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قالخا ییابیز 

باتک تاصخشم 

هللابیبح دازحرف ، هسانشرس : 
. دازحرف هللابیبح  / قالخا ییابیز  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1391 تبحم ، يابوط  مق : رشن :  تاصخشم 
288ص. يرهاظ :  تاصخشم 

.3 ربمایپ ؛ هریس  تسورف : 
( موس پاچ  لایر (  60000 0 ؛  (- ع)8-600-6085-6(س () ص : ) لایر  60000 کباش : 

. مود پاچ  تشاددای : 
راهب 1392. موس : پاچ  تشاددای : 

11ق.  - ترجه  زا  لبق   53 مالسا ، ربمایپ  (ص ،) دمحم عوضوم : 
یمالسا قالخا  عوضوم : 

ثیداحا مالسا -- )  ) یگدنز مسر  هار و  عوضوم : 
BP22/9/ف4ز9 1391 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/93 ییوید :  يدنب  هدر 
3118444 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
. نیرهاطلا هلآ  دمحم و  انبیبح  اندیس و  یلع  هللا  یلص  نیملاعلا و  بر  دمحلا هللا 

يایلوا ربمایپ و  نیرترب  تما  زا  ار  ام  دومرف و  تیانع  اـم  هب  ار  يداـم  يونعم و  ياـهتمعن  ۀـمه  هک  مییوگیم  ساپـس  ار  گرزب  دـنوادخ 
. دومرف ام  بیصن  ار  بتکم  نیرتلماک  نیرتهب و  داد و  رارق  شایمارگ 

تقیقح رد  هدوب و  گرزب  يادخ  اب  اهناسنا  دنویپ  لاصتا و  ۀقلح  یلاعتقح و  ناگتفایتیبرت  شایمارگ ، يایصوا  مالـسا و  یمارگ  ربمایپ 
. دناقلطم لامک  دنوادخ و  يوس  هب  هار  نیرتاهنت  میقتسم و  طارص 

هب تفاـی ، لد  رد  ادـخ  هب  قاـیتشا  یـسانشادخ و  ةدارا  سک  ره  ْمُِکب ؛ َهَّجَوـَت  ُهَدَـصَق  ْنَم  َو  ْمُْکنَع  َلـِبَق  ُهَدَّـحَو  ْنَم  َو  ْمُِکب  َءَدـَب  َهللا  َدارَا  ْنَم 
امـش هب  هجوت  هب  دـیدرگ ، بلطادـخ  سک  ره  و  تفریذـپ . امـش  میلعت  هب  تخانـش ، یگناگی  هب  ار  ادـخ  سک  ره  و  تفاـی . امـش  زا  يوریپ 

. دیدرگ
رشب و نایداه  نیا  شور  هریس و  رد  شاکنک  تساهناسنا و  تداعس  لامک و  تیاده و  ۀحولرس  نانآ ، زا  يوریپ  نایاوشیپ و  نیا  هب  یسأت 
، هناتسود یتاسلج  رد  دوخ ، كدنا  تعاضب  اب  میدش  نآ  رب  ورنیا  زا  تسا . ناسنا  یلاعت  دشر و  بابسا  نیرتيرورـض  زا  یکی  نآ ، نییبت 

. میهد رارق  یمارگ  ناگدنناوخ  رایتخا  رد  ار  نآ  لصاح  هدومن و  حرطم  ناراوگرزب  نیا  يراتفر  یلمع و  ةریس  نوماریپ  یثحابم 
زا نارگید ، اب  ترـشاعم  رد  نیموصعم : تارـضح  مرکا و  ربماـیپ  يراـتفر  ياـههزومآ  قلخ و  نسح  ةریـس  هدـش ، حرطم  ثحاـبم  ناـیم  رد 

. تسا نآ  دنمزاین  شیپ  زا  شیب  یمالسا  ۀعماج  یلاعت  هدوب و  رادروخرب  ياهژیو  تیمها 
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وت یتسار  هب  ٍمیظَع ؛ ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِا  . » تسا هدوتـس  یگژیو  نیا  هب  ار  ترـضح  نآ  دنوادخ  هدوب و  ابیز  يوخ  قلخ و  رهظم  ام  زیزع  ربمایپ 
هدومرف هدرمش و  رب  کین  قالخا  جیورت  رـشن و  ار  دوخ  تثعب  فده  زین  ترـضح  نآ  دوخ  و  یتسه ». ياهناراوگرزب  رایـسب  قالخا  ياراد 

تسا :
هب مناسر و  لامک  هب  رـشب  رد  ار  هدوتـس  تافـص  همیرک و  قالخا  هک  مدش  هتخیگنارب  ور  نآ  زا  اهنت  نم  ِقالْخَْالا ؛ َمِراکَم  َمِّمَتُِال  ُْتثُِعب  امَّنِا 

. مدروآ نایاپ 
؛ ِقـْلُخلا ُنْسُح  ُمالـسِالا  : » دـندومرف هک  تسین  کـین  قـالخا  زج  يزیچ  (ص ) مالـسا ربماـیپ  هاگدـید  رد  مالـسا  بتکم  نییآ و  تـقیقح  و 

«. تسابیز قالخا  مالسا  تقیقح 
ـو کن قل  زا خـ هب  تیلها  چیهوج  تسج و  ناهج  رد  مدیدن  نم 

، هدیدنـسپ راتفر  ابیز و  قلخ  اب  تسا و  یلاعتقح  يامن  مامت  ۀـنییآ  دوخ  تسا ، هدومرف  نایب  وکین  قالخا  ار  شدـصقم  فدـه و  هک  ربمایپ 
. دـندرکیمن ادـیپ  شیارگ  یهلا  بتکم  نیا  هب  نینچنیا  ًاعطق  دوبن ، وا  ییابیز  یهلا و  قلُخ  رگا  تسا . هدومرف  لوحتم  ار  ناـیملاع  ملاـع و 

.« تفرگ ناهج  تحالم  ِقافتا  هب  تنسح  »
. يدش نابرهم  مرن و  مدرم  ربارب  رد  یهلا  تمحر  تکرب  هب  َِکلْوَح ؛ ْنِم  اوُّضَْفنَال  ِْبلَْقلا  َظیلَغ  ًاّظَف  َْتنُک  َْول  َو  ْمُه  َلـ َْتِنل  ِهللا  َنِم  ٍۀَمْحَر  اِمبَف 

. دندشیم هدنکارپ  وت  فارطا  زا  يدوب ، لدگنس  نشخ و  رگا 
ام دش و  ورهبور  ناوارف  قیوشت  لابقتسا و  اب  مالسا ، یمارگ  ربمایپ  ةریس  رد  ناکدوک » نانز و  تبحم   » و تمحر » تبحم و   » باتک ود  رـشن 

. میهد رارق  یمارگ  هدنناوخ  رایتخا  رد  (ص ،) ربمایپ ةریس  رد  قالخا » ییابیز   » عوضوم اب  ار  نآ  موس  دلج  هک  تشاد  نآ  رب  ار 
هداد رارق  دوخ  یگدنز  هحولرس  ار  قالخا  عوضوم  هجوت ، تقد و  رـس  زا  ثحابم ، نیا  هعلاطم  اب  یمارگ  ناگدنناوخ  هک  مراد  ناوارف  دیما 
لئان نادواج  تداعس  هب  هدومن و  یط  ار  یلاعت  جرادم  لامک و  نابدرن  دنبای و  تسد  شیوخ  ترـشاعم  راتفر و  رد  ریگمـشچ  یلوحت  هب  و 

. دندرگ
نوزفا زور  قیفوت  نانآ  يارب  مرازگـساپس و  دـنلب  فراعم  نیا  رـشن  يزاسهدامآ و  شیاریو و  نیودـت و  ناراکردـناتسد  همه  زا  نایاپ  رد 

دنهدیم يراـی  ثحاـبم  نیا  رتهب  هچ  ره  ۀـئارا  رد  ار  اـم  دوخ  تارظن  اـب  هک  یمارگ  ناگدـنناوخ  ۀـمه  زا  شیپاـشیپ  نینچمه  مراد . وزرآ 
. منکیم رکشت 

(س) ارهز ۀمطاف  ترضح  ملاع ، نانز  ةدیس  تداعس  اب  تدالو  مایا  اب  نامزمه 
دازحرف هللا  بیبح  راهب 13(ص)1 ـ هسدقم ، مق 

لوا هسلج 

هراشا

هب مناسر و  لامک  هب  رـشب  رد  ار  هدوتـس  تافـص  همیرک و  قالخا  هک  مدش  هتخیگنارب  ورنآ  زا  اهنت  نم  ِقالْخَالا ؛ َمِراکَم  َمِّم  َـ تُِال ُْتثُِعب  امَّنِا 
. مروآ نایاپ 

رامشیب شاداپ 
، درذـگب رفن  هد  زا  نارازگزامن  رامـش  تعامج  زامن  رد  یتقو  تسا . تعامج  زامن  یکی  تسا . هداـعلا  قوف  نآ  باوث  هک  تسا  زیچ  دـنچ 

کی باوث  دنناوتیمن  دنوش ، هدنـسیون  ناگتـشرف  هارمه  هب  سنا  نج و  دوش و  ملق  ناتخرد  بکرم و  اهایرد  ذغاک و  اهنامـسآ  ۀمه  رگا 
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دنسیونب . ار  نآ  تعکر 
رب ادـخ ، ربمایپ  دای  اب  دـنوش و  عمج  مه  رود  (ص ) ربمایپ تما  زا  ياهدـع  هک  تسا  نیا  تسا ، هداعلا  قوف  نآ  باوث  هک  ییاهزیچ  رگید  زا 

دنتسرفب . تاولص  وا  لآ  دمحم و 
تسد رازه  هک  مدروخرب  ياهتشرف  هب  اهنامـسآ  توکلم و  ملاع  رد  جارعم  بش  رد  دندومرف : (ص ) ادخ ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد 
لکوم هتـشرف  نیا  تفگ : تسا ؟ ياهتـشرف  هچ  نیا  مدیـسرپ : لیئربج  زا  درکیم . هبـساحم  اهنآ  اـب  تشگنا و  رازه  تسد  ره  رد  تشاد و 

اهنابایب یکشخ و  هب  هرطق  دنچ  اهایرد و  هب  هرطق  دنچ  تسا ، هدمآ  دورف  نیمز  هب  نامسآ  زا  ناراب  هرطق  دنچ  دنادیم  تسا . ناراب  تارطق 
دنکیم . شرامش  ار  همه  تسا ، هتخیر 

دای اب  دنوش و  عمج  مه  رود  امش  تما  رگا  داد : خساپ  یـشاب ؟ زجاع  نآ  ۀبـساحم  زا  هک  تسه  يزیچ  ایآ  دندیـسرپ : وا  زا  (ص) ادخ ربمایپ 
تسا . جراخ  نم  ةدهع  زا  نآ  باوث  شرامش  دنتسرفب ، تاولص  امش  تیبلها  امش و  رب  امش 

. تسا (ع ) نینمؤملاریما تیالو  نوماریپ  نآ  ياهشخب  زا  یخرب  صوصخ  هب  تسا . دایز  رایسب  جارعم  تایاور 

تیالو رفس 

تفگ و اج  همه  اهنامسآ  رد  مینکیم ، هعجارم  هک  جارعم  تایاور  هب  تسا . هدوب  تیالو  رفس  جارعم ، رفس  دندومرفیم : ناگرزب  زا  یکی 
تقیقح هک  ار  ملاع  نطاب  دناهتساوخیم  جارعم  رد  تسا . یتسرد  نخـس  نیا  و  تسا . ترـضح  نآ  لئاضف  و  (ع ) نینمؤملاریما ةرابرد  وگ 

. دنهد ناشن  ربمایپ  هب  تسا ، تیالو 
يا ُْمْتثُِعب ؛ اذاـم  یلَع  ُدَّمَُحم  اـی  ْمُْهلَـس  : » دومرف هاـگنآ  درک ، عمج  ار  ناربماـیپ  ۀـمه  دـنوادخ  جارعم ، بش  رد  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد 

: دنتفگ ایبنا  دیدش »؟ ثوعبم  زیچ  هچ  رب  هک  سرپب  ناربمایپ  زا  دمحم ،
توبن هب  رارقا  دنوادخ و  یگناگی  هب  تداهـش  رب  ام  ٍِبلاط ؛ یبَا  ِْنب  ِِّیلَِعل  ِۀَیالِْولا  َو  َِکتَُّوُبِنب  ِرارقِْالا  یلَع  َو  ُهللا  اَِّلا  هِلا  ْنَا ال  ِةَداهَـش  یلَع  اْنثُِعب 

میدش . ثوعبم  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  وت و 
دندومرف : (ع ) قداص ماما 

ُهاصْوَا اّمِم  َرَثْکَا  ِهِدَْعب  ْنِم  ِۀَِّمئَْألا  َو  ٍِّیلَع  ِۀَیالَِوب  (ص ) َّیبَّنلا ُهللا  یَـصْوَا  ْدَـق  َو  ّاِلا  ٍةَّرَم  ْنِم  ام  ًةَّرَم  َنیرـشِع  َو  ًۀـَئاِم  ِءامَّسلا  َیِلا  (ص ) یبَّنلِاب َجِرُع 
تیـالو هب  دـنک ، هیـصوت  تاـبجاو  هب  هچنآ  زا  شیب  دـنوادخ  هبترم  ره  رد  دـندش و  هدرب  جارعم  هب  هبترم  تسیب  دـص و  ربماـیپ  ِِضئارَْفلاـِب ؛

. تسا هدومرف  هیصوت  وا  زا  سپ  ناماما  و  (ع ) یلع

نابرقم هانگ 

ياـج زا  ترـضح  نآ  لابقتـسا  هب  دـنزرو و  مارتحا  بدا و  (ص ) ادـخ ربماـیپ  هب  تبـسن  اـت  دـندوب  رومأـم  ناگتـشرف  ۀـمه  جارعم  بش  رد 
هب یبدایب  ناگتـشرف  ایبنا و  زا  مه  زیر  ياههتکن  دراد . رثا  یهاگ  مه  زیر  ياهیبدایب  نیمه  تساـخرب . ياـج  زا  رید  ياهتـشرف  دـنزیخرب .

تسا : هدمآ  روهشم  ثیدح  رد  هکنانچ  دوشن ؛ بوسحم  یبدایب  یلومعم  ياهناسنا  زا  تسا  نکمم  اهراک  نیا  یلو  دیآیم . رامش 
. دوشیم بوسحم  هانگ  نیبرقم  يارب  راربا ، کین  ياهراک  نیبَّرَقُملا ؛ ُتائِّیَس  ِراربَالا  ُتانَسَح 

تسا : هدمآ  (ع ) قداص ماما  زا  یثیدح  رد  هانگ . رگید  یخرب  يارب  دشاب و  هنسح  دارفا  یخرب  يارب  تسا  نکمم  راک  کی 
دهدیم . رارق  محرت  دروم  شدنزرف  هب  تبحم  تدش  رطاخ  هب  ار  ياهدنب  دنوادخ  هَِدلَِول ؛ ِهِّبُح  ِةَّدِِشل  َْدبَْعلا  ُمَحْرََیل  َهللا  َّنِا 

رد دنیوگیم : دوشیم . بوسحم  مرج  وا  يارب  نیا  دنکیم و  ادیپ  لیعامسا  ترضح  هب  تبحم  لیم و  رادقم  کی  (ع ) میهاربا ترضح  اما 
. دشاب ادخ  تبحم  دیاب  طقف  لد 
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تسا نکمم  تبحم  نیا  دشیمن . مخ  شیارب  رگید  امرخ  ياههخاش  درک ، ادیپ  لیم  (ع ) یسیع ترضح  هب  رادقم  کی  (س ) میرم ترضح 
. تسا یثحب  کی  شدوخ  مه  نیا  مرج . يرگید  يارب  دشاب و  برق  یسک  يارب 

بدا بتارم 

. دنهاوخیم ار  بدا  يالعا  دح  ناگتشرف  ایبنا و  زا  دوریم . راظتنا  یبدا  کی  سک  ره  زا  دراد . بتارم  بدا 
کی دـنتفرگ ، رارق  ذـخاؤم  دروم  یهلا  نامرف  يارجا  ای  بدا ، رد  يدـنک  رطاـخ  هب  ناگتـشرف  زا  یخرب  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  هکنیا 

. تسا تقیقح 
. دمآ رصم  هب  (ع ) فسوی ندید  يارب  شنادنزرف  اب  لاس  لهچ  زا  دعب  بوقعی  ترـضح  دش ، رـصم  زیزع  (ع ) فسوی ترـضح  هک  یماگنه 

دوب . هدمآ  رصم  هب  ناعنک  زا  وا  ندید  يارب  شریپ  ردپ  دش . هداد  بیترت  یمسر  لابقتسا  کی  دوب . رصم  ناطلس  زیزع و  فسوی  ترضح 
تانوؤش تیاعر  رادقم  کی  یلو  تفاتشیم . شردپ  يوس  هب  بدا  تیاهن  اب  تشاذگیم و  اپ  ریز  ار  تانوؤش  مامت  دیاب  فسوی  ترضح 

تـسد ندیـسوب  رد  دـش و  هدایپ  بسا  زا  رید  رادـقم  کی  لیلد  نیا  هب  تخیریم . مه  هب  عاـضوا  نوچ  دوب ؛ ریخ  مه  شتین  دـیاش  درک . ار 
. درک ینأت  شردپ 

؟ دوب يرون  هچ  نیا  دیسرپ : دش . جراخ  فسوی  ترضح  تسد  زا  يرون  داد . راشف  تفرگ و  ار  فسوی  ترضح  تسد  دش و  لزان  لیئربج 
یلو دهد ، رارق  ربمایپ  امش  نادنزرف  رد  دنوادخ  دوب  انب  تشاذگن . ربمایپ  وت  بلص  رد  رگید  دنوادخ  دوب . يربمایپ  توبن و  رون  نیا  تفگ :

. دروآ نوریب  امش  لسن  زا  ار  توبن  رون  دنوادخ  ردپ ، هب  مارتحا  رد  یهاتوک  یمک  رطاخ  هب 

تفوطع دمایپ 

شیپ دـنتخادنا . هاـچ  رد  ار  فسوی  ترـضح  هک  دـندوب  يردارب  هد  ناـمه  زا  یکی  وا  تشاد . يوـال  ماـن  هب  يردارب  (ع ) فسوی ترـضح 
. دوب شلد  رد  فاصنا  محر و  يرادقم  يوال  دنشکب . ار  وا  دنتشاد  میمصت  دنزادنیب ، هاچ  رد  ار  فسوی  هکنیا 

ار هانگ  ولج  مه  اج  ره  تسا . هدـمآ  مه  تایاور  رد  تسا . یتسرد  فرح  نیا  و  تسا . تعفنم  دـیریگب ، ار  ررـض  ولج  اـج  ره  دـنیوگیم :
. تسین ریثأت  نودب  دیریگب ،

ربخ ردپ  هب  دینکب ، ار  راک  نیا  رگا  تفگ : مراذـگیمن . مرادـن و  تقاط  نم  تفگیم : يوال  اما  دنـشکب ، ار  فسوی  دنتـساوخیم  ناردارب 
داد . رارق  يوال  لسن  رد  ار  توبن  دنوادخ  محر ، رادقم  نیمه  رطاخ  هب  دندیسرت . مه  اهنآ  مهدیم .

