ  یمرگا  اما  دـننک  یم  ار  اهراک  نیا  یتیارد ,  درخ و  و نـه 

ارم هتفگ  دینک , مالس  تسا ,  هدنادرگ  يور  امش  زا  هک  یسک  هب  دیرذگرد و  تسا  هدرک  متـس  امـش  هب  هک  یـسک  زا  دینک و  یبوخ  تسا 
نآ رد  امش  ياه  لد  ناتمیوگب :  قح  بـه  دیشاب ـ . هدیمهف  ینایاناد  ات  دیدنب , راک  هب  ار  ما  هیصوت  دیراپس و  شوگ  هب  ار  مشرافسو  دیونـشب 
جنگ سپ ,  تساه  نآ  قاتـشم  ناش  ياهناج  دنراد و  تسود  ار  دوخ  لاوما  مدرم  هک  تسور  نیمه  زا  تسامـش و  ياه  جـنگ  هک  تساج 
هدنب ناتمیوگب ,  قح  بـه  دنراد ـ . یـسرتسد  نادب  نادزد  هن  دروخ و  یم  ار  اه  نآ  هنایروم  دیب و  هن  هک  اج  نآ  دیهن , نامـسآ  رد  ار  ناتیاه 
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یتسودادخ و نینچمه  دنیزگ  یم  رب  يرگید  رب  ار  اه  نآ  زا  یکی  مرجال  دنک و  تمدخ  ار  دنوادخ  ود  دناوت  یمن  دشوکب , مه  هزادنا  ره 
دنیزگربدوخ و شناد  رب  ار  شیایند  هک  تسا  يدنمشناد  درم  مدرم ,  نیرتدب  ناتمیوگ ,  بـه حـق بـ دوش ـ . یمن  عمج  امـش  رد  یتسودایند 
, دناشک یهارمگ  ینادرگر و  ار بـه سـ مدرم  دناوتب  رگا  یتح  دشوکب و  نآ  لیصحت  يار  ـد و بـ یآر نآ بـ رد پـی  دو و  ـیـا شـ ند راد  ـتـ ـسود
هب هک  یملاع  ره  شناد  نینچمه  دراد ؟ یلـصاح  ـه  چد ار نـمـی بـیـنـ نآ  هک  ییانیبان  يارب  دیـشروخ  رون  یگدرتسگ  دنک  یم  ار  راک  نیا 

دنرایـسب هچ  دنتـسین و  یندروخ  دـیفم و  اه  نآ  همه  اما  ناتخرد ,  ياـه  هویم  تسا  رایـسب  هچ  دـشخب  یم  يدوس نـ وا  هب  دـنکن  لـمع  نآ 
و تسین !  تنوکـس  لبا  نآ قـ ياج  همه  اما  نیمز ,  تسا  روانهپ  هچ  و  دـنرب ! یمن  هرهب  دـنناد  یم  هچ  نآزا  اه  نآ  همه  اما  نادنمـش ,  ـ ناد
هک نانامه  دیراد , هگن  نیغورد  نادنمشناد  رش )  ) زا ار  دو  خـ سپ ,  دشابن ! یندرک  رواب  نانآ  نانخس  همه  اما  نایوگ ,  نخس  دنرایسب  هچ 

ناوربا ریز  زا  ناـگرگ  نوچ  دـننکفا و  یم  ریز  هب  ار  دوخ  ياهرـس  ناـشناهانگ  اـهاط و  نداد خـ هولج  تسرد  يارب  دنـشوپ و  یم  هنیمـشپ 
؟ ریجنا لـظنح ,  هتوب  زا  و  دـیچ ؟ روگنا  راـخ , تخرد  زا  دوش  یماـیآ  تسا  فلاـخم  ناـشرادرک  اـب  ناـشراتفگ  دـنر و  شیوـخ مـی نـگـ

نا ـمـتـ یو بـه حـق بـگـ دیوگ ـ . تسار  دیوگب  ینخس  سک  ره  هک  تسین  نینچ  درادن و  قحانزج  يرمث  وگغورد  دنمـشناد  هتفگ  نینچمه 
ربکتم ناـسنا  لد  رد  دوش و  یم  ناداـبآ  نتورف  صخ  ـ ـش لد  رد  زین  تمکح  دـیور  یمن  گنـس  يور  دـیور و  یم  مرن  نیمز  رد  تعارز  , 
رتورف فقس  زا  ار  شرس  سک  ره  دنکشب و  شرـس  دیاس  فقـس  رب  اردو  ـر خـ ـس ره کـس  هک  دیناد  یمن  رگم  دوش  یمن  دابآ  شکندرگ 

ـد نادر ـش گـ نو ـ بز تسپ و  دنوادخ  دنکن , ینتورف  ادخ  يارب  هک  یسک  نینچمه  دهد  هانپ  اروا  در و سـقـف  ـه گـیـ یا نآ سـ ریز  رد  دریگ ,
ره دنا , نینچ  زین  اه  لد  دشاب  بسانم  یک  يار هـر خـیـ لسع بـ هک  تسین  نینچ  درب  الاب  ار  وا  دنوادخ  دنک , یگداتفاادـخ  يارب  هک  و هـر 

, دشاب لسع  يارب  بسانم )   ) یفرظ دناوت  یم  دشاب , هدیدنگن  ای  هدیک و  ـ ـش ـخـ نا هد یـ ـ یرد هک نـ ینامز  ات  کیخ  تسین  رورپ  تمکح  یلد 
هدرکن ناشتخـس  تمعن  یـشوخ و  هتخاسن و  ناش  هدولآ  عمط  هدـیردن و  مه  زا  ار  اه  نآ  تاوهـش  هک  یناـمز  اـت  دـنا , زین چـنـیـن  اـه  لد 

هب يا  هناخ  زا  هتسویپ  دتفا و  یم  هناخ  کی  رد  شتآ  هاگ )   , ) ناتمیوگب بـه حـق  دنشاب ـ . تمکح  يارب  بسانم )   ) یفرظ دنناوت  یم  , دشاب
ار شتآ  وـلج  تسخن  هناـخ  ناـمه  رد  هک  نیا  رگمدـنازوس  یمار  يرایـسب  ياـه  هناـخ  هـک  ییاـج  اـت  تیارـس مـی کـنـد  رگید  يا  هناـخ 
وا تسدوـــلج  رگا  تـــسخن ,  رگمتــــس ,  تـــسا  ناــــس  نیدــــب  دــــتفیبراکزا  شتآ  اــــت  نار کـنـنـد  ـ یو زا بـن  ار  نآ  ـد و  نر بـگـیـ
يا هتخت  بوچ و  تسخن  هناخ  رد  شتآ  رگا  هک  نانچمه  دنیوج  یـسات  وا  هب  نارگید  هک  دوشنادیپ  يرگمتـس  ياوشیپوازادعب  , دـنریگبار

دـنز و شین  ار  وا  اـت  دور  یم  شردارب  فرط  هب  هکدـنیبب  ار  يراـم  سک  ره  ناـتمیوگ ,  بـه حـق بـ دـنازوس ـ . یمن  ار  يزیچ   , تفاـی یمن 
هانگ شردارب  دنیبب  هک  ره  نینچمه  دنادب  اربم  وا  نوخ  رد  تکرـش  زا  ار  شدوخ  دـیابن  دـشکب , ار  وا  رام  درادـن و  رذـحرب  ار  دو  ردارب خـ

ار رگمتس  ولج  دناوتب  سک  ره  تس  ير نـیـ يو بـ ها  رد گـنـ تکرش  زا  دریگ , ارف  ار  وا  هانگ  ات  درادنرذحرب  نآ  تبقاع  زا  ار  وا  دنک و  یم 
شزاب دیز و  هدوسآامش  نایم  رد  هک  نیا  اب  دسارهب  رگمتـس  هنوگچ  دشاب , هدش  وا  ملظ  بکترم  هک  تسا  یـسک  نوچمه  دریگنو , دریگب 
رورغم هنوگچ  دنیآ و  هاتوک  دوخ ) يرگمتس  زا   ) نارگمتس هنوگچ  یلاح  نینچ  اب  دنزاسن , هاتوک  ار  شتسد  دنریگن و  ار  وا  ولج  دنرادن و 

ار نآ  ولج  دنیبب و  ار  متـس  ودنک  متـس  وگ  دهاو  هک خـ ره  منک و  یمن  متـس  دوخ  نم  دیوگب : امـش  زا  يدرف  هک  تسا  یفاک  ایآ  دندرگن ؟
تازاجم نانآ  هارمه  هب  زین  امـش  دسر  یم  الب  رفیک و  نارگمتـس  رب  ایند  رد  یتقو  ارچ  سپ  دـییوگ , یم  امـش  هک  دـشاب  نینچ  رگا  دریگن ؟

ساره زا  ار  امش  دنوادخ  هک  دیراددیما  هنوگچ  دب , نا  ـ گد يا بـنـ ياو بـر شـمـا  دیا ـ . ؟ هدرکن  متس  اه  نآ  دننام  هک  یلاح  رد  دیوش  یم 
نامیپ نانآ  دیرب و بـا  یم  نامرف  نانآ  زا  وا  تیـصعم  رد  دیـسرت و  یم  مدرم  زا  ادخ  تعاط  هار  رد  هک  یلاح  رد  دنادرگ  نمیا  تمایق  زور 

هب وا  ياج  هب  ار  ناگدـنب  هک  ار  یـسک  دـنوادخ  ناتمیوگب ,  قح  هب  دـینک ؟ یم  اـفو  اـه  نادـبو  دـیدنب  یم  ادـخ  ناـمیپ  اـب  فلاـخم  ياـه 
هب رد  شزرا  یب  یتوهش  تسپ و  ییایندرطاخ  هب  دب , ناگدنب  يا  ـمـا  ـش ياو بـر  دنادرگ ـ . یمن  نمیا  زور  نآ  سارهزا  دریگب , یناگیادخ 

بـه نا ,  ـتـ ــسر ـ پا ـیـ ند يا  ـمـا  ــش ياو بـر  دـیرب ـ .! یم  داـی  زا  ار  تماـیق  زور  ساره  دــینک و  یم  یهاـتوک  تـشهب  کـلم  ندروآ  تـسد 
شوخ ار  وا  تاقالمامـش  یتقو  دیراد ؟ یم  شوخان  ار  وا  رادید  دیزیرگ و  ادخ مـی  زا  یندش  مامت  یگدـنز  یندمآرـس و  هب  یتمعنرطا  خـ
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اب رادید  دشاب و  وا  رادید  راتـساوخ  هک  تسا  یـسک  رادید  راتـساوخ  تقیقح  رد  دنوادخ  دشاب ؟ امـش  رادـید  ناهاوخ  وا  هنوگچ  دـیرادن 
دیزیرگ گر مـی  زا مـ نآ کـه  لاح  مدرم  هن  دییادخ  ناتسود  دیرادنپ  یم  هنوگچ  درادن  شوخ  ار  وا  تاقالم  هک  دراد  شوخان  ار  یـسک 
نینچمه تسا  كاخ  ریز  رد  اهنیا  همه  هک  یلاح  رد  دشاب , شنفک سـفـیـد  وبشوخ و  شطونح  هکدوس  هچ  ار  هدرم  دیبسچ ؟ یم  ایند  هب  و 

يوس هب  یتقودشخب  یمن  يدوس  ار  امش  تسا ,  لاوز  یتسین و  هب  ور  شا  همه  اما  دنک  یم  يرگ  هولج  امش  مشچ  رد  هک  ایند  قرب  قرز و 
ینـشور اهرکیپ و  یگزیکاپ  دـیور , یمورف  روگ  یکیرات  رد  دـیوش و  یم  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  كاـخ  لد  رد  دـیور و  گر مـی  مـ

هک نـیا  اـب  ـد  یراد ـی  مر غار بـ ـیـد چـ ـشرو ـ خرو رد نـ ناتـسرپایند ,  يا  امـش  رب  ياو  دـیآ ـ ؟ یم  ناـتراک  هـچ  هـب  ناـتیاه  گـنر  ییاـبیزو 
هدش هتـشاذگ  امـش  رایتخا  رد  نیمه  يارب  هک  یلاح  رد  دیزورفا , یمنرب  غار  اه چـ یکیرات  رد  و  تسا ,  سب  ار  امـش  دیـشروخ  ییانـشور 
رما يارب  شناد  رون  زا  تسا و  هدش  تنامـض  امـش  يارب  ایند  هک  نآ  لاح  دینک , یم  هدافتـسا  ایندراک  يارب  ـش  ناد رون  زا  نینچمه  تسا ! 
یم هدامآ  ارایند  اما  تسا ,  ـت  سار تر  ـ خآ دییوگ : یم  تسا  هدش  هداد  امش  هب  نیمه  يارب  نآ  هک  یتروص  رد  دیریگ , یمن  هرهب  ترخآ 

ار امش  لامعا  هک  نیا  زا  نکیل  دنیب , یمو  دونش  یم  دنوادخ  دییو : دیزیرگ و مـی گـ یم  نآ  زا  اما  تسا ,  قح  گرم  دییوگ : یم  دینک و 
تسا یسک  زا  رتروذعم  دیوگ  غورد  هتسنادن  هک  نآ  اریز  دنک ؟ روابو  دونشب  ار  امش  ياهفرح  یسک  هنوگچ  دیـسرت  یمن  دنک  یم  هرامش 

يراوس و روتـسزا  رگا  هک  یتسار  نات ,  ـمـ یو بـه حـق بـگـ تسین ـ .  هتفریذپ  يرذع  یغورد  چیه  رد  هک  نیا  وگ  دـیوگ  غورد  هتـسناد  هک 
تموادم جنر  دنوشن و  مرن  گرم  يروآدای  اب  هاگره  دنا , نینچ  زین  اه  لد  دوش  یم  قلخ  جک  شکرس و  دنهدن , شتـضایر  دنـشکن و  راب 

کیرات كانتـشحو و  شنورد  دنزورفا و  غارچ  شماب  رب  هک  دوس  هچ  ار  کیرات  ـه  نا خـ دـنوش ـ . یم  نشخ  تخـسدنشکن و  ار  تدابع  رب 
رد دیبات و  ـ ـش بـ سپ ,  هرهب !  یبو  یهت  نآ  زا  ناتیاه  نورد  اما  دشاب , ناتیاه  ناهدرد  شناد  رون  هک  لصاح  ار چـه  ـمـا  ـش نینچمه  دشاب !
هک نآ  زا  شیپ  دیزاس  مرن  تمکح  اب  ار  شیوخ  تخس  ياه  لد  دیباتشب و  ناس  نیمه  هب  دیزورفا , غارچ  دوخ  کیرات  ياه  هناخ  نوردنا 

کمک نآ  لمح  رد  هک  یسک  درکدناوت  لمح  ار  نیگن  يا سـ ـ هرا ـه بـ نو چـگـ دنوش ـ . رت  تخس  گنـس  زا  دیآ و  هریچ  اه  نآ  رب  ناهانگ 
ـیـن کر ياه چـ هماج  دوش  هزیکاپ  هنوگچ  ای  دبلط ؟ یمن  شزرمآدنوادخ  زا  اه  نآ  يارب  هک  دزیرب  یـسک  ناها  هنوگچ گـنـ ای  دریگ ؟ یمن 
رد ندش  قرغ  زا  هنوگچ  ای  دزاس ؟ كاپ نـمـی  ار  اه  نآ  هک  یـسک  دوش  كاپ  ناهانگزا  هنوگچ  و  دـیوش ؟ ار نـمـی  نآ هـا  ـی کـه  ـس کـ

؟ دنکن جالع  ار  نآ  شـشوک  یعـس و  اب  هک  یـسک  دهرب  ایند  ياه  هنت  زا فـ هنوگچ  و  دور ؟ ایرد  هب  یتشک  یب  هک  یـسک  دـبای  تاجن  ایرد 
یمن دـنیب و  یمنار  نید  ياه  هناـشن  هک  یـسک  دور  تشهب  هب  هنوگچ  و  دـنک ؟ یم  رفـس  اـمنهار  یب  هک  یـسک  دـسر  دـصقم  هب  هنوگچو 

رد هک  یـسک  دنی  ار بـ دوخ  هرهچ  بیع  هنوگچ  و  درب ؟ یمن  نامرف  ار  وا  هک  یـسک  دـبای  تسد  دـنوادخ  يدونـشخ  هب  هنوگچ  و  دـسانش ؟
اب یتسود  هنوگچ  و  دشخبن ؟ وا  هب  دراد  هک  ار  هچ  نآ  زا  يرادقم  هک  یسک  دنادرگ  لماک  ار  دوخ  قیفر  اب  یتسود  هنوگچ  و  درگنن ؟ هنیآ 

هنوگ نامه  ناتمیوگب ,  بـه حـق  دهدن ـ . ؟ ماو  ودب  تسا  هتخاس  شیزور  ار  هچ  نآ  زا  یتمسق  هک  یـسک  دزاس  لماک  ار  دوخ  راگدرورپ 
ناهانگ و ابامـش  نینچمه  دـنز , یمن  یناـیز  چـیه  نادـب  را  ـن کـ یا دوش و  یمن  هتـساک  اـیرد  زا  يزیچ  اـیرد  رد  یتشک  ندـش  قرغزا  هک 
 ( تمیق ردق و   ) زا دـینز و  یمررـض  ناتدوخ  هب  هکلب  دـیناسر , یمن  وا  ـی بـه  نا ـ یز مک نـمـی کـنـیـد و  ادـخ  زا  يزیچ  دوخ  ياه  ینامرفان 
نآ هط  ـ ـساو شدو بـه  هکلب خـ دـهاکن , فاـتفآ  رونزا  دوش  ور  ریز و  باـتفآ  ریز  رد  هچ  ره  سک  ره  هک  ناـنچ  ـیـد و هـمـ ها دوخ مـی کـ

اب هک  دییامـش  نیا  هکلب  , دوش یمن  مک  وا  زا  يزیچ  ـد  هد يزور  دـنک و  اـطع  امـش  هب  هچ  ره  دـنوادخ  نینچمه  دوش , هدنزرـس  باداـش و 
تساناد سانشردق و  دنوادخ  هک  دیازفیب  يو  يزورو )  تمعن   ) رب درازگب  وا  رکش  هک  ره  دینام و  یم  هدنز  دینک و  یم  یگدنز  وا  يزور 

هک ار  یسک  راک  دیزاس و  یم  اه  هناخ  دیشوپ و  یم  هماج  دیروخ و  یم  يزور  دیریگ و  یم  مامتار  دزم  دب , نارودزم  يا  امـش  رب  ياو   ـ .
دیا هدرک  شهابت  هک  دوخ  راک  رد  دنک و  تساوخزاب  ـمـا  ـش زا  راکبحاص  هک  تسا  کیدزن  دیزاس ؟ یم  هابت  تسا ,  هتفرگدزم  هب  ار  امش 

زا ناـتیاه  تسد  دـهد  روتـسدو  دوـش  هدـنک  خـیب  زا  ناـتیاهندرگ  دـهد  نا  ـ مر دزا و فـ ـ ـس ناـتیاوسر  هک  دروآ  ناترـس  هـب  ییـالب  درگنب و 
ناراگزیهرپ و يارب  یتربع  ات  دـنزادنا  هار  رـس  ردو  دنـشکب  مکـش  يور  ار  ناتیاهرکیپ  اـت  ـر کـنـد  ما ها  نآ گـ ددر و  هدـیرب گـ شیاهدـنب 
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هک دییوگن  دوخ  هب  تسا  هدماین  امش  غارس  هب  زونه  گرم  هک  نیا  زا  رادرکدب , ياملع  يا  امش  رب  ياو  دیشاب ـ . ناراکمتس  يارب  يدیدهت 
نونکا مه  زا  سپ ,  تسا  هدـناچوک  ار  امـش  هدـمآ و  دورف  امـش  رب  گرم  ییوگ  هکاریز  دیـسر , دـهاوخن  اـه  يدوز  نیا  هب  ناـتیاه  لـجا 

دـییرگب و شیوخ  ناهانگ  اهاطخ و  رب  نونکا  مه  زا  دـیریگ و  متام  دوخ  يارب  کـنیا  مه  زا  دـینک و  ناتـشوگ  هزیوآ  ار  گرم )   ) توعد
 , ناـتمیوگب بـه حـق  دیباتـشب ـ . ناـتراگدرورپ  هاـگرد  هب  ندرک  هبوت  هب  دـیروآ و  مهارف  رفـس  گرب  زاـس و  دـیدنبرب و  راـب  کـنیا  مهزا 

رادایند نینچمه  درب , یمن  یتذ  اذ لـ نآ غـ زا  دراد  يدیدش کـه  درد  زا  اما  دنیب , یم  ار  ذیذل  بوخ و  كاروخ  رامیب  صخش  هک  نانچمه 
کشزپ هخسن  تاحیـضوت و  زا  رامیب  هک  نانچمه  دشچ و  یمن  ار  نآ  ینیریـش  درب و  یمن  تذل  تدابع  زا  تورث  لام و  هب  قشع  دوجو  اب 

نینچم هـ ددرگ , یم  راـت  هریت و  شرظن  رد  افــش  دروآ  یمداـی  هـب  ار  وراد  یخلت  نوـچ  اـما  درب , یم  تذـل  دراد  ـفـا  ــش دـیما  نآ  رد  هـک 
دای هب  ار  گرم  یناهگان  ندـمآ  دورف  هک  نیمه  اما  دـنرب , یم  تذـل  تسا  نآ  رد  هک  ییاه  تمعن  عاونا  ایند و  قرب  قرز و  زا  ناتـسرپایند 

هلیـسو هب  یـسک  اهنت  اما  دنرگن  یم  ناگراتـس  هب  مدرم  همه  ناتمیوگب ,  قح  بـه  دزاس ـ . یم  هابت  هریت و  اه  نآرب  ار  تذل  نآ  دـنروآ , یم 
نآ کـس اهنت  امش  نایم  زا  نکیل  دیزومآ , یم  تمکح  همهامش  نینچمه  دسانشب  ار  اه  نآ  لزانم  اهریسم و  دنک کـه  یم  یبایهار  اه  نآ 
دیمهفب و ار  نآ  هزم  ات  دینک  شدرآ  بوخ  دینک و  هزیکاپ  كاپ و  ار  مدـنگ  ناتـسرپایندامش ,  رب  ياو  ددـنب  شراک  هب  هک  دـبا  هار یـ ناد  بـ

قح هب  دـشخب ـ . دوس  امـش  هب  شا  هدـنیآ  دـینک و  ساـسحا  ار  نآ  ینیریـش  اـت  دـییالاپب  ار  ناـمیا  نینچمه  دوش , اراوگامـش  رب  شندروخ 
ار امش  شنارطق  يوب  دینک و  یم  هداف  ـتـ ـسا شرون  زا  نامگ  یب  دزوس  یم  نارطق  اب  کیرات  یبش  رد  هکدیبایب  ار  یغارچ  رگا  ناتمیوگب , 
نآ زا  امـش  عنام  نادب  وا  یتبغر  یب  دـیریگ و  ارف  دـیتفای  سک  ره  زا  ار  شناد  تمکح و  تسا  راوازـس  نینچمه  دراد , یمن  زابراک  نیا  زا 

نایاناد دننام  هنو  دیمه  ناشیدنا مـی فـ راوتـسا  نانوچ  هن  دـیزرو و  یم  درخ  نامیکح  نوچ  هن  ای , ـ ند نا  ـ گد يا بـنـ ـمـا  ـش ياو بـر  دوشن ـ .
خیب و زا  ار  امشایند  هک  تسا  کیدزن  دییاقآ  راوگرزب و  ناگدازآ  دننام  هن  دیتسه و  شا )  هجاوخ  زا   ) ناسرت ناگدنب  نوچ  هن  دیناد و  یم 

دنارب ار  امش  لابند  زا  ملع  دنریگب و  ار  ناتیاه  هیصان  ناتناهانگ  سپس  دلام و  كاخ  هب  ار  امـش  ینی  هاگ بـ نآ  دنکفارد , ور  هب  دنکرب و  نب 
نا ـتـ سر ـ پا ـیـ ند يا  ياو بـر شـمـا  دهدب ـ . ار  ناتدب  لامعا  يازس  وا  دننک و  ناتمیلست  هدازج  هاشداپ  هب  دیتسه  اهنت  هنهرب و  هک  یلاح  رد  ات 

شراک هب  دیدنکفارود و  هب  ار  نآ  امـش  اما  دـیا , هدـش  هداد  ییاورنامرف  قیالخ  همه  رب  تفرعم ,  ملع و  هطـساو  هب  هک  تسا  نیا  هن  رگ  مـ , 
یم دابآ  دـینیزگ و  یمرب  ار  نآ  دـیوش و  یم  هدامآ  ایند  يارب  دـینک و  یم  تواضق  ییای  ـ ند ور  ـن  یا زا  دـیدروآ و  يور  اـیند  هب  دـیتسبن و 

هچ نآ  ندرک  اهر  اب  رگم  دیسرن , ترخآ  فرـش  هب  ناتمیوگب ,  قح  هب  تسین ـ . ؟  یبیـصن  امـش  رد  ار  ادخ  دیتسه و  ییایند  یک  ات  دینک 
تفر و زور  بش و  نیا  رد  دـنوادخ  ياضق  تسا و  بش  کیو  زور  کی  ادرف  ات  اریز  دیـشا , ادر مـبـ هبوت فـ راـظتنا  رد  سپ  دـیراد  تسود 

یم هولج  درخ  کچوک و  امش  رظن  رد  ار  اه  نآ  هک  تسا  ناطیش  ياه  ماد  زا  کچوکو  درخ  ناهانگ  ناتمیوگب ,  قح  هب  دنک ـ . یم  دمآ 
ینید ییاتـسدوخ  نیغورد و  شیاتـس  نات ,  ـمـ یو بـه حـق بـگـ دـنریگ ـ . نایم  رد  ار  امـش  دـنبای و  ینوزف  دـنوش و  عمج  مه  يور  اـت  دـهد 

شیاین وزامن  دننام  زی  هـیـچ چـ نا ,  ـمـتـ یو بـه حـق بـگـ تسا ـ .  ناهانگ  همه  سار  رد  یتسودایندو  تسا  هدش  هتخانش  ياه  يدب  دمآرس 
کیدزن نابرهم  يادخ  هب  نآ  دننام  زیچ  چیهو  تسین  ایند  ثداوح  ربارب  رد  رت  هدننک  ترخآ و کـمـک  راختفا  هب  رت  هدنناسر  یگشیمه , 

دنوادخ هب  زامن  نکیل  دنک , یم  کیدزن  ادـخ  هب  يا  هتـسیاش  کین و  راک  ره  دـییازفیب  نآ  رب  دـیزرو و  تموادـم  نآ  دـنک پـس بـر  یمن 
هک ار  یمتس   ) ماقتنا يزرو  هنیک  رادرک و  راتفگ و  اب  هک  يا  هدیدمتـس  راک  ره  ناتمیوگب ,  قح  بـه  تسا ـ .  رت  هدیزگرب  وا  دزن  رتکیدزن و 

ار یتملظ  ای  دشاب  یکیرا  شمان تـ هک  هدید  ار  يرون  امش  زا  کی  مادک  تسا  گرزب  نامسآ  توکلم  رد  دریگن  تسا )  هت  ـ فر رد حـقـش 
ایآ دـهاوخب  ار  ترخآ  مه  دـن و  ـ یز ـ گر ار بـ ـیـا  ند هـم  رفاـک , مه  دـشاب و  نمؤـم  مه  دـناوت  یمن  هدـنب  نـینچمه  دـشاب ؟ روـن  شماـن  هـک 

اب بساـنتمو  تسا  هتـشاک  هک  دورد  نآ  ترخآ  رد  يا  هدـنب  ره  نینچمه  ورد مـی کـنـد ؟ وج  راکمدـنگ , اـی  دورد ؟ یم  مدـنگ  , راـکوج
اب دروآ و  ناـبز  هب  راوتـسا  وکین و  ار  نآ  یکی  دـنا : هتـسد  ود  شنادو  تمکح  رد  مدرم  ناـتمیوگب ,  قـح  هب  دریگ ـ . ازج  شیوـخ  رادرک 

هلـصاف ود  نیا  نایم  دـنک و  شقیدـصت  دوخ  رادرک  اب  دروآ و  نابز  هب  راوتـسا  وکین و  ار  نآ  يرگید  دزاـس و  شهاـبت  دوخ  يرادر  ـ کد بـ
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زره ياه  فلع  زا  ار  شتعارز  هک  ره  نات ,  ـمـ یو بـه حـق بـگـ راتفگ ـ . رد  ناملاع  لاح  هب  ادب  لمع و  اب  ناملاع  اشوخ  سپ  تسا !  يدایز 
دوخ لد  زا  ار  یتسودایند  هک  یـسک  نینچمه  دـنادرگ  شهابت  دریگ و  ورف  ار  شت  ـ عارز ییاج کـه  اـت  دوش  داـیز  اـه  فلع  دـنکن , نیجو 

ياهدجـسم ناـگد ,  ـنـ با ـیـ ند يا  امـش  رب  ياو  دـنکن  ساـسحا  ار  یتسود  ترخآ  هز  ـی کـه مـ یا در تـا جـ ار گـیـ ـ فار ـش  لد نوریب نـکـنـد ,
 , ناتمیوگب قح  بـه  دینکن ـ . اه  توهـش  هاگیاج  ار  دوخ  ياه  لد  دیزاس و  يراگزیهرپ  هناخ  ار  ناتیاه  لد  دینک و  دوخ  نت  نادنزار  ادـخ 

تسایند هبامش  نیرت  تبغر  یب  يراتفرگ ,  الب و  رب  امش  نیرتابیکش  تسامش و  نیرت  تسودایند  يراتفرگ  الب و  رباربرد  امـش  نیرت  باتیب 
ایآ امش ! رب  ياو  18 ؟)) )) دیدر زاب مـ درک  نات  هدنز  نوچ  درک و  هدنز  ار  امـش  ـد و  یدو هدر نـبـ ـا مـ یآ يا بـد , يا عـلـمـ ـمـا  ـش ياو بـر   ـ .

امـش ادـخ  دـیدوبن و  هتخیهرفان  امـش ! رب  ياو  19 ؟)) )) دـیدرک شومارف  درک  ناـتداوساب  نوچ  درک و  داوساـبار  امـش  دـیدوبن و  داوـس  یب 
ار هار  نوچ  درک و  ییامنهارار  امش  دیدوبن و  هارمگ  ایآ  امش ! ياو بـر  20 ؟)) )) ـد ید نادا شـ زاب نـ تخومآ  ناتمهف  نوچ  درک و  هدیمهفار 

روک هراـبرگد  در  ناـتیانیب کـ نوچ  تخاـس و  اـنیبار  امـش  دوبن و  روـک  اـیآ  امـش ! رب  ياو  دـیدش ؟ هارمگ  هراـبود  دـیداد , نا  ـ ـش امـش نـ هب 
گنگ ایآ  امـش ! رب  ياو  دیدش ؟ رک  هرا  ـ بود در  ناتیاونـش کـ نوچ  تخاس و  اونـش  ار  امـش  دـیدوبن و  رک  ایآ  امـش ! رب  ياو  21 ؟)) )) دیدش

درک ناتزوریپ  نوچ  دیتساوخن و  يزوریپ  ایآ  امـش ! رب  ياو  22 ؟)) )) دیدش گن  زاب گـ دومن  ناتایوگ  نوچ  درک و  ایوگ  ار  امـش  دیدوبن و 
ـد و سـر یدر زواجت کـ دیتفگ و  روز  دیشخب , تردق  تزع و  ار  امش  نوچو  دیدوبن  ناوتان  راوخ و  ـا  یآ ياو بـر شـمـا ! دیتشگرب ؟ بقع  هب 

امش ادخ ) دننک و( تراغ  ار  امش  مدرم  دیدیسرت  هک مـی  نادنچ  دیدوبن  فعضتسم  نیمز  يور  رد  ایآ  امشرب ! ياو  دیتشادرب ؟ نایص  بـه عـ
هک تمایق  زور  يراوخ  زا  امش  رب  ياو  سپ  دیتخاس ؟ هشیپ  یشکندرگ  در تـکـبـر و  يرای کـ ار  امـش  نوچ  درک و  ناتکمک  داد و  يرای  ار 

نمیا نوچ  دـیراد و  تشهب )   ) ناثراو يوزرآ  دـینک و  یم  نادـحلم  رادرک  دـب , ياملع  يا  امـش  رب  ياو  دـنک ؟ ناـتنو  ـ بز راوخ و  هنوگچ 
ـنـیـد, یز ـی گـ مر ـ بو وزرآ مـی کـنـیـد  امـش  هک  تسین  نانچ  ادـخ  راک  دـیرب  یم  رـس  هب  رطاخ  هدوسآ  ادـخ ) رفیک  باذـعزا و   ) ناـگدوب
بـه حـق دـیروآ ـ . یم  مـهارف  ناـثراو  ياربودــینک  یمدابآودــیزاس  یم  ندــش  ناریو  يارب  دــینک و  یم  دــلو  داز و  ندرم  يارب  هـک  بـلـ

تـسار دـنگوس  هن  ادـخ  هب  میوگ :  یم  نم  دـیروخم و  غورد  دـنگوس  ادـخ  هب  هک  داد  یم  نامرف  امـش  بـه  ع )   ) ـی ـسو مـ نا ,  ـمـتـ یو بـگـ
شنورد دـشاب و  تسرد  شنورب  هک  دوس  هچ  ار  نت  ناتمیو ,  بـه حـق بـگـ دـییوگب ـ . يرآ  هن و  طقف  هکلب  غورد ,  دـنگوس  هن  دـیروخب و 

دینک هزیکاپار  ناتندب  تسوپ  هک  دیآ  راک  هچ  هب  ار  امش  و  هابت ؟  ناتیاه  لد  دشاب و  امش  دنیاشوخ  ناتر  هکدوس پـیـکـ هچ  ار  امش  و  هابت ؟ 
دراد یم  هگن  ار  هلاخن  دـهد و  یم  نوریب  ار  مرن  بوخ و  درآ  هک  دیـشابن  لابرغ  دـننام  ناتمیوگب ,  قح  هب  دـشاب ـ . ؟ هدولآ  ناـتیاه  لد  و 

دوخزا ار  يدب  تسخن  ناتمیوگب ,  قح  هب  دنام ـ . یم  ناتیاه  هنیس  رد  هنیکو  دیهد  یم  نوریب  ار  تمکح  دوخ  ياه  ناهد  زا  امش  نینچمه 
قح هب  دـشخبن ـ . دوس  امـش  هب  یکین  , دـینک عمج  يدـب  اـب  ار  یکین  رگا  اریز  دـشخب , ناـتدوس  اـت  دـییوجب  ار  یبوـخ  سپـس  دـینک و  رود 
ایند هک  یـسک  نینچمه  دوـش  رت  راـچانب  دوـشن , رت  شا  هماـج  هک  دـشوکب  مه  هزادـنا  ره  دراذـگ  مدـق  هناـخدور  هـب  هـک  ره  ناـتمیوگب , 

! دـننارذگ یم  تدابع  هب  ار  بش  زا  یـساپ  هک  نانآ  اشوخ  ناتمیوگب ,  بـه حـق  دـهر ـ . یمن  ناهانگ  اـهاطخ و  زا  دـشاب  هتـشاد  تسودار 
هاـگرد هـب  دـنا و  هداتـسیا  دوـخ  ياـهاپ  يور  ناشیاهدجـسم  رد  بـش  یکیراـت  رد  هـک  ار  ـ یز ـگـی ,  ـش ییانــشور هـمـیـ ناـثراو  دـننانیا 

هک تسا  يرازتشک  ایند  ناتمیوگب ,  قح  هب  دناهرب ـ . تمایق )  ي   ) ادرف یتخـس  زا  ار  نانآ  هک  نیا  دیما  هب  دننک , یم  يراز  ناشراگدرورپ 
یتخبدب جنر و  ورد  زور  رد  يدب  دراد و  دنمدوس  یماجرف  باسح  زور  رد  یبوخ  دنراک و  یم  بوخ  دب و  خـلت و  نیریـش و  نآ  رد  مدرم 

شیوخ ياه  ناهد  رب  هک  منک  یم  شرافـس  امـش  هب  دوخ  سوه  زا  نادان  دریگ و  یم  تربع  نادان  زا  دـنمدرخ  ناتمیوگب ,  قح  هب  دراد ـ .
رگم دیسرن , دیرادوزرآ  هچ  نآ  هب  امش  ناتمیوگ ,  بـه حـق بـ دیاین ـ . نوریب  اه  نآ  زا  تسین  اور  امـش  يارب  هچ  نآ  ات  دینز  یـشومخ  رهم 

قح هب  تسامـش ـ .  هاوخلد  هچ  نآ  زا  نتـسش  تسد  اب  زج  دیباین , تسد  دـیهاوخ  یم  هچ  نآ  هب  دـیراد و  شوخان  هچ  نآ  رب  ییابیکـش  اب 
 , ناتمیوگب قح  بـه  دسر ـ . ؟ ترخآ  هب  هنوگچ  دـنکنرب  نآ  زا  لد  دـهاکن و  ایند  هب  دوخ  لیم  زا  هک  یـسک  ناتـسرپایند ,  يا  ناتمیوگب , 
هب نآ  هطساو  هب  هک  ار  يراک  نآ  دیتشاد , یم  تسود  ار  ایند  رگا  دیا  هتـسب  دیما  ترخآ  هب  هن  دیراد و  تسود  ار  ایند  هن  ناتـسرپایند ,  يا 
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 , ناتمیوگب قح  هب  تسا ـ .  هتسبدیما  نادب  هک  دیتشاد  ار  یسک  رادرک  دیتساوخ , یم  ار  ترخآ  رگا  دیتشاد و  یم  یمارگ  دیا  هدیـسر  ایند 
هب ترفن  دوخ  زا  شیوخ )  يدب  هب   ) نیق دو یـ ـ جو یلو بـا  دراد , یم  نمشد  نامگ  فرـص  هب  ار  يرگید  امـش  زا  کیره  ایند , ناگدنب  يا 

دوـش و یم  ینابـصع  , دـشاب هتـشاد  تقیقح  هچرگ  دوـش  هتفگ  وا  زا  یب  ها عـیـ ـ گر امـش هـ زا  کـی  ره  ناـتمیوگب ,  قـح  هب  دریگ  یمن  لد 
رمع ياه  لد  هزادـنا  هب  زیچ  چـیه  رد  نیطایـش  حاورا  هک  یتسار  ناتمیوگب ,  قح  هب  دوش ـ . یم  داش  دـننک , وا  زا  اـج  یب  شیاتـس  هاـگره 

زا تر بـ ـ خآ زا  ار  امش  ات  تسا  هدادن  امش  هب  دینک , راک  ترخآ  يارب  نآ  رد  ات  تسا  هداد  امـش  هب  ار  ایند  تقیق  رد حـ دنوادخ  دنا  هدرکن 
هانگ اطخ و  يارب  هک  نیا  هن  هدرک ,  يرای  تدابع  رب  نآ  هطساو  هب  ار  امش  دینادب  هک  نیا  ياربطقف  تسا  هدرتسگ  ام  ـ ـش يار  ار بـ نآ  دراد 

هب ار  امـش  تسا  هدادـن  ناتنامرف  شیوخ  ینامرفان  هب  نآ  رد  هداد و  نا  ـ مر دو فـ تعاـط خـ هب  اـیند  رد  ار  امـش  تسا  هتخاسامـش  راـی  ار  نآ 
رگیدک هب یـ نآ  رد  ات  هدیشخب ,  تعسو  امش  رب  ار  نآ  تسا  هدرکن  لالح  امـش  رب  نآرد  ار  مارح  هدناسر و  لالح کـمـک  رب  ایند  هلیـسو 

بلاط همه  ناتمیوگب ,  قح  هب  دـیربب ـ . رگیدـکی  زا  نآ  رد  هک  تسا  هدیـشخبن  تعـسو  ناتیارب  دـیزاس و  رارقربدـنویپ  دـینک و  یگدیـسر 
نینچمه ذیذل , بوخ و  هویم  اب  رگم  , دشابن لماک  تخرد  ناتمیوگب ,  قح  بـه  دنک ـ . راک  نآ  يارب  هک  دسر  دزم  هب  یـسک  اهنتاما  دندزم ,
نینچمه كاخ  بآ و  اب  رگم  دـهدن , یلـصاح  تعارز  ناتمیوگب ,  بـه حـق  اـه ـ . مارح  زا  ندرک  يرود  اـب  رگم  دوشن , لـماک  يرادـنید 

یم ورف  ار  مشخ  يراـبدرب  نینچمه  دـنک  یم  شوماـخ  ار  شتآ  بآ  ناـتمیوگب ,  قح  هب  لـمع ـ .  ملع و  اـب  رگم  دـهدن , یلـصاح  ناـمیا 
ـ . دنیآ یمن  مهارف  لد  کی  رد  يروک  مهف و  نینچمه  دـنوش  یمن  عمج  مه  اب  فرظ  کی  رد  شتآ  بآ و  ناتمیوگب ,  بـه حـق  دـناشن ـ .
 , ناـتمیوگب قـح  هب  تسین ـ .  یندـش  كاـپ  لد  اـب  زج  دنـسپادخ  رادرک  نینچمه  دوـش  یمن  ربا  یب  یناراـب  چـیه  ناـتم ,  ـ یو بـه حـق بـگـ

قـح و تـسا و  تـمکح  ره  رـس  يراـگزی  ـ هر تـسا و پـ یلد  ره  ییانـشور  شناد  تـمکح و  تـسا و  يزیچ  ره  شخب  ینـشوردیشروخ 
, دـیلک نودـب  رد  تسا و  لـمع  يرازو و  اـعد  نآ  ياهدـیلک  تسا و  یتـقیقح  قح و  ره  رد  ادـخ  تمحر  تسا و  یبوـخ  ره  رد  تقیقح 

شنا ـ یدا رب مـ ددنـسپ و  یم  هک  ار  یتخرد  نآ  رگم  دراـکن , یتـخرد  چـیه  دـنمدرخ  ناـسنا  ناـت ,  ـمـ یو بـه حـق بـگـ دوش ـ . ؟ زاـب  هنوگچ 
بـه حـق ددنـسپ ـ . یم  شراگدرورپ  هک  ار  هچ  نآ  رگم  دـنکن , يراـک  چـیه  ملاـع  نمؤم  نینچمه  ددنـسپ , یم  هک  ار  یبسا  رگم  دـناهجن 

تمکح دشخب و  یم  الج  دهد و  یم  لقیص  ار  نآ  لد ,  يارب  تمکح  تسا  نینچ  نیا  دشخب , الج  ارریشمش  نداد ,  لقیص  ناتمیو ,  بـگـ
دزاس و یم  هدـنزار  وا  لد  تمکح  دـنک , یم  هدـنز  ار  هدرم  نی  ـ مز بآ  ناـنچمه کـه  تسا و  هدرم  نیمز  رد  بآ  دـننام  هب  میکح  لد  رد 

ندیـشک شود  هب  ناتمیو ,  بـه حـق بـگـ دور ـ . هار  مدرم  نایم  رد  نآ  هلیـسو  هب  هک  یکیراـت  رد  تسا  رون  ناـنوچ  میکح  لد  رد  تمکح 
هک تسا  یـسک  تیاکح  يراک  نینچ  دمهف  یمن  ار  نآ  هک  ییوگ  یـسک  هب  ار  دوخ  نخـس  هک  نیا  ات  تسا  رتهب  اه  هوک  هلق  زا  اه  گنس 
زا هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  دنک  تسرد  اذغ  اهروگ  ناگتفخ  يارب  هک  تسا  یسک  تیا  ـنـد حـکـ نا دوش و مـ مرن  ات  دهن  بآ  رد  ار  گنس 

یـسک راتفگ  هب  ـد و  یو ینخـس نـگـ هدـیمهفن  و  دـشک , ماک  رد  ناـبز  دروآ  مشخ  هب  ار  شراـگدرورپ  دـسرت  یم  هک  ییاـه  ییوگ  هداـیز 
دناد یم  ار  هچ  نآ  دزومایب و  املع  زا  دـناد  یمن  ار  نآ چـه  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  دوش  نشور  شیارب  وا  رادرک  هک  نیا  ات  دربن  کشر 

ار نانادانو  درادرب  تسد  ناشیا  اب  هزیتس  زا  دـهن و  مارتحا  ناشم  ـر عـلـ طا ار بـه خـ هک عـلـمـا  یـسک  لاح  هب  اشوخ  دـهد ! میلعت  نانادان  هب 
تعامج يا  نا ,  ـمـتـ یو بـه حـق بـگـ دزومایب ـ . ناشملعو  دنک  کیدزندوخ  هب  هکلبدنکن  درط  ار  نانآ  اما  درامش , درخ  ناشینادان  ببس  هب 

: دو ـ مر فـ ع )   ) نا ـ ـش ـ یا نـیـز  دـیریمن . اه  هدـنز  گرم  هب  سپدـییاه  هدرم  نایم  رد  ناگدـنز  نانوچ  مدرم  نایم  رد  امـش  هزورما  ناـیراوح , 
نیرتبوبحم نم  دزن  وا  لاح  نیا  دوش و  یم  نیگمغ  منادرگ  ـ بوا زا  ار  ایند  هک  نیا  زا  نم  نمؤم  هدنب  دـیامرف : یم  یلاعت  كرابت و  دـنواد  خـ

وا لاح  نیا  دوش و  یم  داش  مهد  تعـسو  وا  رب  ار  ایند  هک  نیا  زا  دـشاب و  یم  ـکـتـر  یدز هب مـن نـ يرگید  ناـمزره  زا  لاـح  نیا  ردو  تسا 
. دشاب یم  رترود  نم  زا  يرگید  نامز  ره  زا  لاح  نیا  رد  تسا و  نیرتروفنم  نم  دزن  رد 

 (. (ص ربمایپ ياهزردنا 
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امش قیفر  هک  دیشیدنی  سپس بـ دیزیخ , اپ  هب  ادخ  يارب  ییاهنت  هبو  ود  ود  هک :  مهد  یم  زردنا  کی  طق  ـمـا فـ ـش مـن بـه  بـگـو :  :. )) نآرق
هچ (ص :)  ادخربمایپ تسین ـ .))  شیب )   ) يا هدنهدرادشه  زج  تسا  شیپرد  هک  یتخـس  باذع  زا  ار  امـش  وا  درادن  یگناوید  هنوگ  چـیه 
نا ـ نآ يار غـیـر  ـیـا بـ ند ـن  یا رد  گر  ـی مـ یو ییاج کـه گـ اـت  تسا  هدـمآ  هریچ  مدرم  زا  يرایـسب  رب  یتسوداـیند  منیب  یم  هک  تسا  هدـش 
ره رـش  زا  دنا و  هدربدای  زا  ار  ادخ  باتک  ياهزردنا  همه  دنناد و  یمن  نانیا  دنریگ ؟ دنپ نـمـی  ناگتفر  زا  ناگدنام  ایآ  تسا  هدروخ  مقر 

دنرطاخ . هدوسآ  يدب  ماجرف 

يدرک زاغآ  ار  شیوخ  حبص  نوچ  روآرامش و  هب  ناگدرم  زا  ار  تدوخ  یتسه و  يرذگهر  ای  يا  هبیرغ  ییوگ  هک  شاب  نانچ  ـیـا  ند رد   ـ
هرهب  ) تیراـمیب ماـگنه  يارب  تا  یت  ـ ـسرد نارود تـنـ زا  هد و  نتـشیوخ مـ هب  حبـص  هدـعو  يدرک  بش  نوچ  هدـم و  دوـخ  هب  بش  هدـعو 

 , مدر يا مـ تـفرگ ـ .  یهاوـخ  ماـن  هـچادرف  یناد  یمن  هـک  اریز  تـگرم ,  يارب  تا  یگدــنز  زا  تا و  يریپ  يارب  تا  یناوـجزاو  ریگرب  (
عییـشت هک  یناگدرم  ییوگ  ـت و  ـسا ـتـه  ـش بجاو گـ ام  ریغ  رب  نآ  رد  قح  راگنا  هدروخ و  مقر  اـم  ریغ  يارب  اـیند  نیا  رد  گر  ـی مـ یو گـ
میروخ یم  نانچار  نانآ  ثاریم  تسا و  ناشیاهروگ  اه  نآ  ياه  هناخ  دندرگ , یمر  ام بـ يوس  هب  يدوز  هب  هک  دنتسه  ینارفاسمدنوش  یم 

ـم یا هدر  داـی بـ زا  ار  يزردـنا  ره  میرادـنپ و  یم  نمیا  ار  دوخ  ینکداـینب  تخـس و  يـال  زا هـر بـ ـم  یا ـه  نادوا نآ هـا جـ زا  سپ  ییوگ  هک 
هدروآ تسد  هب  تیـص  لال و غـیـر مـعـ هار حـ زا  هک  یلامزا  دراد و  زاـب  مدرم  بویع  هب  نتخادرپ  زا  ار  وا  شدوخ  بیع  هک  یـسک  اـشوخ 
تعدب هب  ار  نآ  دنک و  يوریپ  تنس  زا  دزیمایب و  دنمدرخ  هدیمهف و  نامدر  اب مـ ودروآ  محر  نادنمتـسم  نایاونیب و  هب  دنک و  جرخ  تسا , 

بـا دشاب ـ .  كاپ  شتـشرس  وکین و  شداهن  هک  یـسک  اشوخ  دراد  هگن  ییوگ  هدایز  زا  ار  شنابز  دیامن و  قافناار  شلام  يدایز  دناشکن و 
. دیوش رضاح  تکرح  يارب  دیزرو و  تعانق  كدنا  هب  دیدرگ و  هدامآرفس  يارب  دیوش و  رادیب  اه  تر  عـبـ

 (. ع  ) یلع ماما  ياهزردنا 

زاوآ ـیـا  ند ـی  نار ـ یو يار  ناـبراس بـ دـنار و  یم  شیپ  هب  ار  امـش  اـمنهار  هک  دـیتسه  یناوراکامـش  هک  مدرم ,  يا  دـینادب  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
امش هدنبیرف  ناطیش  هک  راهنز  دهدن و  ناتبیرف  ایند  یگدنز  هک  راهنز  سپ  دنز  یم  ادص  گرم  يارب  ار  امـش  یچراجو  دناوخ  يد مـی  حـ

تشهب امش و  نایم  هک  اریز  دنداتسیا , زاب  دندش و  رادیب  دش و  هدز  دایرف  ناشرـس  رب  هک  دیـشاب  یمدرم  نانوچ )  ( ـ . دبیرفن ادخ  هرابرد  ار 
شدو ـ با نـ گر )  ـت مـ عا ـ ـس زور یـا  بش و   ) تعاـس ره  دـهاک و  یم  ار  نآ  هظحل  ره  هک  يرمع  تـسین و  يا  هلـصاف  گرم  زج  خزود  و 

زاب يدوز  هب  هک  تسازس  دننار  یم  ار  وا  زور  بش و  هک  يا  هتفررفس  هدرک و  تبیغ  و  دشاب , تدم  هاتوک  هک  تسا  هتسیا  ـ ـش دزا , ـ ـس مـی 
دنپ هیام  هدنز  يارب  هدرم  تسا و  تربع  هدنام  هک  نآ  يارب  هتفر  هک  نآ  تسا و  هاتوکزاب  دشاب , زارد  مه  هزادـنا  ره  رم  تد عـ مـ ددرگ ـ .

يرخآورـشیپ و یطـسو  تسا و  یطـسو  دلب  هار  یلوا  درادن  نانیمطا  ییادرف  چـیه  هب  یمدآ  ددرگ و  یمن  زاب  رگید  تشذـگ  هک  يزورید 
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تسا و تربع  هدنام  هک  نآ  يارب  هتفر  هک  نآ  تسا و  هاتوک  زاب  , دشاب زارد  مه  هزادنا  ره  ینا  ـ گد ـ نز تد  مـ دنوش ـ . یم  ادج  مه  زا  همه 
وا هب  دوش و  یم  ادـج  يرگید  زا  کی  ره  يرادـن و  نانیمطا  مه  ییادرف  چـیه  هب  تسین و  یتشگزابار  زورید  دـنپ و  هیام  هدـنز  يارب  هدرم 

يارب ملاس  كاپ و  یلد  هک  یـسک  رگم  ینادنزرف  هن  دیآ و  یم  راک  هب  یتورث  هن  زور  نآ  رد  هک  دیوش  هدامآ  يزور  يارب  سپددنویپ  یم 
رت و ـ ـش ـی بـیـ گدا ـ مآ رت و  هدنیاپ  يراثآ  دنتـشاد و  رتزارد  يرمع  امـش  زا  هک  دـیتسین  یناسک  ياه  لزنم  نامه  رد  ـمـا  ـش ـا  یآ درب ـ . ادـخ 

نآ زا  يراوخ  اب  ماجنارـس  اما  یندـیزگرب ,  هچ  دـندیزگرب  ار  نآ  یندـیتسرپ و  هچ  دـندیتسرپ  ار  ایند  رتشیب ؟ يرادـتقا  رتهوبنا و  ینایهاپس 
انب ـه هـا  نا یناـسک کـه خـ دـنیاجک  دنتـسشناه ؟ تختربودنتخاساهدرگتـسدودندروآ  مهارف  اهرکـشل  هک  یناسکدـنیا  کـجـ دـندیچوک ـ .
ورف ار  نانآ  شیاه  لاس  درک و  تسد  هب  ـت  ـسد ار  نانآ  ایند  ياهزور  دـندرک ؟ جیـسب  یهاپـس )   ) نارازهو دنتـشارفارب  اه  خاک  دـنداهن و 

دنداتـسرف شیپ  هچ  نآ  هب  دنتـشگ و  دیمون  دنداهن  ياج  رب  هچ  نآ  زا  دـندش , زیر  زیر  اهروگ  رد  دـندش و  لیدـبت  یناگدرم  هب  سپدـیعلب 
نیرتکباـچ وا  تسادـخ و  نآ  زا  مکح  هک  دـینادب  دـندش  هدـنادرگزاب  دوـخ , یقیقح  يـالوم  دـنوادخ , يوـس  هـب  هاـگ  نآ  دـندش  هاـگآ 

یناسنا چیه  اریز  دیـسرتب , ادخ  زا   , مدرم يا  دـیوگن : نینچ  شا  هبطخ  زا  شیپو  دور  ربنم  رب  هک  دـمآ  یم  شیپ  رتمک  تسا ـ .  ناسرباسح 
هدوهیب يراک  ره  ات  تسا ,  هدشن  اهر  دوخ  لا  هب حـ دنارذگ و  یمرگرس  وهل و  هب  ار  شیوخ  رمع  هجیتن  ردات  تسا ,  هدشن  هدیرفآ  هدوهیب 

اب ناـسنا  هک  ار  ترخآ  ياـج  تسا  هتخاـس  رگ  هوـلج  ـبـا  یز ـی  مدآ ـم  ـش رد چـ ار  دوـخ  هک  ناـهج  نـیا  دـهد  ماـجنا  دـهاوخ  یم  هـک  يا 
زا هک  تسین  یـسک  نوچمه  دسر , يزوریپ  نیرتالاب  هب  ناهج  نیا  رد  دنچره  ایند  هتفیرف  تفرگ  دهاوخن  دـنیب  یم  تشز  ار  نآ  يرگندـب 

, دندرگ یم  زاب  ام  دزن  يدوز  هب  هک  دنتـسه  ینارفاسم  میونـش  یم  ناگدرم  نتفر  زا  هچ  نآ  ـی  یو گـ دشاب ـ . هدرب  یبیـصن  نیرتمک  ترخآ 
هدرب دای  زا  ار  يا  هدـنهددنپره  میا  هنادواج  اه  نآ  زا  سپ  راگنا  هک  يروط  هب  میروخ  یم  ار  ناشثاریم  میهن و  یم  ناشیاهروگرد  ار  نانآ 

وش و رادـیب  تتلفغ  باوخ  زا  يآ و  شوه  هب  دوخ  یتسم  زا  هدنونـش ,  يا  پـس ,  میتسه ـ .  ینکفاداینب  يالب  ره  جامآ  هک  یلاح  رد  میا , 
نآ زا  يریزگ  زیرگ و  دـشاب و  یم  یعطق  تسا و  هدـمآ  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  بناـج  زا  هچ  نآ  رد  هاـکب و  اـیند ) یپ  رد   ) تباتـش زا 

زادـناراب روگ و  زاس و  هدامآ  ار  تنهذ  نک و  اهر  ار  ترورغ  ربک و  راذـگ و  رانک  ار  تیاه  ییاتـسدوخ  هاگ  نآ  نک و  هشیدـنا  تس ,  نـیـ
هدش هداد  زردنا  نادب  هچ  نآ  رد  ندیـشیدنا  هک  دـیاب  سپ ,  تساج  نآ  تماجرف  تسا و  روگ  تهاگرذـگ  هکاریز  رآ , دای  هب  ار  شیوخ 
ادـخ زا  ادـخ , ناگدـنب  يا  راپـس ـ . رطاـخ  هب  تسا  هدـش  هداد  هدـعو  وت  هب  هدـناوخ و  وت  شوگ  هب  هک  ار  هچ  نآ  دـشخب و  دوس  ار  وت  يا 

هار هتخاس و  راکـشآامش  يارب  ار  هار حـق  ـد  نواد اریز کـه خـ دیـشاب , دوخ  دزن  اه  نآ  نیرتبوبحم  اـه و  ناـج  نیرتزیزع  بقارمو  دیـسرتب 
تساوخ يزردنا  ناشیا  زا  هک  يدرم  هب  یمئاد ـ .  یتخبشوخ  ای  تسا و  یگشیمه  یتخبدب  ای  سپ ,  نآز  تسا  هدینادرگ  نشور  ار  شیاه 

نخـس اـیند  رد  دزادـنا  یم  ار پـس  ـه  بو تـ زارد , يوزرآ  ـبـب  ـس تسا و بـه  هتـسب  دـیما  ترخآ  هب  لـمع  یب  هک  شاـبم  یـسک  ناـنوچ   : ـ
هداد وا  هب  رگا  ددرگ و  یمن  ریـس  دوش ,  هداد  وا  هب  هچ )  ره   ) ایند زا  رگا  دهد  یم  ماجناار  ناهاوخایند  رادرک  دـیوگ و  یم  ار  نازیرگایند 

يونش یم  هچ  نآ  زا  يوش ,  یم  هدرب  هار  اه  نآ  يوس  هب  يوش و  یم  هدرپ  مر هـا سـ ـت کـ سد يا کـسـی کـه بـه  دوش ـ . یمن  عناق  دوشن ,
تسا یگدیـسوپ  اه و  ساره  هناخ  رو تـو  هناخ گـ دزیر , کشا  یپایپ  دنک و  يرود  باوخ  تذلزا  وگب  دوخ  مشچ  هب  ریگ  دنپ  ینیب  یم  و 
شوگ هب  نم  شوینب ـ .  ار  نازومآ  تفرعم  نایوگدنپ و  نخـس  اه , ینوگرگد  شوختـسد  ربخ  یب  يا  ایح , یب  يا  تسا  گرموت  ماجرف  و 

يا هدنمر  ياه  غالا  هب  دیزیرگ  یم  نآ  زا  امش  مهد و  یم  اسر  دنپ  ار  امش  دیبات و  یمرب  يور  اه  نآ  زا  امـشو  مناوخ  یم  ییاهزردنا  امش 
ي  ) اهزور دتـسیا و  زاب  راک  زا  اه  ملق  هک  نآ  زا  شیپ  , ادخ ناگدـنب  يا  دـیریگ  رظن  رد  ار  ادـخ  دـشاب ـ . هتخیرگ  يریـش  زا  هک  دـینام  یم 

 . غیرد ترسح و  هب  توعد  زا  شیپ  دوش و  ریگاج  ناهانگ  دیآ و  رس  هب  رمع )

 (. ع  ) نسح ماما  ياهزردنا 

رتراوتـسا هک  ینییآ )  و   ) ـی هار هب  دریگ , دوخ  ياـمنهار  ار  وا  راـتفگ  دوش و  صلاـخ  ادـخ  يارب  هک  ره  مدر ,  يا مـ ع :)   ) ـن ـس ما حـ ـ ما  ـ
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 ( هدنهانپ ای :  ) هیاسمه هک  اریز  , دـناسر شکمک  کین  راک  رد  دـهد و  شقیفوت  يراگتـسر  تیادـه و  هب  دـنوادخ  ددرگ و  نومنهر  تسا 
هدز مقرار  امش  رمع  تدم  تسا  هدرکن  ناتیاهر  دوخ  هب  هدیرفاین و  هدوهیب  ار  امـش  دنوادخ  هک  دی , ـ ناد بـ تسا ـ .  ظوفحم  ناما و  رد  ادخ 
هدـش ردـقم  ـش  یار نآ چـه بـ دـنادب کـه  ودسانـشب  ار  دوخ  هاگیاج  يدـنمدرخ  ره  ات  تسا ,  هدرک  تمـسق  امـش  نایم  ار  ناتیاه  يزور  و 

. دیسر دهاوخنوا  هب  زگره  هدشن ,  ردقم  شیارب  هچ  نآ  دسر و  یم  وا  هب  تسا 

 (. ع  ) نیسح ماما  ياهزردنا 

هتفر هدرک و  تشپ  شیاه  یبو  هدش و خـ سانـشان  هنوگرگید و  ایند  نیا  هک  یتسار  هب  البرک : ـ  هب  دوخ  ریـسم  رد  ع ـ )   ) ـیـن ـس ما حـ ـ ما  ـ
یمن ایآ  تسا  هدنامن  یقاب  هدز  تفآ  یهاگارچ  دنام  ـی هـ ـش كدنا عـیـ یفرظ و  رد  یبآ  هدنام  هت  نوچمه  يا  هدنام  هت  زج  نآ  زاو  تسا 
گرم نم  سپ  دروآ  يور  ادخ  رادید  گرم و )  ) هب دیاب  نمؤم  هک  یتسار  هب  دوش ؟ یمن  یهن  لطاب  زا  دوش و  یمن  لمع  قح  هب  هک  دـینیب 

وا ياهزور  زا  من و  شرا مـی کـ ـفـ ـس اد  ياو خـ ار بـه تـقـ ـمـا  ـش لالم ـ .  جنر و  زج  ار  نارگمتـساب  یگدـنز  منیب و  یمن  تداعـس  زج  ار 
یمدـقم كانلوه و  يدورو  اب  تسا  كانـسرت  هچ  نآ  ایوگ  مزارفا  یمرب  ناتیارب  ار  شیاه  هناـش  ـ نو اـه  مچرپ  مراد و  یم  رذـحرب  ار  اـمش 

سپ مرادـن ,  ییابیکـش  تیــصعم  ربارب  رد  مناـمرفان و  يدرم  نـم  درک : ضرع  هـک  يدر  بـه مـ تـسا ـ ـ .  هدیــسر  خـلت  يا  هزم  انــشآان و 
نک هانگ  ـی  هاو هچ خـ رهو  روخن  ار  ادـخ  يزور  هک ,  نیا  لوا  نک  هانگ  یتساوخ  هچ  ره  هاگ  نآ  نکب و  راک  جـنپ  ـا : ـ  مر يزردـناارم فـ
هانگ یهاوخ  هچره  دنیبن و  ار  وت  ادخ  هک  ور  ـی بـ یا هب جـ هک ,  نیا  موس  نک  هانگ  یهاوخ  هچره  وش و  نوریب  ادخ  ورملق  زا  هک ,  نیا  مود 
نیا مجنپ  نک و  هانگ  یهاوخ  هچره  نادرگ و  رود  تدوخ  زا  ار  وا  دـمآ , وت  ناج  نتفرگ  يارب  توملا  کلم  هاگره  هک ,  نیا  مراهچ  نک 

 . نک هانگ  یهاوخ  هچره  وشن و  نآ  لخاد  درب , شتآ  هب  ار  وت  خزود  کلام  هاگره   , هک

 (. ع  ) داجس ماما  ياهزردنا 

هب تبغر  اـیند و  زا  ندـنکرب  لد  هب  داد و  یم  زردـنا  ار  مدرم  تـالمج  نیا  اـب  (ص )  ادـخ لوسر  دجـسم  رد  هعمج  ره  (ع )  داجـس ما  ـ ما  ـ
ایند نیا  رد  هک  ار  يراک  ره  سک  ره  دیدرگ و  یم  زاب  وا  يوس  هب  امـش  هک  دـینادب  دیـسرتب و  ادـخ  زا  مدرم ,  يا  دـناوخ : یم  ارف  ترخآ 

تردق هوکش  يریس و  یتسم  و   ( ترخآ هب   ) تبغرو لیم  یتسسو  مکـش  يرپ  هک  نادب  مدآ ,  رـسپ  يا  وت  رب  ياو  دبای ـ . یم  تسا ,  هدرک 
ات دنک , یم  لفاغ  لجا  ندوب  کیدزن  زا  درب و  یم  رطاخ  زا  ار  ادـخ ) ) دای دـنادرگ و  یم  دـنک  دراد و  یم  زاب  لمع  زا  هک  تسا  یلماوع  زا 

يادرف رگنب  يرهز : ـ  ملـسم  نب  دـمحم  هب  شا  ـه  ما زا نـ ـی  ـش رد بـخـ تسا ـ .  هناوید  یم  یتسم  زا  ییوگ  , ایند یتسود  راـتفرگ  هک  ییاـج 
اب یتشاد و  ساپ  هنوگچ  ار  شیاه  تمعن  دـسرپب  وت  زا  هک  هاگ  نآ  دوب ؟ یهاوخ  يدرم  هنوگچ  یتسیا ,  دـنوادخ بـ هاگـشیپ  رد  هک  تمایق 

تاهیه داد , دـهاوخ  تیاضر  وت  ياهریـصقت  هب  دریذـپ و  یم  يرذـع  وت  زا  ادـخ  هک  ربم  ناـمگ  زگرهو  يدرک  هچ  وت  رب  شیاـه  حـجـت 
هک راهنز  نانمؤم ,  يا  دراد  هگن  ناشکندرگ  مشخ  نادوسح و  دنزگو  نارگمتس  رکم  زا  ار  امـش  ام و  دنواد  خـ تسین ـ .  نینچ  تاهیه ,  ,

هدروآ نا  ـمـ یا ـی کـه  نا ـ ـس يا کـ : )) در توال کـ ار تـ ـه  یآ ـن  یا ها  ـ گر هـ دـنبیرفن ـ . ار  امـش  نانآ  يارگایندو  هاوخایند  ناوریپ  نایتوغاط و 
هدارا يورین  هب  هد و  رارق  توعد  نیا  تاجرد  نیرتالاب  رد  ارم  ایادـخ , راب  دومرف : یم  دیـشاب ,)) نایو  ـتـگـ ـسار اب  دیـسرت و  اد بـ زا خـ ـد , یا

, وت زا  تیـشخ  سرت و  ياکنخرثا  رب  هک  نیا  ات  ریگب  مسفن  زا  ارم  منک و  تساوخزاب  یبوخ  هب  دوخ  سفن  زا  اـت  هد  مقیفوت  اـمرف و  مکم  کـ
. دور نوریب  مبلق  زا  يویند  تاروطخ 

 (. (ع رقاب ماما  ياهزردنا 

اما ـت ,  ـشاد نا مـی  ـ ـشرذ رب حـ داد و  یم  دـنپ  ار  اه  نآ  ترـضح  نآ  دـندوب و  (ع )  رقاب ماـماروضح  رد  نا  ـیـعـیـ ـش زا  يزور جـمـعـی   ـ
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نانآ فرط  هب  ار  دوخ  رـس  سپـسو  دنکفا  ریز  هب  رـس  یتخل  دروآ و  مشخ  هب  ار  ترـضح  عضو  نیا  دندوب  دوخ  مرگرـس  هجوت و  یب  نانآ 
هرکیپ يا  ناه ,  درم ! یم  نامگ  یب  درک , یم  رثا  امـش  زا  یکی  لدرد  نم  ناـنخ  ـ ـس ـن  یا زا  يا  هرذ  رگا  هک  یتسار  هب  دومرف : درک و  دـنلب 

ـنـد یا ـ ـشو ياه خـ لکیه  هک  يا  دـینام  یم  هتـشارفا  ییاه  همـسجم  راوید و  رب  هیکت  ییاهراولا  هب   , غارچ یب  ياه  ناج و مـگـس  یب  ياه 
ار ناتیاه  لد  منیب و  یمدابآ  ار  امـش  ياهدبلاک  هک  تسا  هدـش  هچ  دـنا ! هدـیبسخ  دوخ  هاگتحارتسا  رد  هک  دـینام  یم  ینارتشا  ـه  بو ـد  یراد

رمع زا  يا  هزات  زور  زگرهامـش  زا  کی  چیه  دـیتسه و  گرم  ياهریت  جامآ  ایند  يارـس  نیا  رد  امـش  مدرم ,  يا  (ع :)  رقاب ماما  ناریو ـ . ؟ 
 . شرمع زا  رگید  زور  کی  ندش  يرپس  اب  رگم  دریگن , شیپ  رد  ار  دوخ 

 (. ع  ) قداص ماما  ياهزردنا 

سپ تسا ,  هتفرگ  هدهع  هب  ار  ندـناسر )   ) يزور یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  رگا  درک : ـ  يدـنپ  ياضاقت  هک  يدرم  هب  ع ـ )   ) قداص ماما   ـ
سپ تسا ,  تسار  یسرباسحرگا  و  دراد ؟ انعم  هچ  صرح  سپ  تسا ,  هدش  تمـسق  يزور  رگا  و  تسیچ ؟  رهب  زا  وت  ندروخ  يزور  مغ 

تسد و هک  تسا  گـنر  يرتسکاـخ  نابـسا  زا  رتـهب  امـش  يارب  نآ  هـک  دیونـشب  نـم  زا  ـخـنـی  ـس ارچ ـ . ؟ تورث )  لاـم و   ) ندروآ درگ 
بـه دزرو ـ . يراددوخ  مه  دیفم  نانخـس  نتفگرپ  زا  دـیوگن و  طوبرمان  هدوهیب و  نخـس  امـش  زا  کی  چـیه  دراد : هایـس  طوط  ناشیاهاپ خـ

يوش یم  رادـیب  نو  يروآ و چـ تسد مـی  هب  باوخ  ملاع  رد  هک  نادـب  یلام  نانوچ )   ) ار ایند  , رباج يا  يزردـنا : ـ  ناـشیا  زا  هک  ـر  با جـ
ناـمهای ینک ,  یم  شا  هنهک  یـشوپ و  یم  هک  تسا  يا  هما  ناـمه جـ زج  يزیچ  اـیند  زا  وـت  بیـصن  اـیآ  یباـی  یمن  دوخاـب  نآ  زا  يزیچ 

نیلوا هک  تسا  یمدرمزا  تف  ـگـ ـش پـس ,  ـی ؟  ناد دو مـی  دو کـه خـ ـ ـش ـل مـی  ید نآ تـبـ هب  سپـس )  يروخ و  یم   ) هک تسا  یکاروخ 
یب نانچمه  نکیل  تسا ,  هدش  هداد  رـس  لیحر  گناب  ناشیا  نایم  رد  هاگ  نآ  و  دـنا ) هتفر  و   ) هدـش هتفرگ  ناشیاه  ـن  یر ـ خآ زا  نانآ  ياه 

. دنا يزاب  مرگرس  ربخ 

 (. ع  ) مظاک ماما  ياهزردنا 

هداد تراشب  دوخ  با  رد کـتـ ار  هدیمهف  دنمدرخ و  نامدرم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  ماشه ,  يا  مکح : ـ  نب  ماشه  هب  ع ـ )   ) مظاک ماما   ـ
دنتسه یناسک  نانیا  دننک  یم  يوریپ  ار  نآ  نیرتهب  ـد و  نو ار مـی شـنـ نخـس  هک  نانامه  هد  تراشب  ارم  ناگدنب  سپ ,   :)) تسا هدومرف  و 

مامت مدرم  رب  ار  اه  تجح  اهدرخ  هلیسو  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  ما ,  يا هـشـ دننادنمدرخ ـ .)) نامه  نانیا  هدرک و  ناشتیاده  ادخ  هک 
يدوبعم امـش  دوبعم  و  : )) دومرف دـش و  نومنهر  شیوخ  تیبوبر  هب  ار  اه  نآ  لیالد  اب  دـناسر و  يرای  ناـیب  هلی  ـ ـسو هب  ار  ناربماـیپ  درک و 

زور و بـش و  شدرگ  نـیمز و  اـه و  نامـسآ  شنیرفآ  رد  اـنامه  تـسا  ناـبرهم  هدنــشخب و  هـک  وا  رگم  تـسین  يدوـبعم  تـسا ,  هناـگی 
هدرم نیمز  نآ  اب  هدا و  ـتـ ـسر ور فـ نا فـ ـمـ ـسآ زا  اد  ـی کـه خـ بآ زین )  ) دناسر و یم  دوس  مدرم  هب  هچ  نآ  اب  دنناور  ایرد  رد  هک  ییاهیتشک 

هدیمرآ نیمز  نامـسآ و  نایم  هک  يربا  اهداب و  ندرک  اجباج  رد ) زین   ) هتخاس و هدنکارپ  يا  هدن  هنوگره جـنـبـ نآرد  هدینادرگ و  هدـنز  ار 
رارق دوخ  تخانـش  يارب  ییامنهار  ار  اه  نیا  دنوادخ  ماش ,  يا هـ دراد ـ .)) دوجو  ییاه  هناشن  دـنزرو , یم  درخ  هک  یهورگ  يارب  تسا , 

ناگراتس دینادرگ و  مار  امش  يارب  ار  هام  دیـشروخو و  زور  بش و  و  : )) دومر ـت و فـ ـسا ير  ـ بد ار مـ همه  نیا  هک  دنبایرد  ات  تسا ,  هداد 
هک تسا  یسک  وا  : )) دو ـ مر و فـ تسا ))  يا  هناشن  دننک  یم  لقعت  هک  یمدرم  يارب  اه ) هدیدپ   ) نیا رد  املـسم  دنا  هد  ـ ـش مار  وا  نا  ـ مر هب فـ
هب ات  دروآ  یم  نوریب  یکدوک  تروص )  هب   ) ار امـش  سپ  ناز  ینوخ و  هتخل  زا  هاگ  نآ  يا و  هفطنزا  سپـس  دـیرفایب و  یکاـخ  زا  ار  اـمش 

ررقم هک  یتدم  هب  ماجنارس )   ) ات دبای و  یم  سر  شیپ  گرم  هک  تسا  یسک  امـش  نای  زا مـ دیوش و  دنملاس  ات  دیـسرب و  دوخ  توق  لامک 
داتـسر و ور فـ نامـسآ فـ زا  ادخ  هک  يزورزا  هچ  نآ  رد  زور  بش و  شدرگ  رد  انامه  دومرف : و  دـیزرو )) لقعت  هک  ـیـد  ما دیـسرب و  تسا 

ییاه هناشن  اعطق  تسا )  هدیمرآ  نیمز  نا و  ـمـ ـسآ نایم  هک  يربا  (و  اهداب ندرک  اج  هباج  رد  دیـشخب و  تایح  ار  هدرم  نیمز  هلیـسو  نادب 
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حیضوت امش  يارب  ار  اه  هناشن  نیا  ام  هد مـی کـنـد  ـ نز ـش  ندر زا مـ ار پـس  ـیـن  مز : )) دومرفو (( 23 )) دنشیدنا یم  هک  یناسک  يارب  تسا 
زا غـیـر یـک هچ  هشیر و  کی  زا  هچ  اـمرخ , ناـتخرد  اـهرازتشک و  روگنا و  زا  ییاـه  غاـب  و  : )) دومرف و  دیـشیدنیب )) هک  دـیاش  میهد  یم 

رگید یخرب  رب  تیفیک )  عو و  هز و نـ ثیح مـ زا   ) هویم رد  ار  اه  نآ  زا  یخرب  همه )  نیا  اب   ) دـندرگ و یم  باریـس  بآ  کی  اب  هک  هشیر , 
وا ياه  هناشنزا  و  : )) دومرف و  تسا ))  ییاه  هناشن  دـننک  یم  لقع  یمدرم کـه تـ يارب  زین ) اـه  هدـیدپ   ) نیا رد  ناـمگ  یب  میهد  یم  يرترب 
نآ هلیـسو  هب  هک  دتـسرف  یمورف  یبآ  جـیردت  هب  نامـسآ  زا  دـنایامن و  یم  شخبدـیما  روآ و  میب  امـش  يارب  ار  شخرذآ  هک )  تسا  نیا  )

: وگب : )) دومرف و  تسا ))  ییاه  هناشن  اـعطق  , دـننک یم  لـقعت  هک  یمدرم  يارب  رما )  ) نیا رد  دـنادرگ  یم  هدـنز  ـش  گر زا مـ ار پـس  نیمز 
دینک و یکین  ردام  ردپ و  هب  دیهدن و  رارق  کیرش  وا  اب  ار  يزیچ   : مناوخب امش  يارب  هدرک  مارح  امـش  رب  ناتراگدرورپ  ار  هچ  نآ  ات  دییایب 
ـ  شا هدیـشوپ  هچ  نآ و  ینلع  هچ  تشز ـ  ياهراک  هب  میناسر و  یم  يزور  ار  نانآو  امـش  ام  دیـشکم  یتسدـگنت  میب  زا  ار  دوخ  نادـنزرف 
 , ـت ـسا هدرک  شرافـس  نآ  هب  ار  امـشادخ  هک  تساه  نیا  دیـشکن  قح  هبزج  تسا ,  هدرمـش  مرتحمادخ  هک  ار  یـسف  دـیوشن و نـ کیدزن 

يواسم مه )  اب  لام   ) نآ رد  ـد کـه  یراد ناتناگدرب  زا  یناکیرش  میا  هدرک  يزورامش  هب  هچ  نآردایآ  : )) دومرفو دیـشیدنیب )) ـد کـه  ـشا بـ
هب دنشیدنا  یم  هک  یمدرم  يارب  ار  دوخ  تایآ  هنوگ  نیا  دیشاب ؟ هتشاد  میب  اه  نآ  زا  دیراد , میب  رگیدکی  زا  امـش  هک  روط  نامهو  دیـشاب 

و  : )) هدوـمرف تسا و  هدرک  ناـشبیغرت  ترخآ  هـب  هداد و  زردـناار  نادـنمدرخ  سپـس  دـنوادخ  ماـشه ,  يا  مـینک ـ .))  یم  ناـیب  لیـصفت 
یمنایآ  , تسارتهبدـننک یم  يراگزیهرپ  هک  یناسک  يارب  نیـسپزاب  يار  ـ ـس ـت و قـطـعـا  ـس ـی نـیـ مر ـ گر ـ ـس يزا و  ـیـا جـز بـ ند ـی  گد ـ نز

ـم یدر دو کـ ـ با ار نـ نارگید  سپس   : )) تسا هدومرف  هداد و  میب  دنشیدنا  یمن  وارفیک  رد  هک  ار  یناسک  هاگ  نآ  ماشه ,  يا  دیـشیدنا ـ .)) ؟
هب رهـش  نیا  مدرم  رب  ام  : )) دومرف و  دیور )) ؟ یم  ورف نـ رکف  هب  ایآ  دیرذگ ! یم  ناهاگماشو  ناهاگحبـص  نانآ  رب  امـش  تق ,  رد حـقـیـ و 

دنشیدنا یم  هک  ـی  مدر يار مـ بـ ـتـه )  خو ـ ـس ـهـر  ـش  ) نآ زا  دا و  ـتـ ـسر ـیـم فـ هاو ورف خـ نامـسآ  زا  یباذعدندرک  یم  هک  یقـسف  يازـس )  )
یم مدرم  يارب  ام  ار  اه  لثم  نیا  و  : )) دـیامرف یم  دـنوادخ  تسا  هارمه  ییاناد  اب  درخ  ماـشه ,  يا  میتشاذـگ ـ .))  یقاـب  نشور  يا  هناـشن 

دنریگ را نـمـی  هب کـ ار  دوخ  درخ  هک  ار  یناسک  سپـس  دـنوادخ  ماشه ,  يا  نایاناد ))  رگم  دنـشیدنا  یمن  اه  نآ  هراـبرد  یل )   ) و مینز , 
يزیچ نآ  زا  هکلب  دنیوگ , دینک , يوریپ  تسا  هدرک  لزان  دـنوادخ  هچ  نآ  زا  دوش : هتفگ  نانآ  هب  هاگره  و  : )) دـیامرف یم  هدرک  شهوکن 
یمن تسرد  هار  هب  دندرک و  یمن  كرد  ار  يزیچ  ناش  ـ نارد ـنـد پـ چر ـا هـ یآ ـتـیـم  فا نآ یـ رب  ار  دوخ  ناکاین  ناردپ و  هک  مینک  یم  يوریپ 

 , مـبـهـم  ) ییادـن ادـص و  زج  هک  ار  یناویح  هک  تسا  یـسک  لـثم  دـننام  نارفاـک  هدـننک )  توعد   ) لـثم و  :)) دـیامرف یم  و  دـنا )) ؟ هتفر 
یناسک نانآ  زا  یخرب  و  : )) دیا ـ مر و مـی فـ دنزرو )) یمن  لقعت  دنروک و  دـنلال , دـنرک , يرآ )   ) دـنز یم  گناب  , دو ـنـ ـش نـمـی  يز )  چـیـ

هک يراد  نامگ  ای  : )) دیامرف یم  و  در )) ؟ ـی کـ هاو او خـ شـنـ ـنـد ـ  با ـیـ نرد دنچ  ره  ار ـ  نارک  وت  ایآ  دنهد  یم  ارف  شوگ  وت  هب  هک  دنتسه 
ـتـه ـسد تروص  هب  نانآ  : )) دیامرف یم  و  دـنرتهارمگ )) هکلب  دنتـسین , ناروتـس  دـننام  زج  نانآ  دـن ؟ ـ ـش ـ ید ـ نا ای مـی  دنونـش  یم  ناشرتشیب 

ناشدوخ نایم  ناشگنجدیگنجدن  ـ هاو امـش نـخـ اب  اهراوید  تشپ  زا  ای  تسا ,  تاماکح  ـتـ ـسا ياراد  ـی کـه  یا ـه هـ یر رد قـ جـز  جـمـعـی , 
یم و  دنـشیدنا )) یمن  هک  دنتـسه  ینامدرم  نا  ـ نآ ار  ـ یز ـت ,  ـسا هد  ـنـ کار ناشیاه پـ لد  یل )   ) يرادنپ و یم  دـحتم  ار  ناشیا  تسا  تخس 

ار تیرثکا  ـد  نواد خـ ما ,  ـ ـش يا هـ دیـشیدنا ـ .)) ؟ یمنایآ  دـیناوخ , یم  ار  باـتک  هک  یلاـح  رد  دـینک  یم  شومارف  ار  دوخ  و  : )) دـیامرف
یم و  دننک )) یم  فرحنم  ادـخ  هار  زا  ار  وت  يرب  نامرفدنتـسه  نیمز  يور  رد  هک  یناسک  رتشیب  زا  رگا  و  : )) دـیامرف یم  هدرک ,  شهوکن 

صوصخم شیاتـس  وگب : ادـخ  تفگ :  دـنهاوخ  اـعطق  تسا ,  هدـیرفآار  نیمز  اـه و  نامـسآ  ـی  ـس هچ کـ یـسرپب  ناـنآ  زا  رگا  : )) دـیامرف
هلیسو دا و بـه  ـتـ سر ور فـ یبآ فـ نامسآ  زا  یسک  هچ  هک  یسرپب  ناشیا  زا  رگا  و  : )) دیامرف یمو  دنناد )) یمن  نانآ  رتشیب  اما  ـت  سا دنوادخ 

یمن لقعت  نانآ  رتشیب  اما  تسا ,  دـنوادخ  صوصخم  شیاتـس  وگب : ادـخ  دـنیوگ : یم  اعطق  دـینادرگ , هدـنز  شگرم  زا  دـعب  ار  نیمز  نآ 
و  :)) ـت ـسا هدو  ـ مر زین فـ و  دنرازگـساپس )) نم  ناگدـنب  زا  یکدـنا  و   : )) تسا هدومرفو  هدوتـس  ار  تیلقا  دـنوادخ  ماـش ,  يا هـ دـننک ـ .))
 , تشاد یم  ناهنپ  ار  دوخ  نامیا  نو کـه  ـ عر ناد فـ ـ نا زا خـ نمؤم  يدرم  و   : )) تسا هدومرف  و  دنکدنا )) سب  رادرک ) کین  نانمؤم   ) اه ـنـ یا
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حون  ) وا اب  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  و   : )) تسا هدومرف  و  تسادخ )) ؟  نم  راگدرورپ  دیوگ : یم  هک  دیـشک  یم  ار  يدرم  ایآ  تفگ : 
(( دنـشیدنا یمن  نانآ  رتشیب  و   : )) تسا هدومرف  و  دنناد )) یمن  نانآ  رتشیب  اما   : )) تسا هدومرف  و  دندوب )) هدرواین  نامیا  یکدنا  هدع  زج  ( 

نیرتابیز هب  ار  نانآ  هدرک و  دای  لکـش  نیرتوکین  هب  نادنمدرخ  زا  دنوادخ  ماشه ,  يا  دنرادن ـ .)) روعـش  نانآ  رتشیب  و   : )) تسا هدومرفو 
هد ـ ـش هداد  رایـسب  ریخ  دوش , هداد  تمکح  سک  ره  هب  دـهد و  یم  دـهاوخ  هک  ره  هب  ار  حـکـمـت  : )) ـد یا ـ مر تسا مـی فـ هتـسارآ  روـیز 

یگمه میدروآ  نامیا  نادبام  دنیوگ : یم  تفرعم  شناد و  رد  ناراد  هشیر  و  : )) دـیامرف یم  و  نادـنمدرخ ))  رگم  دـنریگن  ـت و پـنـد  ـسا
شنیرفآ رد  املـسم  : )) دـیامرف یم  و  دوش )) یمن  رکذـتم  یـسک  نادـنمدرخ  زج  تسام و  راگدرورپ  بناج  زا  هباشتم )  هچ  مکحم و  هچ  )

يوس زا  هچ  نآ  دناد  یم  هک  یـسک  ایآ  : )) دیامرف یم  تسا و  نادنمدرخ  يارب  ییاه  ـه  نا ـ ـش زور نـ ـب و  ـش شدرگ  نیمز و  اه و  نامـسآ 
یم و  دنو )) ـ ـش ـر مـی  کذ نادـنمدرخ مـتـ تقیقح  رد  دـشاب  یم  روک  هک  تسا  یـسک  دـننام  تسا ,  قح  هدـش  لزان  وت  هب  ترا  ـ گدرور پـ

شراگدرورپ تمحر  دـسرت و  یم  تر  ـ خآ زا  مـی کـنـد و  ادـخ )  ) تعاطا ماـیق  هدجـس و  رد  بش  لوط  رد  هک  یـسک  نآ  اـی  : )) دـیامرف
و : )) دیامرف یم  و  (( دنریذپ دنپ  هک  دننادنمدرخ  اهنت  دـنناسکی ؟ دـنناد  یمن  هک  ـی  نا ـ ـس دـنناد و کـ یم  هک  یناسک  ایآ  وگب : دراد ؟ دـیماار 

نیا رد  هنیآره  : )) دیامرف یم  دوخ  باتک  رد  لاعتم  دنوادخ  ماشه ,  يا  دـشخب ـ .)) یم  دوس  ار  نانمؤم  يروآدای  هک  اریز  نک ,  يروآدای 
ـ .  لقع مهف و  ینعی  دومرف : میداد ))  تمکح  نامقل  هب  ام  و  : )) دیامرف یم  لقع و  ینعی :  تسا ,))  لدار  يو  هک  یـسک  يارب  تسا  يدنپ 

تـسا زیچان  ـر حـق  بار رد بـ كر  ـ یز یـشاب و  مدرم  نیرتدنمدرخ  ات  شاب  نتورف  قح  ربارب  رد  تفگ :  دوخ  دنزرف  هب  نام  لـقـ ما ,  ـ ـش يا هـ
دشاب و یهلا  ياوقت  ایرد  نیا  رد  وت  یتشک  هک  دیاب  سپ  دـنا  هتـشگ  قرغ  نآ  رد  يرایـسب  قلخ  هک  تسا  فرژ  ییایرد  ایند  مدـنزرف ,  يا 

يز هـر چـیـ ما ,  يا هـشـ ییابیکش ـ .  شرگنل  شناد و  شیامن )  بطق  و   ) امنهارو درخ  شیادخان  لکوت و  شنابداب  نامیا و  شا  هلومحم 
درخ بکرم  تسا و  یبکرم  يزیچ  ره  يارب  یشوماخ و  ندیشیدنا  يامنهار  تسا و  ندیشیدنا  لق  يا عـ ـنـمـ هار ـت و  ـسا ـی  یا ـنـمـ هار ار 
دوخ لوسر  ناربمایپ و  دـنوادخ  ماشه ,  يا  يا ـ .  هدـش  یهن  نآ  زا  هک  يوش  يراک  بکترم  هک  سب  نیمه  وت  ینادان  رد  تسا و  ینتورف 

اریذپ رتهب  ار  توعد  نیا  دـشاب , رتهب  شتفرعم  هک  ره  نیاربانب ,  دنـشیدنیبادخ  هرابرد  هک  نیا  يارب  رگم  داتـسرفن , شناگدـنب  يوس  هب  ار 
يا تسا ـ .  رتالاب  ترخآ  ایند و  رد  شماـقم  دـشاب , رتلماـک  شدرخ  هک  ره  دـشاب و  رتاـناد  ادـخ  رما  هب  تسا ,  رتدـنمدرخ  هک  ره  دوش و 

دنتـسه و ع )   ) ناماما ناربمایپو و  نالوسر  راکـشآ  تجح  ناهن  تجح  راکـشآ و  تجح  تسا :  تجح  ود  مدرم  رب  ار  دنوادخ  ما ,  ـ ـش هـ
. دیابرن وا  تسد  زا  ربص  نانع  مارح  درادن و  زاب  شرکش  زا  ار  وا  لالح  هک  تسا  یسک  دنمدر  خـ ما ,  يا هـشـ تساهدرخ ـ .  ناهن  تجح 
ـی یا ـنـ شور هـر کـه  ـد : شا هدر بـ کمکدوخ کـ درخ  يدوبان  رب  هک  تسا  نانچ  دنادرگ , طلـسمزیچ  هس  رب  ار  زیچ  هس  هک  ره  ماش ,  يا هـ  ـ

وترپ و  (( 24 )) دنک دوبان  شیاهییوگ  هدا  ـ یز ار بـا  يا حـکـمـتـش  ـه هـ فر دناشک و طـ ـی  گر شزارد بـه تـیـ يوزرآ  ار بـا  دو  ـه خـ ـش ـ ید ـ نا
دشاب و هدرک  کمک  شدرخ  یناریو  هار  رد  ار  دوخ  سوه  هک  تسا  نانچ  دزاس , شوماخ  شسفن  ياه  توه  اب شـ ار  دوخ  يزومآ  تربع 
رد دـشاب , هدـنلاب  كاپادـخ و  دزن  ترادرک  هنوگچ  ماش ,  يا هـ تسا ـ .  هتخاس  هابت  ار  دوخ  ياـیند  نید و  دـنک , ناریوار  شدرخ  هک  ره 
ماش يا هـ يرب ـ .  یم  نامرف  تدرخ  رب  نآ )   ) ندمآ هریچ  هار  رد  دوخ  سوه  زا  يا و  هتشاد  زاب  تراگدرورپ  نامرف  زا  ار  تلد  هک  یلاح 
دزن هچ  نآ  هب  دریگ و  هرانک  ناـبل  ـ طا ـیـ ند اـیند و  لـها  زا  (( 25 )) دشیدنیب ییادـخ  هک  یـسک  تسا  درخ  يدـنمورین  هناشن  ییاهنت  لمحت  , 
تزع و  (( 26  )) يدنمزاین ماگنه  ردوا  يزاین  یب  هیام  وا و  تولخ  ییاهن و  رای تـ دشاب و  وا  تشحو  سینا  دنوادخ  دروآ و  يور  تسادـخ 

تسا و هدش  بصن  ادخ  زا  يرادربنامرف  يار  حـق بـ ـم )  چر پـ  , ) ما ـ ـش يا هـ دشاب ـ . هتـشاد  يا  هفیاط  لیا و  هک  نآ  یب  وا  شخب  تردق  و 
درخ اب  نتخومآ  دـیآ و  تسد  هب  نتخومآ  اب  ملع  تسا و  تفرعم  ملع و  ببـس  هب  يرادربنامرف  يرادربنامرف و  هب  رگم  دوشن  رـسیم  تاـجن 
ملاع زا  كدـنا  رادرک  ما ,  ـ ـش يا هـ دـیآ ـ . لصاح  درخ  اب  ملع  تخانـش  دـیاین و  تسد  هب  یهلا  دنمـشناد  زا  زج  ملع  دریذـپ و  يراوتـسا 

زا يرادروخرب  دوجو  اب  دنمدرخ  ماشه ,  يا  ددرگن ـ . هتفریذپ  نانادان  ناتـسرپاوه و  زا  دایز  رادرک  دوش و  هتفریذپ  بوسحم و )  ) رباربدنچ
هتـشگ روآدوس  ناشتراجت  هک  تسور  نیمه  زا  دوش  یمن  دونـشخ  مه  اـیند  همه  هب  تمکح  نودـب  تسا و  یـضار  اـیند  چـیه  هب  تمکح 
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اهر تسا و  تلیـضف  ایند  ندرک  اهر  هک  یلاح  رد  ناهانگ ,  هب  دـسر  هچ  دنتـشاذگاو  مهار  ایند  يداـیز  نادـنمدرخ  ماـش ,  يا هـ تسا ـ . 
دیآ یمن  تسد  هب  تقشم  جنر و  اب  زج  ایند  هک  تفایرد  تسیرگن و  ناتسرپایند  ای و  ـ ند ـنـد بـه  مدر خـ ما ,  ـ ـش يا هـ هضیرف ـ .  هانگ  ندرک 

 . تسا رت  هدنیاپ  هک  دیبلط  ار  نآ  تقشمو  جنر  اب  سپ  دیآ  یمن  فک  هب  تمحز  جنر و  اب  زج  زین  نآ  هک  درب  یپ  درک و  هاگن  ترخآ  هب  و 
زین ترخآ  و  (( 27  )) بول تسا و مـطـ بلاط  ایند  هک  دـنناد  یم  اریز  قاتـشم ,  ترخآ  هبودـنتبغر  یب  ایند  هب  نادـن  ـ مدر خـ ما ,  ـ ـش يا هـ  ـ
دراد تفایرد  لامک  مامت و  هب  نآ  زا  ار  دوخ  يزور  ـد تـا  یآر ـ بوا بلط  رد  ایند  دنک , بلط  ار  ترخآ  هک  ره  اریز  بولطم ,  تسا و  بلاط 

هـر ما ,  يا هـشـ دنادرگ ـ . هابت  وا  رب  ار  شترخآ  ایند و  دیآ و  شغارـس  هب  گرم  دیآربوا و  بلط  رد  ترخآ  دنک , بلط  ار  ایند  هک  ره  و 
شدرخ هک  دهاوخب  وا  زا  دنک و  يراز  ادخ  هاگرد  هب  دیاب  نید ,  تمالـس  دسح و  زا  لد  شیاسآ  دهاوخ و  ییاراد  نودب  يرگ  ـ ناو کـه تـ

یب دشاب , عناق  دنک  شا  هدنـسب  هچ  نآ  هب  هک  ره  دزرو و  تعانقدنک  هدن  ـ ـس ار بـ وا  هچ  نآ  هب  دـشاب , لقاع  هک  ره  اریز  دـنادرگ , لماک  ار 
رادرک کین  یمدرم  لوق  زا  دنوادخ  ماشه ,  يا  دسرن ـ . يزاین  یب  هب  زگره  دشابن , عناقدنک  یم  شا  هدنـسب  هچ  نادب  هک  ره  ددرگ و  زاین 

دزن زا  ار  ام  نادرگم و  فرحنم  يدرک  نامتیادـه  هک  نآ  زا  دـعب  ار  ام  ياه  لد  ام , راگدرورپ  يا  : )) دـنتفگ نانآ  هک  تسا  هدرک  وگزاـب 
یهارمگو يروک  نارود )   ) هب دنوش و  یم  فرحنم  اه  لد  هک  دنتـسناد  نوچ  هدنـش ,))  را بـخـ ـیـ ـس ـی بـ یو شخبب کـه تـ یتمحر  تدوخ 

هرگ راوتـسا  یتخانـش  رب  شلد  , دشیدن ییادخ نـیـ هک  ره  دیـسرت و  دـهاوخن  ادـخ  زا  دـشیدنین , ادـخ  هرابرد  هک  ره  دـندرگ  یمرب  شیوخ 
شرادرک اـب  شراـتفگ  هک  یـسک  رگم  دـشابن  نینچ  سک  چـی  ـد و هـ با شلد بـیـ رد  ار  نآ  تقیقح  دـنیبب و  ار  نآ  هـک  یتخانـش  دروـخن ,

نآ زا  هچ  نآ  هطـساو  هب  رگم  دـشن  نومنهر  درخ  یناهنپ  نورد  هب  مان ,  هتـسجخدنواد  ار خـ ـ یز دزا , ـ ـس شراکـشآ بـ اب  شناـهن  دـناوخب و 
تسا هدشن  شتـسرپ  لقع  زا  رتهب  يزیچ  هب  دنوادخ  دومرف : یم  ع )   ) نینمؤم ـ لار ـیـ ما ما ,  ـ ـش يا هـ تسا ـ .  نآ  يایوگ  دوش و  یم  رادومن 

دیما وازا  ـی  بو ـت و خـ یاد هـ دوارتن , يو  زا  يدـب  رفک و  دـشاب : نوگانوگ  تلـصخ  دـنچ  وا  رد  هک  نیا  ات  دـشابن  لـما  نا کـ ـ ـس ـ نادر و خـ
ریـس شناد  زا  دراد  رمع  ات  دـشاب , شا  هنازور  كاروخ  ناـمه  اـیند  زا  شا  هرهب  دزیهرپب , ییوگداـیز  زا  دـشخبب , ار  شلاـم  يداـیز  دورب ,

كدـنا ناـسحا  دـشاب , تفارـش  يدـنلب و  زا  رتبوبحم  يودزن  یگداـتفا  وا , ری  تز بـا غـ زا عـ دـشاب  رتـشوخ  وا  دزن  ادـخ  اـب  يراوخ  دوشن ,
درامـش و رتدب  اه  نآ  همه  زا  ار  شدوخ  دنیب و  دوخ  زا  رتهب  ار  مدرم  همه  دناد , كدـنا  ار  دوخ  دایز  ناس  ـ حا درا و  ـمـ ـش دایز  ار  نارگید 

یسک درادن  ـن  ید ما ,  ـ ـش يا هـ دشاب ـ . نآ  رد  شهاوخلد  دنچره  , دیوگ یمن  غورد  دنمدرخ  ماشه ,  يا  28 ـ .))  )) تسا بلطم  مامت  نیا 
شزرا و دوخ  يارب  ار  ایند  هک  تسا  یـسک  مدر  ـن مـ یر ـتـ ـشزرا اـب  درادـن و  درخ  هک  یـسک  درادـن  تیناـسنا  و  (( 29 )) درادن تیناسنا  هک 
 , ما ـ ـش يا هـ دیـشورفن ـ . تشهب  زا  ریغ  ییاهب  هب  ار  اـه  نآ  سپ  ((, 30 )) درادن تشهب  زج  ییاهب  امـش  ياهرکیپ  هک  دینادب  دـنادن  یتلزنم 

نوچ دیوگ و  خساپ  دوش  شسرپ  وا  زا  هاگر  هـ دشاب : تلـصخ  هس  وا  رد  هک  تسا  نیادنمدرخ  ياه  هناشنزا  : دومرف یم  ع )   ) نینمؤملاری ـ ما
هـس نیا  زا  يزیچ  هک  یـسک  دشاب  نآ  رد  سلجم  لها  حال  ـ ـص ـد کـه خـیـر و  هد هئارا  يرظن  دیوگ و  نخـس  وا  دننامرد , نخـس  زا  مدرم 

ـن یا دـه  دـ يدر کـه ـ  ـ مر ـگـ مد ـیـنـ ـش ـد نـ یا ـجـلـس نـبـ مرد ـ ـصرد : دو ـ مر فـ  ( ع  ) ـنـیـن مؤ ـمـ لار ـیـ ما تسا .  قمحا  وا  دـشابنوا  رد  تلـصخ 
نب نسح  تسا ـ .  قمحا  دنیشن , ردص  رد  دشابن و  وا  رد  اه  تلصخ  نیازا  يزیچ  هک  یسکودشاب  هتشاداراه  نآزا  یکیای  ـلـت  ـص سـه خـ

: دومرف دنتـسه ؟ یناسک  هچ  ـلـش  ها هّللا ,  لوسر  نبای  دـش : ضرع  دـیهاوخب  شلها  زا  ار  نآ  دـیتساوخ  یتجاح  هاـگره  دومرف : ع )   ) یلع
نآ : دومرف (( دـنوشروآدای باـبلالا  اولوا  اـهنت   : )) تسا هدومرف  هدومن و  داـی  ناـشیا  زا  هدرک و  ناـیب  دوخ  باـتک  رد  دـنوادخ  هک  ناـنامه 

( اب ـت  مزال ای مـ  ) بادآ دوش و  یم  یکاپ  حالـص و  ثعاب  ناـحلاص  اـب  ینیـشنمه  دومرف : (( 31  ()) ع  ) نیـسحلا نب  یل  عـ دننادنمدرخاه ـ .
لاـمک ییاراد ,  زا  يرادرب  هره  ـت و بـ ـسا رادـتقا  تزع و  لاـمک  هیاـم  لداـع  ناـنارمکح  زا  يربناـمرف  دـیازفا و  یم  ار  درخ  نادنمــشناد 

هیامو لقع  لامک  هناـشن  یناـسر  رازآ  زا  يراددوخ  تسا و  تمعن  قح  يادا  هاوخ ,  تروشم  داـشرا  و  (( 32  )) تسا یگنادرم  تیناسنا و 
یمن يربخو )  ثیدح  ای   ) ینخس دناوخ , شیوگغورددسرت  یم  هک  یـسک  هب  دنمدرخ  ماشه ,  يا  تسا ـ .  ترخآ  ایند و  رد  نت  شیاسآ 

زا ناد چـه کـه  دـهد و بـ یمن  هدـعو  دـناوت  یمن  هک  يزیچ  هـب  دـهاوخ و  یمن  يزیچ  دراد  ار  شا  هقیاـضم  مـیب  هـک  یـس  زا کـ دـیوگ و 
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((. 34 )) دنک یمن  مادقا  دنامرد , نآ  رد  دسرتب  هک  يراک  هب  و  (( 33 )) ددنب یمن  دیما  دنیب , تفوکرس  نآ  هب  نتسبد  ـیـ ما

 (. (ع اضر ماما  ياهزردنا 

درک و یم  رایتخا  ـی  ـشو ـ ما لاس خـ تسیب  هک  نیا  ات  دوبن  دـباع  لیئارـسا  ینب  دـباع  دومرفدوخ : باحـصا  زا  یعمج  رد  ـا(ع )  ـضر ما  ـ ما  ـ
یب گرب  شاب و  رـش  یب  ریخ  دومرف : (ع )  رقاب ترـضح  دومرف : سپـس  دـش  یم  هشیپ  دـباع  هاگ  نآ  تسب ,  یم  ورف  مد  لاس  تسیب  هاگره 

باذـع ادـخ و  زا   ) ره کـه دـید و  ناـیز  دـیزرو , تلفغ  نآ  زا  هک  ره  درب و  دوس  درک , یگدیـسر  دوخ  سفن  باـسح  هب  هک  هـر  راـخ ـ .
دـش و اناد  تشگ ,  هدـیمهف  هک  ره  تشگ و  هدـیمهف  دـش , انیب  هک  ره  دـش و  انیب  تفرگ ,  تربع  هک  ره  تشگ و  نمیا  دیـسرت , تماـیق ) 

 . تسا یسانشدوخ  درخ  نیرترب  دوش و  وربآ  ظفح  ثعاب  هک  تسا  نآ  ییاراد  لام و  نیرتهب  تسا و  جنر  رد  نادان  صخش  تسود 

 (. (ع داوج ماما  ياهزردنا 

. دراد زاین  دنک , یم  تحیصن  ار  وا  هک  یسک  زا  يریذپ  تحیصن  يوخ  ینورد و  ییوگدنپ  نتشادو  ادخ  قیفوت  هب  نمؤم  (ع :)  داوج ماما   ـ
ور ادخ  ریغ  هب  هک  هـر  ـت ؟  سوا هدنیوج  دنوادخ  هک  یـسک  دزیرگب  هنوگچ  و  تسوا ؟  لیفک  دنوادخ  ـی کـه  ـس ـد کـ نا ـ مرد ـه  نو چـگـ  ـ
اه لد  اـب  تسوا  ندرک  تسردزا  رتشیب  وا  يراـک  ـ بار خـ ـد , نز يراـک  هب  تسد  هتـسنادن  هک  ره  دراذـگاو و  ومه  هب  ار  وا  دـنوادخ  دروآ ,

, درب نامرف  دوخ  سوه  زا  هک  ره  لمع  هلیـسو  هب  حراوج  ندـنکفا  جـنر  هب  اب  ات  تسا  دوصقم  هب  رت  هدـنناسر  ندرک  لاعتم  يادـخ  گنهآ 
ار دورو  يا  هار هـ هک  ره  دوش  کیدزن  وا  هب  يدـنیاشوخان  دریگ , هلـصاف  ندرکارادـم  زا  هک  ره  دـنا  ـ ـسر ـش بـ یوزرآ ار بـه  دوخ  نمـشد 

ماجرف يدوبان و  ضرعم  رد  ار  نتـشیو  خـ درا , ـپـ ـس دامتعا  هب  نت  ندومزآ  زا  شیپ  هک  ره  دزادنا  تمحز  هب  ار  وا  جورخ  ياه  هار  ـد , ناد نـ
رب هک  ره  دوش  یـضاروا  زا  دبلطب  مه  تیاضر  فرط  هک  نآ  نودب  دنک , شنزرـس  هلگ و  یـسک  زا  تهج  یب  هک  ره  دهد  رارق  روآ  جـنر 

يدنم ـ شزرا نارگ و  ره  ياهب  ادخ  هب  دامتعادنکن  شدنلب  دریگ و  ار نـ وا  ـت  ـسد ـد  نواد ـد خـ یآرد ـر  ـس ـر بـه  گا دنیـشن , تاوهـش  بکرم 
یصخش نینچ  هک  اریز  زیهرپب , رور  را و شـ ـ کد صخش بـ اب  ینیـشنمه  زا  تسا  یتعفر  يدنلب و  ره  يوس  هب  نتفرالاب  يارب  ینابدرن  تسا و 

نادـب ای  یـسرب  دوصقم  هب  ات  نک  لمع  ینات  اب  تیاـهراک )  رد   , ) تسا ـم  خزد اـمن و بـ شوخ  هک  تسا  ماـین  زا  هدیـشکرب  ریـشمش  دـننام 
نیما هـک  سب  نـیمه  ناـسنا  يراـکتنایخ  رد  دوـش  گـنت  ناـس )  ـ نا بـر   ) ـه ــصر عـ ـد , یآ دور  فـ ـهـی )  لا ي   ) اـضق هاـگره  يوـش  کــیدزن 

هک تـسا  ـی  ها ـنـ گد ـنـ نا مـ دوـشن , هدرازگ  نآ  رکــش  هـک  یتـمعن  تـسا ,  قـلخ  زا  وا  يزاـین  یب  رد  نمؤـم  تزع  دــشاب , نارا  ـتـکـ نا خـیـ
داد و دنکن , یضار  ار  وا  شردارب  تین  نسح  هک  یسک  دناسرن , ینایز  وت  هب  دزاس  یم  دونشخ  ار  وا  متس  هک  یسک  مشخ  دوشن , هدیزرمآ 

. دنادرگن یضار  ار  يو  زین  وا  شهد 

 (. ع  ) يداه ماما  ياهزردنا 

شاداپ هلیسو  ار  ایند  يالب  شیامزآ و  , راک شاداپ  يارـس  ار  ترخآ  تسا و  هداد  رارق  شیامزآ  يارـس  ار  ایند  دنوادخ  ع :)   ) يداه ماما   ـ
گرم لاح  هب  دوخ  هداوناخ  عمج  رد  هک  ار  ینا  ـ مز روآ  دا  بـه یـ ایند ـ . ياه  شیامزآو  الب  ضوع  ار  ترخآ  شاداپ  تسا و  هدرک  ترخآ 

ندر ـی کـ ها ـ تو يا کـ تر هـ ـ ـس حـ دـنکب ـ . تیارب  يراکدـناوت  یم  یتـسود  هن  دوـش و  وـت  نـتفر  عناـم  دـناوت  یم  یبـیبط  هـن  يا و  هداـتفا 
وت راـیتخا  رداـجکی  ار  دوخ  يار  یتـسود و  هک  هـر  يریگ ـ .  شیپ  رد  یـشیدنارود  طاـیتحا و  اـت  روآ , داـی  هب  ار  لاـمعا )  ـا و  هرا ـ کرد )

. راذگ وا  رایتخا  رد  اجکی  ار  دوخ  تعاطا  زین  وت  تشاذگ , 

 . تسا هدیتسرپ  ار  وا  دراپس  شوگ  يا  هدنیوگ  هب  هک  ره 
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هدنونـش دیوگب  ادخ  زا  هد  ـنـ یو رگا گـ سپ ,  تسا  هدیتسرپ  ار  وا  تقیقح  رد  دراپـس , شوگ  يا  هدنیوگ  هب  هـر کـه  ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
. دشاب هدیتسرپ  ار  ناطیش  دیوگب , ناطیش  زا  رگا  تسا و  هدیتسرپ  ار  ادخ 

 . ندادزردنا بادآ 

رد ياـم  ـه نـ لدا تسا مـجـ رتوکین  هک  يا )  هویـش   ) هب ناـنآ  اـب  نک و  توعد  تراـگدرورپ  هار  هب  وـکین  زرد  ـ نا بـا حـکـمـت و   :. )) نآرق
نب رباج  تسا ـ .))  رتاناد  زین )  ) ناگتفای هار  لاح )   ) هب وا  و  رتاناد , هدـش  فرحنم  وا  هار  زا  هک  یـسک  لاـح )   ) هب وت  راـگدرورپ  تقیقح , 

هک ره  ع :)   ) يرکـسع ماما  دوب ـ . هاتوک  هلمج  دـنچ  هکلب  دـناشک , یمن  ازارد  هب  ار  دوخ  هظعوم  هعمج  زوررد  (ص )  ادـخ لوسر  هرمس : 
ع  ) یلع ماما  تسا ـ .  هدرکراد  هکل  ار  وا  دنک , شا  هظعوم  نارگید  ربارب  رد  هک  ره  تسا و  هتسارآ  ار  وا  دهد , زردنا  یناهنپ  اردوخ  ردارب 

 . تسا تفوکرس  عمج ,  روضحرد  تندرک  تحیصن  (: 

 . ینورد ظعاو 

هب يراد و  ینورد  یظعاو  هک  یناـمزات  مدآ ,  دـنزر  يا فـ (ع :)  دا ـجـ ـس ما  ـ ما هد ـ .  رارق  دوـخ  يارب  یبـقارم  تدوـخ  زا  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
ریخ و رد  هتـسویپ  تشوپالاب ,  زیهرپ  دشاب و  وت  نیریز  هماج  یهلا )  رفیکو  ادخ  زا   ) سرت يزرو و  یم  مام  ـتـ ها دوخ ) لامعا   ) یـسرباسح
يزرو و مامتها مـی  سفن  هبـساحم  هب  يراد و  ینورد  یظعاو  هک  یناـمزات  مدآ ,  دـنزر  يا فـ دو : ـ مر ـا مـی فـ هرا بـ دوب ـ . یهاوخ  حـالص 

یم هتخیگناربو  يریم  یم  وت  مدآ ,  دنزرف  يا  درب  یهاوخ  رس  هب  حالـص  ریخ و  رد  هتـسویپ  دشاب , تشوپالاب  هودناو  وت  نیریز  هماج  سرت 
 . نک هدامآ  یباوج  سپ  يوش  یم  تساوخزاب  یتسیا و  یم  لجوزع  دنوادخ  ربارب  رد  يوش و 

. دراد ینورد  یظعاو  هک  یسک 

زا , دشاب هتـشاد  ینورد  یـشابرادیب  هک  ره  تسا ـ .  ینابهگن  دنوادخ  بناج  زا  ار  وا  دشاب , هتـشاد  ینورد  یظعاو  هک  ره  ع :)   ) یلع ماما   ـ
. دشاب ینانابهگن  وا  رب  دنوادخ  بناج 

. دشاب هتشادن  ینورد  یظعاو  هک  ره 

زا  ) سک ره  هک  دینادب  دشابن ـ . ینابهگن  وا  يارب  دنوادخ  بناج  زا  دشاب , هتـشادن  ینورد  یظعاو  سک  ره  هک  دینادب  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
یـسک (ع :)  رقاب ما  ـ ما دنکنرثا ـ . وا  رد  يرگید  زردنا  یهن و  دشاب , هتـشاد  ینورد  يا  هدنرادزاب  ظعاو و  ات  دوشن  کمک  دـنوادخ ) بناج 
یظعاو هک  ره  ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دتفا ـ . یمن  دـنمدوس  وا  رد  زگره  مدرم  ياه  هظعوم  دـهدن , رارق  ینورد  یظعاو  وا  يارب  دـنوادخ  هک 

 . تسا هدرک  راوس  دوخ  ندرگ  رب  ار  شنمشد  دشاب , هتشادن  هدننکداشرا  یمدمه  ینورد و  يا  هدنرادزاب  یبلق و 

. دتفا یمن  رگراک  وا  رد  زردنا  هک  یسک 

وا هبار  مهف  تمعن  ناحبـس  دنوادخ  هک  ره  دربن ـ . دوس  يزردـنا  چـیه  زا  دـشابن , شدرخ  وا  رب  زیچ  نیرتاورنامرف  هک  ره  ع :)   ) یلع ماما   ـ
شدوس اهزردنا  دنپ و  و  دنک ) یمن  رثا  وا  رد  یتشادزاب  یهن و  چیه   ) دتـسیا یمن  زاب  نادان  دـهدن ـ . شدوس  یظعاو  چـیه  هظعوم  دـهدن ,
شـسفن رب  ار  وا  ادـخ  هک  یـسک  دـتفین ـ . رگراک  وا  رد  اهزردـنا  دریگ , یمن  تربع  ایند  ثداوح  اـه و  ینوگرگد  زا  هک  نآ  دـهد ـ . یمن 

هرهب يا  هظعوم  چیه  زا  دهدن , شدوس  اه  هبرجتو  اه  شیامزآ  اب  دـنوادخ  هک  یـسک  دربن ـ . دوس  ییوگدـنپ  چـیه  دـنپ  زا  دـنکن , کمک 
ار هچ  نآ  دسانـش و  یم  تیمـسر )  هب   ) تسا هدرک  یم  راکنا  ار  هچ  نآ  هک  ییاج  اتدوش  ور  هب  ور  یتساک  ناص و  اب نـقـ هتـسویپ  دریگن و 
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یب تلفغ و  زا  يا  هدرپ  هظعوم  امـش و  نایم  تسا ـ .  هتخیوآ  يربخ  یبزا  يا  هدرپ  زردنا  امـش و  نایم  دنک ـ . یم  راکنا  تسا  هتخانـش  یم 
تسا .  هدیمهفن  ار  هنامز  ياهدنپ  دشاب , نیبشوخ  راگزور  هب  هک  یسک  تسا ـ .  يربخ 

رد هک  نیا  رگم  دـتفا , یم  رگراـک نـ ناـنآ  رد  زردـنا  هک  شاـبم  یناـسک  زا  زگره  و  ع : ـ )   ) نسح شراوـگرزب  دـنزرف  هـب  شرافـس  رد   ـ
رد نـقـلـی دنیاین . هار  هب  کتک  اب  زج  نادان )  و   ) تاناویح دریذپ و  دنپ   ( تحیـصن و   ) بادآ هب  دنمدرخ  اریز  یـشوک ,  هدایز  نانآ  تمالم 

دوس تحیصن )  و   ) بدا زا  دنمدرخ  اریز  , دنوش مزلم  نادب  هک  نیا  رگم  دنرب , یمن  دوس  زردنا  هک  شابم  یناسک  زا  ـز  گر هـ ـت :  سا هد  ـ مآ
یماه نآ  زا  امـش  مناوخ و  یم  اه  تمکح  امـشرب  دوخ : ـ  نارادـفرط  شهوکن  رد  دـنیاین ـ . هار  هب  هناـیزات  برـض  هب  زج  تاـناویح  درب و 
زونه اما  مزیگنا ,  یمرب  یغاـی  ناـیوگروز  اـب  داـهج  هب  ار  امـش  دـینک , يرود مـی  نآ  زا  ـمـا  ـش ـم و  هد اـسر مـی  زردـنا  ار  امـش  دـیمر ,

یم شوگ  تشپ  ار  میاهزردـنا  دـیدرگ و  یم  زاـب  دوـخ  لـفاحم  هب  دـیوش و  یم  هدـنکارپ  وـس  ره  هب  تسا  هد  ـیـ ـسر نا نـ ـ یا سـخـنـم بـه پـ
ار وا  ادخ  ياه  تشادزاب  یهن و  هن  تسا  هدناریم  ار  شلد  ایند  هدرک و  یشالتم  ار  وا  لقعاه  توهش  تسرپا : ـ  ـیـ ند ـف  صو رد  دیزادنا ـ .

. دهد یم  دوس  ار  وا  شیاهزردنا  هن  ودراد  یم  زاب 

. ریذپاندنپ يوگدنپ 

ار يزیچ  هک  تسا  دنـسپان  تخـس  ادـخ  دزن  دـینک ؟ یمن  لـمع  هکدـییوگ  یم  يزیچ  ارچ  دـیا , هدروآ  ناـمیا  هک  یناـس  يا کـ  :. )) نآرق
زا رگا  هد  زردنا  ار  تدوخ  نم  تمکح  اب  هک :  دومرف  یحو  میرم  نب  یـسیع  هب  دنوادخ  (ص :)  ادخ ربمایپ  دیهدن ـ .)) شماجنا  دییوگب و 
مدآ دنزرف  يا  تسا :  هدمآدواد  لآ  تمکح  رد  ـر(ع :)  قا ما بـ ـ ما نک ـ .  مرش  نم  زا  هنرگو  هد  زردنازین  ار  مدرم  هاگ  نآ  يدرب ,  دوس  نآ 

رد هک  شابم  هتسد  نآ  زا  ع :)   ) یلع ماما  ییآ ـ . ؟  یمن  دوخ  هب  تکاله  زا  تدوخ  هک  نآ  لاح  ییوگ ,  یم  نخـس  تیاده  زا  هنوگچ  , 
رد دنشوک و  یم  تخس  دوش  یم  یناف  هچ  نآ  يارب  دننک , یم  لم  دنیوگ و کـم عـ یم  رپ  دنریذپ , یمن  دنپ  دوخ  دنشوک و  یم  نداددنپ 

دتسیا و یمن  زاب  دوخ  هک  يا  هدنرادزاب  اسب  دنرامش ـ . یم  دوس  ار  نایز  دننیب و  یم  نایز  ار  دوس  دنراگنا , لهـس  تسا ,  راگدنام  هچ  نآ 
هدش شیارآ  يا  همان  هدش و  هنیپ  هلـصو  يزردنا  دعب , اما  هیواعم : ـ  هب  دوخ  همان  زا  یـشخب  رد  دریذپ ـ . یمن  دـنپ  دوخ  هک  ییوگدـنپ  اسب 

 . يا هداتسرف  نم )  هب   ) یلاگسدب يور  زا  يا و  هتسارآ  دوخ  یهارمگ  اب  ار  نآ  هک  دی  ـ سر زا تـو بـه مـن  فلکتاب و تـصـنـع )  )

 . شویندنپ يوگدنپ  زا  نتفرگ  وترپ  هب  بیغرت 

لگ و زا  شبآ  هک  دیرادرب  بآ  يا  همـشچ  لالز  زا  دیریگرب و  ینـشور  شویندـنپ  يوگدـنپ  غارچ  هلعـش  زا  مدرم ,  يا  ع :)   ) یلع ما  ـ ما  ـ
امش هب  ار  هچ  نآ  ودیریذپب  ار  رادیب  هاوخریخ  تحیـصن  دیریگرب و  ییانـشور  شویندنپ  يوگدنپ  دوجو )  ) ـعـلـه ـش زا  تسا ـ .  فاص  يال 
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يور زا  ناراب  هک  هنوگ  نآ  دتلغ , ورف  اه  لد  زا  وا  دنپ  دنکن , لمع  دوخ  ملع  هب  هاگره  ملاع  ع :)   ) قداص ماما  دیدنب ـ . راک  هب  دزومآ  یم 
. دتلغ یم  ورف  گنس  هتخت 

 . یلمع توعد 

نیا اریز  دننیبب , امش  زا  ار  یبوخ  زامن و  تدابع و  رد  ییاشوک  ییاسراپ و  ات  دینک , توعد  دوخ  نابز  ریغ  هب  ار  مدرم  ع :)   ) قدا ما صـ ـ ما  ـ
بـه ـل ,  ـض يا مـفـ دیـشابن ـ . گنن  دیـشاب و  تنیز  دـینک  توعد  ناتدوخ  هب  ناتیاه  ناـبز  ریغ  اـب  ار  مدرم  تسا ـ .  هدـننک  توعد  دوخاـه 

يوس هب  مدرم )   ) رگتوعد وا , يدونشخ  هار  ندومی  ووا پـ یـصاعم  زا  ندرک  يرود  ادخ و  ياه  مارح  زا  يرادنتـشیوخ  اب  وگب : ام  نایعی  شـ
یمن رود  ار  نآ  یشوگ  چیه  هک  يزردنا  ع :)   ) یلع ما  ـ ما دنباتش ـ . یم  ام  يوس  هب  دوخ  مدرم  , دنشاب نینچ  اه  نآ  رگا  هک  اریز  دنـشاب , ام 
. ددرگ ایوگ  نادب  رادرک  نابز  دوش و  شوماخ  نآ  زا  راتفگ  نابز  هک  تسا  يزردنا  نآ  دنک , یمن  يربارب  نآ  اب  يدوس  چیه  دزادنا و 

 . نتفرگ دنپ  ياه  هتسیاش 

رب هکادخ  ياه  باذع  اهرفیک و  زا خـشـم و  دنریگ ـ . دنپ  امش  زا  ناگدنیآ  هک  نآ  زا  شیپ  دیریگدنپ , دوخ  ناینیشیپ  زا  ع :)   ) یلع ماما   ـ
زا ـیـا , ند ـن  یا رد  دـیزومآ ـ . دـنپ  ناـنآ  هتفهن  روگ  رد  ياـهرکیپ  زا  دـیریگ و  تربع  تسا  هدـمآ  امـش  زا  شیپ  شکندرگ  ياـه  تما  رس 

, دندش هدرب  اهروگ  يوس  شود هـا بـه  راو بـر  دیریگ کـه سـ دنپ  دنداد  یم  رس  تسا ))  یـسک  هچ  ام  زا  رتدنمورین   )) يادن هک  ینا  ـ ـس کـ
دنپ هیام  ار  وادـنوادخ  دریگن , دـنپ  مدرم  زا  هک  ره  دنتـشادن ـ . مان  نامهیم  نکیل  , دـندش دراو  اهروگ  رب  دـندش و  یمن  هدـناوخ  هراوس  اـما 

یمدآ هک  تسا  یلماوع  زااهزردنا  ندیمهف  ییاناوت  شوه و  شابم ـ .  يرگید  تربعو  دنپ  هیام  ریگب و  دـنپ  يرگید  زا  دـهد ـ . رارق  مدرم 
نآ بطاخم  دنچره  دنک , یم  دوخ  شوگ  هزیوآ  ار  اوقت  هب  زردنادنمتداعس  ناسنا  ع :)   ) قدا ما صـ ـ ما دناوخ ـ . یم  ارف  اطخ  زا  زیهرپ  هب  ار 
هک تسا  یسک  دنمدرخ  ع :)   ) یلع ماما  دریگ ـ . دنپ  يرگید  زا  هک  تسا  یـسک  دنمتداعـس  (ص :)  ادخ ربمایپ  دشاب ـ . رگید  یـسک  زردنا 

ماما نامرم ـ .  دوخزا  دهد , یم  زردنا  وت  هب  هک  ار  یـسک  تسا ـ .  هدرک  یبوخوت  هب  دهد , زردنا  ار  وت  هک  یـسک  دریگ ـ . دـنپ  نارگید  زا 
لجوزعدنوادخ دیرد  ار  دوخ  نهار  تساخرب و پـیـ يدرم  هاگان  داد  یم  زردنا  ار  دوخ  نارای  نارمع  نب  یسوم  هک  یلاح  رد  ع :)   ) قداص

 . ياشگب نم  يارب  ار  تلد  هکلب  ردن , مه  زا  ار  تنهاریپ  وگب : وا  هب  یسوم ,  يا  هک :  دومرف  یحو  وا  هب 

 . قیفوت

 . قیفوت

هب ییوکین  يزوردوخ  يوس  زا  وا  مشاب و  هتشاد  نشور  یلیلد  مراگدرورپ  بناج  زا  رگا  دی , ـشـ ید بـیـنـ مو مـن ,  يا قـ گـفـت :   :. )) نآرق
دوخ و   ) منک تفلاخم  مراد  یم  زاب  نآ  زا  ار  امـش  هچ  نآ  رد  مهاوخ  یمن  نم  مرادرب ) ؟  تسد  وا  شتـسرپ  زا  مه  زاب  ایآ   ) دشاب هداد  نم 
هدرک لکوت  وا  رب  تسین  ادخ  يرای )   ) هب زج  نم  قیفوت  مرادن و  دو  ناو خـ رد حـد تـ مدرم )   ) حالـصا زج  يدصق  نم  موش )  نآ  بکترم 

شـشک زا  قیفوت ,  تسا ـ .  یهلا )   ) تمحر قیفوت ,  تسا ـ .  یهلا )   ) تیانع قیفوت ,  ع :)   ) یلع ماـما  مدرگ ـ .))  یم  زاـب  وا  يوس  هب  ما و 
یکاپ يوس  هب  ناسنا )   ) هدنناشک قیفوت ,  تسا ـ .  تمعن  نیتسخن  قیفوت ,  تسا ـ .  نابرهم  يادخ  تیانع  قیفوت ,  تساراگدرورپ ـ .  ياه 

 , قیفوت اب  تسا ـ .  یتخبـشوخ  ساسا  قیفوت ,  تسا ـ .  یباـیماک  ساـسا  قیفوت ,  تسا ـ .  بیـصن  نیرتشزرا  اـب  قیفوت ,  تسا ـ .  حالـص  و 
شددم قیفوت  هک  ره  دهد ـ . ماجنا  وکین  لمع  دوش , شرای  قیفوت  هک  ره  تسارادم ـ .  یمرن و  دیلک  قیفوت ,  دـیآ ـ . یم  تسد  هب  تداعس 

یمن دوس  قیفوت  نودب  یششوک  چیه  تسا ـ .!  هدرکن  شیرای  قیفوت  هک  یسکدوش  دنم  هرهب  تدابع  زا  هنوگچ  درواین ـ . ور  قح  هب  دنکن ,
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قیفوت زا  رترب  یتمعن  چیه  دهدن ـ . دوس  قیفوت  یب  یشناد ,  چیه  دوش ـ . نیرق  قیفوت  اب  هک  تسا  یـششوک  نآ  شـشوک ,  نیرتهب  دشخب ـ .
 (: ع  ) یلع ماما  قیفوت ـ .  يرای  نوچ  یتیفاع  و  تسین ,  تیفاع  نوچ  یتمعن  (ع :)  رقاب ماـما  تسین ـ .  قیفوت  نوچ  يرادولج  چـیه  تسین ـ . 
زا یتعاط  رهرد  امـش  يارب  ییاه و  هدـنرادهگن  تعاط  يارب  ییاه و  هاـگ  هیکت  قح  يارب  هداد و  رارق  یلها  یبوخ  يارب  ناحبـس  دـنوادخ 

يارب تسا و  یفاک  هاوخ  تیافک  يارب  دوخ  نیمهو  دزاس  یم  راوتسا  ار  اه  لد  ایوگ و  ار  اه  نابز  هک  تسا  يددم  ناحبس  دنوادخ  بناج 
قیفوت هک  اریز  دینک , بلط  قیفوت  وا  زا  تسا و  نید  سار  رد  نیقی  اریز  دینک , تلاسم  نیقی  دنوادخ  زا  ادخ , ناگدن  يا بـ افـش ـ . وجافش ,

دنک و يرپس  شیاهراک  نیرتهب  رد  ار  شرمع  ات  دهد  یم  قیفوت  وا  هب  دهاوخبار  يا  هدنب  یبوخ  دنواد  ها خـ ـ گر هـ تسا ـ .  راوتـسا  يداینب 
تبـسن نم  هک  تسا  نیا  هنایآ  : درک ضرع  ع )   ) مظاک ماما  هب  يدرم  دنک ـ . یم  شیزورار  گرم  ندیـسرارف  زا  شیپوا  تعاط  رد  نتفاتش 

وت هب  هتبلا  دومرف : راک  رب  ییاـناوت  : درک ضرع  تسیچ ؟  تعاطتـساوترظنزا  دومرف : ترـضح  مراد ؟  تعاطتـسا  ما  هدـش  فلکم  هچ  نآ  هب 
: دومرف هچ ؟  يار  نداد بـ قیفوت  درک : ضرع  قیفوت  دومرف : تسیچ ؟  ددم  درک : ضرع  درم  یـشاب  هدـش  هدادددـم  رگا  هدـش  هداد  ییاناوت 

دوش یمن  هداد  وا  هب  قیفوت  نوچ  اما  دـشابرتاناوت , رتیوق و  وت  زا  رفاـک  تسا  نکمم  هنرگو )   ) ینک یم  لـمع  یـشاب  هدـش  هداد  قیفوت  رگا 
كرا و دنوادخ تـبـ : درک ضرع  درم  تسا ؟  هدیرفآ  وت  رد  ار  ییاناوت  یسک  هچ  وگب : نم  هب  دومرف : سپس  تر  ـ ـض حـ دنک . یمن  مه  لمع 
ررـض و عفد  تدوخ  هب  تبـسن  ـی  یا ـ ناو ورین و تـ نیااب  یناوت  یم  وت  یلاعتو ,  كرابت  دنوادخ  کمک  نودب  ایآ  دومرف : ع )   ) ملاع ـی  لا تـعـ
؟  یهد یم  تبـسن  تدوخ  هب  تسین  وت  راـیتخا  ناوت و  رد  هک  ار  يزیچ  ارچ  سپ ,  دوـمرف : ترـضح  هن  درک : ضرع  ینک ؟  تعفنم  بلج 
هب خـساپ  رد  (ع ـ )  رقاب ما  ـ ما تسین ـ .))  ادـخ  کمک )   ) هب زج  نم  قیفوت  و   : )) تفگ هک  ار  حـلاص  درم  نآ  هتفگ  رآ  دای  هب  دومرف : سپس 
هب رگم  میرادـن ,  ادـخ  تیـصعم  زا  ندـنادرگیور  تردـق  ام  تسا کـه  نیا  شیانعم  هّللاب : ـ ))  الا  هوقال  لوح و  ال   )) هلمج يانعمزا  لاؤس 

نامرف يزیچ  چیه  هب  ناحبـس  دنوادخ  ع :)   ) یل ما عـ ـ ما لجوزع ـ .  دـنوادخ  قیفوت  اب  رگم  میرادـن ,  ادـخ  تعاط  رب  ییاناوت  ادـخ و  يرای 
هک تسنادـن  دـنوادخ )  ) قیفوت جـز بـا  (ص )  اد لو خـ ـ ـسر ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما درک ـ . کمکار  هدـنب )   ) راـک نآ  رد  هک  نیا  رگم  دادـن ,
وت زا  يویند  يزیچ  زگره  نم  اراگدرورپ , تفگ :  (ص )  ربمایپ بویا  ع :)   ) مظاک ما  ـ ما تسا ـ .  هدـمآ  لجوزع  يادـخ  بناج  زا  لیئربج 

یـسک هچ  بویا ,  يا  هکداد :  شیادن  دمآ و  وا  فرط  هب  ربا  يا  هعطق  ماگنه  نیا  رد  داد ـ  تسد  وا  هب  رورغ  بجع و  تلاح  و  ـ  متـساوخن
كرت تعاـط و  ماـجنا  هب  هک  یقیفوـت  يارب  ار  دـنوادخ  ع :)   ) یلع ماـما  راـگدرورپ ـ . يا  وـت  درک , ضرع  داد ؟ وـت  هب  ار  راـک  نیا  قـیفوت 

نیا رد  هک  نآ  زا  شیپ  و  تاهبش : ـ  زا  بانتجا  رد  ع )   ) نسح شراوگرزب  دنزرف  هب  دوخ  شرافس  رد  مییاتـس ـ .  یم  تسا  هداد  تیـصعم 
تیهارمگ هب  ای  دزادنا  تا  ههبـش  هب  هک  ار  يا  هبئاش  ره  هاوخب و  قیفوت  وا  زا  يوجب و  تناعتـسادوخ  يادـخ  زا  تسخن  یـشید ,  هرا بـیـنـ بـ

تاولـص وا  لآ  دـمحم و  رب  , ایادـخ راب  دـندناوخ : یم  ار  اعد  نیا  ناضمر  هامزور  ره  رد  (ع )  رقاب ماما  داجـس و  ماـما  نک ـ .  اـهر  , دـناشک
دروم یلاح  ره  زا  شیب  دنـشاب و  هتـشاد  وت  ناتـسود  زا  کی  ره  يراد  تسود  هک  ار  یتلاح  نیرتهب  ردق  بش  رد  ات  هد  قیفوت  ارم  تسرف و 

اوقت نم  هب  نک و  ایوگ  تیاده  هب  ار  منابز  ایادـخ , راب  قالخالا : ـ  مراکم  ياعد  رد  (ع :)  دا ـجـ ـس ما  ـ ما مشاب ـ .  هتـشاد  تسوت ,  تیاضر 
ـ )  ع  ) ما عـلـی ـ ما ریگ ـ . مراک  هب  تسا  رت  هدیدنسپ  وت ) دزن   ) هک یهار  رد  هد و  مقیفوت  تسا  رت  هدنلابو  رتکاپ  هک  راک  نآ  هب  امرف و  ماهلا 

دنگوس یـشهاوخره  ندروآرب  رب  شیاهتنم  یب  تردـق  شتمحر و  یگدرتسگ  هب  ار  دـنوادخ  رتشا : ـ  کلام  هب  دوخ  همان  دـهع  نایا  رد پـ
نامرذـع شقلخ  دزن  مه  وا و  دزن  مه  اـت  دـهد  قـیفوت  تسوا  تیاـضر  دروـم  هچ  نآ  رد  ار  وـت  ارم و  منک ,  یم  تلاـسم  وا  زا  مهد و  یم 

. دیامرف اطع  قیفوت  دراد  تسود  هک  ییاهزیچ  نآ  ماجنا  رد  ار  امش  ام و  دنوادخ  : ـ  سابع نب  مثق  هبدوخ  هما  نا نـ ـ یا رد پـ دشاب ـ . نشور 

 . يراذگاو قیفوت و 

دهاوخ يرای  ار  امش  وا  زا  دعب  یسک  هچ  ناتدراذگاو  رگا  دش و  دهاوخن  بلاغ  امش  رب  سک  چیه  دنک  يرای  ار  امـش  ادخ  ـر  گا  :. )) نآرق
ره دشک و  یم  دوخ  فرط  هب  ار  سفن  کیره  يراذـگاو  قیفو و  تـ ع :)   ) ما عـلـی ـ ما دـننک ـ .)) لکوت  ادـخ  هب  طقف  دـیاب  نانمؤم  و  درک ؟
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ما ـ ما ینادان ـ .  راکددم  ادخ ) ندناسرن  يرای   ) نالذخ تسا و  درخ  راکددم  قیفوت  دریگ ـ . یم  رارق  وا  بناج  رد  سفن  دـش , هریچ  مادـک 
هک ار  یتعاط  هدـنب  هاگره  مکل :))  ذـخی  ناو  مکل  بلاغ  الف  هّللا  مکرـصنی  نا   )) هیآ و  هّللاب ))  الا  یقیفوتامو   )) هیآ هرابرد  ع ـ )   ) قداـص

هدیمان قفوم  ار  هدنب  ببـس  نیدب  ودشاب  یم  ـل  جوز ياد عـ نا خـ ـ مر قفاوم فـ وا  لمع  دهد , ماجنا  تسا  هداد  نامرف  نادب  لجوزع  دنوادخ 
هجیتن رد  دوش و  لیاح  تیـصعم  نآ  وا و  نایم  یلاعت  كرابت و  يادـخو  دـنک  دـنوادخ  ینامرفان  يدرو  رد مـ دـهاوخب  هدـنب  هاگره  دـنا و 
دریگن تیص  نآ مـعـ زا  ار  وا  هاگره جـلـو  اما  تسا  هدوب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  قیفوت  هب  وا  هانگ  كرت  نیا  دوشن  بکتر  ار مـ نآ  هد  بـنـ

ـبـر ما پـیـ تسا ـ .  هدادـن  شقیفوت  هدـناسرن و  شیرای  هدراذـگاو و  ار  وا  دـنوادخ  دوش , هانگ  نآ  بکترم  ات  دـنک  شیاهر  دوخ  لاح  هب  و 
. دزادنا یم  رتگرزب  ناهانگ  رد  ار  وا  هک  ییاج  ات  دوش  یم  یلوتسم  راکهنگ  رب  نالذخ   , ناهانگ هلیسو  هب  (ص :)  ادخ

. دیآ یم  رامش  هب  قیفوت  زا  هچ  نآ 

 , نتفاین هانگ  ناکما  تسا ـ .  تاقیفوت  زا  یکی   , تریح ماگنه  رد  ندرک  گنرد  تسا ـ .  یهلا )   ) قیفوت زا  هبرجت  ظفح  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
 . تساه تمعنزا  یکی 

. دوش یم  قیفوت  بجوم  هچ  نآ 

 , مدر يا مـ دنوش ـ . یمن  ادج  رگیدـکی  زا  زین  قیفوت  يرادـنید و  دـنوش , یمن  ادـج  مه  زا  هیاسو  مسج  هک  هنوگ  نامه  ع :)   ) یلع ما  ـ ما  ـ
رتراوتـسا هک  ینییآ  هار و  هب  دهد , رارق  شیوخ  يامنهار  ار  وا  راتفگ  هک  ره  دبای و  قیفوت  دریگب , دوخ  هاوخریخو  دشرم  ار  ادـخ  هـر کـه 

قیفوت هب  دریگب , دوخ  هاوخریخ  دشرم و  ار  ادخ  هک  ره  ساره ـ .  رد  وا  نمشد  تسا و  ناما  رد  ادخ  هیاسمه  هک  اریز  دوش , نومنهر  تسا 
نامثع هب  دو  ـه خـ ما زا نـ رد بـخـشـی  دشاب ـ . ینانابهگن  دنوادخ  بناج  زا  وا  يارب  دشاب , هتـشاد  ینورد  یـشاب  رادیب  هک  ره  دبای ـ . تسد 

ره دش و  قرغ  دمآ  وت  فرژ  ياه  تمـسق  هب  هک  نآ  ـد و  یز دا لـغـ ما نـهـ وت گـ هاگـشزغل  رد  هک  ره  تاهیه !  ایند : ـ  هب  باطخ  فینح  نب 
 . تفای يراگتسر )   ) قیفوت  , تفرگ هرانک  تماد  ياهدنب  زا  هک 

 . يرادافو

 . يرادافو

هچ نآ  جـز  هد ,  ـ یدر لـالح گـ ناـیاپراچ  تشوگ )   ) امـش يارب  دـینکافو  اـهدادرارق  هب  ـد , یا هدروآ  نا  ـمـ یا ـی کـه  نا ـ ـس يا کـ  :. )) نآرق
((. دهد یم  نامرف  دهاوخب  هچره  ادخ  دیرمـشب  لالح  مارحا  لاحرد  ار  راکـش  دیابن  هک  یلاح  رد  دوش , یم  هدـناوخ  امـش  رب  شمکح )  )
((. دش دهاوخ  شسرپ  نامیپ  زا  هک  اریز  دینک  افو  نامیپ  هب  دسرب و  دوخ  دشر  هب  ات  دیوشم  کیدزن  هجو ـ  نیرتهب  هب  زج  میتی ـ  لام  هب  و  ))

, دینک یم  هظحالم  (( دوقعلاب او  ـ فوا  )) ـه یآ ـر  ها زا ظـ يرو کـه  بـه طـ ریـسفت .: دـنراد .)) افو  دوخ  دـهع  هب  دـندنب , دـهع  نوچ  هک  نانآ  و  ))
اب قداص و  نآ  رب  دادرارق  ناونع  افرع  هک  ار  ییاهزیچ  همه  تسا و  ماع  رما  نیا  رهاظ  دنک و  یم  اهدادرارق  هب  يافو  هب  رما  رب  تلالد  نآرق 
 ( ندز هرگ  ندز ـ  دـنو  پـیـ  ) يوغل عـقـد يانعم  رگنایامن  هک  تسا  یلوق  ای  لعف  ره  زا  ترابع  دـقع ))  )) دوش یم  لماش  تسا  راگزاس  افو 

يالاک هک  عیب  دقع  دننام  دنوشن  ادج  رگیدکی  زا  دنشاب و  مه  مزال  هک مـ يروط  هب  تسا ,  زیچ  ود  نایم  دنویپ  طابترا و  یعون  نآ  دشاب و 
, دقع زا  دعب  هدنـشورفو ,  دنک  فرـصت  لخد و  نآ  رد  دوخ  هاوخلد  هب  دناوت  یم  هک  دهد  یم  طاب  ـ ترا رادـیرخ  هب  يروط  ار  هلماعم  دروم 
ـد کـه هد يد مـی  ـ نو طبر و پـیـ يا  هنوگ  هب  درم  هب  ار  نز  هک  جاودزا  دـقع  دـننام  ای  درادـن و  نآ  رد  یفرـصت  تیکلم و  هنوگ  چـیه  قح 

نآ رد  هک  نامیپ  دهع و  دننام  ای  دزاس و  دنم  هرهب  شدوخزا  ار  وا  ریغ  درادـن  قح  نز  دـنک و  ییوشانز  يرادرب  هرهب  نز  زا  دراد  قح  درم 
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. دنکشب ار  دهع  نآ  درادن  قح  دنک و  یم  زاب  هتسب  دهع  هک  يدراوم  رد  تسا  هدش  هتسب  دهع  وا  اب  هک  ار  یسک  تسد  هتـسب  دهع  صخش 
همه یناـعم و  همه  رد  نآ و  یناـعم  همه  هب  دـهع , هب  ياـفو  هراـبرد  تـسین ,  اـه  نآ  ندرک  وگزاـب  هـب  زاـین  هـک  يرایـسب  تاـیآرد  نآرق 

رد تسا و  هدرک  یتخس  ياهدیدهتو  هدومن  ـش  هو تدش نـکـ هب  ار  نانکش  نامیپ  تسا و  هدرک  يریگتخـس  رایـسب  دیکات و  شقیداصم , 
دیق و چیه  یب  دوقع  دهع و  هب  يافو  هرابرد  نآرق ,  تایآ  تسا .  هدوتس  دندنبیاپ , رادافو و  دوخ  يا  هنامیپ  دهع و  هب  هک  ار  یناسک  لباقم 
دنـسر و یم  نآ  هب  دوخ  يرطف  لقع  اـب  مدرم  هک  تسا  يروما  هلمج  زا  عوضوم  نیا  دـهد کـه  یم  ناـشن  نیا  تسا و  هتفگ  نخـس  يدـنب 

زاـین یب  نآ  زا  دوخ  یگدـنز  رد  زگره  یمدآ  هک  تسا  يروما  زا  دـهع  هب  ياـفو  دـهع و  هک  تسا  نیا  مه  شتلع  تسه  مه  روـط  نیمه 
همه هک  دـش  میهاوخ  هجوتم  ـت کـنـیـم ,  قد لمات و  ناـسنا  یعاـمتجا  یگدـنز  رد  رگا  اـم  دـنناسکی  هعماـج  ودرف  ظاـحل  نیا  زا  تسین و 

یعامتجا ماع  دادرارق  هیاپ  رب  مینک  یم  هیکت  اه  نآ  هب  هک  یعامتجا  یگد  ـ نز قوقح  هیلک  میوش و  یم  دـنم  هرهب  اه  نآزا  اـم  هک  ییاـیازم 
رد نـمـی هعماجدارفا  کیلمت  هب  ار  نامدوخ  زا  زیچ  چـیه  ام  اریز  دنراوتـسا , ماع  دادرارق  نآ  رب  بترتم  یعر  ياـه فـ ناـمیپ  اـهدادرارقو و 

اریز میرواین  ناـبز  هب  دـنچره  یل  دادرارق عـمـ دـقع و  کـی  ساـسارب  رگم  میوش ,  یمن  اـه  نآ  هب  قلع  ـک هـیـچ چـیـز مـتـ لا ـم و مـ یروآ
يدهع ای  دادرارق  ناسنا  هک  دشاب  زیاجرگا  دشاب  هتشاد  نای  ـیـح و بـ ـضو هب تـ جایتحا  دشاب و  مهبم  عوضوم  هک  تسا  مزال  ییاج  رد  راتفگ 

ـن یا اب  هک  يزیچ  نیلوا  دـنک  ضقن  رایتخا  يور  زا  يا ,  هناهبورذ  ترد و یـا هـر عـ روز و قـ زا  يرادرو  ـ خر لیلد بـ هب  تسا ,  هتـسب  هک  ار 
نادب یـشک  هرهب  يراگیب و  تراسا  زا  ییاهر  يارب  ناسنا  هک  ینکر  نامه  ینعی  تسا ,  یعامتجا  تلادع  دشدهاوخ , هتـسکش  وا  نـقـض 

یم لاعتمدنوادخ  تسا  هدرک  دیکات  نادب  يدنبیاپ  نامیپ و  دهع و  رب  تبظاوم  هب  ناحبس  دنوادخ  هک  تسا  لیلد  بـه هـمـیـن  درب . یم  هانپ 
هدنیاتـس تاـیآ  بلاـغ  دـننام  هـ ـه ,  یآ ـن  یا ـد )) ـش دـهاوخ  تساوخزاـب  ناـمیپ  دـهع و  زا  هک  دـینک , اـفو  ناـمیپ  دـهع و  هب  و  : )) دـیامرف

اه و نامیپ  لماش  مه  دندنب و  یمرگیدکی  اب  دارفا  هک  دوش  یم  يدر  نا فـ دهع و پـیـمـ لماش  مه  ینکـش ,  نامیپ  هدـنهوکن  يرادـنامیپ و 
 , یعام ـتـ جا ياه  نامیپ  دهع و  هب  يدنبیاپ  هکلب  وددـنب  یم  رگید  تلم  اب  یتلم  یهورگ و  اب  یهورگ  هک  دوش  یعامتجا مـی  ياهدادرارق 
اه نآ  ضقن  اب  رتریگارف و  تلادـع  یعامتجا ,  ياه  نامیپ  هب  يدـنبیاپاب  اریز  تسا ,  يدرف  ياه  نامیپ  هب  يرادافو  زا  رتمهم  نید ,  رظن  زا 
یب ناسآ و  رایسب  نامیپ  نتـسکش  هک  يدراوم  نیرتساسح  رد  زیزع , نآرق  ور , نی  زا هـمـ دوب . دهاوخ  رت  یمومع  تالکـشم  اهیراتفرگ و 

يرازیب مـالعا  تاـیآ )  نیا   : )) ) تسا هدومرف  هدرک و  عنم  دـهع  ضقن  زا  ناـیب ,  نیرتنـشور  راـتفگ و  نیرتحیرـصاب  تسا ,  هدوـب  تیمها 
هام راهچ   ,( ناکرـشم يا   ) سپ ـد  یا ـتـه  ـس نامیپ بـ ناشیا  اـب  هک  یناکرـشم  نآ  هب  تبـسن  شربماـیپ  ادـخ و  فرط  زا  تسا  دـهعت ) مدـعو  )

نارفاک هدننک  اوسر  هک  تسادخ  نیا  دیروآ و  هوتـس  هب  ار  ادخ  دیناوت  امـش نـمـی  هک  دینادب  دیدرگب و  نیمز  رد  لماک )  تینما  اب  رگید  )
يدـهعت ناکرـشم  ربارب  رد  شربمایپ  ادـخ و  هک  ربکا  جـح  زور  رد  مدرم  هب  شربمایپ  ادـخ و  بناج  زا  تسا  یمالعا  تایآ )  نیا   ) تسا و
هدنامرد ار  ادـخ  امـش  هک  دـینادب  سپ  دـینادرگب  يور  رگا  تسارتهب و  امـش  يارب  نآ  دـینک  هبوت  رفک ) زا   ) رگا لا )  ـن حـ یا بـا   ) ـد نراد نـ

يزیچ دیا و  هتس  نا بـ نا پـیـمـ ـ نآ ـی کـه بـا  نا ـ کر نآ مـشـ هد مـگـر  ربخ  كاندرد  یباذع  زا  دندیزرو  رفک  هک  ار  یناسک  درک و  دیهاوخن 
ناشتدم نایاپ )   ) ات ار  ناشیا  نامیپ  سپ  دنا  هدومنن  ینابیشپ  امش  دض  رب  ار  یـسک  هدرکنراذ و  ـ گور امـش فـ هب )  تبـسن  دوخ  تادهعت   ) زا

نانآ دیـشکب و  دیتفای , اجک  ار هـر  ناکرـشم  دـش , يرپس  مارح  ياه  هام  هک  یتقو  دراد و  تسود  ار  ناراگزیهرپادـخ  هک  ارچ  دـینک  مامت 
تلالد اه  نآ  قایـس  هک  يروط  هب  تایآ ,  نیا  دینیـشنب .)) نانآ  نیمک  هب  یهاگنیمک  ره  رد  دـیروآرد و  هرـصاحم  هب  دـینک و  ریگتـسدار 

نیا درب و  نیب  زا  ار  نانآ  تکوش  تردق و  دـنکفا و  تلذ  هب  ار  ناکرـش  دـنوادخ مـ هک  ینامز  ینعی  تسا ,  هدـش  لزان  حـتف  زا  دـعب  دراد ,
نوخ نتخیر  دنزاس و  كاپ  كرش  ثول  زا  دنا  هتشگ  هریچ  نآ  رب  دنا و  هدرک  فرصت  هک  ار  ین  ـیـ مزر ات سـ دراد  یماو  ار  ناناملسم  تایآ 

اه نآ  نایم  هک  ار  یناکرشم  لا  نیا حـ اب  درامش  یم  لالح  دنروایب ـ  نامیا  هک  یتروص  رد  رگم  یطرـشو ـ  دیق  چیه  نودب  ار  نا  ـ کر ـ ـش مـ
هداتفا ینوبز  فعـض و  هب  هدع  نیا  هک  نونکا  هک  دهد  یمن  هزا  ـ جا ناناملـسم  هب  دنک و  یم  انثتـسا  هدوب ,  ضرعت  مدع  نامیپ  ناناملـسم  و 

اه نیا  همه  دننکشبار  نانآ  دهع  هک  دوبن  ناناملسم  هار  رـس  رب  یعدار  عنام و  چیه  دو کـه  ـی بـ لا رد حـ نیا  دنناسرب  ناشیا  هب  یبیـسآ  دنا ,
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یم دشاب , هدرک  ینکش  نامیپ  یـسک  هک  یترو  ـ ـص رد  تـنـهـا  يرآ ,  تساوقت .  بناج  تاعارم  نامیپ و  دهع و  هب  نداهن  مارتحا  روظنم  هب 
لاعتم دنوادخ  دوش  لثم  هب  هلباقم  هلیسو  نیدب  ات  درک  یقلت  یغلم  لطاب و  ار  نامیپ  نآ  شـکـسـت و  تسا ,  هتسکش  وا  هک  ار  ینامیپ  دوش 

دیا هتسب  نامیپ  مار  ـحـ لاد رانک مـسـجـ هک  یناسک  اب  رگم  دوب ؟ دناوت  يدهع  وا  هداتسرف  دزن  ادخ و  دزنار  ناکرـشم  هنوگچ  : )) دیامرف مـی 
تاعارم ینمؤم  چـیه  هراـبرد  دراد  تسود  ار  ناراـگزیهرپ  ادـخ  اریز  دیـشاب ,  رادـیاپ  ناـنآ  اـب  دـنرادیاپ , دـهع ) رـسرب   ) امـش اـب  اـت  سپ 

نیا رد  دـنهد , تاکز  دـنراد و  اپرب  زاـمن  دـننک و  هبوت  رگا  سپ  دـنناراکزوا  نا تـجـ ناـشیا هـمـ دـننک و  یمن  ار  یناـمیپ  يدـنواشیوخ و 
يا ـ هد ـنـ گو رگا سـ مینک و  یم  نایب  لیـصفت  هب  دنناد  یم  هک  یهورگ  يارب  ار  دوخ )  ) تایآ ام  دنـشاب و  یم  امـش  ین  ـ ید ناردارب  تروص 

ینامیپ چیه  ار  نانآ  هک  ارچ  دـیگنجب , رفک  نایاوشیپ  اب  سپ  دـندز , نعط  ناتنید  رد  ار  امـش  دنتـسکش و  شیوخ  نام  زا پـیـ ار پـس  دو  خـ
نامه هب  مه  امش  درک  زواجت  امـش  دض  رب  سک  ره  سپ  : )) دیامرف یمرگید  ییاج  رد  دنتـسیا )) زاب  ینکـش )  نامیپ  زا   ) هک دشاب  تسین , 

ـمـا ـش یهورگ کـه  يزوت  هنیک  دیابن  هتبلا  و  : )) دیامرف یم  زین  دیزیهرپب )) ادخ  زا  دیربزواجت و  وا  رب  تسا  هدر  زواجت کـ وا  هک  يا  هزادـنا 
يدعت هانگ و  رد  دینک و  يراکمه  رگیدـکی  اب  يراگزیهرپ  يراکوکین و  رد  دراداو و  يدـعت  هب  ار  امـش  , دنتـشاد زاب  مارحلادجـس  زا مـ ار 

نآ و تمرح  تیاعر  دش , هتـسب  ینامیپ  دـهع و  هک  نآ  زا  دـعب  مالـسا ,  هک  نآ  نخـس  هاتوک  دـینک .)) اورپ  ادـخ  زا  دـیوشن و  مه  رایتسد 
اریز ددر , دـنم گـ هرهب  ای  دوش  ررـضتم  نامیپ  زا  تسا  هتـسب  ناـمیپ  هک  یـسک  نآ  هاوخ  دـناد , یم  مزـال  اـقلط  ـ مار ناد  يدـنبیاپ بـ بوجو 

نیفرط زا  یکی  هک  نیا  رگم  تسا  یـصخش  ای  یـصوصخ  عفانم  هنوگره  تیاعر  زا  رت  بجاو  رتمزال و  یعامتجا  تلادـع  بناـج  تیاـعر 
, وا زواجت  يدـعت و  هب  خـساپ  رد  لثم و  هب  هلباقم  باب  زا  دـناوت , یم  رگید نـیـز  فرط  تروص  نیا  رد  هک  دنکـشب  ار  دوخ  دـهع  هدـهاعم 

نایم زا  يارب  الوصا  نید  هک  یمومذم  ییوج  يرترب  مادختـسا و  دنب  زا  ناسنا  هک  دوش  یم  ـث  عا را بـ نیا کـ نوچ  دریگب  هدـیدان  ار  نامیپ 
هب مدرم  تیاده  روظنم  هب  مالسا  نید  هک  تسا  يدنمـشزرا  الاو و  میلاعت  زا  یکی  نیا  نامگ ,  یب  دوش . اهر  تسا ,  هدمآ  نیمه  نتـشادرب 

ـد و نا راو نـمـی مـ ـتـ ـسا نآ  هیاپ  رب  زج  یناسنا  هعماج  ماـظتنا  مظن و  هک  یعاـمتجا  تلادـع  ظـفح  یناـسنا و  ترطف  مکح  تیا  ـ عر تمس 
تسا هدوب  نیمه  زین   ( (ص ربمغیپ فیرش  هری  هدو و سـ ـ مر حیرصت فـ نادب  زیزع  نآرق  تسا و  هدروآ  رامثتسا  مادختـسا و  متـس  ندرب  نیبزا 

رد میدرک  یم  رکذ  هنیمز  نیا  رد  ص )   ) مرکاار ربمایپ  ياه  ناتساد  زا  ـی  یا ـه هـ نو نـمـ ـت ,  ـسا ینآرق  ثحب  کی  ام  ثحب  هک  دوبن  رگا  و 
هسیاق بـا مـ دینک . هعجارم  تسا ,  هدش  هتشون  ترضح  نآ  یگدنز  خیرات  ربمایپ و  هریس  نوماریپ  هک  ییاه  باتک  هب  ـیـد  ناو هراب مـی تـ نیا 
تیاعر رد  هیور  هویش و  ود  نیا  نیب  هک  دیبا  رد مـی یـ نامیپ  دهع و  هب  مارتحا  هرابرد  ندمتم  ریغ  ندمتم و  للم  شور  اب  مالسا  هویش  نایم 

تادهاعم و رد  دـنمورین  ياه  تلم  هک  میونـش  یمو  زور مـی بـیـنـیـم  نآ کـه هـر  هژیو  هب  تسا ,  يدایز  قرف  تقیقح  هب  تمدـخ  قح و 
تلود و حـلاصم  ای  دـشاب  هتـشاد  یتعفنم  دوس و  اه  نآ  يارب  هک  ینامزات  دـننک , یم  راتفر  هنوگچ  فیعـض  ياه  تلم  اب  دوخ  ياه  نامیپ 

نید مه  ـد  یا بـ دننکـش . یم  ار  نآ  يا  هناهب  نیرتمک  اب  تروص  نیا  ریغ  رد  دـننک و  یم  تاـعارم  ار  اـه  ناـمیپ  دـنک , باـجیا  ناـشروشک 
قح دیاب  هدش  روط  ره  دیوگ : یـک مـنـطـق مـی  دراد : دوجو  قطنم  ود  اج  نیا  رد  اریز  یـشور ,  نانچ  نانآ  دشاب و  هتـشاد  یـشور  نینچ 

عفانم حلاصم و  دیاب  هدش  هک  يا  هلیـسو  ره  هب  دـیوگ : یم  يرگید  قطنم  دـنک و  ظفح مـی  ار  هعماج  عفانم  نآ  تاعارم  درک و  تیاعر  ار 
یشحو همین  یعامتجا  ياه  مارم  هیلک  قطنم  مود  قطنم  تسا و  نید  قطنم  لوا  قطنم  ـتـن حـق  ـشاذ ـر پـا گـ یز ـو بـا  لو درک  ظفح  ار  تلم 
میمـصت رد  مالـسا  دیناد  یم  هک  نانچمه  لاح ,  نیا  اب  اه . نیا  زج  ای  یتسینومک و  ای  کیتارکومدای  يدادبتـسا  ياهمارم  هچ  ندـمتم ,  ای 

کی يانبریز  انبم و  هک  تسا  يزیچ  ره  لماش  مالـسا  مکح  هکلب  تسا ,  هدرکن  هدنـسب  یحالطـصا  نامیپ  دـهع و  هب  هنیمز ,  نیا  رد  دوخ 
ياهراتفگ رد  ادـخ , تساوخ  هب  هک ,  دراد  ییاه  هلابند  ثحب  نیا  تسا  هدرک  شرافـسا  ـن هـ یا ـت هـمـه  یا ـ عر دـشاب و بـه  راـک  لـمع و 

تسامـش و نیرتوگتـسار  تمایق ,  يادرف  فقوم  رد  نم  هب  امـش  نیر  ـکـتـ یدز نـ (ص :)  اد ـبـر خـ ما پـیـ دـش ـ . دـیهاوخ  هاگآ  نآ  زا  هدـنیآ 
تمایق زور  ادخ و  هب  هک  ره  مدرم ـ .  هب  امـش  نیرتکیدزن  امـش و  نیرتوخـشوخ  نامیپ و  دهع و  هب  امـش  نیرتدـنبیاپ  امـش و  نیرترادـتناما 

ـ .  تسا اه ) نامیپ  دـهع و  هب   ) يرادافو , اه يوخ  نیرتیلاع  ع :)   ) یلع ماما  دـنک ـ . افو   ( نادـب  ) دـهد یم  هدـعو  هاـگره  دـیاب  دراد  ناـمیا 
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 , يرادافو تسا ـ .  مدرم )  تمرح  قحای و   ) اه نامیپ  نتـشادهگن  يرادافو ,  تسا ـ .  يرورـس  ژد  يرادافو ,  تسا ـ .  هناـمیپ  يراداـفو , 
رویزو تسا  يرادـتناما  دازمه  يرادافو ,  تسا ـ .  يوق  يرادـتناما  دایز و  يرادـنید  ناشن  يرادافو ,  تفارـش ـ .  ناشن  تسا و  درخ  رویز 
تـسا ماوت  تقادص  اب  يرادافو ,  تقادص ـ .  يارب  يرادافو  تسا  یمدمه  بوخ  تناما ـ .  يارب  يرادافو  تسا  یمدمه  وکین  يردارب ـ . 
هنوگچ هاگتـشگزاب  دـناد  هک بـ یـسکو  مسانـش  یمن  نآ  زا  رت  هدـنرادهگن  يرپس  نم  تسا و  ماوت  تقاد  ـ ـص يرادا بـا  ـ فو مدر ,  يا مـ  ـ .
نانادان دنرامش و  یم  یکریز  ار  ینکشدهع  نآ  مدرم  رتشیب  هک  میرب  یم  رـس  هب  يراگزور  رد  ام  نونکا  و  دنک ! یمن  ینکـش  نامیپ  تسا 

تسا دهع  هب  يدنبیاپ  يرادتناما ,  نیرترب  تفارش ـ .  يرادافو  تسا و  تلیضف  نتشاد  مرک  دنهد ـ . یم  تبسن  یکریز  هب  ار  نانآ  راک  نیا 
نامیپ هب  يدـنبیاپ  يرادـتناما و  نید ,  هشیر  تسا ـ .  دـهع  هب  يافو  تقادـص ,  نیرتهب  تساه ـ .  نامیپ  هب  ياـفو  تقادـص ,  نیرتـالاب   ـ .

ـ .  تسا هداد  ناشن  ار  دوخ  يراوگرزب  دنک , افو  دوخ  نامیپ  هب  هک  یسک  دنوش ـ . یم  هتخانـش  ناکین  هک  تسا  ییافو  شوخ  اب  تساه ـ . 
 ( (ع داجس ماما  تسا ـ .  يراوگرزب  ياه  هناشن  زا  هدعو ,  نداد  ماجنا  تسا ـ .  یتسود )  يارب   ) شنیزگ هتسیاش  دشاب , لوق  شوخ  هک  ره 
زیچ هس  ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دهع ـ . هب  يافو  هنالداع و  يرواد  ییوگقح ,  تسیچ : ـ ؟  نید  عیارـش  هدـیکچ  هک  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد   ـ

, ردام ردپ و  اب  يراتفرشوخ  دب و  کین و  اب  دهع  هب  يافو  دب , کین و  هب  تناما  ندنادرگرب  تسین :  روذعم  اه  نآ  رد  سک  چیه  هک  تسا 
مالسا یقالخا )  تاروتـسد  ماکحا و   ) نیرترب زا  دیـشاب ـ . رادافو  دیدنب , یم  یـسک  اب  هک  ینامیپ  هب  ع :)   ) یلع ماما  دب ـ . ای  دنـشاب  بوخ 
دامتعا تسین ,  رادافودوخ  دـهع  هب  هک  یـسک  یتسود  هب  تسا ـ .  دـهع  هب  يافو  نامیا ,  ياه  هناشن  زا  یکی  تساه ـ .  نامیپ  هب  يرادافو 

 . ما هدرواین  اج  هب  ما و  هدرک  هدعو  هک  ار  هچ  نآ  نم  رب  زرمایب  ایادخراب , درک : یم  ـا  عد چـنـیـن  ع )   ) ما عـلـی ـ ما نکم ـ . 