هلاس رازه  تسیب  زامن  زا  رترب 
هب جارعم  بش  رد  ياهتـشرف  تسا : هدـمآ  تیاور  رد  تسا . زاس  لکـشم  دـنک ، زورب  یبدایب  ياهرذ  یهلا  ناگتـشرف  ایلوا و  اـیبنا و  زا  رگا 

كرت تسا  نکمم  یلو  دنرادن ، تیـصعم  ناگتـشرف  دوب . زاس  لکـشم  وا  يارب  یهجوتمک  نیا  و  دـش . دـنلب  اج  زا  رید  ادـخ  ربمایپ  مارتحا 
درادن . دننکیمن  ادخ  ینامرفان  ناگتشرف  دیوگیم  هک  هیآ  نیا  اب  یتافانم  نیا  و  دنشاب . هتشاد  یلوا 

ماجنا دنرومأم ، هک  ار  هچنآ  دننکیمن و  یچیپرـس  تسا ، هداد  نامرف  نانآ  هب  ادـخ  هچنآ  زا  َنورَمُْؤی ؛ ام  َنُولَعْفَی  َو  ْمُهَرَمَا  ام  َهللا  َنوُصْعَی  ال 
. دنهدیم

. تسا هدمآ  کلم  سرطف  ناتساد  رد  هکنانچ  دننک . یهاتوک  ناشدوخ  دح  رد  یهاگ  تسا  نکمم  دنتسه و  ادخ  نامرف  هب  ناگتشرف 
ملاـع تیـصخش  لوا  وا  یـسانشیمن ؟ رگم  هک  دز  بیهن  وا  هب  لـیئربج  درک ، ینأـت  ثکم و  ربماـیپ  هب  مارتحا  بدا و  رد  هتـشرف  نیا  یتـقو 

، هللا لوسر  ای  درک : ضرع  دیسر . (ص ) هللا لوسر  رـضحم  هب  مدرک . هابتـشا  هک  درک  یهاوخ  رذع  تسا ! یهلا  يایلوا  ایبنا و  دیـس  یتسه و 
هب نم  دندومرف : ربمایپ  منک . هیده  امـش  هب  ار  زامن  نیا  مرـضاح  تسا . هدیـشک  لوط  لاس  رازه  تسیب  هک  ماهدناوخ  يزامن  تعکر  ود  نم 
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. مرادن يزاین  زامن  نیا 
. دراد يرترب  تاقولخم  تادابع  لامعا و  ۀمه  رب  ربمایپ ، هللا » ناحبس   » کی

دراد . سفن  يانغ  ردقچ  ربمایپ  دینیبب  درادن . زاین  مه  تما  دومرف : منکیم . هیده  امش  تما  هب  درک : ضرع 
! هد رارق  مسفن  رد  ارم  يزاینیب  انغ و  دنوادخ ! یسْفَن ؛ یف  َيانِغ  ْلَعْجا  َّمُهّللَا 

نم رب  هبترم  کی  اهنآ  ناراکهانگ  زا  کی  ره  ادـخ ، تزع  هب  دومرف : درادـن !؟ زاین  هنوگچ  راکهانگ  تما  درادـن . يزاین  نم  تما  دومرف :
باوث اهنآ  هب  وت  زامن  زا  شیب  تاولـص ، نیا  تکرب  زا  دـنوادخ  تسا و  رتشیب  وت  تعاـط  لاـس  تسیب  نیا  زا  نآ  باوث  دتـسرفب ، تاولص 

دهدیم .
هلاس رازه  دنچ  زامن  نآ  زا  دوشیم ، هداتسرف  وا  لآ  ربمایپ و  يارب  هک  یتاولص  دسریمن . تاولص  کی  ياپ  هب  هتشرف  ۀلاس  رازه  دنچ  زامن 

. تسا رتالاب 
. دراد يدایز  رایسب  تاکرب  هک  دیتسرفب  تاولص  دوشیم ، هدرب  امش  ياههناخ  سلاجم و  رد  ربمایپ  كرابم  مان  یتقو  دینک  یعس 

ینامسآ ياهتیبرت 

جهن  » مهم اـبیز و  رایـسب  ياـههبطخ  زا  یکی  هعـصاق  ۀـبطخ  دوب . دـهاوخن  تسین و  ادـخ  ربماـیپ  زا  رتـالاب  رترب و  ياهوسا  وگلا و  ملاـع  رد 
. دینک هعلاطم  ًامتح  دوشیم  هیصوت  هک  تسا  هغالبلا »

دراد (ص ) مرکا ربمایپ  كرابم  دوجو  لئاضف  هب  صاصتخا  مه  یمهم  شخب  و  تسـالوم . دوخ  لـئاضف  هب  طوبرم  هبطخ ، رخآ  ياـهشخب 
تسا . هدش  نییبت  (ع ) نینمؤملاریما ناسل  زا  هک 

دنیامرفیم : ترضح 
َو ُهَْلَیل  َِملاْعلا  ِقالْخَا  َنِساحَم  َو  ِمِراکملا  َقیرَط  ِِهب  ُُکلْـسَی  ِِهتِکئالَم  ْنِم  ٍکَـلَم  َمَظْعَا  ًاـمیطَف  ْنُدـَل  ْنِم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِِهب  ُهللا  َنَرَق  ْدََـقلَو 
ات تخاس  رومأم  ار  شیوخ  ناگتـشرف  زا  هتـشرف  نیرتگرزب  دنوادخ  دـش ، هتفرگ  زاب  ریـش  زا  (ص ) ادـخ لوسر  هک  نامز  نامه  زا  ُهَراهَن ؛

. دنک يربهار  ملاع  کین  قالخا  یتسرد و  يراوگرزب و  ياههار  هب  ار  يو  زور  بش و 
: دندومرف ربمایپ  هک  تسا  نیا 

! تخومآ بدا  بوخ  هچ  تخومآ و  بدا  ارم  دنوادخ  یبیدَْأت ؛ َنَسْحَأ  َو  ّیبَر  یَنبَّدَا 
. تسا هدوب  تیبرت  میلعت و  ظفح و  تحت  زورهنابش  دنوادخ ، يوس  زا  ياهتشرف  ۀلیسو  هب  ربمایپ  نیاربانب ،

ربمایپ ۀتفای  تیبرت 

: مدوب ادخ  ربمایپ  تیبرت  تحت  نینچنیا  تیلوفط  زا  نم  دنیامرفیم : (ع ) ریما ترضح 
وا ِهینُمِْقُلی ؛ َُّمث  َءْیَّشلا  ُغَضْمَی  َناک  َو  ُهَفْرَع  ینُّمُِشی  َو  ُهَدَسَج  ینُّسُِمی  َو  ِهِشاِرف  یف  ینُُفنْکَی  َو  ِهِرْدَص  یِلا  ینُّمُضَی  ٌَدلَو  اَنَا  َو  ِهِرْجَح  یف  ینَعَضَو 

صوصخم هاگتحارتسا  رد  درـشفیم و  شیوخ  شوغآ  رد  شدـنزرف ) وچمه   ) ارم وا  مدوب . كدوک  نم  داد . شرورپ  شیوخ  نماد  رد  ارم 
. تشاذگیم مناهد  رد  دیوجیم و  ار  اذغ  مدرکیم . مامشتسا  ار  وا  ةزیکاپ  يوب  دنابسچیم و  مندب  هب  ار  شندب  دادیم . ياج  دوخ 

رد هنوگنیا  دوبن ، شیب  یکدوک  هک  ار  (ع ) نینمؤملاریما دزرویم ، قشع  شدـنزرف  هب  هک  نابرهم  زوسلد و  يردام  ناسب  (ص ) ادـخ ربمایپ 
و تخوــمآ . بدا  درک و  تـیبرت  ار  وا  زین  یکدوــک  زا  سپ  و  دــیزرویم . قــشع  وا  هـب  دادیم و  شرورپ  دوــخ  تــبحم  رهم و  ناــماد 

! تخومآیم بدا  وکین  هچ  زین  (ع ) نینمؤملاریما
هب هک  ياهچب  رتش  نوچمه  نم  و  ِِهب ؛ ِءادـتقالِاب  ینُُرمأَی  َو  ًاـْملِع  ِِهقـالْخَا  ْنِم  ٍموَی  ِّلُـک  یف  یل  ُعَفْرَی  ِهُِّما  ََرثَا  لیـصَفلا  َعاـبِّتا  ُهُِعبَّتَا  ُْتنُک  ْدََـقل  َو 
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نآ يوریپ  هب  ارم  تشادیم و  اپ  رب  ياهناشن  دوخ  قالخا  زا  نم  يارب  زور  ره  مدوب . ربمایپ  یپ  رد  هراومه  دـنکیم ، تکرح  شردام  لابند 
. تشامگیم

قح ربارب  رد  میلست 

قـالخا مدوب و  ربماـیپ  لاـبند  هب  هشیمه  دـنکیم ، تکرح  شرداـم  لاـبند  هک  يرتشهچب  نوچمه  نم  هک  تسا  (ع ) نینمؤملاریما ریبعت  نیا 
: دندومرف (ص ) ادخ ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  یثیدح  رد  تسا ، هدش  هیبشت  رتش  هب  نمؤم  مه  تیاور  رد  متخومآیم . ربمایپ  زا  ار  کین 

، دوش يربهار  هک  اجک  ره  دریگیم . تفلا  سنا و  رایسب  هک  تسا  يرتش  دننامه  نمؤم  َداِقتسا ؛ َدیق  ام  ُثیَح  ِفولَالا  ِلَمَجلاَک  َنِمْؤُملا  َّنِاَف 
تسا . عیطم  مار و 

ار راسفا  شوم  نآ  دـنهد و  یـشوم  کی  هب  ار  يرتش  راسفا  رگا  هک  دـناهتفگ  رتش  دایقنا  تمیـالم و  رد  تسا ! میـالم  مرن و  ردـقنیا  ینعی 
. دنکیم یهارمه  ار  وا  رتش  دشکب ،

ضف و درادن . یتخـسرس  تمواقم و  هنوگچیه  تسا . ضحم  میلـست  قح  ربارب  رد  نمؤم  تسا . قح  ربارب  رد  دایقنا  تمیالم و  یمرن و  نیا 
. تسا عیطم  مارآ و  مار و  تسین . ریگ  ههبج  ظیلغ و 

: دومرف نم  هب  ادخ  ربمایپ  هک  دیوگیم  هبطخ  نامه  رد  (ع ) نینمؤملاریما
اهنت ینیبیم . زین  وت  منیبیم ، نم  ار  هچنآ  يونشیم و  زین  وت  مونـشیم ، ار  هچنآ  ٍّیبَِنب ؛ َتَْسل  َکَّنَا  ّاِلا  يرَا  ام  يَرت  َو  ُعَمْـسَا  ام  ُعَمْـسَت  َکَّنِا 

. یتسین ربمایپ  وت  هک  تسا  نیا  وت  نم و  قرف 
. تسا هدومرف  تمحرم  زین  (ع ) یلع هب  هدرک ، تمحرم  ربمایپ  هب  هک  ار  ییاهزیچ  ۀمه  دنوادخ 

میظع قلُخ 

، دیـسر بدا  لامک  هب  نوچ  درک و  تیبرت  ار  شربمایپ  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  تسادخ . ةدـش  تیبرت  ام  ربمایپ  تروص  ره  رد 
دومرف : وا  هب  دنوادخ 

. یتسه ياهناراوگرزب  رایسب  قالخا  ياراد  وت  هک  یتسار  هب  ٍمیظَع ؛ ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِا 
نیدـنچ هیآ  نیا  رد  ٍمیظَع .» ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِا  : » دـیوگیم میظع  يادـخ  یلومعم . ناـسنا  کـی  هن  دـیوگیم ، گرزب  يادـخ  ار  بلطم  نیا 
راوهاش بکرم  رب  ياهدرک . ادـیپ  الیتسا  میظع  قلخ  رب  ینعی  تسا . يدـنلب  رایـسب  ریبعت  نیا  و  تسالیتسا . يارب  یلع » . » دراد دوجو  دـیکأت 

. ياهدش راوس  میظع  قالخا 
ناوتیم ار  نیا  و  تسا . ربماـیپ  ياـبیز  يوـخ  قـلخ و  تسا ، هدرک  داـی  تمظع  اـب  نآ  زا  دـنوادخ  دیـشخب و  تمظع  زیزع  ربماـیپ  هب  هچنآ 
تیناسنا لماک  ۀنومن  ادخ ، ربمایپ  هب  دشاب ، رتقالخاشوخ  ناسنا  ردقره  ورنیا  زا  درمش . رب  (ص ) ادخ ربمایپ  یگژیو  هصخاش و  نیرتمهم 

دناهدومرف : حیرصت  تقیقح  نیا  هب  زین  ترضح  نآ  دوخ  تسا . رتکیدزن  رتهیبش و 
. دشاب رتوکین  شقالخا  هک  تسا  یسک  نم  هب  امش  نیرتهیبش  ًاْقلُخ ؛ ْمُُکنَسْحَا  یب  ْمُکُهَبْشَا 

ترـضح هدـب . حرـش  نم  يارب  ار  ربمایپ  فاصوا  قالخا و  یلع ، اـی  درک : ضرع  (ع ) نینمؤملاریما هب  یـصخش  هک  تسا  هدـمآ  یتیاور  رد 
یـسک هچ  درک : ضرع  مزاس . نشور  ار  ربمایپ  فاصوا  قالخا و  وت  يارب  نم  ات  هدـب ، حرـش  نم  يارب  ار  اـیند  ياـهتمعن  امـش  دـندومرف :

! دهدب حرش  ار  ایند  ياهتمعن  دناوتیم 

تقلخ تمظع 
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ردقچ مادک  ره  و  دراد . دوجو  نیا  زا  شیب  دـیاش  تسا . هدـش  فشک  هچروم  عون  رازه  هدزای  نونکات  هک  دوب  هدـمآ  اهتیاس  زا  یکی  رد 
مومـسم اوه  دوبن ، سگم  هشپ و  هک  قطانم  زا  یـضعب  رد  دروخیم . مه  هب  قطانم  زا  یخرب  تسیز  طیحم  عضو  دنـشابن  رگا  دـنراد . راـثآ 

مزال دراد و  یتیـصاخ  تمکح و  ًامتح  تسه ، ایند  رد  هچنآ  دوشیم . مک  اوه  نژیـسکا  دشابن ، تخرد  هایگ و  رگا  هکنیا  لثم  دوب . هدـش 
. تسا

تسوربا مشچ و  لاخ و  طخ و  نوچ  ناهج 
تسوکین شیوخ  ياج  هب  يزیچ  ره  هک 

رد هک  دیـسر  یکـسوس  هب  یملاع  تسا : هدمآ  یمق  سابع  خیـش  موحرم  راحبلا » ۀنیفـس   » رد دـشاب . شدوخ  ياج  هب  دـیاب  يزیچ  ره  ینعی 
هچ أشنم  دنکیم ، یگدنز  دوک  رد  هک  يدوجوم  تسا ؟ هدرک  قلخ  هچ  يارب  ار  دوجوم  نیا  ادخ  تفگدوخ : شیپ  دنکیم . یگدنز  دوک 

تسا !؟ يرثا 
يور ات  داد  وا  هب  يردوپ  میکح  تفر . یقذاح  میکح  دزن  یتحاران  هام  دنچ  زا  سپ  دشن . بوخ  درک ، هچ  ره  دـش . ادـیپ  شندـب  رد  یلمُد 

کسوس نامه  ردوپ  نیا  تفگ : درک !؟ نامرد  ارم  درد  هک  دوب  هچ  وراد  نیا  دیسرپ : دوش . بوخ  هک  دش  بجوم  ردوپ  نامه  دزیرب . لمد 
تسوکین . شدوخ  ياج  رد  زیچ  ره  هک  دنامهف  وا  هب  هلیسو  نیا  هب  دنوادخ  تسا .

! دـنک هرامـش  ار  ایند  ياهتمعن  دـناوتب  هک  تسیک  دراد . دوجو  فلتخم  ياهفلع  هویم و  هایگ و  یهاـم و  عون  اـهنویلیم  تروص  ره  رد 
. دراد دوجو  اضف  نیا  رد  يرامشیب  ياههراتس  اهناشکهک و 

ربمایپ قلخ  نایب 

هچ درک : ضرع  دـیوگب . ربمایپ  يوخ  قلخ و  ةرابرد  ترـضح  ات  درمـشرب  ار  ایند  ياهتمعن  ات  تساوخ  هدـننک  لاؤس  زا  (ع ) نینمؤملاریما
دیامرفیم : نآ  یگدرتسگ  ۀمه  اب  ایند  ياهتمعن  ةرابرد  لاعتم  دنوادخ  دندومرف : ترضح  درامشب ! ار  اهتمعن  تسا  رداق  یسک 

. تسا زیچان  ایند  ةرهب  وگب  ٌلیلَق ؛ اینُّدلا  ُعاتَم  ُْلق 
، دـسریم ربمایپ  يوخ  قلخ و  هب  یتقو  گرزب  يادـخ  نامه  یلو  ٌلیلق .» ٌعاتم  : » دـیوگیم یگدرتسگ  نیا  اب  ار  اـیند  ۀـمه  لاـعتم  دـنوادخ 

.« ٍمیظَع ٍُقلُخ  یلََعل  َّکنِا  : » دیوگیم

ایند یتسپ 

دندومرف : رذابا  هب  ادخ  ربمایپ  نییاپ . تسپ و  ینعی  ایند  تسا . کچوک  ایند  ًالصا  تسا ، کچوک  ایند  ياهتمعن 
ْمَلَف اْهنَع  َضَرْعَا  َُّمث  اهَقَلَخ  اینُّدـلا  َنِم  یلاعَت  ِهللا  َیِلا  ُضَْغبَا  ٍءیَـش  ْنِم  ام  َو  ِهللا  ُهْجَو  ِِهب  َیُِغْتبا  اَم  ّاِلا  اهیف  ام  ٌنوُْعلَم  َو  ٌۀـَنوُْعلَم  اینُّدـلا  رَذاـبَا ، اـی 

لیـصحت ادخ  ياضر  نآ  اب  هچنآ  رگم  تسا ، هدش  تنعل  تسا  نآ  رد  هچنآ  ایند و  رذوبا ، يا  ٌۀَـعاّسلا ؛ َموقَت  یّتَح  اهَیلإ  ُرُْظنَی  الَو  اْهَیِلا  ْرُْظنَی 
ات دـنکفین و  نآ  رب  تمحر  ةدـید  دومن و  ضارعا  نآ  زا  سپـس  دـیرفایب ، ار  نآ  تسین . ایند  زا  رتضوغبم  ملاع  راـگدرورپ  شیپ  و  ددرگ .