 . مدرم نیرتافو  یب 

ار لـیخب  میوـگ :  یم  نم  هک  دـننانچ  هک  تسا  زیچ  پـنـج  ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دنتـسه ـ . ناـهاش   , مدرم نیرتاـفو  یب  (ص :)  ادـخ ربماـیپ   ـ
ار راـکتنایخ  ع :)   ) یلع ماـما  يرورـس ـ .  ار  درخباـن  تیناـسنا و  اروـگغورد  يراداـفو و  ار  ناـهاشو  یـشوخ  ار  دوـسحو  تسین  شیاـسآ 

 . تسین يرادافو  ار  هدمآ  گنت  هب  ناسنا  تسین ـ .  يرادافو 

. راقو

. راقو

رارق باطخ  فرط  ار  ناشیا  نانادان  نوچ  دنراد و  یمرب  ماگ  یمرن  هب  نیمز  يور  هک  دنتـسه  یناسک  نامحر  يادخ  ناگدن  و بـ  :. )) نآرق
نارخ گناب  اه  گناب  نیرتدب  هک  زاس , هتـسهآ  ار  تیادـص  شاب و  ور  هنایم  دوخ  نتفر  هار  رد  و  ((. )) دـنهد یم  خـساپ  تمیالم  هب  دـنهد 

هب حالـص  یکین و  هکلب  تسین ,  تاـیهو  ساـبل  ییوـکین  هب  حالـص  یکین و  راـقوو ـ . شمارآ  داـب  امـش  رب  (ص :)  ادـخ ربماـیپ  تسا ـ .)) 
وت تلصخ  هک  دیاب  تسا ـ .  تفارش  لیلد  راقو  تسا  درخ  ناشن  شمارآ  تسادرخ ـ .  رویز  راقو , ع :)   ) یلع ماما  تسا ـ .  راقو  شمارآ و 
زا ار ) ناسنا   ) راقو تیاعر  تسا ـ .  راقو  درم , ییابیز  دوش ـ . هدرمـش  نوبز  تسپ و  دشاب , دایز  وا  یتشرد  يدـنت و  هک  رهاریز  دـشاب  راقو 
یم ار  وا  درم  راـقو  تسا ـ .  رویز  ییانـشور و  يریپ ,  راـقو  تسا ـ .  شناد  رویز  يراـبدرب ,  تناـتم  دراد ـ . یم  نمیا  يرـسکبس و  یتسپ 

شاب و ابیکـش  اه  یتخـس  رد  ادـخ ـ . دای  هب  تولخرد  شاب و  راقواب  عمج  نایم  رد  دـنک ـ . یم  شکاـنبیع  وا  يرـسکبس  يدـنت و  دـیارآ و 
نودب شـشخب  تبیه و  یب  راقو  ناسنا : ـ  ياه  تلـصخ  نیرتابیز  زا  لاؤس  هب  خـساپ  رد  ع ـ )   ) قداص ماما  راوتـسا ـ . راقواب و  اه  ناکترد 
يروآ عمج  رومام  ار  وا  هک  یـسک  هب  دوخ  شرا  ـفـ ـس رد  ع ـ )   ) ما عـلـی ـ ما ایند ـ . عاتم  ریغ  هب  ندـش  مرگرـس  شاداـپ و  هب  تشادمـشچ 

رد نک و  مالـس  ناشیا  رب  يدـش ,  دراو  نانآ  ناـیم  هب  یتقو  وشراپـسهر و  ناـنآ  يوس  را بـه  ـ قو ـش و  مارآ اـب  سپـس  درک : ـ  یم  تاـکز 
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 . هدم جرخ  هب  تسخ  نانآ  رب  نداتسرف  دورد  تیحت و 

 . تسا راقواب  نمؤم , 

نیمز اه و  نامسآ  نایهاپس  دینازفیب و  دوخ  نامیا  رب  ینامیا  ات  داتسرفورف  ار  شمارآ  نانمؤم  ياه  لد  رد  نآ کـس کـه  ـت  سوا  :. )) نآرق
ماما تسا ـ .  نامیا  اب  ماوت  شمارآ  درمرویز , نیرتوکین  (ص :)  ادخ ربمایپ  تساراک ـ .))  هدیجنـس  ياناد  هراومه  ادـخ  تسادـخ و  نآ  زا 
تشه دیاب  نمؤم  ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما ابیکـش ـ . يراتفرگ  رد  راوتـسا و  تامیالمان  رد  تسا و  راقواب  اه  ناکت  ماگنه  رد  نمؤم  ع :)   ) یلع

هچ نآ  هب  رازگساپس , شیاسآ  یشوخ و  ماگنه  رد  ابیکش , يراتفر  رد گـ دشاب , اجرباپ  راقواب و  اه  ناکت  ماگنه  رد  دشاب : هتـشاد  تلـصخ 
دشاب و تمحز  جنر و  رد  وا  زا  شندب  دنکن , يزرو  ضرغ  ناتـسود  اب  دنکن , متـس  نانمـشد  هب  دشاب , دنـسرخ  هدومرف  شیزور  دـنوادخ 

تامیالمان رد  دنیاجرباپ و  راقواب و  هدـنهد  ناکت  ياه  هنتف  رد  : ـ  ناراگز ـیـ هر ـف پـ ـصو رد  ع ـ )   ) ما عـلـی ـ ما شیاسآ ـ .  رد  وا  زا  مدرم 
. رازگساپس هافر  تقو  رد  ابیکش و 

. دوش یم  راقو  بجوم  هچ  نآ 

دشاب راقواب  هک  ره  دوش ـ . یم  دایز  راقو  توکـس ,  اب  دنک ـ . یم  کمک  يرابدرب  هب  راقو  تسا ـ .  يرابدرب  راقو , ببـس  ع :)   ) یلع ماما   ـ
 ( یمدآ  ) تبیه راقو , ببـس  هب  دوشن ـ . هتفرگ  کمک  تبیه  زا  زج  راـقو  يارب  تسا ـ .  يراـبدرب  شمارآ و  شناد ,  تیاـغ  دوش ـ . مارتحا 

يادوهی نب  يوال  نب  نوعمـش  شـسرپ  هب  خـساپ  رد  (ص ـ )  ادـخ ربمای  پـ دوش ـ . یم  بعـشنم  تناتم  زا  هک  ییاه  تلـصخ  دوش . یم  دایز 
يرادـتناماو و یـشیدنارود  تسا و  یناـبرهم  دزیخرب : تناـتم  زا  هچ  نآ  دریگ : ـ  یم  تاـشن  ـت  نا زا مـتـ هچ  نآ  نوماریپ  یـسیع  يراوـح 

يرسکبس كر  زا مـنـکـر و تـ یهن  نمشد و  رباربرد  یگدامآ  تورث و  لام و  ندرک  دابآ  هاگمرـش و  ظفح  ییوگتـسار و  تنایخ و  كرت 
دشخبب دشابن و  وا  رد  ینادان  یکبس و  دشاب و  راقواب  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  سپ  دسردنمدرخ  هب  تناتم  رثا  رب  هک  تسا  یتافـص  اه  نیا 

. دنک تشذگ  و 

 . فقو

 . فقو

میهاوـخ وا  ياـپ  شیپ  یناـسآ  هار  يدوز  هب  درک , قیدـصت  ار  رتوـکین  شاداـپ  تشاد و  اورپ  داد و  ار ) ادـخ  قـح   ) هـک نآ  ـا  ما  :. )) نآرق
ییامن ـ هار ـی  لا هب نـهـ ار  وت  ایآ  دومرف : وا  هب  دوب  یلاهن  نتـشاک  لوغـشم  دوخ  غابرد  هک  تشذگ  يدرمرب  (ص )  ادخ ربمایپ  تشاذگ ـ .)) 
تیادف مردام  ردپ و  ارچ , درک : ضرع  دشاب ؟ رت  هزیکاپ  رت و  هزمشوخ  شا  هویم  دنیشن و  راب  هب  رتدوز  دشابرتمکحم و  شا  هشیر  هک  منکن 

ار هلمج  نیا  رگا  اریز  ربکا ,)) هّللا  هّللا و  الا  هلا  هّللدمحلا و ال  هّللا و  ناحبـس   : )) وگب بشو  حبـص  ره  عورـش  رد  دومرف :  ادـخ . لوسر  يا 
: در ضر کـ در عـ مـ دـنتاحلاصلا . تایقابزا  نانیا  تشاد و  یهاوخ  تشهب  رد  نوگانوگ  ياـه  هویم  زا  تخرد  هد  یحیبست  ره  يارب  ییوگب 

یلاعت كرابت و  دنوادخ  ماگنه  نیا  رد  مدرک  هف  ـ ـص لها  تسدـیهت  ناناملـسم  فقو  ار  مغاب  نیا  نم  هک  شاب  ـد  ها ـ ـش اد , لو خـ ـ ـسر يا 
وا ياپ  شیپ  یناسآ  هار  يدوز  هب  درک , قیدـصت  ار  رتوکین  شاداپ )  تشاد و( اورپ  درک و  اطع  هک  یـسک  اما  و  : )) دومرف لزاـن  ار  هیآ  نیا 

يارب  ) ار شا   ( لـصاح و   ) هوـیم نـک و  فـقو  ار  نآ  لـصا  35 : ـ ))  )) غمثزا ینیمز  هراـبرد  لاؤس  ـخ بـه  ـسا رد پـ تشاذـگ ـ .))  میهاوـخ 
نک و فقو  ار  لصا  دومرف : هک  تسا  هدـش  لقن  (ص )  ربمایپ زا  یلـاللا ))  یلاو  عـ  )) رد راذـگباو ـ . يا )  هدرک  اـه  نآ  فقو  هک  یناـسک 
ار شا  هوـیم  نک و  فـقو  ار  نآ  لـصا  یتـساوخ  رگا  تـسا :  هدـمآ  ترـضح  نآ  زا  یلـاللا ))  ررد   )) رد راذـگباو  ار  لـصاح )  و   ) هوـیم
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تشگزاب یپرد  هک  يا  همان  تیصو  رد  ع ـ )   ) یلع ماما  درک ـ . فقو  يزیچ  هک  نیا  رگم  , دوبن هباحـص  زا  يرگناوت  چیه  رباج : راذگباو ـ .
بلط يارب  نانمؤمریما ,  بلاط ,  یبا  نب  یلع  ادخ  هدـنب  نآ  رد  هک  تسا  يا  هتـشون  نیا  تشون :ـ  شلاوما  اب  لمع  هوحن  هرابرد  نیفـص  زا 
ناما نآ  رطاخ  هب  دروآ و  رد  تشهب  هب  ار  وا  دنوادخ  هلیسو  نیدب  ات  تسا  هداد  روتسد  شا  ییاراد  اب  لمع  هوحن  هب  تبسن  ادخ  يدونـشخ 
قافنا نآزا  يا  هتـسیاش  وحن  هب  دـنک و  فرـصم  يا  هتـسیاش  وحن  هب  ییاراد  نآ  زا  دزادرپب و  راک  نیا  هب  یلع  نب  نسح  دـیامرف . شیاـطع 

ار نسح )   ) وا راک  نامه  دشوپب و  لمع  هماج  نامرف  نیا  هب  نیسح  وا  زا  سپ  دوب , هدنز  نیـسح  درک و  يدماشیپ  نسح  يارب  رگا  دیامن و 
تی ـ صو ـن  یا ما  ـجـ نا هک  نآ  تلع  تسا و  یلع  نادنزرف  رگید  بیـصن  دننامه  یلع ,  ییاراد  زا  همطاف  دنزر  ود فـ ـیـب  ـص و نـ دهد . ماجنا 

دنویپ تشادگرزب  تمرح و  تشادـیمارگو  (ص )  ادـخ ربمایپ  هب  برقت  ادـخ و  يدونـشخ  بلج  متـشاذگ ,  همطاف  دـنزرف  ود  هدـهع  هب  ار 
نادب ـی کـه  یا هاررد هـ ار  نآ  دمآرد  درادهگن و  ار  لام  لصا  هک  دنک  یم  طرش  دراپس  یم  وا  هب  ار  لا  ـن مـ یا ـی کـه  ـس و بـر کـ تسوا . 
دیور یم  اه  يدابآ  نیا  ناتسلخن  زا  هک  ار  امرخ  نات  ـ خرد ياه  لاهن  دناسرب و  فرصم  هب  تسا ,  هدش  ییامنهار  نآ  هب  هدش و  هداد  نامرف 

نیا رد  ترضح  هلمج  نیا  دیوگ : ـی مـی  ـضر ـیـد  ـس تسا .  رگید  ینیمز  ییوگ  هک  ددرگ  روراب  يا  هنوگ  هب  ناتـسلخن  نیمز  ات  دشورفن 
يانعم هب  هیدو ))   )) هملک دشورفن ,) ار  اه  يدابآ  نیا  يامرخ  ناتخرد  زا  ینب  امرخ  لاهن  ینعی   (( ) هیدو اهلخن  نم  عیبی  الا   : )) هک تیـصو 

ـت سا تال  نیرت جـمـ حیصف  نیرتاویش و  زا  اسارغ )) اهـضرا  لکـشت  یتح   )) هلم ـد و جـ ـشا مـی بـ يدو ))   )) نآ تسامرخ و جـمـع  لاهن 
هدوب هدـید  البق  هچ  نآاب  دـنیب , یم  ار  نآ  یتقو  هک  ییاج  ات  دوش  دایز  امرخ  ناتخرد  ندـییور  اـه  يداـبآ  نآ  رد  هک  تسا  نیا  دوصق  ـ مو

ما ـ ما تسا ـ .  هدید  البق  هک  تسا  ینیمز  نآ  زا  ریغ  نیمز  نیا  دنک  لایخ  دوش و  لکشم  وا  يارب  نآ  صیخشت  هک  يروط  هب  دشاب  توافتم 
رفح يا  همشچ  نیمز  نآ  رد  دادروتـسد  یلع  دیـسر  یلع  هب  نیمز  هعطق  کی  درک و  میـسقت  ار  میا  غـنـ (ص )  اد لو خـ ـ ـسر ع :)   ) قدا صـ

 ( ناشوج همشچ   (( ) عبنی نیع   )) ار نآ  ترضح  اذل  در , نارو کـ نا فـ ـمـ سآ هب  بآ  نآ  زا  رتش  ندرگ  دننام  دیسر و  بآ  هب  همشچ  دننک و 
نایجاح يارب  ملسم  یعطق و  تسا  يا  هقدص  نیا  هد !  تراشب  ار  ثراو  دومرف : ترضحد  ـ هد هدژ  تر مـ نآ حـضـ هب  هک  دمآ  یسک  دیمان 

ادـخ و تنعل  دـشخبب  اـی  ـد  ـشور ار بـفـ نآ  ـه  کر پـس هـ یندرب .  ثرا  هن  یندیـشخب و  هن  تـسا  ینتخورف  هـن  نآ  هاررفاـسم  ادـخ و  هناـخ 
لو ـ ـسر ـر(ع :)  قا ما بـ ـ ما يا ـ .)  هیدف  هن  يا و  هبوت  هن  ای   ) یبجاو هن  دریذپ و  یبحتـسم  هن  وا  زا  دنوادخ  داب و  وا  رب  همه  مدرم  ناگتـشرف و 

تخرد هب  سپ  درزآ  یم  ار  ترـضح  نآ  رهظدـیدش  ياـمر  دیـسر گـ عبنی  کـیدزن  ـه  بزور نـیـمـ  , ـت فر نور  ـی بـیـ ها ـپـ ـس بـا  (ص )  اد خـ
(ص ادـخ لوسرودومرف  نانآ  بیـصن  يزوریپ  حـتف و  گـنج )  نیا  رد  ) دـنوادخدنتخ ـ یوآ نآ  هب  ار  دوخ  ياهحالـس  دندیـسر و  ینـالیغم 
درک و بـه يرادـیرخ  نیمز  نآ  زا  يرگیدرادـقم  ادـعب   ( ع  ) یلع دوـمرف : رقاـب  ماـما  داد  رارق  یلع  مهـس  میاـنغزا )   ) ار تخرد  نآ  لـحم  (
هب رفن  کـی  درک  ناروفرتش  ندرگ  دـننام  بآ  دـندرک و  رفح  یبآ  هاـچ  یـضارا  نآ  يارب  داد  روتـسد  شناـمالغ  هب  دوز و  ـ فا دو  سـهـم خـ

يار ـت بـ سا يا  ـه  قد ـن صـ یا  :. )) تشون نینچ  دادرارق و  هقدص  ار  نآ  ع )   ) یلع داد  هدژم  ترضح  نآ  هب  ار  ربخ  نیا  دیود و  یلع  فرط 
هرهچ هقدص )   ) نآ هطـساو  هبدنوادخ  ات  دـنوش , یم  هایـسور  يا  هد  دـیپسور و عـ يا  هد  نآ عـ رد  يزور کـه  ـر  طا لا بـه خـ ياد مـتـعـ خـ

گنج و حلـص و  نامز  رد  هناگیب ,  شیوخ و  يارب  لاعتم  يادـخ  هار  رد  مل  ـ ـس ـ مو ـت قـطـعـی  ـسا يا  هقدـص  دـنادرگ , رود  شتآ  زا  ارم 
ماشه نب  دمحم  ملحم  وبا  دسیون : یم  لماکلارد  دربم  دیزی  نب  دـمحم  سابعلاو  ـ با ناگدرب ـ .))  يدازآ  هاررد  نادنمتـسم و  نامیتی و  يارب 

در و ثیدـح کـ مـیارب  دوـب , مـجع  ناـگدازهاش  زا  یکی  وا  تـشادرارق و  رزینوـبا  شرخآ  رد  دوـمن و  رکذ  ار  نآ  يدنـس کـه  هلـسلس  رد 
لوسر دزنودـش  لـیامتم  مالـسا  هب  یلا  ـ ـسدر رد خـ تسا و  هدوب  یـشاجن  ناد  ـ نزر ـ فزا رز  ـیـ نو ـ با ـد کـه  ـش مو  ـم مـعـلـ یار اد بـ بـعـ گـفـت : 
همطاف شیپ  وا  تشذگ ,  رد  (ص )  ادخ لوسر  نوچ  درب و  یم  رس  هب  ناشیا  اب  ترضح  نآ  ياه  هناخ  ردو  دش  ناملسم  دمآ و  (ص )  ادخ

تفر .  وا  نادنزرف  و   ( (ع
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ودمآ نم  دزن  ع )   ) ـب لا ـی طـ با نب  یلع  متـشاد  هدهع  هب  ار  هغبیغب  يرگید  رزین و  یبا  نیع  یکی  کلم ,  ود  هرادا  نم  دـیوگ : یم  رزینوبا 
زا هک  یلاـحرد  ترـضح  دیـسرن  بآ  هب  تشذـگ و  ـی  تد اـما مـ درک , ندـنک  هب  عورـش  تفر و  هاـچ  لـخاد  تشادرب و  ار  گـنلک  سپس 
هب عورـش  تفر و  هاچ  نورد  هب  تشادربار و  گنلک  هرابود  درک و  كاپ  ار  دوخ  ینا  ـ ـش قرع پـیـ دمآ و  نوریب  دـیکچ  یم  قرع  شیناشیپ 
مر هاو مـی گـیـ ار گـ اد  خـ دومرف .: دمآ و  الاب  تعرـس  هب  یلع  دز و  نوریب  رتش  ندرگ  دـننام  بآ  ناهگان  درک  یم  همهمه  درک و  ندـنک 
هب  : )) تشون ع )   ) یلع مدرک و  رضاح  ذغاکو  تاود  تعرس  هب  نم  دیوگ : یم  رزینوبا  روایب  میارب  يذغاک  تاود و  تسا  هقدص  نیا  کـه 
داد رارق  هقدص  ار  هغبیغب  رزین و  یبا  همـشچ  هب  فورعم  کلم  ود  نانمؤمریما  یل  اد عـ هد خـ هلیـسو بـنـ نیدب  نابرهم  هدنـشخب  دـنوادخ  مان 
هن درادهگن , شتآ  يامرگ  زا  ار  وا  هرهچ  تمایق  زور  رد  دنوادخ  هقدص )   ) ود نیا  هطساو  هب  ات  ناگدنام  هاررد  هنیدم و  ناتـسدیه  يارب تـ
اه نآ  هب  نیسح  نسح و  هک  نیا  رگم  تسا  ناثراو  نیرته  وا بـ درب و  ثرا  هب  ار  اه  نآ  دنوادخ  هک  نیا  ات  یندیشخب  هن  دنتسه و  ینتخورف 
یم ماشه  نب  دـم  مـحـ دـشاب .)) یمن  يرگید  یـسک  يارب  ود  نیا  زج  دـشاب و  یم  نانآ  رایتخا  رد  تروص  نیا  رد  هک  دـننک  ادـیپ  جایتحا 

نتخورف زا  نیسح  اما  دشورفب , وا  هب  ار  رزین  یبا  همشچات  داتسرف  وا  يارب  رانید  رازه  تسیود  هیواعم  تشاد و  یضرق  ع )   ) نیـسح دیوگ :
نآ نم  درادهگن و  شتآ  يامرگ  زا  ار  وا  هرهچ  دنوادخ  هل  ـیـ سو ناد  ـت تـا بـ سا هدادرار  هقدص قـ مردپ  ار  نآ  دومرف : دیزرو و  عانتما  نآ 

 . مشورف یمن  یتمیق  چیه  هب  ار 

. اوقت

. اوقت

یلو میدوشگ ,  یم  ناشیارب  نیمز  نامـسآ و  زا  یتاکرب  اـعطق  دـندوب , هدرک  هشیپ  اوقت  هدروآ و  ناـمیا  اـه  يداـبآ  مدرم  رگا  و   :. )) نآرق
يدـیدرت چـیه  نآ  تیناقح )   ) رد هک  یباتک  تسا  ـن  یا  ((. )) میتفرگ ار  ناـنآ  ناـبیرگ )   ) ناشدرواتـسد رفیک )  ) هب سپ  دـندرک  بیذـکت 

انیقی و  ((. )) دنناراگتـسر نامه  نانآ  دنـشیوخ و  راگدرورپ  يوس  زا  یتیادـه  زا  رادروخرب  نانآ  تسا  تیادـه  ناراگزیهرپ  يارب  تسین و 
ـا یآ ((. )) دییامن يرازگـساپس  هک  دشاب  دـینک , اورپ  ادـخ  زا  سپ ,  درک  يرای  دـیدوب ـ  ناوتان  هک  نآ  اب  ردـب ـ  گنج )   ) رد ار  امـش  ادـخ 
دینک و يراگزیهرپامش  ات  دهد و  میب  ار  امـش  ات  هدمآ  امـش  يارب  ناتراگدرورپ  بناج  زا  يدنپ  ناتدوخ ,  زا  يدرم  رب  هک  دیدرک  بجع  تـ

سک ره  سپ  دراد  صاصق  اه  تمرح  کته )   ) تسا و مارح  هام  نآ  ربار  رد بـ مار  ها حـ ـن مـ یا (( .)) ؟ دیریگ رارق  تمحر  دروم  هک  دشاب 
تسا ناگشیپاورپ  اب  ادخ  هک  دینادب  دیرادب و  اورپ  ادخ  زا  دینک و  يدعت  وا  رب  هدرک ,  يدعت  امش  رب  هک  هنوگ  نامه  درک , يد  امش تـعـ رب 

شیزور اوقت  هک  ره  (ص :)  ادخ ربمایپ  تسا ـ .  ناربمایپ  يوخ  نآ  هک  اوقت  داب  وت  رب  تساه ـ .  يوخ  هدرکرـس  اوقت , ع :)   ) یلع ماما   ـ .))
همه دمآرـس  نآ  هک  اریز  ادـخ , ياوقت  داـب  وت  رب  : ـ  دومرف رذوـبا  هب  دوـخ  شرافـس  رد  تسا ـ .  هدـش  شیزور  ترخآ  اـیند و  ریخ  دوـش ,

نیرترب هک  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  تسا ـ .  هماـج  نیرتمکحم  ربص  تسا  هدولاـش  نیرت  مکحتـسم  اوقت , ع :)   ) یلع ماـما  تساـهراک ـ . 
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. دوشن هنشت  زگره  , دراد اوقت  رد  هشیر  هک  یموق  هتشک  دوشن و  هابت  زگره  تساوقت ,  يور  رب  هک  یمکحم  داینب  اوقت ـ . تسیچ : ـ ؟  لامعا 
تاجن  , تسا رادتقا  تزع و  نیرتزیزع  هاگهانپ و  نیرتمکحم  جنگ و  نیرتهب  اوقت  هک  یت  ـ سار بـه  درادن ـ . ینیزگیاجو  ضوع  چیه  اوقت ,  ـ

ـعـد ـس بـه  ـو جـعـفـر(ع :)  با تساوـقترد ـ .  ییوـج  هریچ  ره  يزوریپ  يا و  هدـنیوج  ره  دـیما  و  خزود )  تکـاله و  زا   ) يا هدـنزیرگ  ره 
ما ـ ما تسا ـ .  ترخآ )   ) هاگتشگزاب رد  ندرب  دوس  يدوبانزا و  نتسر  ثعاب  نآ  هک  اریز  منک ,  یم  شرافـس  ادخ  ياوقت  هب  ار  وت  ریخ :  ـ لا

تـساوقت اب  اریز  دوشن , نامیـشپ  ددنب  شراک  هب  هک  ره  دتفین و  تکاله  هب  دنک  لابند  ار  نآ  سک  ره  هک  تسا  یفدـه  اوقت , ع :)   ) عـلـی
زا  ) يا هدرپ  ادخ  دوخ و  نایمو  یکدنا  هچرگ  سرتب  دنوادخ  زا  دندرک ـ .  نایز  ناراکنایز  هک  تسا  تیـصعم  اب  دنتـسر و  ناراگتـسر  هک 

ناهانگ هدننک  نادرگرـس  نابایب  رد  ددرگ و  تاوهـش  اه و  تذل  هتفیـش  دوش , ادـج  اوق  زا تـ هـر کـه  دـشاب ـ . كزان  هچرگ  نکفیب  مرش ) 
راد و اورپ  ناحبس  يادخ  زا  یشاب ؟  دنوادخ  دنمرفظ  بزح  زا  هک  يراد  شوخ  ـا  یآ دوش ـ . شریگنماد  تخـس  راوگان  ياهدمایپ  دتفیب و 

. دنراکوکین هک  نانآ  دنا و  هدرک  هشیپ  اوقت  هک  تسا  یناسک  اب  دنوادخ  هک  اریز  نک ,  لمع  وکین  تیاهراک  همه  رد 

. اوقت هب  دنوادخ  شرافس 

هد هداد شـ با  نانآ کـتـ هب  امش  زا  شیپ  هک  یناسک  هب  ام  تسادخ و  نآ  زا  تسا ,  نیمز  رد  هچ  نآ  اه و  نامـسآ  رد  هچ  نآ  و   :. )) نآرق
تسا نیمز  رد  هچ  نآ  اه و  نامسآ  رد  هچ  نآ  هک )  كاب ؟  هچ   ) دیزرو رفک  رگا  دینک و  اورپ  ادخ  زا  هک  میدرک  شرافس  امش  هب  زین )  ) و

ياهتنم ار  نآ  دومرف و  شرافس  اوقت  هب  ار  امـش  دنوادخ )  ) و ع :)   ) یلع ما  ـ ما تسا ـ .))  تافـص )   ) هدوتـس زاین  یب  ادخ  تسادخ و  نآ  زا 
 . تسوا تسد  رد  امش  اه  هیصان  دیتسه  وا  رظن  ریز  هک  ییادخ  زا  دیسرتب  سپداد  رارق  شناگدیرفآ  زا  شیوخ  هتساوخ  دوخ و  يدونـشخ 

. دشاب یم  شناگدیرفآ  زا  وا  هتساوخ  دوخ و  ناگدنبزا  دنوادخ  يدونشخ  ياهتنم  اوقت   ـ

. اوقت هب  ع )   ) یلع ماما  ياه  شرافس 

یم رگیدکی  هب  ناگدنب  هک  تسا  یشرافس  نیرتهب  نیا  اریز  منک ,  یم  شرافس  ادخ  ياوقت  هبار  امـش  ادخ , ناگدنب  يا  ع :)   ) یلع ما  ـ ما  ـ
ییادخ نامه  منک ,  یم  شرافس  ادخ  زا  نتشاداورپ  هب  ار  امش  اد , نا خـ ـ گد يا بـنـ تسا ـ .  روما  نایاپ  نیرتهب  دنوادخ  هاگشیپ  ردو  دننک 

ادخ ياوقت  هب  ار  امـش  ادخ , ناگدـنب  يا  تسا ـ .  هدرک  صخـشم  ار  امـش  رمع  تدـمو  هدز  اه  لثم  اوقت ) هب  امـش  ندروآ  يور   ) يارب هک 
هب ار  وت  مدنزرف ,  هدنناهر ـ .  یهاگهانپو  دوصقم ) لزنم  رس  هب   ) هدنناسر تسا  يا  هشوت  هاگهانپ ,  تسا و  هشوت  نآ  هک  منک  یم  شرافس 

شرافـس ییادخ  ياوقت  هب  ار  امـش  ادخ , ناگدن  يا بـ منک ـ .  یم  شرافـس  وا  دای  هب  تلد  ندرک  دابآ  وا و  نامرف  زا  يوریپ  ادـخ و  ياوقت 
ادخ ياوقت  هب  ار  امـش  ادخ , ناگدـنب  يا  تسا ـ .  هتخاس  مهارف  ار  امـش  شاعم  بابـسا  هدـناشوپ و  امـش  نت  رب  هتـسارآ  سابل  هک  منک  یم 
راهم اوقت  هک  اریز  منک ,  یم  شرافـس  ادخ  ياوقت  هب  ار  امـش  ادخ , نا  ـ گد يا بـنـ مراد ـ .  یم  ناترذحرب  ناقفانم  زا  و  منک ,  یم  شرافس 

شرافـسادخ ياوقت  هب  ار  امـش  ادخ , ناگدنب  يا  دینز ـ . رد  گنچ  نآ  قیاقح  هب  دیبسچب و  ار  نآ  مکحم  ياهدـنب  سپ  هاگ  هیکت  تسا و 
تسا و يراودـیما  هدـنیوج  ره  نامرآ  نآ  هک  اریز   , منک یم  شرافـس  ادـخ  ياوقت  هب  ار  امـش  مراد ـ .  یم  ناترذـحرب  اـیند  زا  منک و  یم 
ار امـش  شنیرفآ  هک  منک  یم  شرافـس  ییادـخ  ياوقت  هب  ار  امـش  دـینک ـ . دوخ  نیریز  هماج  ار  اوقت  ییوج ,  هانپ  يرارف  ره  داـمتعا  دروم 
وا يوـس  هب  تسوـمه و  ناـتیوزرآ  تیاـهنو  دیـسر  یم  دوـخ  بوـلطم  هب  وا  هطـساو  هب  تسوا و  يوـس  هب  زین  امـش  تشگزاـب  دـیزاغایب و 
هب ار  امش  منک ـ .  یم  شرافس  تسا  هداد  امش  هب  هک  ییاه  تمعن  رب  وا  ناوارف  دمح  ادخ و  ياوق  ار بـه تـ ـمـا  ـش مدر ,  يا مـ دیراپـسهر ـ .

امـش درک ـ . مامت  ار  تجح  هار  نداد  ناشن  اب  تفرگ و  امـش ) زا   ) ار اه  هناهب  رذع و  شیاهرادشه  اب  هک  منک  یم  شرافـس  ییادخ  ياوقت 
شرافس امش  هب  دوش و  یم  ادخ  رب  امش  قح  بجوم  زین )  ) امش و ندرگ  رب  تسادخ  قح  نآ  هک  اریز   , منک یم  شرافـس  ادخ  ياوقت  هب  ار 

( زین  ) ار نتشیوخو  دینک  ظفح  ار  اوقت  ناه !  دیبلط  يرای  نآ  زا  ادخ  هب  یکیدزن  يارب  دیهاوخب و  کمک  ادخ  زا  اوقت , هار  رد  هک  منک  یم 

دلج 14 ۀمکحلا  www.Ghaemiyeh.comنازیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 172زکرم  هحفص 108 

http://www.ghaemiyeh.com


همان رد  هدنهانپ ـ .  يرارف  هانپ  تسا و  راودیما  هدنیوج  کشر  هک  منک  یم  شرافس  ادخ  ياوقت  هب  ار  امش  دیرادب ـ . ظوفحم  نآ  هلیسو  هب 
یمن وا  زج  يدیما  تسی و  اور نـ وا بـر تـو  ینامرفان  هک  منک  یم  شرافس  یسک  ياوقت  هب  ار  مدوخ  ار و  وت  : ـ  دوخ باحصا  زا  یکی  هب  يا 

دور و رتارف  ایند  مدرمزا  شدرخ  دوش و  باریـس  ریـس و  دنمورین و  زیزع و  دنک , اورپ  ادخ  زا  هک  یـسک  اریز  سین ,  وا  هب  زج  يزاینو  دشاب 
ایند یتسود  تبحم و  زا  وا  ناگدـید  ار  هچ  نآدوخ  لد  رون  اـب  ترخآ و  ياـنیب  شدرخ  لد و  دـشاب و  اـیند  مدرم  اـب  شمـسج  هجیتن ,  رد 

. دنادرگ شوماخ  دننیب ,

 . تساه هماج  نیرترخاف  اوقت 

ورف  ) یتنیز ( زین  ) دراد و یم  هدیشوپ  ار  امش  ياه  تروع  هک  میداتسرف  ورف  یسابل  امش  يارب  ام  تقی  ـقـ حرد مدآ ,  ناد  ـ نزر يا فـ  :. )) نآرق
نیا ریـسفت  رد  (ع ـ )  رقاب ماما  دیوش ـ .)) رکذتم  هک  دـشاب  تسادـخ ,  تردـق )   ) ياه هناشن  زا  نیا  تساوقت  هماج ,  نیرتهب  و  میداتـسرف ) 

 , تسا ینمادـکاپ  فافع و  اوقت , ساب  ـت و لـ ـسا ـی  یاراد الاک و   (( شایر  )) دنـشوپ و یم  هک  تسا  ییاه  هماج  ناـمه  ساـبل ))  (( : ـ  هیآ
بیع , دشاب سابل  زا  هدیشوپ  دنچره  نماد ,  هدولآ  دوش و  یمن  راکشآ  وا  زا  یبی  عـ ـد , ـشا سابلزا بـ هنهرب  هچرگا  نمادکاپ ,  صخـش  اریز 

, اوقت هماج  ع :)   ) یلع ماما  تسا ـ .  رتهب  ینمادکاپو  فافع  دیامرف : یم  ریخ ,)) کلذ  يوقتلا  سابل  و  : )) دیامرف یم  تسا  راکـشآ  شیاه 
هـر دـیزاس ـ . دوخ  نیریز  هماج  ار  اوقت  دوشن ـ . هنهک  شنهاریپ  دـنک , دوخ  نهاریپ  ار  اوقت  ياه  هماج  هک  ره  تساه ـ .  هماـج  نیرترخاـف 

سپ دوش  تیقفو  ـن مـ یر شرا قـ دـیابرب و کـ ناـنگمه )  زا   ) ار تقبـس  يوگ  ییوـکین  ریخ و  رد  دـنکدوخ , لد  نیریز  هماـج  ار  اوـقت  کـه 
راعش ار  نآ  منک  یم  شرافس  ادخ  ياوقت  هب  ار  ام  شـ دینک ـ . یتشهب  يراک  تشهب  يارب  دیرمـش و  تمینغ  ار  اوقت  ياه  یبوخ  اه و  هرهب  ,

زا يرد  داه  جـ دیرادب ـ . ظوفحم  نآ  هلیـسو  هب  زین )  ) ار دوخو  دینک  ظفح  ار  اوقت  ناه !  دییوشب  ار  ناتناهانگ  نآ  اب  دینک و  دوخ  ياه  لد 
رپـس دـنوادخ و  مکحم  هرز  تساوـقت و  هماـج  داـهج  تسا  هدـیزگرب  دوـخ  هژیو  ناتـسود  يارب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  تشهب  ياـهرد 
هماـج زا  هک  ره  ع :)   ) یلع ماـما  شاـب ـ .  لدوـن  شوـپ و  هنهک  تسا :  هدـمآ  ع )   ) یـسوم هـب  لاـعتم  دـنوادخ  ياـهاوجن  رد  وا ـ . نـئمطم 

. دوش یمن  هدیشوپ  ایند  ياهششوپ  زا  کی  چیهاب  دوش  هنهرب  اوقت  هماج  زا  هک  ره  دناشوپ ـ . یمن  ار  وا  يا  هماج  چیه  دوش  هنهرباوقت 

 . تسا یندشانریخست  يژد  اوقت 

ریذـپانذوفن یهاگهانپ  اوقت  تسا ـ .  نمؤم  ژد  اوقت  تسا ـ .  یندشانریخـست  يژد  درب , هاـنپ  نادـب  هک  یـسک  يارب  اوقت , ع :)   ) یلع ماـما   ـ
 , نید ياهژد  نیرتریذپان  ذوفن  تسا ـ .  هاگهانپ  نیرت  هدنرادهگن  ژد و  نیرت  مکحتـسم  اوقت , ددنب ـ . راک  هب  ار  نآ  هک  یـسک  يارب  تسا 
وا دنز , گنچ  نآ  هب  هک  ره  دنک و  ظفح  ار  وا  درب , هانپ  نادب  سک  ره  تسا  راوتـسا  یظافحاوقت  هک  اریز  دـیرب , هانپ  اوقت  بـه  تساوقت ـ . 

مکحم شا  هریگتـسد  هک  دراد  ینامـسیر  اوقت  اریز  دـیرب , هانپ  ادـخ  ياوق  بـه تـ تسین ـ .  ییاسراپ  زا  رتهب  یهاـگهانپ  چـیه  درادـهگنار ـ .
تسس يا  هعلق  يراکدب  تسا  دنمورین  يا  هعلقاوقت  هک  دینادب  ادخ , ناگدنب  يا  تسا ـ .  ریذپانریخست  شیادنلب  هک  تسا  یهاگهانپ  تسا 
یهار ادرف  ظافحو و  تسا  هاگهانپ  زورما  اوقت  انا  هـمـ دنک ـ . یمن  تسارح  درب  هانپ  نادب  ار  هک  ره  دنک و  یمن  ظفح  ار  دوخ  نانکاس  هک 

دنک و یگدنز  دنمورین  دراداورپ , ادخ  زا  هک  ره  (ص :)  ادـخ ربمای  پـ هدـنرب ـ .  شیوپهر  تسا و  نشور  شا  هداج  تشهب ,  يوس  هب  تسا 
. دیامن ظفح  ار  وا  دنوادخ  دنکاورپ , ادخ  زا  هک  ره  ع :)   ) قداص ماما  ددرگب ـ . هدوسآ  نما و  دوخ  نمشد  نیمزرس  رد 

 . تسا حالص  دیلک  اوقت 

هب دنروآ و  دای  هب  ار ) ادخ   ) دسر ناشیدـب  ناطیـش  بناج  زا  يا  هسوسو  نوچ  دـنراد , اورپ  ادـخ ) زا   ) هک یناسک  تقیق ,  رد حـ  :. )) نآرق
وا زا  ار  شیاه  يدـب  دـنک , اورپ  ادـخ  زا  سک  ره  تسا و  هداتـسرف  امـش  يوس  هب  ار  نآ  هک  ادـخ  نامرف  تسا  ـن  یا ((. )) دـنوش انیب  هاـگان 
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. درکن تسرد  ار   ( يرادنید و   ) نید اوقت  دننام  يزیچ  تسا ـ .  حالص  دیلک  اوقت , ع :)   ) یلع ماما  دنادرگ ـ .)) گرزب  ار  ششاداپو  دیادزب 
یکاپ دیل  اد کـ ياو خـ تـقـ تسا ـ .  تاجن  غارچ  حالص و  دیلک  نآ  تسا و  نیقی  هاگ  هیکت  و  صخـش )   ) نید يدابآ  هیام  ادخ  زا  ياورپ   ـ

هب هدـنیوج  هک  تساوقت  هلیـسو  هب  تسا  يدوبان  ره  زا  ییاهرو  یگدـنب  ره  زا  يدازآ  ثعاب  هاگتـشگزاب و  يارب  يا  هتخودـنا  یتسرد و  و 
 , ناـمیا یتـسرد  ببـس  دوـش ـ . یم  هدیـسر  اـه  تساوـخ  هب  دـبای و  یم  ییاـهر  یهلا )  رفیک  باذـعزا و   ) نازیرگ دـسر و  یم  شبوـلطم 
اج نادب  ات  تخاس ,  ناشیاه  لد  نیرق  ار  وا  زا  سرت  تشادـهگن و  شیاه  مارح  باکترازا  ار  اد  نا خـ ـتـ ـسود اد , ياو خـ تـقـ تساوقت ـ . 

دنداد و حـیجرت  شیاسآ  رب  ار  جـنر  ـت و  ـشاد او  يراد )  هزور   ) یگنـشت لمحت  هب  مرگ  ياهزور  رد  تشاد و  هگن  ناشرادـیباه  بش  هک 
ار نآ  یتسرد  مریگ و  یم  ندرگ  هب  میوگ  یم  هک  ار  ینخ  سـ دنتفاتش ـ . لمع  راک و  هب  دندید و  کیدزن  ار  لجا  یباریـس و  رب  ار  یگنـشت 

زاب تاهبـش  رد  نتفر  ورف  زا  ار  وا  اوقت  درگنب , تسا  هدمآ  ناینیـشیپرس  رب  هک  ییاهرفیک  هب  تربع  هدـید  اب  هک  سک  نآ  منک  یم  نیمـضت 
هتـشگ اهر  نا  ـ ـش ـ یا ما هـ دـنراوس و لـگـ اه  نآ  رب  ناراکهنگ  هک  دنتـسه  یـشکرس  شومچ  نابـسا  نوچمه  ناها  کـه گـنـ ـیـد , ناد دراد بـ

اه نآ  رب  ناراگزیهرپ  هک  دنتـسه  یمار  ياه  بکرم  نوچ  اوقت هـمـ هک  دینادب  دـنزادنا  ورف  شتآ  رد  ار  دوخ  ناراوس  ینابـسا  نینچ  تسا 
لاؤس هب  خساپ  رد  ع ـ )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دنرب ـ . یم  تشهب  هب  ار  دوخ  ناراوس  ییاه  بکرم  نینچ  دنا  هتفرگ  ار  اه  نآ  ياهراسفا  دنراوس و 

ار نآ  سپ  دروآ , یم  دای  هبار  ادخ  اما  دنک , یم  ار  نآ  ماجنا  دـصق  هدـنب  هک  تسا  هانگ  دوصقم  مهـسما : ـ ))  ذا  اوقتا  نیذـلا  نا   )) هیآزا
یم ار  نآ  ماجنا  دـصق  هدـنب  هک  تسا  يدـب  هانگ و  دوصقم  هدـش : ـ  دای  هیآ  رد   (( فئاط  )) يانعم زا  لاؤس  هب  خـسا  رد پـ دـنک ـ . یم  اهر 

شین هک  تساوقت  اب  هک  دینادب  ع :)   ) یلع ما  ـ ما دنک ـ . یم  رظن  فرـص  نآ  زا  دوش و  یم  زاب  شمـشچ  دروآ و  یمدای  هب  ار  ادخ  اما  دنک ,
. دیسر ناوت  یم  ییاهن  فده  هب  هک  تسا  نیقی  اب  دوش و  یم  هدنک  ناهانگ  دولآرهز ) )

 . تسا تیاده  دیلک  اوقت 

نامیا هک  یناسک  يا   ((. )) تسا ناگـشیپ  اوقت  تیادـه  هیام  و )  ) تسین يدـیدرت  چـیه  نآ  تیناقح )   ) رد هک  یباـتک  تسا  نیا   :. )) نآرق
امش دیادز و  یم  امـش  زا  ار  ناتناهانگو  دهد  یم  رارق  لطاب )  زا  قح   ) صیخـشت يورین )   ) امـش يارب  دیراد , اورپ  ادخ  زا  رگا  دیا , هدروآ 

ـخـص ـش دنیچب ـ . تیادـه  ياه  هویم  دراکباوقت , ناتخرد  هک  ره  ع :)   ) یلع ماما  تسا ـ .))  گرزب  شـشخب  ياراد  ادـخ  دزرمآ و  یم  ار 
ياـهدرخ دـنیاجک  تـسا ـ .  صیرحداـعم  نتخاـس  راـک  رد  دـنک و  یم  يرود  داـسف  زا  دراد و  یمرب  مد  يرا قـ ـتـگـ ــسر هار  رد  او  ـقـ تا بـ

!. اوقت ياه  هرانم  هب  هدش  هتخود  ناگدید  تیاده و  ياه  غارچ  زا  هتفرگوترپ 

 . تسا تمارک  دیلک  اوقت 

تقیقح رد  دیـسانشب  رگیدـکی  اـت  میدـینادرگ  ناـت  هلیبق  هلیبـق  تلم و  تلم  میدـیرفآ و  ینز  درم و  زا  ار  ـمـا  ـش مـا  مدر ,  يا مـ  :. )) نآرق
یکیامش راگدرورپ  انامه  (ص :)  ادخ ربمایپ  تسا ـ .))  هاگآ  ياناد  ادخ  دیدرت , یب  تسامـش  نیرتراگزیهرپ  ادخ  دزن  امـش  نیرتدنمجرا 

چیه یبرع و  رب  ار  یمجع  چـیه  تـسین و  يرترب  یمجع  رب  ار  یبرع  چـی  یکی هـ ناـتربمایپ  یکی و  امـش  نـید  یکی و  امـش  ردـپ  تـسا و 
ادخ هناخ  لخاد  دیز  نب  ۀماسا  سابع و  نب  لضف  هارمه  هکم  حتف  لا  رد سـ اوقت ـ . هب  رگم  دیفس  رب  ار  یهایس  چیه  یهایس و  رب  ار  يدیفس 
شا هدعو  درک و  دییات ) و   ) قیدصت ار  شا  هدنب  هک  ار  يدنوادخ  شیاتس  : دومر ـت و فـ فر ار گـ رد  هر  ـتـگـیـ سد دمآ و  نوریب  سپـس  دش و 

زا امـش  همهدرب  نی  زا بـ ار  ـش  نارد نآ بـه پـ شزاـن  برع و  توخن  دـنوادخ  تشگ  هریچ  بازحا  همه  رب  ییاـهنت  هبو  دـناسر  ماـجنا  هب  ار 
یکی امشراگدرورپ  مدرم ,  يا  عادو : ـ  ـطـبـه  خرد تسامش ـ .  نیرتاوقتاب  دنوادخ , دزن  امش  نیرتدنمجرا  كاخ و  زا  مدآ  دیتسه و  مدآ 

چیه رب  ار  يدیفـس  چیه  یبرع و  چیه  رب  ار  یمجع  چیه  تسین و  يرترب  یمجع  رب هـیـچ  ار  یبرع  چیه  هک  دینادب  یکی  امـش  ردپ  تسا و 
همه مدناسر ؟  ایآ  ناه !  تسامـش  نیرتاوقتاب  دنوادخ  دزن  امـش  نیرتدنمجرا  اوقت  هب  رگم  يدیفـس ,  چیه  رب  ار  ـی  ها ـیـ ـس چیه  یهایس و 
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دجسم دراو  یسراف  ناملس  يزور  هک  ما  هدینش  شـیـخ مـفـیـد : دنناسرب ـ . نابیاغ  هب  نارضاح  سپ ,  دومرف : ادخ  لوسر  يا  يرآ ,  دنتفگ :
نادناخ ربمایپ و  دزن  هک  یـصاخ  تلزنم  شدیپس و  يوم  مارتحا  ـت و بـه  ـشاد ـبـب حـقـی کـه  ـس ار بـه  وا  مدرم  دش و  (ص )  ادخ لوسر 

داتفا نام  ـلـ ـس ـمـش بـه  ـش ـ چو دـش  دجـسم  دراو  رمع  دـندناشن  سلجم  يالاب  ار  وا  دـنداهن و  شمارتحا  تشاد  مهیلع ,  هّللا  تاو  ـلـ ـص , وا
درک و داریا  يا  هبط  ـت و خـ فر مـنـبـر  (ص )  اد لو خـ ـ ـسر ـت ؟  ـسا هدش  نیـشنردص  اه  برع  نایم  رد  هک  تسیک  مجع  درم  نیا  تفگ : 

اوقت هب  رگم  هایس ,  رب  ار  دیفس  تسین و  يرترب  مجع  رب  ار  برع  دنتسه  هناش  ياه  هنادند  نوچمهزورما  هب  ات  مدآ  راگزور  زا  مدرم  دومرف :
هک دینادب  تسا  برع  دیوگ  نخـس  نادب  سکره  تسا و  ینابز  هکلب  تسین ,  داژن  ردپ و  هب  ندوب  برع  مدرم ,  يا  (ص :)  ادـخ ربمایپ   ـ .

چیه (ع :)  دا ما سـجـ ـ ما تسامـش ـ .  نیرتاوقت  اب  ادخ  دزن  امـش  نیرت  یمارگ  تسا و  هدش  هدیرفآ  یکاخ  زا  مدآ  دیمدآ و  دنزرف  همه  امش 
تسا لامعا  هب  راختفا  ع :)   ) قداص ماما  اوقت ـ . هب  رگم  تسین  یتمارک  چیه  ینتورف و  هب  رگم  تسین ,  برع  ای  یشرق و  درف  يارب  يراختفا 
ترخآ يدـنمجرا  تـسا و  يرگناوتاـیند  يدـنمجرا  (ص :)  ادـخربمایپ اوـقت ـ . هـب  يدــنمجرا  تـمارک و  لاـم و  هـب  یگرزب  فرــش و  و 
تفارش شنطاب  تسایند و  تفارش  شرهاظ  اوقت , ع :)   ) یلع ماما  اوقت ـ . هب  ترخآ  تفارشو  تسا  يرگناوت  هب  ایند  تفارش  يراگزیهرپ ـ . 

رب هرابود  تمارک  هدمآدنب  ناراب  دنک  هشیپ  اوقت  ـه  کر هـ تساوقت ـ .  يدنمجرا ,  دـیلک  تسین ـ .  اوقت  زا  رتزیزع  یتمارک  چـیه  ترخآ ـ . 
یتساک شراب  دوش و  ناشوج  شیارب  هراـبرگد  اـه  تمعن  هدرک  شکورف  همـشچ  ددر و  ـ گزا وا بـ يوس  هب  هتخیرگ  تمحر  دزیر و  ورف  وا 

لقتنم اوقت  تزع  هب  ناـهانگ  تلذ  زا  ار  يا  هدـنب  چـیه  لـجوزع  دـنوادخ  ع :)   ) قداـص ماـما  دوـش ـ . ریزارـس  وا  رب  هراـبود  تکرب  هتفرگ 
رد هب  ییاهنت  زا  ار  وا  دشابوا , اب  يرـشب  هک  نآ  یب  دـنمتردق و  يا  هریـشع  لیا و  یب  تخاس و  رگناوت  یلا  ار بـی مـ وا  نیا کـه  رگم  , درکن
 , تسا هدرب  الاب  ار  وا  ایند  هکار  یسک  دیرامشم و  ریقح  تسپ و  تسا ,  هتخاس  شا  هبترم  دنلب  اوقت  هک  ار  یـسک  ع :)   ) یل ما عـ ـ ما دروآ ـ .

. دینادن هبترم  دنلب 

 . تساه لد  يوراد  اوقت 

يرا ـخـش بـیـمـ با ـفـ ــشو ناـت  ياـهلد  يروـک  هدـننک  اـنیب  تسامــش و  ياـه  بـلق  درد  يوراد  ادــخ  ياوـقتا  ـ نا هـمـ ع :)   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
هدنناشن ورف  ناتیاه و  مشچ  فعض  شخب  ینشور  ناتیاه و  ناج  یگدولآ  هدننک  كاپ  ناتیاه و  هنیس  یهابت  هدننک  فرطرب  ناتیاهمسج و 

ـ . دییارگ اوقت  هب  گرم  ندیسر  ارف  زا  شیپو  دینک  نامرد  اوقت  اب  ار  اه  يرامیب  ناتتملظ ـ .  یهایس  هدنیادز  ناتیاه و  لد  بارطضا  سرت و 
ير کـنـیـد و نآ سـپـ ار بـا  نا  ـ تزور ودیناسر  يرادیب  هب  ار  دوخ  بش )   ) باوخ اوقت  اب  منک  یم  شرافس  ادخ  زا  نتشاد  اوق  ار بـه تـ شـمـا 
هب گرم  ندیـسر  ارف  زا  شیپ  دـینک و  نامرد  نآ  اب  ار  ناتیاه  يرامیبو  دـییوشب  نآ  اب  ار  دوخ  ناهانگ  دـیزاس و  ناتیاه  لد  راـع  ـ ـش ار  نآ 

. دییارگ اوقت 

 . مکحم هریگتسد  اوقت ,

ياو تـقـ كاندرد ـ .  باذـع  ربارب  رد  تسا  یظفاحم  تسادـخ و  وت و  ناـیم  هتـشر  نیرتمکحم  ینز  گـنچ  رگا  ار  اوقت  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
ادخ ياوقت  بـه  تسا ـ .  ریذپانریخـست  شیادـنلب  هک  دراد  یهاگ  ـ ها ـت و پـنـ ـسا شا مـحـکـم  هر  ـتـگـیـ ـسد دراد کـه  ـی  نا ـمـ ـس ـ یر اد , خـ

تافـص رد  تسا ـ .  ریذپان  ریخـست  شیادنلب  هک  دراد  یهاگهانپو  تسا  راوتـسا  شا  هریگتـسد  هک  دراد  ینامـسیر  اوقت  اریز  دینز , گنچ 
هار تسا  هدناسر  يرای  شسف  ـر نـ بار رد بـ ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  يا  هدنب  وا  دزن  رد  ادخ  ناگدنب  نیرت  بوبحم  زا  یکی  ناگـشیپ : ـ  اوقت 

اه هقلح  نیرتمکحم  هب  هدیدرون و  رد  ار  نآ  تارطخ  اه و  یتخـس  هتخان و  ـ ـش ار  شیوخ  یبایهار  هناشن  هدومیپ و  ار  نآ  و  هدید ,  ار  دوخ 
 . تسا هدز  گنچ  اه , نامسیر  نیرتراوتساو 
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 . لامعا شریذپ  رد  اوقت  شقن 

زا یکی  زا  سپ  دندرک , میدقت  يا  ینابرق  ود ) نآ  زا  کیره   ) هک یماگنه   , ناوخب ناشیارب  قح  هب  ار  مدآ  رس  ود پـ نا  ـتـ ـساد و   :. )) نآرق
یم ناگـشیپ  اوقت  زا  طقف  ادخ  تفگ :  لیباه )   ) تشک مهاوخ  ار  وت  امتح   : تفگ لیباق )   ) دشن هتفریذپ  يرگید  زا  دـش و  هتفریذـپ  ود  نآ 

هب لمع ـ .  سفن )   ) هب ات  شاب ,  هتشاد  مامتها  رتشیب  اوقت  اب  لمع  هب  رذوبا , يا  رذوبا : ـ  هب  دوخ  شرافس  رد  (ص ـ )  ادخ ربمایپ  دریذپ ـ .))
كدـنا هنوگچ  تسین ,  كدـنا  دـشاب  ماوت  اوقت  اب  هک  یلمع  چـیه  اریز  اوقت , نودـب  لمع  هب  ات  شاـب ,  هتـشاد  ماـمتها  رتشیب  اوقت  اـب  لـمع 

ما ـ ما دریذپ ـ .)) یم  ناگـشیپاوقت  زا  دنوادخ  هک  تسین  نیا  زج  : )) دـیامرف یم  لجوزع  دـنوادخ  نوچ  دوش ! یم  هتفریذـپ  هک  یلمعدـشاب 
هنوگچ تسین ,  مک  زگره  دشاب , هارمه  اوقت  اب  هک  یلمع  اریز  لمع ,  دوخ  هب  ات  دیزرو , مامتها  رتشیب  لمع  ندش  هتفریذـپ  هب  ع :)   ) عـلـی

ود دوش ـ .! یم  هتفریذپ  هک  يزیچ  دشاب  كدنا  هنوگچ  تسین ,  كدنا  اوقت  اب  هارمه  یلمع  چیه  دوش ـ .! یم  هتفریذپ  هک  یلمع  دـشاب  مک 
يا : درک ضرع  ع )   ) داجس ما  ـ ما يدر بـه  مـ صالخا ـ .  اوقت و  دریذپ : یمن  اه  نآ  دوجو  اب  زج  ار  لامعا  ناحبس  دنوادخ  هک  تسا  تفص 

. ؟ دـشاب نآ  هرافک  دـناوت  یم  نیاایآ  مریگ  یم  هزور  زور  کـی  منک و  یم  اـنز  زور  کـی  ور  نیمه  زا  متـسه ,  نز  ریـسا  نم  دـمحم , اـبا 
هزور هن  نک و  انز  هن  سپ ,  دوشن  ینامرفانو  دوش  تعاـطا  هک  تسین  نیا  زا  رتبوبحم  لـجوزع  دـنوادخ  دزن  زیچ  چـیه  دو : ـ مر تر فـ ـ ـض حـ

ینک یم  ار  نایخزود  راک  (( ! 36  )) هنیزوب يا  دومرف : تفرگ و  ار  شتسد  دیـشکدوخ و  فرط  هب  ار  درم  نآ  (ع )  رفعجوبا ریگب  هرافک )  )
یسک اریز  دینکن , ینامرفان  مک )  تسد   ) دینک یمن  لمع  رگاو  دیشاب  اشوک  دیـشوکب و  ع :)   ) موصع مـ يور ـ . ؟  تشهب  هب  يراد  دیما  و 

الاب هاگ  چیه  شیانب  دنک  یم  ناریو  زاب  دزاس و  یم  هک  یـسک  اما  یکدنا ,  هچ  رگا  دور  یم  الاب  شیانب  دـنک , یمن  ناریو  دزاس و  یم  هک 
. دور یمن 

. دهد یم  رارق  یتاجن  هار  وا  يارب  دنوادخ  دنک  اورپ  ادخ  زا  هکره 

يزور وا  هب  دنک  یمن  ار  شباسح  هک  ییاج  زا  دهد و  یم  رارق  یندش  نوریب  هار  وا  يارب  دـنوادخ  دـنک  اورپ  ادـخ  زا  ـه  کر و هـ  :. )) نآرق
تسا هام  هس  نانآ  هدع  هن )  ای  دننیب  یم  نوخ  هک   ) دیراد کش  رگا  دندیمون , هناهام )   ) ندید نوخ  زا  هک  امش  نانز  نآ  و  ((. )) دناسر یم 

سکرهو دننک  لمح  عضو  هک  تسا  نیا  ناشتد  نتـسبآ مـ نانز  و  تسا )  هام  هس  ناش  هدع  زین   ) دنا هدیدن  نوخ  زونه )  ) هک ینارتخد )  و(
دشاب نآ  دنبیاپ  سک  ره  هک  تسا  تلـصخ  کی  (ص :)  ادخ ربمایپ  دزاس ـ .)) مهارف  یلیهـست  شراک  رد  وا  يارب  ادخ )  ) دراد اورپ  ادخ  زا 
تزع اب  دهاوخ  یم  هکره  اوقت  دومرف : ادخ ؟ لوسر  يا  تسیچ  نآ  : دش ضرع  دبای  تسد  تشهب  هب  دـنیآ و  رد  شنامرف  هب  ترخآ  ایند و 

يوشنوربوا يارب  دنوادخ  دنک  اورپ  ادخ  زا  هکره  و  : )) درک توالت  ار  هیآ  نیا  سپـس  ترـضح  دنک  اورپادخ  زا  دیاب  ـد , ـشا مدرم بـ نیرت 
هدـنب نآ  دـنروآ و  مه  هب  رـس  يا  هدـنبربارب  رد  نیمز  اه و  نا  ـمـ ـسآ ـر  گا دـناسر ـ .)) شیزور  درب  یمن  نامگ  هک  ییاـج  زا  دـهد و  رارق 

زا ـه  کر و هـ  )) ـه یآ ـن  یا نو  چـ داد ـ . دـهاوخرارق  شیارب  یجورخ  هارو  فاکـش  , ود نآ  نایم  زا  دـنوادخ  اـمتح  دـنک , رتشیب  ادـخ  ياوقت 
گرم و ياه  یتخس  زا  ایند و  تاهبشزا  جورخ )  هار  ینعی  : ) دومرف دناوخ , ار  دهد )) یم  رارق  یجورخ  هار  وا  يارب  دنوادخ )  ) دسرتبادخ
ـه یآ نیا  سپـس  دسر  يزور  امـش  هب  ییادوس  هیامرـس و  چیه  نودب  ات  , دینک هشیپ  ار  اوقت  تراجت  مدرم ,  يا  تمایق ـ .  زور  ياه  يراوشد 

ـ .)) دناسر شیزور  درب  یمن  نامگ  هک  ییاج  زا  دهد و  رارق  یجورخ  هار  وا  يارب  ادـخ )  ) دـنک اورپ  ادـخزا  هکره  و  : )) دومر توال فـ ـ تار
, درب یمن  مه  ار  شناـم  هک گـ ییاـج  زا  ار  نآ  زا  رتـهب  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  دـنکن , اـهر  ار  يزیچ  ادـخ  رطاـخ  هب  ـمـا  ـش زا  هـیـچ یـک 
زا ار  نآ  زا  رتدبدنوادخ  هک  نیا  مـگـر  در , ار نـگـیـ يز  هتسنادن چـیـ دنکن و  ییانتعا  یب  دنوادخ  هب  امش ) زا  کی  چیه   ) ودیامرف شبیـصن 

يارب وت  رذوبا , يا  هذـبر : ـ  هب  شدـیعبت  ماـگن  رد هـ رذو  ـ با بـه  ع ـ )   ) ما عـلـی ـ ما دـنادرگ ـ . وا  هرهب  دـنک , یمن  مه  ار  شرکف  هک  ییاـج 
هتـسب يا  هدـن  يور بـ هب  اه  نیمز  اهنامـسآ و  رگا  شاب و  راودـیما  یتفرگ  مشخ  وا  يارب  هک  یـسک  نامه  هب  نیار  ـ با یتفرگ بـنـ مشخ  ادـخ 
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لطابزج و  دوشن , سونام  وت  اب  قح  زج  دهد ! رارق  شیارب  یجورخ  هار  اه  نآ  نایم  زا  دـنوادخ  دـنک , هشیپادـخ  ياوقت  هدـنب  نآ  دـنوش و 
اوقت هب  هکر  هـ درب ـ . نورب  ییانگنت  ره  زا  دناهرب و  یمغ  ره  زا  ار  وا  دنوادخ  دنک , اورپ  ناحبـس  دنوادخ  زا  هکره  دناسارهن ـ . ار  وت  دـمرن 

رد هک  ییاه  جوم  دندرگ و  نیریش  وا  رب  ندش  خلت  زا  دعب  اهراک  دنوش و  رود  يو  زا  دنا  هدش  کیدزن  وا  هب  هک  ییاه  یتخس  دنز , گنچ 
اوقت هـر کـه بـا  ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دنوش ـ . ناسآ  دنا , هدنکفا  جنر  هب  ار  وا  هک  ییاه  يراوشد  دـنور و  رانک  دـنا , هدـش  مکارتم  شربارب 

نامـسآ نداتفا  زا  ار  يو  , دشاب شرادهگن  دنک و  ور  وا  هب  ـد  نواد هک خـ سک  ره  درادهگن و  ار  وا  دنوادخ  درب , هانپ  وا  هب  ادخ  زا  نتـشاد 
هن رگم  دـنام , ناما  رد  ییالب  ره  زا  اوقت  ببـس  هب  وا  دریگرب , رد  ار  ناگمه  دـیآ و  دورف  ییالب  نیمز  لها  رب  رگا  دـشابن و  یکاب  نیمز  رب 

دراداورپ وا  زا  هک  یـسک  يارب  ـد  نواد خـ دنتـسه ـ .!)) نما  یهاگیاج  رد  ناراگزیهرپ  هک  یتسار  هب  :)) دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  هک  نیا 
درب یمن  مه  ار  شنامگ  هک  ییاج  زا  ودهد  رییغت  دـشاب  یم  شدـنیاشوخ  هچ  نآ  هب  وا  يارب  ار  يدـنیاشوخان  ره  هک  تسا  هدرک  تنامض 

نآ نـمـی هدـنب بـه  لقع  هک  ار  هچ  نآ  اوقت  هطـساو  هب  لجوزع  دـنوادخ  ریخلادعـس : ـ  هب  دوخ  همان  رد  (ع ـ )  رفعج وبا  دـناسر ـ . شیزور 
رد وا  اب  هک  یناسکو  حون  هک  دوب  اوقت  کم  هب کـ دزاس  یم  فرطرب  ار  وا  ینادان  يروک و  اوقت  هلیـسو  هب  دنادرگ و  یمرود  يو  زا  دـسر ,
اه هکلهم  زا  اه  هورگ  نآ  دندش و  بایماک  نایابیکـش  هک  تساوقت  اب  دنتـسر و  هقعاص  زا  شناوریپ  حلاص و  دنتفای و  تاجن  دندوب  یتشک 

رارق اه  یکیرات  رد  يرونو  اه  هنتف  زا  یجورخ  هار  شیارب  دنوادخ  دنک  اورپ  ادـخ  زا  سکره  هک  دـینادب  ع :)   ) یلع ما  ـ ما دـنتفای ـ . ییاهر 
 , تسا هدیزگرب  شدوخ  يارب  هک  ییارس  رد  دوخ و  تمارک  لزنمرد  دنادرگ و  هنادواج  تشهب )   ) تسا هتـساوخ  هچ  نآ  رد  ار  وا  دهد و 

. وا ناربمایپ  شنانکاس  وا و  ناگتشرف  شناریاز  وا و  تجهب  لامج و  شرون  تسادخ و  شرع  نآ  فقس  هک  ییارس  لزنم و  دهد , ياج 

 . ناگشیپ اوقت 

ناگـشیپ اوقت  (ص :)  ادـخ ربمایپ  دـنیاناوت ـ .)) یهاشداپ  دزن  قدـص ,  هاگرارقرد  اهرهن  اه و  غاـب  ناـیم  رد  ناگـشیپاوقت  اـنامه ,  :. )) نآرق
هدش هتفرگ  نامیپ  نانآ  زا  ورـشیپ  اهقف  املع و  دنرتهم و  ناگـشیپاوقت  تسا ـ .  تدابع  نانآ  روضح  رد  نتـسشن  ورـشیپ و  ناهیقف  ودـنرتهم 
ـ .  ییانـشوراه نآ  هب  نتـسیرگن  تسا و  تکرب  هیام  نانآ  رـضحم  رد  نتـسشن  دنروآ و  اج  هب  ار  ملع  هب )  تبـسندوخ   ) تادهعت هک  تسا 

هک دــینادب  اد , نا خـ ـ گد يا بـنـ ع :)   ) ما عـلـی ـ ما رتــهم ـ . نارازگراــک  ژد و  ناراــگزیهرپ ,  دــنرادتناما و  اــملع , ع :)   ) قداــص ماــما 
رد اـیند  لـها  یلو  دنکیرـش , ناـنآ  ياـیند  ياـه )  تمعن  زا  هدافتـسا   ) رد ـیـا  ند ـل  ها اـب  ار , ترخآ  مه  دـندرب و  ار  اـیند  مه  ناراـگزیهرپ 

 . تسا ناگشیپاوقت  یسورع )  ای   ) سورع تمایق ,  ع :)   ) قداص ماما  دنتسین ـ . کیرش  ناشیااب  نانآ  ترخآ  تداعس )  )

 . ناگشیپاوقت ياه  یگژیو 

يور هک  تسین  نآ  تعاط )  و   ) يراـکوکین ((. )) دـنناراگزیهرپ ناـمه  ناـنآ  دومن , رواـب  ار  نآ  دروآ و  یتسار  هک  سک  نآ  و   :. )) نآرق
باتک ناگتـشرف و  نیـسپاو و  زور  ادخ و  هب  یـسک  ـت کـه  ـسا نآ  ـت )  عا و طـ  ) یکین هکلب  دینادرگب , برغم  قرـشم و  يوس  هب  ار  دوخ 

هار رد  ناـیاونیب و  ناـمیتی و  نادـنواشیوخ و  هـب   , شن ـتـ ـشاد ـت  ــسود دو  ـ جو ار بـا  دو ) خـ  ) لا دروآ و مـ ناـمیا  ناربماـیپ  و  ینامــسآ )  )
دهع هب  دندن , نو عـهـد بـ نانآ کـه چـ دهدب و  تاکزو  دراد  ياپرب  ار  زامن  دهدب و  ناگدنب  ندرک )  دازآ  هار   ) رد نایادگ و  ناگدـنام و 

((. دـنناراگزیهرپ نامه  نانآ  دـنا و  هتفگ  تسار  هک  یناسکدـننانآ  دننایابیکـش  گنج  ماـگنه  هب  ناـیز و  یتخـس و  رد  دـننارادافو و  دوخ 
راکوکی ـن نـ یا زا  نآ هـا پـیـش  هک  اریز  دـنریگ , یم  هدومرف  اطع  ناشراگدرورپ  ار  هچ  نآ  دـنناراس  همـشچ  اه و  غاـب  رد  ناراـگزیهرپ  ))

 ( نیعم  ) یقح مورحم  لئاس و  يارب  ناشلاوما  رد  دـندرک و  یم  شزرمآ  بلط  ناهاگرحـس  رد  دـندونغ و  یم  ار  یکدـنا  بش  زا  دـندوب و 
تلادـع هب  دـیزیخرب و  داد  هب  ادـخ  يارب  دـیا , هدروآ  نامیا  هک  یناـس  يا کـ  ((. )) تسا رتکیدزن  اوقت  هب  امـش  ندرک  تشذـگ  و  ((. )) دوب

ادخ زا  تسا و  رتکیدزن  اوقت  هب  نآ  هک  دینک  تلادع  دینکن , تلادع  هک  دراد  نآ  ربار  امـش  یهورگ  ینم  ـ ـشد دیابن  هتبلا  دـیهد و  تداهش 
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كدنا دنناراگزیهرپ , نامه  یعقاو  نارگناوت  هک  یتسار  هب  (ع :)  رقاب ما  ـ ما تسا ـ .))  هاگآ  دـیهد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  ادـخ  هک  دـیراد  اورپ 
ینک لمع  نآ  هب  رگا  دنروآ , یم  تدای  هب  ینک ,  شومارف  ار  یبوخ  ریخ و  رگا  دنتسه  تمحز  جر و  هدرک و کـم خـ زاین  یب  ار  نانآ  ایند 

هب دنا و  هداهن  دوخ  يور  شیپ  ار  ناشراگدرورپ  تعاط  دنا و  هتخادنا  ناشرـس  تشپار  دوخ  ياه  تذـل  اه و  توهـش  دـننک  یم  تکمک 
یم يوریپ  ناشیا  زا  دـنا و  هدرک  دوخ  یلو  ار  نانآو  دـنراد  یم  تسود  ار  نانآ  دـنا و  هتخادـنا  مشچ  ادـخ  ناتـسود  یتسود  هب  ریخ و  هار 
یم شومارف  دنهد , یم  تیرای  ینک  یم  دای  وت  هب  نانآ  نیرتراک  کمک  دنیایند و  مدرم  نیرت  تمحز  جرخ و  مک  ناگـشیپاو  تـقـ دـننک ـ .

یتبحم یتسودره و  زا  ادخ , یتسود  يارب  دنراد  یم  اپ  هب  ار  ادخ  رما  هراومه  دنیوگ و  یم  ار  ادخ  رما  هتـسویپ  دـنروآ , یم  تدای  هب  ینک 
دنا هدرک  ور  وا  تبحم  یتسود و  لجوزعدنوادخ و  هب  لد  میمص  زا  دنا و  هتخیرگ  ایند  زا  شیوخ  هاشداپ  تعاط  رطاخ  هب  دنا و  هدنک  لد 

ییاه هناشن  ناگـشیپاوقت  دومرف : مـی  ع )   ) ـنـیـن مؤ ـمـ لا ـیـر  ما دراد ـ . میظع  یبترم  ناش و  نوچ  تسومه  یلـصا  روظنم  هک  دنا  هتـسناد  و 
شوخ غیردیب ,  ندرک  ناسحا  نانز ,  اب  نتخیمآ  مک  دهع  هب  يافو  يرادـتنا ,  ـ ما ـی ,  یو ـتـگـ ـسار دـنوش : یم  هتخانـش  اه  نآ  اب  هک  دـنراد 

 , لمع رد  صالخا  تسا :  هناشن  هس  ار  راگریهرپ  دـنک ـ . یم  کیدزن  لجوزع  دـنوادخ  هب  هک  یملع  زا  يوریپ  داـیز و  يراـبدرب  ییوخ , 
هبدوب دـباع  يدرم  هک  مامه  مان  هب  ع )   ) ناـنمؤمریما ناراـی  زا  یکی  هک  تسا  هدـش  تیاور  اـه ـ . تصرف  زا  نتفرگ  هرهب  وزرآ و  یهاـتوک 

منی ـی بـ مار نا  ـ نآ دـنا و ) هداتـسیا  مربارب  رد   ) ییوگ هک  نک  فصو  میارب  نانچ  ار  ناراگزیهرپ  نانمؤم ,  ری  ـ ما يا  در :  ضرع کـ ترـضح 
هک تسا  یناسک  اب  دنوادخ   )) اریز نک ,  ییوک  سرتب و نـیـ ادخ  زا  مامه ,  يا  دومرف : سپس  درک و  يدنک  وا  هب  نداد  خساپ  رد  ترـضح 

يانث دـمح و   ( ع  ) ماما سپ  دومن  رارـصا  ترـضح  هب  درکن و  تعانق  هل  ـن جـمـ یا هب  مامه  دـنراکوکین )) هک  یناسک  دنـشاب و  هتـشاد  اوقت 
زا دـیرفآ  ار  قلخ  هک  هاگ  نآ  گرزب  كاپ و  دـنوادخ  دـع , ـا بـ ما دومرف .: هاگ  نآ  داتـسرف و  دورد  (ص )  ربماـیپ رب  دروآ و  ياـج  هب  یهلا 

تعاط هن  دـناسر و  يو  هب  ینایز  دـنک  ینامرفان  ار  وا  هک  یـسک  ینا  ـ مر ـ فا ـه نـ نار ـ یز ـمـن ,  یا ناـشینامرفان  زا  دوب و  زاـین  یب  ناـنآ  تعاـط 
هاگیاج رد  ایند  نیا  رد  ار  سک  ره  درک و  میـسقت  ناشنایم  ار  نانآ  شاعم  يزور و  هاـگ  نآ  دـناسر  وا  هب  يدوس  درب , شتعاـط  هک  یـسک 

يور و ـه  نا ـیـ ما ناشکاشوپ بـ تسا و  ماوت  یتسرد  یتسار و  اب  ناشراتفگ  دنراد : یلیاضف  ایند  نیا  رد  ناراگزیهرپ  سپ ,  داد . رارق  شدوخ 
فقو ار  دوخ  ياـه  شوگو  دـنا  هد  ـیـ ـشو ـم پـ ـش چـ تسا ,  هدرک  مارح  ناـنآ  رب  دـنوادخ  هک  ییاـهز  زا چـیـ ـع  ـضاو نا بـا تـ ـ ـش ـتـنـ فر هار 

هک یلجا  تلهم و  دوبن  رگاو  شیاسآو  یـشوخ  رد  هک  دـنا  هنوگ  نامه  يراتفرگ  الب و  رد  تسا  دـنمدوس  ناشیارب  هک  دـنا  هدرک  یـشناد 
 . تـفرگ یمن  رارق  ناـشیاهرکیپ  رد  ناـشیاه  ناـج  يا  هـظحل  رفیک , زا  سرت  شاداـپ و  هـب  قوـش  زا  تـسا ,  هدز  مـقر  ناـشیارب  دــنوادخ 
نآ ار  ـت  ـش ـهـ بد ـ ـشا ریقح مـی بـ درخ و  ناشیاه  مشچ  رد  تسوا  زج  هچ  ره  ور  نیا  زا  تسا و  گرزب  ناـنآ  ياـه  ناـج  رد  راگدـیر  ـ فآ

ار نآ  راگنا  هک  دـنراد  رواب  نانچ  ار  خزود  دـنرادروخر و  شیاه بـ تمعن  زا  نونکا  مه  دـننیب و  یم  ار  نآ  ییوگ  هک  دـنراد  رواب  نا  چـنـ
تسا و رازن  ناشیاهرکیپ  دـسر  یمن  یـسک  هب  ناشرـش  تسا و  نیگهودـنا  ناـشیاه  لد  دـنبذعم  نآ  رد  کـنیا  مه  دـننک و  یم  هدـهاشم 

ینادواج شیاسآ  نآ ,  لابند  هب  دنرب و  یم  رـس  هب  ییابیکـش  ابار  رمع )  ) هاتوک هزور  دنچ  نیا  فیفع  ناشیاه  نا  كدـنا و جـ ناشیاهزاین 
نانآ اما  تساو  ار خـ نا  ـ نآ ـیـا  ند ـت  ـسا هتخاس  مهارف  نانآ  يارب  ناـشراگدرورپ  هک  تسا  يروآدوس  يادوس  نیا  دـنروآ و  یم  تسد  هب 
تایآ دنز و  ـا مـی خـیـ پر ما بـ شـب هـنـگـ دندرک . شـصالخ  دندیرخ و  وا  زا  ار  دوخ  ناج  اما  درکریـسا  ار  نانآ  ایند  دنتـساوخن و  ار  ایند 

یم نآ  رد  ار  دوخ  درد  يوراد  دـنزاس و  یم  كانهودـناار  ناش  ـ یا نا هـ نآ جـ هلیـسو  هب  دـننک و  یم  توالت  لمات  اـب  هدرمـش و  ار  نآرق 
نآ زا  هک  ار  یشاداپ  ییوگ  دنرگن و  یم  نآ  هب  قایتشا  اب  دندنب و  یم  عمط  نآ  هب  دنسر , یم  زیمآ  قیوشت  يا  هیآ  هب  هاگره  سپ ,  دنیوج 

دنراپـس و یم  نآ  هب  ار  شیوخ  لد  شوگ  دـنروخ , یم  رب  زیمآدـیدهت  يا  هیآ  هب  هاگرهو  تساه  نآ  ناگدـید  لباقم  رد  دـهد  یم  خـبـر 
یناشیپ دننک , یم  مخ  قح )  لباقم  رد   ) ار شیوخ  تماق  تسا  نانآ  ياه  شوگ  خیب  رد  خزود  مدزاب  مد و  شورخ  هک  دنرادنپ  یم  نانچ 

ما بـه هـنـگـ دنبلط . یم  ار  خزود )  زا   ) شیوخ يدازآ  لاعتم  دنوادخ  زا  دـنهن و  یم  نیمز  رب  ار  ناشناتـشگنارس  ناونازو و  اهتـسد  فک  و 
, دـنیبب ار  نانآ  هک  ره  تسا  هدرکرغال  هدروخ  شارت  ياهریت  دـننام  ار  نانآ  ادـخ  زا  سرت  دـنراگزیهرپ  یناراکوکین  اناد و  ینارابدرب  زور 
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هماگنه ناشنورد  رد  هکلب  دنتـسین ) هناوید  اما  !) دنا هناوید  نانیا  ـنـد : یو دنرادن مـی گـ يرامیب  چـیه  هک  یلاح  رد  دـنرامیب  دـنک  یم  لایخ 
بـه  ) مهتم ار  دوخ  سپ  دنرامـش  یمن  دایز  مه  ار  دوخ  رایـسب  لامعاو  دـنهد , یمن  تیاضر  دوخ  كدـنا  لاـم  ـ عا هب  تساـپرب !  گرزب  يا 
, دوش یم  هت  شا گـفـ هرا  ـ برد نآ چـه  زا  دوش  شیاتس  نانآ  زا  یکی  زا  هاگره  دنناساره  ناشیاهرادرک  زا  دننک و  یم  ریص ) رو و تـقـ ـ ـص تـ

دنیوگ یم  هچ  نآ  ادنوادخ  دسانـش ! یم  مدوخ  زا  رتهب  ارم  مراگدرورپ  مسانـش و  یم  سکره  زا  رتهبار  دوخ  نم  دیوگ : یم  دـسرت و  یم 
هناش زا نـ ياشخبب .  نم  رب  دـنناد  یمن  نم  ياـه )  يدـب   ) زا ار  هچ  نآ  نادرگب و  دـننک  یم  ناـمگ  ناـنآ  هچ  نآ  زا  رتربارم  ریگم و  نم  رب 

, دراد نیقی  اب  ماوت  ینامیا  تسا  هتخی  ـ مآ رد  یـشیدنارود  اب  ار  تمیالم  یمرن و  تسا و  دـنمورین  نید  رد  هک  تسا  نیا  نانآ  زا  یکی  ياه 
رد دراد , عوشخ  تدابع  رد  تسا ,  دـصتقم  يرگناوت  ناـمز  رد  ـت ,  ـسا هدرک  ماوت  يراـبدرب  اـب  ار  ملع  تسا ,  صیرح  تفرعم  ملع و  هب 
زا تسا و  طاشن  اب  تسار  هار  ندومیپ  رد  تسا ,  لـالح  بلط  رد  تسابیکـشاه ,  یتخـس  رد  تسا ,  سفن  تزع  اـب  هتـسارآ و  یتسدـگنت 
 ( قح  ) رکـش هب  ما  ـتـمـ ها اب  ار  زور  تسا ,  نارگن  ناسرت و  دهد  یم  ماجنا  کین  لامعا  هک  یلاحرد  دشاب , رود مـی  يد بـه  ـنـ مزآ عمط و 
ار زور  دنارذگ و  یم  رذح  سرت و  اب  ار  بش  تسادخ ,  دای  شمغ  مه و  هک  دناسر  یم  حبـص  هب  یلاح  رد  ار  بش  و  دناسر , یم  بش  هب 
وا هب  هک  یتمحر  لضف و  رطاخ  هب  یلاحشوخ  يداش و  تسا و  هدش  هداد  رذحرب  نآ  زا  هک  یتلفغ  زا  رذح  سرت و  یلاحشوخو ,  يداش  اب 

هدروآ نـمـی رب  ار  دوخ  سفن  ياه  توهـش  زین  وا  دـنک , ینامرفان  یـشکرس و  درادـن  تسود  يو  هچ  نآ  رد  شـسفن  رگا  تسا .  هدیـسر 
یم ار  وا  دنام  یمنرادیاپ  یقا و  ـت کـه بـ ـسا يزیچ  هب  وا  یتبغر  یب  دریذـپ و  یمن  لاوز  هک  تسا  يزیچ  هب  وا  یـشوخلد  يداش و  دزاس ,

شتوهـشوظوفحم شنید  ناسآ و  شراک  مک و  شکاروخ  عناق و  شـس  عشاخ و نـفـ شلد  كدنا و  شـشزغل  هاتوک و  شیوزرآ  هک  ینیب 
دای  ) ناروآدای زا  دشاب  لفاغ  مدرم  نایم  رد  ـر  گا دسر . یمن  یسک  هب  شرش  دور و  یم  دیما  شریخ  هب  تسا ,  هدروخورف  شمشخ  هدرم و 

دنک و یم  تشذگ  تسا ,  هدرک  متس  وا  هب  هک  یـسک  زا  دوشن  دادملق  نالفاغ  زا  دشاب  ناگدننکدای  نایم  رد  رگا  دوش و  یم  هتـشون  ادخ )
ـت و ـسا رودب  ییوگتـشز  زا  دزاس , یم  رارقرب  دنویپ  تسا ,  هدیرب  وا  زا  هک  نآاب  دـنک و  یم  اطع  تسا  هدرک  هقیاضم  وا  زا  هک  یـسک  هب 

شرش دسر و  یم  همه  هب  شریخ  تسا ,  هدامآ  رضاح و  شا  هدیدنـسپ  راک  دوش و  یمن  هدیدوا  زا  دنـسپان  راک  میالم ,  مرن و  شرا  گـفـتـ
شیا ـ ـسآ تـمعن و  ماـگنه  رد  ابیکـش و  اهدـنیاشوخان  رد  تـسا و  ـ جر ـ با را و پـ ـ قو هد بـا  ـنـ هد نا  ثداو تـکـ رد حـ دـسر . یمن  یـسک  هـب 
شیپ تقیقحو ,  قح  هب  دوش , یمن  هانگ  بکترم  دراد  تسود  هک  یسک  رطاخ  هب  دنک و  یمن  متس  دراد  نمـشد  هک  یـسک  هب  رازگـساپس 

شومارف دنروآ  شدای  هب  ار  هچ  نآ  دزاس و  یمن  عیا  دو ضـ هدر شـ ـپـ ـس وا  هب  ار  هچ  نآ  دنک  یم  فارتعا  دنروآ , یهاوگ  نآ  رب  هک  نآ  زا 
ياه تبیـصم  اه و  يراتفرگ  زا  دـناسر و  یمن  ینایز  دوخ  هیاـسمه  هب  دـنراذگ و  یمن  یـسک  يور  تشز  ياـه  بقل  ماـن و  دـنک و  یمن 

دوش . یمن  جراخ  تقیقحو  قح  قیرط  زا  دراذگ و  یمن  ماگ  لطاب  هار  رد  دوش  یمن  داش  نارگید 

ربص دوش , متس  وا  ربرگا  دنک  یمن  دنلب  ار  شا  هدنخ  يادص  ددنخب , رگا  دزاس و  یمن  نیگهودنا  ار  وا  یشوماخ  نآ  دنیشن , شوماخ  رگا 
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رطاخ هب  ار  دوخ  دنتحار  شیاسآرد و  وا  زا  مدرم  تسا و  تقـشم  جـنر و  رد  وا  تسد  زا  شـسفن  دریگب  ار  وا  ماقتنا  دـنوادخ  ات  دـنک  یم 
دهز و يور  زا  شندرک  يرود  دنک , یم  يرود  یـسکزا  رگا  دراد  یم  شیاسآ  رد  شیوخ  زا  ار  مدرم  دزادـنا و  یم  تمحز  هب  شترخآ 

ربکت ببس  هب  شندیزگ  يرود  تسا ,  يزوسلد  ینابرهم و  رس  زا  شندش  کیدزن  دوش , یم  کیدزن  یسک  هب  رگا  ـت و  سا ـیـ ند زا  يرود 
. داد ناج  تفر و  شوه  زا  مامه  ماگنه  نیا  رد  دیوگ : یم  يوار  دـشاب . یمن  بیرف  رکم و  يارب  شندـش  کیدزن  تسین و  یـشنمگرزب  و 
رد نینچ  نیا  اسر  ياهزردنا  : دومرف سپـس  مدوب  وا  يارب  يدماشیپ  نینچ  نارگن  نم  هک  دنگوس  ادـخ  هب  ناه !  دومرف : ع )   ) نینمؤملاری ـ ما

ترضح دنک . ؟) یمن  يریثات  نینچ  تدوخ  رد  ارچ   ) نانمؤمریما يا  هچ  تدوخ  سپ ,  تفگ :  نارـضاح  زا  یکی  دنک . ؟ یم  ریثات  شلها 
مارآ سپ ,  دـنک  زوا نـمـی  نآ تـجـ زا  هک  دراد  یببـس  دور و  یمن  رتارف  نآ  زا  هک  تـسا  يدیـسررس  یگرم  ره  يارب  وـترب ! ياو  دوـمرف :

 . نکم رارکت  تخاس ,  يراج  تنابز  هب  ناطیش  هک  ار  ینخس  نینچ  رگید  شاب و 

. دروآ یم  اوقت  هچ  نآ 

يور دزا پـیـ ـ ـس هدـنکارپ مـی  يو  هار  زا  ار  امـش  هک  رگید ) ي   ) اه هارزا  دـینک و  يوریپ  نآ  زا  سپ ,  نم  تسار  هار  تسا  ـن  یا  :. )) نآرق
رب هزور  دیا , هدروآ  نامیا  هک  یناس  يا کـ ((. )) دییارگ اوقت  هب  هک  دشاب   , تسا هدرک  شرافس  نادب  ار  امش  ادخ )  ) هک تساه  نیا  دین  مـکـ
 (: ع  ) یلع ماما  دینک ـ .)) يراگزیهرپ  هک  دشاب  دوب , هدشررقم  دندوب , امـش  زا  شیپ  هک  یناسک  رب  هک  هنوگ  نامه  تسا ,  هدش  ررقم  امش 
هب تسا  عنامالب  ار  هچ  نآ  هک  هاگ  نآ  رگم  دسرن , ناراگزیهرپ  هبترم  هب  هدنب  (ص :)  اد ـبـر خـ ما پـیـ نیقی ـ .  هناشن  تسا و  نید  هرمث  اوقت ,
نآ زا  ههبـش ,  رد  نداتفا  زا  سرت  رطاخ  هب  هک ,  دنتـسه  یناسک  ناراگزی  ـ هر پـ دـنک ـ . اهر  دراد , لاکـشا  هچ  نآ  رد  نداتفا  زا  سرت  رطاخ 

ناراگزیهرپ زا  یمدآ  رذو , ـ با يا  : دو ـ مر فـ رذو , ـ با دو بـه  شرا خـ رد سـفـ دنیامناورپ ـ . ادخ  زا  دننک و  زیهرپ  درادن  زیهرپ  ياج  هک  مه  هچ 
یم اجک  زا  هک  دنادب  دشاب و  شکیرـش  زا  کیرـش  ندیـشک  باسحزا  رت  تخـس  شـس  زا نـفـ وا  ـی  ـسر ـ با ـ ـس هک حـ هاگ  نآ  رگم  دـشابن ,
لد اوقت , ندـعم  دراد و  یندـعم  يزیچ  ره  مارح ـ . ؟  زا  ای  تسا  لالح  هار  زا  اه  نیا  ایآ  دـشوپ , یماجک  زا  دـماشآ و  یم  اجک  زا  دروخ ,
نم رب  وت  متـسه ,  شیوخ  رب  راکمتـس  دـیرخرز و  يا  هدـنب  نم  دـناوخ : یمرایـسب  ار  اعد  نیا  ع )   ) یلع ماـما  تسا ـ .  ناسانـشادخ  ياـه 

مناوـتن يزیچ  زا  یهد و  نم  هب  وـت  هک  ار  هچ  نآ  رگم  دروآ , تسد  هـب  مناوـتن  ار  يزیچ  تـسین و  یتـجح  چـیهوت  رب  ارم  يراد و  حـجـت 
 . يراد هگن  ارم  وت  هک  نیا  رگم  تشادهگن ,  ار  دوخ  درک و  زیهرپ 

. دوش یم  اوقت  عنام  هچ  نآ 

, دنکن اورپ  مدرم  ياه  هرهچ  زا  هک  ره  ع :)   ) يرکسع ماما  تسا ـ .  مارح  دشاب , ایند  هتفیـش  هک  یلدرد  اوقت  نتفرگ  ياج  ع :)   ) یلع ماما   ـ
شنابز هک  نیا  رگم  دشاب , دنمدوس  شیاوقت  هک  مسانش  یمن  ار  يا  هدنب  چیه  مسق  ادخ  بـه  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما دنک ـ . یمن  اورپ  دنوادخ  زا 

. دشاب هتشاد  اورپ  ادخزا  دناوت  یمن  دنک , همصاخم  هک  یسک  درادهگن ـ . ار 

. اوقت قح 

((. دیریمن ناملسم  زج  راهنیز ,  دینک و  اورپ  تسوا ,  زا  ندرک  اورپ  قح  هک  هنوگ  نآ  ادخ  زا  دیا ,  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   :. )) نآرق
دوش و دای  هتـسویپ  دوشن و  ینامرفان  دوش و  تعاطا  هک  هنوگ  نیدب  دـینک , اورپ  تسا  راوازـس  نا کـه  اد چـنـ زا خـ (ص :)  اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
کـه تسا )  نیا  ادخ  زا  اوقت  قح  ( : ـ ))  هتاقت قح  هّللا  اوقتا   )) هیآ زا  لاؤس  هب  ـخ  سا رد پـ ع ـ )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما ددرگن ـ . شومارف  هاگ  چیه 

ترضح زا  ری : ـصـ بو ـ با دوشن ـ . یساپسان  دوش و  يرازگساپس  ددرگن و  شومارف  زگره  دوش و  دای  هتسویپ  دوشن و  ینامرفان  دوش و  تعا  ـ طا
: دومرف تسیچ ؟  نآ  خـسان  مدرک :  ضرع  تسا  هدـش  خوسنم  هیآ  نیا  دومرف : مدیـسرپ ,  هتاقت ))  قح  هّللاوقتا   )) هیآ هرابرد  ع )   ) قداـص
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باذع زا  دیشوکب و  وا  يدونـشخ  رد  دینک و  اورپ  تسا  راوازـس  هک  نانچ  دنواد  زا خـ ع :)   ) ما عـلـی ـ ما متعطتـسا ـ .))  ام  هّللا  اوقتا   )) هیآ
یم هدرک و  هضرع  هدنیآ  هتـشذگ و  ياهتما  هب  ار  دوخ  هشیمه  ادـخ , ياوق  تـ دـینک ـ . رذـح   , تسا هتـشاد  رذـحرب  ار  امـش  هک  شروآدرد 

هب دریگ , یم  زاب  تسا  هداد  ار  هچ  نآ  دـنادرگ و  یم  رب  تسا  هدرک  زاغآ  ار  هچ  نآ  دـنوادخ  هک  تماـی )  ي قـ  ) ادرف رد  مدرم  اریز  دـنک ,
منک یم  شرافـس  ادخ  ياو  ار بـه تـقـ ـمـا  ـش دـنریگ ـ . شیپ  رد  دـیاش  دـیاب و  هک  نانچ  ار  اوقت  هک  یناسک  دـنکدنا  هچ  دـندنمزاین و  اوقت 

يادرف رد  مدرم  اریز  دـنک , یم  هدرک و  هضرع  هدـنیآ  هتـشذگ و  ياـه  ـت  ما رب  ار  دوخ  هراومه  اوقت  امـش  رب  تسادـخ  قـح  نآ  هک  اریز  ,
زاب تسا  هدومرف  اـطع  هچ  نآ  زا  دریگ و  یم  تسا  هداد  ار  هچ  نآ  دـنادرگ و  یم  زا  ـت بـ ـسا هدر  زا کـ ـ غآ ار  هچ  نآ  دـنوادخ  هک  تماـیق 

! دنـشاب هتـسب  شراک  هب  تسازـس  هتـسیاب و  هک  نانچ  هتفریذپ و  ار  اوقت  هک  یناسک  دنکدنا  هچ  دندنمزاین و  اوقت  هب  ـت مـی کـنـد , ـساو خـ
رد هتسب و  نایم  هب  تمه  نماد  هتـسر و  اه  یگتـسباو  همه  زا  هک  یـسک  ییاورپادخدننامه  دینکاورپد , ـ نواد زا خـ دنرامـش ـ . كدنا  نانیا 
يا تسا ـ .  هدیـشیدنا  هاگتـشگزاب ,  تبقاع  راک و  ماجرف  هاگرارق و  هب  تشگزاب  هرابرد  هتـسج و  تقبـس  ساره  اـب  هتفاتـش و  تصرف  رس 

ار شرکیپ  باذع )  ادخ و  زا   ) سرت هتخاس و  لوغـشم  ار  وا  لد ,  ندیـشیدنا  هک  یـشوه  زیت  يراداورپ  دینک , اورپ  ادخ  زا  ادـخ , ناگدـنب 
هزور  ) یگنـشت لمحت  هب  غاد ,  ياهزور  رد  ار  وا  شادا )  اد و پـ هب خـ  ) دـیما هتفرگ و  ار  شکدـنا  باوخ ,  هنابـش  تدابع  هتـشاد و  روجنر 

( ار قح   ) هک یسک  ییاورپ  ادخ  دننامه  اور کـنـیـد , اد پـ زا خـ تسا ـ .  هتشاد  زاب  شیاه  توهش  زا  ایند  هب  یهجوت  یب  هتشاد و  او  يراد ) 
 ( شاداپ يوس  هب   ) درک و رذـح  درک  وکین ) ) راک دیـسرت و  درک  هبوت )  و   ) فارتعا دـش و  ها )  مارح و گـنـ  ) بکترم درک , عوشخ  دـینش و 

درک و نیقی  هک  یسک  یسرت  ادخ  نوچمه  دیـسر  اد بـتـ زا خـ تفرگدنپ ـ .  دش و  هداد  دنپ  دروآ و  اج  هب  کین  راک  درک و  نیقی  تفاتش , 
يارب دیسرت و  رفیک  زا  دش و  انیب  دندرک و  شیانیب  درک و  رذح  دش و  هتـشاد  رذ  ـت و بـر حـ فر دنپ گـ دش و  هداد  دنپ  دروآ و  اج  هب  یکین 

دا و یـ  ) رکذ هب  ار  شنابز  تشاد و  لوغـشم  رکفت  هب  ار  شلد  هک  یـسک  ییاورپ  ادخ  دننام  هب  دینک , اورپ  ادـخ  زا  درک ـ . راک  باسح  زور 
سرت و زا  ترخآ  رد  ات  داتـسیا  زاب  هانگ  زا  دیـسرت و  ترخآ  باذع  زا  ایند  رد   ) داتـسرف شیپ  دوخ  ینمیا  يارب  ار  سرت  دناب و  جـنـ اد ) خـ

(. دنامب نمیا  باذع 

. اوقت ریسفت 

رد ع )   ) قداص ماما  تسا ـ .  هدش  هتسب  اوقت  هب  هانگ )  زا  تینوصم  و   ) تمصع تسا ـ .  ادخ ) تیـصعمزا   ) بانتجا اوقت , ع :)   ) یلع ماما   ـ
ار وت  هک  اج  نآ  ردو  دـنیبن  بیاغ  تسا  هداد  نامرف  ار  وت  هک  ییاج  رد  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  اوقت  دومرف : اوقت , ياـنعمزا  لاؤس  هب  خـساپ 

اوقت اب  دـنک ـ . زیهرپ  دـناشک , یم  هانگ  هب  ار  وا  هچ  نآ  رهزا  ناـسنا  هک  تسا  نیا  اوقت  ع :)   ) یلع ماـما  دـباین ـ . رـضاح  تسا ,  هدرک  یهن 
ماگنه رد  تساوقت ـ .  اب  دشاب , طلـسم  دوخ  توهـش  رب  هک  ره  تسا ـ .  توهـش  كرت  اوقت , ساسا  دزیهرپب ـ . ناهانگ  زا  هک  تسا  یـسک 
نامیا داینب  اوقت , تسایند ـ .  ندرک  اهر  اوقت , هدولاش  دوش ـ . یم  مولعم  ناگـشیپ  اوقت  ییاسراپ  هک  تساه  تذـل  اه و  توهـش  دـمآ  شیپ 

هچ نآ  هک  تسا  نیا  اوقت  همه  (ص :)  ادـخ ربمایپ  تسا ـ .  لد  رد  اوقت  هکلب  دـبیرفن , اروت  ناـنآ  هیرگ  زگره  ع :)   ) قداـص ماـما  تسا ـ . 
زیهرپ ياه  يدورو  ياهزاغآ  اوقت , ياه  یجورخ  ياه  هناـیاپ  ع :)   ) یلع ماـما  يدـنب ـ .  راـک  هب  یناد  یم  ار  هچنآ  يزوماـیب و  یناد  یمن 

 , تشاد دهاوخن  ییآراک  ینوناق  چیه  دیحوت .: الاو و  ياه  يوخ  نوناق و  1 ـ  لصف .:  دنچ  رد  نآ  بتارم  اوقت و  نوماریپ  ییاهثحب  تسا . 
ییارجا تنامضدیحوت  هطساو  هب  مه  تایقالخا  نآ  دوش و  ظفح  الاو  ياه  يوخ  قلخ و  هلیـسو  هب  مه  نامیا  نآ  هک  نامیا  هلیـسو  هب  رگم 

نآ رد  ار  الاو  تایقالخا  گربو  خاش  دهد و  یم  دشر  ار  یمدآ  تداع  ـت سـ خرد ـت کـه  سا يا  ـشـه  یر نامه  دیحوت  نیاربانب ,  دنک  ادیپ 
ایآ : )) دـیا ـ مر لا مـی فـ دـنوادخ مـتـعـ دـنروآ  یمراب  هب  هعماج  رد  ار  دوخ  هزیکاپ  كاپ و  ياه  هویم  هک  دـنیاه  هخاش  نیا  ـد و  نا ـ یور مـی 
شا هویم  تسا ؟  نامسآ  رد  شا  هخاشو  راوتسا  شا  هش  ـ یر تسا کـه  كاپ  یتخرد  دننام  كاپ  ینخس  هدز ,  لثم  هنوگچ  ادخ  هک  يدیدن 
دننام كاپان  نخـس  کی  لثم  دنریگ و  دـنپ  نانآ  هک  دـیاش  دـنز  یم  مدرم  ياربار  اه  لثم  ادـخ  دـهد و  یم  شراگدرورپ  نذا  هب  مدره  ار 
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هدرک و هیبشت  راد  هشیر  یتخرد  هب  ار  ادخ  هب  نامیا  دنوادخ , درادـن .)) يرارق  هدـش و  هدـنک  نیمز  يور  زا  هک  تسا  كاپان  تخرد  کی 
هویم دـناشن و  یم  راب  هب  شراگدرورپ  نذا  هب  مد  ره  هک  دراد  اه  هویم  تخرد  نیا  هک  هدومرف  تسا و  دـیحوت  اعطق  تخرد  نیا  زا  دوصقم 

يراگزیهرپ و نوچ  ییالاو  تاـیقالخا  زا  دـنترابع  هک  دراد  ییاـه  هخاـشزین  تسا و  هتـسیاشراک  حـلاص و  لـمع  ناـمه  ـیـد  حو تخرد تـ
الاب وا  يوس  هب  كاپ  نخـس  : )) دیامرف یم  ـگـر  ید ـی  یا رد جـ اه . نیا  لاثما  ینابرهم و  يرگدادو و  تعاجـش  تخانـش و  يرادنتـشیوخ و 

هب تسوا ـ  هب  برقت  نامه  هک  ار ـ  دنوادخ  يوس  هب  نتفر  الاب  تداعـس  هیآ ,  نیارد  دنوادخ  درب )) یم  الاب  ار  نآ  هتـسیاش  راک  دور و  یم 
نآ هدـنرب  الاب  دـشاب , داقتعا  نآ  اب  بسانم  هتـسیاش و  هک  ار  یلمع  تسا و  تسرد  قح و  داقتعا  نامه  هک  هداد  صا  ـ ـص ـتـ خا كاـپ  نخس 
رد دـبای و  یمن  تسد  دوخ  یعون  لامک  هب  ناسنا  هک  میناد  یم  همه  ـن کـه  یا ـیـح  ـضو تـ تسا .  هداد  رارق  دوعـصرد  نآ  کمکو  داـقتعا 

عامت ـ جا ـق  یر زا طـ رگم  دـسر , یمن  دـهد ـ  یم  لیکـشت  ار  وا  یگدـنز  فدـه  نیرتگرزب  هک  يزیچ  ناـمه  ینعی  تداعـس ـ  هب  شیگدـنز 
رب اهراک  نیا  همه  ماجنا  هدهع  زا  ییاهنت  هب  ناسنا  کی  اریز  دننک , يراکمه  رگیدـکی  اب  یگدـنز  عونتم  ناوارف و  ياهراکرد  هک  يدارفا 
ات دـنک  عضو  یتاررقم  نیناوق و  هک  تسا  هدرک  نآ  دـنمزاین  ار  یعامتجا ,  دوجوم  نیا  ناـسنا ,  هک  تسا  یل  ـ ما نا عـ ـن هـمـ یا دـیآ . یمن 

سپـس دـنک و  راک  دوخ  ناوت  ردـق  هب  عاـمتجا  دارفا  زا  يدرف  ره  دریگب و  ار  دارفا  قوقح  نتفر  نیب  زا  ندـش و  لاـمیاپ  ولج  هلیـسو  نیدـب 
صخش هک  نآ  نودب  دوش , رادروخرب  نارگید  لمع  هجیتن  زا  دوخ  لمع  شزرا  رد  هب قـ کیره  دننک و  هلدابم  ار  دوخ  راک  جیاتن  اهراک و 

تاررقم نیناوق و  نیا  هک  تسا  ملـس  مـ دنریگ . رارق  متـس  دروم  ودوش  لامیاپ  ناوتان  فیعـض و  دارفا  قح  ای  دـنک  متـس  ردـتقم  دـنمورین و 
هب نارگزواجت  یقوقح و  تاررقم  نیناوق و  زا  نافلختم  اتدـشا  نا بـ رد مـیـ يرفیک  تاررقم  نیناوق و  ياـپ  مه  هک  دـنراد  ییآراـک  یناـمز 
هب ار  نانآ  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  يرگید  تاررقم  نیناوق و  مه  دـهد و  رفیک  يدـب  هب  ار  نانآ  ياه  يد  دـنک و بـ دـیدهت  ار  مدرم  قوقح 

يارجا نماض  مدرم ,  رب  تسرد  هنالداع و  تیمکاح  اب  ات  تسا  مزـال  يا  همکاـح  يورین  زینو  دـیامن  بیغرت  قیو و  ـ ـش يا نـیـک تـ ـ هرا کـ
یلو , دشاب هتـشاد  طلـست  مرجم  رب  مه  دسانـشب و  ار  مرج  مه  نیناوق  هیرجم  هوق  هک  دنک  یمادیپ  ققحت  یت  ـ قو وزرآ  ـن  یا دشاب . نیناوق  نیا 
چیه تروص  نیا  رد  ـ  تسا رایـسب  هت  ـبـ لا يدراو  نینچ مـ هک  دریگ ـ  تروص  مرج  وا  تلفغ  اـی  یعـالطا  یب  رثا  رب  دسانـشن و  ار  مرج  رگا 

هیرجم هوق  رگا  نینچمه  دننک  يریگولج  مرج  عوقو  زا  هک  دنرادن  یتسد  دوخ  يدوخ  هب  مه  نیناوق  دـش و  دـهاوخن  مرج  ققحت  عنام  زیچ 
مر دـنبای یـا مـجـ ـالیتسا  نآ  رب  مرجم  دارفا  هجیتـن ,  ردو  دـشاب  ناوتاـن  لـمع ,  تسایـس و  رد  يراـگنا  لهـس  اـی  مزـال  ياوق  نادـقف  رثا  رب 
ـ  مه ناسنا  دوش و  یم  ـع  یا ـ ـش مدر  قو مـ هب حـقـ يدـعت  فلختو و  دوش  یم  لاـمیاپ  نیناوق  دـشاب , ییارجا  يوری  زا نـ ـتـر  ـش ـش بـیـ ترد قـ

نیا اب  دـنچره  دـناشکب , دوخ  فرط  هب  ار  عفانم  دـهاوخ  یم  تسوج و  دوسا  طـبـعـ میا ـ  هتفگ  اهراب  هتـشذگ  ثحاـبم  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
رد ای  دوش و  زکرمتم  هیرجم  هوق  دوخ  رد  فلخت  رب  ییاناوت  نیا  هک  دوش  یم  رتگرزب  یتقو  تبیـصم  نیا  دروآ . دراو  نایز  نارگید  هب  راک 

ار تردـق  نیا  ـد و  نا ـ ـش ینوبز مـی کـ فعـض و  هب  ار  مدرم  تروص ,  نیا  رد  ددرگ  عـمج  تساـهراک  راد  ـ ما ـ مز ـی کـه  ـص ـخـ ـشدو ـ جو
مکاح صخـشای  هیرجم  هوق  یعـضو ,  نی  رد چـنـ ـد  نروآ شزا  قح بـ هار  هب  دننادرگرب و  تلادع  هداج  هب  ار  وا  هک  دنک  یم  بلـس  نانآزا 

زا هدنکآ  رـشب  خـیرات  دوب . دـهاوخوا  تساوخ  تساوخ  تشاد و  دـهاوخن  ار  وا  ربارب  رد  تمواقم  يارای  یتردـق  چـیه  هتـشگ  اشیام  لاعف 
انیع ناهج  طاقن  رتش  رد بـیـ ـر نـیـز  ـضا لا حـ ـ حرد تسا و  مدرم  رب  نانآ  هنامحریب  ياه  ییوگروز  ناشکرـس و  نارگمتـس و  ياه  ناتـساد 

ره يرفیک  ماکحا  دنـشاب و  هتـشاد  هنالداع  میهافم  مه  هزاد  ـ نا ـی هـر  عا ـتـمـ جا تارر  ـقـ مو نیناوق  نیارباـنب ,  میتسه  یعـضو  نینچ  دـهاش 
یناسنا هلـضا  قال فـ ـ خا اب  رگم  دنریگ , یمن  ار  فلخت  ولج  دنوش و  یمن  ارجا  هعماج  رد  دوخ  يدوخ  هب  دنـشاب , هنار  ـخـتـگـیـ ـس مه  ردـق 
هعاشاو یگدـنزو  تمارک  تلادـع و  تیناسنا و  هب  نداهن  مارتحا  قح و  زا  يوریپ  تلـصخ  هکلم و  دـننام  دـنکرب , ارداسف  ملظ و  هشیر  هک 

هدهاشم مـی اه  نآ  نایم  رد  هک  یتلادع  مظن و  یقرتم و  ياه  تلم  تکوش  تردق و  هدها  ـ ـش زا مـ ـد  یا نـبـ اه . نیا  لاثماو  ینابرهمو  محر 
نانآ هچ  دـنرادن , ییارجا  تنامـض  روما  نیا  هک  ارچ  دروخ  بیرف  دـنا  هدرکن  انب  یقـالخا  ياـه  هدولاـش  رب  ار  دوخ  ـیـن  ناو ـی قـ لو دو , شـ

دـشیدنا یمن  نآ  زا  نایزو  ررـض  ندرک  رود  دوخ و  عفن و خـیـر مـلـت  هب  زج  نانآ  درف  ره  دنراد و  یعامتجا  هشیدـنا  هک  دنتـسه  یمدرم 
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سومان لام و  ناج و  نتسناد  حابم  ناشیاهروشکرامعتـسا و  اه و  نآ  رامثتـسا  فیعـض و  ياه  تلم  رگید  ندرک  هدرب  زج  نانآ  ياه  تلم 
ییاه ییوگروز  اه و  متس  نآ  هک  تسا  نیا  هتـشاذگ ,  ثرا  هب  نانآ  يارب  هک  يزیچ  اهنت  یقرت  تفرـشیپ و  نیا  ـد و  نراد ـی نـ فد اه هـ نآ 

ار زورید  درف  ياج  زورما , تلم  نیاربانب ,  ـد  نراد اور مـی  عماوج  رب  نانیا  دـندرک , یم  لـیمحت  دارفا  رب  هتـشذگ  نارگمتـس  ناراـبج و  هک 
تفارـش و يدازآ و  زا  مد  دـنا  هتفرگ  دوخ  هب  ار  اه  نآ  دـض  یمیهافم  دـنا و  هداـت  ـ فا رود  دوخ  یلـصا  یناـعم  زا  تاـملک  و  تسا ,  هتفرگ 
فلخت و زا  ینامز  اهن  تارر تـ ـیـن و مـقـ ناو قـ يرا ,  بـ تسا .  تلاذر  متس و  یتسپ و  یگدرب و  روظنم  اما  دوش , یم  هدز  تلیضف  تلادع و 

نیمه دـشاب . اه  يوخ  قلخ و  نیا  اه  نآ  هناوتـشپ  دـنوش و  انب  یناسنا  يالاو  تایقالخا  هدولاـش  رب  هک  دـننام , یم  ناـما  رد  ندـش  لاـمیاپ 
یکتم دیحوت  رب  هک  دناشکب  تسرد  هتـسیاش و  لامعا  يوس  هب  ار  ناسنا  دـنک و  نیمات  ار  هعماج  تداعـس  دـناوت  یم  ینامز  مه  تایقالخا 

وا شناد  هطیح  زا  زیچ  چـیه  هک  تسا  یلزا  يدـبا و  هناگی و  ییاد  ار خـ ناسنا ـ  هلمج  زا  و  ناهج ـ  هک  نیا  هب  نتـشاد  نامیا  ینعی  دنـشاب ,
دشاب هتشاد  يزاین  اه  نادب  هک  نآ  یب  تسا ,  هدیرفآ  ماظن  نیرتلماک  رب  ار  ایـشا  همه  دیآ و  یمن  هریچ  وا  تردق  رب  يدحا  تسین و  نوریب 

شاداپ شکین  راک  رطا  ار بـه خـ راکوکینو  دـنک  یم  یگدیـسر  ناشلامعا  باسح  هب  دـنادرگ و  یم  زاـب  دوخ  يوس  هب  ار  همه  يدوز  هب  و 
یم هنادواج  باذـع  خزود و  رد  ای  تمعن و  تشهبرد و  اـی  ار  ناـنآ  دـناسر و  یم  رفیک  هب  شیرادرکدـب  يازـس  هب  ار  راکدـب  دـهد و  یم 

لامعا اب  ـعـی کـنـد  ـس دنام کـه  یمن  یقاب  نیا  زج  یمغ  مه و  یمدآ  يارب  دشاب , یکتم  يرواب  نینچ  رب  قالخا  یتقو  هک  تسادیپ  دزاس .
رگا دراد  یم  زاـب  مرج  باـکترازا  ار  وا  هک  تسا  ینورد  یعناـم  ییاورپادـخ  اوقت و  دروآ و  تسد  هب  ار  دـنوادخ  تیاـضر  دوخ  راـتفر  و 
دنم هرهب  زج  یفده  شیگدنز  ياهراک  رد  ناسنا  يارب  نامگ  یب  دشونن , ریـش  دـیحوت ـ  هدـیقع  يا ـ  هدـیقع  نینچ  ناتـسپ  زا  قالخا  لفط 

یگد ـ نز نآ  ـیـلـه  ـسو هب  دناوتب  هک  يزیچ  تیاهن  دنام و  یمن  یقاب  يدام  یگدنز  ذیاذل  زا  ندرب  تذل  ینا و  يا فـ ـیـ ند ـن  یا عاتم  زا  ندش 
هعماج و ندش  یـشالتم  زا  يریگولج  يارب  ـت کـه  ـسوا رکف  نیا  دـنک , ظفح  اردوخ  یعامتجا  یگدـنز  نیناوق  دـشخب و  لیدـعت  ار  دوخ 

هلیـسو نیدـب  ات  دزاس  مورحم  شیاه  تساوخ  يا  هراپ  زا  ار  دوخ  دـیاب  دـشاب و  دـنبیاپ  دو  نایمرد خـ يراج  نیناوق  هب  دـیاب  عامتجا  داـسف 
زا دعب  ای  دـننک  دـیجمت  فیرعت و  وا  زا  مدرم  شتایح  نامز  رد  دـسرب و  دوخ  ياه  هتـساوخ  رگید  هب  قیرط  نیازا  ظفح کـنـد و  ار  هعماج 

نیا اما  تسه ,  قوشم  يدودح  ات  ناسنا  راک  زا  مدرم  دیجمت  فیرعت و  هتبلا  دنراگنب . خـیرات  قاروا  رد  نیرز  طوطخ  اب  ار  وا  مان  شگرم 
رادربخ نـمـی مدرم  هک  يروما  ای  یئزج  ياهراک  رد  اما  دـنوش  یم  علط  نآ هـا مـ زا  مدر  ـد کـه مـ هد خر مـی  یمهم  روما  رد  اهنت  بلطم 
ـ  کین مان  دـنلب و  هزاوآ  دای و  ند  ـ نا هدـنز مـ عوضوم  اما  دوش و  یمن  اهراک  نیا  عنام  يزیچ  هنایفخم ,  يرـس و  ياهراک  دـن  ـ نا مـ ـد , نو شـ

تقو فرص  لام و  لذب  نطو و  هار  رد  ندش  هتـشک  دننام  دشا , نا بـ رد مـیـ يزابناج  يراکادف و  ياپ  هک  تسا  رثؤم  يدراوم  رد  ابلاغ  هک 
هتـشاد داقتعا  اـه  نیا  هب  نیمه  هک  دـنزب  رـس  یـسک  زا  هک  تسین  يزیچ  اـه ـ  نیا  لاـثما  تموکح و  یناـب  تیوقت مـ روشک و  یقرت  هار  رد 

, ایند نیا  زا  ناسنا  نتفر  ندرم و  زا  دعب  يداقتعا ,  نینچ  ساسا  رب  اریز  دنادب , یفارخ  رواب  کی  ار  يورخا  تایح  هب  داقتعا  ـد و هـم  ـشا بـ
ات دنک  مورحم  ار  شدوخ  هک  تسا  لقاع  ناسنا  مادک  ـد  ـسر وا بـ هب  يدوس  کین  مان  ای  مدرم  دیجمتو  فیرعت  زا  ات  درادـن  دوجو  وا  رگید 

يدوبان نالطب و  زج  يزیچ  گرم  زا  دعب  وا  رظن  زا  هک  یتروص  رد  دننک , یگدنز  نارگید  ات  دهد  نتشک  هب  ار  دوخ  ای  , دنرب هرهب  نارگید 
هک دـش  نشور  سپ ,  دزیر . یم  ورف  مهرد  دوش و  یم  تسـس  شیاه  هیاپ  تاـفتلا  هجوت و  نیرتمک  اـب  مه  یفارخ  داـقتعا  درادـن و  دوجو 

تاررقم نیناوق و  نتشاذگ  اپ  ریز  هانگ و  زا  ناس  ـ نا نتـشادزاب  رد  دریگب و  ار  دیحوت  ياج  دناوت  یمن  اه  هزیگنا  لماوع و  نیا  زا  کی  چیه 
یلیالد هب  دوش , شاف  رگا  هک  یلمع  نآ  اصوصخم  ددرگ و  یمن  ینلع  اعبط  هک  دـشاب  يدراوم  زا  لـمع  رگا  هژیو  هب  دوش , نآ  نیزگیاـج 
فسوی میتفگ  البق  هک  ع )   ) فسوی اب  رصم  زیزع  رـسمه  يارجام  دننام  دوش  یم  شاف  تسا  هدوب  هچنآ  فالخرب  دراد , ار  نآ  ياضتقا  هک 

هب تبسن  هک  نیا  هب  شرسمه  دزن  رد  اخیلز  يو  زا سـ وا  ندش  مهتم  شرسمه و  هرابرد  رصم  زیزع  هب  تنایخ   : تشاد رارق  یهار  ود  رـس  رب 
يرگید لماع  چیه  نآ  زج  و  تشادزاب ـ  تنایخ  هانگ و  باک  ـ ترا زا  ار  ع )   ) ـف سو ترضح یـ هک  يزیچ  اهنت  تسا و  هتـشاد  دب  دصق  يو 

:. دـهد یم  تسد  رما  هس  نیا  زا  یکی  هلیـسو  هب  ینید  ياوقت  2 ـ  دوب . شراگدرورپ  ماقم  هب  تفرعم  ملع و  تشادـن ـ  دوجو  شهار  رـس  رب 
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رد : )) دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  تبحم  دیما و  سرت ,  دوش : یم  تدابع  هار  هس  نیازا  یکی  اب  ناحبـس  دنوادخ  هک  دـییوگب  ـیـد  ناو مـی تـ
دیاب نامیا  اب  صخش  نیاربانب ,  تسین ))  شیب  يا  هدنب  ـ یر يالا فـ ایند کـ یگدنز  ادخ و  يدونشخ  ترفغمو و  تسا  تخس  یباذع  ترخآ 

ار نآ  ماک  هنـشت  ناسنا  هک  دنام  یم  نابایب  رد  یبارـس  هب  تسا ,  هدنبیرف  عاتم  ایند  هک  دـنادب  ـد و  ـشا هتـشاد بـ هجوت  ایند  تیهام  هب  تبـسن 
هک دنادب  ـد  یا ود بـ ـ هد رار  دوخ قـ یگدنز  ياهراک  فده  ار  ایند  دیابن  وا  دبای  یمن  يزیچ  دور  یم  شکیدزن  نوچ  اما  درادن , بآ مـی پـ

تسا تخس  یباذع  ای  هجیتن ,  نیاو  دسر  یم  دوخ  لامعا  هجیتن  هب  اج  نآ  رد  دشاب و  یم  نیسپاو  يارس  هک  تسا  ییارس  ایند  نیا  سپ  رد 
تـسوا رب  دشاب و  یم  هتـسیاش  کین و  ياهرادرکو  لامعا  لابق  رد  هک  تسا  دنوادخ  ترفغم  دـشاب و یـا  یم  تشز  ياهراک  يازا  رد  هک 

رب ار  وا  يدونـشخ  ناسنا  دیاب  هک  تسه  زین  دـنوادخ  يدونـشخ  نیارب  هوالع  دـشاب و  راودـیما  ترفغم  نآ  هب  دـسرتب و  باذـع  نآ  زا  هک 
لیکشت مـی ار  تیرثکا  هک  یـضعب  دنتوافتم  هار  هس  نیا  زا  کیره  باخت  ـ نا ـیـح و  جر رد تـ مدر  ـبـتـه مـ لا درادب . مدقم  شدوخ  يدونـشخ 
, دنـشیدنا یم  ناراکهنگ  نانامرفا و  ناراکمتـس و نـ هب  دنوادخ  باذع  ياه  هدـعو  رد  رتشیب  هچره  تسا و  هریچ  اه  نآ  سر بـر  تـ ـنـد , هد

تمـس هب  دـنوادخ  باذـع  سرت  زا  بیترت ,  نیدـب  دـتفا و  یم  هزرل  هب  رتـشیب  ناـشیاه  ندـب  دوش و  یم  رت  هدوزفا  اـه  نآ  ینورد  سرت  رب 
هک یتاـجرد  باوث و  یهلا و  ياـه  هدـعو  هب  رتشیب  هچره  دراد و  هبلغ  دـیما  عمط و  سح  رگید  یـضعب  رب  دـنوش . یم  هدیـشک  وا  تداـبع 
رد دنوادخ , تمحر  ترفغم و  عمط  هب  دوش و  یم  رتشیب  ناشعمط  دیما و  دنـشیدنا  یم  هدرک  هدامآ  دوخ  حـلاص  ناگدـن  يار بـ ـ بد ـ نواد خـ

یهلا ماقم  هب  فراع  دنناسانـشادخ و  نامه  هک  موس  هتـسد  دـنهد . یم  ناشن  يرتشیب  يدـنبیاپ  حـلاص  لاـمعا  هب  دنـشوک و  یم  رتشیب  اوقت 
تسا شتسرپ  تدابع و  هتـسیاش  نوچ  دنتـسرپ  یم  ار  وا  هکلب  شاداپ ,  عمط  هب  هنو  دننک  یم  تدابع  رفیک  سرت  زا  هن  ار  دنوادخ  دنتـسه ,

دوس کلام  راگدرورپ و  دنوادخ  هک  دنا  هتسناد  دنا و  هتخانش  تسوا  ناش  هتسیاش  هک  ینیرب  تافصو  ینسح  يام  ـ سا ياراد  ار  ادخ  نوچ 
نیمه , دنتـسین شیب  ادخ  ناگدنب  نانآ  روما و  ربدـم  تسوا  اهنت  تسا و  ناشیا  ریغ  يرگید  زیچ  ره  کلام  ناشیا و  ياضرو  هدارا  ناشیا و 

دوخ تساوخ  يدونـشخرب و  ار  وا  تساوخ  يدونـشخ و  دـنک و  یگدـنب  ار  شراگدـنواد  هک خـ نیا  زج  درادـن  يا  هفیظو  هدـنب  سب و  و 
ار نـمـی وا  ـت  یا ـ ضر زج  دننک  یم  كرتای  دنهد  یم  ماجنا  هک  ار  یلمع  ره  دننک و  یم  یگدنب  ار  اد  ـت کـه خـ ـسور ـن  یا زا  دراد  مدقم 
, دننک شتـسرپ  نادب  عمط  دیما و  رـس  زا  هک  یـشاداپ  تافتلا بـه  هن  و  دننک , تدابع  نآ  سرت  زا  هک  دنراد  باذـع  هب  یهجوت  هن  دـنب , طـلـ

یم هک  اج  نآ  دراد  بلطم  نیمه  هب  هراشا  زین  ع )   ) نینمؤملا ریما  نخـس  نیا  دـنراد  دـیما  شتمحر  هب  دنـسرت و  یم  وا  باذـع  زا  هچ  رگا 
تتداـبع هب  ور  نیا  زا  متفاـی و  تداـبع  هتـسیاش  ار  وـت  هکلب  منک ,  یمن  تداـبع  تتـشهب  عـمط  هب  تشتآ و  سرت  زا  ار  وـت  نـم  : )) دـیامرف

هدرک ناشرا  ـ گدرور يدونـشخ پـ بلج  هجوتم  ار  دوخ  نوگانوگ  تالیامت  اه و  هتـساوخ  مام  ـی کـه تـ یا نآ جـ زا  هد  ـن عـ یا متخادرپ .)) 
دنک یم  روهظ  ناشیاه  لدرد  یهلا  تبحم  دنا , هتخا  ـ ـس دـشاب  ناشراگدرورپ  نامه  هک  یفدـه  بلط  فقو  هرـسکی  ار  دوخ  لامعا  دـنا و 

ار شتاذ  هدیمان و  امسا  نیرتوکین  هب  ار  شدوخ  تسا و  هدناسان  ـ ـش نا  ـ نآ دو بـه  وا خـ دنا کـه  هتخانـش  يوحن  نامه  هب  ار  ادخ  نانیا  نوچ 
يا ـبـ یز ـد بـه  سر هچ  دوش , یم  ییابیز  بوذجم  هک  تسا  نیا  شیاه  یگژیو  زا  یکی  ناسنا  تسا و  هدرک  فصو  ییا  ـبـ یز تفـص  ره  هب 
یم و  دیتسرپب )) ار  وا  سپ  تسا ,  يزیچ  ره  هدنن  ـ یر ـ فآ تسین ,  وا  زج  يدوبعم  , امش راگدرورپ  دنوادخ , تسا  نیا  : )) دیامرف یم  قل !  مـطـ

ود نـیا  دـخرچ و  یم  ییاـبیز  نـسح و  رادـم  رب  شنیرفآ  هـک  دـیامرف  یم  داد )) رارق  وـکین  ار  يزیچ  ره  تـقلخ  هـک  ییادـخ  : )) دــیامرف
 , تسا هدـیرفآ  هچ  ره  هک  دوش  یم  روآدای  یناوارف  تایآ  رد  تسا  يرگید  قادـصم  کی  ره  دـنا و  هتـسویپ  مه  هب  ییابیز )  شنیرفآ و  )

تـسین يزیچ  یتس  ـم هـ لا رد عـ نیاربانب ,  دراد  دوجو  ییاه  هناشن  نادنمـشوه  يارب  نیمز  اه و  نامـسآ  رد  وا و  دوجو  رب  تسا  يا  هناـشن 
شنیرفآ و عاونا  ظاحل  هب  تادوجوم  ایـشا و  پـس ,  دـنکن . وا  لالج  لامج و  زا  تیاـکح  دـشاب و  هتـشادن  تلـالد  لاـعتم  دـنوادخ  رب  هک 
صقن و عاونا  ظاحل  هب  دنیوگ و  یم  انث  دمح و  شریذپانانف  نسح  رب  ار  واو  دنتـسه  وا  نارکیب  لامج  رگناشن  دنراد , هک  ینـسح  ییابیز و 

یم هک  نانچمه  دننک  یم  هیزنت  حیبست و  ار  ایربک  سدق و  تحاس  دنتـسه و  وا  قلطم  يا  ـنـ غر ـگـ نا ـ ـش نـ دراد , دو  ـ جو اه  نآ  رد  هک  يزاین 
نامه زا  تادوجوم  تخانـش  رد  مدرم  زا  هت  ـ ـسد ـن  یا پـس ,  دنک .)) یم  شیاتـس  حیبست و  ار  وا  هک  نیا  رگم  تسینزیچ  چیه  و  : )) دیامرف
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ياه هناشن  تادوجوم  هک  تسا  نیا  هار  نآ  تسا و  هدناسانـش  ناشیا  هب  ار  اه  نآو  هداد  ناشن  نانآ  هب  ناشراگدرورپ  هک  دـنور  یم  یهار 
هنیآ هلزنم  دنرادن و تـنـهـا بـه  یلالقتسا  تلاصا و  يدوخ و  تادوجوم  دنشاب و  یم  قح  لالج  لامج و  تافص  زا  یتا  ـ مال دنتـسه و عـ وا 

یقلطم يانغ  ناشیدـنمزاین  رقف و  اب  دـنزاس و  یم  یلجتم  ار  دوخ  ياروام  نارکیب  ییابیز  نسح و  دوخ  ییابیز  نسحاب و  هک  دنتـسه  ییاه 
اب هک  یسک  دننک  یم  نایب  ار  قوفام  يایربک  تزع و  دنراد  هک  یتن  ـکـ ـس يراو و مـ دنهد و بـا خـ یم  ناشن  تسا  هدرک  ناش  هطاحا  هک  ار 

زیربل یهلا  تبحم  قشع و  زا  شلد  دوش و  یم  تمظع  تزع و  تحاس  بوذجم  شناج  هک  دیاپ  یمن  يرید  دنک , هاگن  یتسه  هب  دید  نیا 
دزاس و یم  كاپ  دوخ  نورد  زا  ار  ینا  لا نـفـسـ ـیـ ما اه و  شهاوخ  شقن  درب و  یم  دای  زا  ار  زیچ  همه  شدوخ و  هک  يروط  هب  ددرگ , یم 

دندروآ نامیا  هک  یناسک  و  : )) دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  دنک  یم  لیدبت  تسیندنوادخ  زج  نآ  رد  هک  كاپ  میلـس و  یبلق  هب  ار  دوخ  لد 
تدابع هار  سرت و  زا  تدابع  هار  ینعی  رگید  هار  ود  هار ,  نیا  ناگدنیوپ  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دنراد .)) یم  تسود  رت  تخـس  ار  ادـخ 
دوخزا باذع  ندر  رود کـ يارب  تقیقحرد  دتسرپ , یم  سرت  زا  ار  ادخ  هک  یسک  اریز  دننیب , یمن  كرـش  زا  یلاخ  ار  عمطو  ـیـد  ما رـس  زا 
ندیسر يارب  يا  هلیـسوار  وا  عقاو  رد  ـش مـی کـنـد , تدا دنوادخ عـبـ شاداپ  باوث و  عمط  هب  هک  نآ  هک  نانچمه  دوش , یم  لسوتم  وا  هب 

درگ دـیتسرپ و  یمن  ار  ادـخ  دـسربدوخ , فدـه  هب  دـنوادخ  تدا  نود عـبـ ـت بـ ـس ـ ناو رگا مـی تـ دـهد و  یم  رارق  تـمارک  تـمعن و  هـب 
یم رگید  ـثـی  ید رد حـ و  تسا ))  تبحم  زج  نیدایآ  : )) دومرف هک  میدرک  لقن  ع )   ) قداص ترـضح  زا  الب  ـت قـ ـش وا نـمـی گـ تخاـنش 

دـسرن نآ  هب  ناکاپ  تسد  زج  هک  ـت  ـسا يا  ماقم نـهـفـتـه  نیا  منک و  یم  تدابع  وا  هب  تبحم  قشع و  يور  زا  ار  دنوادخ  نم  : )) دـیامرف
يدام ياه  شیـالآ  یناـسفن و  ياـهاوه  زا  ناـنآ  هک  تسا  نیا  هتـسناد ,  هدـناو و  ناـکاپ خـ ار  ادـخ  هب  قشع  بح و  لـها  هک  نآ  تلع  (( 

تداـبع دوش . ؟ یم  صـالخا  ثعاـب  تبحم  هنوـگچ  3 ـ  دوش . یمن  لـماک  تبحم  قـیرطزا  زج  تداـبع  رد  صـالخا  نیارباـنب ,  دـنرودب 
 , سپ ترخآ  رد  تاجن  يارب  ـیـا  ند یتبغر بـه  یب  دهز و  هب  ینعی  دراد , یم  او  اهندرک  كرت  هبار  ناسنا  باذع ,  سرت  زا  لاعتم  دـنوادخ 
هب دـنوادخ  تدابع  دـنک  يرود  تابجاو ,  كرت  ینعی  تسا ,  مارح  يانعم  رد  هک  ییاـهراک  اـی  تاـمرحم  زا  هک  تسا  نیا  شراـک  دـهاز 

تمعن هب  نتفای  تسد  يارب  کین  هتـسیاش و  لامعا  اب  ایند  رد  ندرک  تدابع  یـعـنـی  دراد , او مـی  لـمع  هب  ار  ناـسنا  شاداـپو  باوث  عمط 
یم مارح ,  كرت  ینعی  دـشاب , یم  بجاو  يانعم  رد  هک  ییاهراکای  تابجاو  هب  هک  تسا  نیا  شراک  دـباع  سپ ,  تشهب  تر و  ـ خآ ياـه 

دنوادـخ تبحم  ـا  ما نید .  دـنوادخ  يارب  صـالخا  هن  دـنناشک , یم  نید  يارب  صـالخا  هب  ار  صخـش  تقیقح  رد  هار  ود  ره  نـیا  دزادرپ 
دوخ و زا  یتح  ماـقم و  تورث و  لاـمو و  رـسم  دـنزرف و هـ دـننام  اـیند  ياـهرویز  فراـخز و  ینعی  ادـخ , ریغ  هب  قلعت  زا  ار  لد  ناـحبس , 
یلو و ربمایپ و  نید و  لیبق  زا  تسوا  هب  بوسنم  هچ  نآره  ادـخ و  ارـصحنم مـتـعـلـق بـه  ار  لد  دزاس و  یم  كاپ  یناسفن  لامآ  ظوظح و 
ار نآ  راثآ  نتـشاد  تسود  يزیچ ,  ره  نتـشاد  تسود  هک  ارچ  دزاس  یم  دوش , یمطوبرم  دـنوادخ  هب  احنا  زا  يوحن  هب  هک  ییاهزیچ  همه 
ـمـن ـشد ار  ییاهراک  نآ  درادـب و  شتـسود  دـنوادخ  هک  دراد  تسود  ار  يراک  نآ  اهراک  نایم  زا  یناـسنا  نینچ  سپ ,  دراد . یپ  رد  زین 

یم مشخ  وا  مشخرطاخ  هب  ادخ و  مش  يار خـ دوش و بـ یم  دونشخ  وا  يدونشخ  يارب  ادخ و  يدونشخ  اب  درادب و  شنمـشد  ادخ  دراد کـه 
هدنز ام  دوب و  هدرم  هک  یـسک  ایآ  :)) دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  دزا  ـ ـس ـن مـی  ـشور وا  يارب  ار  لمع  هار  هک  تسا  يرون  تبحم  نیا  دریگ 

اه و هب نـیـکـی  ار  وا  هک  تسا  یحور  نامه  تبحم  نیاو  دور )) ؟ هار  مدرم  نایم  نآ  هطساو  هب  ات  میداد  رارق  يرو  شیارب نـ میدرک و  شا 
نینچ زا  هک  نآ  زار  تسا  نیا  و  درک )) دـییات  دوخ  زا  یحور  اـب  ار  ناـنآ  و  : )) دـیامرف یم  دـنوادخ  دوش  یم  نوـمنهر  هتـسیاش  ياـهراک 

هب ملاع و  تادوجوم  زا  يدوجوم  چیه  يرود مـی کـنـد بـه  ـتـی  شز دنیاشوخانرما و  ره  زا  دنز و  یمن  رـس  یکین  ییابیز و  زج  یـصخش 
دراد و یم  تسود  ار  نآ  هـک  نـیا  رگم  درگن  یمن  مـک ,  اـی  داـیز  مـهم و  ریغ  زا مـهـم یـا  ـد, هد خر مـی  ملاـع  رد  هـک  يا  هثداـح  چـیه 
هک ار  يدنیاشوخان  یتشز و  ره  زا  یلاخ  نارکیب  ییابیز  قلطم و  لامج  هک  دـنیب  یم  یـضحم  ياه  هناشنار  اه  نآ  اریز  دـنیب , یم  شیابیز 
نآ اب  یمغ  هک  تسا  ضحم  نامداش  دوخ  راگدرورپ  تمعن  زا  یناسنا  نینچ  لیلد ,  نیمه  هب  دـنزاس . یم  رگ  هولج  تساه  نآ  ياروامرد 
نآ رد  یـساره  فو و  هک خـ تسا  یناما  نما و  رد  درادن و  هار  نادب  یهودنا  درد و  هک  تسا  یجاهتبا  تذـل و  رد  قرغو  تسی  هتخیمآ نـ
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دـنیبب و ار  یهورکمو  رـش  دـنک و  كرد بـ ار  یئو  ـ ـس يدـب و  ناسنا  هک  دـنوش  یم  ضراـع  یتقو  ؤس  ضراوع  نیا  نوچ  دوش  یمن  تفاـی 
نآ ره  سرت و  هودنا و  مغ و  دبای , یمن  شیوخ  ياضر  قفو  رب  لد و  دار  ار جـز بـه مـ ثداوح  دنیب و  یمن  ییابیز  یبوخ و  زج  هک  یـسک 
وا یـشمارآ بـه  جاهتبا و  رورـس و  نانچ  هکلب  درادن  هار  یـسک  نینچ  رد  دهد , یم  رازآ  ار  وا  دیآ و  یم  دنیاشوخان  دب و  ار  ناسنا  هک  هچ 

ندیسر كرد و  ناوت  يدا  سو عـ هک نـفـ تسا  يا  هلحرم  نیا  درادنربخ و  نآ  هزادنا  زا  یـسک  ناحبـس  يادخ  زج  هک  ـد  هد ـت مـی  ـسد
یمیب هن  ادخ  ناتـسود  رب  هک  دینادب   )) دن ـ نا ـی مـ تا ـ یآ دـننک . كاردا  ار  نآ  دـنناوت  یم  صقان  روصت  یعون  اب  اهنت  دـنرادن و  ار  نآ  هنک  هب 
نامیا هدروآ و  نامیا  هک  یناـسک   )) و دـنا )) هدـیزرو  يرا  ـ گز ـیـ هر ـ پو هدروآ  نا  ـمـ یا هک  ناـنامه  دـنوش  یم  نیگهودـنا  ناـنآ  هن  تسا و 

هب هک  دنتـسه  ینابرقم  نامه  نانیا  و  دراد . انعم  نیمه  هب  هراشا  دنناگتفای )) هار  ناشیاو  ینمیا  تسار  نانآ  دـنا , هدولاین  كرـش  هب  ار  دوخ 
نانآ و نایم  یناطیـش  تاسیبلت  ای  یناسفن  ياه  سوه  تا یـا  ـ مو ـ هو ـ ما تاسوسحم یـ زا  کی  چیه  اریز  دنا , هتفای  تسد  لاعتم  يادخ  برق 

هدر هن پـ یلاعت  قح  هدننک  راکشآ  تسا  يا  هناشن  دیآ , یم  ناشرظن  هب  دننیب و  یم  ـچـه  نآ نو  دو چـ ـ ـش لیاح نـمـی  عنام و  ناشراگدرورپ 
هک ار  یقیاق  حـ نا ,  ـ نآ دو و  نا خـ هدرپ مـیـ ندز  رانک  اب  دـنک و  یم  هفاضا  ناشیا  رب  ار  نیقیلا  ملعدـنوادخ  لـیلد ,  نیمه  هب  نا  ـ ـشو يا پـ
یم اـنعم  نیمه  هب  هراـشا  رد  دـنوادخ  دزاـس  یم  فوشکم  ناـشیارب  دـشاب  یم  هدیـشوپ  يداـم  روک  ياـه  مشچ  نیا  دـید  زا  تسوا و  دزن 

نابرقم هدش  هتـشون  تسا  یباتک  تسیچ ؟  نویلع  هک  یناد  هچ  وت  تسا و  نویلع  رد  ناکین  باتک  تقیقح ,  رد  تسا ,  نینچ  هن  : )) دیامرف
ـن یا هرا  ـ برد ـی بـیـنـیـد )) مار خزود  نیقی  هب  دـیتشاد ! نیقیلا  ملع  رگا  تسین ,  نینچ  زگره  : )) دـیامرف یم  و  دـننک )) یم  هدـهاش  ار مـ نآ 
رد هفیاط  نیا  هک  نآ  نخس  هاتوک  میداد .  یتاحیضوت  مکسفنا ))  مکیلع  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای   )) هیآ لیذ  رد  باتک  مشـش  دلج  رد  عوضوم 
رد دندونشخ و  وا  ياضق  ـد و بـه  نا ـتـه  خا راذ سـ ـ گاووا ار بـه  دو  ياهراک خـ دنا و  هدرک  لکوت  ادخ  هب  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  تقیقح 
ات دوش , یم  ثعاب  انعم  نیمه  دـننک و  یمن  هدـهاشم  ییابیز  زج  ودـننیب  یمن  یبوخ  زج  ار  ـ یز ـد , نا هدروآ  دورف  میلـست  رـس  وا  نامرف  ربارب 

لامعا رد  هک  روط  نامه  هجیتن ,  رد  دناود و  هشیر  ناشیاه  ناج  رد  يدـیحوت  هدـیقع  نیا  اب  بسانتم  يالاو  تایقالخا  هلـضاف و  تاک  مـلـ
زج يدوبعم  هدنز ,  تسوا  : )) دیامرف یم  ادخ  يارب  نید  صالخا  يانعم  تسا  نیا  دنتـسه و  صلخم  زین  قالخا  رد  دـنراد , صالخا  دوخ 
:. ادخ هلیسو  هب  هدنب  ندش  صلاخ  4 ـ  دیناوخب .)) دـیا  هدـینادرگ  شیالآ  یب  صلاخ و  شیارب  ار  نید  هک  یلاح  رد  ار  وا  سپ ,   , تسین وا 

دناد یم  ادخ  نآزا  دنیب  دو مـی  رد خـ هچ  ره  هدنب  هک  ارچ  دناد , یم  ادخ  هب  بوسنم  ار  دوخ  ینورد  صالخا  هدـنب  هک  تسانع  ـن مـ یا بـه 
رگا نیاربانب ,  تسادخ  شا  یقیق  ـک حـ لا مـ ـت ,  ـسا هدروآ  رد  وا  تیکلم  هب  ادـخ  هچ  ره  درامـش و  یم  دوخ  دوجو  همه  کلام  ار  وا  و 

تـسا هدرک  صلاخ  دوخ  يارب  ار  وا  هک  تسا  دنوادخ  نیا  تقیقح  رد  هدرک ,  صلاخ  ادخ  يارب  ار  شدوخ ـ  دییوگب : ای  دوخ ـ  نید  هدنب 
دا ـجـ یا لد  میقتـسم و خـلـقـتـی مـعـتـ یترطف  اب  ار  دوخ  ناگدـنب  زا  یـضعب  ناحبـس  دـنوادخ  هک  نیا  نآ  تسه و  اج  نیا  رد  هتکن  کی  . 

وشن و ملاس  ییاه  لد  كاپ و  ییاه  ناج  تسرد و  ییاه  تفایرد  زیت و  یناهذا  اب  ادـتبا  نامه  زا  هدـع  نیا  لـیلد ,  نیمه  هب  ـت  ـسا هدر  کـ
نادب تمحز  ششوک و  اب  نارگید  هک  یتروصرد  دنا , هدیسر  صالخا  تمعن  هب  سفن  تمالس  ترطف و  يافص  فرـص  هب  دنا و  هتفای  امن 
عناوم يا  ـش هـ یالآ هب  یگدولآ  زا  ناشیاه  نورد  اریز  تسارتالاو ,  رت و  یلاع  دنا , هدیسر  نادب  نانآ  هک  یـصال  ـ خا دنـسر و حـتـی  یم 

ناربمایپ و نامه  نا  ـنـ یا تسا .  هدش  دای  اه  نآ  زا  ادخ  ناصلخم  مان  هب  نآرق  فرعرد  هک  دـننانیمه  ارهاظ  تسا و  هدوب  كاپ  تامحازم  و 
ترـضح يارب  هدرک و  عمج  دوخ  يارب  ینعی  هدومنابت  ـ جا ار  هدع  نیا  ادـخ  هک  تسا  هدرک  حیرـصت  میرک  نآرق  دنتـسه و  موصعم  ناماما 

امـش هک  تسوا  : )) دیامرف یم  زین  میدرک ))  ییامنهار  تسار  هار  هب  میدیزگربار و  نانآ  و  : )) دیامرف یم  تسا  هتخاس  ناشـصلاخ  شیوخ 
زا ار  نانآ  هک  تسا ,  هتـشاد  ینازرا  یتفرعم  ملع و  نانچ  هدع  نیا  هب  دنواد  خـ تسا .))  هدادن  رارق  یتخـس  امـش  رب  نید  رد  دـیزگرب و  ار 
یم نکممان  گرزب  کچوک و  زا  معا  یتیـصعم ,  هانگ و  ره  رودـص  نآ  دوجو  اب  دراد و  یم  هگناه  ینامر  ـ فا ماجنا نـ ناهانگ و  باـکترا 

تمـصع دوجو  اب  اما  دـنوش , یم  عنام  تیـصعم  هانگ و  رودـص  زا  اـه  نآ  يود  ره  اریز  تسا ,  نیمه  تلادـع  هکلمو  تمـصع  قرف  دوش 
یگژیو زا  هک  میتف  قـبـال گـ دزاس . یمن  نکممان  ار  رما  نیا  هک  تلادـع  هکلم  فـالخرب  دوش , یم  نکمماـن  تیـصعم  رودـص  صخـشرد 
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یم دییات  ار  انعم  نیا  ناحبـس  دنوادخ  دنتـسه  نآ  دقاف  نار  ـگـ ید هک  دنراد  ییاه  تخانـش  دوخ  راگدرورپ  زا  هک  تسا  نیا  هدع  نیا  ياه 
هک میتفگ  نینچمه  ادخ .)) صلخم  ناگدنب  فیصوت )   ) يانثتـسا هب  دنروآ  یم  فصو  رد  هچ  نآ  زا  تسا  هزنم  ادخ  : )) دیامرف یم  دنک و 

نیا دنوادخ  دنوش  نادرگ  يور  یصاعم  زاو  دهاوخ  ار مـی  نآ  دنوادخ  هک  دنهاوخب  ار  يزیچ  طقف  هدع  نیا  دوش  یم  ثعاب  یهلا  تبحم 
اه نآ  همه  هک  دنگوس  تتزع  هب  تفگ :   )) هیآ دننام  تسا ,  هدومرف  نایب  ـلـیـس  با زا  لو  لقن قـ هب  دوخ  مالک  ياج  دـنچ  رد  زین  ار  بلطم 
هیآ تسا ,  ملع  هرمز  زا  تمـص  ـد عـ هد نا مـی  ـ ـش ـلـی کـه نـ یالد زا جـمـلـه  ار .)) وت  هدش  صلاخ  ناگدنب  نآ  رگم  منک ,  یم  هارمگ  ار 

دنتـشاد نآ  گنهآ  ناشیا  زا  يا  هفیاط  دوبن , وت  رب  وا  تمحر  ادـخ و  لضف  رگا  و  : )) دـیامرف یم   ( ص  ) شربما هب پـیـ باطخ  هک  تسا  يا 
تمکح باتک و  ادخ  دنناسر و  یم  هب تـو نـ ینایز  هنوگ  چیه  دـنزاس و  یمن  هارمگ  ار  ناشدوخ  زج  یل )   ) و دـننکرد , هب  هار  زا  ار  وت  هک 

نوماریپاسن هروس  ریـسفت  رد  اـم  تسا ))  گرزب  هراو  اد بـر تـو هـمـ لـضفت خـ تخومآ و  وت  هب  یتسناد  یمن  ار  هچ  نآ  درک و  لزاـنوت  رب 
رتشوخ نم  يارب  نادنز  اراگدرورپ ,  : تفگ : )) دیامرف یم  فسوی  نابز  زا  هک  تسا  يا  هیآ  زین  میا  هتفگ  نخس  لیـصفت  هب  هیآ  نیا  يانعم 
مهاوخ نانادان  زا  دـییارگ و  مهاوخ  نانآ  يوس  هب   , ینادرگن زاب  نم  زا  ار  ناـنآ  گـنرین  رگا  دـنناوخ و  یم  نآ  ار بـه  نآ چـه مـ زا  ـت  ـسا

اب ـن عـلـم  یا توا  فـالتخا و تـفـ لوا :  دوـش  یم  نشور  هتکن  دـنچ  تسا ,  تفرعم  ملع و  لـیبق  زا  تمـصع  هک  ـن مـطـلـب  یا زا  دوـب .))
 , تسا هتسیاش  هچ  نآ  هب  ـتـنـش  شاد او  ـت و  ـس ـ یا ـ ـشا زا نـ ناسنا  يرادزاب  ینعی  نآ  یلمع  ریثات  هک  تسا  نیا  رد  اه  تفرعم  مولع و  ریاس 

دنوادـخ تسا  یمئاد  ریغ  يرثکا و  اه  نآریثات  نیا  هک  فراعم  مولع و  ریاس  فالخر  بـ تسا ,  یگـشیمه  ریذـپان  فلخت  یعطق  ریثات  کی 
: دیامرف یم  رگید  ياج  رد  دندرک )) راکنا  ار  نآ  ربکت ) ملظ و  يور  زا   ) تشاد نیقی  نادـب  ناشیاه  لد  هک  نآ  و بـا  : )) دـیامرف یم  لاعتم 

زجو : )) دیامرف یم  ـت و  خا هار سـ ار گـمـ وا  ادخ  تسناد  یم  هک  نآ  اب  داد و  رارق  دوخ  دوبعم  ار  شیوخ  سوه  هک  ار  یسک  يدید  ایآ  ))
هفیرـش هیآ  دندشن .)) فالتخا  شوختـسد  ناشدوخ ,  نایم  تباقر  کشر و  يور  زا  مه  نآ  دمآ )) لصاح )   ) ناشیارب ملع  هک  نآ  زا  دعب 

نیا اب  اریز  دراد , انعم  نیم  ـ هر ـت بـ لالد زین  ادخ )) هدش  صلاخ  ناگدـنب  فیـصوت )   ) رگم دـننک  یم  فصو  هچ  نآ  زا  ادـخ  تسا  هزنم  ))
دنا و هتـشاد  نایب  ام  يارب  ار  لاعتم  يادخ  تافـصو  امـسا  هب  طوبرم  فراعم  ع )   ) ناماما ناربمایپ و  نامه  ینعی  ناگدش ,  صلاخ  نیا  هک 

مینک یم  وا  قح  رد  ام  هک  یتافیـصوت  زا  ار  دـنوادخ  هفیرـش  هیآ  نکیل  میا  هدرک  لصاح  ملع  فراعم  نیا  هب  ناـهرب  قیرط  زا  زین  اـم  دوخ 
ملع و زا  ریغ  ناـشیا  تفرعم  ملع و  هک  نیا  رطاـخ  هب  رگم  تسین  نیا  درامـش و  یم  تسردار  ناـصلخم  نیا  فیـصوت  یلو  هتـسناد ,  هزنم 
هک ار  ناسنا  تعیبط  تمـصع  هکلم  ینعی  تفرعم ,  ملع و  نیا  مود :  هتکن  تسا .  یکی  ملع  ود  ره  قلعتم  یتهجزا  دـنچ  ره  تسام  تفرعم 

دناوت یم  هنوگچ  دـناشک  یمن  يراچان  رارطـضا و  رابجا و  نادـیم  هب  ار  وا  دـهد و  یمن  رییغت  ـت  ـسوا يدارا  لاعفا  رد  ندوب  راتخم  نامه 
يزیچ ثعاـب  تفرعم  يورین عـلـم و  فرـص  تسا و  راـیتخا  یناـبم  زا  یکی  دوخ  تفرعم  ملع و  هک  یلاـح  رد  دـشاب , هتـشاد  يرثا  نین  چـ

یم هلـصاف  الب  هک  تسا  یمـس  عیا ,  نال مـ یتقو یـقـیـن کـنـد کـه فـ تسا  تمالـس  ناهاوخ  هک  یـسک  ـالثم  دوش ؟ یمن  هدارا  يورینزج 
ربج و لماع  هک  دوش  یم  روبجم  رطـضم و  یتروص  رد  لعف  کی  لعاف  دـنک  يراددو مـی  نآ خـ ندیـشون  زا  دوخ  رایتخا  اب  اـعطق  دـشک ,

دناشکب . عانتما  تلاح  هب  ناکما  تلاح  زا  ار  كرت  لعف و  نیفرط  زا  یکی  رارطضا 
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زا سکره  هک  تسادخ  تیاد  نیا هـ میدرک  ییامنهار  تسار  یهار  هب  میدـیزگرب و  ار  نانآ  و   : )) تسا هفیرـش  هیآ  نیا  بلطم  نیا  هاوگ 
یم ناشت  ـ ـسد زا  ـد  نداد ما مـی  ـجـ نا نآ چـه  قـطـعـا  ـد , ندو هدیزرو بـ كرـش  نانآ  رگا  دنک و  یم  تیادـه  نادـب  دـهاوخب  ار  شناگدـنب 
نیا زا  نانآ  عنام  یهلا  تیاده  شنیزگ و  هک  نیا  وگ  دنزرو  كرـش  ادخ  هب  دنا  هت  ـ ـس ـ ناو مـی تـ ایبنا )  ) نانآ هک  دـناسر  یم  هیآ  نیا  تفر 
نینچ رگا  نک و  غـالبا  هدـش  لزاـن  وت  يوس  هب  تراـگدرورپزا  ار  هچنآ  ربماـیپ , يا   )) هیآ میتفگ  هچ  نآ  رب  رگ  ـ ید هاو  ـت گـ ـسا هدوب  رما 

هاـنگ و زا  دوـخ  هدارا  راـیتخا و  هب  مو  ـ ـص نا مـعـ ـ ـس ـ نا پـس ,  تـسا .  لـیبق  نـیا  زا  يرگید  تاـیآ  و  يا ))  هدـناسرن  ار  وا  تلاـسر  ینکن 
دارفا نداتسیا  زاب  نداد  تبسن  دننام  دنوادخ  يرادهگن  تمصع و  هب  هان  ـ گزا نآ هـا  ندا  ـسـتـ یا زاب  نداد  تبسن  دتسیا و  یم  زاب  تیـصعم 

ناربماـیپ و تمـصع  هک  هتکن  نیا  هب  راـبخا  تاحیرـصت  ینآرق و  تاراـشا  اـب  نینچمه  بلطم  ـن  یا تسا .  دـنوادخ  قیفوت  هب  موـصعم  ریغ 
حور ـن بـه  مؤ ـد مـ ید ـ ـس نداد تـ تبـسن  دننام  انیع  سدقلا  حور  هب  نداد  تبـسن  اریز  درادن , تافانم  تسا ,  سدقلا  حوردیدست  هب  ناماما 

هک دوش , یمن  ثعاباه  تبسن  نیا  زا  کی  چیه  تسا  یناطیـش  ياه  هسوسو  ناطیـش و  هب  تلالـض  یهارمگ و  نداد  تبـسن  تسا و  نامیا 
ناحبس دنوادخ  دنیوگ  یم  هک  دنتسه  يا  هدع  بـلـه ,  دوش . تقد  ددرگ  جراخ  رایتخا  هدارا و  اب  لعاف  زا  هدز  رـس  لعف  کی  تلاح  زا  لعف 

هریچ لماوع و  بابـسا و  اب  ندرک  هزیتس  قیرط  زا  هکلب  وا , راـیتخا  هدارا و  بل  ـ ـس هار  زا  هن  اـما  دـنک , یم  فرـصنم  تیـصعم  زا  ار  ناـسنا 
ریثات عنام  دزادرپ و  یم  صخـش  هدارا  اب  هلباقم  هب  يا  هتـشرف  نداتـسرف  ای  يا  هدارا  ندیرفآ  اب  الثمدـن  ار مـی کـ را  نیا کـ اه  نآ  رب  ندـمآ 

هک نانچمه  دنادرگ , یم  رب  تسا  هدرک  دصق  هچ  نآ  اب  فلاخم  یفده  تمـس  هب  ار  نآ  دهد و  یم  رییغت  ار  نآ  ریـسمای  دوش  یم  وا  هدارا 
نیا زا  یخرب  هچرگ  دهد . ماجنا  دهاوخ , یم  دوخ  عبط  بسح  رب  هک  ار  يراک  فیعـض  صخـش  هک  دوش  یم  نآ  زا  عنام  يوق  ناسنا  کی 
یم نآ  رب  ینتبم  نآ  دن  ـ نا ـه و هـمـ یر ـن نـظـ یا ـت و  ـسا كرتشم  هیرظن  نیا  ناوریپ  همه  نایم  هک  یلـصا  نآ  اما  دـنا , هدوب  هیربج  زا  هورگ 

ياقب يارب  دندش  دوجوم  هک  نآ  زا  دـعب  تسا و  شیادـیپرد  اهنت  راگدـیرفآ  هب  تادوجوم  زاین  هورگ  نیا  هدـیقع  هب  هک  تسا  نیا  دـشاب ,
يزی زا هـر چـ نوچ  هک  توافت  نیا  اب  بابـسا  رگید  رانک  ضرع و  رد  تسا  یببـس  زین  ناحبـس  دنوادخ  اریز  دـنرادن , وا  هب  یجایتحا  دوخ 
هدنز دراذگب , دازآ  ای  دنک  يریگولج  دنکب , دـهاوخب  هک  یفرـصت  ره  زین  تادوجوم  ياقب  لاحرد  دـناوت  یم  تسا ,  رتدـنمورین  رتاناوت و 

هدنبدهاوخب رگا  الثم  اهراک  نیا  لاثما  دزاس و  تسدگنت  ای  دشخب , ـعـت  ـسو يزور  هب  دـنادرگ , رامیب  ای  دـشخب  تیفاع  , دـناریمب ای  دزاس 
رـش بـه تهج  زاار  وا  هدارا  ریـسم  دزیتس و  یم  شعبط  ياـضتقم  رد  وا  اـب  هک  دتـسرف  یم  ار  يا  هتـشر  فـ دراد , رودـب  يدـب  رـش و  زا  ار  يا 

یم طلسم  وا  رب  ار  سیلبا  دزاس , هار  تسا گـمـ یهارمگ  راوازـس  هک  نآ  رطاخ  هب  ار  يا  هدنب  دهاوخب  رگا  ای  دهد  یم  رییغ  جـهـت خـیـر تـ
ـا ما دوش . رارطضا  رابجا و  بجوم  هک  تسین  يا  هزادنا  هب  تافرصت  نیا  دنچ  ره  دنک , یم  هجوتم  يدب  هب  یبوخ  زا  ار  وا  سیلبا  دنادرگ و 

چیه هک  مینک  یم  هدهاشم  نایعلاب  میهد ,  یم  ماجنا  هک  يرـش  ریخ و  لامعا  رد  ام  هچ  دـنک  یم  در  ار  رظن  نیا  ام  ینادـجو  تادـها  ـ ـش مـ
تسام سفن  دراد , دوجو  هک  يزیچاهنت  درادن و  دوجو  دوش  هریچ  ام  رب  دزیخرب و  شکمـشک  ریتس و  هب  ام  اب  دشاب و  ام  اب  ریاغم  هک  یببس 
لامعا دنراد , طابترا  سفن  هب  هدارا )  یهاگآ و   ) رصنعود ره  نیا  تسا و  طبترم  یهاگآ  روع و  هک بـر شـ يا  هدارا  یهاگآ و  يور  زا  هک 

زا نوریب  رد  هک  دننک  یم  تباث  ام  يارب  یلقع  یلقن و  لیلد  هک  ار  ناطیـشو ,  هتـشرف  نوچ  یلماوع ,  بابـسا و  دـهد و  یم  ماجنا  ار  دو  خـ
دیحوت هب  اه  نآ  تشگزاب  هک  یفراعم  نآرق و  يدیحوت  فراعم  یهگ ,  ـ نا و  یضرع .  هن  دنتـسه  یلوط  بابـسا  دنـشاب , یم  ام  سفن  هریاد 

 . تسا هدش  هدروآ  هراب  نیا  رد  یناوارف  بلاطم  هتشذگ  ثحابم  يال  هبال  رد  هک  دنک , یم  در  خیب  زا  ار  رظن  نیا  تسا , 

. اوقت هراصع 

یم زاب  متس  دنسپان و  تشز و  راک  زا  دهد و  یم  نامرف  نادنواشیوخ  هب  ششخب  يراکوکین و  يرگداد و  هب  ادخ  تقیقح ,  رد   :. )) نآرق
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ـ .  تسا ناسحالا ))  لدعلاب و  رمای  هّللا  نا   )) هیآ رد  اوقت  هراصع  (ص :)  ادخ ربمایپ  دیریگ ـ .)) دنپ  هک  دشاب  دهد  یم  زردنا  امش  هب  دراد ,
ـت یاور رد  ـت  ـسا يد  ـی و بـ بو هرابرد خـ ادخ  باتک  هیآ  نیرتعماج  هیآ  نیا  تفگ :  دوعـسم  نب  هّللادبع  هک  تسا  هدمآ  نایبلا  عمجم  رد 

مالـسا تلاجخ  زا  نم  درک , یم  داهنـشیپ  ـه مـن  بار مال  ـ ـسا شر  ـ یذ پـ (ص )  ادخ لوسر  سب  زا  تفگ :  نوعظم  نب  نامثع  هک  تسا  هدمآ 
هب مشچ  هاگان  هک  مدوب  ناشیا  تمدخ  رد  دوب  لمات  قرغ  ادخ  لوسر  هک  یلاح  رد  يزور  دوب  هتفرگ  اج نـ ملد  رد  زونه  مالـسا  اما  مدروآ 

مدرک لاؤس  ناشیا  زا  ـت  لا نآ حـ هراـبرد  دـمآ , دوخ  هب  یتقو  دـمهفب  ار  يزیچ  دـهاوخ  یم  ییوگ  هک  يروط  هب  تخود  نامـسآ  فر  طـ
لدـعلاب و رماـی  هّللا  نا  :)) دروآ میارب  ار  هیآ  نیا  مدـید و  اوه  رد  ار  لـیئربج  هاـگان  مدرک ,  یم  تبحـص  وت  اـب  متـشاد  یتقو  يرآ ,  : دومرف

عوضوم متفر و  بلاطوبا ,  وا , يومع  دزن  و  دش , راوتسا  ملد  رد  مالسا  هک  دو  ـن جـا بـ یا دناوخ  میارب  رخآ  ات  ار  هیآ  ترـضح  ناسحالا )) 
ياهتلـصخ هب  زج  ار  امـش  وا  نوچ  دیوش  راگتـسر  ات  دـینک  يوریپ  (ص )  دـمحم زا  شیرق ,  نادـناخ  يا  تفگ :  بلاطو  ـ با متفگ  وا  هب  ار 

ردارب  : تفگ دیلو  دناوخ  هریغم  نب  دـیلو  يارب  ار  هیآ  نیا  (ص )  ربمایپ هک :  تسا  هدـش  لقن  ـه  مر زا عـکـ دـهد . یمن  نامرف  یناسنا  يالاو 
شیالاب تسا  رادروخرب  یصاخ  ییابیززا  دراد و  یتوالح  نخس  نیا  تفگ :  دیلو  دناوخ  هرابود  ار  هیآ  ادخ  لو  ـ ـسر رار کـن  تـکـ هداز , 

 . تسین رشب  نخس  نیا  تمعن و  رپ  مرخ و  شنییاپ  تسا و  هویم  زا  رپ 

 . مدرم نیرتاوقت  اب 

ات نک ,  لـمع  ادـخ  تاـبجاو  هب  دـیوگب ـ . دوـخ  ناـیز  دوـس و  هب  ار  تقیقح  هـک  تـسا  یـسک   , مدرم نیرتاوـقت  اـب  (ص :)  ادـخ ربماـیپ   ـ
. دنک لکوت  ادخ  هب  دیاب  دشاب , مدرم  نیرتاوقتاب  دراد  تسود  هکره  یشاب ـ .  مدرم  نیرتاوقتاب 

 . ناراگزیهرپ ياوشیپ 

ار ام  دشاب و  ام )  ) نامـشچ ینـشور  هیام  هک  هد  نآ  نامنادنزرف  نارـسمه و  زا  ام  هب  اراگدرورپ , دنیو : ـی کـه مـی گـ نا ـ ـس و کـ  :. )) نآرق
تسا یسک  هدید  دنک و  هشیپ  اوقت  هک  تسا  یـسک  ياوشیپ  (ص : ـ )  ربمایپ فصو  رد  ع ـ )   ) یلع ما  ـ ما نادرگ ـ .))  ناراگزیهرپ  ياوشیپ 

نام ـ سآ ها کـه بـه  نآ گـ ناراگزیهرپ ـ .  ياوشیپ  ناناملسم و  رورـس  يا  يدمآ  شوخ  ع : ـ )   ) یلع هب  (ص ـ )  ادخ ربمایپ  دیوج ـ . هر  هک 
اپ تسد و  ور و  رادولجو  ناراگزیهرپ  ياوشیپ  ناناملـسم و  رورـس  وا  درک : یحو  نم  هب  یلع  هراـبرد  ار  تلـصخ  هس  دـنوادخ  مدـش  هدرب 

 . تسا نادیفس 

 . تسا ناراگزیهرپ  نآ  زا  کین  ماجرف 

میهد و یم  يزوروت  هب  اـم  میتسین ,  يزور  ياـیوج  وت  زا  اـم  شاـب  ابیکـش  نآ  رب  دوخ  هد و  ناـمرف  زاـمن  هب  ار  دو  نا خـ ـ ـس و کـ  :. )) نآرق
داسف يرترب و  راتـساوخ  نیمز  رد  هک  میهد  یم  رارق  یناس  يار کـ ار بـ تر  ـ خآ يار  ـ ـس نآ   ((. )) تسا يراگزیهرپ  يارب  کـین )   ) ماـجرف