. دومرف دهاوخن  رظن  نآ  هب  زین  تمایق 
: دنیامرفیم ایند  یتسپ  ةرابرد  (ع ) نینمؤملاریما

ادـخ تیـصعم  لحم  اهنت  هک  سب  نیمه  ایند  یتسپ  يارب  اهِکْرَِتب ؛ اـِّلا  ُهَدـْنِع  اـم  ُلاـنَی  ـالَو  اـهیف  اـِّلا  یـصُْعی  ـال  ُهَّنَا  ِهللا  َیلَع  اینُّدـلا  ِناوَه  ْنِم 
. تسین نآ  كرت  زج  یهار  ادخ  شاداپ  هب  ندیسر  يارب  و  تساجنآ .

. تسا تسرد  شراک  درذگب ، ایند  زا  یسک  رگا 
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تثعب فده 

روط هب  لاس  تسیب  طقف  دنتـشاد . یفخم  توعد  مه  لاس  هس  دندرکیم . یگدنز  مدرم  نیب  يداع  تروص  هب  لاس  لهچ  (ص ) ادـخ ربمایپ 
مان هب  ياهثداـح  دنتـشاذگیم ، تسد  يور  تسد  مه  لاـس  تسیب  نیا  رگا  دـندرک . راـهظا  ار  دوخ  توبن  دـندومن و  توعد  راـهظا  ینلع 
نینچ ار  تثعب  زا  فده  دصقم و  ناشدوخ  دوب ؟ هچ  ناشدصقم  دندرک ؟ داجیا  ملاع  رد  یمیظع  لوحت  نینچ  ارچ  داتفایمن . قافتا  مالـسا 

: دنیامرفیم نایب 
. مناسرب مامتا  هب  ار  قالخا  مراکم  هک  مدش  ثوعبم  نیا  يارب  اهنت  نم  ِقالْخَالا ؛ َمِراکَم  َمِّمَتُِال  ُْتثُِعب  امَّنِا 

دهاجم و ریگهزور ، ناوخ ، زامن  ات  مدـش  ثوعبم  دـنیوگب : دنتـسناوتیم  تسا . مهم  رایـسب  یقالخا  ياهتمارک  هک  دوشیم  مولعم  نیا  زا 
. دنامهفیم ار  راصحنا  نوچ  تسا ؛ مهم  رایـسب  تیاور  رد  اّمنا »  » ریبعت دندراذگ . قالخا  يور  تسد  یلو  منک ، تسرد  یجاح  هدـنمزر و 

. منک تسرد  قالخاشوخ  مهاوخیم  تسا . قالخا  تثعب ، زا  فده  اهنت  ینعی 
ناربمایپ و متاخ  هک  مالـسا  ربمایپ  نوچ  تسا ؛ هدوب  قالخا  نیمه  ایبنا  ۀـمه  دـصقم  فدـه و  هک  دوشیم  مولعم  زین  ربمایپ  شیامرف  نیا  زا 

ناشدصقم مه  هتـشذگ  ناربمایپ  هک  تسا  انعم  نادب  نیا  و  دناهدمآ . قالخا  مراکم  ندناسر  مامتا  هب  يارب  تسا ، یهلا  نایدا  ةدننک  لماک 
. دیسر دهاوخ  دوخ  لامک  تیاهن و  هب  مراکم  نیا  متاخ  ربمایپ  ۀلیسو  هب  هدوب و  قالخا  مراکم 

ایبنا و ۀمه  هک  یـسک  یتسه و  ناهج  تیـصخش  نیرترب  ادخ و  ةداتـسرف  نیرخآ  دصقم  تسا . یفاک  هلمج  کی  نیمه  قالخا  تیمها  رد 
ترـضح هک  یـسک  ناماما و  ایبنا و  ناگتـشرف و  ۀـمه  رورـس  نیرخالا ، نیلوالا و  دیـس  دـصقم  تسا . قالخا  دـنیوا ، ةدـناشن  تسد  اـیلوا 

. تسا قالخا  میوا ، درگاش  دبع و  نم  دومرف : (ع ) ریما

نید تقیقح 

َلوسَر ای  : » تفگ دیسر و  ادخ  لوسر  روضح  هب  یـصخش  درک . مایق  دش و  ثوعبم  قالخا  يارب  تسا . قالخا  روآربمایپ  (ص ) ادخ لوسر 
ترضح نآ  تسار  تمس  زا  یکدنا  زا  سپ  تفر و  تسا ». یقالخاشوخ  ْقلُخلا ؛ نْسُح  : » دندومرف ترضح  تسیچ »؟ نید  ُنیّدلا ؛ ام  هللا ،
ترـضح نآ  پچ  تمـس  زا  هرابود  تفر و  یقالخاشوخ ». قلُخلا ؛ ُنْسُح  : » دـندومرف ترـضح  تسیچ »؟ نید  نیّدـلا ؛ ام  : » تفگ دـمآ و 

یقالخاشوخ ». قلُخلا ؛ نسُح  : » دندومرف زاب  ترضح  تسیچ »؟ نید  نیدلا ؛ ام  : » تفگ دمآ و 
ُهَقفَت اَمَا  : » دندومرف دـندرک و  وا  هب  یهاگن  ترـضح  تسیچ »؟ نید  نیّدـلا ؛ ام  : » دیـسرپ دـمآ و  ترـضح  نآ  رـس  تشپ  زا  تفر و  هرابود 

بـضغ هک  تسا  نیا  قلخ  نسح  ساسا  تقیقح و  يوشن ». نیگمـشخ  هک  تسا  نآ  نید  ياهتفاین ؟ ار  نید  اـیآ  َبَضْغَت ؛ ـال  ْنَا  َوُه  ُنیَّدـلا 
یشاب . میالم  وخمرن و  ینکن ،

دنرامشیم : رب  قلخ  نسح  ار  مالسا  تقیقح  رگید  ییاج  رد  و 
. تسا ندوب  قالخاشوخ  مالسا  تقیقح  ِْقلُخلا ؛ ُنْسُح  ُمالسِْالَا 

لامعا نازیم  رد  قالخا 

هانگ قرغ  یـسک  تسا  نکمم  تسا . ناسنا  شخبتاجن  بوخ  قالخا  دشاب . رفاک  دنچ  ره  دـنکیم ، ریخ  هب  تبقاع  ار  ناسنا  بوخ  قالخا 
. دوش وا  تاجن  بجوم  یقالخاشوخ  دشاب و 

: دندومرف (ص ) ادخ ربمایپ 
هدراذـگ نازیم  رد  ناـسنا  لاـمعا  شجنـس  يارب  تماـیق  زور  هک  يزیچ  نیتـسخن  ِهِْقلُخ ؛ ُنْسُح  ِۀَـمایِقلا  َمْوَی  ِدـْبَْعلا  ِنازیم  یف  ُعَضُوی  اـم  ُلَّوَا 
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. تسوا یقالخاشوخ  دوشیم ،
دندومرف : رگید  یتیاور  رد  و 

. تسین وکین  قالخا  زا  رتگنسنارگ  يزیچ  ناسنا  لامعا  شجنس  نازیم  رد  ٍنَسَح ؛ ٍُقلُخ  ْنِم  ِنازیملا  ِیف  ُلَْقثَا  ٍءیَش  ْنِم  ام 

رفک نامیا و  تیوقت 

، دوشیم رفک  ماکحتـسا  بجوم  هک  هچنآ  و  تسا . تواخـس  قلخ و  نسح  دوشیم ، ناـسنا  ناـمیا  تیوقت  بجوم  هک  يرـصنع  نیرتمهم 
: دناهدومرف نییبت  نینچنیا  ار  تقیقح  نیا  یتیاور  رد  (ص ) ادخ ربمایپ  تسا . لخب  یقالخادب و 

َقَلَخ اّم  َلـ َو  ءاخَّسلا  َو  ِْقلُخلا  ِنْسُِحب  ُهاّوَقَف  ینِّوَق  َّمُهّللا  َلاق  َنامیالا  یلاعت  ُهللا  َقَلَخ  اّم  َلـ َو  ِءاخَّسلا  َو  ِْقلُخلا  ُنسُح  نازیْملا  ِیف  ُنَزوی  ام  ُلَْـضفَا 
قلخ و نسح  دوشیم ، هدراذـگ  شجنـس  يارب  لامعا  نازیم  رد  هک  يزیچ  نیرترب  ِْقلُخلا ؛ ِءوُس  َو  ِلُْـخْبلِاب  ُهاّوَقَف  ینِّوَق  َّمُهّللا  َلاـق  َْرفُْکلا  ُهللا 
قلخ و نسح  هب  ار  وا  دـنوادخ  و  شخب . توق  ارم  ادـنوادخ ، تفگ : نامیا  دـیرفآ ، ار  ناـمیا  یلاـعت  يادـخ  هک  یماـگنه  تسا . تواـخس 
لـخب و هـب  ار  وا  دـنوادخ  و  شخب ، توـق  ارم  ادـنوادخ ، تـفگ : رفک  دـیرفآ ، ار  رفک  دـنوادخ  هـک  یماـگنه  و  دیـشخب . توـق  تواـخس 

. دیشخب توق  یقالخادب 
. تسا رفک  ةدننک  تیوقت  لخب  یقالخادب و  نآ  ربارب  رد  دشخبیم و  تّوق  دهدیم و  الج  ار  یمدآ  نامیا  تواخس  یقالخاشوخ و 

تشهب يوس  هب 

لیخب و ناملـسم  یلو  دورب ، تشهب  هب  دوش و  ریخ  هب  تبقاع  تسا  نکمم  تواخـس  اب  قالخاشوخ و  رفاک  هک  تسا  مهم  ردـقنآ  قالخا 
. دروایب رد  منهج  زا  رس  قالخادب 

لتق هب  ار  ترضح  نآ  هک  دندش  مسق  مه  دنتشاد و  ار  ربمایپ  رورت  ۀشقن  یبرح  رافک  زا  رفن  هس  هک  تسا  هدمآ  قودص  خیـش  لاصخ »  » رد
. درک ریگتسد  ار  نانآ  زا  رفن  ود  تشک و  ار  یکی  تفر . نانآ  يوس  هب  ییاهنت  هب  (ع ) نینمؤملاریما دنناسرب .

ار وا  دیزرو . عانتما  نیتداهـش  زا  نک . دازآ  ار  دوخ  ناج  وگب و  نیتداهـش  دومرف : وا  هب  ترـضح  دندروآ . ار  نانآ  زا  یکی  ربمایپ  نامرف  هب 
ار وا  دنتـشاد  دصق  (ع ) نینمؤملاریما دندومرف . رداص  زین  ار  وا  لتق  نامرف  ترـضح  دیزرو . عانتما  نیتداهـش  زا  زین  رگید  رفن  دندرک . مادعا 

تفگ : دش و  لزان  ربمایپ  رب  لیئربج  هک  دننک  مادعا 
دتـسرفیم و دورد  وت  رب  تراگدرورپ  دـمحم ، يا  ِهِمْوَق ؛ ِیف  ٌّیِخَـس  ِْقلُخلا  ُنَسَح  ُهَّنِاَف  ُْهُلتْقَت  ال  ُلوقَی : َو  َمالَّسلا  َُکئِْرُقی  َکَّبَر  َّنِا  دَّمَُحم  اـی 

. تسا تواخس  وکین و  یقالخا  ياراد  شموق  نایم  رد  وا  هک  نکن  مادعا  ار  وا  دیوگیم :
تـسرد تفگ : هلب . دندومرف : ترـضح  تسا !؟ هدـمآ  وت  راگدرورپ  بناج  زا  نامرف  نیا  ایآ  تفگ : دوب  ریـشمش  ریز  هک  كرـشم  درم  نآ 

. دش ناملسم  تفگ و  نیتداهش  و  مشاب . قالخاشوخ  منک و  قافنا  نارگید  هب  مدرکیم  یعس  هشیمه  نم  تسا . هتفگ 
: دندومرف (ص ) ادخ لوسر 

رپ تشهب  يوس  هب  ار  وا  شتواخس  یقالخاشوخ و  هک  تسا  یـسک  صخـش  نیا  ِمیعَّنلا ؛ ِتاّنَج  یِلا  ُهُؤاخَـس  َو  ِهِْقلُخ  ُنْسُح  ُهَّرَج  نَّمِم  اذه 
. دناشک تمعن 

ناسنا نامیا  لخب  یقالخادب و  دزاسیم و  لدبم  نامیا  هب  ار  رفک  دنکیم و  هزرابم  رفک  ۀشیر  اب  تواخـس  یقالخاشوخ و  دوشیم  مولعم 
. دنکیم لیدبت  رفک  هب  دربیم و  نیب  زا  ار 

سفن لخب  زا  ییاهر 
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مهم ردقنآ  تواخس  دنامهم . رایسب  ناوارف و  تواخس ، راثآ  دوشیم . هدیزرمآ  شناهانگ  مامت  ریخ و  هب  تبقاع  ًالومعم  دنمتواخس  ناسنا 
درکیم و فاوـط  ادـخ  ۀـناخ  درِگ  حبـص  هب  اـت  بش  لوا  زا  هک  مدـید  ار  (ع ) قداـص ماـما  دـیوگیم : ثیدـح  ناـیوار  زا  یکی  هک  تـسا 

تفگیم :
! امرف ظفح  مسفن  لخب  زا  ارم  ادنوادخ ، یسْفَن ؛ َّحُش  یِنق  َّمُهّللَا 

زا فاوط  زا  دعب  اذل  دننکیم . اعد  هنوگنیا  (ع ) قداص ماما  هک  تسین  يرگید  ياعد  رگم  هک  دش  بجعت  بجوم  یضعب  يارب  بلطم  نیا 
دندومرف : تسا !؟ ییاعد  هچ  نیا  دندیسرپ : ترضح 

سفن لـخب  زا  رتراوشد  رتتخـس و  زیچ  هچ  َنوِحْلفُملا ؛ ُمُه  َکـِئلوُاَف  ِهِسْفَن  َّحُـش  َقُوی  ْنَم  َو  ُلوُقَی : َهللا  َّنِا  ِسْفَّنلا  ِّحُـش  ْنِم  ُّدَـشَا  ٍءْیَـش  ُّيَا 
. دناناراگتسر زا  دننامب ، نوصم  نتشیوخ  لخب  زا  هک  یناسک  و  دیامرفیم : دنوادخ  هک  ارچ  تسا .

يریزارس هندرگ  نیا  زا  دعب  تسا . هدش  در  زیچ  همه  زا  دش ، در  راوشد  ۀندرگ  نیا  زا  رگا  دهدب . ناج  دهدب ، وربآ  دهدب ، لام  دیاب  ناسنا 
. تسا تواخس  قلخ و  نسح  دوشیم ، هدراذگ  نازیم  رد  هک  يزیچ  نیرترب  دنیامرفیم : اذل  تسا .