نآ وت  هن  نیا  زا  شیپ  مینک  یم  یحو  وت  هب  ار  نآ  هک  تسا  بیغ  ياهرب  ـ خزا ـن  یا  ((. )) تسا ناراگزیهرپ  نآ  زا  کین )   ) ماجرف دنتسین و 
هب یتیفاع  دـنوادخ  ـر  گا ع :)   ) ما عـلـی ـ ما تسا ـ .))  ناگـشیپ  اوقت  نآ  زا  کین )   ) ماجرف هک  شابابیکـش  سپ  وت  موق  هن  یتسناد و  یم  ار 
رد تسا ـ .  ناگـشیپ  اوقت  نآ  زا  کین )   ) تبقاع اریز  دیزرو , ییابیکـش  دیدش  يراتفرگ  الب و  راچد  رگا  و  دـیریذپب , ار  نآ  دیـشخب  امش 
زا هک  یلاح  رد  دنوش ,)) یم  هدـنار  تشهب  يوس  هب  هورگ  هورگ  دـندرک  اورپ  ناشراگدرور  زا پـ ـی کـه  نا ـ ـس نآ کـ (( : ـ  او زرد بـه تـقـ ـ نا

دوخ هاگرارق  هاگیاج و  هب  دنا و  ـتـه  فر مارآ گـ بـهـشـت )   ) يار ـ ـسرد دنا و  هدش  رود  شتآ  زا  هتـشگ و  اهر  شنزرـس  زا  هدوسآ و  باذع 
ـت سا زور  رافغتسا  عوشخ و  رطاخ  هب  ناشیایند  بش  نایرگ و  ناشنامـشچ  تسا و  كاپ  ایند  رد  ناشرادر  لامعا و کـ هک  نانآ  دندونـشخ 
هب نانآ  داد و  رارق  ناشیا  شادا  ـ پار باوث  ناـنآ و  هاگتـشگزاب  ار  تشهب  دـنوادخ  بش  مدرم )  زا   ) ندـیرب ییاـهنت و  ببـس  هب  ناـشزورو 
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لصف رد  هیلع ـ  هّللا  ناوضر  یئابطابط ـ  همالع  دنرب . یم  رس  هب  رادیاپ  یتمعنو  نادیواج  یکلم  رد  دنتسه و  نآ  لها  دنرتراوازـس و  تشهب 
زا تبقا  عـ دریگ .: یم  ارف  ار  ناهج  ماجنارس  قح  نید  دسیون .: یم  نینچ  , دراد مالسا  رد  یعامتجا  طباور  نوماریپ  هک  يراتفگ  زا  مهدزناپ 

تداعـس لی  ـ ـص رد پـی تـحـ ـت ,  ـسا هد  ـ ـش هدرپس  هعیدو  هب  وا  رد  هک  یترطف  بجوم  هب  یناـسنا  عون  اریز  تسا ,  يراـگزیهرپ  اوقت و  نآ 
هرهب ود , ره  شترخآ ,  ایند و  زا  دوش و  نیمات  ود  ره  وا  ناج  مسج و  یگدنز  هک  تسا  نیا  رد  وا  یعقاو  تداعسو  تسا  نتشیوخ  یقیقح 

هب وا  دوعـص  شفدـه و  يوس  هب  ناسنا  تکرح  رد  هک  یتافارحنا  ـا  ما و  تسا .  دـیحوت  نییآ  مالـسا و  نامه  نیا  هک  میتسناد  ددرگدـنم و 
هک یفده  دشاب و  لطاب  ترطف  مکح  هک  نیا  هن  تسا ,  قیبطت  رد  هابتـشا  اطخ و  زا  یـشان  رد حـقـیـقـت  نیا  دـیآ  یم  شیپ  شلامک  جوا 

شیارگ اب  ار  دوخ  يور  پـس  : )) دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  درک  دهاوخ  ادیپ  ققحت  راچان  هب  دوز  ای  ریددـنک  یم  لابند  شنیرفآ  هاگتـسد 
تسا نیا  تسین  ریذپرییغت  يادخ  شنیرفآ  تسا  هت  ـ شر نآ سـ ار بـر  مدرم  ادخ  هک  یتشرس  نامه  اب  نک ,  نید  نیا  يوس  هب  قح ,  هب  مامت 

, دـننک یمن  لیـصفت  هبار  بلطم  نیا  مدرم  هک  تسا  نیا  هیآ  لـیذ  زا  دـنوادخ  دوصقم  دـنناد )) یمن  مدرم  رتشیب  یلو  رادـیاپ , نید  ناـمه 
ناد هـا نآ چـه بـ هب  ات  راذـگب  : )) دـیامرف یم  هک  اج  نآ  ات  دـنک , یم  ادـیپ  همادا  تایآ  نیا  تسا  هاگآ  نآ  زا  الامجا  ناـنآ  ترطف  هچرگ 

داسف هدرک ,  مهارف  مدر  يا مـ ـت هـ ـسد نآ چـه  ببـس  هب  تسناد  دیهاوخ  هک  ادوز  دیوش , رادروخرب  سپ  دـنزرو , نارفک  میا  هدرک  اطع 
رگید ياج  رد  دندرگ )) زاب  هک  دشاب  دناشچب , نانآ  هب  دنا  هدر  ـه کـ کار نآ چـه  زا  یضعب  يازس  ات  تسا  هدش  رادومن  ایرد  یکشخ و  رد 

ناـنمؤم ربارب  رد  دــنراد , یم  تـسود  ار  وا  ناـنآ  دراد و  تـسود  ار  ناــنآ  هـک  درواــی  ار بـ ـی  مدر ـد مـ نواد يدوز خـ هـب  : )) دــیامرف یم 
: دیامرف یم  زین  دنـساره ,)) یم  يرگـشنزرس نـ چیه  شنزرـس  زا  دننک و  یم  داهج  ادـخ  هار  رد   , شکرـس نارفا  ـر کـ بار رد بـ ـنـنـد و  تور فـ
 ( کین  ) ماجرف و  : )) دیامرف یم  و  درب )) دنهاوخ  ثرا  هب  ام  هتـسیاش  ناگدنب  ار  نیمز  هک  میتشون  تاروت  زا  سپروبز  رد  تقیقح ,  رد  و  ))

رـسارس ربو  دش  دهاوخ  زوریپ  ناهج  مامت  رب  يدوز  هب  مالـسا  هک  دنهد  یم  ربخ  ام  هب  نآ  ریا  تایآ و نـظـ نیا  تسا ))  يراگزیهرپ  نآ  زا 
هقلح نآ  نارود  داد و  ناشن  يدوخ  مالـسا  هچرگ  دنیوگ : یم  هک  داد  شوگ  یـضعب  هتفگ  نیا  هب  دـیا  نـبـ تشگ .  دـهاوخ  اورمکح  ملاع 

دش یندمت  نامه  رب  یکتم  هتـسنادن  هتـسناد یـا  ینونک  ندمت  تشاذگ و  دعب  ياه  هقلح  رد  ار  دوخ  یلک  ریثات  دوب و  خیرات  هریجنز  زا  يا 
عون تعیبط  هک  تسا  يزیچ  نآ  فادـها  روص و  داوم و  مام  ـن بـا تـ ید نتفای  تیمکاح  ینعی  نآ  مات  لماک و  روهظ  اـما  دروآ , مالـسا  هک 

اب نید  هک  دنک  تباث  ار  اعدا  نیا  ات  تسا  هتسویپن  عوقو  هب  مه  يا  هبرجت  هراب  نیا  رد  تفریذپ و  دهاوخن  زگره  دریذپ و  یمن  ار  نآ  ناسنا 
هب مالـسا  اریز  تسا ,  ساسا  یب  لطاب و  فرح  نیا  دـبای . تیمکاح  ناسنا  عون  رب  دـنک و  ادـیپ  ققحت  جراخ  رد  دـناوت  یم  شداـعبا  ماـمت 

تسا تکرح  رد  نآ  تمس  هب  ناسنا  عون  الوصا  هک  تسا  ییاهن  فده  نامه  زا  ترابع  مینک ,  یم  وجتـسج  ثحب و  نآ  زا  ام  هک  ییانعم 
فلتخم عاونا  رد  هک  یعطق  ياه  هبرجت  دشاب و  یم  راپسهر  شیوس  هب  هتسنادن  ای  هتـسناد  دوخزیارغ , بجوم  هب  یمدآ  هک  تسا  یلامک  و 

فدـه يوس  ار بـه  تادو  ـ جو عاو مـ ـ نا زا  یعون  ره  شنیرفآ  ماظن  الوصا  هک  دـهد  یم  تسد  هب  ار  هجیتن  نیا  هدـمآ ,  لـمع  هب  تادوجوم 
زا يرایـسب  نیا ,  رب  هوالع  تسین .  راـنک  رب  یمومع  ریگارف و  نوناـق  نیا  زا  مه  ناـسنا  دـهد و  یم  قوس  تسوا  اـب  بساـنتم  هک  یلاـمکو 

اقب و شیادیپ و  رد  دراد , جاور  يرـش  ـع بـ ماو نا جـ رد مـیـ ایندرد  هزورما  هتـسویپ و  روهظ  هب  رـشب  تاعامتجا  رد  هک  ییاه  نییآ  نیناوق و 
نودب یسیع ,  یسوم و  میهاربا و  حون و  تعیرش  نیمه  لاثم ,  يارب  تسا  هدوبن  یلب  هبرجت قـطـعـی قـ کی  رب  یکتم  دوخ  نتفای  تیمکاح 

زین دـندروآ و  نارگ  ـ ید ینام و  ادوب و  امهرب و  هک  ییاه  نییآ  روط  نیمه  دـندش  جـیار  مدرم  ناـیم  رد  دـندرک و  روهظ  یلبق  هبرجت  چـیه 
رد دنـشاب  هتـشاد  یبرجت  هق  ـ با ـ ـس ـن کـه یـک  یا نود  اه بـ نیا  همه  هریغ  مسینومک و  یـسارکومد و  دـننام   , يزورما يدام  ياه  کلـسم 

هشیر شیادیپ و  يارب  هک  يزیچ  تـنـهـا  دنا . هدرک  ادیپ  نایرج  توافتم  فلتخم و  ياه  هنوگ  هب  هدرک و  روهظ  يرشب  فلتخم  عماوج  نایم 
هب ندیـسر  هار  رد  هک  تسا  يدـنمورین  يوق و  نادرم  دـنلب  تمهو  عطا  هدارا قـ مزع و  نامه  تسا ,  مزال  یعامتجا  تنـس  کی  ندـش  راد 

ار ناسنا  یهاگ  راگزور  هک  دـنور  یمن  رواـب  نیا  راـب  ریز  زگره  دـنهد و  یمن  هار  دوخ  ـتـگـی بـه  ـس جـنر و خـ چـیه  دوخ  ياـه  ناـمرآ 
ضارغا و ینامحر و  ياه  نامرآ  فادها و  نایم  یتوافت  مه  نایم  نیا  رد  دسر و  یمن  ییاج  هب  ششوک  یعـس و  دنک و  با نـمـی  ـیـ ما کـ
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. درادن دوجو  یناطیش  دصاقم 

 . هیقت

 . هیقت

رگم تسین ,  يا  هطبار  ادـخ  اب  ار  وا  دـنک  نینچ  هک  ره  سپ  دـننیزگرب  یتسود  هب  نانمؤم ,  ياج  هب  ار  نارفاک  ناـنمؤم ,  دـیاب  نـ  :. )) نآرق
شندروآ نامیا  زا  دعب  هک ,  یسک   ((. )) تسوا يوس  هب  تشگزاب  دناسرت و  یم  شدوخ  زا  ار  امش  ادخ  دیـشاب و  كانمیب  اهنآ  زا  هک  نیا 

هک ره  نکیل  دراد  نانیمطا  نامیا  هب  شبلق   ( یل  ) هدش و رو  هک مـجـبـ سک  نآ  رگم  تشاد )  دهاوخ  تخـس  یباذع   ) دزرو رفک  ادـخ  هب  , 
هک نوعرف  نادناخ  زا  نمؤم  يدرم  و  ((. )) دوب دهاوخ  گرزب  یباذع  ناشیارب  تسا و  نانآ  رب  ادـخ  مشخ  ددرگ , هداشگ  رفک  هب  شا  هنیس 
یم يوار  درادـن  ناـمیا  درادـن  هیقت  هک  ره  تسا و  نمؤم  رپـس  تـقـیـه  ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما تفگ ـ .))  تسناد ,  یم  ناـهن  ار  دوـخ  ناـمیا 

؟ دییوگ یم  هچ  دـشاب )) هتـشاد  نانیمطا  نامیا  هب  شلد  دوش و  روبجم  هک  یـسکرگم   )) هیآ هرابرد  موش ,  تیادـف  مدرک :  ضرع  دـیوگ :
ییاسراپ اب  اردوخ  نید  دیـشاب و  هتـشاد  ادخ  ياوقت  دشاب ـ . یم  شناگدیرفآو  وا  نایم  ادـخ  رپس  هیقت ,  تسا ـ .!  نیازج  هیقت  رگم  دومرف :

نامیا درادن  هیقت  هک  یـسک  اریز  دیرادهگن , هدیـشوپ  هیقتاب  ار  نآو  دیـشاب  دوخ  نید  نارگن  دییامن ـ . تیوقت  هیقت  اب  ار  نآ  دـینک و  ظفح 
اه نآ  همه  تسیچ ,  لسع  روبنز  نورد  هک  دننادب  ناگدنرپ  رگا  دیتسه  ناگدنرپ  نایم  رد  لسع  ناروبنز  دننام  مدرم  نا  رد مـیـ امشدرادن 

هدشن تدابع  دشاب  بخ ))   )) زا رتبوبحم  وا  دزن  هک  يزیچ  هب  دـنوادخ  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دـنراذگ ـ . یمن  یقاب  يزیچ  دـنروخ و  یم  ار 
شزیمآ رهاظ  رد  ناـنآ  اـب  دوب  وگروز  هماـکدوخ و  تموکح  هاـگره  ـر(ع :)  قا ما بـ ـ ما هیقت ـ .  دومرف : تسیچ ؟  بخ  مدرک :  ضرع  تسا 

تسا و هیقت  نامه  یکین  دـننک : ـ )) یم  عفد  ار  يدـب  یکیناب ,  و   )) هیآ هرابرد  ع ـ )   ) قداص ما  ـ ما دیـشاب ـ . ناشفلاخم  نطاـب  رد  دـینک و 
داجیا یخاروس  نآ  رد  دنتسناوت  هن  دنور و  الاب  نآ  زا  دنتسناوت  هن   )) هیقت ینعی   (( : مزاسب يدس  نانآ  امش و  نایم  ات  (( ـ .  ندرک شاف  يدب 

هن سپ   )) تسا هیقت  دوصقم  مزاسب : ـ ))  يدس  نانآ  امش و  نای  تـا مـ  )) ـه یآ زا  لاؤ  ـخ بـه سـ ـسا رد پـ تسا ـ .  هیقت  دوصقم  : دومرف دننک ))
هیقت هب  هاگره  دننکداجیا  ـی  خارو نآ سـ رد  دنتسناوتن  دومرف : دننک ,)) داجیا  یخاروس  نآ  رددنتسناوت  هن  دنور و  الا  نآ بـ زا  ـسـتـنـد  ناو تـ

یفاکش نآ  رد  دنناوت  یمن  هک  تسادخ  نانمشد  وت و  نایم  يدس  تسا و  راوتسا  ژد  هیقت  دننکب و  دنناوت  یمن  نآاب  يراک  چیه  دوش  لمع 
 , مدیـسر پـ (( ربز کـنـد ریز و  ار  نآ  دـسرب  مراگدرورپ  هدـعو  هاگره  و   )) هیآ هرا  ـ برد تر  ـ ـض نآ حـ زا  ـد : یو يوار مـی گـ دـننک . داـجیا 

یسک ع :)   ) یلع ماما  دریگ ـ . یم  ماقتناادخ  نانمشد  زا  ماگنه  نیا  رد  ندش ,  راکشآ  ماگنه  هب  تسا ,  هیقت  ندش  فرط  رب  روظنم  دومرف :
رد نوچ  تسادهاجم ,  هشی  ـن هـمـ مؤ مـ ع :)   ) قدا ما صـ ـ ما تسا ـ .  تشهب  رد  وا  نمـشد ,  شنابز  هب  درادب و  تسود  شلد  رد  ار  ام  هک 

نامعن نب  دمحم  رفعجوبا  هب  دوخ  شرافـس  رد  ریـشمش ـ . هلیـسو  هب  قح  تلود  رد  دگنج و  یم  ادخ  نانمـشداب  هیقت  قیرطزا  لطاب  تلود 
 , نک دروخرب  تیحت  مالـساب و  ینک  یم  هیقت  وا  زا  هک  یـسک  ور و بـا  هار بـ دو , راک بـ يور  ملظ  تلود  هاـگره  نامعنرـسپ ,  يا  لوحا : ـ 

تکاله هب  ناتیاهتـسد  اب  ار  دوخ  و  : )) دیامرف یم  دنوادخدشابدوخ  هدننک  كاله  ـل و  تا دو قـ ـ ـش ـت  لود ـن )  یا  ) ضرعتم هک  یـسک  اریز 
((. دیزادنین

 . تسا زیاج  اه  نآ  رد  هیقت  هک  يدراوم 

دنوادخ اریز  دوش , راچان  نآ  هب  یمدآ  هک  تسا  يزیچ  ره  رد  هیق  تـ دنک ـ . باجیا  ترورض  هک  تسا  يدروم  ره  رد  هیقت  (ع :)  رقاب ماما   ـ
هک دناد  یم  رتهب  دوخ  هدننک  هیقت  دیآ و  شیپ  ترورـض  هک  تسا  يدروم  ره  رد  هیقت  تسا ـ .  هدرک  لالح  وا  يارب  ار  نآ  تلاح  نیا  رد 

نیا ناـیم  رد  دومرف  لزاـن  شربماـیپ  رب  دـنوادخ  هک  ار  یتـقیقح  نآ  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  ع :)   ) یلع ماـما  دـنک ـ . هیقت  دـیاب  تقو  هچ  رد 
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حرش مدرک و  یم  تو  ـ عد نآ  هب  متخاس و  یم  ادیوه  ما ,  هدینـش  (ص )  ادخ ربمایپ  زا  هچ  نآ  ساسا  رب  ار , نآ  و  مدز ,  یم  دایرف  مرکـشل 
زا دندیمر و  یم  نآ  زا  همه  دنام و  یمن  یقاب  یس  نآ کـ نیرت  تسپ  نیرت و  فیعض  نیرتمک و  زج  هاپس  نیا  رد  مدومن ,  یم  شریـسفت  و 
ره داد , نامرف  نم  هب  نآ  هرابردو  مدـی  ـنـ ـش وا  زا  نآ چـه  بـه مـن و  (ص )  اد لو خـ ـ ـسر شرافـس  دوبن  رگا  دـندش  یم  هدـنکارپ  نم  درگ 

هتخاس حابم  وا  يارب  ار  نآ  دـنوادخ  دوش  راـچان  نادـب  هدـنب  هک  يزیچ  ره  دومرف : (ص )  ادـخ لوسر  نکی  مدر لـ ار مـی کـ راـک  نیا  هنیآ 
 . تسا

 . هیقت دراوم  زا  نداهن  رتارف  اپ  زا  یهن 

لثم هیقت  دروم  حی  ـ ـضو دننامن و تـ راوتـسا  وا  يارب  دـنک  رود  ناشهاگیاج  زا  ار  اه  نآ  هک  ره  دراد  ییاه  هاگیاج  هیقت  ع :)   ) قداص ماما   ـ
نایمرد نمؤم  هک  یلمع  ره  یعـضو  نینچ  رد  دـشاب  رادرک حـق  مکح و  فالخ  رب  ناشرادرک  مکح و  رهاـظ  يدـب ,  مدرم  هک  تسا  نیا 

ترـضحرادید دـصق  هب  نایعی  ـ ـش زا  يا  هد  عـ تسا ـ .  زیاج  دـماجنین  نید  یهاـبت  هب  هک  نآ  طرـش  هب  دـهد  ماـجنا  هیقت  يور  زا  مدرم  نیا 
: دومرف دندیسرپ , ناشیا  زا  ار  ترـضحراتفر  نیا  تلع  یتقو  تفریذپن  روضح  هب  ار  ناشیا  درک و  يرود  نانآ  زا  ماما  اما  دندمآ , (ع )  اضر

يرا رد بـسـیـ تساعدا و  نیا  فالخامش  لامعا  زا  يرایسب  هک  یتروصرد  دیتسه , ع )   ) نینمؤملاریما هعی  دیتسه کـه شـ یعدم  امـش  نوچ 
مزال هیقت  هک  ییاج  رد  دی و  ـ هد نا مـی  یتسس نـشـ دوخ  ینید  ناردارب  گرزب  قوقح  تیاعر  هب  تبسن  دیزرو و  یم  یهاتوک  ضیار  زا فـ

دز ادص  ارم  ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  یناورهن :  مث  مـیـ دینک ـ . یمن  هیقت  , دوش هیقت  دیاب  هک  ییاج  رد  دینک و  یم  هیقت  تسین 
ضرع دراد ؟ او  نم  زا  نتسج  يرازیب  هب  ار  وت  دایز , نب  هّللادیبع  هیما ,  ینب  بسن  لصا و  یب  نآ  هک  هاگ  نآ  دوب  یهاوخ  هنوگچ  دومرف : و 

دنشک و یم  ار  وت  هک  مس  اد قـ هب خـ تروص  نیا  رد  دومرف : میوج  یمن  يرازیب  امـشزا  زگره  هک  دنگوس  ادخ  هب  نانمؤمریما ,  يا  مدرک : 
هجرد کـی  رد  نم  اـب  تروص  نیا  رد  مثیم ,  يا  دومرف : تسین  يزیچ  ادـخ  هار  رد  نیا  منک و  یم  ربص  مدرک :  ضرع  دـنزیوآ  یم  راد  هب 

یم هچ  دم  هرابرد مـحـ تفگ :  اه  نآ  زا  یکی  هب  درک  ریگتـسد  ار  ناملـسم  درمود  باذـک  هملیـسم  هک  تسا  هدـش  تیاور  دوب ـ . یهاوخ 
هب درک  دازآ  ار  وا  هملیـسم  ییادـخ  هداـت  ـ ـسر زین فـ وت  تفگ :  تسیچ ؟  نم  هراـبرد  ترظن  تفگ :  تسادـخ  لوـسر  وا  تفگ :  ییوـگ ؟ 

نیگنس مشوگ  تفگ :  تسیچ ؟  نم  هرابرد  ترظن  تفگ :  ـت  ـساد لو خـ ـ ـسر وا  تفگ :  ییوگ ؟  یم  هچ  دمحم  هرابرد   : تفگ يرگید 
لوسر هب  ربخ  نیا  دیناسر  لتق  هب  اروا  هملیسم  داد  ار  باوج  نامه  راب  ره  ناملسم  درم  نآ  دیسرپ و  ار  دو  لاؤ خـ ـ ـس راب  هس  هملیـسم  تسا 

یلع ماما  داب ـ . شیاراوگ  تخاس ,  راکشآ  ار  قح  یمود  درک و  لمع  دنوادخ  هزاجا )  و   ) تصخر هب  یلوا  نآ  دومرف : دیسر , (ص )  ادخ
نم زا  هک  دش  دهاوخ  هتساوخ  امـش  زاو  دییوگب  ازـسان  درادن  یلاکـشا  دییوگ , ازـسان  ارم  هک  دش  دهاوخ  هتـساوخ  امـش  زا  يدوز  هب  (ع :) 

ـو با متـسه ـ .  ناملـسم )  دـیحوت و   ) ترطف رب  نـم  هـک  اریز  ( دـییوجن يرازیب  نـم  زا  اـما  دـننزب  اـت   ) دیــشکب ار  ناـتندرگ  دـییوج , يرازیب 
ـنـه یآ هـر  يو )  ـی شـ هاو ي   ) نا هـا شوختـسد گـمـ نم  هرابرد  هک  تفر  یمن  نآ  میب  رگا  ریخلادعـس : ـ  هب  دوخ  هما  رد نـ جـعـفـر(ع ـ ) 

نکیل مراد  یم  نامتک  هک  متخاس  یم  شاف  تیارب  ار  تقیقح  زا  ـی  یا ـ هز مراد و چـیـ یم  هدیشوپ  هک  متخاس  یم  راکشآ  تیاربار  یقیاقح 
یـسک زا  دنک , هیقت  دسرتب و  دیاب  هک  ییاج  رد  هک  یـسک  تسین  رابدرب  دـنمدرخ و  متـسه و  وت  ياقب  نا  ـ هاو منک و خـ یم  هیقت  وت  زا  نم 

 . نکم هنهرب  نآ  زا  ار  دوخ  زگره  سپ  تسا  شناد  هماج  يرابدرب  دنکن و  هیقت 

 . تسین زیاج  هیقت  هک  يدراوم 

ندش هتخیر  هب  رجنم  هی  ها تـقـ ـ گر سپ هـ تسا  هدش  هداد  رارق  اه  نوخ  نتخیر  زا  يریگولج  يارب  تقیقح  رد  تـقـیـه  ع :)   ) قدا ما صـ ـ ما  ـ
یمنار راک  نیا  ام  تفگ  دیهاوخ  اعطق  دیهد  يرای  ار  ام  هک  دـننک  تو  ـ عد ار  امـش  رگا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دـشابن  هیقترگید  دوش , نوخ 

هراب نیا  رد  هک  درادن  يزاین  , دنک مایق  مئاق  هک  ینامز  تشاد و  دـیهاوخ  رت  تسود  ناتردام  ردـپ و  زا  ار  هیقت  مینک و  یم  هیقت  هکلب  مینک 
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هب خساپ  رد  ع ـ )   ) قداص ماما  ای  رقا  ما بـ ـ ما تخاسدهاوخ ـ .  يراج  ار  ادـخ  دـح  ناقفانم  امـش  زا  يرایـسب  هرابرد  دـنک و  لاؤس  امـش  زا 
 , ندروخ بارـش  منک :  یمن  هیقت  اه  نآ  رد  نم  هک  تسا  زیچ  هس  رازفا : ـ  ياپ  يور  رب  ندرک  حسم  هب  تبـسن  ندرک  هیقت  زا  هرارز  لاؤس 

 . جح هعتم  رازفا و  ياپ  يور  ندرک  حسم 

 . لکوت

 . لکوت

هدـنکارپ وت  نوماری  زا پـ اعطق  يدوب  لدتخـس  وخدـنت و  رگا  يدـش و  رهمرپو )  ) وخمرن نانآ  اب  یهلا ,  تمحر  تکرب )   ) هب سپ   :. )) نآرق
ادـخ رب  یتفرگ  ـمـیـم  ـص نو تـ ترو کـن و چـ ـ ـش نانآ مـ اب  اه )  ) راک رد  هاوخب و  شزرمآ  ناشیارب  رذـگرد و  ناـنآ  زا  سپ ,  دـندش  یم 

يوگ و حـیبست  وا  شیاتـس  هب  نک و  لکوت  دریم  یمن  هک  هدـنز  نآ  رب  و  ((. )) دراد یم  تسود  ار  ناگدـننک  لکوت  ادـخ  اریز  نک  لـکوت 
نکر راهچ  نا  ـمـ یا ـا(ع :)  ـضر ما  ـ ما نک ـ .))  لکوت  نابرهم  زیزع  يادخ )   ) رب و   ((. )) تسا هاگآ  شناگدنب  ناهانگ  هب  وا  هک  سب  نیمه 

ع  ) یل ما عـ ـ ما ادخ ـ . هب  اهراک  يراذگاو  وا و  نامرف  ربارب  رد  میلـست  وا , ياضق  هب  ندوب  یـضار  لجوزع ,  يادخ  رب  ندرک  لکوت  تسا : 
يادـخ نامرف  ربارب  رد  ندوب  میلـست  ادـخ و  ياضق  هب  ندوب  یـضار  ادـخ , هب  راک  يراذـگاو  ادـخ , رب  لکوت  دراد : نکر  راـهچ  ناـمیا  (: 

زا تاجن  هیام  دـنوادخ , رب  لکوت  تسا ـ .  تمکح  ژد  لکوت ,  تسا ـ .  هیامرـس  لکوت ,  تسا ـ .  هاـگ  هیکت  نیرتهب  لـکوت ,  لـجوزع ـ . 
 . تسا لکوت  رد  نیقی ,  تقیقح  تسا ـ .  لکوت  هب )   ) تدابع یتسرد  تسا ـ .  ینمشد  ره  زا  ندنام  ظوفحم  يدبره و 

 . لکوت ریسفت 

امش وا  زا  دعب  یسک  هچ  درادرب , امش  يرای  زا  تسد  رگا  دش و  دهاوخن  بلاغ  امـش  رب  سک  چیه  دنک  يرای  ار  امـش  ادخ  ـر  گا  :. )) نآرق
نآ هدننک  فرط  رب  وا  زج  یـسک  دناسرب , ینایز  وت  هب  ادـخ  ـر  گا و  ((. )) دـننک لکوت  ادـخ  رب  اهنت  دـیاب  نانمؤم  و  درک ؟ دـهاوخ  يرای  ار 

, دـناسر یمن  وت  هب  یناـیز  دوس و  هک  ار  يزیچ  اد , يا خـ و بـه جـ  ((. )) تساـناوت يزیچ  ره  رب  وا  سپ  دـناسر , وـت  هب  يریخ  رگا  تسین و 
زج يا  هدننک  فرطرب  ار  نآ  دناسرب , ینایز  وت  هب  ادـخ  رگا  یناراکمتـس و  هلمج  زا  ترو قـطـعـا  ـ ـص نآ  رد  ینک  نینچ  رگا  هک  ناوخم , 

دناسر یم  دهاوخب  هک  شناگدنب  زا  سک  ره  هب  ار  نآ  تسین  يا  هدننک  درار  وا  شـشخب  دهاوخ , ير بـ يار تـو خـیـ ـر بـ گا ـت و  ـس وا نـیـ
دیاب نانمؤم  تسام و  تسرپرـس  وا  دسر  یمن  ام  هب  زگره  هتـشاد  ررقم  ام  يارب  ادـخ  هچ  نآ  زج  بـگـو :  ((. )) تسا نابرهم  هدـنزرمآ  وا  و 

هک بلطم  نیا  نتـسناد  لاعتم : ـ  يادخ  رب  لکوت  هرابرد  وا  زا  (ص )  ربمایپ لاؤس  هب  خساپ  رد  ع )   ) لیئربج دـننک ـ .)) لکوت  ادـخ  رب  اهنت 
نینچ هدنب  هاگره  قلخ  زا  ندنکرب  دـیما  مشچ  دـنک و  یم  يریگولج  هن  دـهد و  یم  هن  دـناسر , یم  يدوس  هنو  دـنز  یم  ینایز  هن  قولخم 

ادخ زج  سک  چیه  هب  عمط  مشچ  تسین و  دـنوادخ  زج  یـسک  زا  شمیب  دـیما و  ودـنک  یمن  راک  دـنوادخ  زج  يدـحا  يارب  رگید  دـشاب ,
تلکوت زا  ندوب ـ .  تاردـقم  هار  هب  مشچ  تسا و  دوخ )  ) ییاناوت ورینزا و  ندـش  يرب  لکوت ,  ع :)   ) یلع ماما  لکوت ـ .  تسا  نیا  درادـن 

: ـ  لکوت تیاهن  دحزا و  لاؤس  هب  خساپ  رد  ع ـ )   ) قداص ماما  ینیبن ـ .  ناحبس  دنوادخ  زج  یناسر  يزور  دوخ  يارب  هک  سب  نیمه  ار  وت 
مدرک ضرع  دراد  یتیاـهن  دـح و  هک  نیا  رگم  تسین ,  زیچ  چـیه  ع :)   ) قداـص ماـما  زا  ری  ـ ـص ـ بو ـ با یـسرتن ـ .  ادـخ  زج  يزیچ  زا  هک  نیا 

ادخ زج  يزیچ  زا  هک  نیا  دومرف : تسیچ ؟  نیقی  تیاهن  دح و  مدرک :  ضرع  نیقی  دومرف : تسیچ ؟  لکوت  تیاهن  دح و  مو ,  ـ ـش تیادف  :
دـحزا و لاؤس  هب  خـساپ  رد  (ع ـ )  اضر ماما  یـسرتن ـ .  ادـخ  زج  یـسک  زا  هک  تسا  نیا  لکوت  هناشن )   ) زا ع :)   ) قداـص ماـما  یـسرتن ـ . 

ـ .  یـسرتن ادخ  زج  يدحا  زا  هک  نیا  شـسرپ : ـ  نیمه  هب  خساپ  رد  زین  یـشاب ـ .  هتـشادن  میب  ادخ  زج  يدـحا  زا  هک  نیا  لکوت : ـ  تیاهن 
يزورزا  ) هچ نآ  يوس  هب  يریگب و  یشیپ  هدش  ردقم  تیارب  هچ  نآ  رب  ینکن  یعس  هک  تسا  نیا  لکوت  هبترم  نیرتمک  هعیرشلا :  حاب  مـصـ
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نامیا هتشر  هتـسنادن ,  اهراک , نیا  زا  یکیاب  هجیتن ,  رد  ات  ینزن ,  صرح  دسر  یمن  وت  هب  هک  هچ  نآ  يارب  یباتـشن و  تسوت  تمـسق  هک  ( 
نیا رد  دوـصقم  هب  نتفاـی  تسد  هدارا و  ندیـشخب  قـقحت  هک  تسا  نآ  رما  تقیق  حـ لـکوت .:  هراـبرد  يراـتفگ  یلـسگب .  مه  زا  ار  دوـخ 
مامت دشخب و  ققحت  ار  یفده  دنز و  يراک  هب  تسددهاوخب  هاگره  ناسنا  دراد  يونعم  يدام و  یلماوع  بابـسا و  هب  زاین  يدام ,  یگدنز 

لالتخا رگم  دشاب  هتشادن  دوجو  شبو  وا بـه مـطـلـ ندیسر  يارب  یعنام  رگیدو  دروآ  مهارف  ار  رما  نیا  يارب  مزال  یعیبط  لماوع  بابـسا و 
روما هک  اه  نیا  لاثما  ینامگدب و  يرسکبس ,  يد ,  ـنـ مزآ ير ,  ـبـ ـص بـی  هود ,  ـ نا سرت ,  هدارا ,  یتسـس  دننام  يونعم ,  یحور و  لماوع 

الا رتارف و بـ هک  ریذپان  تسکـش  ببـس  کی  اب  ار  دوخ  راک  نیا  اب  دنک و  لکوت  دـنوادخ  رب  تروص  نیا  ردو  دنتـسه  مه  يریگارف  مهم و 
هب هجیتنرد  ددرگ و  یمن  يرگید  ببـس  لماع و  چیه  بولغم  هک  دوش  یم  دنمورین  نانچ  شا  هدارا  دـهد , دـنویپ  تسا  یبب  ـ ـسر ـت هـ ـسد
يو يارب  وا  دنک  لکوت  ادخ  هب  هکره  و   )) هیآ رهاظ  زا  هک  نا  چـنـ اد , ـل بـه خـ کو رد تـ دوش . یم  بایماک  دـبای و  یم  تسد  دوخ  فدـه 

ثحابم زا  يا  هراپ  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  هداعلا  قراخ  تاریثات  دیآ , یم  رب  تسا ))  هدنناسر  ماج  ـ نا ار بـه  ـش  نا ـ مر ادخ فـ تسا  سب 
 . تشذگ میتشاد ,  زاجعا  نوماریپ  هک  يراتفگ  رد  نآ  هب  طوبرم 

 . ناگدننک لکوت 

 ( نخس نیا  یل   ) دیسرتب و نانآ  زا  سپ ,  دنا , هدمآ  درگامش  اب ) گنج   ) يارب نامدرم  دنتفگ : ناشیا  هب  مدرم  هک  یناسک  نامه   :. )) نآرق
( دربن نادیم  زا   ) ادـخ بناج  زا  یـششخب  تمعن و  پـس بـا   . )) تسا يرگتیامح  وکینو  تسا  سب  ار  ام  ادـخ  دـنتفگ : دوزفا و  ناشنامیا  رب 

میظع یـششخب  ياراد  دنوادخ  دندرک و  يوریپ  ار  ادخ  يدونـشخ  نانچمهو  دوب  هدیـسرن  نانآ  هب  یبیـسآ  چـیه  هک  یلاح  رد  دنتـشگزاب ,
نداد زردـنا  و  ام ) ـ ـش نایم  رد   ) نم ندـنام  رگا  نم ,  موق  يا  تفگ :  دوخ  موق  هب  هک  هاگ  نآ  ناوخب ,  نانآ  رب  ار  حون  ربخ  و   (( . )) تسا

, دیوش ناتسادمه  دوخ  ناکیرش  اب  ناتراک  رد  ما پـس ,  هدرک  لکوت  ادخ  رب  نم )  هک  دینادب   ) تسا هدمآ  نارگ  امش  رب  ادخ  تایآ  هب  نم 
مدوخ و راگدرورپ  ادـخ , رب  نم  تقیق ,  رد حـ ((. )) دـیهدن متلهم  دـیریگب و  میمـصت  نم  هرابرد  سپـس  دـیامنن  سبتلم  امـش  رب  ناتراکات 

هار رب  نم  راگدرورپ  یتسار  هب  دراد  تسد  رد  ار  شا  یتسهراهم  وا  هک  نیا  رگم  تسین ,  يا  هدـنبنج  چـیه  مدرک  لکوت  امـش  راـگدرورپ 
يزور دو  يوـس خـ زا  وا  مشاـب و  هتـشاد  ینـشور  لـیلد  مراـگدرورپ  بناـج  زا  رگا  دیـشیدنیب , نم ,  موـق  يا  تفگ :   ((. )) تـسا تـسار 

امـش اب  مراد ,  یم  زاب  نآ  زا  ار  امـش  هچ  نآ  رد  مهاوخ  یمن  نم  مرادرب ) ؟  تسد  وا  شتـسرپ  زا  مه  زاب  ایآ   ) دشاب هداد  نم  هب  ییوک  نـیـ
رب تسین  ادخ  يرای )   ) هب زج  نم  قیفوت  مرادن و  مناوتب ,  هک  اج  نآ  ات  حالصا ,  زج  يدصق  نم  موش )  نآ  بکترم  دوخ  و   ) منک تفلاخم 
رد ار  نانآ  اعطق  دـنا , هدرک  هتـسیاش  ياهراکو  هدروآ  نام  ـ یا ـی کـه  نا ـ ـس ـ کو  ((. )) مدرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  سپـس  ما و  هدرک  لکوت  وا 

لمع شاداپ  تسوکین  هچ  دوب  دـنهاوخ  اج  نآ  رد  نادواـج  تسا ,  ناور  اـه  يوجاـهنآ  ریز  زا  هک  میهد  یم  ياـج  تشهب  زا  ییاـه  هفرغ 
فارطا ردداد  روتسد  دورمن  بوشآ :  رهـش  ـن  با دنا ـ .)) هدرک  لکوت  ناشراگدرورپ  ربو  هدیزرو  ییابیکـش  هک  یناسک  نامه  ناگدننک , 

يارب سیلبا  دـنزادنیب  شتآ  رد  ار  میهاربا  دنتـسناوتناما  تخورفا  یـشتآ  دـندرک و  عمج  مزیه  انانطق , يدابآ  زا  اثوک  دور  کیدزن  هفوک , 
ـد و نا ـ ـسر دوب  اوه  نایم  رد  هک  میهاربا  هب  ار  دوخ  لیئربج  دـندرک  باترپ  شتآ  فرط  هبار  میهاربا  نآ  هلیـسو  هب  تخاس و  قینجنم  ناـنآ 

دمآ وا  شیپ  لیئاک  ـت مـیـ ـسا ير  ـتـگـ یا وکین حـمـ وا  تسا و  سب  ارم  دنوادخ  هن !  وت  هب  دومرف : میهار  ـ با يراد ؟  ـتـی  جا ـ حا ـ یآ گـفـت : 
مهاوخ یمن  دومرف : میهاربا  تسا ؟  نم  رایتخا  رد  اه  بآو  اه  ناراب  ياه  هنازخ  اریز  منک ,  یم  شوماـخ  ار  شتآ  یهاوخب  رگا  تفگ :  و 

سپ تفگ :  لـیئربج   ! مهاوخ نـمـی  دومرف : میهاربا  مرب !  او مـی  ار بـه هـ ـش  تآ ـی  هاو ـر بـخـ گا ـد و گـفـت :  مآ وا  دز  دا نـ ـتـه بـ ـشر فـ !. 
باترپ قینجنم  اب  ار  میهاربا  یتقو  میهاربا :  نب  یلع  تسین ـ .  لاؤس  هب  يزاین  ودـناد  یم  ارم  لاـح  دوخ  وا  تفگ :  میهاربا  هاوخب  ادـخ  زا  , 

هن وت  هب  تفگ :  ع )   ) میهاربا تسه ؟  یتجاح  نم  هب  ار  وت  ایآ  میهار !  ـ با يا  دناسروا و گـفـت :  هب  ار  دوخ  اوه  نایم  رد  لیئربج  دـندرک ,
هداتـسرف دمحم  تسین ,  ادخزج  يدوبعم  : )) دوب هدـش  هتـشون  نآ  رد  هک  داد  وا  هب  يرتشگنا  لیئربج  سپ  ارچ  نایملا  راگدرورپ عـ هب  اما  , 
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شتآ هب  دنوادخ  سپ  متـشاذگاو ))  ادخ  هب  ار  دوخ  رما  و  متخاس ,  یکتم  ادخ  هب  ار  مراک  مداد ,  رارق  ادـخ  ار  مهانپ  تشپ و  تسادـخ , 
یناسک نانآ  دنوش  یم  تشهب  دراو  باسح  یب  نم  تمازا  رفن  رازه  داتفه  (ص :)  ادـخ ربما  پـیـ وش ـ . بیـسآ  یب  درـس و  هک  دومرف  یحو 

ناشراگدرورپ هب  دننز و  یمن  دـب  لاف  دـندنب و  یمن  هیقر  ذـیوعت و  دـننک و  یمن  غاد  زین  ار  نارگید  دـننک و  یمن  غاد  ار  دوخ  هک  دنتـسه 
 . تسا هرهب  یب  لکوت  زا  ددنبب , ذیوعتو  هیقر  ای  دنک  غاد  ار  دوخ  هک  ره  دننک ـ . یم  لکوت 

. دوش یم  لکوت  ثعاب  هچ  نآ 

لکوت ادخ  رب  اهنت  دیاب  نانمؤم  دوب و  ناشروای  ادخ  هک  نآ  اب  دنزرو  یتسـس  هک  دندش  نآ  رب  امـش  زا  هورگ  ود  هک  ماگن  نآ هـ  :. )) نآرق
نیتسار لکوت  دوش ـ . یم  هدرب  یپ  نیتسار  نیقی  هب  نیتسار  لکوت  زا  تسا ـ .  نیقی  يدنمورینزا  یـشان )   ) لکوت ع :)   ) یلع ماما  دننک ـ .))
دنوادخ هب  اه  نآ  نیرت  لکوتاب  نامیا ,  رد  مدرم  نیرتیوق  تسا ـ .  لکوت  رد  نیقی ,  تقیقح  تسا ـ .  نیقی  یتسار  زا  یشان )   ) نامگ یب  , 

ماما تسوا ـ .  هب  شنانیمطا  هزادـنا  هب  ادـخ , هب  هدـنب  لکوت  ییوکین  دـنک ـ . لـکوتوا  هب  دراد , ناـنیمطا  ادـخ  هب  هک  نآ  تسا ـ .  ناـحبس 
لکوت وا  هب  هک  تسا  راوازـس  دشاب , یـضار  ادخ  ياضق  هب  هک  یـسک  ع :)   ) یلع ماما  یـشاب ـ .  نمؤم  ات   , نک دامتعا  ادخ  هب  ع :)   ) قداص

. دنک

 . لکوت هجیتن 

دیاب دشاب , مدرم  نیرتدنمورین  دراد  تسود  هکره  دنک ـ . لکوت  ادخ  هب  دیاب  دشاب , مدرم  نیرتیوق  دراد  شوخ  هک  ره  (ص :)  ادـخ ربمایپ   ـ
یلع ماما  دروخن ـ . تسکش  دیوج , لسوت  ادخ  هب  هک  نآ  دوشن و  بولغم  دنک , لکوت  ادخ  هب  هک  نآ  (ع :)  رقاب ماما  دنک ـ . لکوت  ادخ  هب 

نآ رد  هک  يا  هطقن  هب  هاگره  دـندرگ و  یم  نمؤم  لدرد  تزع  يرگناوت و  (ع :)  رقاب ماما  تسادـخ ـ .  هب  لـکوت  بلق ,  توق  اـشنم  (ع :) 
لکوت هاگیاج  هب  نوچ  دندرگ و  یم  فرط  ره  هب  تزع  يزاین و  یب  ع :)   ) قداص ماما  دننیزگ ـ . یم  تماقا  اج  نآ  دندیـسر , تسا  لکوت 

هب نارگید  ياهراک  جایتحا  دنک , لکوت  ادخ  هب  تسرد  تین  اب  يدرم  رگا  (ص :)  ادخ ربمایپ  دنوش ـ . یم  نطوتم  اج  نآ  رد  دنتفای , تسد 
هک یـسک  ع :)   ) یلع ماما  تسا ـ . ؟  هدوتـس  زاین و  یب  شیالوم  هک  یتروص  رد  دنک  ادـیپ  جایتحا   ( نارگید هب   ) وا هنوگچ  اریز  دـتفیب , وا 

شیارب بابـسا  دوش و  ناسآ  وا  يارب  اه  يراوشد  دنک , لکوت  ادخ  هب  هک  ره  دهد ـ . یمن  تسد  زا  ار  دنوادخ )  ) کمک دشاب  لکوت  لها 
هنوگچ دوش ـ . یمن  تمحزو  جنر  راتفرگ  يا  هدننک  لکوت  چیه  دوش ـ . نشور  شیارب  تاهبـش  دنک , لکوت  ادخ  هب  هکره  ددرگ ـ . مهارف 

ـ .  تسا رت  شخب  شیاـسآ  دـنوادخ ) ي   ) اـضق هب  ندرک  لـکوت  تسین ـ .  نیتسار  تسرد و  شلکوت  هک  یـسک  دـهرب  يدـنمزآ  جـنر  زا 
, دوش یم  ندز  دب  لاف  شوختـسد  يوحن  هب  هک  نیا  رگم  تسین  ام  زا  يدرف  چیه  تسا و  كرـش  یعون )   ) ندز دب  لاف  (ص :)  ادخ ربمای  پـ
زا ار ) ناسنا   ) وا هک  اریز  دینک , دامتعا  لکوت و  ادخ  هب  مدرم ,  يا  ع :)   ) یلع ما  ـ ما درب ـ . یم  نیب  زا  ار  نآ  ندرک ,  لکوت  اب  دـنوادخ , اما 

دشاب و هدرک  لکوت  ادخ  رب  ای  دشاب ؟ هدادن  وا  هب  ادخ  دشاب و  هتـساوخادخ  زا  هک  تسیک  (ع :)  رقاب ما  ـ ما دنک ـ . یم  زاین  یب  دوخ  ياوسام 
هب مدنزرف ,  دومرف : , دوخ دنزرف  هب  زردنا  رد  نامق ,  لـ دشاب ـ . ؟ هدادـن  شتاجن  ادـخ  دـشاب و  هدرک  دامتعاوا  هب  ای  دـشاب ؟ هدومنن  شتیافک 
وا دنوادخ  دشاب و  هدرک  دامتعا  ادخ  هب  هک  تسه  یـسکایآ  نیبب )   ) نک وج  سرپ و  مدرم  نایم  رد  هاگ  نآ  نک و  دامتعا  لجوزع  يادخ 

هدرک و لکوت  ادـخ  هب  هک  تسیک  نیبب  نک  وج  سرپ و  مدرم  نایم  رد  هاگ  نآ  نک و  لکوت  ادـخ  هب  مدـنزر ,  فـ ـد ؟ ـشا هدادـن بـ تاجن  ار 
ـ .  ییادنلب ره  هب  ندیـسر  نابدرن  تسا و  ینارگ  زیچ  ره  ياهب  لاعتمدنوادخ ,  هب  دامتعا  (ع :)  داوج ماما  دشاب ـ . هدرکن  شتیافک  دنوادخ 

هـر تسادیما ـ .  نیرتدنمورین  ادـخ , هب  دامتعا  دریگن ـ . هانپ  نآ  رد  نیما  نمؤم  زج  یـسک  هک  تسا  يژد  ادـخ , هب  دامتعا  ع :)   ) یلع ماما 
هک ره  دنک ـ . تیافک  ار  شیاهراکدنوادخ  دنک , لکوت  وا  هب  هک  ره  دهد و  شناشن  ـی  نا ـ مدا ـ ـش ـد  نواد خـ دا کـنـد , ـتـمـ عا اد  کـه بـه خـ

 . تسا هدرک  ظفحار  شنیقی  دنک , دامتعا  ادخ  هب 
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. روما يزاسراک  لکوت و 

ار شنامرف  ادخ  تسا  سب  يو  يارب  وا  دـنک , لکوت  ادـخ  هب  سک  رهو  دـناسر  یم  ار  وا  يزور  درب  یمن  نامگ  هک  ییا  زا جـ و   :. )) نآرق
دزن زا  نوچ  یلو  میرادربنا ,  ـ مر فـ ـنـد : یو و مـی گـ  (( . )) تسا هداد  رارق  يا  هزادنا  يزیچ  ره  يارب  ادخ  یتسار  هب  تسا  هدنناسر  ماجنا  هب 
سب ادخ  نک و  لکوت  ادخ  هب  باترب و  يور  ناشیا  زا  سپدننک ,  یم  ریبدت  ییوگ  یم  وت  هچ  نآ  زج  هنابـش  نانآ  زا  یعمج  دنور , یم  وت 
روای ادخ  هک  تسا  یفاک  دشاب و  امش )  ) تسرپرـس ادخ  هک  تسا  یفاک  تسا  رتاناد  امـش  نانمـشد  لاح )   ) هب اد  و خـ  ((. )) تسا زاسراک 

ناـنمؤم دوـخ و  يراـی  اـب  ار  وـت  هـک  دوـب  وـمه  تـسا  سب  وـت  يارب  ادـخ  يراـی )  , ) دـنبیرفب ار  وـت  ـنـد  هاو ـر بـخـ گا و  ((. )) دـشاب ( امـش )
نایم یتسناوت  یم  يدر نـ جر مـی کـ ار خـ همه  تسا  نیمز  يور  رد  هچ  نآ  رگا  هک  تخادنا ,  تفلا  ناشیاه  لد  نایم  دـینادرگدنمورین و 

نانمؤمو ادـخ  ربمایپ , يا  تسا  میکح  ياناوت  وا  هک  ارچ  تخادـنا ,  تفلا  نانآ  نایم  هک  دوب  ادـخ  یلو  يزاـس ,  رارقرب  تفلا  ناـشیاه  لد 
وا مدرک و  لکوت  وا  رب  تسین ,  وا  زج  يدوبعم  چـیه  تسا ,  سب  ارم  ادـخ  وگب : دـنتفات , رب  يور  رگا  سپ ,   ((. )) تسا سب  ار  وت  وت  وریپ 
هک ییاج  زا  دـنک و  يزاسراک  ار  وا  هنیزه  دـنوادخ  دـنک , لکوت  ادـخ  هب  هک  ره  (ص :)  ادـخ ربماـیپ  تسا ـ .))  گرزب  شرع  راـگدرورپ 

لکوت ادـخ  هب  هک  ره  و  درک (( : یم  هدنـسب  ار  اه  نآ  دـندز , یم  گنچ  هیآ  نیا  هب  مدرم  همه  ـر  گا دـناسر ـ . يزور  وا  هب  درب  یمن  نامگ 
هک ره  هب  : ـ  بهو نب  هیواعم  هب  ع ـ )   ) قداـص ماـما  تسا ـ .))  دوخ  ناـمرف  هدـنناسر  ماـجنا  هب  ادـخ  اـنامه  تسا ,  سب  يو  يارب  وا  دـنک 
وا دـنک  لکوت  ادـخ  هب  هک  ره  و   : )) يا هدرک  توالت  ار  لجوزع  يادـخ  باتک  ایآ  دومرف : سپـس  دوش  هداد  یگدنـسب  دوش , هداد  لـکوت 
یم يزور  ار  هدنرپ  هک  هنوگ  نامه  دنوادخ  دینک , لکوت  ادخ  هب  دیاب , هک  نانچ  امش , رگا  (ص :)  ادخ رب  ـ ما پـیـ تسا ـ .))  سب  يو  يارب 

زا تفرگ  میمصت  ع )   ) نینمؤملا ری  ـ ما ـی کـه  نا ـ مز دهد ـ . یم  يزور  زین  ار  امش  ددرگ , یم  رب  رپ  مکشاب  دور و  یم  یلاخ  مکـش  اب  دهد ,
ماما اما  دنکن  تکرح  تعاس  نیا  رد  هک  درک  هیـصوت  ترـضح  نآ  هب  مـنـجـمـی  دور , نوریب   ( جراوخ  ) هیرورح گنج )   ) دـصق هب  هفوک 

 , ـت ـشاد میهاوـخن  زین  اـم  وا  زا  دـعب  تشادـن و  یمجنم  (ص )  دـمحم هـک  دـینادب , دوـمرف : سپـسو  تـش  زور گـ جراوـخ پـیـ رب  تـفر و 
زاین یب  زیچ  همه  زا  وا  اریز  دییامندامتعا , وا  هب  دینک و  لکوت  ادخ  رب  مدرم ,  يا  دوشگ  ام  يور  هب  ار  رصیق  ارـسک و  نیمزرـس  دنوادخاما 

نآ هب  هک  یـسک  يارب  تسا  يا  هدـنزرا  زاسراک  ادـخ , رب  لکوت  تسا ـ .  روما  همهزاسراک  ادـخ , رب  لکوت  ع :)   ) یلع ماـما  دزاـس ـ . یم 
 (: (ص ادخ ربمایپ  تسا ـ .  هدرک  تنامـض  ار  دوخ  هب  ناگدننک  لکوت  يزاسراک  وا  هک  اریز  نک ,  لکوت  ناحبـس  دنوادخ  هب  دنک ـ . هیکت 
لد دوخ  ناتسود  ياربوت  ادنوادخ , اعد :  رد  ع )   ) یلع ماما  دوش ـ . يزاسراک  شیاه  هتـساوخ  دشاب , دنـسرخ  عناقو و  دنک , لکوت  هک  ره 

 . یشاب یم  دوخ  رب  ناگدننک  لکوت  روما  يزاسراک  يارب  اه  نآ  نیرت  هدامآ  یناسینا و  نیرتمارآ 

 . لکوت بادآ 
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: دومرف ترـضح  منک ؟  لکوت  مراذگب و  شیاهر  ای  منک  لکوت  ادخ  هب  مدنبب و  ار  مرتشا  يوناز  درک : ضرع  (ص )  ادخ لوسر  هب  يدرم   ـ
دنبب و ار  وا  منک : ـ  یم  لکوت  مراذـگ و  یم  اهر  ار  مرتشا  درک : ضرع  هک  يدرم  هب  (ص ـ )  ادـخ ربمایپ  نک ـ .  لکوت  دـنبب و  ار  شیوناز 

يوناز دـنک , یم  کمک  رتشیب  تنید  رد  ار  وت  لالح  يزور  اریز  نکم ,  اهر  ار  لالح  يزور  لیـصح  تـ ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما نک ـ .  لکوت 
هب داد , هیفنح  نب  دمحم  شدنزرف  تسد  هب  ار  مچرپ  لمج  گنج  رد  هک  ینا  ـ مز ع )   ) ما عـلـی ـ ما نک ـ .  لکوت  هاگ  نآو  دـنبب  ار  ترتشا 

ياپ راپس , تیراع  هب  دنوادخ  هب  ار  ترس  هساک  راشفب و  مه  رب  ار  تیاه  نادند  بنجن ,  وت  امادنبنج  یم  دوخ  ياج  زا  اه  هوک  دو : ـ مر وا فـ
هک نادب  دنب و  ورف  اه ) هزینو  اهریـشمش  قرب  زا   ) ار تا  هدید  زودـب و  نمـشد  هاپـس  ياهتنا  هب  ار  تهاگن  نک ,  بوکخیم  نیمز  ردار  دوخ 
زا دارم  (: ـ )) دـننک لکوت  ادـخ  رب  اهنت  دـیا  نا بـ ـنـ مؤ ـ مو  )) ـه یآ هرا  ـ برد ع ـ )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما تسا ـ .  ناحبـس  دـنوادخ  بناج  زا  يزوریپ 

لکوتام دندرک : ضرع  دیا ؟ هراک  هچ  امـش  دـننک : ـ  یمن  يزرواشک  دـید  هک  يا  هدـع  هب  (ص ـ )  اد ـبـر خـ ما پـیـ دـننارگزرب ـ . نانمؤم ) 
هتسشن دجسم  هشوگ  رد  دنتسه  تسردنت  ملاس و  هک  نآ  اب  هک  دید  ار  يا  هد  عـ ع )   ) ما عـلـی ـ ما دینارابرس ـ . امش  هن ,  دومرف : میناگدننک 

ـل کو ـتـی تـ ـسار ـر بـه  گا دیناروخ  تفم  امـش  هکلب  هن ,  دومرف : ترـضح  میناگدننک  لکوتام  دـندرک : ضرع  دـیتسیک ؟ امـش  دومرف : دـنا 
مینک یم  ربص  میباـین  مه  رگا  میروخ و  یم  میباـیب  يزی  رگا چـ دـندرک : ضرع  تسا ؟  هدـناسر  اـجک  هب  ار  امـش  ناـتلکوت  , دـیتسه هدـننک 

ضرع مینک  یم  ام  هک  يراک  نامه  دومرف : مینک ؟  هچ  سپ  دـندرک : ضرع  دـن ! ـی کـنـ مار راک  نیمه  زین  ام  ياه  گس  دومرف : ترـضح 
هب  ) ندرک لکوت  (ص :)  ادـخ ربمایپ  مییوگ ـ .  یم  رکـش  میباین  رگا  میـشخب و  یم  میباـیب  يزیچ  رگا  دومرف : ینک ؟  یم  هچ  امـش  دـندرک :
یم رارق  یجورخ  هار  وا  يارب  دـنوادخ  دـنک  اورپ  ادـخ  زا  هکر  و هـ  )) ـه یآ نو  چـ تسا ـ .  هظعوم  دوخ  لقع ,  ندرب  راـک  هب  زا  دـعب  ( ادـخ

تدابع هب  دنتـسشن و  دوخ  ياـه  هناـخ  رد  هباحـص  زا  يا  هدـع  دـش , لزاـن  دـهد )) یم  يزور  درب  یمن  ناـمگ  هک  ییاـج  زا  ار  وا  دـهد و 
نانآ راک  رب  دـش و  ربخاب  نایرج  نیا  زا  (ص )  ربمایپ تسا  هدرک  نیمـضت  ار  ناشیا  يزور  دـنوادخ  هک  دـندش  نئمطم  نوچ  دـن , ـتـ خادر پـ

دـنک و زاـب  شراـگدرورپ  يوـس  هب  ار  دوـخ  ناـهد  دزاـس و  اـهر  ار  بسک  راـک و  هـک  يدرمزا  مراد  ترفن  نـم  دوـمرف : تـفرگ و  هدرخ 
زا دهد و  یم  رارق  یجورخ  هار  وا  يارب  دنوادخ  دنک  اورپ  ادخزا  هکره  و   )) هیآ یتقو  ع :)   ) قداص ما  ـ ما هد ـ .))  میزور  ایادخ , :)) دـیوگب
هب دنتـسب و  دو  يور خـ هب  ار  اـهرد  ص )   ) ادـخ لوسر  باحـصا  زا  يا  هدـع  دـش , لزاـن  دـهد )) یم  شیزور  درب  یمن  ناـمگ  هک  ییاـج 
امش زیچ  هچ  دومرف : داتسرف و  نانآ  یپ  رد  تر  حـضـ ـیـد : سر (ص )  ربمایپ شوگ  هب  ربخ  نیا  میا  هدش  نیمضت  دنتفگ : دنتخادرپ و  تدابع 

ربمایپ میا  هدروآ  ور  تدابع  هب  اذـل  تسا و  هدـش  نیمـضت  ام  يزور  ادـخ , لوسر  يا  دـندرک : ضرع  دـینکب ؟ ار  راـک  نیا  هک  تشاداو  ار 
. دیورب راک  بسک و  لابند  دوش  یمن  باجتسم  شیاعد  دنک , نینچ  سکره  هک  دینادب  دومرف :

. ادخ هب  ندروآ  يور 

زاـسراک ار  وا  سپ  تسین ,  وا  زج  ییادـخ  رتخاـب , رواـخ و  راـگدرورپ  زادرپـب  وا  هب  اـهنت  نک و  داـی  ار  دوـخ  راـگدرورپ  ما  و نـ  :. )) نآرق
دیزرو یم  رفک  هنو  و چـگـ  ((. )) يروای وکین  هچ  ییالوم و  وکین  هچ  تسامـش ,  يالوم  وا  دیور , ادخ  هانپ  هب  و   ((. )) نک رایتخا  شیوخ 
تیاده تسار  هار  هب  اعطق  دیوج , کسمت  ادخ  هب  سکره  و  تسامـش ؟  نایم  وا  ربمایپ  دوش و  یم  هدناوخ  امـش  رب  ادـخ  تایآ  هک  نیا  اب 

هب هک  ار  یناسک  تسا و  ناگتـسیاش  رادتـسود  ومه  هداتـسرف و  ورف  ار  نآرق  هک  تسا  ییادخ  نآ  نم  یلو  دـیدر , بـی تـ  ((. )) تسا هدـش 
اه و نامسآ  هدننیرفآ  دنوادخ  زا  ـا غـیـر  یآ بـگـو : ((. )) دنهد يرای  ار  نتشیوخ  هن  دننک و  يرای  ار  امـش  دنناوت  یمن  دیناوخ , یم  وا  ياج 
هک مشاـب  یـسک  نیتـسخن  هک  مروماـم  نم  وگب : دوش  یمن  هداد  كاروخ  ـد و  هد كاروـخ مـی  هک  تسوا  و  منیزگرب ؟  یتسرپرـس  نیمز 
یم یحو  تیوس  هب  هک  ار  هچ  نآ  زا  یخرب  وت  ادابم  و   ((. )) شابم ناکرشم  زا  زگره  هک ):  هدش  هداد  نامرف  نم  هب   ) تسا و هدروآ  مالسا 
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وت تسا ؟  هدماین  وا  اب  يا  هتـشرف  ای  هدشن  هداتـسرف  وا  رب  یجنگارچ  ـنـد : یو ددرگ کـه مـی گـ گنت  نادـب  تا  هنیـس  ییوگ و  كرت  دوش ,
نابعـش هام  رد  هک  وا  لسن  زا  ناماما  نینمؤملا و  ریما  هینابعـش  تا  ـ جا رد مـنـ تسا ـ .))  نابهگن  يزیچ  ره  رب  ادخ  يا و  هدنهد  رادشه  طقف 

وت هب  ناـشهاگن  روـن  اـب  ار  اـم  ياـه  لد  ناگدـید  راد و  مینازرا  ار  تدوـخ  هـب  در  ـکـ یور لا  کـمـ ادو , مـعـبـ تـسا :  هدـمآ  دـندناوخ , یم 
دنوادخ دنک , ور  ایند  هب  هکره  درادرب و  وا  شود  زا  ار  یتمحز  ره  دنوادخ  دنک , ور  ادخ  هب  هک  ره  (ص :)  ادخ ربمایپ  شخب ـ .  ییانشور 

رد ار  دو  تیاهراک خـ همه  رد  دیامرف : یم  ع ,)   ) نسح ماما  شیمارگ  دنزرف  هب  دوخ  شرافس  رد  ع )   ) ما عـلـی ـ ما دراذگاو ـ . نآ  هب  ار  وا 
 . يا هدروآ  رد  راوتسا  یعنام  سپ  رد  ریذپانذوفن و  یهاگهانپ  رد  ار  نتشیوخ  راک , نیا  اب  اریز  روآرد , شیوخ  يادخ  هانپ 

. ادخ ریغ  هب  ندروآ  ور 

شت ـ ـسد ود  ـی کـه  ـس دننام کـ رگم  دنهد , یمن  نانآ  هب  یباوج  چیه  دنناوخ  یموا  زج  هک  یناسک  تسوا و  يارب  تو حـق  ـ عد  :. )) نآرق
: وگب دشابن  رده  رب  زج  نارفاک  ياعد  دی و  ـ سر ـد  هاو وا نـخـ ناهد )   ) هب هک  یلاح  رد  , دسرب شناهد  هب  بآ )   ) ات دیاشگب  بآ  يوس  هب  ار 

. ؟ دنرادن ار  دوخ  نایز  دوس و  رایتخا  هک  دیا  هتفرگ  یناتـسرپرس  وا  زج  ایآ  سپ ,  وگبادخ : وگب : تسیک ؟  نیمز  اه و  نامـسآ  راگدرورپ 
دوخو  ) دشک فق  ـ ـس يو  ـ ـس یبانط بـه  ات  وگب )  ) درک دهاوخن  يرای  زگره  ترخآ  ایند و  رد  ار  شربمایپ )   ) ادخ هک  درادـنپ  یم  هک  ره  ))
ربمایپ درب ـ .)) ؟ دهاوخ  نایم  زا  هدش  وا  مشخ  هیام  هک  ار  يزیچ  شگنرین  ایآ  هک  درگنب  هاگ  نآ  دربب  ار ) نآ   ) سپـس دـنک ) زیوآ  قلح  ار 

یم او  ومه  هب  ار  وت  دنوادخ  هک  نکن ,  هیکت  ادخ  زا  ریغ  یـسک  هب  دراذـگاو ـ . نآ  هب  ار  وا  دـنوادخ  دـنک , ور  ایند  هب  هک  ره  (ص :)  ادـخ
یم لـجوزع  دـنوادخ  (ص :)  ادـخ رب  ـ ما پـیـ دراذـگاو ـ . ناـمه  هب  ار  وا  دـنوادخ  دـنکور , ادـخ  ریغ  هب  هک  ره  (ع :)  داوج ماـما  دراذـگ ـ .
سپ مدنبب  وا  يور  هب  ار  نیمز  اه و  نامسآ  ياهرد  هک  نیا  رگم  دنز  یقولخم چـنـگ  هب  نم ,  ياج  هب  هک ,  تسین  یقولخم  چیه  دیامرف :

ریغ هب  هک  تسین  یقولخم  چیه  دیامرف : یم  لجوزع  دنواد  خـ منکن ـ .  اطع  وا  هب  دهاوخب , نم  زا  نوچ  مهدن و  شباوج  دناوخبارم  نوچ  , 
منکن شیاطع  دـهاوخب  نم  زا  رگا  سپ  منک  هاتوک  نیمز  اه و  نامـسآ  ياـه  نامـسیر  بابـسا و  زا  ار  شتـسد  هک  نیا  رگم  درب , هاـنپ  نم 

 , هک تسین  نم  ناگدنب  زا  يا  هدنب  چیه  دومرف : یحو  دواد  هب  لجوزعدنوادخ  هک  تسا  هدش  تیاور  مهدن ـ .  شباوج  دـناوخب  ارم  رگاو 
اه نام  ـ ـسآ با  ـبـ ـسا زا  ار  وا  تسد  هک  نیا  رگم  مسانـشب ,  وا  تین  زا  ار  نیا  نم  دـنز و  رد  گـنچ  مناگدـیرفآزا  یکی  هب  نم ,  ياـج  هب 
هب دـنوادخ  (ص :)  ادـخ ربماـی  پـ دوـش ـ . كـاله  يداو  مادـک  رد  هک  دـشابن  مهم  میارب  مشکورف و  وا  ياـپ  ریز  زا  ار  نیمز  مـنک و  هاـتوک 

عطق نامـسآ  بابـسازا  ار  وا  تسد  منادـب ,  وا  تین  زا  ار  نیا  نم  درب و  هانپ  یقولخم  هب  نم ,  ياج  هب  يا ,  هدـنب  ره  دومرف : یحو   ( (ع دواد
تـسین نم  ناگدنب  زا  يا  هدنب  چیه  دومرف : یحو  (ع )  دواد هب  لجوزع  دنوادخ  ع :)   ) قداص ماما  مشک ـ .  ورف  شیاپ  ریز  زا  ار  اوه  منک و 

هاتوک نیمز  اه و  نامـسآ  بابـسا  زا  ار  شتـسد  هک  نیا  رگم  منادـب ,  وا  تین  زا  ار  نیا  نم  دروای و  يور بـ ـم  تا ـ قو زا مـخـلـ يد  ـ حا هب  هک 
یتسدگنت رقف و  هب  نالجع :  نبدمحم  دـتفا ـ . تکاله  هب  يداو  مادـک  رد  هک  مهدـن  یتیمها  مشک و  ورفوا  ياپ  ریز  زا  ار  نیمز  منادرگ و 

نآ هبلاطم  رد  هک  يراکبلطو  متشاد  ندرگ  هب  ینیگنس  ماو  متشادن ,  دریگب  ار  متـسد  یلاح  ناشیرپ  نارود  رد  هک  یتسود  مداتفا و  یتخس 
مدـش راپـسهر  میتشاد ,  ییانـشآ  مه  اب  دوب و  هنیدـمرادنامرف  ناـمز  نآ  رد  هک  دـیز  نب  نسح  هنا  يو خـ ـ ـس راـچان بـه  درک  یم  تجاـمس 

درک دروخرب  نم  هب  هار  نی  رد بـ ـت ,  شاد ربخ  نم  زور  لاح و  زا  میتشاد و  مهاب  ینیرید  ییانشآ  هک  نیـسح  نب  یلع  نب  هّللادبع  نبدمحم 
دیز نب  نسح  متفگ :  يراد ؟  دیما  یسک  هچ  هب  تیاه  يراتفر  ـع گـ فر يار  الاح بـ ما  هتفای  عالطا  وت  عضوزا  تفگ :  تفرگ و  ار  متـسد  و 

دراد و ار  راک  نیا  ناوت  هک  نک  ور  یسک  هب  یسر  یمن  تا  هتـساوخ  هب  دوش و  یمن  هدروآرب  تتجا  ناد کـه حـ تروص بـ نیا  رد   : تفگ
زا شرد ,  زا پـ مد کـه  رفعج بـن مـحـمـد شـنـیـ میومع  رسپ  زا  نم  اریز  هاوخب ,  وا  زا  ار  تا  هتساوخ  تسا و  ناگدنشخب  نیرت  هدن  بـخـشـ

یکی رد  لجوزع  دنواد  خـ دومرف .: درک و  ثیدح  (ص )  ربمایپزا ع ,)   ) بلاط یبا  نب  یلع  شردپ  زا  یلع ,  نب  نیسح  شردپ  زا  شدج , 
سای هب  ددـنب  دـیما  نم  ریغ  ار کـه بـه  ـیـد هـر کـس  ما کـه  دـنگوس , ملالج  تزع و  هب  دومرف : شناربمایپ  زا  یکی  هب  دوخ  ياـه  یحو  زا 
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دـیادش و رد  نم  هدـنب  اـیآ  مـنادرگ  یم  شرود  دوـخ  لـضف  شیاـشگزا و  مناـشو و  وا مـی پـ رب  تـلذ  هماـج  خزود  رد  مـنک و  یم  لدـب 
دیما ـم  ـش ریغ مـن چـ هب  ایآ  تسا ؟  نم  تسد  هب  اه  يراتفرگ  دیادش و  هک  نآ  لاح  ددـنب , یم   ( شیاشگ  ) دـیما نم  هب غـیـر  اه  يراتفرگ 

زابدـناوخب ارم  هک  سکره  يور  هب  نم  رد  تسا و  نم  تسد  رد  هتـسب  ياهرد  ياهدـیلک  منم و  هدنـشخب  رگناوت  هک  نآ  لاـح  دزود , یم 
تـسا هدش  هچ  سپ ,  درادنار ! نآ  ندرک  فرطرب  ییاناوت  یـسک  نمزج  دسرب , وا  هب  یلکـشم  يراتفرگ و  ره  هک  دـناد  یمن  رگم  تسا ؟ 

مداد و وا  هب  درکن  تلاـسم  نم  زا  مه  ار  هچ  نآدوخ  مرک  دوج و  رـس  زا  هک  یلاـح  رد  تسا  هدـنادر  ـ گر زا مـن بـ دـیما  يور  منیب  یم  هک 
ادخ نم  هک  یلاح  رد  دنک , یم  زارد  ریغ مـن  يوس  هب  شهاوخ  تسد  شیراتفرگ  رد  دهاوخ و  یمن  نم  زا  هدـنادرگ و  يور  نم  زا  الاح 

تسا نم  نآ  زا  مرک  ششخب و  هک  نیا  هن  رگم  زگره , مهد ؟  یمن  باو  دوش جـ شهاوخ  نمزا  رگا  منک ,  یم  اطع  شهاوخ  زا  شیپ  هک 
اه نآ  همه  تساوخ  دـنهاوخب و  نم  زا  یگمه ,  نیمز ,  نامـسآ و  تفه  لها  رگا  تسا ؟  نم  ـت  ـسد رد  ترخآ  ایند و  هک  نیا  هن  رگم  , 

سپ متسه ؟  نآ  تسرپرس  نم  هک  یکلم  دوش  هتـساک  هنوگچ  دهاک  یمن  نم  کلم  زا  يا  ـه  ـش لا پـ هزاد بـ ـ نا ـن هـمـه بـه  یا مروآر ,  ار بـ
راب هس  وا  وگب  هرابود  میارب  ار  ثیدح  نیا  ادخ , لوسر  هداز  يا  وا گـفـتـم :  مـن بـه  دـیاپن . ارم  دـنک و  ینامرفان  نم  زا  هک  یـسک  هراچیب 

ارمدوـخ دزن  زا  دـنوادخ  هک  تشذـگن  يرید  مهاوـخن  یتجاـح  سک  چـیه  زا  سپ  نیا  زا  هک  مسق  ادـخ  هب  متفگ :  نم  درک  رارکت  ار  نآ 
. دومرف اطع  یششخب  يزور و 

 . لکوت تاجرد 

یتاجرد ادـخ  رب  ندرک  لکوت  تسا : ـ))  سب  يو  يارب  وا  دـنک  لکوت  ادـخ  هب  هکره  و   )) هیآزا لاؤس  هب  خـساپ  رد  ع ـ )   ) ـم ظا ما کـ ـ ما  ـ
هک ینادب  یـشابدونشخ و  یـضار و  وا  زا  درک  ره چـه بـا تـو  ینک و  لکوت  ادخ  هب  تیاهراک  مامت  رد  هک  تسا  نیا  اه  نآ  زا  یکی  دراد :
هب تیاهراک  يراذگاو  اب  سپ  تسوا ,  مکح  مکح ,  هراب  نیا  رد  هک  ینادب  دنک و  یمن  یهاتوک  یلـضفت  ریخ و  چـیه  زا  وت  هب  تبـسن  وا 

نیا اه  نآ  زا  یکی  : دراد یتاجرد  لکوت  (ع :)  اضر ماما  شاب ـ .  هتـشاد  دامتعا  وا  هب  اهراکرگید  اهراک و  نآ  رد  نک و  لـکوت  وا  رب  ادـخ 
ریخ و چیه  زا  وا  هک  ینادـب  یـشاب و  دونـشخ  دـنکوت  اب  هچ  نآ  هب  ینک و  دامت  ـ عا وا  هب  دـنک  وت  اب  هچ  نآ  رد  تیاهراک  همه  رد  هک  تسا 
ـل کو وا تـ رب  ادخ  هب  روما  نیا  يراذـگاو  اب  سپ  تسوا  مکح  مکح ,  هراب  نیارد  هک  ینادـب  دـنک و  یمن  یها  ـ تو وت کـ هرابرد  یفطل  رظن 
وا و هب  اراه  نآ  ملع  یـشا و  ـتـه بـ ـشاد نامیا  دجنگن  وت  ملع  رد  هک  ادخ  ياه  بیغ  هب  هک  تسا  نیا  لکوت ,  تاجردزا  رگید  یک  کـن یـ

 . یشاب هتشاد  دامتعا  وا  هب  اه  نآ  زج  اه و  بیغ  نیا  رد  يراذگاو و  اه  نآ  رب  وا  يانما  هب 

. دوخ هب  نانیمطا 

نیرتگرزب زا  نآ  هک  اریز  دوخ , هب  نانیمطا  زا  راهنز  تسا ـ .  ناطیـش  يارب  اه  تصرف  نیرت  نئمطم  زا  دوخ , هب  نانیمطا  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
هار زا  هجیتنرد  هک  دراذـگاو  شدوخ  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  يدرم  دـندرم : ود  دـنوادخ  دزن  قیـالخ  نیرتروفنم  تسا ـ .  ناطیـش  ياـه  ماد 
ـ . دـنک یم  زاـت  تخاـت و  تما  ناـنادان  ناـیم  ردو  هدروآ  مهارف  وس  ره  زا  یناداـن  تلاـهج و  یتـشم  هک  يدرم  دوش و  فر  ـت مـنـحـ ـسار

امنهار یبو  هتفر  رد  هب  تسار  هار  زا  هتـشاذگاو ,  شدوخ  هب  ار  وا  ادخ  هک  تسا  يا  هدـنب  لاعتم ,  دـنوادخدزن  مدرم  نیرتروفنم  زا  یـکـی 
. دزرو یم  یلبنت  دوش , توعد  ترخآ  نتخاس  دابآ  هب  رگا  دشوک و  یم  دوش , هدناوخ  ارف  ایند  ندرک  دابآ  هب  رگا  دنک  یم  تکرح 

. دنزرف ردپ و 

. دلوت
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زا هک  تسا  يزور  داز , یمدآ  يارب  زور  نیرتـگرزب  (ع :)  داجـس ماـما  دروآ ـ .)) اـیند  هب  هچ  نآ  و  ناـنچ )   ) يردـپ هب  دـنگوس   :. )) نآرق
يزور وا  ياربزور  نیرتمکو  دوش  یم  دلوتم  هک  تسا  يزور  ناسنا ,  يارب  زور  نیرتگرزب  ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دوش ـ . یم  دلوتم  شردام 

شردام مکـش  زا  دوش و  یم  دـلوتم  هک  يزور  تساج :  هس  قولخم  نیا  يارب  ناـمز  نیرتکانتـشحو  (ع :)  اـضر ماـما  دریم ـ . یم  هک  تسا 
و  ) یماـکحاو دوـش  یم  هتخیگنارب  هک  يزور  دـنیب و  یم  ار  نآ  لـها  ترخآ و  دریم و  یم  هـک  يزور  دـنیب , یمار  اـیند  دـیآ و  یم  نوریب 

 . تسا هدیدن  ایند  يارس  رد  هک  دنیب  یم  ار  ینیناوق ) 

. دنزرف شزرا 

زا تسا ـ .  ناسنا )   ) نمـشدود زا  یکی  دـنزرف  ع :)   ) یلع ماـما  تسا ـ .  دـنزرف  لد  هویم  دراد و  يا  هویم  یتخرد  ره  (ص :)  ادـخ ربماـیپ   ـ
. دشاب وا  دوخ  هیبش  شدنزرف  راتفر  قالخا و  هفایق و  هک  تسا  نیا  درم  یتخبشوخ  زا  (ع :)  رقاب ماما  تسازوس ـ .  رگج  دنزرف , نداد  تسد 

 (: ع  ) قداص ماما  دنشاب ـ . وا  روای  راک و  کمک  هک  دشاب  هتـشاد  ینادنزرف  هک  تسا  نیا  درم  ياه  یتخبـشوخزا  یکی  (ع :)  داجـس ما  ـ ما  ـ
دوخ رانکرد  ار  یناوج  هفرع  رد  يزور  هک  ـن  یا متـشادن تـا  دنزرف  نتـشاد  هب  يا  هقالع  نم  تفگ :  درب ـ  ار  درم  نیا  مان  ترـضح  ینالف ـ 

دنزرف نتـشاد  هب  مدینـش  ار  نیا  هک  عقوم  نآ  زا  مردام  ردپ و  مردام ,  ردپ و  ایادخ , تفگ :  یم  تسیرگ و  یم  درک و  یم  اعد  هک  مدـید 
 . مدش دنم  هقالع 

 . تسا هنتف  هیام  دنزرف 

یناس يا کـ  ((. )) تسا گرزب  یشاداپ  وا  دزن  هک  تسادخ  دنتـسه و  شیامزآ  هلیـسو )   ) امـش نادنزرف  لاوما و  هک  ـیـد  ناد و بـ  :. )) نآرق
((. دنناراکنایز دوخ  نانآ  دنک  نینچ  سکره  دنادرگن و  لفاغ  ادخ  دای  زا  ار  امـش  ناتنادنزرفو  امـش  لاوما  راهنز ) , ) دـیا هدروآ  نامیا  هک 

دیـشاب و رذ  ـ حر نا بـ ـ نآ زا  دنیامـش , نمــشد  امــش  نادـنزرف  نارــسمه و  زا  یخرب  تـقیقح  رد  دـیا , هدروآ  ناـمیا  هـک  ینا  ـ ــس يا کـ ))
يارب  ) یـشیامزآ هلیـسو )   ) افرـص ناتنادنزرف  ام و  ـ ـش لاو  ـ ما تسا  نابرهم  هدنزرمآ  ادخ  یتسار  هب  دیزرمایب , دیرذگرد و  دییاشخببرگا و 

ناشنالاسدرخ دنتسه , ام  ياه  هشوگ  رگج  ام  نادنزرف  (ص :)  ادخ ربما  پـیـ تسا ـ .))  گرزب  یشاداپ  وا  دزن  هک  تسادخ  و  دنتسه , امش )
ـ . دنوش یم  ام  هودنا  مغ و  ثعاب  دنریمب , رگا  دنتسه و  ام  ناج  يالب  دنشاب  هدنز  رگا  ام , نانمشد  ناشیاهرتگرزب  دنتـسهام و  نایاورنامرف 
 (: ع  ) ما عـلـی ـ ما دنروآ ـ . هودنا  هدنزادگ و  هدننک و  وسرت  نادنزرف ,  (ص :)  ادخ ربمایپ  تسا ـ .  شیامزآ  هیام  دـنزرف  ع :)   ) قداص ماما 
رگا دراذگ و  یمناو  ار  شناتـسود  دنوادخ  دنـشاب , ادخ  تسود  نانآ  رگا  اریز  نکم ,  شیوخ  دـنزرف  نز و  فرـصار  دوخ  تاقوا  رتشی  بـ

 : تفگ یم  هک  مدی  مرد شـنـ زا پـ هد :  ـ یر هّللاد بـن بـ عـبـ دشاب ـ . ؟ ادخ  نانمـشد  هب  یگدیـسر  تمغ  مه و  دیاب  ارچ  دنـشاب , ادخ  نمـشد 
دنتفر یم  هار  دندوب و  هدیشوپ  گنر  زمرق  نهاریپ  هک  یلاح  رد  نیسح  نسح و  هک  دوب  داریا خـطـبـه  لوغشم  ربنم  يور  (ص )  ادخ لوسر 

رد : )) دومرف سپـسو  دـناشن  دوخ  ولج  درک و  دـنلب  ار  اه  نآ  دـمآ و  نییاـپ  ربنم  زا  (ص )  ادـخ لوسر  دـندمآ  دـندروخ , ـیـن مـی  مز هب  و 
هک تشاد  يرسمه  هن  ع : ـ )   ) حیـسم ترـضح  فصو  رد  ع ـ )   ) یلع ما  ـ ما دنتـسه ـ .)) شیامزآ  هنتف و  هیام  امـش  دالوا  لاوما و  تقیقح 

. ددرگ وا  هودنا  مغ و  ثعاب  هک  يدنزرف  هن  دزاس و  شنوتفم 

. دنزرف نتشاد  تسود 

 : تـفگ ع )   ) نارمع نـب  ـی  ــسو مـ ع :)   ) قدا ـ ــص ما  ـ ما دیــشاب ـ . ناـبرهم  ناـنآ  اـب  دـیرادب و  تـسود  ار  ناـکدوک  (ص :)  ادـخ ربماـیپ   ـ
ار اه  نآ  رگا  تسا و  نم  دـیحوت  رب  ناـنآ  تشرـس  اریز  ناـکدوک ,  نتـشاد  تسود  دومرف : تسا ؟  رترب  وت  دزن  لـمع  مادـک  اراـگدرورپ ,

یم ار  وا  دراد و  دوخ  اب  يا  هچب  رـسپ  هک  دـیدار  نوعظم  نب  ناـمثع  (ص )  ادـخ ربماـیپ  مرب ـ .  یم  ناشتـشهب  هب  دوخ  تمحر  هب  مناریمب , 
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, ادخ لوسر  يا  ادخ , هب  يرآ  درک : ضرع  نامثع ؟  يراد ,  شتـسود  دومرف : يرآ  درک : ضرع  تسو ؟  دو تـ نیا بـچـه خـ دومرف : دـسوب 
كدوک سکره  : دومر ـت فـ یاد مردا فـ ردـپ و مـ ارچ , درک : ضرع  منکن ؟  رتشیب  وا  هب  تبـسن  ار  وت  تبحم  اـیآ  دومرف :  ! مراد تسود  ار  وا 

 , هدنب هب  لجوزع  دنوادخ  ع :)   ) قداص ماما  دنادرگ ـ . لاحشوخ  ار  وا  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دنک , لاحشوخ  ار  دوخ  لسن  زا  یلاسدرخ 
کی وا  يارب  لجوزع  دنوادخ  دسوبب , ار  دوخ  دنزرف  هک  ره  (ص :)  ادخ ربمایپ  دـنک ـ . یم  محر  شدـنزرف ,  هب  وا  دـیدش  تبحم  رطاخ  هب 

زور رد   ) دزوماـیب نآرق  وا  هب  هک  ره  دزاـس و  یم  داـش  ار  وا  تماـیق  زور  رد  دـنوادخ  دـنک , داـش  ار  شدـنزرف  هک  ره  ودـسیون  یم  باوث 
ـ . دشخرد یم  نایتشهب  تروص  نآ  شـشخرد  زا  هکدوش  یم  هدناشوپ  نانآ  رب  هماج  ود  دنوش و  یم  هدناوخ  ارف  شردام  ردپ و  تما )  قـیـ

يدرم نیا  دومرف : (ص )  ادخ لوسر  تفر ,  یتقو  ما  هدیسوبن  ار  یکدوک  زگره  نم  تفگ :  باحصا  زا  يا  هدع  ربمایپ و  عم  رد جـ يدر  مـ
مراد دـنزرف  هد  نم  تفگ :  سباح  نب  عرقا  دیـسوب  ار  ع )   ) نیـسحو نسح  (ص )  ادـخ ربمای  پـ تسا ـ .  ناـیخزود  زا  نم  رظن  رد  هک  تسا 

ـ !  تسا هتفرگ  وت  زا  ار  ینابرهمو  محر  دنوادخ  رگا  درادـن , یطبر  نم  هب  دومرف : (ص )  ربمایپ ما  هدیـسوبن  مه  ار  اه  نآ  زا  یکی  نونکاتو 
نب عرقا  يرگید :  تیاور  رد  و  هنییع ـ  دیـسوب  یم  ار  نیـسحو  نسح  (ص )  اد لو خـ ـ ـسر هر :  ـ یر ـو هـ با دومرف ـ .ـ  نیا  دـننام  يا  هلمج  اـی 
رهم دروـم  دـنکن , یناـبرهم  هـک  یـسک  دوـمرف : (ص )  ربماـیپ ما  هدیـسوبن  ار  ناـنآ  زا  یکی  زگرهو  مراد  دـنزرف  هد  نـم  تـفگ :  سباـح ـ 

دنوادخ رگا  دومرف : درم  نآ  هب  تشگرب و  شگنر  هک  دش  ینابـصع  نانچ  ادخ  لوسر  تسا :  هدمآ  ارف  ـت حـفـص  یاور رد  و  دریگنرارق .
, دراذگن مارتحا  نامنالاسگرزب  هب  دشابن و  نابرهم  ام  نالاسدرخاب  هک  یسک  منک !  هچ  وت  اب  نم  تسا ,  هدنک  وت  لد  زا  ار  ینابرهم  محر و 

 . تسین ام  زا 

 . ناکدوک اب  ندرک  یکدوک 

یلع ماما  دنک ـ . یکدوکوا  اب  دیاب  دراد , یکدوک  سک  ره  دنک ـ . راتفر  هناکدوک  وا  اب  دـیاب  , دراد یکدوک  سک  ره  (ص :)  ادـخ ربمایپ   ـ
دنراوس و ترضح  نآ  تشپ  رب  ع )   ) نیـسح نسح و  هک  مدید  مدش  دراو  (ص )  ربمایپ رب  ـر : با جـ دنک ـ . یگچبدراد  يا  هچب  هک  ره  (ع :) 

نسح باطخ :  ـن  بر عـمـ امـش ـ .! دیتسه  یبوخ  راب  هچ  دیراد و  یبوخ  رتش  هچ  دیامرف : یم  تسا و  هدش  مخ  هدز و  وناز  نانآ  يارب  ربمایپ 
یبوخ ناراوس  هچ  :و  دومرف (ص )  ادـخ لوسر  امـش  دـیراد  یبوخ  بسا  هچ  متفگ :  مدـید  (ص )  ادـخ لوسر  شود  رب  راوـسار  نیـسح  و 

هناش دو  ـت خـ سد ود  ره  اب  (ص )  ادخ لوسر  هک  مدید  دوخ  مشچ  ود  نیا  اب  مدینشدوخ و  شوگ  ود  نیا  اب  هریر :  ـ هو ـ با ود ـ . نیا  دنتـسه 
هریره وبا  هقب ))  نیع  قرت  : )) دومرف یم  ترـضح  نآ  دوب و  (ص )  ادـخ لوسر  ياپ  يور  ناشیاهاپ  دوب و  هتفرگ  ار  نیـسح  نسح و  ياـه 

ار نآ  نکزاب و  ار  تناهد  دومرف : ترـضح  تشاذگ  (ص )  ادخ لوسر  هنیـس  يور  ار  شیاهاپ  ات  تفر  الاب  ربمایپ  ندب  رب  لفط  دیوگ : یم 
عیب و نبا  باتک  رد  دیوگ : یم  ثیدح  نیا  لیذ  رد  یسلجم  همالع  رادب . شتسود  مه  وت  مراد  تسود  ار  نیا  نم  ایادخ , دومرف : دیـسوب و 
ار یسک  وا و  مه  وت  مراد  تسود  ار  نیا  نم  ایادخ , ((, 37  )) هقب نیع  قرت  هقزح ,  هقزح ,  دومرف : تسا کـه  هدمآ  يرشخمز  يدهم و  نبا 

نیع قرت  هقزح  هقزح  دومرف : یم  دناصقر و  یم  ار  نیـسح  ای  نسح  (ص )  ادخ لوسر  دیوگ : یم  يرزج  راد . تسود  درادب  شتـسود  هک 
 . تشاذگ ترضح  هنیس  يور  ار  شیاپ  هک  ییاج  ات  تفر  الاب  ربمایپ  ندب  رب  لفط  و  هقب , 

 . هتسیاش کین و  دنزرف 

اطع نم  هب  هدیدنـسپ  كاپ و  يدـنزرف  دوخ  بناج  زا  اراگدرورپ ,  : تفگ دـناوخ و  ار  شراـگدرورپ  اـیرکز  هک )  دوب   ) نآ جـا  :. )) نآرق
: دــنیو ـی کـه مـی گـ نا ـ ــس و کـ  ((. )) شخب ناگتــسیاش  زا  يدــنزرف )   ) ارم نـم ,  راـگدرورپ  يا   ((. )) ییاـعد هدنونــش  وـت  هـک  نـک , 

ربماـیپ نادرگ ـ .))  ناراـگزیهرپ  ياوشیپار  اـم  و  دـشاب , نامـشچ  ینـشور  هیاـم  هک  هد  نآ  نامنادـنزرف  نارـسمه و  زا  اـم  هب  اراـگدرورپ ,
شناگدنب نایم  هک  دنوادخ  بناجزا  تسا  یلگ  هتسد  هتسیاش ,  دنزرف  تسا ـ .  تشهب  ياه  لگ  زا  یلگ  هتسد  حلاص ,  دنزرف  (ص :)  ادخ
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ما ـ ما تسا ـ .  کین  مان  نیرتابیز  حـلاص ,  دـنزرف  ع :)   ) یلع ماـما  تسا ـ .  هتـسیاشدنزرف  نتـشاد  درم , یتخبـشوخ  زا  دـنک ـ . یم  تمـسق 
تدابع ار  ادخ  وا , گرم  زا  سپ  هک ,  تسا  يدنزرف  دوخ  نمؤم  هدنب  زا  لجوزع  دنوادخ  ثاریم  دومرف : (ص )  ادـخ لوسر  ع :)   ) قدا صـ

زا درب و  ثرا  نم  زا  هک  شخبب  ینیـشناج )  و   ) یلو نم  هب  دوخ  بناج  زا  :)) درک توالت  ار  ایرکز  هیآ  سپـس  ع )   ) قداص ترـضح  دـنک 
نم ع :)   ) یلع ما  ـ ما دبلطب ـ . شزرمآ  وا  يارب  هک  تسا  یحلاص  دنزرف  شنمؤم ,  هدـنب  زا  ادـخ  ثاریم  درب ـ .)) ثرا  ( زین  ) بوقعی نادـناخ 

رادربنامرف هک  متساوخ  ینادنزرف  مراگدرورپ  زا  بـلـکـه  تماق ,  دق و  شوخ  يدنزرف  هن  متـساوخ و  ورابیز  ینادنزرف  هندوخ  راگدرورپ  زا 
نب یسیع  (ص :)  ادخ ربمایپ  دوش ـ . نشور  ممشچ  درب  یم  نامرف  دنوادخ  زا  مدید  مدرک و  هاگن  وا  هب  یتقو  ات  دنسرتب  وا  زا  دنـشاب و  ادخ 

: درک ضرع  دوش  یمن  باذعرگید  دید  تشذگ و  روگ  نام  رب هـ زین  دعب  لاس  دیشک  یم  باذع  نآ  بحاص  هک  تشذگ  يروگرب  میرم 
؟ دـشک یمن  باذـع  رگید  مرذـگ  یم  نآ  زا  هک  لاـسما  ودـش  یم  باذـع  شب  ـ حا ـ ـص مدر و  روـبع کـ روـگ  نیا  زا  لاـسراپ  اراـگدرورپ ,

یتسرپرـس ار  یمیتی  درک و  تسرد  ار  یهار  دـش و  گرزب  وا  زا  یحلاص  دـنزرف  هّللا ,  حور  يا  دومرف :  یحو  وا  هب  هلـالج  لـج  دـنوادخ 
 . مدیزرمآ ار  وا  شدنزرف ,  ياهراک  نیا  رطاخ  هب  نم  دومن و 

 . تسیاشان دنزرف 

دزاس یم  راد  هکل  ار  ناکاین  تسیاشان ,  دنزرف  دنک ـ . یم  ماندب  ار  ناکاین  درب و  یم  نیب  زا  ار  تفارـش   , تسیاشاندـنزرف ع :)   ) یلع ماما   ـ
 . تسا فلخاندنزرف  نادنزرف ,  نیرتدب  تسا ـ .  فلخان  دنزرف  اه , تبیصم  نیرتدب  دنک ـ . یم  هابت  ار  ناگدنامزاب  و 

. رتخد نتشادن  تسود  زا  یهن 

یم ورف  ار  دوخ  هودـنا )  و   ) مشخ هک  یلاـح  رد  ددرگ , یم  هایـس  شا  هرهچ  , دـنروآ هدژم  رتخد  هب  ار  ناـنآ  زا  یک  ها یـ ـ گر و هـ  :. )) نآرق
؟ دنک شناهنپ  كاخ  رد  ای  دراد , هاگن  يراوخ  اب  ار  وا  ایآ  دناشوپ , یم  يور  دوخ )  ) هلیبق زا  هدش ,  هداد  تراشب  ودب  هچنآ  يدب  زا  دروخ 

ایند هب  ربـخ  هک  دوب  (ص )  ربماـیپ تمدـخ  رد  يدرم  دـیوگ : یم  عوـفرم  یثیدـح  رد  نارمح  نب  هز  حـمـ دـننک ـ .)) یم  يرواد  دـب  هچ  هو 
ضرع وـگب  دوـمرف : ربماـیپ  تسا  ریخ  درک : ضرع  تـسا ؟  هدـش  هـچ  دوـمرف : ربماـیپ  تـشگرب  شگنر  دـنداد  وا  هـب  ار  شدـنزرف  ند  ـ مآ

: دومرف (ص )  ربماـیپ تسا  هدـییاز  رت  ـ خد ـد کـه  ندروآ ربـخ  میارب  ـالاح  تشاد و  ناـمیاز  درد  مرـسمه  مدـمآ  نوریب  هناـخ  زا  یتـقو  : درک
ما ـ ما ییوب ـ .  یم  هک  تسا  لگ  هتسد  کی  وا  دهد و  یم  شیزورادخ  دنکفا و  یم  هیاس  نامسآ  شرـس  رب  تسا و  نیمز  يور  وا  ینیگنس 

تسا و لـگ  هتـسد  دوـمرف : یم   , تسا هدـمآ  اـیند  هـب  يرتـخد  شیارب  هـک  دـنداد  یم  هدژ  مـ (ص )  اد لو خـ ـ ـسر ها بـه  ـ گر هـ ع :)   ) عـلـی
جاودزا هنیدم  رد  نم  تفگ :  هک  دنک  یم  لقن  ام  قثوم  باحـصا  زا  یکی  زا  ـی  خر ـیـم کـ هار ـ با دهد ـ . یم  لجوزع  دـنوادخ  ار  شیزور 

وا رد  مه  نم  دـنیب , یم  نز  رد  يدرم  ره  هک  ییبوخ  ریخ و  ره  مدرک :  ضرع  يدـید ؟  هنوگچ  : دومرف نم  هب  ع )   ) قداص ترـضح  مدرک 
یمن تشوخ  رتخد  زا  هک  دـسر  یم  رظن  بـه  دو : ـ مر دـییاز فـ رتـخد  مدرک :  ضرع  یتناـیخ ؟  هچ  دومرف : درک ! تناـیخ  نم  هب  نکیل   , مدـید

هب ع ـ )   ) قداص ماما  دنرتدنمدوس ـ .)) امـش  يارب  کی  مادک  ناتنادنزرف  ناردپ و  دـیناد  یمن  امـش  : )) دـیامرف یم  لجوزع  دـنوادخ  دـیآ 
 : هک درک  یم  یحووت  هب  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  رگا  اـیآ  وگب , نم  هب  دوب : ـ  تحاراـن  دوخ  يارب  يرتخد  ندـمآ  اـیند  هب  زا  هک  يدرم 
نک باـختنا  میارب  وت  اراـگدرورپ , متفگ :  یم  : درک ضرع  یتـفگ ؟  چـه مـی  ینک ))  یم  باـختنا  تدوخ  اـی  منک  باـختنا  تیارب  نم  ))

يرتخد هک  نیا  زا  ما  هدینـش  رذـنم : ـ  نب  دوراج  هب  ع ـ )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما تسا ـ .  هدرک  باـختنا  وت  ياربادـخ  مه  ـالاح  دومرف : ترـضح 
هدش نیمـضت  مه  شیزور  ییوب و  یم  هک  تسا  ییوبـشوخ  لگ  دسر , یمن  ینایز  وت  وا بـه  زا  ـتـی !  ـس تحاران هـ تسا  هدش  هداز  تیارب 

. دنتـسه ییاهبنارگ  ياه  سنوم  اه  نآ  اریز  دیرادن , شوخان  ار  نارتخد  (ص :)  ادخ ربمایپ  دوب ـ . رتخد  دنچ  ردپ  (ص )  ادخ ربمایپ  تسا , 
هب ار  وا  هدرک  شینازرا  دنوادخ  هک  ییاه  تمعن  زا  دهد و  شزومآ  یبوخ  هب  دـنک و  تیبرت  وکینار  وا  دـشاب و  هت  ـ ـشاد ير  ـتـ خد ـه  کر هـ  ـ
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وراکددـم زوـسلد و  هک  دـننارتخد  نیا  دوـب ـ . دـهاوخ  خزود  شتآ  ربارب  رد  يا  هدرپ  عناـم و  يو  يارب  رتـخد  نآ  دزاـس , دـنم  هرهبروـفو 
دنوادخ دهدن , حیجرت  وا  رب  ار  دوخ  نارـسپ  درامـشن و  شریقح  دنکن و  تیذا  ار  وا  ودیآ  ایند  هب  رتخد  شیار  هـر کـس کـه بـ دنتکرباب ـ .

دنوش و یم  هداد  شاداپ  تانسح  تمعن ,  نارسپ  ودنتسه  هنـسح  نارتخد  ع :)   ) قداص ماما  درب ـ . یم  تشهب  هب  ار  وا  رتخد  نآ  هطـساو  هب 
تانـسح يارب  دـنک و  یم  تساوخزاب  اه  تمعن  زا  دـنوادخ  و  هنـسح ,  نارتخد  دـنتمعن و  نار  ـ ـس پـ ددرگ ـ . یم  تساوخزاب  اـه  تمعن  زا 

وا دنوادخ  دشاب , هتشادار  اه  نیا  زا  یکی  سک  ره  نیشن  هدرپ  نارتخد  دنتـسه  ینادنزرف  بوخ  هچ  (ص :)  ادخ ربما  پـیـ دهد ـ . یم  شاداپ 
هک تسین  يدرم  چیه  تسا  نادرم  زا  رتنابرهم  نانز  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دـهد ـ . یم  رارق  خزود  شتآ  ربارب  رد  يا  هدرپ  شیارب  ار 

نایم تلادع  تیاعر  هب  قیوشت  دنادرگ . نامداش  ار  وا  تمایق  زور  رد  لاعتم  يادـخ  هک  نیا  رگم  دزاس , لاحـشوخ  ار  دوخ  مراحم  زا  ینز 
هک تسا  نیا  وت  رب  تنادـنزرف )   ) نانآ قح  دـینک ـ . راتفر  تلادـع  هب  ناتنادـنزرف  نایم  دیـسرتب و  ادـخ  زا  (ص :)  ادـخ ربماـیپ  نادـنزرف ـ . 
هب شـشخب  اطع و  رد  دوخ  نادـنزرف  نا  مـیـ دـننک ـ . تعاطا  وت  زا  هک  تسا  نیا  نانآ  رب  وت  قح  هک  نانچ  ینک ,  راتفر  تلادـع  هب  ناشنایم 

نایم دیـسرت و  اد بـ زا خـ دننک ـ . لمع  هنالداع  امـش  نایم  تبحم ,  مارتحا و  رد  زین , نانآ  دیراد  تسود  هک  نانچمه  دـینک , راتفر  تلادـع 
تلادع هب  دوخ  ناد  ـ نزر نا فـ مـیـ دننک ـ . ناتمارتحا  تعاطا و  نانآدیراد  تسود  زین  امـش  هک  نانچمه  دینک , راتفر  تلادـع  هب  ناتنادـنزرف 

نداد رد  دـننک ـ . راتفر  تلادـع  هب  امـش ) هب  تبـسن   ) تبحم مارتحا و  رد  ناـنآ  دـیراد  تسود  زین  دوخ  امـش  هک  هنوگ  ناـمه  دـینکراتفر ,
لاعتم دـنوادخ  مداد ـ .  یم  يرترب  ار  ناـنز  مهد ,  يرترب  ار  یکی  نم  دوب  رارق  رگا  دـیهن , يربارب  اـه  نآ  ناـیمدوخ  نادـنزرف  يز بـه  چـیـ

دید ار  يدرم  (ص )  اد لو خـ ـ ـسر ع :)   ) ما عـلـی ـ ما اه ـ . نآ  ندیـسوب  رد  یتح  دینک , لمع  ناسکی  دوخ  نادـنزرف  نایم  هک  دراد  تسود 
 , مسق ادخ  هب  ـر(ع :)  قا ما بـ ـ ما یتشاذگن ـ . ؟  يربارب  ود  نآ  نایم  ارچ  دومرف : دیسوبن  ار  يرگید  دیسوب و  ار  یکی  تشاد و  دنزرف  ود  هک 
هب وا  زا  يدایز  ینادردـقو  منک  یم  شتبحم  یلیخ  مناش و  میوناز مـی نـ يور  ار  وا  منک و  یم  تاشامم  منادـنزرف  زا  یکی  اب  هاـگ  نم  هک 

رگید وا و  دـنزگ  زا  ار  یکی  نیا  هک  منک  یم  نآ  يارب  اراهراک  نیا  اما  دـشاب  یم  مرگید  ـد  نزر اب فـ قح  هک  یتروص  رد  مروآ ,  یم  لمع 
داد یـشاداپ  نم  هب  مردـپ  ریـشب : نب  نامعن  دـندرک ـ . وا  اب  فسوی  ناردارب  هک  دـننکب  ار  يراک  نامه  وا  اب  اداـبم  اـت  مراد ,  هگن  منادـنزرف 

تفر و ربمایپ  تمدخ  مردپ  يریگبدهاش  راک  نیا  رب  ار  ـبـر(ص )  ما نیا کـه پـیـ رگم  موش  یمن  یـضار  تفگ :  هحاور  رتخد  هرمع  مردام 
: دو ـ مر فـ (ص )  ربمایپ مریگب  هاوگ  ار  امـش  هک  تسا  هدرک  رما  نم  هب  شردامو  ما  هداد  یـشاداپ  هرمع  مر  ـ ـس دنزرف هـمـ هب  نم  درک : ضرع 

یب رب  نم  دینک  راتفر  تلادع  هب  ناتنادنزرف  نایم  دیـسرتب و  ادخ  زا  دومرف : هن  درک : ضرع  يا ؟  هداد  یـشاداپ  نینچ  تنادـنزر  بـه هـمـه فـ
 . مهد یمن  تداهش  یتلادع 

. ردام ردپ و  هب  ندرک  یکین  هب  قیوشت 

هب را تـو  رد کـنـ ود , ره  ای  ود  نآ  زا  یکی  رگا  دـینک  یکین  ردام  ردـپ و  هب  دـیتسرپم و  ار  وا  زج  هک  درک  ررقم  وت  راـگدرورپ  و   :. )) نآرق
لاب ینابرهم ,  رس  زا  يوگ و  نخس  یگ  ـتـ ـس ـ یا ـ ـش هب  اه  نآ  اب  نکم و  شاخرپ  نانآ  هب  وگم و  فا  یتح )   ) اه نآ  هب  دندیـسر , يدنملاس 

هب خساپ  رد  (ص ـ )  ادخ ربمای  پـ دندرورپ ـ .)) يدرخ  رد  ارم  هک  نانچ  نک ,  تمحر  ار  ود  نآ  اراگدرورپ , وگب : رتسگب و  نانآ  رب  ینتورف 
یکین ردام  ردپ و  هب  و   )) هیآ هرا  ـ برد ع ـ )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دنتـسه ـ . وت  خزود  تشهب و  ود  نآ  ناشنادنزرف : ـ  رب  ردام  ردپ و  قحزا  لاؤس 

زا دننک و  راهظا  دنراد  زاین  ار  هچ  نآ  دنوش  روبجم  هک  یهدن  هزاجا  ینک و  يراتفر  ـ شو نانآ خـ اب  هک  تسا  نیا  ندرک ,  یکین  دینک : ـ ))
هک ره  (ص :)  ادخ ربمایپ  زاس ـ .) فرطرب  ار  نآ  دنوش  دوخ  زاین  راهظا  هب  روبجم  هک  نآزا  شیپ  هکلب   ) دنشاب زاین  یب  هچرگا  دنهاوخب , وت 

ردـپ و هب  یکین  ع :)   ) یلع ماما  دروآ ـ . اج  هب  محر  هلـص  دـنک و  یکین  شردام  وردـپ  هب  دوش , دایز  شیزور  زارد و  شرمع  دراد  شوخ 
, دیشاب راتفرشوخ  ناتناردپ  اب  ع :)   ) قداص ماما  تسا ـ .  هفیظو  نیرتگرزب  ردام , ردپ و  هب  یکین  تساه ـ .  تلصخ  نیرتدنمجرا  زا  ردام ,

: ـ  لاعتم يادخ  دزن  اهراک  نیرتبوبحم  زا  دوعـسم  نبا  لاؤس  هب  خساپ  رد  (ص ـ )  ادـخ ربمای  پـ دـننک ـ . يراتفرـشوخ  امـش  اب  ناتنادـنزرف  ات 
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اب ات  ما  هدـمآ  درک : ضرع  دـمآ و  (ص )  ادـخ لوسر  دزن  يدرم  ردام ـ . ردـپ و  هب  یکین  دومرف : هچ ؟  سپـس  مدرک :  ضرع  تقو  هب  زامن 
ار اه  نآ  درگرب و  ناـنآ  دزن  دومرف : (ص )  ربمایپدـندرک یم  هیرگ  مرداـم  رد و  مد پـ ـ مآ یتقو مـی  اـما  مهد  تعیب  تسد  ترجه  رب  اـمش 

اـشوخ دنک , یکین  شردام  ردپ و  هب  هک  ره  (ص :)  ادخ ربمایپ  يدرک ـ .  ناشنایرگ   ( تندمآ اب   ) هک هنوگ  نامه  زاس  نادنخ  لاحـشوخ و 
هداد نامرف  ردام  ردـپ و  دوخ و  زا  يرازگـساپس  هب  لجوزع  دـنوادخ  (ع :)  اضر ما  ـ ما تسا ـ .  هدرک  دایز  ار  شرمع  دـنوادخ  شلاـح ,  هب 
دزن (ص )  ادخ لوسر  یعا  ـ ضر ـر  هاو خـ تسا ـ .  هدرکن  يرازگساپس  دنوادخ  زا  دنکن , يرازگـساپس  شردام  ردپ و  زا  هک  ره  سپ  تسا 

درکن وا  اب  درک  شرهاوخاب  هک  ار  يراتفر  ربمایپ  اما  دمآ  وا  ردار  دش سـپـس بـ لئاق  يدایز  مارتحا  وا  هب  تبـسن  ربمایپ  دمآ و  ترـضح  نآ 
شردپ هب  وا  زا  رتشیب  شرهاوخ  نوچ  دومرف : ترـضح  دـیدرکن ؟ تسا  درم  کی  هک  وا  اب  دـیدرک  شرهاوخ  اب  هک  ار  يراتفر  دـش : ضرع 

رد (ع ـ )  داجس ماما  ردپ ـ . يدونشخان  رد  ادخ  يدونـشخان  تسا و  ردپ  يدونـشخرد  ادخ  يدونـشخ  (ص :)  ادخ ربمایپ  درک ـ . یم  یکین 
کی لثم  نانآ  اب  محریب و  ناطلس  زا  ندیـسرت  ـنـد  نا مـ مسرتب ,  مردام  ردپ و  زا  هک  نادرگ  نانچ  ارم  ایادخ , راب  دوخ : ـ  نیدلاو  يارب  اعد 

رایـسب صخـش  هک  هد  رارق  یباوخزا  رت  شخبتذل  مناگدید  يارب  ار  نانآ  هب  میراکو  يرادربنامرف و نـیـکـ مشاب و  راتفرـشوخ  نابرهم  ردام 
دوخ هاوخلد  رب  ار  نانآ  هاوخلد  ات  دشون , یم  ماک  هنـشت  هک  یبآ  ندیـشون  زا  رتاراوگ  ما  هنیـس  يارب  درب و  یم  نآ  زا  هتفرگ  باوخ  هتـسخ 

 . منیزگرب

. دنشاب دب  دنچرهردام  ردپ و  هب  یکین  هب  بیغرت 

شبحاص هب  تناما  ندنادرگرب  تسا :  هدادن  تفلاخم  هزاجا  اه  نآ  زا  کی  چیه  هرابرد  لجوزعدنوادخ  هک  تسا  زیچ  هس  (ع :)  رقاب ماما   ـ
یـا  ) نـیـکـی ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دب ـ . ای  دنـشاب  کین  ردام  ردپ و  هب  تعاطا )  ای   ) یکین دـب و  کین و  اب  دـهع  هب  يافو  دـبای , دـشاب  کین 
رد اریز  نکن ,  تعاطا  يرگید  سک  چیه  زا  نانآ و  زا  تیصعم ,  راک  رد  دندوب , كرشم  رگا  اما  تسا ,  بجاو  ردام  ردپ و  هب  تعا )  ـ طا

كرـشم هچ  رگا  تسا  بجاو  ردام  ردـپ و  هب  تعاطا )  ای   ) یکین (ع :)  اضر ماما  درک ـ . دـیابن  تعاطا  یقولخم  چـیه  زا  قلاـخ ,  تیـصعم 
اب دومرف : دوب , هعیش )   ) نافلاخم زا  شردپ  هک  يدر  بـه مـ ع ,)   ) قدا ما صـ ـ ما درک ـ . تعاطا  دیابن  نانآ  زا  قلاخ  تیـصعم  رد  یلو  دنـشاب ,

 . ینک یم  يراتفرشوخ  ام  رادتسود  ناناملسم  اب  هک  هنوگ  نامه  نک ,  يراتفرشوخ  نانآ 

. اه نآ  گرم  زا  دعبردام  ردپ و  هب  ندرک  یکین  هب  بیغرت 

رد دـنک ـ . یکین  نانآ  هب  دوخ  ردام  ردـپ و  تشذـگ  رد  زا  دـعب  هک  تسا  يدرم  تمایق ,  زوررد  ناراکوکین  ياقآ  (ص :)  ادـخ رب  ـ ما پـیـ  ـ
هداوناخ دنداد  روت  ـ سد ـر  گا حـتـی )   ) نک و یکین  هدرم ,  ای  دنـشاب  هدنز  اه , نآ  هب  رب و  نامرف  ار  تردام  رد و  پـ يدر : ـ  شرا بـه مـ سـفـ

نامز رد  هدـنب  هک  تسه  تقو  کـی  (ع :)  رقاـب ماـما  تسا ـ .  ناـمیا  زا  یئزج  نیا  هک  اریز  نکب ,  ار  راـک  نیا  ینک ,  اـهرار  تا  ییاراد  و 
یم شزرمآ  بلط  ناشیارب  هن  دزادرپ و  یمار  نانآ  یهدب  هن  دنریم  یم  یت  ـ قو ـا  ما تسا ,  راکوکین  نانآ  هب  تبـسن  دوخ  ردام  ردپ و  تایح 

فلخان و دوخ  ردام  ردپ و  تایح  نامز  رد  هدنب  هک  تسه  مه  تقو  کی  دنک و  یم  دادملق  نامرفان  ار  وا  دنوادخ  تروص  نیا  رد  دـنک ,
دنوادخ اذل  دـبلط  یم  شزرمآ  ناشیا  يارب  دزادرپ و  یم  ار  اه  نآ  ياه  یهدـب  دـندرم  یتقو  اما  , دـنک یمن  یکین  نانآ  هب  تسا و  نامرفان 

یکین هدرم ,  ای  دنـشاب  هدـنز  شردام ,  ردـپ و  هب  امـش  زا  یکی  هک  دراد  یعنام  هچ  ع :)   ) قداص ماما  دـسیون ـ . یم  راکوکینار  وا  لجوزع 
ات در , هزور بـگـیـ اه  نآ  فرط  زا  درازگب و  جـح  اـه  نآ  فرط  زا  دـهدب , هقدـص  اـه  نآ  بناـج  زا  دـناوخب , زاـمن  اـه  نآ  فرط  زا  دـنک 
ریخ وا  هلص  يراکوکین و  هطـساو  هب  لجوزع  دنوادخ  دوش و  روظنم  باوث  شدوخ  يارب  هزادنا  نامه  هب  مه  دسرب و  اه  نآ  هب  مه  شباوث 

 , يرآ اه : ـ  نآ  توف  زا  دعب  ردام  ردـپ و  هب  ندرک  یکینزا  لاؤس  هب  خـساپ  رد  (ص ـ )  ادـخ رب  ـ ما پـیـ دـیازفیب ـ . شیارب  یناوارف  تکرب  و 
ناشیوخ اب  ندرک  محر  هلـص  اه و  نآ  گرم  زا  دـعب  ناشیاه  تیـصو  ندرک  ارجاو  ناشیارب  نتـساوخ  شزرمآ  نآ هـا , يار  ندر بـ اعد کـ
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. اه نآ  ناتسود  هب  نتشاذگ  مارتحا  و  اه , نآ 

 . تسا ناردام  ياپ  ریز  تشهب 

امرف یـشرافس  ارم  اراـگدرورپ , درک : ضرع  نارمع  نب  یـسو  مـ ـر(ع :)  قا ما بـ ـ ما تسا ـ .  نارداـم  ياـپریز   , تـشهب (ص :)  ادـخ ربماـیپ   ـ
ـ  منک شرافـس مـی  مدوخ  هرابرد  ار  وت  دومرف : امرف  یـشرافس  ارم  , اراگدرورپ درک : ضرع  منک  یم  شرافـس  مدوخ  هراـبرد  ار  وت  دومرف :

: درک ضرع  من  شرا مـی کـ ـفـ ـس تردا  هراـبرد مـ ار  وت  دومرف :  اـمرف  یـشرافس  ارم  اراـگدرورپ , : درک ضرع  دومرف  راـب  هس  ار  هلمج  نیا 
ار وت  دومرفامرف : یشرافس  ارم  اراگدرورپ , درک : ضرع  شرا مـی کـنـم  ـفـ ـس تردام  هرابرد  ار  وت  دومرف : امرف  یـشرافسارم  اراگدرورپ ,

یکین یـسک  هچ  هب  ادخ , لوسر  يا  درک : ضرع  دمآ و   ( (ص ربمایپ تمدخ  يدرم  ع :)   ) قداص ماما  منک ـ .  یم  شرافـس  تردپ  هرابرد 
تردام هب  دومرف : یسک ؟  هچ  هب  وا  زا  دعب  درک : ضرع  تردام  هب  دومرف : یسک ؟  هچ  هب  سپـس  درک : ضرع  تردا  بـه مـ دو : ـ مر فـ منک ؟ 

ییاج رد  ار  وت  وا  ینادب  هک  تسا  نیا  , وت رب  تردام  قح  اما  و  (ع :)  دا ما سـجـ ـ ما تردپ ـ .  هب  دومرف : یـسک ؟  هچ  هب  سپـس  درک : ضرع 
مامت ار بـا  وت  دهد و  یمن  يرگید  هب  يدحا  هک  داد  وت  هب  نآ  شلد  هویمزا  دنک و  یمن  لمح  ار  يرگید  سک  چـیه  هک  تسا  هدرک  لمح 
هنهرب دوخ  دنک و  باریس  ار  وت  اما  ـد , شا هنشت بـ دوخ  یشاب و  ریـس  وت  اما  دشاب , هنـسرگ  دوخ  هکداد  یمن  یتیمها  درک و  ظفح  شیاضعا 

امرـس امرگزا و  دزاس و  مارح  دوخ  رب  ار  باوخ  وت  رطاخ  هب  دنکفا و  هیا  ـ ـس ار  وت  اما  دشاب , باتفآ  ریز  رد  دوخ  دناشوپبار و  وت  اما  دـشاب ,
ـ .  ییآ یمن  رب  وا  ینادردـق  سپزا  یهلا ,  قیفوت  کـمک و  اـب  زج  وت  نیا ,  رباـنب  دـهدن  تسد  زا  دـشاب و  هتـشاد  ار  وـت  اـت  دراد , تهاـگن 
یم ار  شنادـنف  ـ ـسو مدـید کـه گـ ار  یناوج  میدـش  فرـشم  يا  هرد  رب  میدوب و  یهوک  يور   ( (ص ادـخ لوـسر  اـب  اـم  باـطخ :  نبرم  عـ

؟ دـش یم  فر  ـ ـص اد  هار خـ رد  وا  ـی  ناو شا جـ کـ ـت ,  ـسا یناوج  بجع  ادـخ , لوسر  يا  مدرک :  ضرع  تفرگارم  وا  ییاـنرب  دـینارچ و 
ایآ ناوج ,  يا  دومرفو : دز  ادـص  ار  ناوج  نآ  ربمایپ  ینادـن  وت  دـشا و  اد بـ يا خـ هار هـ زا  یهار  رد  دـیاش  رمع , يا  دومرف : (ص )  ربماـیپ

شاب هتشاد  ار  وا  دومرف : (ص )  ربمایپ مردام  درک : ضرع  یسک ؟  هچ  دومرف : يرآ  درک : ضرع  یهدب ؟  ار  وا  یجر  وت خـ هک  تسه  یسک 
: ـ  دـش یم  وا  عنام  شردام  اما  دـنک  تکرـش  داهج  رد  تساوخ  یم  هک  يدرم  هب  (ص ـ )  ادـخ ربماـیپ  تسوا ـ .  ياـپ  شیپ  تشهب  اریز  , 

ـ .  يروآ یم  تسد  هب  داهج  رد  تکرش  اب  هک  يراد  ار  يرجا  نامه  دننام  وا  دزن  رد  ندوب  اب  نامب ,  تردام  شیپ 
يراد ؟  يردام  ایآ  تساوخ : ـ  رظن  داهج  رد  ـت  کر يار شـ تر بـ نآ حـضـ زا  يدر کـه  بـه مـ

تیاور مکاحو  دوخ  ظفل  اب  یئاسن  هجام و  نبا  ار  ثیدـح  نیا  تسوا  ياپ  شیپ  تشهب  اریز  شاـب ,  وا  اـب  سپ ,  دومرف : يرآ  : درک ضرع 
تسا .  تسرد  شدنس  تسا :  هتفگ  مکاح  دنا و  هدرک 

هرابرد اـت  مدـمآ  (ص )  ربماـی تمدـخ پـ  : تفگ درم  نآ  تسا :  نینچ  وا  تراـبع  هدرک و  تیاور  وکین  يدنـس  هلـسلس  اـب  ار  نآ  ـی  نار طـبـ
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نامب نانآ  شیپ  دومرف : يرآ  مدرک :  ضرع  دنا ؟ هدنز  تردام  ردپایآ و  دومرف : (ص )  ربمایپ منک  یهاوخ  رظن  ناشیا  زا  داهج  رد  تکرش 
نب ۀـثراح  دـنتفگ : تسیک ؟  نیا  مدیـسرپ :  مدینـش  ار  ییراق  يادـص  هاگان  هک  مدوب  تشهب  رد  تسا ـ .  ود  نآ  ياـهاپ  ریز  تشهب  اریز  , 

مدرم نیرتراکوکینوا  رداـم ) ردـپ و  هب   ) یکین هجیتن  تسا  نیا  رداـم ) ردـپ و  هب   ) یکین هجیتن  تسا  نیا  دومرف : (ص )  ادـخ لوسر  ناـمعن 
یگدنز نم  اب  مردام  متفر  هنیدم  رد  دوخ  لزنم  هب  ع )   ) قداص ماما  روضح  زا  تقورید  یبش  مزهم :  نب  می  ـ هار ـ با دوب ـ . شردام  هب  تبـسن 

ع  ) قداص ترضح  تمدخ  مدناو و  ار خـ زا  صـبـح کـه شـد نـمـ مدرک .  يدنت  وا  هب  تبسن  نم  دش و  ییوگم  وگب  وا  نم و  نایم  درک  یم 
وا مکـش  هک  یناد  یمن  رگم  يدرک ؟  ییوگتـشرد  تردام  هب  بشید  ارچ  مزهم ,  ابا  يا  دومرف : هب مـن  همدقم  یب  مدش  دراو  نوچ  متفر  ( 
؟  يدیشون یم  نآ  زا  هک  دوب  یفرظ  شناتسپ  يدونغ و  یم  نآ  رد  هک  دوب  يا  هراوهگ  شنماد  يدوب و  هتفرگ  مارآ  نآرد  دو کـه  یلزنم بـ
ایآ مشاب  هدرکن  هک  تسین  یتشز  راک  چیه  درک : ضرع  (ص )  ادخ لوسر  هب  يدرم  نکم ـ .  یتشرد  وا  اب  سپ  دومرف : ارچ  مدرک :  ضرع 

یکین وا  هب  ورب و  دومرف : مردپ  مدرک :  ضرع  تسه ؟  هدنز  یـسک  تردام  ردـپ و  زا  ایآ  دومرف : دراد ؟ دوجو  میار  تشگزاب بـ هبوت و  هار 
. دوب یم  شردام  شاک  دومرف :  ( (ص ادخ لوسر  تفر ,  درم  نآ  یتقو  نک 

. ردام ردپ و  ندرزآ 

هب وت  رانکرد  ود , ره  ای  ود  نآ  زا  یکی  رگا  دـینک  ناـسحا  رداـم  ردـپ و  هب  دـیتسرپم و  ار  وا  زج  هک  درک  ررقم  تراـگدرورپ  و   :. )) نآرق
ـ )  ع  ) قدا ـ ـص ما  ـ ما يوگ ـ .))  نخـس  یگتـسیاش  هب  ناشیا  اب  نکم و  شاخرپ  نانآ  هب  وگم و  فا  یتح )   ) اه نآ  هب  دندیـسر , يدـنملاس 

اه نآ  ابدـندز  ار  وت  رگا  وگم و  فا  نانآ  هب  دـنتخاس , هدرزآ  گنتلد و  ار  وت  رگا  دندیـسر : ـ ))  يدـنملاس  هب  وتراـنک  رد   )) ـه یآ هرا  ـ برد
یب تشاد ,  غارـس  نآزا  رتمک  يزیچ  لجوزع  دنوادخ  رگا  تسا و  نتفگ  فا ))  , )) ردام ردپ و  هب  یمارتحا  یب  نیرتمک  نکم ـ .  شاخرپ 

نیرتمک نتفگ  فا  دومرف  یم  یهن  نآ  زا  امتح  تشاد ,  غارس  نتفگ   (( فا  )) زا رتمک  يزیچ  دنواد  ـر خـ گا درک ـ . یم  یهن  نآ  زا  نامگ 
زج ار  تهاگن  شاب : ـ ))  نتورف  راوخ و  نانآ  رباربرد  ینابره ,  يور مـ زا  و   )) ـه یآ هرا  ـ برد تسا ـ .  نیدـلاو  هب  تبـسن  یمارتحا  یب  هبترم 
ولج اه  نآ  زا  وشن و  دنلب  زین  اه  نآ  تسد  ور  نادرگم و  رتدنلب  اه  نآ  يادص  زا  ار  تیادـصو  نکم  هریخ  نانآ  هب  يزوسلد  رهم و  رـس  زا 

ع  ) مردپ دومرف : رقاب  ماما  دوب  هداد  هیکت  شردپ  تسد  هب  رسپ  تفر و  یم  هار  شرـسپ  اب  هک  دید  ار  يدرم  مردپ  ـر(ع :)  قا ما بـ ـ ما تفین ـ . 
ندرزآ نیرتمک  نیا  وگم : ـ )) فا  ود  نآ  هبو   )) هیآ ریـسفت  رد  تفگن ـ .  نخـس  وا  اب  دوب  هدنز  ات  هک  دش , تحاران  نادنچ  رـسپ  نآ  زا  ( 

نخـس یگتـسیاش  هب  ود  نآ  هب  و   )) هیآ هراـبرد  ع ـ )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما تسا ـ .  هدرک  مارح  ار  نآ  زا  رتـالاب  هچره  نآ و  دـنوادخ  هک  تـسا 
زا ـالاح  هدیـشخب و  يا  هناـخ  نم  هب  مردـپ  درک : ضرع  هک  يدرم  هـب  دزرماـیب ـ . ار  امـش  ادـخ  وـگب : دـندز , کـتک  ار  وـت  رگا  وـگب : ـ ))

دنلبوا يور  ار  تیادص  يدرک ,  همصاخم  وا  اب  رگا  اما  تسا  هدرک  يراک  دب  تردپ  دریگب : ـ  سپ  ار  نآدهاوخ  یم  هتـشگرب  شمیمـصت 
ار دوخ  ردام  ردپ و  ناسنا  هک  تسا  هریبک  ناهانگ  زا  (ص :)  ادخ ربمایپ  روایب ـ . نییاپ  ار  تیادص  وت  درک , دنلب  ار  شیادص  وا  رگا  نکن و 

دهد مانشد  ار  یسک  ردام  ای  دهد , مانشد  ار  يو  ردپ  الباقتم  مهوا  دهد و  مانشد  ار  یسک  ردپ  ناس  ـ نا تروص کـه )  نیا  هب  , ) دهد مانـشد 
. دیوگ مانشدار  يو  ردام  صخش  نآ  هجیتن  رد  و 

. ردام ردپ و  ینامرفان 

تسادخ و هب  ندیزرو  كرش  تمایق :  زور  رد  دنوادخ  دزن  هریبک  ناهانگ  نیرتگرزب  نمی : ـ  لها  هب  يا  هما  رد نـ (ص ـ )  اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
راکره دوش : یم  هتفگ  نامرفان  دـنزرف  هب  رداـم ـ . ردـپ و  یناـمرفان  ادـخ و  هار  رد  گـنج  نادـیم  زا  رارف  نمؤم و  ناـسنا  نتـشک  قحاـن  هب 
دنوادخ اریز  تسا ,  هریبک  ناهانگ  زا  نیدلاو  ـی  نا ـ مر ـ فا نـ ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما مزرمآ ـ .  یمن  ار  وت  نم  اما  نکب  یهاوخ  یم  هک  يدابع )  )

ردام ردـپ و  ینامرفان  دزاس  یم  راتو  هریت  ار  اضف  هک  یناهانگ  هلمج )  زا  ( ـ .  تسا هداد  رارق  تخبدـب  رگنایـصعار  ناـمرفان  دـنزرف  لاـعتم 
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يارب تسادنزرف  غاد  ردام , ردپ و  ینامرفان  دـناشک ـ . یم  تلذ  هب  دراد و  یپ  رد  یتسدـگنت  نیدـلاو ,  ینامرفان  ع :)   ) يداه ماما  تسا ـ . 
یلاسگرزب رد  وا  ینا  ـ مر ـ فا بـه نـ ـی ,  لا ـ سدر رد خـ شرد  ـد بـر پـ نزر ـی فـ خا گـسـتـ ع :)   ) ير ـکـ ـس ما عـ ـ ما تسا ـ .  هدیدن  غاد  هک  یـسک 

هک تسا  را  ود کـ (ص :)  اد ـبـر خـ ما پـیـ دوش ـ . یم  رقف  هب  التبم  دنک , نیرفن  ار  دوخدـنزرف  هک  يدرم  ره  ع :)   ) قداص ماما  دـماجنا ـ . یم 
نی زا  ار  ردام  وردپ  ینامرفان  دنواد  خـ ـا(ع :)  ـضر ما  ـ ما نیدلاو ـ .  ینامرفان  ندرک و  يدعت  دـهد : یم  ار  شرفیک  ایند  نیمه  رد  دـنوادخ 

زا تمعن و  یساپسان  ردام و  ردپ و  هب  یمارتحا  یب  لجوزعدنوادخ و  تعاط  قی  ـ فو نداد تـ تسد  زا  بجوم  هک  تسا  هدومرف  مارح  تهج 
ردام ردپ و  هب  ددرگ کـه  یم  ببـس  نیدـلاو  ینامرفان  اریز  دوش , یم  نآ  ندـش  عطق  لسن و  ندـش  مک  يرازگـساپس و  رکـش و  نتفر  نیب 
تبغر یب  دنزرف  نتـشاد  هبردام  ردپ و  ددر , يدنواشیوخ قـطـع گـ ياهدنویپ  دوشن , هتخانـش  اه  نآ  قوقح  قح و  دوشن , هتـشاذگ  مارتحا 

. دنزاس اهر  ار  وا  تیبرت  راک  زین  نانآ  , ردام ردپ و  زا  دنزرف  ندربن  نامرف  ندرکن و  یکین  تلع  هب  دنوش و 

. ردام ردپ و  ینامرفان  هلمج  زا 

متـسوا هب  هک  دوخ  ردام  ردـپ و  ـه بـه  کر هـ دـنک ـ . هاگن  هریخ  نانآ  هب  ناسنا  هک  تسا ,  نیدـلاو  ینامرفان  هلمج  زا  و  ع :)   ) قداـص ماـما   ـ
نانآ دنک , نیگهودنا  ار  دوخردام  ردپ و  هک  ره  (ص :)  ادخ ربمایپ  دریذپن ـ . وا  زا  يزامن  چیه  دنوادخ  دـنک , هاگن  هنازوت  هنیک  دـنا  هدرک 

دشکب و ار  دوخ  نیدلاو  زا  یکی  صخـش  هک  نیا  ات  تسا ,  ییمارتحا  یب  ردامو  ردـپ  هب  یمارتحا  یب  ره  تسد  الاب  تسا ـ .  هدرک  قاع  ار 
 . تسین یقوقع  نآ  تسد  الابرگید  درک  نینچ  نوچ 

. دنزرف رب  ردپ  قح 

ره رد  ادخ , تیـصعم  رد  زج  هب  هک  تسا  نیا  دنزرف  رب  ردپ  قح  یقح  دنزرف  رب  ار  ردپ  تسا و  یقح  ردپ  رب  ار  دـنزرف  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
, دورن هار  وا  زا  رتولج  دنزنادص , مسا  هب  ار  وا  شدنزرف : ـ  رب  ردپ  قحزا  لاؤس  هب  خساپ  رد  (ص ـ )  ادـخ ربمایپ  دـنک ـ . تعاطا  وا  زا  يرما 

عوشخ شربارب  رد  ردـپ , مشخ  ماـگنه  رد  هک  تسا  نیا  شدـنزرف ,  رب  ردـپ  قوـقح  هلمج  زا  درخن ـ . مانـشد  شیارب  دنیـشنن و  وا  زا  شیپ 
یم یهن  ـر و  ما وا  هچره بـه  رد  دـشاب , نانآ  رازگرکـش  لاح  همه  رد  تسا :  قح  هسدـنزرف  رب  ار  رداـم  ردـپ و  ع :)   ) قداـص ماـما  دـنک ـ .

تسا نیا  تردپ ,  قح  اما  (ع :)  دا ـجـ ـس ما  ـ ما دشاب ـ . نانآ  هاوخریخ  راکـشآ  ناهن و  رد  دنک و  ناشتعاطا  , ادخ تیـصعم  رد  زج  هب  دننک ,
اشنم و هک  نادـب  يدـیددوخ  رد  هک  يدـنیاشوخ  تلـصخ  ره  سپ  يدوب ,  مه نـ وت  دوبن  وا  رگا  اریز  تسوت ,  هشیر  لـصا و  وا  ینادـب  هک 

 . هّللاب الا  ةوق  شاب و ال  رازگساپس  تردپ  زا  تمعن  نآ  يارب  ياتسب و  ار  ادخ  نیاربانب ,  دشاب  یم  تردپ  وت  دوجو  رد  تمعن  نآ  هشیر 

 . تسا شردپ  نآ  زا  وا  ییاراد  دنزرف و 

ـ . دیتسه تردپ  نآ  زا  تییاراد  تدوخ و  دومرف : دوب , هدمآ  تیاکش  هب  ترـضح  نآ  دزن  دوخردپ  زا  هک  يدرم  هب  (ص ,)  ادخ رب  ـ ما پـیـ  ـ

ـ . دیتسه تردپ  نآ  زا  وت  لام  وت و  دومرف : ترـضح  دنک  دوخ  نآ  زا  ارم  لام  دهاوخ  یم  مردـپ  : درک ضرع  (ص )  ادـخ لوسر  هب  يدرم 
تردـپ نآ  زا  تییاراد  تدوـخ و  دوـمرف : (ص )  ربماـیپ تسا  هدرک  بصغ  ارم  ییاراد  مردـپ  : درک ضر  عـ (ص )  اد لو خـ ـ ـسر يدر بـه  مـ

یم الاح  دراد و  یلا  لام و عـیـ شدوخ  يارب  زین  مردـپ  مراد و  یلایع  لام و  دوخ  يارب  نم  درک : ضرع  (ص )  ربماـیپ هب  يدر  مـ دـیتسه ـ .
هک لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  ع ـ )   ) قداص ما  ـ ما دیتسه ـ . تردـپ  نآ  زا  تلاوما  مه  تدوخ و  مه  دومرف : ترـضحدریگب  ارم  لاوما  دـهاوخ 
دح رد  هک  یطرـش  هب  دوخ , هنازور  كاروخ  هزادنا  هب  دـناوت  یم  دوش , راچان  هاگره  تسا : ـ  لالح  ردـپ  يارب  دـنزرف  لام  زا  رادـقم  هچ 
نآ شیپ  ار  دوخ  ردـپ  یـصخش  یتـقو  هک  تسیچ  ادـخ  لوسر  هدوـمرف  سپ ,  مدرک :  ضر  عـ ـد : یو يوار مـی گـ درادرب  , دـشابن فارـسا 

شیپ ار  دوخ  ردـپ  وا  دومرف : ع )   ) ماـما دـیتسه . ؟)) تردـپ  نآ  زا  تییاراد  تدوخ و  : )) دومرف ربماـیپ  دروآ , یهاوـخداد )  هب   ) ترـضح
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نآ هک  درک  ضرع  ادخ  لوسر  هب  شردپ  دـهد و  یمن  مردام  هی  ـ ثرا زاارم  قح  نم  ردـپ  نیا  ادـخ , لوسر  يا  تفگ :  دروآ و  (ص )  ربمایپ
يزیچ درم  نآ  و  دـیتسه ,)) تردـپ  نآ  زا  تییاراد  وت و  : )) دومرف (ص )  ادـخ لوـسر  هک  دو  ـ با نیا جـ رد  تسا  هدرک  دوـخ  وا و  جرخ  ار 

یم تشادزابدـنزرف  رطاخ  هب  ار  ردـپ  (ص )  ادـخ لوسر  ایآ  دوب ) هدرک  شدوخ  وا و  جرخ  ار  همه  نوچ  دـهدب  شرـسپ  کـه بـه   ) تشادـن
!. درک

. ردپ رب  دنزرف  قح 

ـ . دنکن وا  كاروخ  لالح  يزور  زج  دزومایب و  يزادنا  ریت  انـش و  داوس و  ار  وا  هک  تسا  نیا  شردپ  رب  دنزرف  قح  (ص :)  ادخ ـبـر  ما پـیـ  ـ
ربماـیپ دزوماـیب ـ . وا  هب  ار  نآرق  دـنک و  تیبرت  وکین  ار  وا  دراذـگب , وا  يور  وـکین  ماـن  هک  تسا  نیا  ردـپ  رب  دـنزرف  قـح  ع :)   ) یلع ماـما 

وا هب  داوس ) ای   ) نآرق و  دهد , نز  ار  وا  دش , غلاب  تقو  ره  دنک , باختنا  شیارب  وکین  مان  هک  تسا  نیا  شردـپ  رب  دـنزرف  قح  (ص :)  ادـخ
غولب نس  هب  هاگ  ره  دزومایب و  وا  هب  داوس  دـنک , باـختنا  شیارب  بوخ  مسا  تسا :  زیچ  هس  شردـپ  رب  دـنزرف  قوقح  هلمج  زا  دزوماـیب ـ .

هب یبوخ  هفرح  لغش و  ینک و  شتیبرت  بوخ  يراذگب و  وا  رب  وکین  مان  : ـ  دنزرف زا حـق  لاؤ  ـخ بـه سـ سا رد پـ دهد ـ . رـسمهار  وا  دیـسر ,
رد دـهن و  وا  رب  ییوکین  مان  دـنک , باختنا  شیارب  یبوخ  رداـم  دراد : شردـپ  ندرگرب  قح  هس  دـنزرف  ع :)   ) قداـص ماـما  يزوماـیب ـ .  وا 
قح دنک ـ . تیبرت  وکین  ار  وا  و  دنک , باختنا  شیارب  یبوخ  مان  هک  تسا  نیاردـپ  رب  دـنزرف  قح  (ص :)  ادـخ ربمای  پـ دـشوکب ـ . وا  تیبرت 

جاودزا نس  هب  شدنزرف  هک  ره  دنک ـ . شتیبرت  بوخ  دزومایب و  وا  هب  یبوخ  هفرح  دهنب و  وا  رب  بوخ  مان  هک  تسا  نیا  شردـپ  رب  دـنزرف 
اد خـ تسوا ـ .  ندرگ  هب  شهانگ  دـنز , رـس  ییاطخ  دـنزرف  نآ  زا  دـهدن و  دـهد و  رـسمه  ار  وا  هک  دـشاب  هتـشاد  یلاـم  ییاـناوت  ودـسرب 

هاگرد هب  درذگ و  رد  وا  ياطخ  هانگ و  زا  هک  هنوگ  نیدب  دناسر , يرای  دوخ  هب  ندرک  یکین  رب  ار  شدـنزرف  هک  ار  یـسک  دـنک  ـمـت  حر
هب درم  یکین  ع :)   ) قداص ماما  دنک ـ . کمک  دوخ  هب  ندرک  یکین  رب  ار  شدنزرف  هک  ار  يردپ  دنک  تمحر  ادخ  دنک ـ . اعد  شیاربادـخ 
زا اه  نآ  درک : ضرع  تردام ,  ردپ و  هب  منک : ـ ؟  یکین  هک  هب  درک : ضرع  هک  يدر  بـه مـ شردامو ـ .  ردـپ  هب  تسوا  یکین  شدـنزرف , 

 . نک یکین  تدنزرف  هب  دومرف : دنا  هتفر  ایند 

. دنزرف تیبرت 

: دـینک تیبرت  تلـصخ  هس  رب  ار  دوخ  نادـنزرف  دـینک ـ . تیبرت  رتوکین  ار  اه  نآ  دـیراذگب و  مارتحادوخ  نادـنزرف  هب  (ص :)  ادـخ ربمایپ   ـ
. دیشخبن وکین  تیبرت  زا  رتهب  يزیچ  دوخ  دنزرف  هب  يردپ  چیه  ندناوخ ـ .  نآرق  وا و  تیب  لها  نتـشاد  تسود  ناتربمایپ ,  نتـشاد  تسود 

 (: ع  ) قدا ـ ـص ما  ـ ما تسا ـ .  هدادن  دوخدنزرف  هب  بدا  زا  رت  شزرا  اب  یثرا  يردـپ  چـیه  تسا :  هدـمآ  ترـضح  نآ  زا  رگید  يرب  رد خـ و 
نادـنزرف ع :)   ) یلع ماما  دزادرپب ـ . مارح  لالح و  شزومآ  هب  لاس  تفه  دزومایب و  داوس  لاـس  تفه  دـنک , يزاـب  لاـس  تفه  دـیاب  رـس  پـ

. دیزومایب ثیدح  دنور , نانآ  غارـس  هب  هئجرم  هک  نآ  زا  شیپ  , ار دوخ  ناناوجون  ع :)   ) قداص ماما  دیراداو ـ . شناد ,  نتخومآ  هب  ار  دوخ 
رب دوخ  يارآ  اب  هئجرم  دشخب و  ناشدوس  نآ  هطـساو  هب  دـنوادخ  هک  دـیزومایب  يزیچ  دوخ  ناکدوک  هب  ـش مـا  ناد زا  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما  ـ

ناکدوک هب  تسا ـ .  نمـشد  رب  نتفای  يزوریپ  بجوم  اریز  دیزومایب , يزادناریت  ار  دوخ  ناکدوک  (ص :)  ادـخ ربمایپ  دـنوشن ـ . هریچ  نانآ 
زامن ندـناوخن  يارب  یگلاس  هد  رد  دـیراد و  او  ندـناوخ  زامن  هب  یگلاس  تفه  رد  ار  دوخ  ناکدو  کـ دـیهد ـ . دای  يزادـناریت  انـش و  دوخ 

هد هب  هاگ  ره  دیهد و  دای  نانآ  هب  ار  زامن  , دندش هلاس  تفه  ناتنادنزرف  هاگ  ره  دـیزاس ـ . ادـج  مهزا  ار  ناشیاهرتسب  دـینک و  هیبنت  ار  نانآ 
زامن دوخ  ناکدوک  هب  ع :)   ) یلع ماما  دـیزاس ـ . ادـج  مه  زا  ار  ناشیاهرتسبو  دـینک  هیبنت  ار  اه  نآ  زامن  كرت  رطاخ  هب  دندیـسر , یگلاس 
تفه یتقوار  دوخ  ناکدوک  ام  ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دـینک ـ . هذـخاؤم  ار  نانآزامن  كرت )   ) يارب دندیـسر , غولب  نس  هب  نوچ  دـیهد و  دای 

یگنـشت و هاگ  ره  دـنریگب و  هزور  رتشیبای , رتمک و  ای  زور  فصن  دـنناوت , یم  هک  ار  زور  زا  رادـقم  ره  اـت  هک  مینک  یم  رما  دـندش , هلاـس 

دلج 14 ۀمکحلا  www.Ghaemiyeh.comنازیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 172زکرم  هحفص 144 

http://www.ghaemiyeh.com


ناتناکدوک یتقو  زین  امش  دنبایب و  ار  نآ  ناوت  دننک و  تداع  نتفرگ  هزور  هب  بیترت  نیدب  ات  دننک , را  ـطـ فا ـد  مآ بلاغ  نانآ  رب  یگنـسرگ 
ناش هزور  درک  هبلغ  نانآ  رب  یگنشت  هاگره  دنریگب و  هزور  دنناوت  یم  هک  ار  زور  زا  رادقم  ره  ات  هک  دیهد  روتسداه  نآ  هب  دندش  هلاس  هن 

هب دندش , هلاس  تف  یتقو هـ ار  ناتناکدوک  امش  مینک و  یم  رما  زامن  ندناوخ  هب  دندش  هلاس  جنپ  یتقو  ار  دوخ  ناکدو  مـا کـ دننک ـ . زاب  ار 
هزور دنناوت  یم  هک  ار  زور  زا  رادقم  ره  ات  هک  مینک  یم  رما  دندیـسر  یگلاس  تفه  نس  هب  یتقو  ار  نامناکدوک  ام  دیراداو  ندـناوخ  زامن 

راکتمدخ و لاس  تفه  تساقآ ,  لاس  تفه  دنزرف  (ص :)  ادخ ربمایپ  دنک ـ . یم  ادیپ  همادا  لبق  ثیدح  دننام  ثیدـح  نیا  هلابند  دـنریگب .
هنرگ بوخ و  هک  ( داد هجیتن  تتیبرت  و   ) يدوب یضار  يا  هدرک  وا  هب  هک  یکمک  زا  یگلاس  کی  تسیب و  ات  رگا  رایتسدو  ریزو  لاس  تفه 

 . يروذعمدنوادخ دزن  وا  هرابرد  وت  و  نک )  شیاهر  دوخ  لاح  هب  رگید  و   ) نزب وا  هناش  هب 

. دنزرف هب  یمارتحا  یب 

. دننک یمارتحا  یب  وا  هب  تبسن  دیابن  زین  نیدلاو  دنک , یمارتحا  یب  دوخ  نیدلاو  هب  تبسن  دیابندنزرف  هک  هنوگ  نامه  (ص :)  ادخ ربمای  پـ  ـ
دـشاب حلاص  دنزرف  هک  یتروص  رد  دوخ ـ  دنزرف  هب  دیابن  زین  ردام  ردپ و  دـنک , یمارتحا  یب  دوخ  نیدـلاو  هب  دـیابن  دـنزرف  هک  نانچم  هـ  ـ

 . تسا یقوقح  ردپ  رب  زین  ار  دنزرف  دراد , یقوقح  دنزرف  رب  ردپ  هک  نانچمه  دنراد ـ . اور  یتمرح  یب  ـ

 ((. تموکح  )) تیالو 1

. رمالا ولوا  نارادمامز 

يرما رد  هاگره  سپ ,  دـیرب  نامرف  زین  ار  دوخ  رما  يایلوا  ربمایپو و  دـینک  تعاطا  ار  ادـخ  دـیا , هدروآ  نامیا  هک  ینا  ـ ـس يا کـ  :. )) نآرق
رتماجرف کین  رتهب و  نیا  دیرادب , هضرع  وا  ربمایپ  ادخ و  باتک )   ) هب ار  نآ  , دیراد نامیا  نیـسپاو  زور  ادخ و  هب  رگا  دیتفای , رظن  فالتخا 
ناـبهگن ناـشیارب  ار  وت  اـم  دوش  نادرگیور  سکره  تسا و  هدرب  ناـمرف  ار  ادـخ  تقیقح ,  رد  درب , ناـمرف  ربماـیپ  زا  سک  هـر   ((. )) تسا

رد دنراد و  یم  اپ  رب  زامن  هک  یناسک  نامه  دنا , هدروآ  نامیا  هک  یناسک  تسوا و  ربمایپ  ادـخ و  تـنـهـا  ـمـا , ـش ـی  لو  ((. )) میا هداتـسرفن 
هدمآ نآ  زا  یتمـسق  رد  هدـش و  لقن  ع )   ) نانمؤم ریما  زا  لصفم  یثیدـح  یـسربط  جاجتحا  با  رد کـتـ دـنهد ـ .)) یم  تاکز  عوکر  لاح 
نانچ وا , نامرف  ناش  ـ نا ـ مر تسوا و فـ راک  اه  نآ  راک  نیاربانب ,  تخاس  يراج  دوخ  هدیزگرب  يانما  تسد  هب  ار  روما  یخرب  راک  و  تسا : 
اهنت , ام ـی شـ لو  )) ـه یآ هرا  ـ برد سا ,  ـن عـبـ با تسا ـ .))  هدرب  نامرف  ادخ  زا  تقیقح  رد  درب  نامرف  ربمایپ  زا  هک  ره  و  : )) دومرفدنوادخ هک 
نوچ يراصنا :  هّللادبع  نبر  ـ با جـ دش ـ . لزان  ع )   ) یلع هرابرد  هیآ  نیا  دیوگ : یم  دنا ,))  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  تسوا و  ربمایپ  ادخ و 

, درک لزان  (ص )  دـمحمدوخ ربمایپ  رب  ار  دـیرب )) نامرف  زی  دو نـ رما خـ يایلوا  ربمایپ و  زا  دـینک و  تعاطا  ار  ادـخ   )) هیآ لجوزع  دـنوادخ 
هتـسب دوخ  تعاطا  هب  ار  نانآ  زا  تعاطا  دنوادخ  هکرما  يایلوا  اما  تسا ,  مولعم  ام  يارب  وا  لوسر  ادخ و  ادـخ , لوسر  يا  مدرک :  ضرع 

نی ـ لوا دنتـسه  نم  زا  دعب  ناناملـسم  نایاوشیپ  نم و  نانیـشناج  نامه  نانآ  رباج , يا  دومرف : ـبـر(ص )  ما پـیـ دنتـسه . ؟ یناسک  هچ  تسا , 
فورعم رقاب  تارو بـه  ـ ترد نب عـلـی کـه  دمحم  دعب  نیسح ,  نب  یلع  دعب  نیـسح ,  دعب  نسح ,  سپـس  تسا ,  بلاط  یبا  نب  یلع  اه  نآ 

 , تسا قداص  دـمحم  نب  رفعج  وا  زا  سپ  ناسربوا  هب  ارم  مالـس  يدرک  شرادـید  هاگره  درک و  یهاوخ  كرد  ار  وا  رباـج  يا  وت  تسا و 
مه مانمه و  سپـس  یلع و  نب  نسح  دعب  دمحم , نب  یلع  دعب  یلع ,  نبدمحم  ها  نآ گـ ـی ,  ـسو یلع بـن مـ دعب  رفعج , نب  یـسوم  سپس 
هب مان  دنلب  دنوادخ  هک  تسا  ـی  ـس وا کـ یلع .  نب  نسح  دـنزرف  شناگدـنب ,  نایم  رد  وا  هدـنام  یقاب  ووا  نیمز  رد  ادـخ  تجح  نم ,  هینک 
هب هدیقع  رب  هک  یتبیغ  نانچ  دوش , یم  بیاغ  دوخ  ناتسود  نایع و  ـیـ شزا هک  یـسک  نامه  دنک , یم  حتف  ار  ملاع  برغ  قرـش و  يو  تسد 

, اد لو خـ ـ ـسر يا  مدر :  ضر کـ عـ ـد : یو ـر مـی گـ با جـ دشاب . هدومزآ  نامیا  هب  ار  شلد  دنوادخ  هک  یـسک  رگم  دـنامن  اجرب  اپ  وا  تماما 
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رد ناـنآ  تخیگنارب ,  يربماـیپ  هب  ارم  هک  ییادـخ  هب  يرآ ,  دومرف : دـنوش ؟ یمدـنم  هر  شدوجو بـهـ زا  نایعیـش  وا , تبی  نا غـ ـ مز رد  ـا  یآ
دنم هرهب  ربا  تشپ  دیشروخ  زا  مدرم  هک  هنوگ  نامه  دنریگ  یم  ینشور  شتیالو  رون  زا  دوش و  یم  دنم  هره  شدو بـ ـ جو زا  وا  تبیغ  نامز 

ـه مال عـ رادب . هدیشوپ  شلها ,  زا  زج  ار , نآ  زین  وت  سپ  تسوا  هدیشوپ  شناد  دنوادخ و  هتفهن  ياهزار  زا  بلطم  نیا  رباج , يا  دنوش  یم 
:. دـسیون یم  دراد , یمالـسا  هعماجرد  یعامتجا  طباور  نوماریپ  هک  يراتفگ  زا  مهدزناپ  لصف  رد  هیلع ـ  یلاـعت  هّللا  ناوضر  یئا ـ  ـبـ طا طـبـ

(ص ادخربمایپ تسد  هب  یمالسا  هعماج  ـر  ما ما  ـ مز ـن کـه  یا تسا . ؟  هنوگچ  وا  شور  تسا و  مالسا  رد  هعماج  هرادا  راد  هدهع  یسک  هچ 
دنوادخ دراد  حیرـصت  نادب  میرک  نآرق  هک  تسا  مـطـلـبـی  ـد , ـشا مزال مـی بـ ـب و  جاو مدر  رب مـ وا  زا  يوریپ  تعاطا و  هدش و  هدرپس  ( 
هدنایامن وت  هب  اد  نآ چـه خـ ساسا  رب  مدرم  نایم  ات  : )) دیامرف یم  و  (( دیرب نامرف  ربمایپ  زا  دینک و  تعاطا  ادخ  زا  و  : )) دـیامرف لاعتم مـی 

, دیراد تسود  ار  ادـخ  رگا  وگب : : )) دـیامرف یم  و  ـت ))  ـسا ناشدوخ  زا  رتراوازـس  نانمؤم  هب  ربمایپ  : )) دـیامرف یم  و  ینک ))  مکح  تسا 
نوؤش همه  ای  یخرب  نمـضتم  اه  نآ  زا  کیره  هک  یناوارف  تایآ  رگید  و  دشاب )) هتـشاد  تسود  ار  امـش  ادخ  ات  دـینک  يوریپ  نم  زا  سپ 

یفاک وحن  هب  هنیمز  نیا  رد  ار  رگـشهوژپ  فده  دناوت  مـطـلـبـی کـه مـی  دشاب . یم  یمالـسا  هعماج  رب  ربمایپ  یمومع  تیمکاح  تیالو و 
يدابع و نیناوق  قالخا و  باب  رد  هک  ار  یتایآ  عومجم  هاگ  نآ  دـنک و  هعلاطم  الماک  ار  (ص )  ربمایپ هریـس  هک  تسا  نیا  دزاـس  هدروآرب 

نیا عومجم  یـسررب  هعلاطم و  اریز  دـنارذگب , رظن  زا  تسا ,  هدـش  لزان  یعامتجا  نوؤش  طـباور و  رگید  هعماـج و  تسایـس  تـالماع و  مـ
یمن هلمج  ود  یکی  اب  هنرگ  دزاس و  نشورام  يارب  ار  ربمایپ  تیمکاح  تیالو و  عوضوم  هدـناسر و  دوصقم  هب  ار  ام  دـناوت  یم  هک  تساه 
موزل نمضتم  هک  یتایآ  مومع  هک  تسا  نیا  دنک , هجوت  نآ  هب  دیاب  رگشهوژپ  اج  نیا  رد  هک  يرگید  هتکن  تفای .  تسد  دوصقم  هب  ناوت 

هن تسا  نانمؤم  هماع  ناشنخس  يور  دنشاب , یم  اه  نیا  لاثما  صاصق و  دودح و  يارجا  داهج و  رما  هب  نتخادرپ  تاداب و  ـتـن عـ شاد ـا  پر بـ
امـش نایم  زا  دیاب  و  ((, )) دش بجاو  امـش  رب  هزور  ((, )) دینک قاف  ـ نا ادخ  هار  رد  و  ((, )) دـیراد اپرب  ار  زامن  و   : )) تایآ دـننام  ربمایپ  طقف 
ادـخ هار  رد  و  ((, )) دـینک داـهج  وا  هار  رد  و  ((, )) دـننک رکنم  زا  یهن  فورعم و  هبرما  دـنناوخ و  ارف  یبوـخ  ریخ و  هب  هک  دنـشاب  یهورگ 

ار قـطـع دزد  نز  درم و  تـسد  و  ((, )) دـینزب هناـیزات  دــص  ار  راـکانز  درم  نز و  زا  کـی  ره  ((, )) دــینکداهج تـسا  راوازــس  ناـنچ کـه 
دینز و گنچ  ادخ  نامـسیر  هب  یگمه  و  ((, )) ـد یراد اپ  هب  ار  تداهـش  ادخ  يارب  و   ((, )) تسا تایح  امـش  يارب  صاص  ـ قرد ((, )) کـنـیـد

یناربمایپ زین  وا  زا  شیپ  هک  يربمایپرگم  تسین  دمحم  و  ((, )) دیوشن هدنکار  نآ پـ رد  دیراد و  اپ  هب  ار  نید  هک  نیا  و  ((, )) دیوشن هدنکارپ 
دنوادخ هک  ادوز  دـنز و  یمنادـخ  هب  ینایز  زگره  دـنک  درگبقع  هک  ره  دـینک و  یم  درگبقع  دوش  هتـشک  ای  دریمب  رگا  ایآ  سپ  دـنا  هدوب 

یعامتجا شور  کی  نید  هک  دوش  یم  هدافت  ـ سا ـن هـا  یا عو  زا مـجـمـ لیبق .  نیا  زا  يرایسب  تایآ  رگید  و  دهد )) شاداپ  ار  نارازگساپس 
 , تسا هتساوخ  اه  نآ  همه  زا  ار  نید  نتشاد  اپرب  دشاب و  یمن  شناگدنب  رفک  هب  یـضار  هتـشاذگ و  مدرم  هدهع  رب  ار  نآ  دنوادخ  تسا و 

تیز و ير مـ ـگـ ید ـیـنـه بـر  مز نیا  رد  يدرف  چیه  تساه و  نآ  دوخ  هدهع  هب  نآ  هرادا  هدـش ,  لیکـشت  دارفا  عومجم  زا  هک   , عامتجا اریز 
زا ار , امـش  زا  يا  هدننک  لمع  چـیه  لم  مـن عـ : )) ـد یا ـ مر دـنوادخ مـی فـ تسا  ناسکی  نارگید  اب  زین  ربمایپ  ظاحل  نیا  زا  درادـن و  مدـقت 

يازجا یعیبط  ریثات  هک  هنوگ  نامه  دـنوادخ  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  هیآ  نیا  قالطا  منک ))  یمن  هابت  دـیرگیدکی , زا  همه  هک  نز ,  ای  درم 
ـع یا ار ضـ نآ  ـتـه و  فر هدیدان نـگـ ار  ریثات  نیا  زین  عیرشت  ظاحل  هب  هدرک ,  تاعارم   , نیوکت ملاع  رد  ار , ناش  هع  ـ ما رد جـ ـی  مال ـ سا هعماج 

يارب کین )   ) ماجرف دهد و  یم  دـهاوخب  هک  شناگدـنب  زا  سک  ره  هب  ار  نآ  تسادـخ ,  نآ  زا  نیمز  :)) دـیامرف یم  دـنوادخ  دـنک  یم  نـ
, دــشاب یم  رادروــخرب  تــیبرت  تیادــه و  توــعد و  زا  ـتـیـ ما زا  (ص )  اد لو خـ ـ ــسر ـت ,  ــس يز کـه هـ چـیـ تــسا .))  ناراــگزیهرپ 

نیمه هب  دـهد )) یم  ناشمیلعت  تمکح  باتک و  دزاس و  یم  هزیکاپ  ار  نانآ  دـناوخ و  یم  نانآ  رب  ار  وا  تا  ـ یآ : )) ـد یا ـ مر ـی فـ مد ـ نواد خـ
 . تسا هدـش  نییعت  دـنوادخ  بناج  زا  نانآ ,  يربهرو  ییاوشیپ  اه و  نآ  يورخا  يویند و  ياهراک  هرادا  روما و  هب  نتخادرپ  يارب  لـیلد , 
هک تسا  یها  ـ شدا ـت پـ مو شور حـکـ زا  ریغ  شور  نیا  هک  تسا  نیا  دنامب  هدیشوپ  رگشهوژپ  رظن  زا  ـد  یا ـن جـا نـبـ یا رد  مـطـلـبـی کـه 
رب دوخ  هاوخلد  هب  دنکب و  نانآ  اب  دهاوخب  راکره  هکدـناد  یم  وا  ناگدرب  نامالغ و  ار  ادـخ  ناگدـنب  هاشداپ و  يارب  یتمینغ  ار  ادـخ  لام 
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, دراد قرف  تسا ,  هدش  هداهن  يدام  يدنم  هرهب  هدولاش  رب  هک  هریغ  یـسارکومددننام و  یعامتجا  ـب  تا اب مـکـ نینچمه  دـنار  نامرف  ناشیا 
. دوش یم  اه  نآ  نایم  يدـننامه  هباشت و  هنوگ  ره  زا  عنام  هک  تسا  يراکـشآ  ياه  توافت  مالـسا  اب  اه  شورو  اـه  بتکم  نیا  ناـیم  اریز 

رامثتسا یشک و  هرهب  حوررا  ـ چا نـ هدش ,  انب  يدام  يدنم  هرهب  هیاپ  رب  عماوج  نیا  نوچ  هک  تسا  نیا  اه  توافت  نیا  نیرت  ـ گرز زا بـ یـکـی 
ناسنا هدارا  هرطیـس و  تحت  ار  رگید  ياه  ناسنا  یتح  يزیچره  هک  تسا  یناسنا  رابکتـسا  نامه  نیا  تسا و  هدش  هدیمد  اه  نآ  دبلاک  رد 

, دوش رجنم  وا  ياـهوزرآ  لاـمآ و  یناـسفن و  ياـهاوه  نیماـت  هب  دـناسربد و  ـ ـص ـن مـقـ یا ار کـه بـه  یهار  ره  دـهد و  یم  رارق  وا  لـمع  و 
ام هزورما  هدش و  رهاظ  یندم  هعماج  سابل  رد  زورما  هک  تسا  هتشذگ  راصعا  رد  یتنطلـس  دادبتـسا  نامه  تسرد  نیا  زیوجت مـی کـنـد و 

ـتـه شذ رد گـ تسا .  هدوب  هنوگ  نیمه  زین  هتـشذگ  رد  میتسه و  فیعـض  ياه  تلم  رب  يوق  للم  تازواجت  اه و  ییوگروز  اه و  ملظدهاش 
رب تساوخ  یم  هچره  تفرگ و  یم  دوخرا  ـتـیـ خا تحت  ار  هراچیب  فیعض و  مدرم  زیچ  همه  ارـسک  ای  رـصیق و  ای  نوعرف  مان  هب  یـک نـفـر 

همزال اهراک  نیا  هک  دوب  نیا  شا  هناهب  رذع و  دروایب , يرذع  دـنک و  هیجوت  ار  دوخ  لامعا  تساوخ  یم  مه  رگا  درک و  یم  لیمحت  نانآ 
غو اه حـق نـبـ تسایس  لامعا و  هنوگ  نیا  الوصا  هک  دوب  دقتعم  تسا و  تموکح  ياه  هیاپ  میکحت  ثعاب  رو و  حالـص کـشـ هب  تنطلس و 

يزورما ناوتان  ياه  تلم  دنموری و  يا نـ نایم مـلـت هـ یسایس  طباور  رد  رگا  نینچمه  دوب  وا  ریـشمش  مه  شلیلد  ـت و  ـسوا تدا  ـیـ ـس و 
هب دوخ  هتـشذگ  يدرف  لکـش  زا  اهتنم  دوش , یمرارکت  مه  هراومه  هدـش و  رارکت  نآ  ثداوح  خـیرات و  هک  میباـی  یم  رد  مینک ,  تقد  زین 

تساربم اهسوه  اوه و  نیا  زا  مالـسا  شور  نکیل  تسا  سوه  نامه  سوه  حور و  نامه  حور  اما  تسا  هتفای  رییغت  ینونک  یعامتجا  لکش 
هک تسا  نیا  اه  توا  ـن تـفـ یا زا  ـگـر  ید یـکـی  دـشاب . یم  شیاه  نامیپ  تاحوتف و  رد  (ص )  ربمایپ شورو  هریـس  مه  بلطم  نیا  لـیلد  و 

فالتخا و اریز  تسا ,  هدوبن  دوش  یم  داسف  هب  رجنم  هک  یتاق  تا طـبـ ـ فال ـتـ خازا یلاخ  یعامتجا  چیه  دهد  یم  ناشن  خـیرات  هک  اج  نآ  ات 
تا ـ عا ـتـمـ جا نیا  مزاول  زا  دـماجنا , یم  هعماج  رد  داسف  زورب  هب  ماجنارـس  هک  تیعقوم  ماقم و  تورثرد و  یعام  ـتـ جا تاـقبط  ینوگمهاـن 

درادن يراخت  ـ فاو ـت  یز ير و مـ ـ تر ير بـ ـگـ ید رب  کی  چیه  دنرگیدکی و  دـننامه  نآ  يازجا  هک  تسا  يا  هعماج  یمالـسا  هعماجاما  تسا 
هن دوش , یم  طوبرم  ناحبـس  دـنوادخ  هب  مه  اوقت  راک  تساوقت و  رد  تسایو ,  نآ گـ هب  یناسنا  هحیرق  هک  يرترب  كالم  توافت و  اـهنت  و 
ات میدینادرگ  هلیبق  هلیبق  هتسد و  هتسد  ار  امش  و  میدیرفآ ,  ینز  درم و  زا  ار  مـا شـمـا  مدر ,  يا مـ : )) ـد یا ـ مر لاعتم مـی فـ دنوادخ  مدرم  هب 

یشیپ رگیدکی  رب  اه  یبوخ  رد  : )) دیامرف یم  و  تسامـش ))  نیرتراگزیهرپ  ادخ  دزن  امـش  نیرتدنمجرا  تقیقح  رد  دیـسانشب  ار  رگیدکی 
گرزبو رادان  اراد و  درم , نز و  هدنب ,  دازآ و  سوئرم ,  سیئر و  رومام , ری و  ـ ما ربنامرف , هدنامرف و  یمالـسا  هعماج  رد   , نیاربانب دـیریگ ))

نیا لیلد  تسین و  یتاقبط  هلـصاف  یعامتجا  نوؤش  رد  دـنناسکی و  اـه  نآ  هراـبرد  نآ  يارجا  ینید و  نو  ـ نا ربارب قـ رد  یگمه  کـچوک  و 
مالسا رظن  زا  هیرجم  هوق  هک :  تسا  نیا  اه  توا  ـن تـفـ یا زا  ـگـر  ید یـکـی  داب . وا  رب  دورد  مالـس و  هک  تسا  مرکا  ربمایپ  هریـس  مه  بلطم 

هب تسا کـه  فظوم  هعماج  درف  ره  اریز  دریگ , یم  رب  رد  ار  هعماج  دارفا  همه  هکلب  تسین ,  یعامتجازیامت  صاخ و مـ هورگ  هتـسد و  کی 
واکجنک و هدنهوژپرب  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  ياه  توافت  اه , نیا  رب  هوالع  دنک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دناوخ و  ارفاه  یبوخ 
دـنتفر کـه رواـب  نیا  رب  ناناملـسم  روهمج  ربماـیپ , زا  دـعب  اـما  دوب  ربماـیپ  تاـیح  ناـمز  هب  طوبرم  اـه  نیا  هـمـه  تسین .  هدیـشوپ  وج  یپ 
وا لوسر  ادـخ و  بناـج  زا  هک خـلـیـفـه  دوب  دـقتعم  هعیـش  اـما  دـشاب  یم  ناناملـسم  هدـهع  هب  هعماـج  رب  تموکح  يارب  هفیل  با خـ ـتـخـ نا

ثح و يا بـ ـن نـکـتـه جـ یا ترو ,  ـ ـص رد هـر  تسا .  هدمآ  یمالک  بتک  رد  بلطم  نیا  لیـصفت  دنماما  هدزاود  اه  نآ  هدـش و  صخـشم 
باتک زا  ناوت  یم  هچ  نآ  تسا و  ناناملـسم  دوخ  تسد  هب  یمالـسا  تمو  رما حـکـ ماما ,  تبیغ  زا  دعب  ربمایپ و  زا  دعب  هک  درادن  لاکـشا 
نامه کـه  (ص ,)  ادخ لوسر  شور  نتفرگ  رظن  رد  اب  ار  هعماج  نانارمکح  دنفظوم  ناناملسم  هک  تسا  نیا  درک  هدافتسا  هراب  نیا  رد  ادخ 
دوشن لیدبتو  رییغت  شوختـسد  یهلا  ماکحا  ات  دنـشوکب  دیاب  دننک و  نییعت  يروتارپما ,  یهاشداپ و  ماظن  هن  تسا ,  يربهرو  تماما  شور 

البق هک  یتایآ  رب  هوالع  بلطم ,  نیا  رب  لیلد  دننک  لمع  ینزیار  ترو و  اب مـشـ ناکم  نامز و  ثداوح  هرابرد  يریگ  میمـصت  هب  تبـسن  و 
تسا ییوکین  قشمرـس  ادخ  لوسر  رد  امـش  يارب  اعطق  : )) دیامرف یم  هک  تسا  هیآ  نیا  هدش  رکذ  (ص )  ربمایپ تیمکاح  تیالو و  هرابرد 
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((.