نمؤم لمع  ۀمان  زاغآرس 

هک تسا  هدمآ  تیاور  رد  هک  تسا  مهم  ردقنیا  بوخ  قالخا  دیریگب . مهم  یلیخ  ار  قالخا  دندوب . هنسح  قالخا  رهظم  (ص ) ادخ ربمایپ 
: دندومرف (ع ) بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما ،

. تسوا قالخا  ییابیز  نمؤم  لمع  ۀمان  زاغآرس  ِهِْقلُخ ؛ ُنْسُح  ِنِمْؤُملا  ِۀَفیحَص  ُناونِع 
ای تسا ، قالخاشوخ  ایآ  هک  دننکیم  یسررب  یمنهج ، ای  تسا  یتشهب  درف  نیا  هک  دننادب  دنهاوخیم  دننکیم و  زاب  هک  ار  هدنورپ  ینعی 

. تسا مامت  شراک  دوب ، قالخادب  رگا  یلو  دوریم . تشهب  تایئارجا  هب  هدنورپ  دوب ، قالخاشوخ  رگا  قالخادب .
: دیوگیم کلام  نب  سنا  تسا . بلاج  رایسب  تیاور  ود  نیا  ۀسیاقم  هک  تسا  هدمآ  نمؤم  ۀفیحص  ناونع  ةرابرد  زین  رگید  یثیدح 

دنگوس مالسلا ؛ هیلع  ٍبلاط  یبَا  ِْنب  ِّیلَع  ُّبُح  ِنِمْؤُملا  ِۀَفیحَص  ُناونِع  ُلوُقَی : هلا  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  َلوسَر  ُْتعِمَس  وه  ّاِلا  َهِلا  يذَّلا ال  ِهللا  َو 
. تسا (ع ) بلاط یبا  نب  یلع  تبحم  نمؤم  لمع  ۀمان  ناونع  دومرفیم : ادخ  لوسر  هک  مدینش  تسین ، وا  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  هب 

. تسا قلخ  نسح  ياراد  (ع ) نینمؤملاریما ّبحم  ینعی  دنامه . گنسمه  مه و  رانک  رد  (ع ) یلع تبحم  قالخا و  تقیقح  رد 

رسمه باختنا  رایعم 

نیتـسخن و ناوـنع  هب  ار  نآ  ناوـتیم  تسا و  قـلخ  نسح  تیمها  رگناـیب  ینـشور  هب  تسا ، هدـمآ  رـسمه  شنیزگ  باـب  رد  هـک  یتاـیاور 
ةرابرد متـشون و  ترـضح  نآ  هب  ياهمان  دیوگیم : (ع ) رقاب ماما  باحـصا  زا  یکی  تسناد . رـسمه  باختنا  يارب  رایعم  كالم و  نیرتمهم 
موقرم نینچ  ناشکرابم  طخ  اب  همان  خـساپ  رد  (ع ) رقاب ماما  متـساوخ . ییامنهار  ترـضح  نآ  زا  منارتخد  يارب  رـسمه  شنیزگ  يارب  رایعم 

: دندوب هدومرف 
(ص) ادـخ لوسر  ٌریبَـک ؛ ٌداـسَف  َو  ِضْرَـالا  ِیف  ٌۀَـنَتَف  ْنُکَت  اوـُلَعْفَت  اـِّلا  ُهوُـجِّوَزَف  ُهَنید  َو  ُهَْقلُخ  َنْوَـضَْرت  ْنَم  ْمُکَءاـج  اذِا  (ص :) هللا لوـسر  لاـق 

داسف هنتف و  دینکن ، نینچ  رگا  دیریذپب . يداماد  هب  ار  وا  دیدنـسپیم ، ار  شنید  قالخا و  هک  دمآ  يراگتـساوخ  هب  یـسک  هاگره  دندومرف :
. دهدیم يور  نیمز  رد  یگرزب 

رفن کی  اب  نوچ  تسا . هتشاد  مدقم  وا  نید  رب  ار  درف  قالخا  یتح  تسا . قالخا  تسا ، هدش  حرطم  راگتـساوخ  يارب  هک  يرایعم  نیتسخن 
قالخا هک  یناملسم  یلو  درک ، یگدنز  وا  اب  یتح  دش و  هیاسمه  دش ، رفسمه  ناوتیم  دشاب ، هتشادن  یلماک  نامیا  دنچ  ره  قالخاشوخ ،

. تسین لمحت  لباق  درادن ،
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رد يدام  رظن  زا  دنچ  ره  دننکیم ، یگدـنز  افـص  حلـص و  اب  دنـشاب ، نابرهم  رگیدـکی  اب  دـشاب و  بوخ  ناشقالخا  رگا  رهوش  نز و  کی 
. درک یگدنز  ناوتیم  یتحار  هب  تبحم  رهم و  شوخ و  قلخ  اب  اما  يداصتقا ، تالکشم  دوجو  اب  نیشام و  هناخ و  نودب  دنشاب . انگنت 

قزر ياههنیجنگ 

« ۀلیـسولا ۀبطخ   » هب هک  ناشیاههبطخ  زا  یکی  رد  (ع ) نینمؤملاریما تسا . یقالخاشوخ  دنکیم ، دایز  ار  قزر  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  ًالـصا 
: دنیامرفیم نینچ  تسا ، فورعم 

تسا . یقلخشوخ  رد  قزر ، ياههنیجنگ  ِقازْرَالا ؛ ُزُونُک  ِقالْخَألا  ِۀَعِس  ِیف 
. تساوعد وا  رس  ًالصا  دریگیم . قنور  شراک  بسک و  دنتـسرفیم . هیده  شیارب  دراد ، بوخ  قالخا  هک  یـسک  تسا . تقیقح  کی  نیا 

. دنوریم هارکا  اب  دنورب ، وا  غارس  هب  مه  رگا  دنانازیرگ . وا  زا  همه  درادن ، قالخا  دهعت و  یلو  دراد ، تعنص  رنه و  هک  یسک  اما 

هناخ ِتشهب 

اب بترم  تسا . منهج  ناشهناخ  دنـشاب ، هتـشادن  قالخا  یلو  دنـشاب ، هتـشاد  ار  تاناکما  یگدـنز و  لئاسو  هناخ و  نیرتهب  رهوش  نزرگا و 
، تسا یکی  مه  اـب  ناـشاهلد  دـننکیم و  یگدـنز  شوخ  قلخ  افـص و  حلـص و  تبحم و  اـب  هک  يرهوـش  نز و  اـما  دـنریگرد . رگیدـکی 

. تسا تشهب  ناشهناخ 
دیاب ینعی  دـناملاع . نابوخ  و  (ع ) نامز ماما  ادـخ و  اهنآ  یموس  دوش ، یکی  مه  اب  لد  ات  ود  رگا  دـندومرفیم : اهراب  یبالود  ياـقآ  جاـح 

. تسا شخبتذل  ردقچ  یگدنز  نیا  دنشاب . یکی  مه  اب  دنراذگب و  رانک  ار  نم » »
دوب و ولیز  کی  ناشیاپ  ریز  شرف  دندرکیم . یگدنز  کچوک  قاتا  کی  رد  هک  مدید  نارهت  رد  ار  يرهوش  نز و  کی  نم  دـندومرفیم :
، دنتشادن يزیچ  يدام  رظن  زا  دندیزرویم . قشع  رگیدکی  هب  یلو  دندربیم ، رس  هب  فرظ  یکدنا  ناکتـسا و  دنچ  هنهک و  روامـس  کی  اب 

دیسریمن . ناشدرگ  هب  یناطلس  چیه  یگدنز  تذل  يونعم و  رظن  زا  اما 
يارب دـنراد  همه  هک  يرهـش  دـنامیم . مماک  رد  اـهنیا  یگدـنز  تذـل  تقو  دـنچ  اـت  متفریم ، اـهنآ  ۀـناخ  هب  هاـگره  نم  دـندومرفیم :

. دناشوخ دناهدرک و  تعانق  زیچان  نیمه  هب  اهنیا  دنودیم ، تالمجت  تافیرشت و 
: انالوم لوق  هب 

یگر دب  زا  ناهج  ناهاشداپ 
گند نادرگرس و  راو  مهدا  هنرو 

یگدنب بارش  زا  دندربن  وب 
. تسوا تافـص  قلخ و  هب  ناسنا  رنه  دنراد . مه  تاناویح  دـشاب ، تذـل  ندـیباوخ  ندروخ و  ًاعقاو  رگا  گنردیب  يدـندز  مه  رب  ار  کلم 

! دناشچب ام  هب  ار  قالخا  اضر و  تعانق و  معط  دنوادخ 

ادخ اب  یتشآ 

ردقنیا رفن  کی  هب  دنیوگیم : دناتحاران . ادخ  زا  تسا و  گنت  مه  ادخ  اب  ناشقلخ  دارفا  زا  یخرب  دـشاب . یتشآ  مه  ادـخ  اب  دـیاب  ناسنا 
مه ادـخ  اـب  دـیاب  ناـسنا  تسین . قـلخ  هب  تبـسن  طـقف  یقـالخاشوخ  تسا . رایـسب  ادـخ  زا  یکاـش  هدادـن . يرگید  هب  تـسا و  هداد  لاـم 

. دشاب قالخاشوخ 
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ربمایپ يابیز  دروخرب 

: دیوگیم دنکیم . لقن  ترضح  نآ  قالخا  راتفر و  هریس و  زا  ییابیز  ياهناتساد  دوب . ادخ  ربمایپ  تمدخ  رد  لاس  هدزای  کلام  نب  سَنَا 
دزن رتش  ود  اب  گنهرفیب  نیـشنهیداب و  برع  کی  تشاد . شخ  ياهیـشاح  هک  دوب  ییاـبع  ربماـیپ  شود  رب  مدوب . ادـخ  ربماـیپ  رـضحم  رد 

ربمایپ زا  هک  یسک  دننامه  و  دش . هدرزآ  ترـضح  نآ  ندرگ  هکنانچنآ  دیـشک . مکحم  تفرگ و  ار  ترـضح  نآ  يابع  دمآ و  ترـضح 
يا َکیبَا ؛ ِلام  َو ال  َِکلام  ْنِم  ِیل  ُلِمَْحت  َکَّنِاَف ال  َكَْدنِع  يذَّلا  ِهللا  ِلام  ْنِم  ِنیذه  َّيریَعب  ْلَمِْحا  ُدَّمَُحم  ای  : » تفگ یبدایب  اب  دراد ، بلط 
لام اهنیا  یهدیم ». نم  هب  تردـپ  لام  اـی  تدوخ  لاـم  زا  هک  نکن  ناـمگ  نک . رپ  تسوت  دزن  هک  ادـخ  لاـم  زا  ارم  رتش  ود  نیا  دـمحم ،

. تسادخ
لام لام ، ُهُدـْبَع ؛ اَنَا  َو  ِهللا  ُلام  ُلاملا  : » دـندومرف دـعب  دـندرک . توکـس  ادـخ  (ص ) ربمایپ اما  میدـشیم . ریگرد  وا  اـب  ًاـمتح  میدوب  اـم  رگا 

صاصق دیاب  مه  نم  يدرک  هک  يدنت  دروخرب  نیا  اب  یب ؛ َْتلَعَف  ام  ّیبارعا  ای  َْکنِم  ُداُقی  َو  : » دـندومرف هاگنآ  میوا ». ةدـنب  نم  تسادـخ و 
مـسبت مه  ربمایپ  ینکیمن ». تافاکم  يدـب  هب  امـش  نوچ  ِۀَـئِّیَّسلاب ؛ ُئفاُکت  َکَّنَاـِل ال  : » درک ضرع  ارچ ؟ دـندومرف : هن . درک : ضرع  منک »!؟

دنهدب . وا  هب  امرخ  رتش  راب  کی  مدنگ و  رتش  راب  کی  ات  دنداد  نامرف  هاگنآ  دندومرف .
دروآ . دوجو  هب  ملاع  رد  یبیجع  لوحت  هک  دوب  ربمایپ  ياهدروخرب  نیا  دنداد . مه  ایاده  وا  هب  هکلب  دندرکن ، هذخاؤم  ار  وا  اهنت  هن  ربمایپ 

! دیامرف تیانع  هدیدنسپ  قالخا  ام  ۀمه  هب  تیبلها : تکرب  هب  دنوادخ 

مود هسلج 

هراشا

. يدـش نابرهم  مرن و  مدرم  ربارب  رد  یهلا  تمحر  تکرب  هب  َِکلْوَح ؛ ْنِم  اوُّضَْفنَال  ِْبلَْقلا  َظیلَغ  ًاّظَف  َْتنُک  َْولَو  ْمَُهل  َْتِنل  ِهللا  َنِم  ٍۀَـمْحَر  اِمبَف 
. دندشیم هدنکارپ  وت  فارطا  زا  يدوب ، لدگنس  نشخ و  رگا 

یهلا قالخا  هب  قلخت 

. تسادخ اب  يراکمه  تاولص  تسا . یفاک  نآ  يالاو  تیمها  يارب  دشاب ، هتشادن  یهلا ، قالخا  هب  قلخت  زج  یتیـصاخ  چیه  تاولـص  رگا 
: تسا تاولص  هیآ  مه  نآ  تسا . هدمآ  هیآ  طسو  رد  اونَمآ » َنیذَّلا  اهُّیَا  ای   » اج کی  رد  طقف  میرک ، نآرق  رد 

يا دنتـسرفیم . دورد  ربمایپ  رب  شناگتـشرف  ادـخ و  ًامیلـسَت ؛ اوُمِّلَـس  َو  هیَلَع  اّولَـص  اونمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  ِّیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُـصی  ُهَتِکئالَم  َو  َهللا  َّنِا 
. دیهن ندرگ  یبوخب  شنامرف  هب  دیتسرف و  دورد  وا  رب  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک 

. تسا یهلا  رما  لاثتما  تعاطا و  رتالاب  نیا  زا  و  تسادخ . اب  ندش  اونمه  راکمه و  تاولص 
. تسا بوجو  شرهاظ  دشابن ، نآ  بابحتسا  رب  یلیلد  رگا  تسا و  رما  اّولَص » . » دنتسرفیم تاولص  ًامئاد  ینعی  نوُّلَُصی » »

هب وا  رد  ییادـخ  قالخا  تافـص و  دـنک و  لاثتما  ار  ادـخ  نامرف  هشیمه  دـهاوخیم  یـسک  رگا  تسادـخ . نامرف  تاولـص  تروص  ره  رد 
. دنک ینارون  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص  رکذ  اب  ار  شناج  لد و  دیاب  دیایب ، دوجو 

ربمایپ اب  یهارمه 

: تسا هدرک  شیاتس  شیابیز  يوخ  قلخ و  رطاخ  هب  ار  شربمایپ  زا  دنوادخ  تسا . یمالسا  ینید و  ثحابم  نیرتمهم  زا  قالخا  ثحب 
. يراد ياهدیدنسپ  میظع و  قالخا  وت  یتسار  هب  ٍمیظَع ؛ ٍُقلُخ  �یلََعل  َکَّنِا 
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قالخا يارب  همدقم  تابجاو  هکلب  تسا . تابجاو  سأر  رد  قالخا  تسا . رتشیب  هزور  زامن و  زا  نآ  تیمها  تفرگ . يدـج  دـیاب  ار  قالخا 
. تسا

: دندومرف دنورب ، جح  رفس  هب  دنتساوخیم  هک  یتقو  کی  ام  ربمایپ 
. دوشن رفسمه  ام  اب  تسا ، هیاسمه  دب  قالخادب و  هک  یسک  اُنبَحْصَی ؛ الَف  ِراوِجلا  َو  ِْقلُخلا  َءیِّیَس  َناک  ْنَم 

لاح قالخادب  ناسنا  نوچ  تسا ! یگرزب  رادشه  نیا  دوشن . رفسمه  ام  اب  قالخادب  ناسنا  دیامرفیم : تسا ، میظع  قلخ  رهظم  هک  يربمایپ 
هنتف دنزیم و  تفلاخم  زاس  وا  دـنهد ، ماجنا  يراک  دـنهاوخیم  همه  دـنکیم . هدولآ  ار  همه  هک  تسا  شوم  ۀلـضف  لثم  دریگیم . ار  همه 

. دنکیم تسرد 
طقف دوشن ، رفـسمه  ام  اب  قالخادب  دندومرف : رگا  دریذپیمن . ار  وا  تسا ، تمحر  رهظم  هک  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  تشز  یقالخادب  ردقنیا 

ار وا  ربمایپ  دریگیم . هلـصاف  ربماـیپ  زا  دراد  تسا ، قالخادـب  سک  ره  دـیهدب ؛ هعـسوت  ار  نآ  دـیناوتیم  تسین . يرهاـظ  ۀـلفاق  هب  طوبرم 
. دنک یهارمه  ربمایپ  اب  دناوتیمن  دریذپیمن و 

ریزگان منهج  تشهب و 

قالخادـب ناملـسم  یلو  دوریم . تشهب  هب  دوشیم و  ریخ  هب  تبقاع  هرخالاب  قالخاشوخ  رفاک  دـندومرف : هک  تسا  مهم  ردـقنآ  قالخا 
: دندومرف (ص ) ادخ ربمغیپ  تسا . مهم  رایسب  نیا  و  دناشکیم . منهج  شتآ  هب  ار  وا  دب ، قالخا  نیمه  هدش ، وا  هکلم  یقالخادب  هک 

نـسح هب  داب  امـش  رب  ََۀلاحَمال ؛ ِراّنلا  ِیف  ِْقلُخلا  َءیِّیَـس  َّنِاَف  ِْقلُخلا  َءُوُس  َو  ْمُکاّیا  َو  َۀـَلاحَمال  ِۀـَّنَجلا  ِیف  ِْقلُخلا  َنَسَح  َّنِاَف  ِْقلُخلا  ِنْسُِحب  ْمُْکیَلَع 
. تسا شتآ  رد  ریزگان  قالخادب  ناسنا  هک  یقالخادب ؛ زا  دیزیهرپب  و  تسا . تشهب  رد  ریزگان  قلخشوخ  ناسنا  هک  قلخ ؛

، دـننادیم بجاو  ار  هزور  زامن و  هک  هتفای  جاور  نینچ  هعماج  رد  هک  تسا  یطلغ  گنهرف  کـی  نیا  تسا . بجاو  امـش  رب  ینعی  مُکیَلَع » »
بوخ قالخا  هک  درک  حالـصا  ار  تینهذ  نیا  دـیاب  دنرامـشیمن . تشز  نادـنچ  ار  یقالخادـب  دـننادیمن و  بجاو  ار  بوخ  قالخا  یلو 

. تسا تابجاو  زا  هکلب  تسین ، بحتسم 

یندوشخبان هانگ 

طقف تسا ، یبوخ  مدآ  یلیخ  ینالف  دـنیوگیم : یهاگ  درمـشرب . هریبک  ناهانگ  زا  ار  یقالخادـب  دـیاب  تیبلها : یعقاو  گنهرف  ساـسا  رب 
قالخا ناسنا  يدـب  یبوخ و  مهم  ياهرایعم  زا  یکی  تسین . تسرد  نیا  دـننادیم و  هورکم  رما  کی  ار  یقالخادـب  ایوگ  تسا . قالخادـب 

تسوا .
منهج شتآ  هب  ار  ناسنا  هک  يزیچ  دوش . هداد  قوس  منهج  يوس  هب  دوش و  ادج  تیبلها : ربمایپ و  زا  ناسنا  هک  دوشیم  بجوم  یقالخادب 

: دندومرف ادخ  ربمایپ  هک  تسا  مومذم  ردقنیا  دب  قالخا  تسا . مارح  ًاملسم  دناشکیم ،
. دوشیمن هدوشخب  هک  تسا  یهانگ  یقالخادب  ُرَفُْغی ؛ ٌْبنَذ ال  ِْقلُخلا  ُءوُس 

هک ینامز  ات  ینعی  تسا . یندوشخبان  یهانگ  یقالخادب  اما  دوشیم ، هدیشخب  رافغتسا  هبوت و  اب  تسا و  شـشخب  لباق  ناهانگ  زا  يرایـسب 
. دوشیمن كاپ  یقالخادب  هانگ  دوخ  مک  تسد  دوشیمن . كاپ  شناهانگ  تسا ، قالخادب  ناسنا 

هانگ دنب  رد 

: تسا هدش  لقن  نینچ  (ص ) ادخ لوسر  زا  رگید  یتیاور  رد 
. دزرویم عانتما  قالخادب  ناسنا  ۀبوت  شریذپ  زا  دنوادخ  َِۀبْوَّتلاب ؛ ِءیِّیَّسلا  ِْقلُخلا  ِبِحاِصل  ُهللا  َیبَا 
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دندومرف : دزرویم »؟ عانتما  وا  هبوت  شریذپ  زا  دنوادخ  هک  تسا  هنوگچ  ِهللا ؛ ُلوسر  ای  َْفیَک  : » دش لاؤس 
. دریگیم رارق  نآ  زا  رتگرزب  هانگ  رد  دنکیم و  هبوت  یهانگ  زا  وا  نوچ  ُْهنِم ؛ ُمَظْعَا  ٍْبنَذ  ِیف  َعَقَو  ٍْبنَذ  ْنِم  َبات  ُهَّنَِال 

، تسا قالخادب  نشخ و  دنت و  هک  یـسک  نوچ  دوشیمن . لوبق  شاهبوت  دیوگیم ، وفعلا  دـناوخیم ، بش  زامن  دـنکیم ، رافغتـسا  هچ  ره 
هاچ رد  دـیآیم ، نوریب  هاچ  کی  زا  دوشیم . دراو  رتگرزب  هانگ  رد  دـیآیم ، نوریب  هانگ  کی  زا  دـنزیم . مه  هب  مه  ار  نارگید  عاـضوا 
نیا هبوت  دراذگیمن . یقاب  یسک  يارب  یشمارآ  دزیریم و  مه  هب  ار  اههزوک  هساک  دوشیم و  ینابـصع  هرابود  دنکیم . طوقـس  رتگرزب 

. دیایب نوریب  یقالخادب  ۀلیذر  زا  هک  تسا  نیا  درف 
قح یقالخادـب  اب  نوچ  تسین ، هتفریذـپ  قالخادـب  ۀـبوت  اما  دـنکن ، رافغتـسا  دـنچ  ره  دزرمآیم ، ار  قالخاشوخ  ناسنا  ناهانگ  دـنوادخ 

. دنک یضار  ار  شدوخ  نایفارطا  دیاب  تسا . سانلاقح  تسا . هدرک  عیاض  ار  نارگید 

یقالخادب شتآ 

ياهناسنا تسا . قلخ  نسح  دـهدیم ، ياج  کین  ياـهراک  تانـسح و  ةریاد  رد  ار  نآ  دـشخبیم و  شزرا  ناـسنا  لاـمعا  رگید  هب  هچنآ 
تانـسح هک  تسا  یتفآ  یقالخادب  نوچ  تسا ؛ هدـیافیب  دوش ، رداص  اهنآ  زا  هنـسح  کین و  رهاظ  هب  ياهراک  مه  هزادـنا  ره  قالخادـب 

دشکیم . شتآ  هب  مه  ار  ناسنا 
هظحل ره  تسا ، هدرک  مهارف  هچ  ره  نوچ  درادن ؛ وا  لاح  هب  یعفن  چـیه  دـهد ، رارق  شتآ  ضرعم  رد  ار  یگدـنز  مزاول  نیرتهب  رگا  ناسنا 

نیا دوب . شیاسآ  لئاسو  ندومن  مهارف  كرادت و  لابند  هب  نآ  زا  سپ  درک و  شوماخ  ار  شتآ  ادـتبا  دـیاب  دزوسب . شتآ  رد  تسا  نکمم 
دناهدومرف : هک  تسا 

. دشخبیمن يدوس  ناوارف  اهیکین  تانسح و  نآ  دوجو  اب  هک  تسا  یهانگ  یقالخادب  ِتانَسَحلا ؛ ُةَْرثَک  اهَعَم  ُعَْفنَی  ٌۀَئِّیَس ال  ِْقلُخلا  ُءوُس 
ۀمه مه  دنزوسیم و  وا  شتآ  رد  نارگیدمه  تسا . نتفرگ  شتآ  ضرعم  رد  تسوا  فارطا  هچنآ  ره  و  تسا . شتآ  رد  قالخادـب  ناسنا 

هتفریذپ قالخادب  ۀبوت  هکنیا  دنک . رافغتـسا  دیایب و  نوریب  یقالخادب  شتآ  زا  دیاب  تسا . يدوبان  ضرعم  رد  یقالخادب  شتآ  اب  شلامعا 
ریبعت هبوت  ندـشن  لوبق  نیا  و  درادـن . يدوس  وا  لاـح  هب  هبوت  هدرکن و  شوماـخ  ار  یقالخادـب  شتآ  زونه  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  تسین ،

. تسا ياهدنهد  رادشه  دنت و  رایسب 

ادخ هب  كرش  ناسمه 

: دیامرفیم نآرق  رد  دنوادخ  نوچ  تسا . هداد  رارق  ادخ  هب  كرش  ناسمه  ار  یقالخادب  (ص ) مرکا ربمایپ 
دشخبیمن ار  كرش  زگره  دنوادخ  ًامیظَع ؛ ًاْمِثا  يرَْتفا  ِدَقَف  ِهللاِاب  ْكِرُْشی  ْنَم  َو  ُءاشَی  ْنَِمل  َِکلذ  َنوُدام  ُرِفْغَی  َو  ِِهب  َكَرُْشی  ْنَا  ُرِفْغَی  َهللا ال  َّنِا 

بکترم یگرزب  هانگ  دهد ، رارق  یکیرش  ادخ  يارب  هک  سک  نآ  و  دشخبیم . دنادب  هتسیاش  دهاوخب و  سک  ره  يارب  ار  نآ  زا  رتنییاپ  و 
. تسا هدش 

نداد رارق  کیرـش  لثم  ینعی  تسا . كرـش  لثم  مه  یقالخادب  مشخبیم . ار  كرـش  ریغ  یلو  مشخبیمن ، ار  كرـش  نم  دـیوگیم : ادـخ 
. تسا هریبک  ناهانگ  زا  یقالخادب  مییوگیم : هک  تسا  نیا  تسا . یگرزب  هانگ  ادخ ، يارب 

قلخشوخ ناسنا  هک  قلخ ؛ نسح  هب  داب  امـش  رب  دندومرف : دوشیمن . رتدب  نیا  زا  دنکیم و  یمنهج  ار  ناسنا  دساف  قالخا  تروص  ره  رد 
هک تسا  هدش  نیمضت  ینعی  هلاحم » ال   » ریبعت دنکیم . یمنهج  ار  ناسنا  هک  دینک ؛ رارف  دیزیهرپب و  یقالخادب  زا  دوریم و  تشهب  هب  ًامتح 

. تسا ناماما : ربمایپ و  هارمه  دوشیم و  یتشهب  تبقاع  قالخاشوخ  ناسنا 
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دقن شتآ 

نیمه قالخادب  مدآ  دینک . انعم  دقن  ار  تایاور  تایآ و  دندومرفیم : یبالود  ياقآ  جاح  تسا . شتآ  رد  مه  نآلا  نیمه  قالخادـب  ناسنا 
. تسا ربق  راشف  رد  نآلا  نیمه  قالخادب  مدآ  دنازوسیم . شتآ  نیا  رد  ار  نارگیدمه  شدوخ و  مه  تسا . شتآ  هلولگ  کی  نآلا 

. دناخزود رد  ناراکدب  دناناوارف و  یتمعن  رد  ناکین  نیقی  هب  ٍمیحَج ؛ یَفل  َراّجُفلا  َّنِا  َو  ٍمیعَن  یَفل  َراْربَألا  َّنِا 
یـسک رگا  دنامنهج . رد  ای  دناتشهب ، رد  ًادعب  تفگیم : هنرگو  دنامنهج . رد  نآلا  نیمه  ناراکدب  دناتشهب و  رد  نآلا  نیمه  راربا  ینعی 
تمحز راشف و  رد  مه  ار  نارگید  تسا و  راشف  رد  وا  حور  تسا . رهق  همه  اب  قالخادب  مدآ  دنیبیم . دـنک ، هاگن  ار  اهنآ  تقیقح  نطاب و 

دنکیم . تیذا  ار  مدآ  وا  اب  ترشاعم  تسا . رظنگنت  ریگهناهب و  ینعی  دهدیم . رارق 
: ظفاح لوق  هب  دینک . انعم  دقن  ار  همه  تسا . دقن  ادخ  ياههدعو 

دوشیم لصاح  دقن  تشهب  مزورما  هک  نم 
من رواب کـ ار  ار چـ ـد  هاز يادر  ةد فـ ـ عو

دنوادخ ياههدعو 

تـسا هدمآ  ثیدح  رد  میـسرب . نآ  هب  رگید  لاس  رازه  دنچ  زا  دعب  ام  دهدب و  هدعو  ادخ  تسین  نکمم  تسا . دعوم  نیع  ادخ  ياههدعو 
حبـص لوا  ناـمه  یتسه ، نئمطم  وا  هب  رگا  هک  تسا  نیا  رتهب  نیا  زا  و  دـیهدب ». دوش  کـشخ  شقرع  هکنیا  زا  لـبق  ار  رگراـک  دزم   » هک

. تسا هتفرگ  شیپاشیپ  ار  شدزم  دنادب  دهدب . ماجنا  راک  طاشناب  ات  یهدب  ار  شدزم 
. دهدیم دوز  ار  دزم  درادن . يراکهیـسن  ادخ  دهدیم . دقن  ار  ناسن  دزم ا  دنکیم و  افو  شیاههدعو  هب  ینعی  تسا . ّیفو  مه  لاعتم  يادخ 

. مینیبیمن ام  یهتنم  دهدیم . لمع  ِعقوم  نامه  ینعی 
یـشکیم و میتی  رـس  يور  تسد  رگا  دوشیم ؛ ضوع  تحور  ياـضف  يوشیم و  رورـسم  دوشیم ، زاـب  تلد  ینکیم و  بوخ  راـک  رگا 
ار تدزم  دنوادخ  هک  تسا  نیا  ۀناشن  همه  اهنیا  دریگیم ؛ تلد  يوشیم و  رکپ  ینزیم و  مولظم  رـس  رب  رگا  ینکیم ؛ شمارآ  ساسحا 

رگا اـما  دریگیم . تـلد  يدرکن ، ینک و  لـمع  ار  وا  تساوـخ  رد  یتـسناوتیم  درک و  یتـساوخرد  امـش  زا  یــسک  رگا  تـسا . هداد  دـقن 
. ینکیم ادیپ  نادجو  شمارآ  يدرک ، یلمع  ار  وا  تساوخرد 

تباجا تساوخرد و 

: تسا هدومرف  مه  نآرق  دوخ  تسا . بوخ  دنکن ، در  ار  یسک  تساوخرد  دناوتب  هچ  ره  ناسنا 
. نارم دوخ  زا  ار  هدننکتساوخرد  ْرَْهنَت ؛ الَف  َِلئاّسلا  اّمَا  َو 

: دندومرف (ع ) رقاب ماما  دینک . تباجا  ار  وا  دینک  یعس  دهاوخیم ، شروما  لح  رد  یکمک  امش  زا  ای  ، دراد يدام  زاین  یسک  رگا 
ندرک تساوخرد  رد  دنادب  یـسک  رگا  ًادَحَا ؛ ٌدَحَا  َّدَر  ام  ِۀَّیِطَعلا  ِیف  ام  یطْعُملا  ُمَْلعَی  َْولَو  ًادَحَا  ٌدَحَا  َلَأَس  ام  ِۀـَلَأْسَملا  ِیف  ام  ُِلئاّسلا  ُمَْلعَی  َْول 

. درکیمن در  ار  يرگید  یسک  تسیچ ، ندرک  اطع  رد  تسنادیم  یسک  رگا  و  درکیمن . یتساوخرد  رگید  زا  یسک  تسیچ ،
: دندومرف (ع ) قداص ماما  دنزن . ور  ادخ  زج  یسک  هب  دناوتیم  ات  ناسنا  تسا . هدیباوخ  تلذ  تساوخرد  لاؤس و  رد 

. دریمب یگنسرگ  زا  دنچ  ره  دنکن ، تساوخرد  يزیچ  مدرم  زا  هک  تسا  یسک  ام  ۀعیش  ًاعوُج ؛ َتام  َْولَو  ًاْئیَش  َساّنلا  ُلَأْسَی  ْنَم ال  اُنتَعیش 
، تسا هدیباوخ  يدب  ردقچ  لئاس  ندرک  در  رد  دـننادب  مدرم  رگا  دـیاهدرک . درب  دـینکن ، یتساوخرد  دـینزن و  ور  یـسک  هب  دـیناوتب  هچ  ره 

. دینکن در  دیناوتیم  ات  دراد ، یعورشم  تجاح  یسک  رگا  درکیمن . در  ار  یسک  یسک ،
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یسوم ندرکن  تباجا 

وا خساپ  رد  مه  یسوم  ترضح  دهدب . شتاجن  ات  درکیم  سامتلا  یسوم  ترضح  هب  دربیم ، ورف  دوخ  رد  تفرگ و  ار  نوراق  نیمز  یتقو 
درب . ورف  دوخ  رد  شتورث  ۀمه  اب  ار  نوراق  نیمز  هکنیا  ات  نزن ». فرح  دایز  يوال  رسپ  يا  َکِمالَک ؛ نِم  ینْدَِزت  يوال ال  َْنباَی  : » تفگ

هک یخـساپ  نامه  َکـِمالَک ». نِم  ینْدَِزت  ـال  يوـال  َْنباَـی  : » تفگ وا  خـساپ  رد  مه  ادـخ  تفر . تاـجانم  هب  ماـگنه  بش  یـسوم  ترـضح 
رکپ نانچ  یسوم  ترضح  درک و  در  ار  وا  نحل  نامه  اب  مه  ادخ  درک ، در  ار  نوراق  یسوم  ترضح  نوچ  داد . نوراق  هب  یسوم  ترـضح 

درادن . دح  هک  دش 
. درک غاد  ار  یـسوم  ترـضح  بلطم  نیا  مهدیمن ! ار  تباوج  نم  دیوگب  وا  هب  ادخ  تسا . یهلا  ةدـنیامن  ادـخ و  ریفـس  هللا ، میلک  یـسوم 

. تسین یبوخ  زیچ  ندرک  در  هصالخ  يدرک . غاد  ار  نوراق  تاهلاخرسپ ، نوچ  تفگ : ینکیم ؟ مغاد  ارچ  ایادخ ، دیسرپ :

دقن يازج 

ار تلد  ًامتح  ینازوسب ، ار  یلد  رگا  دهدیم . دـقن  ار  ناسنا  دزم  ادـخ  هک  تسناد  دـیاب  تفرگ . دـقن  دـیاب  ار  باقع  ازج و  تروص  ره  رد 
. دوشیم ضوع  وا  راتفر  دنیبب ، يدقن  ار  اهازج  ناسنا  رگا  دننکیم . داش  ار  تلد  ینک ، داش  ار  یلد  رگا  دننازوسیم .

مه هب  ار  هناخ  عضو  دشاب . ریگهناهب  نشخ و  قالخادب و  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  هک  دنکن  بیـصن  ادـخ  تسا . رـضاح  منهج  یقالخادـب 
. تسا دقن  تشهب  دنشاب ، ردص  هعس  اب  تشذگاب و  نابرهم و  قالخاشوخ و  همه  هناخ ، ياضعا  رگا  اما  دزیریم .

منهج تشهب و  نارادمامز 

کی رد  دـنکیم . یتشهب  ریخ و  هب  تبقاع  ار  وا  هرخالاب  بوخ  قالخا  نیمه  ینعی  دوریم . تشهب  يوس  هب  ریزگاـن  قـالخاشوخ  ناـسنا 
: تسا هدش  لقن  نینچ  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  هدنهد  رادشه  ابیز و  تیاور 

ِْقلُخلا ُءوُس  َو  ِۀَّنَجلا  َیِلا  ُهُّرُجَی  ُْریَخلا  َو  ِْریَخلا  َیِلا  ُهُّرُجَی  ُکَلَملا  َو  ِکَـلَملا  ِدَِـیب  ُماـمِّزلا  َو  ِِهبِحاـص  ِْفنَا  یف  ِهللا  ِۀَـمْحَر  ْنِم  ٌماـمِز  ِْقلُخلا  ُنسُح 
زا یمامز  یقالخاشوخ  ِراـّنلا ؛ َیِلا  ُهُّرُجَی  ُّرَّشلا  َو  ِّرَّشلا  َیِلا  ُهُّرُجَی  ُناـْطیَّشلا  َو  ِناـْطیَّشلا  ِدَِـیب  ُماـمِّزلا  َو  ِِهبِحاـص  ِْفنَا  ِیف  ِهللا  ِباذَـع  ْنِم  ٌماـمِز 

ياهراک يوس  هب  ار  قالخاشوخ  ناسنا  نآ  هتـشرف  نآ  و  تسا . ياهتـشرف  تسد  هب  مامز  نآ  و  تسا . نآ  بحاـص  ینیب  رد  ادـخ  تمحر 
نآ و  تسا . نآ  بحاص  ینیب  رد  ادخ  باذع  زا  یمامز  زین  یقالخادب  و  دـناشکیم . تشهب  يوس  هب  ار  وا  ریخ  ياهراک  دـناشکیم و  ریخ 

شتآ يوس  هب  ار  وا  مه  دـب  ياهراک  دـناشکیم و  دـب  ياهراک  يوس  هب  ار  قالخادـب  ناـسنا  نآ  ناطیـش  و  تسا . ناطیـش  تسد  هب  ماـمز 
. دناشکیم منهج 

. دـهدیم قوس  تشهب  اهیکین و  يوس  هب  ار  ناسنا  یهاوخن  یهاوخ  زاب ، يور  اب  دروخرب  ابیز ، مرن و  راـتفگ  تفطـالم ، یمرن ، یناـبرهم ،
هک یـسک  نشخ ، دنت و  قلخدـب ، مدآ  نآ  ربارب  رد  دـنرادن . تشهب  زج  یهاگیاج  دـنروخیم . تشهب  درد  هب  طقف  اهناسنا  لیبق  نیا  ینعی 
هب طقف  تسا ، هدیـشک  مه  رد  هرهچ  سوبع و  هشیمه  دراد و  هدنزگ  نابز  هک  یـسک  تسا ، دایرف  داد و  تنوشخ و  اوعد و  لابند  هب  مادـم 

دروخیم . منهج  درد 
دناشکیم و دهاوخیم  هک  ییاج  ره  هب  ار  وا  و  تسا . ناطیـش  تسد  هب  شراسفا  نوچ  دنکیم . یمنهج  ار  وا  ریزگان  راتفر ، قالخا و  نیا 

دیاب ریزگان  دـشاب ، اهیبوخ  ۀتـشرف  تسد  هب  ناتروما  مامز  دـیهاوخیم  رگا  دـهدیمن . قوس  منهج  يرادرکدـب و  يدـب و  هب  زج  ناـطیش 
. دیاهدرپس ناطیش  تسد  هب  ار  دوخ  مامز  الا  و  دیشاب . قالخاشوخ 