. دوش یم  راکبان  نارادمامز  ندمآ  راک  يور  بجوم  هچ  نآ 

 , تقیقح رد  دننک  یم  يرادساپ  شرـس  تشپ  زا  ور و  شیپ  زا  ادـخ  نامرف  هب  ار  وا  یپ  رد  یپ  هک  تسا  یناگ  ـتـ ـشر وا فـ يار  بـ  :. )) نآرق
يارب یتشگرب  چیه  دهاوخ , ـیـبـی بـ ـسآ ـی  مو يار قـ ادخ بـ هاگره  دـنهدرییغت و  ار  دوخ  لاح  نانآ  ات  دـهد  یمن  رییغت  ار  یموق  لاح  ادـخ 

تموکح امش  رب  هنوگ  نامه  , دیـشاب امـش  هنوگ  ره  (ص :)  ادخ ربمایپ  رق ـ  ي  دوبدهاوخن .)) نانآ  يارب  يرگتیامح  وا  زا  ریغ  تسین و  نآ 
تفر و نا گـ ـ نآ زا  ار  نآ  ملع  دـنوادخ  دـنتخادنا , رـس  تشپ  ار  دوـخ ) ینامـسآ   ) باـتک هاـگره  یتـما ,  ره  (ع :)  رفع ـو جـ با دوـش ـ . یم 
 ! ناه دو : ـ  نارا خـ ـیـخ یـ بو ـ ترد ع ـ )   ) ماـما عـلـی نداد ـ  نت  وا  تیـالو  هب  ناـشدوخ  هک  تخاـس  طلـسم  ناـنآ  رب  یناـمز  ار  ناشنمـشد 

قحرب امـش  زا  نانآ  هک  نیا  رطاخ  هب  هن  دـش , دـنهاوخ  هریچ  امـش  رب  نامگ  تعامج بـی  نیا  تسوا ,  تسد  رد  مناـج  هک  نآ  هب  دـنگوس 
رب ـ ما پـیـ دـینک ـ . یم  يدـنک  نم  قح  زا  تیامح  رد  امـش  دنباتـش و  یم  دوخ  ریما  لـطاب  زا  تیاـمح  رد  ناـنآ  هک  ببـس  نادـب  هکلب  دـنرت 

یمن ارم  هک  ار  یسک  دوخ  قلخ  نایم  زا  دنک , مینامرفان  دسانش  یم  ارم  هک  یـسک  نم  قلخ  زا  هاگره  دومرف : لجوزع  دنوادخ  (ص :)  ادخ
 . منادرگ طلسم  وا  رب  دسانش 

. رگداد نارادمامز 

ناراگزیهرپ نآ  زا  ماجرف  دنتـسین و  نیمز  رد  یهابت  يرترب و  ناهاوخ  هک  میهد  یم  رارق  یناسک  يارب  ار  نی  ـ ـس ـ پاو يار  ـ ـس نآ   :. )) نآرق
لزان نادنمتردق  رگید  نتورفو و  رگداد  نارادمامز  هرابرد  هیآ  نیا  ار : ـ ))  نیـسپاو  يارـس  نآ   )) هیآ هرابرد  ع ـ )   ) یلع ماما  تسا ـ .)) 
يور هب  ار  دو  هناـخرد خـ دـنک و  هشیپ  تلادـع  دریگ و  تسد  هب  ار  مدرم  روـما  زا  يرما  ماـمز  سک  ره  ع :)   ) قداـص ما  ـ ما تسا ـ .  هدـش 
نمیا ساره  سرت و  زا  ار  وا  تمایق  زور  رد  هک  تسا  لجوزع  دـنوادخ  رب  دـنک , یگدیـسر  مدرم  روما  هب  دـناسرن و  رـش  دـیاشگب و  مدرم 

جرخ هب  تین  نسح  ناـنآ  هب  تبـسن  دوش و  نم  تما  روـما  زا  يراـکراد  هدـهع  سک  ره  (ص :)  ادـخ ربماـیپ  درب ـ . شتـشهب  هب  دـنادرگ و 
تبحم دـیاشگ , نا بـ ـ نآ يور  هب  ار  دوـخ  ناـسحا  تسد  سک  ره  دـیامرف و  وا  يزور  ار  ناـنآ  ياـه  لدرد  تبیه  لاـعتم  ـد  نواد خـ ـد , هد

دایز ار  وا  ییاراد  لجوزع  دـنوادخ  , دـنک يرادنتـشیوخ  نا  ـ نآ لاوما  هب  يزادـنا  تسد  زا  سک  ره  دـنادرگ و  شیزور  ار  ناشیا  یتسودو 
زارد شرمع  دشاب , دایز  شتشذگ  وفع و  سک  ره  دشاب و  تشهب  رد  نم  نیشنمه  دناتـس , رگمتـس بـ زا  ار  هدیدمتـس  داد  سک  ره  دنک و 

. ددرگ يرای  شنمشد  ربارب  رد  دشابریگارف , شتلادع  هک  ره  ددرگ و 

. رگمتس نارادمامز 

رگمتـس نارمکح  زارتهب  محر ,  یب  روخرپ  هدـنرد  روناج  دـننایاوشیپ ـ . نانمـشد  تما و  ناراکبان  رگمتـس , نارادـمامز  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
ربمایپ دیآ ـ . رـس  هب  شتلود  , دشاب رگمتـس  شتموکح  هک  ره  دسرتب ـ . وا  زا  هانگیب  هک  تسا  یـسک  نانارمکح ,  نیرتدـب  تسا ـ .  میخژد 

یب ع :)   ) یلع ماما  تسا ـ .  شتآ  رد  وا  دزرو , تنایخ  نانآ  هب  دریگ و  تسد  هب  ار  ناناملـسم  ياهراک  زا  يراک  مامز  هک  ره  (ص :)  ادخ
هک تسا  نیا  نم  هودنا  : دیامرف یمرـصم  مدرم  هب  دوخ  همان  رد  تسا ـ .  رگداد  تموکح  هب  تبغر  هزادـنا  هب  رگمتـس , تموکح  هب  یتبغر 

نامالغ ار  وا  ناگدـنب  دـننادرگ و  تسد  هب  تسد  شیوخ  نایم  ار  ادـخ  لام  دـنری و  ـت گـ ـسد هب  ار  تما  نیا  راک  ناراکبان  نادرخ و  یب 
ـ .  ناشنارازگراک متـسرد  نارادمامز  ندوب  کیرـش  دنزاس . دوخ  هتـسد  راد و  ار  نارادرکدبو  دـنگنجب  ناراکوکین  اب  دـنرادنپ و  شیوخ 
ادابم ادخ  هب  ار  وت  هک :  دوب  نیا  تفگ  وا  هب  هک  ینانخـس  هلمج  زا  مدوب ,  ع )   ) یلع زا  نامثع  يرازگ  ـد گـلـه  ها ـ ـش يزور  سا :  ـن عـبـ با

زا ار  وت  اما  منک  راومه  یهار  نآ  يارب  ای  میاشگب و  یباب  هقرفت  يارب  نم  هک  ادـخ  هب  هانپ  تفگ :  ع )   ) یلع ییاـشگب .!  ار  يا  هقرفت  باـب 
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ناناملسم لا  نا و مـ سو و جـ ـ ما زا نـ ار  هیما  ینب  نادرخبان  تسد  ارچ  دننک  یم  تیهن  نآ  زا  وا  لوسر  ادخ و  هک  منک  يز نـهـی مـی  چـیـ
قح تفگ :  نا  عـثـمـ یکیرـش .!  وا  هانگ  رد  وت  دنک , متـس  ملاع  برغ  رد  وت  نارازگراکزا  یکی  رگا  دنگوس , ادخ  هب  ینک ؟  یمن  هاتوک 
ادج مه  زا  سپـس  مزاس  یم  رانکرب  دـیتسه , تحاران  وا  زا  ناناملـسم  وت و  هک  ار  منارازگراک  زا  کی  ره  منک و  یم  ار  راک  نیا  تسوت  اب 

ار تنارازگراک  زا  کی  چـیه  نیاربانب ,  دـنوش  یم  ریلد  وت  رب  مدرم  تفگ :  درک و  عنم  راک  نیا  زا  ار  نامثع  مکح ,  نب  ناورم  اـما  دـندش 
وا شود  رب  دـنوادخ  هچ  نآ  ماجنا  هدـهع  زا  نارمکح  و  رتشا : ـ  کلام  هب  رـصم  يرادناتـسا  نامرف  رد  ع ـ )   ) یلع ماـما  نکم ـ .!  راـنکرب 
ای دیآ  کبس  وا  رب  هاوخ  نآ  لمحت  قح و  زا  يوریپ  يارب  دوخ  نتخاس  هدامآ  ادخ و  زا  نتسج  ددم  ششوک و  اب  رگم  , دیاین رب  تسا  هداهن 

 . نیگنس

 . شدوخ هب  تبسن  نارمکح  هفیظو 

یم هتخانـش  ینانخـس  قیرط  زا  هتـسیاش  راکوکین و  نامدرم  تقیقح ,  رد  رتشا : ـ  کلام  هب  رـصم  يرادناتـسا  نامرف  رد  ع ـ )   ) یلع ماـما   ـ
, وت دزن  رد  اه  هتخودنا  نیرت  ینتـشاد  تسود  دـیاب  نیاربا ,  دزاس بـنـ یم  يراج  شیوخ  ناگدـنب  نابز  رب  نانآ  هرابرد  دـنوادخ  هکدـنوش 

غیرد اریز  راد , غـیرد  تسفن  زا  تسین  لـالح  تیارب  هک  ار  هـچ  نآ  شابطلـسم و  شیوـخ  سوـه  رب  سپ ,  دـشاب  هتـسیاش  کـین و  رادرک 
رگا و  ناـمرف : ـ  ناـمه  رد  زی  نـ درادـن ـ . شوخ  اـی  دراد  شوخ  هچ  نآ  رد  تسا  فاـصنا  هار  ندومیپ  هب  وا  ندرکراداو  سفن ,  زا  نتـشاد 

هب رگنب و  دوـخ  تسد  ـالاب  دـنوادخ  تنطلـس  تمظع  هب  دروآ , دـیدپ  ینیبدوـخ  اـی  یگرزب  هیحور  وـت  رد  يراد  هک  یتـموکح  تردـق و 
يدنت زا  ار  وت  دنکـش و  یم  مهرد  ار  وت  یـشکرس  راک  نیا  اریز  نک ,  هجوت  یتسین  ردا  نآ قـ رب  تدوخ  هک  ییاهزیچ  رد  وت  رب  وا  ییاناوت 

رد يزیخرب و  ادخ  تمظع  اب  تباقر  هب  ادا  مـبـ نا : ـ  ـ مر نا فـ رد هـمـ نـیـز  دنادرگ ـ . یم  زاب  وت  هب  ار  وت  هتفر  تسد  زا  لقع  دراد و  یم  زاب 
رد زین  دنادرگ ـ . یم  راوخ  ار  يربکتم  ره  دناشک و  یم  تلذ  هب  ار  يرابج  ره  دنوادخ  هک  اریز  ینک ,  يدننامهوا  اب  شهوکش  توربج و 
متس ینکن  نینچ  رگا  اریز  ریگب , دنتـسه  وت  هقالعدروم  هک  ییایاعر  زا  تکیدزن و  ناسک  تدوخ و  زا  ار  مدرم  ادخ و  داد  نامرف : ـ  نامه 

هتفیـش هک  ـن  یا زا  راهنزو  دروآ  یم  يدنـسپدوخ  هک  هچ  نآ  هب  ندرک  هیکت  يدنـسپ و  دوخ  زا  راـهنز  هماـن : ـ  ناـمه  رد  زین  يا ـ .  هدرک 
رد زی  نـ دهد ـ . داب  رب  ار  ناراکوکین  یکین  ات  تسا ,  ناطیش  ياه  تصرف  نیرت  نئمطم  زا  هصیصخ  نیا  اریز  یـشاب ,  دوخ  زا  مدرم  شیاتس 

يربخ زا  ای  هدوبوت  ییاورنامرف  زا  هک پـیـش  ییوکین  ياه  تنـس  زا  نایاورنامرف و  داد  لدـع و  زا  هک  تسا  بجاو  وت  رب  و  نامرف : ـ  نامه 
وت میا و  هداد  ماجنا  ام  هچ  نآ  هب  هاگ  نآ  و  ینکدای ,  ـد , نا ـتـه  ـشاد ـا  پر ادخ بـ باتک  زا  هک  يا  هضیرف  زا  ای  هدیـسر  ص )   ) امربمایپ زا  هک 

تموکح رد  هکره  یهد ـ .  جرخ  هب  شـشوک  ما ,  هدرک  شرافـس  وت  هب  منامرف  نیا  رد  هچ  نآ  زا  يوریپ  رد  ینک و  ادـتقا  يا  هدوب  دـهاش 
شیرانک رب  ماگنه  هب  دنک , هشیپ  ربکت  دوخ  تموکح  رد  هک  ره  تسا ـ .  هتـشادرب  هدرپ  دوخ  تقامح  زا  دریگ , شیپ  رورغ  توخن و  دوخ 

 . تسا هتشاد  شتموکح  نامز  رد  هک  تسا  یترارش  يدب و  هزادنا  هب  شلزع ,  ماگنه  رد  ناسنا  ند  يراو کـشـیـ خـ دشک ـ . يراوخ  رایسب 

 . شتموکح رد  نارمکح  فیاظو  نیرتمهم 

یهاوخن زاین  يرگید  يدـنب بـه چـیـز  راک  هب  يراپـس و  رطاخ  هب  ار  اـه  نآ  رگا  هک  تسا  زیچ  هس  : ـ  باـطخ نبرمع  هب  ع ـ )   ) یلع ماـما   ـ
يراـج دوـمرف : نسحلااـبا ؟  يا  تسیچ  اـه  نآ  تف :  دـشخبن عـمـر گـ تدوـس  يرگید  زیچ  چـیه  يراذـگ ,  ورف  ار  اـه  نآ  رگاو  تشاد 

تیب  ) هنالداع میسقت  مشخ و  يدونشخ و  لاح  رد  ادخ  باتک  ساسا  رب  ندرک  مکح  هنا ,  شیوخ و بـیـگـ هرابرد  اهرفیک  دودح و  نتخاس 
بجاو رادمامزرب  هک  تسا  زیچ  هس  ع :)   ) قداص ماما  یتفگ ـ .  اسر  هاتوک و  هک  دنگوس  مناج  هب   : تفگ رمع  دیفس  خرـس و  نایم  لاملا ) 

ندـناشوپ دوش , هدوزفا  کین  ياهراک  هب  مدرم  تبغررب  ات  نداد  یکین  هب  ار  راکوکی  شاداپ نـ دـنک : تیاعر  ماوع  صاوخ و  هراـبرد  تسا 
فاصنا و تیاعر  ناسحا و  قیرط  زا  نانآ  همه  نایم  تفلا  داجیا  ددرگرب و  دوخ  فارحناو  یهارمگ  زا  ـه کـنـد و  بو اـت تـ راکدـب  ناـهانگ 
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مدرم و هدش  لامیاپ  قوقح  ملاظم و  هب  یگدیـسر  اهزرم , ظفح  دـنزرو : یهاتوک  راک  هس  رد  هک  تسین  هدیدنـسپ  نانارمکح  يارب  داد ـ .
نوخ قحان  هب  نتخیر  زا  راهنز  رتشا : ـ  کلام  هب  رصم  يرادناتسا  نامرف  رد  ع ـ )   ) یل ما عـ ـ ما دوخ ـ . ياهراک  يارب  هتسیاش  دارفا  باختنا 
ندمآ لاوز  رد  تسین و  نآ  زا  رتماجرفدب  دزیگنا و  یمن  رب  ار  مدرم )  ادخ و   ) مشخ اه  نوخ  قحان  هب  نتخیر  هزادنا  هب  زیچ  چی  اریز هـ اه ,
رـصم تموـکح  هب  ار  وا  هک  یماـگنه  رکب  یبا  نبدـمحم  هب  دوـخ  نا  ـ مر رد فـ دـشاب ـ . یمن  نآ  زا  رترثؤـم  یگدـنز  هتـشر  عـطق  تـمعن و 

نانآ زا  يرادـبناج  هب  هک  دـنتفین  عمط  نیا  هب  نادـنمتردق  ات  نک ,  تافتلا  اه  نادـب  ناسکی  هب  رگن و  ـم بـ ـش کیاب چـ همه  هب  تشامگ : ـ 
دوخ و يارب  هچ  نآ  همان : ـ  نامه  رد  زی  نـ دنوشندیمون ـ . نادنمتردق )   ) نانآ ربارب  رد  وت  داد  لدع و  زا  ناناوتان  ییاشگب و  متـس  هب  تسد 

زین ناـنآ  يارب  يدنـسپ  یمن  تا  هداوناـخو  دوـخ  يار  نآ چـه بـ راد و  تسود بـ زین  دوـخ  تـلم  هدوـت  يارب  يراد ,  تـسود  تا  هداوناـخ 
 . تسا رترثؤم  تلم  حالصارد  و  دنک , یم  رتمامت  ار  تجح  راک  نیا  هک  اریز  دنسپم ,

. دشاب وخمرن  نابرهم و  دیاب  نارمکح 

نادرگ و مدرم  هب  تبـسن  فطل  تبحم و  رهم و  زا  هدـنکآ  ار  دوخ  لد  رتشا : ـ  کلام  هب  رـصم  يرادناتـسا  ناـمرف  رد  ع ـ )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
ای دنتـسهوت و  ینید  ردارب  ای  دنا : هتـسد  ود  مدرم  هک  اریز  یناد ,  تمینغ  ار  ناشندروخ  هک  یـشاب  يا  هدنرد  روناج  نوچ  نانآ  يارب  ادابم 

دوخ هک  هنوگ  نامه  سپ  دـنیالآ  یمزواجت  هانگ و  هب  تسد  اطخ  ای  دـمع  يور  زا  هاگ  دـنراد و  رارق  اطخ  شزغل و  ضرعم  رد  وت  عونمه 
نآ تسدالاب  وت  اریز  شاب ,  هتشاد  تشذگ  ششخب و  نانآ  هب  تبسن  زین  وت  دنک , تشذگ  ششخب و  وت  هب  تبسن  ـد  نواد يراد خـ تسود 

تسا .!  هتشامگ  تراما  هب  ار  وت  هک  تسا  یسک  تسد  الاب  دنوادخ  دشاب و  یموت  تسد  الاب  وت  رب  ياورنامرف  یتسه و  اه 

ره ریگب و  تخـس  وا  رب  زین  وت  تفرگ ,  تخـس  نانآ  رب  دش و  راد  هدهع  ارم  تما  روما  زا  يرما  مامز  سکره  ایادخ , (ص :)  ادـخ ربمای  پـ  ـ
اورناـمرف مدرمزا  یکی  رب  سک  ره  نک ـ .  یناـبرهم  وا  اـب  زین  وـت  درک , یناـبرهم  ناـنآ  اـب  تفرگ و  هدـهع  هب  ارم  تما  روـمازا  يرما  سک 

هدرک يراتفردب  رگاو  دبای  یم  تاجن  دشاب  هدرک  يراتفرشوخ  رگا  دنراد  یم  شهگن  منهج  لپ  يور  دنروآ و  یم  ار  وا  تمایق  زور  , دوش
. دنک یم  طوقس  خزود  هب  وا  دوش و  یم  هتفاکش  لپ  دشاب 

. دروآ مهارف  ار  مدرم  هدوت  تیاضر  دراد  هفیظو  نارمکح 

شیب هک  هچ  نآ  هب  لمع  تلادع و  ندنارتسگو  قح  رد  يور  هنایم  دـیاب  رتشا : ـ  کلام  هب  رـصم  يرادناتـسا  نامرف  رد  ع ـ )   ) یل ما عـ ـ ما  ـ
رثا یب  ار  صاوخ  تیاضر  مدرم  هدوت  ییاـضران  اریز  ـد , ـشا دزن تـو بـ رداـهراک  نیرتبوبحم  دروآ , یم  مهارف  ار  تلم  تیاـضر  زیچ  ره  زا 
اریز تسین ,  صاوخ  هقبط  نوچمه  تلم  دارفا  زا  کی  چـیه  دوش و  یم  هدوشخب  مدرم ,  هدو  تیاضراب تـ صاوخ ,  یتیاضران  دزاـس و  یم 

, دـننک وا کـمـک مـی  هب  رتمک  تالکـشم  اه و  يراتفرگ  رد  دنتـسه و  نارمکح  شود  رب  يرت  نیگنـس  راب  شیاسآ  ماگنه  رد  هقبط  نیا 
غیرد رگا  دننک و  یم  ینادردق  رتمک  دوش , هداد  يزیچ  اهنآ  هب  رگا  دنراد , يرتشیب  تاعقوت  اه و  هتـساوخ  دنراد , یم  شوخان  ار  يرگداد 

رد هدامآ  هشیمه  يورین  ناناملسم و  هعماج  نید و  نوتس  دنرتا  ـکـیـبـ شا ـ نرا ـ گزور راو  ـ گا ياهدماشیپ نـ رد  دنریذپ و  یم  رذع  رترید  دوش 
. دشاب نانآ  هب  وت  شیارگ  دیاب  سپ  تسا  تلم  هدوت  نامه  تقیقح  رد  نانمشد ,  ربارب 
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. دنک تیاعر  نارازگراک  مادختسا  رد  نارمکح  دیاب  هچ  نآ 

زا سپ  نک و  لمات  هش و  ـ ید ـ نا تنارازگراک  ياهراک  رد  هک  نآ  رگید  رتشا : ـ  کـلام  هب  رـصم  يرادناتـسا  ناـمرف  رد  ع ـ )   ) یل ما عـ ـ ما  ـ
عاونا نوناک  ود , نیا  اریز  نکم ,  يراک  راد  هدهع  ار  وا  یس  هب کـ هقالع  ای  يرادبناج  فرـص  هب  رامگ و  راک  هب  ار  ناشیا  , اه نآ  ندومزآ 

نک باختنا  مالسا  رد  ماگشیپ  مانـشوخ و  کین و  ياه  نادناخ  دنموربآ  هبرجت و  اب  دارفا  نایم  زا  ار  دوخ  نارازگراک  تسا  تنایخ  متس و 
دوجو يرتدنسپ  ادخ  صخش  هورگ  نآ  نایم  رد  هک  یلاح  رد  دهد  یتسرپرـس  یهورگ  رب  ار  ـی  ناو هـر کـس جـ (ص :)  اد ـبـر خـ ما پـیـ  ـ .

ادـخ اهنآ  نیب  رد  هک  یلاح  رد  درامگ  راک  هب  ار  يدرم  یهورگ  نایم  زا  سک  ره  تسا ـ .  هدرک  تنایخ  ادـخ  هب  نامگ  یب  دـشاب , هتـشاد 
 . تسا هدرک  تنایخ  نانمؤم  وا و  لوسر  ادخ و  هب  دراد , دوجو  وا  زا  رتدنسپ 

. درامگ شراک  هب  نارمکح  دیابن  هک  نآ 

یسک زگره  ام  میرامگ ـ .  یمن  راک  نیا  هب  دشاب , صیرح  نآ  رب  ای  راک  نیا  یضاقتم  هک  ار  یـسکام  دنگوس  ادخ  هب  (ص :)  ادخ ربمای  پـ  ـ
, وشم تراما  بلطواد  هرمـس ,  نب  نامحرلادبع  يا  هرمـس : ـ  نب  نامحرلادبع  هب  میرامگ ـ .  یمن  راک  نآ  رب  دشابام , راک  بلطواد  هک  ار 

راذـگاو وت  هب  وت  ياـضاقت  نودـب  رگا  يوش و  یم  راذـگاو  تدوخ  هب  نآ  هرادا  رد  دوش  هدرپس  وت  هب  بصنم  نیا  ياـضاقتاب تـو  رگا  اریز 
يراج نیتداهش  اه  نآ  زا  یکی  میتفر  (ص )  ادخ لوسر  تمدخدرم  ود  هارمه  هب  نم  یـسوم :  وبا  يوش ـ .  یم  کمک  نآ  هرادا  رد  دوش ,
نخـس نیمه  دننام  زین  یمود  ینک )  راذگاو  ام  هب  یبصنم  و   ) يریگب کمک  ام  زا  دوخ  ياهراک  ردات  میا  هدـمآ  ام  تفگ :  سپـس  درک و 

هدنز هک  ینامز  ات  ربمایپ  سپ ,  دوش  راک  ـن  یا ـلـب  طواد هک  تسا  یسک  ام  رظن  زا  امش  نیرتراکتنایخ  دومرف : (ص )  ادخ لوسر  تفگار : 
 . تساوخن يراکمه  درم  ود  نآ  زا  يا  هنیمز  چیه  رد  دوب 

. دوش هدیشکرب  تقایل  یب  هکره 

 . تسا يرادمامزراوازـس  دشاب , تیافک  اب  هک  ره  دوش ـ . هدروآ  ریز  هب  هانگ  نودـب  دوش , هدربالاب  تیافک  نودـب  هک  ره  ع :)   ) یلع ماما   ـ
صاوخ و ياراد  نارمکح  رتشا : ـ  کلام  هب  رـصم  يرادناتـسا  نامرف  رد  ع ـ )   ) یلع ماما  دـنک ـ . عطق  ار  شا  هشیر  دـیاب  رادـمامز  هک  نآ 

سپ دـنرادروخرب , مدرم )  اب  راتفر  و   ) هلماعم رد  یفاصنا  یب  یتسدزارد و  یگماکدوخو و  یبلطراصح  ـ نا ـیـه  حور زا  تسا کـه  یناکیدزن 
دزن رد  اـه  نآ  نیر  ـ ترو زا تـو و مـنـفـ دار مـلـت  ـ فا ـن  یر ـ ترود ـد  یا بـ نکربار ـ .  دارفا  هنوگ  نیا  هشیر  روما , نیا  لـماوع  بابـسا و  عطق  اـب 

رد ع ـ )   ) ما عـلـی ـ ما نارازگراـک ـ .  ياـهراک  هب  نارمکح  یگدیـسر  موزل  دـننک . یم  ییوجبیع  مدرم  زا  رتـشیب  هک  دنـشاب  یناـسک  وـت ,
ینابقارم رادافوو  تقادص  اب  دارفا  نایم  زا  نک و  یگدی  ـ سر نارازگراک )   ) نانآ ياهراک  هب  رتشا : ـ  کلام  هب  رص  يراد مـ ـ نا ـتـ ـسا نا  ـ مر فـ

تقد اب  دراد و  یم  او  مدرم  اب  يراتفرـشوخ  تناما و  تیاعر  هب  ار  اـه  نآ  ناـشیا ,  ياـهراک  رد  وت  یناـهن  تبقارم  اریز  راـمگب , اـه  نآ  رب 
نامه هب  درک , دـییات  ار  نآ  تنابقارم  همه  ياه  شرازگ  دوشگ و  تناـیخ  هب  تسد  ناـنآزا  یکی  رگا  شاـب و  ـش  یو ناراـیتسد خـ بقارم 

تساوخزاب هدروآ  تسد  هب  شماقم  قیر  زا طـ هک  یتورث  زا  هد و  ینامسج  رفیک  ار  وا  گنرد  یب  نک و  افتکا  دهاش  ناونع  هب  اه  شرازگ 
. زیوایب شندرگ  هب  ار  تمهت  گنن  هقلح  نزب و  شیناشیپ  رب  تنایخ  غاد  ناشکب و  يراوخ  هب  ار  وا  نک و 

 . بجاح نتشامگ  زا  یهن 

شا هدرپ  دراذگ و  زاب  مدرم )  يور  هب   ) ار دوخ  رد  دـنک و  هشیپ  تلادـع  دوش و  مدرم  روما  زا  يرما  راد  هدـهع  هک  ره  ع :)   ) قداص ماما   ـ
ـ . درب شتشهب  هب  دنادرگ و  نمیا  ساره  سرت و  زا  ار  وا  تمایق  زور  رد  هک  تسادخ  رب  دیامن , یگدیـسر  مدرم  ياهراک  هب  دنزرانک و  ار 
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راوید اب  راوید  ره  نایم  هلـصاف  هک  دـنزب  راویدرازه  داتفه  تشهب  وا و  نایم  دـنوادخ  دـشاب , یباجح  رگید  ینمؤم  وا و  نایم  هک  ینمؤم  ره 
ـی ـس مدرم کـ وت و  نایم  ریفـس  هکم : ـ  رد  شرازگراـک  ساـبع  نب  مثق  هب  دو  ـه خـ ما رد نـ ع ـ )   ) ما عـلـی ـ ما دـشاب ـ . هار  لاـس  رازه  رگید 

يارب هک  ادتبا  نامه  رد  رگا  اریز   , يرادن زاب  دوخ  اب  رادید  زا  ار  يدنمتجاح  چـیه  هک  راهنز  تا  هرهچ  زج  یبجاح  دـشابن و  ـت  نا ـ بز جـز 
رگید يزاس  فر  ـ طر ار بـ وا  ـکـل  ـش اد مـ هـر چـنـد بـعـ ـد , ـش هد  ـ نارو هاگرد تـ زا  دـیآ  یم  وت  شیپدوخ  لکـشم  تجاح و  ندرک  حرطم 
مدرم زا  دح  زا  هدایز  ار  نتشیوخ  هک  ادابم  رتشا : ـ  کلام  هب  رصم  يرادناتـسا  نا  ـ مر رد فـ تفرگ ـ .  یهاوخن  رارق  ریدقت  شیاتـس و  دروم 

و ـت ,  ـسا رو  ـ ما زا  یعالطا  مک  ببـس  یگلـصوح و  گنت  یعون  مدرم ,  هدوت  زا  نانارمکح  نتـشاد  ناـهن  يور  ار  ـ یز يراد ,  هگن  ناـهنپ 
مهم گرزب و  ياهراکور  نیا  زا  دنو و  ها نـشـ ـ گآ هدرپ  تشپ  قیاقح  زا  مدرم  هک  دوش  یم  ثعاب  دنک , ناهن  يور  مدرم  زا  رگا  نارمک  حـ
مهرد لطاب  قح و  ابیز و  تشز  دـنک و  یم  هولج  تشزابیز  گرزب  کچوک ,  ياـهراک  دـیآ و  یم  تیمها  یب  کـچوک و  ناـنآ  رظن  رد 

یمومع سلج  کی مـ رد  نانآ  اب  هد و  صاصتخا  دوخ  نادنمزاین  هب  ار  دوخ  تقوزا  يرادقم  و  نامرف : ـ  نامه  رد  زی  نـ دوش ـ . یم  هتخیمآ 
تنارای نازابرسو و  امن  ینتورف  تسا  هدیرفآ  ار  وت  هک  يدنوادخ  يارب  سلجم  نآ  رد  نک و  یگدیسر  ناشتالکـشم  هب  اصخـش  نیـشنب و 

همهاو سرت و  ناـبز و  تنکل  نودـب  دـیوگب  نخـسدهاوخ  یم  هک  ره  اـت  راد  رود بـ ناـنآ  زا  دنتـسه  وت  ناـنابهگن  نارادـساپ و  زج  هک  ار 
زا همهاو  سرت و  نودب  ناوتان  قح  نآ  رد  هک  یتلم  دومرف : یم  هک  مدینـش  اهراب  (ص )  ادخ لوسر  زا  نم  هک  ارچ  دـنک  راهظا  ار  شبلاطم 
نک لمحت  ار  نتفگ  نخس  رد  نانآ  یناوتان  یگدنامرد و  یتشرد و  نینچمهدنیب  یمن  ار  يراگتسر  يور  زگره  دوشن  هتفرگ  نادنم  ـ ترد قـ

 . نادرگ رود  دوخ  زا  ارربکت  یگلصوح و  مک  و 

 . جارخ راک  هب  یگدیسر  موزل 

نارازگ ـ جار لا خـ حال حـ ـ ـصا ثعاب  هک  يا  هنوگ  هب  جارخ  راک  رد  و  رتشا : ـ  کـلام  هب  رـصم  يرادناتـسا  ناـمرف  رد  ع ـ )   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
روما نتفای  ناماس  اـب  زج  نارگیدروما  دوش و  نار مـی  ـگـ ید حالـصا  ثعاـب  نارازگجارخ  جارخ و  رما  حالـصا  اریز  نک ,  یگدیـسردشاب 
نتفرگ هب  ات  یـشیدنیب  رتشیب  نیمز  ینادابآ  هب  دـیا  بـ دـننارازگجارخ . جارخراوخ و  هریج  مدرم  همه  اریز  دریگ , یمن  ناـماس  نارازگجارخ 

ار ناگدنب  یناریو و  هب  ار  روشک  دبلطب , ینادابآ  نودب  ار  جارخ  سک  ره  دـیآ و  یمن  تسد  هب  ینادابآ  دوجو  اب  زج  جارخ  هک  ارچ  جارخ 
مدرم تسا و  نآ  مدرم  یتسدگنت  رقف و  زا  یـشان  تقیقح  رد  ینیمزرـس  ره  یناریو  دیاپن  یکدـنا  زج  شییاور  ـ نا ـ مر دـناشک و فـ يدوبان  هب 

زا دنوش و  نیبدب  دوخ  تموکح  يرادیاپ  هب  دنراپـس و  يزودنا  لام  هب  لد  نانارمکح  هک  دنوش  یم  راچد  یتسدـگنت  رقف و  هب  ینامز  مه 
 , ناناملسم یمومع  لاومازا  نانارمکح  ششخب  ع :)   ) یلع ماما  ناناملسم ـ .  لاوما  ششخب  زا  نانارمکح  یهن  دنریگ . دنپ  رتمک  اه  تربع 

تسا هد  ـیـ سر یشرازگ  نم  هب  وت  هرابرد  هرخ : ـ  ریشدرا  رد  دوخ  رازگراک  ینابیش  هریبه  نب  ۀلقصم  هب  يا  همان  رد  تسا ـ .  تنایخ  متس و 
لاوما وت  ما )  هدینـش   ) يا هدرک  ـی  نا ـ مر ـ فا ار نـ دوخ  ماـما  يا و  هتخیگنارب  ار  تیادـخ  مشخ  یـشاب ,  هدرک  ار  راـک  نیا  یتـسار  هب  رگا  هک 

نایم تسا ,  هدـش  هتخیر  نآ  رـس  رب  نا  ـ ـش ـ یا نو هـ ـد و خـ نا هدروآ  ـت  ـسد هب  دوخ  نابـسا  اـه و  هزین  يورین  اـب  هک  ار  ناناملـسم  یمومع 
نینچرگا دـیرفآ , ار  ناـسنا  تفاکـش و  ار  هناد  هک  ییادـخ  نآ  هب  دـنگوس  يا  هدرک  میـسقت  دـنا  هت  ـ فر ار گـ وت  رود  هک  تا  هفیاـط  بارعا 

قح سپ ,  يا  هـت  ـ ــسا نـم کـ شیپدوـخ  شزرا  زا  يا و  هدرک  فـیفخ  راوــخ و  نـم  دزن  ار  تدوــخ  ناــمگ  یب  دــشاب  تـسرد  يز  چـیـ
نیرتراکنایز رامـش  زا  تروص  نیا  رد  هک  نادرگم  دابآ  تنید  ندرک  دوباـن  اـب  ار  دوخ  ياـیند  رامـشم و  کبـس  راوخ و  ار  تراـگدرورپ 

ـی مو لاو عـمـ ـ ما نیا  رد  دنشاب , یم  ام  شیپ  اج  نیا  هک  یناناملسم  دنتسه و  دز تـو  ـی کـه نـ نا ـ نا ناد کـه مـسـلـمـ بـ دوب . یهاوخ  نامدرم 
. دنور یم  نم  شیپ  زا  ناسکی  مهس  اب  یگمهو  دنیآ  یم  نم  شیپ  لاملا  تیب  زا  دوخ  مهس  نتفرگ  يارب  نانآ  همه  دنراد  ناسکی  یم  سـهـ

 . تسا نارمکح  هدهع  هب  تسدگنت  صخش  يراکهدب  تخادرپ 
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رب راکهدـب  یتسدـگنت  دربب و  ناناملـسم  ناـنارمکح  زا  ینارمکح  دزن  ار  دوخ  راکهدـب  هک  تسین  يراـکبلط  چـیه  (ص :)  ادـخ ربما  پـیـ  ـ
لاوما زا  ار  نآ  دـیاب  واو  دـتفا  نارمکح  ندرگ  هب  ددرگ و  هتـشادرب  راکهدـب  نیا  شود  زا  يراکهدـب  هک  نآ  رگم  دوش , موـلعم  نارمکح 

تیـصعم هار  رد  ای  فارـسا  اب  ار  لام  نآ  راکناتـسب  ودشاب  راکبلط  یلا  يدر مـ زا مـ ـی  ـس ـر کـ گا دزادرپب ـ . دراد  رایتخا  رد  هک  ناناملـسم 
دروآ و ـد  ید وا پـ را  رد کـ یـشیاشگ  دنوادخ  ات  دهد  تلهم  وا  هب  دیاب  راکبلط  دشاب , راوشد  شیارب  نآ  تخادرپزاب  دشاب و  هدرک  جرخ نـ

دوخ زا  یلام  سک  ره  دومرف :  ( (ص ادخ لوسر  اریز  دزادرپب , ار  وا  یهدب  دیاب  دوب , راک  يور  لداع  ماما  رگا  دهدب و  ار  شضر  ـ قد ـ ناو بـتـ
هدرک و تنامـض  ربمایپ  ار  هچ  نآ  دیاب  ماما  دراذگ , ياج  هب  يروخنانا  ـی یـ هد تسوا و هـر کـس بـ ناثراو  زا  لام  نآ  دراذـگ , ياج  رب 
, دـنک شا  هداوناخ  دوخ و  جرخ  ار  نآ  اـت  دـبلطب  لـالح  هار  زاار  يزور  نیا  سکره  ع :)   ) مظاـک ماـما  دزادرپب ـ . تسا ,  هتفرگ  هدـهع  هب 

هداوناخ كاروخ  دریگ و  ماو بـ وا , لوسر  ادخ و  تنامـض  هب  دش , بولغم  یگدـنز  راکیپ  ردرگا  سپ ,  تساد  هار خـ رد  ـد  ها دـننام مـجـ
دنک تخادرپ  ار  نآ  تسا  فظوم  ناناملـسم )  مکا  حـ  ) ما ـ ما دورب , ایند  زا  دزادرپب  ار  دوخ  یهدب  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  دنک و  نیماتار  شا 

ناـمرف رد  ع ـ )   ) یل ما عـ ـ ما دـهد ـ . ماـجنا  اصخــش  دـیاب  نارمکح  هـک  ییاـهراک  تـسوا .  ندرگ  هـب  شهاـنگ  دــنکن , تـخادرپ  رگا  و 
هب نداد  خساپ  تسا  هلمج  نآ  زا  یهد  ماجنا  اص  ـخـ ـش ـد  یا هک بـ تسه  ییاهراک  وت  ياهراک  نیب  رد  رتشا : ـ  کلام  هب  رـصم  يرادناتـسا 
یم وت  هب  هک  يزور  نامه  رد  مدرم  ياه  تساوخرد  ماجنا  يرگید  ـنـد  نا رد مـی مـ ـت  نار ـیـ بد هک  يدراوم  رد  تنارازگراک  ياه )  همان  )

يراک ار  يزور  ره  اریز  ناسر ,  ماجنا  هب  زور  نامه  رد  ار  زور  ره  راک  دنرادن و  ار  همه  نآ  ماجنا  هلصوح  تصرف و  تنارایت  ـ ـسد دسر و 
 . تسا

 . نافعضتسم هب  نارمکح  هجوت  بوجو 

نادـنمزا و ناد و نـیـ ـتـمـنـ ـس دـننام مـ نییاپ ,  هقبط  هرابرد  هک  نآ  رگید  رتشا : ـ  کلام  هب  رـصم  يرادناتـسا  نامرف  رد  ع ـ )   ) یلع ما  ـ ما  ـ
یم زارد  نآ  نیا و  يوس  زاین  تسد  هک  دـنراد  دوجو  ینا  ـتـ ـسد هقبط تـهـیـ نیا  ناـیم  رد  اریز  ریگ , رظن  رد  ار  ادـخ  ناروجنرو ,  ناـیاونیب 

لاملا تیب  زا  نک و  ادا  تسا  هتـساوخ  وت  زا  ار  نآ  يادا  دـنوادخ  هک  ار  نانآ  قح  نیاربان ,  ـد بـ نراد ییادـگ نـ يور  مه  يا  هدـع  دـننک و 
اه نآ  ناگرزب  درخ و  ار  نانآ  اـه  مشچ  دـنرادن و  یـسرتسد  وت  هب  هک  ناـنآ  زا  ینا  ـ ـس را کـ و بـه کـ ریگ . رظن  رد  یمهـس  مه  ناـنآ  يارب 

روما هب  یگدیسر  روما  ار مـ یناسکدوخ  دامتعا  دروم  نتورف  سرت و  ادخ  دارفا  زا  راک  نیا  يارب  نک و  یگدیـسر  دنرام , ـ ـش ریقحار مـی 
ینک یم  رادـید  ار  ادـخ  هک  يزور  هک  نک  ـه عـمـل  نو نآ گـ نانآ  هرابرد  هاگ  نآ  دـنهد و  شرازگ  وت  هب  ار  اه  نآ  لاوحا  ات  نک  ناـشیا 

هاگـشیپ رد  نانیا ,  زا  کی  ره  قح  يادا  رد  سپ  دنتـسه  نارگید  زا  رتد  ـنـ مزا ير نـیـ ـ گداد هب  مدرمزا  هورگ  نیا  اریز  دریذـپب , ار  ترذـع 
 . شاب هتشاد  یتجح  رذعادخ و 

((. ادخ ناتسود   )) تیالو 2

. ادخ ناتسود  ياه  یگژیو 

يراـگزیهرپ هدروآ و  ناـمیا  هک  ناـنامه  دـنوش  یم  نیگهودـنا  ناـنآ  هن  تسا و  یمیب  هن  ادـخ  ناتـسود  رب  هک  ـیـد  ـشا ها بـ ـ گآ  :. )) نآرق
رد دـنراد  یم  زاب  مارحلا )  دجـسم   ) ترایز زا  ار ) مدرم   ) نانآ هک  نیا  اب  دـنکن , نا  ـ ـش ـ باذ عـ تر )  ـ خآ رد   ) اد ار خـ چـ ((. )) دـنا هدـیزرو 
ـ )  ع  ) ـیـح ـس مـ دـنناد ـ .)) یمن  ناشرتشیب  یلو  دنتـسین , ناراـگزیهرپ  زج  نآ  تسرپرـس  هک  ارچ  دنـشابن  نآ  تسرپرـس  ناـشیا  هک  یلاـح 
: ـ ؟ ـتـنـد ـس ـی هـ نا ـ ـس ـد چـه کـ نو ـ ـش نیگهودـنا مـی  هن  دـنراد و  یمیب  هن  هک  ادـخ  ناتـسود  هـک :  ناـیراوح  لاؤـس  نـیا  ـخ بـه  ـسا ـ پرد

هک یلاح  رد  دنرگن , یم  ایند  يوسارف  هک  یناسک  دنا و  هتخود  مشچ  نآرهاظ  هب  مدرم  هک  یلاح  رددنرگن  یمایند  نطاب  هب  هک  ـی  نا ـ ـس کـ
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هکار هچ  نآ  دـنناریم و  یم  دـناریمب  ار  نانآ  ياه )  تلیـضف   ) دـنراد میب  هک  ایند  زا  ار  هچ  نآ  اذـل  دـنا و  هتخود  مشچ  نآ  نونکا  هب  مدرم 
 ( ناـشتر ـ خآ يار  بـ  ) نآ زا  هـک  مـه  یناوارف  هرهب  ره  ور , نـیا  زا  دـننک  یم  كرت  تـفگ  دـنهاوخ  كرت  ار  اـه  نآ  يدوز  هـب  دـن  ـ ناد مـی 

هودنا مغ و  ار  يویند  ياهزیچ  هب  ندیـسر  زا  دوخ  يداش  دننیب و  یم  تراسخ  دوخ  يارب  ار  ندوب  ایند  دای  هب  دنرامـش و  یم  مک  دـنریگرب 
يربخ ار  نانآ  دنـشخب  یم  ییانـشور  نارگید  هب  نآ  هطـساو  هب  دنریگ و  یم  وتر  وا پـ رو  زا نـ دنراد و  تسود  ار  لاعتم  دنوادخ  دـنناد  یم 

نانآ تسایوگ و  نانآ  هب  باتک  باتک  هب  نانآ  تسا و  رادیاپ  نانآ  هب  باتک  دشاب , روآ مـی  ير شـگـفـت  نا خـبـ ـ شدز تسا و نـ بیجع 
يارب یبولطم  رگید  دنا  هد  ـیـ سر ناد  نآ چـه بـ دوجو  اب  دنیاناد  فراع و  نآ  هب  نانآ  دوش و  یم  هتسناد  نانآ  هطـساو  هب  باتک  باتک ,  هب 

ع  ) یل ما عـ ـ ما دنسانش ـ . یمن  دنسرت  یم  نآ  زا  هچ  نآ  زا  رتالاب  یـسرت  دنرادن و  دنراد  دیما  هچ  نآزا  رتارف  ییاهوزرآ  دننیب و  یمن  دوخ 
ایند رهاظ  مدرم  هک  ینامز  دـنزرو و  یم  صالخا  لاعتم  دـنوادخ  تدابع  رد  هک  دنتـسه  یمدرم  ناـنآ  لاؤس : ـ  نیمه  هب  خـساپ  رد  زین   ـ )

 , سپ دننآ  زورما  هتفیرف  مدرم  رگید  هک  یلاح  رد  دنتخان  ـ ـش ار  نآ  هد  ـنـ یآ ور  ـن  یا زا  دننک و  یم  هدهاشم  ار  ایند  نطاب  نانآ  دننیب , یمار 
یم ار  نانآ  يدوز  هب  دنناد  یم  هک  نآ  زا  ار  هچ  نآ  دندرک و  كرت  تفگ  دهاوخ  كرت  ار  نانآ  يدوز  هب  دنناد  یم  هک  ار  هچ  نآ  ایند  زا 

هب دنراد و  مشچ  شرهاظ  هب  مدرم  رگید  هک  یلاح  رد  دنرگن , یم  ار  ایند  نطاب  هک  دنتسه  یناسک  نامه  ادخ  ناتـسود  دندناریم ـ . دناریم ,
دوبان ار  نانآ  دن  ـ سر ـیـا کـه مـی تـ ند زا  ار  نآ چـه  دنمرگرـس  نآ  زورما  دقن و  هب  مدرم  ریاس  هک  یلاح  رد  دنلوغـشم , ایند  ماجرف  هدنیآ و 

هک ار  هچ  نآ  دـنن و  كر مـی کـ تـ ـد گـفـت ,  هاو كر خـ ار تـ نا  ـ نآ يدوز  دـنناد بـه  یم  هک  اـیندزا  ار  هچ  نآ  دـننک و  یم  دوباـن  دـنک ,
تداعـس و  ) نداد تسد  زا  ار  اـه  نآ  هـب  دوـخ  ندیـسر  دـننیب و  یم  شریقح  كدـنا و  دـنرا  ـمـ ـش شزرا مـی  اـب  داـیز و  اـیند  زا  نارگید 
هک دنتسه  يزیچ  راد  ـتـ سود دنـشزاس و  حلـص و  رد  نآ  اب  بلطایند )   ) مدرم هک  دنتـسه  يزیچ  نمـشد  دنرامـش  یم   ( شیوخ يراگتـسر 

رادیاپ نانآ  هب  باتک  دنفراع , اناد و  نآ  هب  نانآ  دوش و  یم  هتسناد  هتخانش و  نانآ  دوجو  هب  ادخ )  ) باتک دنزرو ! یم  ینمشد  نآ  اب  مدرم 
, دنـسرت یم  نآ  زا  هک  يزیچزا  رتکانـسرت  دنـسانش و  یمن  يدیما  دنا  هتـسب  دیما  نادب  هک  يزیچ  زا  رتالاب  دـنیاپرب , باتک  هب  نانآ  تسا و 

نانآ هن  تسا و  یمیب  هن  ادخ  ناتـسود  رب  هک  دینادب   )) هیآ نوماریپ  لاؤس  هب  خساپ  رد  (ص ـ )  ادخ ربمایپ  دنناد ـ . یمن  سرت  هیام  ار  يزیچ 
شیب ادخ  ناتـسود  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما دـنزرو ـ . یم  تبحم  رگیدـکی  هب  ادـخ  هار  رد  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  دـنوش : ـ )) یم  نیگهودـنا 

ره لاعتم  يادخ  ناتسود  دنرتابیکشوا ـ . يالب  رب  دنهد و  یم  ناشن  يرتشیب  تموادم  وا  زا  يرازگرکش  رد  دنتسه و  وا  دای  هب  مدرم  همهزا 
قدا ما صـ ـ ما دوش ـ . شزغلراچد  رتمک  دنک و  لمع  رایسب  درامش و  غورد  ار  شیوزرآ  دنیب و  کیدزن  ار  دوخ  گرم  هک  تسا  یـسک  نآ 

ـه یآ نو  چـ ع )   ) ما عـلـی ـ ما دـنا ـ . هدوـب  تیلقا  فعـض و  رد  هراوـمه  دـیرفآ , ار  مدآ  دـنوادخ  هک  یناـمز  ناـمهزا  ادـخ , ناتـسود  (ع :) 
هچ دندرک : ضرع  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  ادخ  نا  ـتـ ـسودد ـیـ ناد مـی  دومرف : دناوخ , ار  تسا ))  یمیب  هن  ادخ  نا  ـتـ ـسود ـیـد کـه بـر  ناد بـ ))

رتشوخ ام و  لاح  هب  اشوخ  دنک  يوریپ  ام  زا  ام  زا  دعب  هک  ره  سپ ,  میتسه  نامناوریپ  ام و   , نانآ دومرف : نانمؤمریما ؟  يا  دنتـسه , یناسک 
ره نا  ـ نآ ـت کـه مـا و  ـسا ـن  یا هن  رگم  نانآ ؟  لاح  هب  رتشوخ  ام و  لاح  هب  اشوخ  ارچ  ناـنمؤم ,  ریما  يا  دـندر : ضر کـ نا عـ ـ نآ لا  بـه حـ

امـش هک  دـننک  یم  لمحت  ار  ییاهزیچ  دـیا و  هدیـشکنامش  هک  دنـشک  یم  شود  هب  ار  يراـب  ناـنآ  اریز  هن ,  دومرف : میهار ؟  کـی  رد  ود 
ادخ ناتـسود   ) ینامز ادـخ ))  ناتـسود  هک  دـینادب   : )) هک میتفای  ع )   ) نیـسح با عـلـی بـن  رد کـتـ ـر(ع :)  قا ما بـ ـ ما دـیا ـ . هدرکن  لمحت 
قرب قرز و  هب  و  دننک , زیهرپ  ادخ  ياه  مارح  زا  دننز و  گنچ  (ص )  ادخ لوسر  ياه  تنس  هب  دنروآ و  اج  هبار  ادخ  ضیارف  هک  دنتسه )

شروهظرظتنم وا  تبیغ  نامز  رد  هک  ام  مئاق  نایعیـش  لاح  هب  اشوخ  ریـصبوبا , يا  ع :)   ) قداـص ما  ـ ما دـنزرو ـ . ییاـنتعا  یب  ارذـگ  ناـهج 
ربمایپ دـنوش ـ . یم  نیگهودـنا  هنو  تسا  یمیب  هن  ناـنآ  رب  هک  دـنیادخ  ناتـسود  ناـنیا  دـنیوا  رادربناـمرف  شروهظ  ناـمز  رد  دـن و  ـتـ ـس هـ

هب تخانـش و  ار  ادخ  هک  هـر  یتفا ـ .  یم  ادخدای  هب  ینیبب  ار  نانآ  هاگره  هک  یناسک  ادخ : ـ  ناتـسود  زا  لاؤس  هب  خساپ  رد  (ص ـ )  ادـخ
ضرع دوسرف . يراد  هدنز  بشو  هزور  اب  ار  شدوخ  كاروخ و  زا  ار  شمکش  تسب و  ورف  نتفگ  نخـس  زا  ار  شناهد  درب , یپ  وا  تمظع 

دننیزگ و یم  یـشوماخ  ادخ  نات  ـ ـسود دو : ـ مر فـ دنیادخ . ؟ ناتـسود  نامه  اه  نیا  ادخ , لوسر  يا  تیادف  هب  ام  ناردام  ناردپ و  دـندرک :
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دنور و یم  هار  تسا و  تمکح  ناشنانخس  دنیوگ و  یم  نخس  ـت و  ـسا تر  ناشهاگنو عـبـ دنرگن  یم  تسادخ و  رکذ  اه  نآ  یـشوماخ 
ناج باوث ,  هب  قوشو  باذع  سرت  زا  تسا ,  هدش  هتـشون  ناشیاه  لجا  هک  دوب  نیا  هن  رگا  تسا  تکرب  هیا  مدر مـ نایم مـ رد  ناشنتفر  هار 

شناگدنب نایم  رد  ار  دوخ  تسود  یلاعتو  كرابت  دـنوادخ  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما تفرگ ـ .  یمن  رارق  يا )  هظحل   ) ناشیاهدـبلاک رد  ناشیاه 
ـ .  ینادن وت  دشاب و  ادخ  تسود  وا  هک  تسا  نکمم  اریز  دیرامـشم , ریقح  ارادخ  ناگدنب  زا  کی  چـیه  نیاربا  تسا بـنـ هتـشاد  هگن  ناهنپ 
 (: ع  ) یلع ما  ـ ما تسا ـ .  هتـساخرب  نم  اب  هزرابم  هب  دزاس , راوخ  ارم  تسود  هکره  لاـعتم :  ـد  نواد زا خـ ـل  یئر زا جـبـ (ص )  اد ـبـر خـ ما پـیـ

تسا و نیقی  تاهبـش  تمل )  ظـ  ) رد نآ هـا  ییانـشور  , دـنوادخ ناتـسود  اـما  تـسا  قـح  هیبـش  هـک  دـنا  هدـیمان  ههبـش  ور  نآ  زا  ار  هـهبش 
هاگره (ص :)  ادخ ربمای  پـ يروک ـ .  ناشیامنهار  تسا و  یهارمگ  تاهبـش  رد  نانآ  رگتوعدادـخ  نانمـشد  یلو  تسار ,  هار  ناشیامنهار 
تواقش ناطیش و  یتسود  هاگره  دور و  شرس  وزرآ پـشـت  دیایبوا و  مشچ  شیپ  گرم  دوش , یـسک )   ) راوازـس تداعـس  ادخ و  یتسود 

زا يدرف  هب  دـنوادخ  دوب  اـنب  ـر  گا ع :)   ) ما عـلـی ـ ما دریگ ـ . رارق  شرـس  تشپ  گرم  دـیایب و  وا  مشچوـلج  وزرآ  , دوـش یـسک )   ) راوازس
ناحبس دنوادخ  اما  داد , یم  دوخ  صاخ  ناتـسودو  ناربمایپ  هب  ار  تصخر  نیا  نامگ  یب  دهد , یـشنمگرزب  ربک و  تصخر  دوخ  ناگدنب 

ناتـسود يارب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  تشهب  ياهرد  زا  يرد  داـهج  اـنامه  دیدنـسپار ـ . ینتورف  ناـشیارب  درک و  رازیب  ربکت  زا  ار  ناـنآ 
هب نآ  نداد  رد  هتخاـسن و  اراوگ  فاـص و  دوخ  ناتـسود  يارب  ار  نآ  گرزب  دـنوادخ  اـیند : ـ  ـف  ـصو رد  تسا ـ .  هدوشگ  دوخ  صاـخ 

رارق شنانمـشد  رفیک  دوخ و  ناتـسود  شاداپ  ار  ایند  هک  هدشن  یـضار  دنوادخ  ایند : ـ  فصو  رد  نـیـز  تسا ـ .  هدیزرون  لخب  شنانمـشد 
تـشهب دنروآ و  یم  تسد  هب  تمحر  نآ  رد  هک  ادخ , ناتـسود  يرگادوس  رازاب  تسادخ و  یحو  هاگدورف  ایند : ـ  فصو  رد  زین  دهد ـ .

هدـمآ رطاوخلا  هیب  رد تـنـ تسا ـ .  هداد  رارق  شیوخ  نمـشد  جامآ  ار  دوخ  تسودایند  رد  دـنوادخ  ع :)   ) قداص ماـما  دـنرب ـ . یم  دوس  ار 
وت زا  نم  اراـگدرورپ , : درک ضرع  دـید  ـتـه مـی  فر ور  دوـخ فـ رد  ناـیرگ و  نـیگمغ و  هتـسویپ  ار  ییحی  دوـخ  دـنزرف  (ع )  اـیرکز  : تـسا
زج یلو  یتساوخ و  ییلو  وت  دومرف : مرب ؟  یمن  يدوسوا  زا  هک  يدرک  ـم  یزور يد  ـ نزر وت فـ موش و  دـنم  هرهب  وا  زا  هک  متـساوخ  يدـنزرف 
اب ار  وا  زا  سرت  تشادزاب و  وا  ياه  مارح  زا  ار  ادخ  ناتسود  یهلا  ياوق  تـ ع :)   ) ما عـلـی ـ ما دنتسه ـ . اهالب  جامآ  ناهانگ  یب  دشابن  نینچ 
هب ندش  زاین  یب  يراک و  ره  رد  ادخ  هب  ندرک  دامتعا  تسادخ :  يایلوا  تافص  زا  تلـصخ  هس  (ص :)  ادخربمایپ داد ـ . دنویپ  ناشیاه  لد 

يارب یناسینا و  نیرت  سینا  دوخ  ناتـسود  يارب  وت  ایادخ , را  بـ ع :)   ) ما عـلـی ـ ما يزیچ ـ .  ره  رد  وا  هب  يدنمزاینو  يزیچ  ره  زا  وا  هطـساو 
یهاگآ و ناشیاه  هشیدنا  ریامـض و  رب  ینیب و  یم  ار  ناشیاه  یناهن  یناسک  نیرت  هدامآ  دوخ  رب  ناگدنن  ـل کـ کو روما تـ ندرک  يزاسراک 
ـت و بر ـر غـ گا ـت  ـسا قا  ـتـ ـش يوس تـو مـ هب  ناشیاه  لد  راکـشآ و  وت  يارب  ناـشیاهزار  نیارباـنب ,  یناد  یمار  ناـشیاه  تریـصب  هزادـنا 
, دـنوش یم  لسوتم  وت  زا  ییوج  هانپ  هب  دزیر , ورف  نانآ  رب  اه  تبیـصم  رگا  دوش و  نانآ  سنوم  وت  دای  دزادـنا , تشحو  هب  ار  نانآ  ییاـهنت 

 . تسوت نامرف  اضقاه و  نآ  اشنم  تسوت و  تسد  رد  اهراک  هتشررس  هک  دنناد  یم  اریز 

 . عمط عطق  يدیمون و 

 . يدیمون

دوب و دـهاوخ  سا  ـپـ ـسا دـیمون و نـ اعطق  مینک ,  بلـس  يو  زا  ار  نآ  سپـس   , میناشچب ناسنا  هب  یتمحر  دوخ  ـب  نا زا جـ ـر  گا و   :. )) نآرق
نامداش وا  نامگ  یب  دش  رود  زا مـن  يرا هـا  ـتـ فر گـ دـهاوخ گـفـت :  امتح  میناشچبوا  هب  یتمعن  هدیـسر ـ  وا  هب  هک  یتنحم  زا  سپ  رگا ـ 

دهاوخ گرزب  یـشاداپ  شزرمآ و  نانآ  يارب  هک )   ) دنا هدرک  هتـسیاش  ياهراک  هدیزرو و  ییابیکـش  هک  یناسک  رگم  تسا  شورف  رخف  و 
ـ .  شاب رذحرب  تخـس  نآ  زا  نکم و  دامتعا  نآ  هب  درک , شهد  هاگره  وشم و  دیمون  درک , غیرد  هاگره  هنامز  زا  ع :)   ) یلع ماما  دوب ـ .))

نادوسح ناقفان : ـ  ـف مـ ـصو رد  تسا ـ .  ماکان  يدـیمون  ره  دـشک ـ . یم  ار  دوخ  بحاـص  يدـیمون ,  تسا ـ .  يدـیمون  ـالب , نیرتگرزب 
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هب لمع  نودب  هک  شابم  یسک  نانو  چـ دنناشک ـ . یم  سای  هب  ار  دیما  و  دننز , یم  نماد  مدرم )   ) يراتفرگ هب  دنتـسه , نارگید )   ) شیاسآ
تسمرس و دوش , زاین  یب  رگا  دوش  یم  دیمون  ددرگ , راتفرگ  هاگر  دو و هـ دنـسپدوخدنیب شـ تیفاع  هاگره  ددنب  یم  دیما  ترخآ  باوث )  )
هک اریز  وشم , دیمون  ادخ  تمحر  زا  تما  نیا  درف  نیرتدـب  يارب  حـتـی  دـیارگ ـ . یتسـس  يدـیمون و  هب  دوش , دـنمزاین  رگاو  ددرگ  هتفیرف 
اریز نکم ,  دیما  عطق  یماکان  هتشگرب  تخب  چی  زا هـ نارفاک ـ .))  هورگ  رگم  دوشن  دیمون  ادخ  تمحر  زا   : )) تسا هدومرف  لاعتم  دنوادخ 

ياجرب راوتـسا  ددرگرب و  لوا  تلاح  هب  شیاـپ  ودره  هاـگ  نآ  دـنام و  راوتـسا  شرگید  ياـپ  دزغلب و  وا  ياـپ  ود  زا  یکی  هک  تسا  نکمم 
. دنام

. دنراد مدرم  هچ  نآ  زا  ندرک  دیما  عطق  جیاتن 

ات  , شاب تبغر  یب  ایند  هب  (ص :)  ادخر ـبـ ما پـیـ تسا ـ .  نمؤم  ینید  تزع  هیام  دنراد , مدرم  هچ  نآزا  ندرک  دیما  عطق  ع :)   ) قداص ماما   ـ
هبدامتعا هیامرس ,  نیرتهب  (ع :)  رقاب ماما  دنرادب ـ . تتسود  مدرم  ات  شاب  انتعا  یب  تسا  مدرم  تسد  رد  هچ  نآ  هب  درادب  تتـسود  دنوادخ 

ـ .  تسا مدرم  لاـم  هب  نتـشادن  مشچ   , يرگناوـت نیرتـگرزب  ع :)   ) یلع ماـما  دـنراد ـ . مدرم  هچ  نآ  زا  ندـنکرب  عـمط  مـشچ  تسادـخ و 
ـ .  مدرم زا  وا  يزاین  یب  رد  شتزع  تسوا و  يراد  هدـنز  بش  هب  درم  راختفا  هک  نادـب  و  دـمآ : ـ   ( (ص رمایپ دزن  هک  یماگن  هـ ـل ـ  یئر جـبـ

يدازآ ندرک  عمط )  و   ) دـیما عطق  دـنک ـ . یم  هدوسآ  ار  ناـج  ندرک  دـیما  عطق  تسا ـ .  تیقفوم  ود  زا  یکی  دـیما  عـطق  ع :)   ) یلع ماـما 
يراوخ هب  ار  ریما  عمط  دشخب  یم  تزع  ار  ریـسا  نتـشادن  مشچ  تسا ـ .  رابنایز  عمط   , تسا يدازآ  هیام  نتـشادن  مشچ  تسا ـ .  يددجم 

 , شیاسآ نیرت  هدـنیاسآ  ع :)   ) قداص ماما  تسا ـ .  دوصقم  هب  ندیـسر  هیام  دـیما  عطق  تسا  تکاله  هیام  عمط  هک  ییاـج  دـناشک ـ . یم 
یکی دیما  عطق  هب  ندیـشخب  باتـش  دوش ـ . رـسیم  ندنکرب  دیما  اب   , عمط تراسا  زا  ییاهر  ع :)   ) یلع ماما  تسا ـ .  مدرم  زا  ندـنکرب  دـیما 

تسا و يرگید  تسد  رد  هک  تسا  يزیچ  بـلط  زا  رتـهب  يراد  تـسد  رد  هـک  يزیچ  يرادـهاگن  نـم ,  رظ  زا نـ و  تـسا ـ .  يزوریپ  ودزا 
 . تسا نامدرم  زا  شهاوخزا  رتهب  دیما  عطق  یخلت 

 . میتی

 . نامیتی یتسرپرس  هب  قیوشت 

ناـمیتی و ناـشیوخ و  رداـم و  ردـپ و  هـب  دـیتسرپن و  ار  ادـخ  زج   : هـک میتـفرگ  مـکحم  ناـمیپ  ـل  یئار ـ ــسا ناد  ـ نزر زا فـ نو  و چـ  :. )) نآرق
, امـش زا  یکدنا  زج  هاگ  نآ  دیهدب  ار  تاکز  دیراد و  اپ  هب  ار  زامنو  دـییوگ  نخـس  شوخ  نابز )  هب   ) مدرم اب  دـینک و  ناسحا  نادنمتـسم 
ما ـ ما دهدب ـ .)) نامیتی و  نادـنواشیوخ و  هب  شنتـشاد ,  تسود  دوجو  اب  ار  دوخ )  ) لام و  ((. )) دـیتفاترب يور  ضارعا  تلاح  هب  یگمه )  )

هنـسرگ زور  کی  دـینک و  ناشر  ـیـ ـس زور  کی  ادابم  دیـسرتب و  ادـخ  زا  نامیتی  هراـبرد  دوخ : ـ  تداهـشزا  شیپ  تیـصو  رد  ع ـ )   ) یل عـ
دنک یتسرپرس  ار  یمیتی  سک  ره  : دیامرف یم  هک  مد  شـنـیـ (ص )  اد لوسر خـ زا  اریز  دنورب , نیب  زا  نانآ  امش  روضح  اب  هک  ادابم  دننامب و 
میتی لام  هدـنروخرب  ار  خزود  شتآ  هک  نانچمه  دـنادرگ , بجاووا  رب  ار  تشهب  راک  نیا  ـل بـا  جوز دـنوادخ عـ دوش , زاین  یب  هک  نآ  اـت 

تـشهب راک  نیا  ببـس  هبدنوادخ  ددرگ , زاین  یب  هک  نآ  ات  دنک  یتسرپرـس  ار  یمیتی  سک  ره  (ص :)  ادخ ربما  پـیـ تسا ـ .  هتخاس  بجاو 
نادبو شاب ,  نابرهم  ردـپ  نوچ  میتی  يارب  تسا ـ .  هتخاس  بجاو  میتی  لام  هدـنروخرب  ار  خزود  شتآ  هک  نانچمه  دزاس , بجاو  وا  رب  ار 

رگم دراذـگب , یمیتی  رـس  رب  تبحم  تسد  هک  تسین  ینمؤم  نز  درم و  چـیه  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما يورد ـ .  یم  نامه  ینک  تشک  هچره  هک 
ینایمو هراشا  تشگنا  (ص )  ادـخ ربمایپ  دـسیونب ـ . شیارب  یباوث  تسا  هدیـشک  تسد  نآ  رب  هک  ییوم  رات  ره  هزادـنا  هب  دـنوادخ  هک  نیا 

ـ .  میتـسه ود  نیا  دـننام  تشهب  رد  دـنک ـ  اورپ  لـجوزع  دـنوادخ  زا  هک  یتروصرد  میتـی ـ  تسرپرـس  نم و  دومرف : داد و  ناـشن  ار  دوـخ 
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میتسهود نیا  دننام  تشهب ,  رد  میتی  تسرپرس  نم و  دومرف : داد و  ناشن  دوب  هدرک  زاب  مه  زا  هک  یلاحرد  ار  دوخ  ینایم  هراشا و  تشگ  ـ نا
ره دزاس ـ . داش  ار  نانمؤم  ماتیا  هک  دوش  یم  نآ  دراو  یسک  اهنت  دوش و  یم  هتفگ  ارـس )) يداش   )) نآ هب  هک  تسا  ییارـس  تش  رد بـهـ  ـ .
هک نیا  رگم  درب  یم  تشهب  هب  ار  وا  دنوادخ  اعطق  دـنادرگ , کیرـش  دوخ  یندیـشون  كاروخ و  رد  ار  یمیتی  ناملـسم ,  ود  نایم  زا  سک 
هب ار  شزور  دنارذگ و  تدابع  هب  ار  شبش  هک  تسا  یـسکدننام  , دنک یتسرپرـس  ار  میتی  هس  هـر کـه  دوش ـ . بکترم  یندوشخبان  یهانگ 

دوخ ینایم  هناشن و  تشگنا  ود ـ  نیا  هک  نانچمه  میردارب  تشهب  رد  وا  نم و  دشک و  ریشمش  ادخ  هار  رد  زور  بش و  دنک و  يرپس  هزور 
يوش لدمرن  يراد  تسود  ایآ  دومرف : درک , یم  تیاک  ـ شدو ـی خـ لد ـنـگـ ـس زا  يدر کـه  بـه مـ دنرگیدکی ـ . رانک  رد  دینابـسچ ـ  مه  هبار 

یم مرن  تلد  تروص  نیا  رد  ناروخب ,  وا  هب  تیاذغ  زا  شکب و  وا  رس  رب  تبحم  تسد  نک و  ینابرهم  میتی  هب  یسرب ؟  تا  هتساو  هب خـ و 
 . یسر یم  تا  هتساوخ  هبو  دوش 

 . میتی لام  ندروخ 

شتآ رد  يدوز  هب  دـنرب و  یم  ورف  دوخ  مکـش  رد  یـشتآ  هک  تسین  نیازج  دـنروخ , یم  قحان  هب  ار  نامیتی  لاوما  هک  یناـسک   :. )) نآرق
ناشیا ـ هرو زا گـ يا  هد  ـت عـ ما زور قـیـ تسا ـ .  میتی  لام  ندروخ  قحان  هب  اه , كاروخ  نیرتدـب  (ص :)  ادـخ ربمایپ  دـنیآرد ـ .)) نازورف 

: دومرف دنتـسه ؟ یناسک  هچ  نانآ  , ادخ لوسر  يا  دش : ضر  ـد عـ ـش هنابز مـی کـ شتآ  اه  نآ  ياه  ناهد  زا  هک  یلاح  رد  دنیآ  یم  نوریب 
دنراد و رتش  چفل  دننام  ییاه  بل  هک  مدید  ار  يا  هدع  هاگان  هب  مدرک  هاگن  جارعم :  ثیدح  رد  دـنروخ ـ . یم  ار  نامیتی  لاوما  هک  یناسک 

نا ـ ـش ـ نا ـ هد ـل  خاد دراذگ و  یم  ناشناهد  رد  نیـشتآ  ییاه  گنـس  هتخت  دریگ و  یم  ار  نانآ  ياه  بل  هدش و  هدرامگ  اه  نآ  رب  رفن  کی 
یناسک هچ  اه  نیا  لیئربج ,  يا  متفگ :  هرعن مـی کـشـنـد  واگدننام  نانآ  دیآ و  یم  نوریب  ناشتحتام  زا  اه  گنـس  نآ  دن و  تر مـی کـ پـ

شـبـی دنرب ـ . یم  ورف  دوخ  مکش  رد  یشتآ  تقیقح  رد  دنروخ و  یم  قحان  هب  ار  نامیتی  لاوما  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  تفگ :  دنتـسه ؟
يا  : متفگ دیآ  یم  نوریب  ناشتح  ـ تا زا مـ دوش و  یم  هدـنکفا  شتآ  نانآ  ياه  مکـش  رد  هک  مدـید  ار  یهورگ  مدـش  هدرب  نامـسآ  کـه بـه 
لاؤ ـخ بـه سـ سا رد پـ ع ـ )   ) قدا ما صـ ـ ما دنروخ ـ . یم  قحان  هب  ار  نامیتی  لاوما  هک  دنتسه  یناسکاه  نیا   : تفگ دنتسیکاه ؟ نیا  لیئربج 

 . تسا میتی  لام  ندروخ  قحان  هب  اه  نآ  زا  یکی  هریبک : ـ  ناها  زا گـنـ

 . میتی لام  ندروخ  میرحت  تلع 

لیلد نیا  هب  ار  میتی  لام  ندروخ  قحان  هب  میتی : ـ  لاـم  ندروخ  میرحت  تلع  هراـبرد  نانـس  نبدـمحم  هب  دوخ  هماـن  رد  ـا(ع ـ )  ـضر ما  ـ ما  ـ
 , تسا هدرک  کمک  وا  نتـشکرد  دروخب  قحان  هب  ار  میتی  لام  هاگ  ره  هک  نیا  لوا  دشاب : یم  راک  نیا  رد  يدایز  دسافم  هک  هدومرف  مارح 
هک درادن  ردام , ردپ و  دننام  مه ,  ار  یسک  دتـسیاب و  شدو  يا خـ يور پـ هرادا کـنـد و  ار  شدو  دناوت خـ یمن  تسین و  زاین  یب  میتی  اریز 

هدـناش شا کـ ـی  گرا رقف و بـیـچـ هب  هتـشک و  ار  وا  هک  تسا  نیا  لثم  دروخب  ار  وا  لاـم  یتقو  نیارباـن  هرادا کـنـد بـ ـتـی و  ـسر ـ پر ـ ـس ار  وا 
ینمـشد و هنیک و  اه  نآ  نایم  دـیآرب و  يریگماقتنا  ددـصرد  دـش  گرزبو  دیـسر  غولب  نس  هب  میتی  یتقو  هک  دوش  یم  ثعاـب  نیا  تسا و 
زا زیهرپ  دـنوادخ  دوخ : ـ  ياـه  ینارنخـسزا  یکی  رد  (ع ـ )  ارهز همطا  فـ دـنربب ـ . نیب  زا  ار  رگیدـکی  هک  ییاـج  اـت  دـیآ  دوـجو  هب  ترفن 

. دومرف بجاو  یشک  قح  ملظ و  زا  يریگولج  رطاخ  هب  ار  میتی  لام  ندروخ 

. دمحم لآ  نامیتی 

ناوت هدـش و  هدـیرب  دوخ  ماـما  زا  هک  تسا  یـسک  یمیتـی  رت , تخـس  هداد  تسد  زا  ار  شردـپ  هک  یـسک  یمیتـی  زا  (ص :)  ادـخ ربماـیپ   ـ
, دشاب هاگآ  ام  مولع  هب  ام  نا  ـیـعـیـ ـش زا  دینادب کـه هـر کـس  دناد  یمن  ار  شیالتبا  دروم  ینید  لئاسم  مکح  درادـن و  ار  وا  هب  یـسرتسد 
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دنک داشرا  تیاده و  ار  وا  سک  ره  هک  دینادب  وا  نمادرد  تسا  یمیتی  درادن  ام  هب  یسرتسد  تسین و  هاگآ  ام  تعیرش  هب  هک  یصخش  نیا 
هب دنوش و  یم  روشحم  تمایق )  رد   ) ام هعیـش  يا  عـلـمـ دوب ـ . دهاوخ  ام  اب  نیرب  نایتشهب  عمجرد  دزومایب , وا  هب  ار  ام  ماکحا  تعیرـش و  و 
رب هک  ییاج  ات  دوش , یم  هدـناشوپ  نانآ  رب  تمارک  ياه  تعلخ  ادـخ , ناگدـن  دا بـ ـ ـشرا رد  ناش  شـشوک  اـه و  نآ  مولع  یناوارف  هزادـنا 
لآ ماتیا  ناتـسرپرس  يا  دـهد : یم  ادـن  ام  لجوزع  راگدرورپ  يدانم  هاـگ  نآ  ددرگ . یم  هدـناشوپ  رون  تعلخ  رازه  رازه  ناـنآزا  کـیره 

نادرگاش شـمـا و نانیا  دیدیـشخب , طاشن  ناج و  ار  ناشناماما ,  نامه  ینعی  ناشناردپ ,  زا  هدش  هدیرب  نامیت  نیا یـ هک  یناسک  يا  دمحم ,
ایند رد  هک  هنوگ  نامه  دیناشوپب , تعلخ  نانآ  رب  کنیادیدیشخب  ناشطاشن  تایح و  دیدرک و  یتسرپرس  ار  نانآ  هک  دنتسه  ینامیتی  نامه 
ورف لهج  رد  هدش و  ادج  دوخ  ناتـسرپرس  زا  هک  ار  دمحم  لآ  میتی  هک  یـسک  يرترب  ع :)   ) نسح ما  ـ ما دـیدناشوپ ـ . مولع  تعلخ  نانآ  رب 

هب دنک و  یتسرپرس  ار  یمیتی  هک  یـسک  رب  دزاس , نشور  وا  يارب  ار  هبتـشم  روما  دروآ و  نوریب  لهجزا  ار  وا  دنک و  یتسرپرـس  تسا  هتفر 
افخ و رد  ببس  هب  هک  ارام  زا  یمیتی  سکره  ع :)   ) نیسح ماما  تسا ـ .  (( 38  )) یهس هراتس  رب  دیشروخ  يرترب  دننام  دهد , اذغ  بآ و  وا 
ییامنهار و ار  وا  دراذگب و  يو  رایتخا  رد  تسا  هدش  وا  بیـصن  هک  ام  مولع  زا  دنک و  یتسرپر  ـ ـس درادن  یـسرتسد  ام  هب  ام , ندوب  راتتـسا 