قالخا هب  شیارگ 
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تحار مه  رانک  رد  رمع  رخآ  ات  قالخاشوخ  رهوش  نز و  کـی  دروآیم . شدوخ  لاـبند  هب  ار  اـهیبوخ  ۀـمه  دـشاب ، بوخ  قـالخا  رگا 
ار وا  اج  ره  دننکیم ، دای  یکین  هب  وا  زا  رمع  رخآ  ات  دشخبیم . شمارآ  شنادرگاش  هب  ردقچ  قالخاشوخ ، ملعم  کی  دننکیم . یگدنز 

. دتفین یسک  ریگ  دنک  ادخ  دنیوگیم : دشاب ، ریگهناهب  نشخ و  قالخادب و  یملعم  رگا  هدرکن  يادخ  اما  دننکیم . شمارتحا  دننیبب ،
بـساک کـی  هـب  مدرم  دـینیبب  تـسا . یلقع  یفرع و  ینادـجو و  يرطف و  رما  کـی  دـهاوخیمن . كردـم  دنــس و  ثیدـح و  بـلطم  نـیا 

ریگهناهب سوبع و  قنعدب و  بساک  فارطا  زا  همه  اما  دننکیم . دـیرخ  وا  زا  دـنیآیم و  رود  هار  زا  دـنراد . شیارگ  ردـقچ  قالخاشوخ 
. دراد هراشا  هتکن  نیمه  هب  نآرق  رد  مه  دنوادخ  تسا . قالخا  تیصوصخ  نیا  دنوشیم . هدنکارپ 

. يدـش نابرهم  مرن و  مدرم  ربارب  رد  یهلا  تمحر  تکرب  هب  َِکلْوَح ؛ ْنِم  اوُّضَْفنَال  ِْبلَْقلا  َظیلَغ  ًاّظَف  َْتنُک  َْولَو  ْمَُهل  َْتِنل  ِهللا  َنِم  ٍۀَـمْحَر  اِمبَف 
. دندشیم هدنکارپ  وت  فارطا  زا  يدوب ، لدگنس  نشخ و  رگا 

گرزب قلُخ  تسا . ربمایپ  قالخا  گرزب ، ةزجعم  ینعی  تسا . ربمایپ  قالخا  تکرب  هب  تاکرب  تاریخ و  اهتدابع و  اهاعد ، اـهرکذ ، ماـمت 
. تسا یهلا  ینآرق و  قالخا  یجراخ  مسجت  ربمایپ  تقیقح  رد  تسا . نآرق  ساسا  رب  ربمایپ 

اطغلا فشاک  رفعج  خیش 

ياهتیـصخش زا  هدربیم و  رـس  هب  فجن  رد  تسا . یعیـش  ياـهقف  ياههناوتـسا  گرزب و  ناـملاع  زا  اـطغلا  فشاـک  رفعج  خیـش  موـحرم 
: دناهتشون ناشیا  تالاح  رد  تسا . هتشاد  ياهداعلا  قوف  تالاح  تسا . هتفریم  رامش  هب  راید  نآ  سانشرس  فورعم و 

هب هک  دش  رفعج  خیش  دنب  تفرگ و  ار  وا  يولج  يریقف  راتفرگ و  دیس  کی  تفریم . دجـسم  هب  تعامج  زامن  ۀماقا  يارب  تشاد  زور  کی 
. تسا هتشاد  یتالکشم  ًامتح  دیهدب . لوپ  نم 

! عونمم تمالم 

زا هک  تسا  یتیاور  يدربراک  يدـیلک و  ثیداحا  زا  یکی  میریگب . تربع  سرد  میناوتیم  طقف  ام  مینک . تمـالم  ار  یـسک  میناوتیمن  اـم 
دندومرف : هک  هدش  لقن  (ع ) قداص رفعج  ماما 

قلخ نیا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  دنتـسنادیم  مدرم  رگا  ًادَحَا ؛ ٌدَـحَا  ُْملَی  َْمل  َْقلَخلا  اَذـه  یلاعَت  َو  َكَرابَت  ُهللا  َقَلَخ  َْفیَک  ُساّنلا  َِملَع  َْول 
. درکیمن شنزرس  تمالم و  ار  يرگید  سک  چیه  دیرفآ ، هنوگچ  ار 

. دادیمن دوخ  هب  شنزرـس  تلالم و  تئرج  تسا ، هدـیرفآ  ار  ناـسنا  نیا  هنوگچ  دـنوادخ  هک  درواـیب  رد  تقلخ  زا  رـس  ناـسنا  رگا  ینعی 
. تسا يدنسپان  رما  تمالم  شنزرس و  اما  تسا ، بوخ  رایسب  یهاوخ  ریخ  فورعم و  هب  رما  نتفرگ ، تربع 

! دیشاب بظاوم  دیآیم . ناتدوخ  رس  هب  دینک ، تمالم  ار  یسک  رگا  هک  تسا  هدمآ  مه  ثیدح  رد  مینک . تمالم  ار  نارگید  دیابن  ام 
دوخ ات  دریمیمن  دنک ، شنزرـس  تمالم و  شاهدیهوکن  راک  رطاخ  هب  ار  ینمؤم  ةدنب  سک  ره  ُهَبَکْرَی ؛ یّتَح  ْتُمَی  َْمل  ٍءْیَِـشب  ًانِمُْؤم  َرَّیَع  ْنَم 

. دوش نآ  بکترم 
ندرک اعد  تبحم و  يزوسلد و  یهاوخریخ و  تحیصن و  میوشیم . التبم  نآ  هب  نامدوخ  میدرک ، هرخسم  ار  یـساوسو  صخـش  کی  رگا 

. تسا دب  شنزرس  تناها و  ریقحت و  یلو  تسا ، بوخ 

رفعج خیش  تمارک 

هب ناهد  بآ  تخادـنا . رفعج  خیـش  تروص  هب  یناهد  بآ  درک . یلوپیب  راهظا  اطغلا  فشاک  رفعج  خیـش  دـید  یتقو  ینابـصع  دیـس  نآ 
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دـلامیم و دوخ  تروص  رـس و  هب  ار  ناهد  بآ  نآ  ناشیا  اـما  میدـشیم . دـنت  میدوب  اـم  رگا  گرزب ! ملاـع  دـیلقت و  عجرم  کـی  تروص 
. منکب يراک  تیارب  نم  زامن ، عقوم  ات  نک  ربص  هک  منکیم  شهاوخ  وت  زا  نم  دیامرفیم : دعب  تسا . كربت  دیس  ناهد  بآ  دیوگیم :
وربآ امـش  شیپ  نم  رگا  مدرم ! يا  تفگ : درک و  مدرم  هب  ور  تفرگ و  ار  دوخ  يابع  دش و  دنلب  رهظ  زامن  زا  سپ  رفعج  خیـش  دنیوگیم :

درک و تکرح  تعامج  فوفـص  نیب  شدوخ  و  میراد . ینامهیم  هک  ابع  نیا  لخاد  دیزیرب  لوپ  تسا ، زیزع  امـش  يارب  نم  يوربآ  مراد و 
دندرک . کمک  دنتشاد  ناوت  ردق  ره  مه  مدرم  درک . عمج  لوپ  ریقف  دیس  نآ  يارب 

يراک درک . عمج  لوپ  وا  يارب  شدوخ  دنروایب . رد  ار  شردپ  مدرم  ات  هتخادنا  نم  تروص  هب  ناهد  بآ  ادخ  ةدنب  نیا  تفگن  رفعج  خیش 
ارم تفگ : داد و  ریقف  دیـس  نیا  هب  بدا  لاـمک  اـب  درک و  عمج  لوپ  اـطغلا  فشاـک  رعفج  خیـش  میهد . ماـجنا  دوشیم  ناـمراع  مه  اـم  هک 

تسا ! تمارک  نیا  نک . ملالح 
نیا مدقتعم  هدنب  تسا . یفاک  وا  تاجن  يارب  شتکرح ، نیمه  زج  دشابن ، يزیچ  شرمع  ۀمه  رد  اطغلا  فشاک  رفعج  خیش  ةدنورپ  رد  رگا 

. تسا رتشزرا  اب  بش  زامن  اهنویلیم  زا  شراک 

تشذگ لها 

نآرق توالت  لـها  دوب . هتـسب  هنیپ  ناـشیاهیناشیپ  هک  دـندوب  هدـناوخ  بش  زاـمن  ردـقنیا  مه  ناورهن  جراوخ  درادـن . يراـک  نتفگ  وفعلا 
راظتنا هک  روطنامه  ایآ  میاهدش . وفعلا  لها  مه  ام  ایآ  مینک . هدایپ  نامدوخ  رد  ار  بش  زامن  نآرق و  توالت  هک  تسا  نیا  مهم  اما  دندوب .

! فلع لها  ای  میتسه  وفعلا  لها  ایآ  میرذگیم . رد  نارگید  زا  دشخبب ، ار  نامناهانگ  ادخ  میراد 
ترـضح ترایز  هب  ياهعمج  بش  دـندوب ، دوهـش  هفـشاکم و  لها  نالد و  رادـیب  زا  ود  ره  هک  يرهبا  يداـه  جاـح  اـب  ناـجاقآ  ـالم  جاـح 

. دوب دنلب  وفعلا  يادص  دندوب و  لیمک  ياعد  لوغشم  مدرم  شوماخ و  اهغارچ  دندوب . هدمآ  میظعلادبع 
اهنآ ۀـمه  مدـید  مدرک  هاگن  نم  دـیوگیم : يداه  جاح  دـنهاوخیم . هچ  اهنیا  نیبب  دـیوگیم : يداه  جاح  هب  ناجاقآ  الم  جاح  موحرم 

 ... فلع فلع ، فلع ، دنیوگیم :
. نکسم كاروخ ، لوپ ، هدب ؛ ایند  ام  هب  ایادخ ، دنتفگیم : همه  دندوب . ایند  عاتم  فلع و  لابند  هب  همه 

نیریـش و ردقچ  هک  دینیبیم  دینک ، كرد  دیـشچب و  ار  تشذگ  وفع و  ةزم  رگا  يوش . تشذـگ  وفع و  رهظم  تدوخ  هکنیا  ینعی  وفعلا ،
. تسا مهم  اهنیا  تسا . شخب  تذل 

يدرجورب هللا  تیآ 

ینیدـلاءاهب هللا  تیآ  موحرم  دوب . شدوخ  نامز  دـیلقت  عجرم  اهنت  هک  یگرزب  ملاـع  دوب . قـالطالا  یلع  عجرم  يدرجورب  هللا  تیآ  موحرم 
ماما مامتها  فرط و  کی  هب  مق  هیملع  ةزوح  مامت  مامتها  درک . شالت  رایـسب  مق  هب  ناشیا  ندروآ  يارب  لحار  ماـما  ترـضح  دـندومرفیم :

، دندوب دهتجم  ناشدوخ  هکنیا  اب  یناگیاپلگ  هللا  تیآ  ماما و  دندروآ . مق  هب  گرزب  عجرم  کی  ناونع  هب  ار  ناشیا  فرط . کی  مه  لحار 
. ددرگ یفرعم  قلطم  عجرم  داتسا و  ناونع  هب  ناشیا  ات  دندمآیم  ناشیا  سرد  هب 

يراـشفاپ دوخ  هابتـشا  يور  دـندرکیم و  لاکـشا  یهاـگ  اـههبلط  زا  یخرب  تفگیم . سرد  اـههبلط  يارب  یگلاـس  داتـشه  نس  رد  ناـشیا 
نیا دـش . تحاران  درف  نآ  دـندش و  دـنت  دارفا  نیا  زا  یکی  هب  تبـسن  ناشیا  هبترم  کـی  دـنتفرگیم . ار  داتـسا  سرد و  تقو  دـندرکیم و 

. میدش دنت  امش  هب  تیعمج  ولج  ام  هک  دندرک  یهاوخرذع  دنداد و  ابع  لوپ و  وا  هب  دنتفر و  هبلط  نآ  لزنم  هب  بش  گرزب ، عجرم 
. دنتشاذگ هیام  ردقنیا  نآ  راثآ  عفر  يارب  ناشیا  هک  تسا  هدوب  یمهم  ۀلأسم  نیا  هک  دوشیم  مولعم 
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يزاریش ياقآ  یلع  ازریم  جاح 

ناشیا ةون  زا  نم  هک  تسا  هدرک  لقن  هیلع ـ  یلاعت  هللا  ناوضر  يزاریـش ـ  اـقآ  یلع  ازریم  جاـح  ةراـبرد  ار  یناتـساد  يرهطم  دیهـش  موحرم 
. دراد تیعقاو  دنتفگ  ناشیا  مدیسرپ و 

هب غیلبت  يارب  دیوگیم : دوب ، ناشیا  نادرگاش  زا  هک  یجابید  هللا  تیآ  موحرم  دراد . ینیریـش  ياهناتـساد  يزاریـش  ياقآ  یلع  ازریم  جاح 
و تسا . (ع ) ننیمؤملاریما ترضح  شوغآ  رد  هک  مدید  ار  ناشیا  باوخ  يزاریـش  اقآ  یلع  ازریم  جاح  توف  بش  مدوب . هتفر  جرک  فارطا 

. داد ناج  لاح  نامه  رد  دنکیم و  هیرگ  دناوخیم و  ار  يدعس  راعشا  نیا 
مرآ رب  كاخ  رـس ز  هک  تمایق  حبـص  تقو  هب  مشاب  وت  يوک  كاخ  هک  ناج  مهد  دیما  نآ  هب  مشاب  وت  يوزرآ  رد  مریمب  هک  سفن  نآ  رد 

مـشاب وت  يوس  هب  ناود  میوجن  روح  لامج  میوبن  تشهب  لگ  میوگن  هضور  ثیدح  مشاب  وت  يوج  تسج و  هب  مزیخ  وت  يوگ  تفگ و  هب 
هللا تیآ  دـنتفگ : مدـمآ . مق  هب  نآ  زا  دـعب  مشاـب  وـت  يور  تسم  هک  تجاـح  هچ  هداـب  هب  ارم  ناوـضر  یقاـس  تسد  مشوـنن ز  تشهب  یم 

. بش نالف  هلب ، دـنتفگ : تسا ؟ هدرک  توف  ناشیا  رگم  متفگ : تسا . هتفرگ  متخ  سلجم  يزاریـش  ياـقآ  یلع  ازریم  جاـح  يارب  يدرجورب 
. مدید ار  ناشیا  باوخ  نم  هک  تسا  یبش  نامه  مدید 

ینابر ملاع  قح  هب  درک و  انشآ  هغالبلا » جهن   » اب ارم  وا  دیامرفیم : يرهطم  دیهـش  موحرم  هک  تسا  یـسک  يزاریـش  ياقآ  یلع  ازریم  جاح 
. دوب هدز  ترهش  تسایر و  ماقم و  هب  اپ  تشپ  هک  ياهتسراو  دهاز و  ناسنا  دوب .

زامن دنیآیم . ناشیا  زامن  هب  همه  دوب و  هدـش  تولخ  فارطا  دـجاسم  هک  دوب  هدـید  دـناوخیم . تعامج  زامن  يدجـسم  رد  ینامز  ناشیا 
ناـشیا دادیم ، لوط  یمک  یلبق  ناوخ  هضور  یتـقو  تفریم ، یـسلجم  هب  هضور  ندـناوخ  يارب  هک  یهاـگ  دوـب . هدرک  اـهر  ار  تعاـمج 

. دوب هداتفا  عضاوتم و  ردقنیا  تسا . هتشادرب  وا  شود  يور  زا  ار  تیلوئسم  راب  هک  درکیم  رکش  ار  ادخ  دشیم و  لاحشوخ 

رسمه اب  ارادم 

هک درک  طرـش  درک ، جاودزا  شدوخ  یئاد  رتخد  اـب  یتـقو  ناـشیا  تفگیم : ناـشیا  نادرگاـش  زا  یکی  دوب . هیولع  گرزب  درم  نیا  مناـخ 
سکعرب ناشیا  یلو  دـنوریمن ، ییاج  رهوش  ةزاجا  نودـب  اهمناخ  ًالومعم  تسا . بلاج  یلیخ  نیا  دـنکن . ترفاسم  شمناخ  ةزاجا  نودـب 

مارتـحا ار  مناـخ  نیا  ردـقنیا  تسا . هدادـن  هزاـجا  نیا  زا  شیب  ممناـخ  تفگیم  دـنامیم و  بش  ود  دـمآیم و  مق  هب  یهاـگ  دوـب . هدرک 
. دوب هیولع  نوچ  درکیم !

. دوش رادیب  باوخ  زا  ناشیا  ادابم  دباوخیم ، هناخ  رد  تشپ  هتشادن ، هارمه  مه  دیلک  دسریم و  لزنم  رد  هب  تقو  رید  بش  کی 
هب ردقچ  هصفح  هشیاع و  تیذا  رازآ و  دوجو  اب  ادخ  ربمایپ  تسارادم . اهنیا  تسا . هجوت  تردق و  يور  زا  هکلب  تسین ، یلیلذ  نز  اهنیا 

یهاگ مهدیم . ار  امـش  باوج  مرادن و  یتردـق  نم  ینک و  تناها  نم  هب  تسا  نکمم  امـش  تسارادـم . اهنیا  دـندرکیم ! تبحم  ود  نآ 
تردـق و يور  زا  نیا  تسین . تلذ  اهنیا  منکیم . تیاعد  مه  یهاگ  منکیم و  توکـس  نم  ینکیم ، تناـها  هچ  ره  یلو  مراد ، تردـق 

. تسا سوه  يوه و  رب  هبلغ  یگرزب و 

لامعا تشگزاب 

. تسا رکپ  تحاراـن و  دـننیبیم  دـیآیم ، سرد  رـس  هب  هک  زور  کـی  تبحم ، يراوگرزب و  تشذـگ و  همه  نیا  اـب  اـقآ  یلع  ازریم  جاـح 
رد ارم  عییـشت  نفک و  لسغ و  زا  سپ  ماهتفر . ایند  زا  مدید  باوخ  رد  مدید . یبیجع  باوخ  بشید  دـیوگیم : دـیتحاران ؟ ارچ  دنـسرپیم :

. دنکیم هلمح  نم  هب  یهاگ  تسا و  نم  رانک  یکچوک  گس  مدید  خرزرب  ملاع  رد  دندراذگ . ربق 
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: دندومرف ادخ  ربمایپ  تسام . لامعا  باتزاب  همه  ناحیر ، لگ و  شتآ و  ربق و  راشف  تسا . لامعا  مسجت  ملاع  خزرب  ملاع 
. ددرگیم زاب  امش  يوس  هب  هک  تسامش  لامعا  نیا  ْمُْکَیِلا ؛ ُّدَُرت  ْمُُکلامْعَا  َیِه  اّمنِا 

ای هک  مدـش  لـسوتم  ترـضح  هب  مدوب ، (ع ) نیـسح ماـما  ناوـخ  هضور  نوـچ  مدـش . تحاراـن  یلیخ  نم  دـیوگیم : اـقآ  یلع  ازریم  جاـح 
دش . رود  نم  زا  گس  نآ  دندز و  گس  نآ  هب  یبیهن  دندرک و  یفطل  دندمآ ، ترضح  دیهدب . تاجن  ارم  دیسرب و  نم  داد  هب  هللادبعابا ،
. ماهدرب الاب  ار  میادص  نت  یمک  ممناخ  اب  ندرک  تبحص  رد  یهاگ  دنیامرفیم : تسیچ ؟ امش  باوخ  نیا  ریبعت  دنسرپیم : ناشنادرگاش 

تسد يالاب  تسد 

هناخ رد  اههچب  تفگیم : ینزیم !؟ داد  ارچ  دـنیوگیم  منزیم ، ماهچب  رـس  داد  کـی  تفگیم : دـنک . تمحر  ار  دـمحا  ییـالبرک  ادـخ 
رگا دومرف : مدید . مرس  يالاب  ار  (ع ) ریما ترضح  هفشاکم  ملاع  رد  منزب . ار  هچب  هک  مدرک  هرگ  ار  متشم  مدش . ینابصع  دندرکیم . غولش 

. منزیم ینزب 
ینزب رگا  دنک . اطخ  اپ  زا  تسد  دنکیم  تأرج  رگید  ایآ  دنزیم ، مه  (ع ) نامز ماما  دنزب ، رگا  هک  دنادب  ناسنا  رگا  تسا . دقن  يازج  نیا 

زا ياهبعش  تسا . تیبلها : ۀناخ  زا  ياهبعـش  امـش  ۀناخ  نیبب . ار  (س ) ارهز ترـضح  نکن ، هاگن  ار  مناخ  نیا  ياهدز . نامز  ماما  نآرق و  هب 
: انالوم لوق  هب  تسا . هبعک 

دزب ترو  رب صـ در و  هللا کـ ـد  صقدز هار  تروص  هک  ار  سک  اسب  يا 
ادـخ اب  عقاو  رد  یلو  هدرک ، مایق  وا  هیلع  رهاظ ، تروص  لایخ  هب  درک و  هارمگ  ار  نانآ  راـک ، رهاـظ  تروص و  هک  يدارفا  رایـسب  هچ  ینعی 

. تسا هدرک  زیتس 

نامیا لها  تمرح 

هدرک ناریو  ار  هبعک  هک  تسا  نیا  لثم  تسا . هدز  ربمایپ  ادخ و  هب  دنزب ، ینمؤم  هب  یـسک  رگا  هک  میراد  نومـضم  نیا  هب  یناوارف  تایاور 
: دندومرف (ص ) مالسا یمارگ  ربمایپ  تسا . هدرک  هکت  هکت  مه  ار  شیاهگنس  و 

هکم و هبترم  هد  ایوگ  دنک ، رازآ  قحان  هب  ار  ینمؤم  سک  ره  ٍتاّرَم ؛ َرْـشَع  َرومْعَملا  ِهللا  َْتَیب  َو  َۀَـکَم  َمَدَـه  امَّنَاَکَف  ٍّقَح  ِریَغب  ًانمُؤم  يذآ  ْنَم 
. تسا هدرک  مدهنم  ار  رومعملا  تیب 

، دنزب ار  ینمؤم  هک  یـسک  دیوگیم : دنیوگیم . مادهنا  نیا  هب  دراذـگیمن . یقاب  نآ  زا  يراثآ  دـنکیم و  ناریو  ار  ياهناخ  ناسنا  یهاگ 
. تسا هدرک  مدهنم  ار  رومعملا  تیب  هکم و 

: دندومرف زین  و 
ار ادـخ  درازاـیب ، ارم  هک  یـسک  تسا و  هدرزآ  ارم  درازاـیب ، ار  ینمؤم  هک  یـسک  هللا ؛ يذآ  ْدَـقَف  یناذآ  ْنَم  َو  یناذآ  ْدَـقَف  ًاـنِمُؤم  يذآ  نَم 

. تسا هدرزآ 
: دندومرف ادخ  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  رگید  یتیاور  رد 

َلَتَق َو  َسَّدَقُملا  َْتیَْبلا  َو  َۀَبَعَْکلا  َمَدَه  ْنَمَک  َناک  َو  ِهللا  ِۀَمْحَر  ْنِم  ٌسیآ  ِهیَْنیَع  َْنَیب  ًابوتکَم  ِۀَـمایْقلا  َمْوَی  َءاج  ٍۀَِـملَک  ِرْطَِـشب  َْولَو  ًانِمُؤم  يذآ  ْنَم 
هدش هتـشون  وا  یناشیپ  رد  هک  یلاح  رد  تمایق  زور  هلمج ، کی  هب  دنچ  ره  دهد ، رازآ  ار  ینمؤم  یـسک  رگا  ِۀَِـکئالَملا ؛ َنِم  ٍفالآ  َةَرَـشَع 

ار هتـشرف  رازه  هد  هدرک و  بارخ  ار  سدـقملا  تیب  هبعک و  هک  تسا  یـسک  دـننام  و  دوشیم . روـشحم  ادـخ ،» تمحر  زا  دـیما  اـن  : » تسا
. تسا هتشک 

. تسا رتالاب  ناگتشرف  سدقملا و  تیب  هبعک و  زا  وا  تمرح  دراد . تمرح  ردقنیا  نمؤم 
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اج ره  دشاب . دیابن  مه  هرذ  کی  نیمه  تسا . هدش  سکعنم  روط  نیا  ماهدرک ، يدنت  هرذ  کی  یهاگ  نم  دوب : هدومرف  اقآ  یلع  ازریم  جاح 
. درک لح  ار  لحنیال  تالکشم  دیاب  سامتلا  اعد و  لسوت و  اب  وش . هدنهانپ  تیبلها : هب  ینک ، لرتنک  ار  تدوخ  یناوتیمن  يدید  هک  مه 

موس هسلج 

هراشا

نیرتفیطل ابیز  قالخا  َلَسَْعلا ؛ ُّلَخلا  ُدِسُْفی  امَک  َلَمَْعلا  ُدِسُْفی  ِْقلُخلا  ُؤُس  َو  ِنازیْملا  ِیف  ٍءْیَش  ُلَْقثَا  َو  ِنیّدلا  ِیف  ٍءْیَـش  ُفَْطلَا  ُنَسَحلا  ُُقلُخلا 
. دنکیم دساف  ار  لسع  هکرس  هک  هنوگنامه  دنکیم ، دساف  ار  لمع  یقالخادب  و  تسا . لامعا  نازیم  رد  زیچ  نیرتنیگنس  نید و  رد  زیچ 

اهزور دیس 

دندومرف : یتیاور  نمض  رد  ادخ  ربمایپ  هکنانچ  تسا . هعمج  زور  اهزور  مایا و  دیس  تسا . هداد  رارق  يدیس  يزیچ  ره  يارب  دنوادخ 
ُدِّیَس اَنَا  َو  ِرَشَْبلا  ُدِّیَس  ُمَدآ  َو  ِۀَِکئالَملا  ُدِّیَـس  ُلیفارِْـسا  َو  ِروُهُّشلا  ُدِّیَـس  ُناضَمَر  َو  ِماّیَألا  ُدُّیَـس  ُۀَعُمُجلا  َو  ًادّیَـس ...  َُهل  َلَعَج  ّاِلا  ًائیَـش  ُهللا  َقَلَخ  ام 

ناضمر تساهزور ، دیس  هعمج  داد ...  رارق  يرورس  دیس و  نآ  يارب  هکنآ  زج  دیرفاین ، ار  يزیچ  دنوادخ  ِءایـصْوَالا ؛ ُدِّیَـس  ٌِیلَع  َو  ِءایْبنَْألا 
. تسایصوا دیس  یلع  ایبنا و  دیس  نم  تسا و  رشب  دیس  مدآ  تسا ، ناگتشرف  دیس  لیفارسا  تساههام ، دیس 

: دندومرف ادخ  ربمایپ  تسا . هداد  رارق  نآ  يارب  یتاکرب  لئاضف و  هدرمش و  اهزور  دیس  رورس و  ار  هعمج  زور  دنوادخ 
هیف ُفِشْکَی  َو  ِتاوَعَّدلا  هیف  ُبیجَتْـسَی  َو  ِتاجرَّدـلا  هیف  ُعَفْرَی  َو  ِتائِّیَّسلا  هیف  وُحَْمیَو  ِتانَـسَحلا  ِهیف  ُهللا  ُفَعاُضی  ِماّیَالا  ُدِّیَـس  ِۀـعُمُجلا  َمْوَی  َّنِا 

ار ناهانگ  دنادرگیم ، نادنچ  ود  ار  تانـسح  زور  نآ  رد  دـنوادخ  تساهزور . دیـس  هعمج  زور  ِماظِْعلا ؛ َجـِئاوَحلا  ِهیف  یـضْقَی  ِتابُرُْکلا و 
. دزاسیم اور  ار  گرزب  جئاوح  دنکیم و  فرطرب  ار  هودنا  مغ و  دنکیم ، تباجا  ار  اهاعد  دنادرگیم ، دنلب  ار  تاجرد  دنکیم ، وحم 

هعمج زور  رد  لمع  نیرترب 

یناوارف لامعا  زور  نیا  يارب  هک  تسا  نیا  دـش . دـنمهرهب  نآ  تاکرب  زا  درمـش و  رب  هتفه  ياـهزور  نیرتهب  دـیاب  ار  هعمج  زور  نیارباـنب ،
اب نیرترب و  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  تاولـص  رکذ  تسا ، هتفه  ياـهزور  نیرتـهب  هک  هعمج  زور  رایـسب  لاـمعا  ناـیم  رد  تسا . هدـش  رکذ 

: دندومرف (ع ) قداص ماما  تسا . لامعا  نیرتتیلضف 
هعمج زور  رد  دمحم  لآ  دـمحم و  رب  تاولـص  زا  تلیـضف  اب  رترب و  یلمع  ِِهلآ ؛ َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِةولَّصلا  َنِم  ِۀَـعُمُجلا  َمْوَی  ُلَْضفَا  ٍلَمَع  ْنِم  ام 

. درادن دوجو 
: تسا هدش  لقن  نینچ  (ع ) رقاب ماما  زا  رگید  یتیاور  رد  و 

ادخ تدابع  هعمج  زور  رد  نآ  هب  هک  يزیچ  نم  يارب  ٍدَّمَُحم ؛ ِلآ  ٍدَّمَُحم و  یلَع  ِةالَّصلا  َنِم  ََّیِلا  ُّبَحَا  ِۀَعُمُجلا  َمْوَی  ِِهب  ُهللا  ُدَبُْعی  ٍءیَش  ْنِم  ام 
. تسین دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص  زا  رتبوبحم  دوش ،

نید ییابیز  تفاطل و 

رگا داد . رارق  اهراک  سأر  رد  دـیاب  ار  قالخا  دـناهدمآ . قالخا  يارب  همه  ایبنا  ینامـسآ و  ياهباتک  تسا . قالخا  مالـسا  ربمایپ  دـصقم 
: دندومرف مالسا  یمارگ  ربمایپ  تسا . هداعلاقوف  قالخا  راثآ  دوریم . نیب  زا  اهیبوخ  ۀمه  دشابن ، رگا  اما  تسه ، زیچ  همه  دشاب ، قالخا 

نیرتفیطل ابیز  قالخا  َلَسَْعلا ؛ ُّلَخلا  ُدِسُْفی  امَک  َلَمَْعلا  ُدِسُْفی  ِْقلُخلا  ُؤُس  َو  ِنازیْملا  ِیف  ٍءْیَش  ُلَْقثَا  َو  ِنیّدلا  ِیف  ٍءْیَـش  ُفَْطلَا  ُنَسَحلا  ُُقلُخلا 
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. دنکیم دساف  ار  لسع  هکرس  هک  هنوگنامه  دنکیم ، دساف  ار  لمع  یقالخادب  و  تسا . لامعا  نازیم  رد  زیچ  نیرتنیگنس  نید و  رد  زیچ 
قالخا دـنکیم ، رتابیز  رتفیطل و  ار  نآ  هچنآ  اما  تسا ، ییاـبیز  تفاـطل و  شاهمه  نید  تسا . یقـالخاشوخ  هب  نید  ییاـبیز  تفاـطل و 

دوشیم و هدرمـش  ناسنا  يارب  لمع  نیرتشزرااب  نیرتنیگنـس و  قلخ  نسح  یترخآ ، رظن  زا  اما  تسا ، نآ  ییاـیند  دـعب  نیا  تسا . کـین 
. دنکیم ناربج  ار  اهدوبمک 

لمع داسف 

زا رپ  فرظ  کی  رد  شوم  ۀلـضف  کی  دننامه  یقالخادب  دـناشکیم . داسف  هب  ار  ناسنا  لمع  هک  تسا  یقالخادـب  یقالخاشوخ ، ربارب  رد 
تسا . دب  مه  نآ  مک  دنکیم . بارخ  ار  همه  تسا . ریش 

لسع رد  دنوادخ  تساهاذغ . نیرتيوقم  نیرتملاس و  لسع  نوچ  تسا . بلاج  رایسب  تسا ، هدمآ  یقالخادب  يارب  تیاور  رد  هک  یهیبشت 
. تسا هداد  رارق  افش 

. تسا مدرم  يارب  افش  نآ ، رد  ِساّنِلل ؛ ٌءافِش  هیف 
یثنخ ار  نآ  تبثم  راثآ  دربیم و  نیب  زا  ار  نآ  یقالخادـب  اـما  دـشاب ، تعفنم  رپ  شزرا و  اـب  رایـسب  لـسع  دـننامه  ناـسنا  لاـمعا  دـنچره 

اب دـهد ، ماـجنا  ار  لاـمعا  نیرتتیـصاخ  رپ  نیرتـهب و  ناـسنا  رگا  میربـب . نیب  زا  یقالخادـب  اـب  ار  ناـمدوخ  بوخ  لاـمعا  اداـبم  دـنکیم .
. دوشیم بارخ  همه  یقالخادب 

نورد شتآ 

. درادرب نایم  زا  ار  دوخ  لامک  دشر و  عناوم  هک  تسا  نیا  ناسنا  یلاعت  دـشر و  يارب  مدـق  نیتسخن  دـندومرفیم : ییابطابط  همالع  موحرم 
: دندومرف (ع ) قداص ماما  تسا . ینورد  شتآ  کی  یقالخادب  و  تخادرپ . ینادابآ  هب  دعب  درک ، شوماخ  ار  اهشتآ  دیاب  ادتبا 

. دنکیم باذع  هجنکش و  ار  شدوخ  تسا ، دب  شقالخا  هک  یسک  هَسُفَن ؛ َبَّذَع  ُهُُقلُخ  َءاس  ْنَم 
نآ رد  شدوخ  هک  تسا  یمنهج  تسا . شتآ  قالخادب  ناسنا  نورد  تسا . قالخادـب  ناسنا  يارب  یحور  هجنکـش  کی  یقالخادـب  ینعی 

. دناشکیم يدوبان  هب  دنازوسیم و  نورد  زا  ار  ناسنا  یقالخادب  دزوسیم .

شتآ تخرد و 

: دناهدرک تیاور  نینچ  (ص ) مالسا یمارگ  لوسر  زا  (ع ) قداص ماما 
« هللا ِالا  هِلا  ال   » َلاق ْنَم  َو  ِۀَّنَجلا  ِیف  ًةَرَجَـش  اـِهب  َهل  ُهللا  َسَرَغ  هللاُدْـمَحلَا »  » َلاـق ْنَم  َو  ِۀَّنَجلا  ِیف  ًةرَجَـش  اِـهب  َهل  ُهللا  َسَرَغ  ِهللا » َناحبُـس   » َلاـق ْنَم 

نآ رطاخ  هب  دنوادخ  هللا ،» ناحبس  : » دیوگب هک  یسک  ِۀَّنَجلا ؛ ِیف  ًةَرَجَش  َُهل  ُهللا  َسَرَغ  ربکا » ُهللا   » َلاق ْنَم  َو  ِۀَّنَجلا  ِیف  ًةَرَجَـش  اِهب  َُهل  ُهللا  َسَرَغ 
سرغ تشهب  رد  شیارب  تخرد  کی  نآ  رطاخ  هب  دنوادخ  هللادمحلا ،» : » دیوگب هک  یـسک  دنکیم . سرغ  شیارب  تشهب  رد  تخرد  کی 

هللا : » دیوگب هک  یسک  و  دنکیم . سرغ  تشهب  رد  شیارب  تخرد  کی  نآ  رطاخ  هب  دنوادخ  هللا ،» الا  هلا  ال  : » دیوگب هک  یسک  و  دنکیم .
دنکیم . سرغ  تشهب  رد  شیارب  تخرد  کی  دنوادخ  ربکا ،»

: دندومرف ترضح  تسا . ناوارف  تشهب  رد  ام  ياهتخرد  نیاربانب ، هللا ، لوسر  ای  تفگ : شیرق  زا  يدرم 
َو ال َلوسَّرلا  اوعیطَا  َو  َهللا  اوُعیطَا  اونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  ُلوُقَی : َّلَـجَوّزَع  َهللا  َّنِا  َکـِلذ  َو  اـهُوقِرُْحتَف  ًاـنارین  اـْهیَلَع  اُولِـسُْرت  ْنَا  ْمُکاـِّیا  ْنِکلَو  ْمَعَن ،

نیا و  دیـشکب . شتآ  هب  ار  همه  دـیتسرفب و  ناـتخرد  نیا  يوس  هب  یـشتآ  هکنیا  زا  دیـسرتب  نکلو  تسا ، نینچنیا  هلب ، ْمَُکلاـمْعَا ؛ اوـلِْطُبت 
ار و ادخ  لوسر  دینک  تعاطا  ار و  ادـخ  دـینک  تعاطا  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  : » تسا هدومرف  لجوزع  دـنوادخ  هک  تسا  نامه 
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دیزاسن ». لطاب  ار  دوخ  لامعا 
اب دنکیم ، شاهداوناخ  يارب  درم  هک  یتمدخ  ای  دـهدیم و  ماجنا  هناخ  رد  نز  هک  یتمدـخ  یهاگ  درک . شوماخ  ار  اهشتآ  دـیاب  تسخن 

بارخ ار  همه  ییانتعایب ، رهق و  کی  یبدایب ، یمارتحایب و  کی  يدنت ، تینابـصع و  کی  دایرف ، داد و  کی  دوشیم . عیاض  یقالخادـب 
. دنکیم

ناهایگ لمعلاسکع  روعش و 

. دنهدیم ناشن  لمعلاسکع  نآ  ربارب  رد  دنمهفیم و  ار  یقالخادب  یقالخاشوخ و  مه  ناهایگ  تاناویح و 
فیرعت هنیمز  نیا  رد  ار  یگنشق  تاکن  دوب ، رادروخرب  ییالاب  صصخت  زا  شدوخ  راک  رد  هک  اهناتـسرهش  زا  یکی  يزرواشک  تسرپرس 

هک يداوم  دوک و  كاخ و  اوه و  بآ و  ریثأت  نازیم  هک  میراد  ییاههاگتسد  ناهایگ  ندشروراب  دشر و  شجنـس  يارب  تفگیم : درکیم .
. دنکیم يریگهزادنا  ار  دنهدیم  ناهایگ  هب 

نیا هب  دنهدیم . ناشن  لمعلاسکع  نآ  ربارب  رد  دـنوشیم و  هجوتم  یبوخ  هب  ار  یقالخادـب  یقالخاشوخ و  تاتابن ، ناهایگ و  تفگیم :
. دراذگیم یسوسحم  ریثأت  نانآ  یگدرمژپ  یباداش و  ومن و  دشر و  رد  هک  انعم 

یکی هب  یگدیـسر  رومأم  نابغاب و  میتشاذگ . رفن  کی  ةدهع  هب  ار  مادک  ره  شرورپ  میداد و  رارق  لحم  ود  رد  ار  نادلگ  ات  ود  تفگیم :
دوب . یقالخادب  دنت و  مدآ  يرگید ، لوئسم  دوب و  یقالخاشوخ  نابرهم و  فیطل و  مدآ  نادلگ  ود  نآ  زا 

رادروخرب یبوخ  رایـسب  طاشن  ومن و  دشر و  زا  تسا ، هدـش  هجاوم  شوخ  يور  تبحم و  رهم و  اب  هک  ینادـلگ  هک  میدـید  یتدـم  زا  سپ 
زا ود  ره  هکنیا  اب  تشادن ، ار  یکی  نآ  ینامداش  طاشن و  دشر و  تسا ، هدش  هجاوم  شرت  يور  مخا و  يدـنت و  اب  هک  ینادـلگ  اما  تسا .