دادعت هب  نم ,  ناگتشرف  يا  مرتراوازـس  وت  زا  یگدنـشخب  مرک و  هب  نم  راوخمغ , میرک و  هدنب  يا  دیامرف : لجوزع  دنوادخ  دنک , تیاده 
هب تساهرـصق  نیا  روخ  رد  هک  ییاه  تمعن  رگید  زا  دـیزاسب و  شیارب  اـه  تشهب  رد  رـصق  رازه  رازه  تسا ,  هتخومآ  وا  هب  هک  یفرحره 

. دینک هفاضا  اه  نآ 

 . نیقی

 . نیقی

( ار مدرم   ) ام ناـمرف  هب  هک  میداد  رارق  یناـیاوشیپ  ار  ناـنآ  زا  یخرب  , دنتـشاد نیقی  اـم  تاـیآ  هب  دـندرک و  ییاـبی  ـکـ ـش نو  و چـ  :. )) نآرق
تمعن  ) ود نیا  سپ ,  تسا  هدشن  هداد  مدرم  هب  تیفاع  نیقی و  زا  رتهب  يزیچایند  رد  هک  دینادب  (ص :)  ادخ ربما  پـیـ دـننک ـ .)) یم  تیادـه 

هدشن هداد  یـسک  هب  نیقی  دننام  يزیچ  تیفاع  زا  دعب  اریز  دینک , ـت  لا ـ ـس ـیـت مـ فا ـد عـ نواد زا خـ مدر ,  يا مـ دـیهاوخبدنوادخ ـ . زا  ار  ( 
اریز دینک , تلاسم  وا  زا  تیفاع  دیهاوخب و  نیقیدـنوادخ  زا  مدر ,  يا مـ ع :)   ) ما عـلـی ـ ما کش ـ .  زا  رتدـب  يزیچ  رفک  زا  دـعب  هن  تسا و 

دنیب و نایز  شنید  رد  هک  تسا  یـسک  هدید ,  نایز  تسا و  نیقی  دـنام  رادـیاپ  لد  رد  هک  يزیچ  نیرتهب  تسا و  تیفاع  تمعن  نیرتگرزب 
تلاسم وا  زا  يریخ  هب  تبقاع  دیهاوخب و  نیقی  دنوادخ  زا  دومرف : یم  اهراب  دـنرب ـ . کشر  وا  رب  شنیقی  رد  هک  تسا  یـسک   , هدرب کشر 

ـ ؟  مهد ماجنا  یلمع  هچ  هک :  ذاعم  لاؤس  هب  خساپ  رد  (ص ـ )  اد ـبـر خـ ما پـیـ تسا ـ .  نیقی  دخرچ  یم  لد  رد  هک  يزیچ  نیرتهب  دـینک و 
نیا هچرگا  دومرف : متسه !  ذاعم  نم  ییادخ و  لوسر  امش  مدرک :  ضرع  دیوگ : یم  ذاعم  يوج  یـسات  تر  ـبـ ما هب پـیـ نیقی  رد  ذاعم , يا  : 

ـ . دـشاب هدیـشچ  ار  نیقی  ياکنخ  شلد  هک  یـسک  دراد  یگرزب  تداعـس  هچ  ع :)   ) یلع ماما  دـشاب ـ . یتساـک  وت  تفرعم  شناد و  رد  هک 
نیقی هک  ره  ع :)   ) یلع ماما  تسا ـ .  نیقی  يرگناوت ,  نیرتهب  تسا ـ .  نیقی  هدـش ,  هدـنکفا  لد  رد  هک  يزیچ  نیرتهب  (ص :)  ادـخ ربماـیپ 
شراو ـ گرز ـد بـ نزر دو بـه فـ ـیـت خـ ـصو رد  يوش ـ .  راگتـسر  ات  نک ,  نیقی  دبای ـ . تاجن  دـنک , ادـیپ  نیقی  هک  ره  دـش ـ . راگتـسر  , درک

کش ياهریت  ناگتشرف : ـ  ـف  ـصو رد  شخب ـ .  شیورین  نیقی  اب  شناریمبدهز و  اب  رادب و  هدنز  زردنا  دنپ و  اب  ار  ـت  لد ع : ـ )   ) ـن ـس حـ
 , تسا نیقی  اب  تسا ـ .  هتفرن  اه  نآ  ینیقی  ياهرواب  راکیپ  هب  اهرادـنپ  نامگ و  هتخاسن و  دوخ  جامآ  ار  اه  نآ  راوتـسا  ناـمیا  اهدـیدرت , و 

. دیآ یم  تسد  هب  ییاهن  فده  هک 

 . تسا نید  سار  رد  نیقی 
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اب ار  دوخ  نامیا  تسوکین ـ .  نیقی  نامیا ,  نیرترب  تسا ـ .  نیقی  نید  رصنع )  ) نیرترب دراد ـ . ياج  نید  سار  رد  نیقی ,  ع :)   ) یلع ماما   ـ
ـ .  تسا نیقی  ندـش  دـنمورین  نید ,  هرمث  تسا ـ .  نیقی  ییوـکین  نید ,  ماـظن  تسا ـ .  نید  نـیرترب  نـیقی  هـک  اریز  , دـینک تیوـقت  نـیقی 

 . تسا يرادنید )  و   ) نید هزادنا  هب  نیقی  يدنمورین 

 . تسا نامیا  هیاپ  نیقی 

ربص (ص :)  ادـخ ربمایپ  دراد ـ . زاین  نیقی  هب  نامیا ,  تسوکین ـ .  نیقی  نامیا ,  هیاپ  كالم و  تسا ـ .  نامیا  هیاپ  نیقی ,  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
تسا و هدرک  ماوت  یشیدنارود  اب  ار  یمرن  تسا و  دنمورین  نید  رد  ـن  مؤ مـ ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما نامیا ـ .  مامت  نیقی  تسا و  نامیا  زا  یمین 

. دراد نیقی  اب  هارمه  ینامیا 

 . تسا زیچ  نیرتبایمک  نیقی 

زا رتکدنا  يزیچ  مدرم  هب  درادن ـ . دوجو  نیقی  زا  رتبایمک  يزیچ  و  رترب , نامیا  زا  نیقی  تسارترب و  مالـسا  زا  نا  ـمـ یا ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما  ـ
پـنـج خـصـلـت ع :)   ) قدا ما صـ ـ ما تسا ـ .  هدشن  میسقت  مک  مدرم  نایم  رد  نیقی  دننام  زیچ  چیه  (ع :)  رقاب ماما  تسا ـ .  هدشن  هداد  نیقی 
اه نیا  همه  هک  یمجنپ  يرازگساپس و  ییابیکش ,  تعانق ,  نیقی ,  ـد: نا هد  میسقت شـ ناگدنب  نایم  يرگید  زیچ  ره  زا  ـتـر  کد ـ نا ـت کـه  سا

 . تسا لقع  دوش , یم  لماک  وا  ببس  هب 

 . تسا تدابع  نیقی , 

ـ .  تسا تدابع  هک  سب  نیمه  ار  نیقی  دـسر ـ . یم  لاـمک  هب  تداـبع  هک  تسا  نیقی  اـب  تسا ـ .  تداـبع  دوخ , نیقی ,  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
 . نیقی اب  زج  یتدابع  چیه  درادن و  یشزرا  تین  اب  زج  یلمع  چیه  (ص :)  ادخ ربمایپ 

 . تسا تدابع  نیرترب  نیقی 

زا رترب  دـنوادخ  دزن  دـشاب , هارمه  نیقی  اب  هک  كدـنا  هتـسویپ و  لمع  ع :)   ) قداص ماما  تسا ـ .  تدابع  نیرترب  نیقی ,  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
. دشاب ماوت  کش  اب  هک  تسا  يزامن  زا  رتهب  دشاب , هارمه  نیقی  اب  هک  یباوخ  ع :)   ) یلع ماما  دشابن ـ . ماوت  نیقی  اب  هک  تسا  رایسب  لمع 

 . تسا نتفای  نیقی  نامیا ,  ییاهن  فده 

تسا مالسا  زا  رتالاب  هلپ  کی  نامیا  و  دومرف : يرآ  مدرک :  ضرع  تسا  لوا  هلپ  مالـسا  دمحم , وبا  يا  ریـصبوبا : ـ  هب  ع ـ )   ) قداص ماما   ـ
ضرع تساوقت  زا  رتالاب  هلپ  کی  نی  و یـقـ دو : ـ مر يرآ فـ مدرک :  ضرع  تسا  نامیا  زا  رتالاب  هلپ  کی  اوقت  و  دومرف : يرآ  مدرک :  ضرع 

سپ دیا  هدـیبسچ  مالـسا  هجرد  نیرت  نییاپ  هب  تقیقح  رد  امـش  تسا و  هدـشن  هداد  نیق  یکدـنا یـ هب  يزیچ  مدرم  هب  دومرف : يرآ  مدرک : 
نید دومرف : ع )  () رقاب ترـضح   ) رفعج وبا  مالـسا : ـ  نامیازا و  لاؤس  هب  خـساپ  رد  (ع ـ )  اـضر ماـما  دزیرگن ـ . ناـتگنچ  زا  دیـشاب  بظاوم 

تساوقت و زا  رتالاب  هجرد  کی  نیقی  نامیا و  زا  رتالاب  هجرد  کی  اوقت  تسا و  نآ  زا  رتالاب  هجرد  کـی  ناـم  ـ یا ـت و  ـسا مـال  ـ ـسا ناـمه 
نیقی نامیا و  زا  رتالاب  هجرد  کی  اوقت  تسا و  مالـسا  زا  رتالاب  هجرد  کی  نامیا  تسا ـ .  هدشن  میـسقت  نیقی  یکدنا  هب  يزیچ  مدرم  نایم 
کی اوقت  تسا و  مالـسا  زا  رترب  هجرد  کی  نا  ـمـ یا تسا ـ .  هدـشن  میـسقت  نیقی  یمک  هب  يزیچ  مدرم  ناـیم  اوقت و  زا  رتـالاب  هجرد  کـی 
فده ع :)   ) یلع ماما  تسا ـ .  هدـشن  میـسقت  نیقی  یمک  هب  زیچ  چـیه  نایمدآ  نایم  اوقت و  زا  رترب  هجرد  کی  نیقی  نامیا و  زا  رترب  هجرد 
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 . نیقی نامیا  ییاهن  فده  تسا و  نامیا   , نید ییاهن 

 . نیقی نامیا و  نایم  هلصاف 

راوگرزب ود  نآ  تسا ؟  ردقچ  نیقی  نامیا و  نایم  هلصاف  دیسرپ : ع )   ) نیـسح نسح و  زا  ع )   ) یلع ماما  تسا :  هدمآ  راونالا  ةاکـشم  رد   ـ
نامیا نوچ  درک : ضرع  هنوگچ ؟  دومرف : بجو  کی  درک : ضرع  دمحمابا , يا  هدـب  باوج  دومرف : ع )   ) نسح هب  ماما ,  دـندرک  توکس 

هب نآ  زا  مینیببدوخ و  نامشچ  اب  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیقی  مینک و  شرواب  نامیاه  لد  اب  میونـش و  دوخ  ياه  شوگاب  هک  تسا  يزیچ  نآ 
 . میربب هار  تسا  ناهنپ  ام  دید  زا  هک  هچ  نآ 

 . تاروطخ نیقی  تسا و  لد  رد  نامیا 

ـ .  تسا یتاروطخ  نیقیو  تسا  لد  رد  نامیا  ع :)   ) قداص ماما  تسا ـ .  یتاروطخ  نیقی  تساراوتـسا و  لد  رد  نامیا  (ص :)  ادـخ ربمایپ   ـ
ما ـ ما تسا ـ .  یتاروـطخ  نیقی  تسا و  بلق  هب  ناـمیا  تسا و  تداـبع  یمرگرـس  نیرتـهب  نیقی و  يرگناوـت  نیرتـهب  تسا :  هدـش  ـت  یاور

( ریذـپان لزلزتو  راوتـسا   ) نهآ هکت  نانوچ  لد  درذـگ , یم  لد  هب  نیقی  یتقو  تسا  یتاروطخ  نیقی  تساراوتـسا و  لد  رد  نامیا  (ع :)  رقاب
. ددرگ یم  هدوسرف  يا  هقرخ  دننام  دور , یم  نوریب  لد  زا  نوچ  دوش و  یم 

 . نیقیلا ملع 

رد سپـس  دینیب  یم  نیقیلا  نیع  هب  اعطق  ار  نآ  سپـس  دینیب  یم  ار  خزود  نیقی  هب  دیتشاد ! نیقیلا  ملع  رگا  تسین ,  نینچ  ـز  گر هـ  :. )) نآرق
ناشن نم  هب  اراگدرورپ , تفگ :  میهاربا  هک  هاگ  نآ  نک )  دای   ) و ((. )) دش دـیهاوخ  هدیـسرپ  نیمز )  يور   ) تمعن زا  هک  تسا  زور  نامه 

 , سپ دومرف : دـبای  شمارآ  ملد  اـت  یلو  ارچ , تفگ :  يا ؟  هدرواـین  ناـمیا  رگم  دومر : فـ هدـنز مـی کـنـی ؟  ار  ناـگدرم  هنوگچ  هک  هدـب 
 , ناوخارف ار  اه  نآ  هاگ  نآ  هد ,  رارق  ار  اه  نآ  زا  يا  هراپ  یهوک  رهرب  سپـس  نادرگ  زیر  زیر  دوخ  شیپ  ار  اه  نآ  ریگرب و  هدنر  راهچ پـ

میدنایامن و میهاربا  هب  ار  نیمز  اه و  نامسآ  توکلم  نینچنیا  و   ((. )) تسا میکح  اناوت و  دنوادخ  هک  نادب  دنیآ و  یم  وت  يوس  هب  ناباتش 
(ص ادخ ربمایپ  هدهاشم ـ .  هنیاعم و  اب  ینعی  دینادب : ـ )) نیقیلا  ملع  هب  رگا   )) هیآ هرابرد  ع ـ )   ) قداص ماما  دشاب ـ .)) ناگدننک  نیقی  زا  ات 

ربخ یسوم  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  ینامز  تس ,  ند نـیـ ـ ید نو  چـ خـبـر , دنهد ـ . یم  ربخ  وا  هب  هک  تسین  یسک  دننام  دنیب  یم  هک  یـسک  (: 
هب ار  حاولا  دـید , دوخ  مشچ  اب  دـندوب  هدرک  هک  ار  يراک  یتقو  اما  تخادـنین ,  نیمز  هب  ار  حاولا  دـنا  هدرک  هچ  هلاسوگ  اب  شموق  هک  داد 

رگا ما و  هتشاد  هگن  ناهنپ  مناگدنب  دید  زا  ار  اه  نآ  هک  تسازیچ  هس  دیامرف : یم  لاعت  ـد مـ نواد خـ دنتـسکش ـ . هک  يروط  هب  دنکفا  نیمز 
دنک و ادـیپ  نیقی  هک  يروط  هب  دـنیبب  ارم  منز و  رانک  ار  دوخ  هدرپ  رگا  دـهد : یمن  ماجنا  دـب  لمع  زگره  دـنک , هدـهاشم  ار  اه  نآ  يدرف 

 . منک یم  هچ  اه  نآ  اب  مناگدیرفآ  ندناریم  زادعب  هک  دنادب 

 . نیقیلا قح 

تـسا ترا  حـق عـبـ ریـسفت .: تسا .))  ینیقی  یتقیقح  ههبـش ,  یب  نآرق ,  نیا  و   ((. )) نیقی و )  ) تسار تقیقح  نامه  تسا  نیا   :. )) نآرق
 , نیقی هب  قح  هفاضا  نیاربانب ,  دـشابن  دـیدرت  ههبـش و  نآ  رد  هک  تسا  یتخانـش  زا  ترابع  نیقی  یجراخ و  تیعقاو  اب  قباـطم  تخانـش  زا 

ملع تسا :  هبترم  هس  ياراد  نیقی  دـیوگ : یم  هیلع ـ  هّللا  ناوضر  یـسلجم ـ  تسا .  هدـش  هدروآ  دـیکات  يارب  هک  تسا  هینایب  هفاـضا  یعون 
هب عـیـن اـعطق  ار  نآ  سپـس  دـینیب  یم  ار  خزود  نیقی  هب  دـیتشاد , نیقیلا  ملع  رگا  تسا ,  نینچ  هن   )) نیقی ـ لا قـح  نـیقیلا و  نـیع  نـیقیلا , 

ملع لاثم  يارب  دو  ـ ـش ـن مـی  ـشور لا  کی مـثـ اب  نیقی  زا  هبترم  هس  نیا  نایم  توافت  نیقیلا ))  قح  ناـمه  تسا  نیا  ((, )) دـینیب یم  نیقیلا 
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شتآ و مرج  هدهاشم  زا  تسا  ترابع  نآ  هب  نیقیلا  نیع  نآ و  رو  ـطـه نـ ـساو هب  تایئرم  هدـهاشم  زا  تسا  ترابع  شتآ  هب  نتـشاد  نیقیلا 
رتالاب و فرـص  شتآ  هب  ندـش  لیدـبت  نآ و  رد  یمدآ  تیوه  ندـش  وحم  شتآ و  رد  نتخوس  زا  تسا  تراـبع  نآ  هب  نتـشاد  نیقیلا  قح 
 ( ع  ) یلع ـالوم  نخـس   ) ددرگ یمن  هدوزفا  نم  نیقی  رب  دوـش  هدز  راـنک  هدرپ  رگا  درادـن , دوـجو  يا  هبترم  رگید  هب  ـ تر ـن مـ یا زا  ـتـر  نوز ـ فا

ـر بار رد بـ ار  يو  اد  هک خـ تسا  يا  هدنبوا  دزن  رد  دنوادخ  ناگدـنب  نیرت  ینتـشاد  تسودزا  ادـخ , ناگدـنب  يا  ع :)   ) یلع ماما  تسا ـ .) 
رد تیادـه  غارچ  تسا  هداد  رارق  دوخ  نییور  نهاریپ  ار  سرت  هتخاس و  دوخ  نیریز  هماج  ار  هودـنا  ور , نیا  زا  هدـناسر و  يراـی  شـسف  نـ

اهزیواتسد زا  هداهن و  رس  تشپ  ار  شتارطخ  هتخانش و  ار  نآ  ياه  هران  مـ هدو ,  ار پـیـمـ دوخ  هار  هدید و  ار  دوخ  ریـسم  دشخرد  یم  شلد 
عـلـم و دراد ـ . دیـشروخ  وترپ  نوچ  ینیقی  تسا و  هدـیبسچ  ناـشنیرت  راوتـسا  هب  اـه  نامـسیرزا  هدز و  رد  نآ هـا چـنـگ  نیرتـمکحم  هب 

یم يراوـشد  یتخـس و  نا ,  ـ گدرور ـ پزا ار نـ هچ  نآ  دـنا و  هتفاـی  تسد  نـیقی  حور  هـب  هدـناسر و  یقیقح  شن  ار بـه بـیـ نا  ـ نآ ـت ,  فر مـعـ
یگدنز ییاه  ندب  اب  ایند  نیا  ردو  دنریگ  یم  تفلا  سنا و  ـنـد , ناز ـ یر نآ گـ زا  نانادان  هک  هچ  نآ  اب  دنا و  هتفای  ناسآ  لهس و  نانآ  دنناد 

هک هو  شنید  يوس  هب  وا  نارگتوعد  دنتسه و  وا  نیمز  رد  دنوادخ  نانیـشناج  نانیا  دراد  قلعت  نیرب  هاگ  ـ یا هب جـ اه  نآ  حور  هک  دننک  یم 
 !. مراد اهنآ  ندید  هب  یقوش  هچ 

 . نیقی ریسفت 

زا شیپ  هک  هدات  ـ ـسر يو تـو فـ ـ ـس هب  يا  هیده  اب  ارم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  ادخ , لوسر  يا   : تفگ دمآ و  (ص )  ربمایپ دز  ـل نـ یئر جـبـ  ـ
: دومرف ادـخ  لوسر  نآزا  رتهب  ربص و  تفگ :  لیئربج  تسیچ ؟  هیدـه  نآ  دومرف : (ص )  ادـخ لوسر  تسا  هدادـن  سک  چـیه  هب  ار  نآ  وت 
وا رگا  اریز  دنیب ,  یم  ار  وا  ییوگ  هک  دـنک  یم  راک  نانچ  ادـخ  يارب  دراد , نیقی  ـی کـه  ـص ـخـ ـش تفگ :  تسیچ ؟  نیقی  ریـسفت  متفگ : 

ناکما هدیـسرن  وا  هب  هچ  نآ  دسرت و  هک  دش  یمن  هدیـسر  وا  هب  هچ  نآ  هک  دناد  یم  نیقی  هب  دنیب و  یم  ار  وا  هک  ادخ  دـنیب , یم  ار نـ ادـخ 
ادخ و رب  لکوت  نیقی : ـ  زا  سنوی  لاؤس  هب  خساپ  رد  (ع ـ )  اضر ماما  دندهز ـ . ناکلپ  لکوت و  ياه  هخاش  اه  نیا  همه  دسرب  هک  تشادـن 

تسیچ اه  نیا  ریسفت  مدرک :  ضرع  دیوگ : یم  سنوی  ادخ  هب  اهراک  ندراذ  ـ گاو اد و  يا خـ ندوب بـه قـضـ یضار  ادخ و  ربارب  رد  میلـست 
ـ . دومرف نینچ  نیا   ( (ع رفعج وبا  دومرف : ترضح   ؟

تسیچ ؟  نیقی  درک : ضرع  صالخا  نامیا : ـ  زا  يدرم  لاؤس  هب  خساپ  رد  (ص ـ )  ادخ ربمای  پـ
نامه قیدصت  قیدصت و  نامه  نیقی  نیقی و  نامه  میلـست  تسا و  ادـخ ) رباربرد   ) میلـست نامه  مالـسا  ع :)   ) یلع ماما  قیدـصت ـ .  دومرف :

 . تسا ییانشور  نیقی ,  ندرک ـ .  لمع  نامه  ندروآ  اج  هب  ندروآ و  اج  هب  نامه  رارقا  رارقا و 

 . نیقی اب  صخش  ياه  هناشن 

ادیپ نیقی  تسا ,  هدروآ  نا  ـمـ یا وا  هباذل  هدرک و  ادیپ  نیقی  ادخ  تیناقح  هب  تسا :  زیچ  شـش  نیقی  اب  صخـش  هناشن  (ص :)  ادـخ ربمایپ   ـ
نآ رد   ) ییاوسر زا  ور  نیا  زا  تسا و  تسار  زیخا  ـتـ ـسر هدرک کـه  ادیپ  نیقی  تسا ,  رذـح  رد  نآ  زا  اذـل  تسا و  تسار  گرم  هک  هدرک 
زا تسا و  تسار  خزود  هک  هدرک  ادیپ  نیقی  تسا ,  نآ  قاتـش  ور مـ ـن  یا زا  ـت و  ـسا ـت  ـسار تشهب  هک  هدرکادیپ  نیقی  دسرت , یم  زور )
 (: ع  ) یلع ماما  دشک ـ . یم  باسح  دوخزا  ور  نیا  زا  تسا و  تسار  باسح  هک  هدرک  ادیپ  نیقی  دـشوک و  یم  نآ  زا  تاجن  يارب  ور  نیا 

لمع رد  صالخا  وزرآ و  یهاتوک  تسا ـ .  نیقی  لها  تلـصخ  قوش ,  تسا ـ .  رتشیب  مدرم  همه  زا  دوخ  يارب  شهودـنا   , نیقی اب  صخش 
دریگ و یم  ياج  كاخ  رد  دوش و  یم  ادج  ناتسودزا  هک  دشاب  هتشاد  نیقی  هک  یـسک  تسا ـ .  نیقی  نتـشادرب  لیلد  ایند , هب  یتبغر  یب  و 

راوازس تسا ,  دنمزاین  دتسرف  یم  شیپ  هچ  نآ  هب  دیآ و  یمن  شراک  هب  دراذگ  یم  ياجربدوخ  زا  هچ  نآ  دوش و  یم  ور  هب  ور  باسح  اب 
میتی ود  نآ  نآ  زا  یجنگ  راوید  نآریز  و   )) هیآ هرابرد  ع ـ )   ) قداـص ماـما  دـشوکب ـ . لـمع  راـک و  رد  دـنک و  هاـتوک  ار  وزرآ  هک  تسا 
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دشاب هتشاد  نیقی  گرم  هب  هک  ره  تسین ,  نم  زج  يدوبعم  ادخ و  منم  : دوب هلمج  راهچ  هکلب  دوبن , میس  رز و  جنگ  نآ  هک  دینادب  دوب : ـ ))
يزیچزا دشاب , هتشاد  نیقی  ریدقت  هب  هک  ره  دنک و  یمن  يداش  شلد  دشاب  هتـشاد  نیقی  باسح  هب  هک  رهو  دوش  یمن  زاب  هدنخ  هب  شناهد 

ـ .  تساشوک لمع  رد  دشاب , هتشاد  نیقی  هک  یـسک  تسا ـ .  نیقی  هناشن  نید و  هرمث  يراگزیهرپ ,  ع :)   ) یلع ماما  دسرت ـ . یمن  ادخ  زج 
اب زج  ینیقی  چـیه  دـشابن و  نیقیاـب  زج  یلمع  چـیه  ع :)   ) قداـص ماـما  درادـن ـ . یتبغر  هلداـجم  ثحب و  هب  دـشاب , تسرد  شنیقی  هک  ره 

يزیچ هطساو  هب  يزاسن و  دونشخ  ادخ  ندروآ  مشخ  هب  اب  ار  سک  چیه  هک  تسا  نیا  نیقی  ياه  هناشن  زا  (ص :)  اد ـبـر خـ ما پـیـ عوشخ ـ . 
ماما ینکن ـ .  شهوکن  ار  سک  چـیه  تسا ,  هدادـن  وت  هب  ادـخ  هک  يزیچ  يارب  ینکن و  شیاتـس  ار  سک  چـیه  تسا  هداد  وت  هب  ادـخ  هک 

هبدوخ لضف  زا  دنوادخ  ـن کـه  یا زا  دیزاسن و  دونشخ  ار  مدرم  دنوادخ  ندروآ  مشخ  هب  اب  هک  تسا  نیا  نیقی  ياه  هناشن  زا  ع :)   ) قداص
یب هن  دـهد و  یم  قوس  وا  يوس  هب  ار  يزور  يدـنمزآ ,  ندز  صر  هن حـ اریز  دـینکن , تمالم  شهوکن و  ار  نانآ  تسا ,  هدرکن  اطع  امش 

. دراد یم  زاب  وا  زا  ار  نآ  لیم ,  یب  صخش  یلیم 

 . تسا نایامن  وا  رادرک  رد  نمؤم  نیقی 

یم ورف  ار  لـمع  هک  یـسک  تسا ـ .  ناـیامن  شلمع  رد  شکـش  قفاـنم ,  دوش و  یم  هدـید  شرادرکرد  شنیقی  نمؤم ,  ع :)   ) یلع ماـما   ـ
یب دـنک , یم  ینامرفان  ار  وا  لاح  نیا  اب  دـنیب و  یم  ار  وا  ناحبـس  دـنوادخ  دراد  نیقی  هک  ـی  ـس کـ درادـن ـ . نیقی  نآ  شاداـپ  هب  دراذـگ ,

لوسر لهج ـ .  هب  ار  دوخ  شناد  ودـیزاسن  لیدـبت  کش  هب  ار  دوخ  نیقی  تسا ـ .  هدادرارق  ناگدـننیب  نیرترادـقم  یب  ار  دـنوادخ  ناـمگ 
 . تسا نیقی  رویز   , يدوجوم ندیشخب  (ص :)  ادخ

 . نیقی هدننک  هابت  لماوع 

يربنامرف تسا ـ .  كدنا  شنیقی  , دشاب دایز  شیدنمزآ  هک  یـسک  دزاس ـ . یم  هابت  سوه ,  ندـمآ  هریچ  کش و  ار  نیقی  ع :)   ) یلع ماما   ـ
ود مورحم و  تلـصخ  ود  زا  دنمزآ  صخـش  ع :)   ) قداص ماما  دنک ـ . یم  هابت  ار  نیقی  يدنمزآ ,  دنادرگ ـ . یم  هابت  ار  نیقی  يدنمزآ ,  زا 

تسد زاار  نیقی  ور  نیا  زا  تسا و  مورحم  يدنـسرخ  زا  درادن و  شیاسآ  ور  نیا  زا  تسا و  مورحم  تعانقزا  تسوا :  اب  هتـسویپ  تلـصخ 
ار نید  یتسود ,  لاـم  درب ـ . یم  نیبزا  ار  نیقی  نید ,  رد  ندرک  هلداـجم  تسا ـ .  عمط  نیقی ,  یهاـبت  تلع  ع :)   ) یلع ماـما  تسا ـ .  هداد 
, درادـن نیقی  ازج  هب  هک  یـسک  دـنک ـ . یم  تسـس  ار  نیقی  كانبیعار و  نید  ناتـسرپایند ,  اب  شزیمآ  دـنادرگ ـ . یم  هابتار  نیقی  تسس و 

. دناشک یهابت  هب  ار  وا  نیقی  کش 

 . نیقی یتسس 

یم نیقی  یتسـسزا  دوـخ  تما  يارب  نم  تقیقحرد ,  مسرت ـ .  یمن  نیقی ,  یتسـس  زج  يزیچ  زادوـخ  تما  يارب  نم  (ص :)  ادـخ ربماـیپ   ـ
هب اـب  هک  تسا  نیقی  یتس  ـ ـس زا  (ص :)  اد ـبـر خـ ما پـیـ ددرگ ـ . صقاـن  شتورم  دوش , تسـس  شنیقی  هک  یـسک  ع :)   ) یلع ماـما  مسرت ـ . 

يارب ییوگ و  انث  حدم و  ار  نانآ  تسا  هدادوت  هب  لاعتم  يادخ  هک  ییزور  يارب  ینادر و  دونـشخ گـ ار  مدرم  لاعتم  دنوادخ  ندروآ  مشخ 
نایم زا  نیقی  هتـشگ و  ضراع  کش  هک  دنگوس  ادخ  هب  ع :)   ) یلع ماما  ینک ـ .  تمذم  ار  مدرم  تسا ,  هدادـن  وت  هب  دـنوادخ  هک  هچ  نآ 
هتشگ بجاوامـش  رب  نآ )  لیـصحت  يارب  شالت  یعـس و   ) ییوگ يزور )  ینعی   ) هدش نیمـضت  نات  ـ یار هچ بـ نآ  هک  اج  نآ  ات  تسا ,  هتفر 

 . تسا هدش  هتشادرب  امش  شود  زا  راگنا  هدش ,  بجاو  امش  رب  هچ  نآ  تسا و 

. دهدن شدوس  نیقی  هک  یسک 
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, دـشخبن دوس  ار  وا  شینونک  هشیدـناو  درخ  سک  ره  دـناسر و  شنایز  کـش  دـهدن , شدوس  نیقی  سکره  هک  دـینادب  ع :)   ) یلع ما  ـ ما  ـ
ره دناسر و  شنایز  لطا  بـ ـد , هد شدو نـ ـ ـس ـس حـق  کر ـیـد کـه هـ ناد بـ تسا ـ .  رتناوتانوا  هب  ندیـشخب  دوس  رد  شبیاغ  هشیدـنا  درخ و 

. دنک شردب  هار  زا  یهارمگ  درواین  تسار  هار  هب  ار  وا  تیاده  سک 

 . نیقی تارمث 

 , ییابیکـش ع :)   ) قداص ماما  تسا ـ .  نیقی  هرمث  ییابیکـش ,  تسا ـ .  نیقی  همزال  نیتسخن  ییابیکـش ,  ع :)   ) یلع ماـما  ییابیکـش ـ .:  1 ـ 
راـگزور رد  يرازگــساپس  يراـتفرگ و  رد  ییابیکــش  نـیقی ,  زارادروـخرب  ناـسنا  حالــس  ع :)   ) یل ما عـ ـ ما تـسا ـ .  نـیقی  زا  هتــساخرب 
صالخا ع :)   ) یلع ماما  صـالخا ـ .:  2 ـ  تسا .  نیقی  لها  تدابع  راوتـسا و  يژد  نآ  هک  اریز  ییابیکـش ,  داب  وترب  تسا ـ .  يرادروخرب 

صخش  ) نید يدنمناوت  هزادنا  هب  تین ,  صولخ  تسا ـ .  نیقی  صالخا  ببـس  تسا ـ .  تین  یتسرد  نیقی و  يورین  زا  هتـساخرب   , لمع رد 
تیاغ دـننایفارعا ـ . زا  نارگراثیا  ناصلخم و  ناراد و  نیقی  تسا ـ .  نیقی  رب  لیلد   , لمع رد  صـالخا  وزرآ و  یهاـتوک  دراد ـ . یگتـسب  ( 

لمع رد  صالخا  تسا و  كرـش  ایر  كدنا  هک  دـینادب  ادـخ , ناگدـنب  يا  ییاهر ـ .  صالخ و  صالخا ,  تیاغ  تسا و  صالخا  نیقی , 
تنیقی رگا  تسا ـ .  نیقی  هدولاـش  دـهز , دـناشن ـ . یم  راـب  هب  دـهز  هوـیم  نیقی ,  ع :)   ) یلع ماـما  دـهز ـ .: 3 ـ  تسا .  نیقی  زا ) هتـساخرب  )

ـ .  یتخورف یمن  یتسپ  هب  ار  یگبترم  دـنلب  يدرک و  یمن  تسا  یندـنام  هچ  نآ  نیزگیاـج  تسا  ینتفر  ار  هچ  نآ  ناـمگ  یب  دوب , تسرد 
هب نیقی  ياعدا  هک  یـسک  دیوگ  یم  غورد  دشاب ـ . یم  یندنام  هچ  نآ  هب  تسوا  نیقی  هزادنا  هب  تساریذپانف ,  هچ  نآ  هب  ناسنا  یتبغر  یب 

نیقی دـن  ـ یا کـجـ تسین ـ .  دـنمزآ  اـیند  هب  دراد , نیقی  ترخآ  هـب  هـک  یـسک  دور ـ . یم  یناـف  ناـهج )   ) یپ رد  اـما  دراد , یقاـب  ناـهج )  )
ـ  4 تسا .  دـهز  نیرترب  نیقی ,  دـندیرب ـ . ؟ دوخ  زا  ار  ایند  هب  یگتـسباو  ياه  هتـشر  دـندنکرب و  دوخ  زا  ار  سوه  ياه  هماج  هک  ینارواب 
رد نیقی ,  تقیقح  تسا ـ .  نیقی  يدـنمورین  زا  یـشان  لکوت ,  تسا ـ .  نیقی  ییوکین  رب  لیلد  لکوت ,  ییوکین  ع :)   ) یلع ماما  لـکوت ـ .: 

نیقی هویم  يدنـسرخ ,  تسوکین ـ .  نیقی  نتـشاد  رب  لیلد  دـنوادخ , ياضق  هب  يدنـسرخ  ع :)   ) یلع ماما  يدنـسرخ ـ .:  5 ـ  تسا .  لکوت 
زا دنیاشوخان , ياضق  هب  يدنـسرخ  ع :)   ) قداص ماما  تسا ـ .  دنمورین  شنیقی  دـشاب , دنـسرخ  هدـش  ردـقم  هچ  نآ  هب  هک  یـسک  تسا ـ . 

شیاسآ و دوخ , لالج  تمکح و  يور  زا  دنوادخ  (ص :)  ادخ ربمایپ  اه ـ .: تبیـصم  ندرمـش  کبـس  6 ـ  تسا .  نیقی  تاجرد  نیرتـالاب 
ار ییاه  هودنا  مغ و  ع : ـ )   ) نسح شراوگرزب  دنزرف  هب  دوخ  شرافس  رد  ع ـ )   ) ما عـلـی ـ ما داد ـ . رارق  نیقی  يدنسرخ و  رد  ار  شیاشگ 

یم وت  زا  تیراوگرزب  مرک و  هب  تاجانم : ـ  رد  (ع ـ )  داجس ما  ـ ما نک ـ .  رود  دوخ  زا  وکین  نیقی  ییابیکش و  يورین  اب  دسر , یم  وت  هب  هک 
هب هک  ییامرف  اطع  نم  هب  نآ  نیقی  زا  دشاب و  نم  ناگدید  ییانشورو  ینامداش  هیام  هک  يراد  ینازرا  نم  هب  نآ  دوخ  ياطع  زا  هک  مهاوخ 

. دوش هدز  رانک  متریصب  هدید  زا  يروک  ياه  هدرپ  دوش و  ناسآ  نمرب  ایند  ياهتبیصم  نآ  هطساو 

 . نیقی ياه  هبعش 

 , هنادنمشوه شنیب  دراد : هب  ـعـ ـش راهچ  نیقی  داهج و  يرگداد و  نیقی و  ییابیکـش و  رب  دراد : رارق  هیاپ  راهچ  رب  نامیا  ع :)   ) ما عـلـی ـ ما  ـ
يافرژ هب  دشاب , هتشاد  هنادنمـشوه  شنیب  هک  ره  ناینیـشیپ  شور  تخانـش )  زومآ و( تربع  لماوع  تخانـش  تمکح ,  يافرژ  هب  ندیـسر 

اب هک  تسا  ناـنچ  دـشاب , سانـش  تربـع  هک  ره  دوـش و  سانـش  تربـع  دـبای , تسد  قـمع حـکـمـت  هـب  هـک  رهو  دـبای  تـسد  تـمکح 
تخانـش تمکح ,  يافرژ  هب  ندیـسر  هنادنمـشوه ,  شنیب  دراد : هبعـش  راهچ  نیقی  (ص :)  ادخ ربما  پـیـ دشاب ـ . هدرک  یگدنز  ناگتـشذگ 

يافرژ هب  هک  ره  ـد و  با ـت یـ سد تمکح  يافرژ  هب  دشاب , هتـشاد  هنادنمـشوه  شنیب  هک  ره  سپ ,  تنـسزا  يوریپ  زومآ و  تربع  ـل  ماو عـ
اب ییوگ  دـنک , يوریپ  تنـس  زا  هک  ره  دـنک و  يوریپ  تنـس  زا  دـشاب , سانـش  تربـع  هک  رهو  دوش  سانـش  تربـع  دـبای , تسد  تمکح 

نافوکـشو و نشور  تمکح  فرژ ,  شناد  جوا ,  رد  مهف  تـسا :  هبعـش  راـهچ  ياراد  نـیقی  ع :)   ) یلع ماـما  تـسا ـ .  هدوـب  ناگتـشذگ 
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, دنک ریسفت  ار  لمج  يا مـ ـش هـ ناد هکرهو  دنک  ریسفت  ار  مهبم  لمجم و  ياه  شناد  دشاب , هتشاد  مه  ـی کـه فـ ـس کـ نادا ,  ـ بآ يرا  ـ بدر بـ
دنکن یهاتوک  دوخ  راک  رد  دوش و  رابدرب  ـش و  ید ـ نارود ـد , سا ار بـشـنـ تمکح  ياهروخشبآ  هکره  دسانشب و  ار  تمکح  ياهروخشبآ 

. دنک یگدنز  یمانشوخاب )   ) مدرم نایم  رد  و 

 . نیقی نتفای  شیازفا 

تمعن دوخ , حالـصااب  ادخ , ناگدـنب  يا  ع :)   ) مظاک ما  ـ ما دوش ـ . یم  هدوزفا  شنیقی  رب  دـشاب , هتـشاد  نامیا  هک  یـسک  ع :)   ) یلع ماما   ـ
نیا هرابرد  (ع ـ )  اضر ماما  زا  دـیروآ ـ . تسد  هب  اهبنارگو  شزرا  اب  يدوس  دوش و  هدوزفا  امـش  نیقی  رب  ات  دـیراد , ساپ  ار  دـنوادخ  ياه 

کـش وا  لد  رد  رگم  هک :  دش  لاؤس  دریگ )) مارآ  ملد  هک  نیا  يارباما  ارچ , تفگ :  يرادن ؟  نامیا  ایآ   : )) هک میهاربا  هب  دنوادخ  نخس 
ماـقم ـالاو و  هبترمره  هب  ار  هدـنب  نیق ,  یـ ع :)   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دـیازفیب ـ . وا  نیقی  هب  تساوخ  دـنوادخزا  اـما  تشاد ,  نیقی  وا  هن ,  دوـب : ـ ؟

رگا دومرف : ترضح  تسا  هتفر  یم  هار  بآ  يور  میرم  نب  یسیع  هک  دش  هت  گـفـ (ص )  اد لوسر خـ روضح  رد  دناسر  یم  يروآ  تفگش 
ار  ( ع  ) یـسیع  , نو ـ یراو يزور حـ داد ـ . ربخ  نیقی  ماـقم  تمظع  زا  ادـخ  لوسر  بیترت  نیدـب  تفر  یم  هار  زین  اوه  رد  دوب , رتـشیب  شنیقی 
وت فرط  هب  ادـخ , ربمایپ  يا  درک : ضرع  ناـنآ  زا  یکی  دور  یم  هار  بآ  يور  هک  دـندید  دـنتفر و  نوریب  وا  يوجتـسج  رد  سپ  دـندیدن 

تفر بآ  ریز  هک  دراذـگب  بآ  لخاد  زین  ار  شرگ  ـ ید يا  ـ پا ـت تـ فر ـت و  ـشاذ بآ گـ رد  ار  شیاـپ  کـی  درم  نآ  يرآ  دومرف : مییاـیب ؟ 
یم هار  بآ  يور  تروص  نآ  رد  تشاد  نیقی  يا  هرذ  اـی  يا  هناد  نزو  هب  دازیمدآ  رگا  ناـمیا ,  هتوـک  يا  هدـب  ار  تتـسد  دوـمرف : یـسیع 

مردارب رگا  تفر ـ .  یم  هار  زین  اوه  رد  تشاد ,  يرتشیب  نیقی  رگا  تفر و  یم  هار  بآ  يور  میرم  نب  یـسیع  (ص :)  ادـخ ربماـیپ  تفر ـ . 
مه هدرپ  رگا  ع :)   ) یلع ماـما  دـناوخ ـ . یم  زاـمن  بآ  يور  تفر و  یم  هار  اوه  رد  ناـمگ  یب  تشاد ,  هک  دوب  نآ  زا  رتهب  شنیقی  یـسیع 

. دوشن هدوزفا  يزیچ  نم  نیقی  رب  , دور رانک 

 :. نآ يریذپ  شیازفا  نامیا و  هرابرد  يراتفگ 

هک یناسک  نامگ  یب  :)) دشاب یم  نآ نـ هب  نتشاد  ملع  افرـص  زیچ  کی  هب  نتـشاد  نا  ـمـ یا ـد , یآ تا بـر مـی  ـ یآ ـن  یا لا  ـثـ ما زا  نا کـه  چـنـ
سپ دنتشاد و  زاب  ادخ  هار  زا  دندشرفاک و  هک  یناسک   )) و دندرک )) تشپ  تقیقح )  هب   ) دش نشور  نانآ  رب  تیاده  هار )   ) هک نآ  زا  سپ 

ار نآ  ربکت  ملظ و  يور  زا  تشاد  نیقی  نادب  ناشیاهلد  هک  نآ  اب  و   )) و دنداتفا )) رد  ربمایپ  اب  دش , راکـشآ  نانآ  رب  تیاده  هار  هک  نآ  زا 
دادـترا و دـینک , یم  هظحالم  هک  نانچمه  تایآ ,  نیا  تخاس ))  هارمگ   , تسناد یم  هک  نآ  دوجو  اـب  ار  وا  ادـخ  و   )) و دـندرک )) راـکنا 
رد نآ ,  تیناقح  هب  یعطق  داقتعا  يز و  نتـشاد بـه چـیـ ملع  فرـص  نیاربانب ,  دـنک  یم  تاـبثا  ملع  دوجو  اـب  ار  یهارمگ  راـکنا و  رفک و 

دافم هب  دشاب و  دنبیاپ  زین  دوخ  ملع  ياضتقم  هب  دیاب  هکلب  دـیمان , نمؤ  ناو مـ ار نـمـی تـ یملع  نینچ  بحاصو  تسین  یفاک  نامیا  لوصح 
نیا هب  دراد  مل  هک عـ یسک  سپ ,  دنک  زورب  يو  رد  هلمجلا  یف  دنچ  ره  نآ  یلمع  راثآ  هک  يروط  هب  دشاب , هتشاد  یبل  روابو قـ داقتعا  نآ 

زین وا ـ  اهنت  ندیتسرپ  وا و  تیدوبع  ینعی  دوخ ـ  ملع  نیا  ياضتقم  هب  درادن و  دوجو  يدوبعم  وا  زج  تسا و  دوبعم  اهنت  لاعتم  دنوادخ  هک 
یلمع چیه  دشابن و  دنبیاپ  مزتلم و  نادب  نکیل  , دشاب هتشاد  یتفرعم  ملع و  نینچ  رگا  اما  دیآ  یم  رامش  هب  نمؤم  یسک  نینچ  تسا ,  دنبیاپ 

: دنا هتفگ  هک  یخرب  نخـس  نیا  یتسردان  اج  نیا  زا  تسین .  نمؤماما  تسه  ملاع  یـصخش  نینچ  دـهدن  ماجنا  دـشاب  تیدوبع  رگناشن  هک 
نخس نیا  نالطب  نـیـز  دنتسه . عمج  لباق  مه  اب  رفک  ملع و  میتفگ  هک  ارچ  , دوش یم  نشور  تسا ,  قیدصت  ملع و  فرص  زا  ترابع  نامیا 
یهاگ دنک و  یم  لمع  قفانم  اریز  دوش , یم  عمج  قافن  اب  لمع  اریز  ددرگ , یم  راکـشآ  تسا ,  لمع  نامه  نامیا  دنا : هتفگ  هک  يا  هدـع 
هارمه يزیچ  هب  ملع  زا  دش  ترابع  نامیا  هک  لا  حـ درادن . نامیا  لاح  نیع  رد  نکیل  دراد , یملع  روهظ  شیارب  تقیقح  قح و  مه  تاقوا 
فعـض تدش و  شهاک و  شیازفا و  لباق  مازتلا  ملع و  یفرط  زا  دوش و  بترتم  نآ  ملع بـر  نآ  یلمع  راثآ  هک  يا  هنوگ  هب  نآ  هب  مازتلا  اب 
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فالتخا سپ ,  دـشاب  یم  فعـض  تدـش و  شهاک و  شیازفا و  لباق  هدـش  لیکـشت  رـصنعود  نیا  زا  نا هـم کـه  ـمـ یا نیارباـنب ,  دنتـسه ,
مه تقیقح  تسا و  نادنمشناد  رثکا  ـن مـطـلـب نـظـر  یا دنتسین . رادرب  کش  هجو  چیه  هب  هک  تسا  یتایرورضزا  نامیا  تاجرد  بتارم و 
زا هک  یثیداحا  نینچمه  دراد  بلطم  نیمه  رب  تلالد  لیبق  نیا  زا  يرگید  تایآو  دـنیازفی )) دوخ بـ نامیا  رب  یناـمیا  اـت   )) هیآ تسا  نیمه 

ماما هفین و  ـ حو ـ با ـنـد  نا يا هـم مـ هد  عـ دـنک . یم  دـییات  ار  رظن  نیا  تسا ,  هدـش  دراو  نامیا  نتـشاد  بتارم  هرابرد  ع )   ) تیب لها  ناـماما 
نامیا هک  دنا  هدروآ  لیلد  نینچ  دوخ  نخـس  نیا  يارب  تسینریذپ و  شهاک  شیازفا و  نامیا  هک  دـنا  هتفر  رواب  نیا  رب  نارگید  نیمرحلا و 
دـشاب یمن  روصت  لـباق  ییاـنعم  نینچ  رد  يریذـپ  شهاـک  شیازفا و  دـشاب و  هدیـسر  عطق  مزج و  هل  ـ حر هب مـ هک  تسا  یقیدـصت  نآ  ماـن 

یقاب دوخ  توق  هب  نانچمه  وا  قیدصت  ار , یـصاعم  هچ  دنک و  همیمـض  دوخ  قیدصت  هب  ار  تاعاط  هچ  هدـننک  قیدـصت  صخـش  نیاربانب , 
دنا هتفگ  دـنا و  هدرک  هیجوت  لیوات و  تسا  ناـمیا  يریذـپ  شهاـک  شیازفا و  رب  لاد  هک  ار  ـی  تا ـ یآ نا  ـنـ یا دـنک . یمنرییغت  زگره  تسا و 
وحن هب  نامز  رب  شقابطنا  رب حـسـب  ینعی  تسا ,  لاثما  ددجت  وحن  هب  نآ  ياقب  هکلب  دنام , یمن  یقاب  هصخشب  هک  ـت  سا ـی  ضر نا عـ ـمـ یا
ینامز هلـصاف  نودـب  یلاوتم و  روط  نا بـه  ـمـ یا ـبـر  ما درو پـیـ رد مـ لاثم  يارب  دریذـپ  یم  شهاـک  شیازفا و  هک  تسا  نآ  هددـجتم  لاـثما 

نیا هک  تسا  نامیا  يازجا  یلاوت  نامیا ,  شیازفا  زا  دارم   , نیاربانب دایز  ای  كدنا  ینامز  ياه  هلـصاف  اب  نارگید  رد  دریذـپ و  یم  تروص 
هب طونم  نآ  دراد و  مه  رگید  ترث  نا یـک کـ ـمـ یا نـیـز  كدنا .  ینامز  ياه  هلـصافاب  ای  تسا و  ینامز  هلـصاف  هنوگ  چیه  نودب  ای  یلاوت 

لوزن بسح  رب  مه  نانمؤم  هدش و  یم  لزان  اجیردت  نید  عیارش  ماکحا و  نوچو  دری  قلعت مـی گـ اه  نآ  هب  نامیا  هک  تسا  يروما  ترثک 
زین نانآ  نا  ـمـ یا نیاربانب  تسا ,  هدـش  یم  هفاضا  یهاگ  دـنچ  زا  ره  زین  ماکحا  رامـش  دـنا و  هدروآ  یم  نامیا  اـجیرد  نآ هـا تـ یجیردـت 

تسا نشور  الماک  رظن  نیا  یتسـس  تساه .  نآ  ددع  ندش  دایز  نامیا ,  شیازفا  زا  دارم  یلک ,  روط  هب  تسا و  هتفای  یم  شیازفا  اجیردت 
یمان نامیا  میتشاد ,  نایب  هک  هنوگ  نامه  هک  نوچ  تسین  لوبق  لباق  یمزج ,  قیدصت  يارب  تسا  یمان  نامیا  دنا  هتفگ  هک  نیا  الوا  اریز  , 

دنا هتفگ  هک  نیا  اینا : ثـ دشاب . مازتلا  اب  هارمه  ملع  قیدصت ,  زا  ناشدارم  هک  نیا  رگم  يدـنبیاپ ,  مازتلا و  اب  ماوت  مزاج  قیدـصت  يارب  تسا 
کی نامیا  هک  اه  نآ  لالدتـسا  نیا  تسا و  بو  هرداصم بـه مـطـلـ هکلب  لیلد و  نودب  ییاعدا  دریذپ , یمن  شهاک  شیازفا و  قیدصت  نیا 
ییاه نامیا  مینیب  یم  ام  اریز  تسین ,  دـمآ  راک  نانآ  ياعدـم  تابثا  رد  دـشاب  یم  لاث  ـ ما ددـجت  وحن  هب  ضارعا  ياقب  تسا و  یـضرع  رما 
شیپ هک  يا  هثداح  نیرتمک  اب  هک  دراد  دوجو  ییاه  ناـمیا  لـباقم  رد  دروخ و  یمن  ناـکت  اـج  زا  مه  ثداوح  ناـفوط  ربارب  رد  هک  تسه 

اب دوش  یمن  ار  ـی  توا فال و تـفـ ـتـ خا نینچ  دور و  یم  نیب  زا  دوش و  یم  لزلزتم  دـنک  یم  زورب  هک  يا  ههبـش  نیرت  تسـس  اب  ای  دـیآ  یم 
تبسن نامیا  فعض  يدنمورین و  هب  ار  نآ  دیاب  راچان  هکلب  درک , لیلع  هیجوت و تـ ینامز ,  ياه  هلـصاف  يدایزو  یمک  لاثما و  ددجت  هلاسم 

دنا هتفگ  هک  ـن  یا و  تسا .  هدش  نشور  دوخ  ياج  رد  لاثما  ددجت  هلاسم  نالطب  هوالع  هب  میـشابن  ای  میـشاب  لئاق  لاثما  ددجت  هب  هاوخ  , داد
رییغت ار  وا  قیدصت  هجو  چیه  هب  درادنوا و  قیدصت  رد  يرثا  تیصعم ,  هچ  دنک و  شقیدصت  همیمض  تعاطا  هچ  هدننک ,  قیدصت  صخش 

باکترا رثا  رب  نآ  ندش  تسـس  فیعـض و  تاعاط و  ماجنارثا  رد  نامیا  ندش  دنمورین  نوچ  تسین ,  ینتفریذپ  زین  نخـس  نیا  دـهد , یمن 
دراد نآ  فعض  ای  رثا  ادبم  يدنمورین  زا  تیاکح  نآ ,  فعض  ای  رثا  يدنمورینو  تشاد  دیدرت  نآ  رد  دیابن  هک  تسا  یعوضوم  یصاعم , 

هاگ نآ  : )) دـیامرف یم  زین  و  در )) الاب مـی بـ ار  نآ  هتـسیاش  راک  دور و  یم  الاب  وا  يوس  هب  هزیکاپ  نخـس  : )) دـیامرف یم  لاعت  ـد مـ نواد خـ
ـا ما و  دنتفرگ .)) یم  دنخـشیر  هب  ار  اه  نآ  دندرک و  بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  ارچ )  ) دوب رتدـب  یـسب )   ) دـندرک يدـب  هک  یناسک  ماجرف 

بجوم هب  نوچ  تسین ,  ـت  ـسرد اه  نآ  لیوات  نیا  دـنا , هدرک  هیجوت  لیوات و  ار  نامیا  يریذـپ  شهاک  شیازفا و  رب  لاد  تاـیآ  هک  ـن  یا
ـ  ناـمیا يازجا  زا  یلاـخ  تسا  ییاـه  هل  ـ ـصا رد قـلـبـش فـ هک  یـسک  ینعی  درادـن ـ  لـماک  ناـمیا  هـک  یـسک  دـیاب  ناـنآ  تـسخن  لـیوات 

دشاب نآ  هب  رعـشم  ای  دنک  دییات  ار  نآ  هک  يا  هتکن  لاعتم  دنوادخ  مالک  رد  هک  تسا  یبلطم  نیا  رفاک و  مه  دشاب و  نمؤم  مه  تقیقحرد 
ير ـ یذ ـش پـ ها شیازفارب و کـ شتلالد  زین  دنتـسه )) كرـشم  هک  نیا  رگم  دنروآ , یمن  نامیا  ادخ  هب  نانآ  رتشی  و بـ  )) ـه یآ درادن . دوجو 
اریز دنتـسه , نمؤم  دنکرـش  ـی کـه مـ لا رد حـ نا  ـ نآ هک  تسا  نیا  نآ  لولدم  نوچ  نآ ,  یفن  رب  تلالد  هب  ات  تسا  رتکیدزن  رتشیب و  نامیا 
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شهاک شیازفا و  يانعم  نامه  نیا  كرـش و  ضحم  نامیااب  هسیاقم  رد  دـیآ و  یم  باـسح  هب  ناـمیا  ضحم  كرـش  هب  تبـسن  ناـشنامیا 
ینعی نآ ,  قلعتم  ترثـک  ببـس  هب  تقیقحرد  ناـمیا  ترثـک  شیازفا و  دـیوگ  یم  هک  اـه  نآ  مود  هیجوت  لـیوات و  تسا .  ناـمیا  يریذـپ 
ببـس تسا و  نآ  قلعتم  لا  هب حـ نامیا  تفـص  ترثک  شیازفا و  نیا  نیارباـنب ,  تسا و  دـنوادخ  بناـج  زا  هدـش  لزاـن  عیارـش  ماـکحا و 
نامیا رب  ینامیا  ات   )) هفیر ـه شـ یآ زا  دار  ـر مـ گا ار  ـ یز حیحص نـیـسـت ,  زین  نیا  دشاب , یم  نآ  قلعتم  عقاو  رد  فصو  نیا  هب  نامیا  فاصنا 

نآ لازنا  ناوارف و  ماکحا  عیرـشت  تیاغ  هجیتن و  هیآ  نیا  رد  نامیا  شیازفا  هک  دوب  نآ  رت  بسا  مـنـ دوب , شیازفا  عون  نیا  دـنیازفیب )) دوخ 
تاولـص دـمحم  نادـناخ  دـمحم و  رب  ایاد , را خـ بـ نانمؤم .  ياه  لدرد  شمارآ  نداتـسرف  ورف  يارب  یتیاغ  هجیتن و  هن  دوش , هداد  رارق  اـه 

یکین هب  ار  اه  يدـب  ناهانگ و  هک  يا  وش  اریذـپ  نم  زا  نادرگ و  نیقی  نیرتربار  نیقی مـ ناسرب و  نآ  لاـمک  هلحرم  هب  ارم  ناـمیا  تسرف و 
اب دش  فدا  مـصـ تشاد .  مینازرا  ار  باتک  نیا  ندرب  نایاپ  هب  قیفوت  هک  ار  يدنوادخ  شیاتس  نانابرهم .  نیرتنابرهم  يا  ینک ,  یم  لیدبت 

تسادـخ و نآ  زا  رـسارس , شیاتـس ,  يرجه .  جـنپ  دـص و  راهچ  رازه و  لاس  ناضمر  هام  ردـق  كرابم  ياـه  بش  زا  موس  تسیب و  بش 
. داب وا  نادناخ  دمحم و  ام  رورس  رب  دورد 

یقرواپ

مان ای ) دیدشت  اب و  رسک  ات و  نوکـس  مال و  مض  هب   ) هیبتللا نبا  مان :  هب  صخـش  نیا  زا  ح 9 , ص 564 , ج 1 , بیهرتلاو ,  بیغرتـلا  رد  - 1
رد دـنرپسب  يرگید  هب  تراجت  بسک و  يارب  ار  یلاـم  هاـگره  تعاـضب :  - 2 بتل .  ینب  ماـن  هب  تسا  يا  هریت  هب  بوـسنم  هـک  هدـش  هدرب 

هبراـضم ار  هلماـعم  نآ  دـنهد  رارق  شیارب  یمهـسدوس  رد  هچناـنچ  دـنیوگ , تعاـضب  ار  لاـم  نآ  در , لـمعلا گـیـ قح  لـماع  هک  یتروص 
یعنام هک  میا  هتفگ  اهرا  نیا بـ زا  شیپ  دسیون : یم  ثیدـح  نیا  نییبت  رد  ص 217 ) ج4 ,  نازیم ,   ) یئابطابط همال  مو عـ ـ حر مـ - 3 دنیوگ .

هتکن نیا  اب  یتافانم  بابسا  نیا  دشاب و  هت  ـ شاد لوز  نا نـ دنچ شـ هیآ  کی  دنشاب و  ددعتم  تسا ,  هدمآ  تایاور  رد  هک  لوزن  بابـسا  درادن 
درادن یتافانم  زین  دشابن و  دروم  نامه  رد  دودحم  رصحنم و  تسا  هدش ن  لزان  یـصاخ  دروم  رد  هک  يا  هیآ  دوصقم  موهفم و  هک  دنرادن 
هدوبن رباج  هف  ـیـ ظو لام  میـسقت  هک  نآ  دوجواب  نیاربانب ,  دـشاب  هدـش  قبطنم  دروم  نالف  اب  نآ  نومـضم  افداصت  هدـش و  لزاـن  يا  هیآ  هک 

 , دش لزان  هیآ  نیا  سپ   , منک هچ  ملاوما  اب  دیهد  یم  روتسد  ادخ  لوسر  يا  هک :  وا  نخـس  نیا  اما  دوش , هداد  شباوج  هیآ  نیا  اب  ات  تسا 
دیوش و هدیمخ )   ) اه نامک  دننام  هک  دیریگ  هزور  نادـنچ  رگا   : )) تسا هدـمآ  تنـس  لها  تایاور  رد  - 4 دـنز . یمن  يا  همطل  تیاور  هب 

نیا رد  - 5 راحب . هیـشاح  زا  لقن  تسا  رت  بسانم  هیبشت )  ظاحل  هب   ) نیاو دـیدرگ )) ناـمک  ياـه  هلچ  نوچمه  هک  دـیناوخ  زاـمن  ناد  چـنـ
تسا ماما  هدومرف  نیا  دراد , دوجو  تیاور  نیا  رد  هک  یتاکن  نیرت  فیطل  زا  یکی  میتفگ  نزو  ریـسفت  رد  هچ  نآ  رب  تسا  يدییات  تیاور 

زا دارم  هک  دـیامرف  یم  هراـشا  ـن جـمـلـه  یا رد  ع )   ) ما ـ ما ـنـد )) هد ماـجنا مـی  مدرم  هک  تسا  يراـک  تفـص  تقیقح  رد  لاـمعا   : )) هـک
یم تروص  ودره , هانگ ,  تعاط و  رد  تاکرح  نیا  اریز  تسین ,  دنز  یم  رـس  ناس  ـ نا زا  يا کـه  تاکرح طـبـیـعـی  دراوم , نیا  رد  لامعا 

لامعا يارب  ار  اه  نآ  یعا  ـتـمـ جا ای  ینید  نیناوق  ننـس و  دـنوش و  یم  ضراع  اهرادرک  رب  هک  دنتـسه  یتافـص  لاـمعا  زا  دارم  هکلب  دریگ 
هدیمان حاکن  دنـشاب  یعرـش  هزاجا  ای  یعامتجا  تنـس  اب  قبا  ـر مـطـ گا هک  دریگ  یم  تروص  یتاکرح  عامج  تلاح  رد  الثم  دناد  یم  ربتعم 

ود ره  رد  دـنز  یم  رـس  هک  یتاکرح  تیهام  تعیبط و  هک  یتروص  رد  دـنیآ , یم  رامـش  هب  انز  دنـشابن  اه  نیااـب  قباـطم  رگا  دـنوش و  یم 
موددنرادن نزو  دنتس و  تفص هـ لامعا  هک  نیا  لوا  تسا :  هدرک  لالدتسا  هار  ود  زا  دوخ  شیامرف  يار  بـ ع )   ) ما ـ ما ـت  سا تلاح یـکـی 

اب - 6 ص 16 . ج 8 ,  نازیملا ,  دـشاب ـ  یمن  لهج  تفـص  هب  فصتم  نوچ  درادـن , ایـشا  ندرک  نزو  هب  جایتحا  لاـعتم  دـنوادخ  هک ,  نیا 
يداقتعا لمع و  نینچ  تسا و  قح  داقتعا  لمع و  نامه  ساـیقم  اریز  تسا ,  نشور  ثیدـح  نیا  ياـنعم  میداد ,  هک  یتاحیـضوت  هب  هجوت 

ندرک کیرـش  يانعم  هب  هک  تسا  هدـمآ  تاساوم  ثیداـحا  نتم  رد  - 7 نامه .  نازیملا ,  دـشاب  یم  اـه  نآ  يایـصوا  ناربماـیپ و  دزن  مه 
ـن یا نو  مـضـمـ - 8 تسا .  يرگید  هب  نتـسج  یـساتو  تالکـشم  اه و  یتخـس  رد  يرایمه  يدردمه و  دوخ , يزور  شاعم و  رد  نارگید 
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 , يوغل دهاز  دحاولادبع  نبدمحم  ورمع  وبا  ـد : یو دیدحلا مـی گـ یبا  نبا  تسا  ینس  هعیش و  نایم  رد  روهشم  بلاطم  زا جـمـلـه  ـت  یاور
دنتخیرگ (ص )  ادـخ لوسر  ناراـی  رتشیب  دـحا  زور  رد  نوچ  ـد کـه  نا هدر  ـت کـ یاور دو  یلاـما خـ رد  بیبح  نبدـمحم  زین  بلعث و  مـالغ 

لیئربج درب  نآ حـمـلـه  رب  یلع  نک  رود  نم  زا  ار  نادرگ  نیا  یلع ,  يا  دومرف : ادخ  لوسر  دندروآ  موجهربمایپ  رب  ناکرـش  ياهنادرگ مـ
زا لقن  دنا  هدمآ  تفگش  هب  ناوج  نیا  يدردمه  یـسات و  زا  ناگتـشرف  يدردمه  نتـسج و  یـسات  تسا  نیا  تفگ :  (ص )  ادخ لوسر  هب 

ـر بـن با وا جـ تسا  نمی  رد  يا  هریت  ردـپ  جـحذم  نب  هریـشعلا  دعـس  نب  فـعج  هب  بوـسنم  یـسرک ـ  نزو  رب  یفعج ـ  - 9 یفاک .  هیـشاح 
لاس دوب و  (ع )  رقاب ماما  تمدـخ  رد  یلاوتم  لاس  دـنچ  تسا  ع )   ) قداص رقاب و  ماـما  باحـصازا  یفعج  توغی  دـبع  نب  ثرح  نب  ـد  یز یـ

 ( ع  ) سنوی ترضح  هرا بـه  ـ شا - 10 لوقعلا .  فحت  هیـشاح  زا  لقن  دانک ـ  تمحر  شیادـخ  ـ  تفر ایند  زا  ع )   ) قداص ماما  مایا  رد  , 128
دـشاب یم  شراـگدرورپ  هزاـجا  یب  اـه  نآ  زا  نتخیرگ  دوخ و  مو  رب قـ ترـضح  نآ  نتفرگ  مشخ  وا , یناـمرفان  نایـصع و  زا  دارم  تسا و 

موق نایم  زا  دـهد , جورخ  نامرف  وا  هب  دـنوادخ  هک  نآ  زا  شیپ  داد , باذـع  هدـعو  دوخ  موق  هب  ع )   ) سنوی نوچ  هک  تسا  هدـش  تیاور 
زا زو  ـن جـا هـنـ یا رد  هک  ارچ  تسا ,  یلوا  لضفا و  لمع  كرت  اج  نیا  رد  ینامرفان  نایـصع و  زا  دارم  هک  تسناد  دیا  ـد بـ ـش جراخدوخ 
رد ات  دوبن  راک  رد  ییهن  ای  دـشاب , هدرک  ینامرفا  نایـصع و نـ نآ  ماجنا  كرت  اب  سنوی  هجیتن ,  رد  ات  دوب  هدیـسرن  ینامرف  دـنوادخ  بناـج 
یم لضفا  یلوا و  كرت  يانعم  هب  زاجم و  ینامرفان  نایصع و  ظفل  قالطا  نیاربان ,  دشاب بـ هدرک  راگدرورپ  تفلاخم  نآ  باکترا  اب  هجیتن 
قال ـ طا - 11 یفاک .  تشوناپ  زا  لقن  دوش  یم  بوسحم  ینامرفان  نایـصع و  هلزنم  هب  ناربمایپ  لامک  تاجرد  اب  سایق  رد  راک  نیا  دـشاب و 

زا ع )   ) ماما - 12 یفاک .  هیـشاح  زا  لقن  دشاب ـ  یهام  مکـش  اب  هسیاقم  رد  دیاش  دیامرف ـ  یم  هّللا  همحر  ضیف  هک  نانچ  ایند ـ  رب  تش  بـهـ
تقیقح و ملع و  ناـمتک  اـب  هک  تسا  هدوـمر  هیبـشت فـ ناـبهر  راـبحا و  هب  ار  اـیند  قرب  قرز و  هتفیرف  ماوـع  ياـملع  ناگدـنب و  نیا  ور  نآ 
رابحا و هک  نانچ  دنا , هتخورف  ایند  هب  ار  ترخآ  ادـخ , هار  زا  نانآ  ـتـن  ـشادزا مدرم و بـ لاوما  ندروخ  قحانب  دـنوادخ و  نانخـس  فیرحت 
ناهاشداپ و نارادمدرس :  نارس و  زا  دارم  - 13 تسا .  هدرک  دای  هنوگ  نیدب  نانآ  زا  نآرق  ياج  دنچ  رد  دنوادخو  دندوب  نینچ  زین  نابهر 

هدمآ هحل  ـث مـسـ ید رد مـتـن حـ - 15 مجن .  هروس  زا  هیآ 31  هب  تسا  هراشا  - 14 دشاب . یم  نانآ  رگمتـس  راصنا  ناوعا و  نارادمامز و 
هک تسا  نایمدنگ  هریت  زا  یهایگ  - 16 تسا .  حلـسم  ياهورین  تبقارم ,  یناب و  هدـید  جرب  تامهم ,  رابنا  هناخروق و  ياـنعم  هب  هک  تسا 

اـیند و رد  نـتفر  ورف  اـب  - 18 دـننک . یم  هدافتـسا  همیخ  نوـماریپ  عناـم  داـجیا  يارب  ار  نآ  هک  رادراـخ  یهاـیگ  - 17 دراد . یعوبطم  يوـب 
دیا هدـش  هدـیرفآ  نآ  رد  یگنادواج  شیاه و  تمع  ترخآ و نـ يارب  امـش  اریز  ترخآ  يارب  راک  ندرک  اـهر  و  یناـسفن ,  ياـه  شهاوخ 

ترخآ رد  هک  ارچ  نانآ  زا  رتدب  هکلب  دـیدش و  لیدـبت  یناگدرم  هب  ور  نیا  زا  دـیدروآ پـس  يور  ایند  هب  دـیدنادرگ و  يور  اه  نآ  زااما 
لمع دـیناد  یم  هچ  نآ  ار بـه  ـ یز - 19 . 14/312 راحب : هیـشاح  زا  لقن  هب  دنام ـ  دیهاوخ  مورحم  نآ  ياه  تمعنزا  دـش و  دـیهاوخ  باذـع 

ملع و هب  ندرکن  لمع  هطـساو  هب  - 20 . 14/312 راحب : هیـشاح  لقن  هب  دیا  هدرب  دای  زا  ار  دوخ  شناد  ملع و  هک  دنام  نادـب  سپ  دـیدرکن ,
اه تریصب  دیتفریذپن و  تریصب  اما  داهن  امش  رایتخا  رد  ار  تریصب  ییانیب و  لماوع  ینع  یـ - 21 . 14/312 راحب : هیشاح  لقن  هب  دوخ  شناد 

: راحب هیـشاح  لقن  هب  دهد  یم  ماجنا  شنیب  تریـصب و  یب  صخـش  هکدـیهد  یم  ماجنا  ار  لامعا  نامه  هک  ارچ  دیـشخ  يدو نـبـ ـ ـس ار  امش 
تفرعمو تـقیقح   ) 12  - ـی عن ـ ـــــس ـ دو هدر بـ ـا کـ یو ناد گـ ار بـ ـمـا  ــــــش نا  ـ بز ـد  نواد نآ چـه کـه خـ زا گـفـتـن  ار  ـ یز - 22 . 14/312

-24 نآ .  تراـبع  نیع  هن  تسا  هیثاـج  هروس  مجنپ  هیآ  نومـضم  تمـسق  نیا  - 23 . 14/312: راحب هیـشاح  زا  لقن  هب  دـیدرک  يراددوخ  (
نآ هک  نیا  ای  دنام , یم  زاب  رکفت  زا  هجیتن  رد  دروآ و  یم  ور  نآ  ياه  تذلو  ایند  هب  زارد  يوزرآ  ببس  هب  هک  تسا  نآ  بلطم  نیا  تلع 

هفرط ندرک  دوبان  تسوا  تسرد  هشیدـنا  ياضتقم  هک  دـهد  یم  رارق  يزیچ  يدوبان  وحم و  لـماع  تسا  زارد  يوزرآ  ياـضتقا  هک  ار  هچ 
ای دـنام و  یم  زاب  تمکح  زا  نامز  نامه  رد  دزادرپب  ییوگدایز  هب  رگا  هک  تسا  ببـس  ـن  یا ایزین بـه  شیاه  ییوگ  هدایز  اب  تمکح  ياه 

نیا هب  ای  دننک و  یمن  یهجو  دنهد و تـ یمن  شوگ  زین  شا  هنامیکح  نانخس  هب  دنونشب  ییوگ  هدایز  وا  زا  مدرم  ـتـی  قو نیا سـبـب کـه  هب 
ـت خا یـعـنـی شـنـ - 25 یفاک .  یقرواپ  زا  لقن  ـ  دـنک یم  كاپ  وا  لد  زا  ار  تمکح  دـنوادخ  دزادرپب , ییوگ  هداـیز  هب  هاـگره  هک  ببس 
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روما ای  دیامرف , یم  اطع  درخ  وا  هب  دنوادخ  هک  تسانعم  نیا  هب  ای  دوش , یم  لصاح  شیارب  وا  عیارـش  ماکحا و  دنوادخ و  تافـص  تاذ و 
 , هطساو یب  ای  هطساو  اب  ار , تخانش  ملع و  نآ  هک  انعم  نیا  هب  دوش  یم  یهتنم  ـد  نواد هب خـ وا  تخانش  نیا  هک  دسانش  یم  يا  هنوگ  هب  ار 

يرـشب هک  نآ  نودـب  ار  شمولع  دـنوادخ  هک  دـسر  یم  يا  هجرد  هب  وا  درخ  لقع و  اـی  دریگ و  یم  ارف  یهلا  ياـه  تج  ناربماـیپ و حـ زا 
هک تسانعم  نیا  هب  ای  دزاـس , یم  زاـین  یب  ار  وا  دـنواد  یـعـنـی خـ - 26 یفاک .  تشوناپزا  لقن  دـیامرف ـ  یم  هضاـفا  يو  رب  دـهد  شمیلعت 

دشاب یم  قح  اب  تاجانم  وا و  هب  برقتو  ادخ  هب  وا  يرگناوت  انغ و  تسا ,  تورث  لام و  هب  ناشیرگ  ـ ناو انغ و تـ ناتسرپایند  هک  هنوگ  نامه 
یفاک .  یقرواپ  زا  لقن   ـ

هک ینامز  ات  دنا  ـ ـسر نآ هـا مـی  هب  دـنرب  یم  رـس  هب  نآ  رد  هک  ار  یناسک  ردـقم  يزور  ایند  هک  تسانعم  نیا  هب  ایند  ندو  ـب بـ لا طـ - 27
نیرتهب ندروآ  مهارف  ایند و  لیـصحت  تهج  رد  ناهاوخایند  شـشوک  یعـس و  زا  تراـبع  نآ  ندوب  بولطم  دـسر و  ارف  ناـنآ  ررقم  لـجا 

تسا ترخآ  ناهج  هب  اه  نآ  نداد  قوس  ایند و  مدرم  گرم  لجا و  ندیـسر  زا  ترابع  تر  ـ خآ ندوب  بلاط  دشاب  یم  دوخ  يارب  یگدنز 
لاح و نیرته  زا بـ ناهج  نآ  رد  ات  تسا  ترخآ  تمعن  هب  یبایتسد  يارب  نابلط  ترخآ  شـالت  شـشوک و  زا  تراـبع  نآ  ندوب  بولطم  و 
ردقم و ناگمه  يارب  ایند  لها  يزور  هک  ارچ  هدیشوپ نـیـسـت ,  یسک  رب  دش , هتفگ  هک  ییانعم  هب  ایند  ندوب  بلاط  دنشاب  رادروخرب  زور 
هک نیا  رگم  تسین  نیمز  يور  رد  يا  هدنبنج  چیه  و   )) دهاوخن ای  دهاوخب  ار  نآ  نا  ـ ـس ـ نا هچ  دسر , یم  ناسنا  هب  مرجال  هدـش و  نیمـضت 
ای گرم  زا  رگا  وگب :  )) تسا یعطق  ردـقم و  يزور  دـننامه  زین  لجا  هک  ارچ  تسا ,  بلاط  زین  ترخآ  تسادـخ ))  هدـه  هب عـ نآ  يزور 
زا لقن  دش ـ )) دیهاوخن  رادروخرب  یکدنا  زج  تروص  نآ  رد  و  دـشخب , یمن  يدوس  امـش  يارب  زیرگ  نیا  زگره  دـیزیرگب , ندـش  هتـشک 

هدـش هد  ـیـ ـسر نید  روما  همه  هب  نآ  نتـشاد  اب  ییوگ  ای  دوش , یم  لماک  مامت و  نیا  اـب  نید  روما  زا  يرما  ره  ینعی  - 28 یفاک .  یقرواپ 
تسا نیا  شتلع  - 29 یفاک .  یقرواپ  زا  لقن  دـبای ) یم  ققحت  روما  نیا  اب  لقع  لامک  تیماـمت و  هک  دـشاب  نیا  دوصقم  مه  دـیاش   ) تسا

ياهراک اذل  تسین و  وا  هدنبیز  هتسیاش و  ییاهزی  تسوا و چـه چـ هدنبیز  هتسیاش و  يروما  هچ  دناد  یمن  دشاب  هتشادن  درخ  هک  یـسک  هک 
هب تورم  تسا  هرهب  یب  نید  زا  دـشاب  نینچ  هک  یـسک  دروآ و  یم  اج  هب  تسین  وا  روخ  رد  ار  هچ  نآ  دـنک و  یم  كرت  ار  دوخ  هتـسیاش 

-30 یفاک .  تشوناپ  زا  لقن  دشاب ـ  یم  وکین  بادآ  الاو و  ياه  يوخ  هدنرادرب  رد  تفص  نیا  تسا و  یگنادرم  لام  تیناسنا و کـ يانعم 
راگدـنام و ياهدـمات  ـ ـسد رد  ند  نتفرگ بـ راـک  هب  ع )   ) ماـما دـشاب  یمدآ  ندـب  ياـهب  هک  تسین  نآ  هتـسیاش  تشهب  زج  زیچ  چـیه  ینعی 

زور رگید , ناهج  هب  اه  نآ  سفن  هجوت  لیلد  هب  اه , ندب  هک  تسا  نیا  شتلع  تسا ,  هدومرف  هیبشت  تشهب  هب  نآ  نتخورف  هب  ار  نادـیواج 
شا یندب  تایح  عاطقنا  ایند و  نیا  رد  وا  یعس  تیاغ  دشاب , دنمتداعـس  سفن  کی  ـفـس  نر ـ گا ـت  ـسا شیاسرف  شهاک و  لاح  رد  زور  هب 

لاعتم دنوادخ  اب  هلماعم  رد یـک  ییوگ  نیاربانب ,  دراد  یم  رب  مدق  تسارو  تیاده  هار  رد  اریز  تسا ,  تشهب  تمعن  ناحبس و  دنوادخ  , 
وا و شالت  ماجرف  دشاب  دنمتواقـش  سفن ,  ـر  گا و  تسا .  هدیرفآ  ار  وا  دنوادخ  نیمه  يارب  تسا و  هتخورف  تشهب  ياهب  هب  ار  دوخ  ندب  , 

ییوگ نیاربانب ,  دراد  یمرب  مدق  یهار  ـق گـمـ یر رد طـ نو  ـت چـ سا ـش  تآ باذ  ناطیـش و عـ اب  ندش  نیرق  شرمع ,  لجا و  ندمآرـس  هب 
هک ییا  تذ هـ اه و لـ توهش  تسا ,  هتخورف  یناویح  ياه  تذل  ریذپانف و  ياه  توهش  ياهب  هب  ناطیش ,  اب  يا  هل  ـ ما رد مـعـ ار , دوخ  ندب 

يادرف دـنا و  هدیـشوپ  ناـه و  ـیـا پـنـ ند مدر  ساوح مـ سرتـسد  زا  زورما  هک  دـنوش  یم  لیدـبت  یکاـندرد  نازوس و  ياـه  شتآ  هب  يدوزب 
ردـص شداتـسا  زا  لقن   ) دـننک نایز  نایارگ  لطاب  هک  تساج  نیا  و  ددر )) راکـشآ گـ دـنیب  هک  ره  يارب  خزودو   )) دـننک یم  زورب  تمایق 

دنم هرهب  اه و  نآ  اب  نتفرگ  سنا  مدرم و  اب  ترشاعم  هب  تسا  یبیغرت  ع )   ) ماما نخـس  نیا  - 31 یفاک .  تشوناپ  هّللا ـ )  همحر  نیهلاتملا 
ساو ـ سو قا و  ـش نـفـ یاد لماع پـیـ ود  هک  مدرم  زا  يرود  يریگ و  هشوگزا  تسا  یتشادزاب  یهن و  زین  تلیضف و  ـل  ها ـل  یا زا فـضـ ندش 
تنس نداد  تسد  زا  اه و  یبوخ  لیاضف و  زا  يرا  ـیـ ـس كر بـ بجوم تـ هدیدنـسپ و  ماقم  و   ( ص  ) يدمحم لماک  برـشم  زا  تیمورحم  و 

 . یفاک تشوناپ  زا  لقن  دنتسه ـ  یناسنا  يالاو  ياه  تلصخ  قالخا و  مراکم  باوبا  ندش  هتسب  تاعامج و  هعمج و  بادآ  یعرش و  ياه 
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ـن یا رد  ار  ـ یز ـت ,  سا نآ  ـب  جو زین مـ تیناسنا و  لامک  هناشن  راک  بسک و  تراجت و  قیرط  زا  هیامرس  نداد  هعـسوت  دشر و  یـعـنـی  - 32
زا لقن  دـنک ـ  یم  ادـیپ  تسوا  هتـسیاش  روخ و  رد  هک  ار  ییاهراک  ماجنا  ناکما  هوالع  هب  دوش و  یمن  دـنمزاین  نارگید  هب  ناـسنا  تروص 

-34 یفاک .  یقرواپ  زا  لقن  دندنب ـ  یمن  دیما  تسوا  يدنمازس  تیحالـص و  زا  رتارف  هک  هچ  نآ  هب  دن  ـ مدر یـعـنـی خـ - 33 یفاک .  هیشاح 
یکلم غمث  تسا :  هدمآ  برعلا  ناسل  رد  - 35 یفاک .  یقرواپ  زا  لقن  دهد ـ  یمن  ماجنا  نآ  نامز  ندیسر  ارف  زا  شیپ  ار  يراک  چیه  ینعی 

نآ فیحصت  تسا و  نومیم  هینک  هک  تسا  هدمآ  هنز  وبا  ثید  رد مـتـن حـ - 36 درک . فقو  ار  نآ  هک  هنیدم  رد  باطخ  نب  رمع  زا  هدوب 
دراد یم  رب  کچوک  ياه  مدـق  تسولوچوک و  هک  تسا  یـسک  ياـنعم  بـه  ـه :  قز حـ - 37 تسا .  هدـمآ  رد  هنیزوب  تروص  هب  یـسراف  رد 

. ربکا بد  ناگراتس  زا  تسا  یکچوک  هراتس  - 38 ورب . الاب  قرت :))   )) ولوچوک مشچ  هقب :  نیع 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
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یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
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 
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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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