. دندوب دنمهرهب  دشر  تاناکما  ییاوه و  بآ و  يواسم  طیارش 

تادوجوم كرد 

. دنیوگیم ار  نیمه  مه  ام  تایاور  تایآ و  دنراد . روعـش  كرد و  دننکیم . كرد  ار  شوخ  يور  ناهج  تادوجوم  تسا ! بیجع  یلیخ 
دنکیم . وگزاب  ار  شدوخ  رابخا  ۀمه  نیمز  دوشیم ، اپرب  تمایق  هک  يزور  دیامرفیم : میرک  نآرق 

هدرک یحو  وا  هب  تراگدرورپ  هک  ارچ  دنکیم ؛ وگزاب  ار  شیاهربخ  مامت  نیمز  زور  نآ  رد  اَهل ؛ یحْوَا  َّکَبَر  َّنَِاب  اهَرابْخَا  ُثِّدُِحت  ٍذـِئَمْوَی 
. تسا

: دنیامرفیم (ع ) رقاب ماما 
َّیَلَع َّرَم  ُلوُقَتَف  اَهلْوَح  یتَّلا  ِعاِقبلا  یَلَع  ِۀَعُْقبلا  َْکِلت  ُرِخَتْفَتَف  اهیَلَع  یشْمَی  َْوا  اْهیَلَع  یّلَُصیَف  ِضْرَْالا  ِعاِقب  ْنِم  ِۀَعَُقْبلِاب  ُّرُمََیل  اِنتَعیـش  ْنِم  َلُجَّرلا  َّنِا 
زامن اجنآ  رد  دنک و  روبع  نیمز  يور  تاعطق  زا  ینیمز  هعطق  زا  ام  نایعیش  زا  یسک  رگا  هک  تسا  نیا  تقیقح  ٍدَّمَُحم ؛ ِلآ  ِۀَعیش  ْنِم  ٌلُجَر 

لآ نایعیــش  زا  يدرم  دـیوگیم : دـنکیم و  تاـهابم  رخف و  دوـخ  فارطا  ياـهنیمز  رب  نـیمز  هـعطق  نآ  دورب ، هار  نآ  يور  اـی  دـناوخب ،
. درک رذگ  نم  رب  (ص ) دمحم

ار يدـب  یبوـخ و  دـنراد ، روعـش  ناـهج  تادوـجوم  هک  تسا  نیا  دـیآیم ، تسد  هـب  تیبلـها : تاـیاور  مـیرک و  نآرق  تاـیآ  زا  هـچنآ 
دنیاسیم . هدجس  هب  عوضخ  رس  دنوادخ  تمظع  ربارب  رد  دنیوگیم ، حیبست  ار  دنوادخ  دنراد ، تدابع  دنمهفیم ،

امش نکیل  دیوگیم ، ار  وا  حیبست  ادخ  شیاتس  اب  هکنآ  رگم  تسین  يزیچ  و  ْمُهَحیبْسَت ؛ نوهَقفَتال  ْنِکل  َو  ِهِدْمَِحب  ُحِّبَُسی  ّاِلا  ٍءْیَش  ْنِم  ْنِا  َو 
. دیباییمن رد  ار  اهنآ  حیبست 

تاتابن تاناویح و  زا  ملاع ، ۀمه  هکلب  ناهایگ ، ینعی  یتابن ، ملاع  دیآیم ، رب  نآرق  تایآ  زا  هکنانچ  دنیامرفیم : ییابطابط  همالع  موحرم 
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. دنراد روعش  كرد و  تادامج ، ات  هتفرگ 
: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 

َقَْطنَا يّذلا  ُهللا  انَقَْطنَا  اولاق  ُْمتْدِهَش  َِمل  ْمِهِدُولُِجل  اولاق  َو  َنولَمْعَی  اوناک  اِمب  ْمُهُدُولُج  َو  ْمُهُراْصبَا  َو  ْمُهُعْمَـس  مهیَلَع  َدِهَـش  اهوُءاج  ام  اذِا  �یّتَح 
و دنهدیم ، یهاوگ  ناشدض  رب  دناهدرک ، هچنآ  هب  ناشتسوپ  ناگدید و  اهشوگ و  دنـسریم ، منهج  شتآ  هب  یتقو  هکنیا  ات  ٍءْیَـش ؛ َّلُک 

ایوگ ار  ام  دروآ ، نابز  هب  ار  زیچ  ره  هک  ییادخ  نامه  دنیوگیم : دیداد ؟ تداهـش  ام  دض  رب  ارچ  دـنیوگیم : دوخ  ندـب  تسوپ  هب  اهنآ 
. دینادرگ

. تسا روعش  كرد و  نتشاد  ترخآ ، رد  تداهش  يادا  زین  ایند و  رد  تداهش  لمحت  ۀمزال  و  درادن . ناکما  كرد  روعش و  نودب  قطن 

لگ تراشب  دیدهت و 

. دنراد روعش  كرد و  مهف و  ناهایگ  هک  دهدیم  ناشن  زین  یملع  تایبرجت  تایلمع و  اما  میرک ، نآرق  رظن  زا  نیا  دنیامرفیم : دعب 
، میهاوخیمن ار  وت  میرادیمن ، تسود  ار  وت  میربیم ، نیب  زا  ار  وت  هک  دناهدرک  دـیدهت  راب  دـنچ  زور  هنابـش  ره  رد  ار  ینادـلگ  لگ  ۀـتوب 
هک دناهداد  تراشب  لگ  هب  دعب  تسا . هدیدرگ  روجنر  لگ  هدش و  هدرمژپ  لگ  ياهگرب  هتفر  هتفر  دناهدید  یتدم  زا  سپ  میهدیمن . بآ 

يداع تلاح  هب  هراـبود  هتوب  مک  مک  دـناهدید  اـهنیا . لاـثما  مینکیم و  یگدیـسر  میهدیم ، بآ  میهاوخیم ، ار  وت  میرادیم ، هگن  ار  وت 
. تسا هتشگزاب  دوخ 

. تسین نابز  شوگ و  هب  ناهایگ  كرد  هک  تسا  نشور  هتبلا  تسا . مهم  یلیخ  تابن  اب  ناسنا  طابترا  لاصتا و  هنوگ  نیا 

یندینش یتیاکح 

: دنیوگیم تسا . یندینش  بلاج و  رایسب  هک  دننکیم  نایب  دناهدرک ، هدهاشم  ناشدوخ  هک  ناهایگ  مهف  كرد و  زا  یتیاکح  هاگنآ 
نآ ۀمّدقم  رد  فلؤم  دیسر . متسد  هب  دوب ، هدش  همجرت  یبرع  هب  هک  هّیمور » تحالف   » رد یباتک  مدوب ، فرشم  فرشا  فجن  رد  هک  ینامز 

. تسا هدش  تباث  هبرجت  هب  تسا و  تعیبط  رارسا  زا  باتک  بلاطم  هک  دوب  هتشون  باتک 
دتـسیاب و تخرد  ياپ  رفن  کی  هک  تسا  نیا  نآ  ندادراب  جالع  دادـن ، راب  يرادهویم  تخرد  رگا  هک  دوب  نیا  باتک  نآ  بلاـطم  زا  یکی 
وا هب  هداتسیا ، تخرد  ياپ  هک  یسک  دیـسر  تخرد  کیدزن  یتقو  دیایب . تخرد  يوس  هب  دریگب و  شود  هب  يربت  ای  هشیت  تخرد  بحاص 
راب تسا ، هدـش  کشخ  نوچ  منکب ، اـج  زا  ار  تخرد  نیا  مهاوخ  یم  : » دـهد باوج  وا  و  ینکب »؟ یهاوخیم  راـک  هچ  ینـالف ، : » دـیوگب
تقو نآ  دادن  راب  رگا  داد . دهاوخ  راب  رگید  لاس  شخبب ، ار  نآ  هعفد  نیا  : » دیوگب دنک و  تعافش  تخرد  زا  صخش  نآ  دعب  دهدیمن .»

. داد دهاوخ  هویم  هدش و  روراب  تخرد  رگید  لاس  راک  نیا  اب  نک ». عطق  ار  نآ 
رد هک  یغاب  هب  یـشکرس  يارب  دوب ، هتفر  مدای  زا  یلک  هب  روکذـم  بلاطم  باتک و  نآ  هک  زیربت »  » هب تشگزاب  ناریا و  هب  ترفاسم  زا  سپ 

تخرد نیا  متفگ : نابغاب  هب  هدش . کشخ  هار  رـس  یبیـس  تخرد  غاب  نابایخ  لوا  رد  مدید  مدـش ، غاب  دراو  هکنیمه  متفر . میتشاد ، اجنآ 
رگا میاهدـناسر ، لاـح  نیا  هب  لاـس  یـس  دودـح  زا  دـعب  ار  تخرد  نیا  تفگ : ناـبغاب  نک . عـطق  ار  نآ  تسا ، هدـیافیب  هدـش و  کـشخ 

دشن . یضار  هصالخ  میشکب و  تمحز  لاس  یس  دیاب  میشاب ، هتشاد  ار  تخرد  نیا  لثم  میهاوخب 
تخرد نیا  متفگ : نابغاب  هب  زاب  داتفا . هدـش  کشخ  تخرد  هب  مرظن  هرابود  نتـشگرب  تقو  میتشگ ، غاـب  رد  يرادـقم  میدـش و  غاـب  دراو 
هفوکـش دش ، زبس  بیـس ، مسوم  رد  لاس  نآ  هدش ، کشخ  تخرد  اضق  زا  دشن . یـضار  زاب  رادرب . هار  رـس  زا  ربب و  ار  نآ  تسا . هدـیافیب 

دش و روراب  داد و  هفوکـش  مود  راب  يارب  لاس  نامه  زییاپ  لصف  رد  هکنآ  رتبیجع  داد . راب  بیـس  راورخ  کی  دودح  دـش و  روراب  داد و 
، میتفگ مه  رگید  ضعب  اب  ار  بلطم  نیا  دوب . هدش  ندیرب  هب  دیدهت  رابود  تخرد  هک  دوب  نآ  يارب  نیا  ًارهاظ  و  داد . راب  ناوارف  بیـس  زاب 
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. دنتفرگ هجیتن  دندرک و  لمع 

يوقت تاکرب 

یقالخاشوخ و ریثأت  هک  اهناسنا  هب  دسر  هچ  دراذگیم ، ریثأت  اهنآ  رد  دنمهفیم و  ار  یقالخاشوخ  تبحم و  دنراد . روعـش  تادوجوم 
. تسا نشور  رایسب  ناشدوجو  رد  رهق  رهم و  ریثأت  یقالخادب ،

مدرم ۀـمه  دوب . هدرب  نیب  زا  ار  همه  دوب و  هدروخ  اـهغاب  عرازم و  هب  تفآ  مدوب . هتفر  يرهـش  هب  لاـس  کـی  نم  دوـمرفیم : اـملع  زا  یکی 
عرازم و مامت  مدید  متفر  یتقو  مهدب . ناتناشن  يزیچ  ات  دـییایب  اقآ  جاح  تفگ : درک و  توعد  ارم  يزرواشک  کی  تفگیم : دـندیلانیم .

ناتخرد دوب . زبسرـس  توارطرپ و  رایـسب  ناشیا  هعرزم  غاب و  یلو  تسا ، هتفر  نیب  زا  هدروخ و  تفآ  ناـشیا  هعرزم  غاـب و  فارطا  ياـهغاب 
دوب . هدمآ  نیمز  يور  شیاههخاش  هک  دوب  هویم  رپ  ردقنآ 

یعـس و  ماهدـناوخ . زاـمن  تعکر  ود  ماهتـشاک  هک  یلاـهن  ره  ياـپ  نم  تفگ : تسا . تواـفتم  فارطا  عرازم  اـب  هعرزم  نیا  ردـقچ  متفگ :
همه ادـخ  هب  هجوت  تسا . شمارآ  يونعم و  يدام و  تکرب  بجوم  ادـخ  دای  دراد . رثا  یلیخ  نیا  دوشن . تیـصعم  هانگ و  اجنیا  رد  ماهدرک 

: دیامرفیم نآرق  رد  دنوادخ  دربیم . نیب  زا  ار  تکرب  تیصعم  هانگ و  نآ  ربارب  رد  دنکیم . هدنز  ار  زیچ 
اهرهش لها  رگا  و  َنوبِـسکَی ؛ اوناک  اِمب  ْمُهانْذَخَاَف  اُوبَّذَک  ْنِکلَو  ِضْرَالا  َو  ِءامَّسلا  َنِم  ٍتاکََرب  مْهیَلَع  انْحَتََفل  اْوَقَّتاَو  اونَمآ  يرُقلا  َلْهَا  َّنَا  َْولَو 

بیذـکت ار  قح  اـهنآ  یلو  میدوشگیم ، اـهنآ  رب  ار  نیمز  نامـسآ و  تاـکرب  دـندرکیم ، هشیپ  اوـقت  دـندروآیم و  ناـمیا  اـهيدابآ  و 
. میدرک تازاجم  ناشلامعا  رفیک  هب  ار  نانآ  مه  ام  دندرک ،

مارح و لوپ  زا  هک  یناـسک  تسا . تربع  هقطنم  يارب  نیا  ماهتخادرپ . ار  ساـنلاقح  ماهداد . تقو  رـس  ار  ملاـم  تاـکز  سمخ و  تفگیم :
. درادن تکرب  هک  تسا  مولعم  دننکیم ، مهارف  يزیچ  كانههبش 

ربماـیپ زا  دوـشیم . مک  ناراـب  دـهدن ، ار  ارقف  قـح  رگا  دربیم . ار  شتکرب  دـنوادخ  دـهدن  تاـکز  یـسک  رگا  تـسا : هدـمآ  تاـیاور  رد 
: تسا هدش  لقن  نینچ  (ص ) ادخ

. دنکیم عنم  ار  شتاکرب  نیمز  دوشن ، هداد  تاکز  هاگره  اِهتاکََرب ؛ ُضْرألا  ِتَعَنَم  ُةاکَّزلا  ِتَِعنُم  اذِا 
. تسین رادرب  یخوش  ادخ  ياههدعو 

تادابع لامعا و  یهابت 

تدابع و همه  نیا  میهدیم ، ماجنا  ریخ  راک  میـشکیم ، تمحز  همه  نیا  دنکیم . دساف  ار  ناسنا  لمع  یقالخادب  هک  میـشاب  بظاوم  دیاب 
میهدن . رده  ار  دوخ  تامحز  میشاب  بظاوم  دوشیم . اوه  داب  یقالخادب  کی  اب  اعد ، رکذ و 

دش : هتفگ  ادخ  ربمایپ  هب 
هزور اهزور  مناخ  نالف  ِراّنلا ؛ ِلْهَا  ْنِم  َیِه  اهیف  َْریَخال  َلاقف  اهناِسِلب  اهَناریج  يذُْؤت  ِْقلُخلا  ُۀَئِّیَـس  َیِه  َو  َلـیَّللا  ُموُقَت  َو  َراـهَّنلا  ُموُصَت  َۀـَنالُف  َّنِا 

ترـضح دـنکیم . رطاـخ  هدرزآ  ار  اـههیاسمه  شناـبز  اـب  تسا و  قالخادـب  دوجو  نیا  اـب  تسا ، لوغـشم  تداـبع  هب  اـهبش  دریگیم و 
. تسا شتآ  لها  وا  تسین . وا  رد  يریخ  چیه  دندومرف :

وا هب  يدیما  دشابن ، قلخشوخ  اما  دشاب ، اعد  رکذ و  بحتـسم و  ياههزور  زامن و  لها  دنچ  ره  ناسنا  تسا . يدیدش  رادـشه  تیاور  نیا 
. دندرکیم گرزب  دندیدیم و  ار  اهیبوخ  هشیمه  دندوب و  رگن  تبثم  ادخ  يایلوا  ناربمایپ و  تسا . قالخا  ساسا ، تسین .

تمذـم هب  عورـش  دـنتفرگ و  ار  دوخ  ینیب  همه  دوب . دـنلب  نآ  زا  نفعت  يوب  هک  دندیـسر  یگـس  ۀـشال  هب  نویراوح  اب  (ع ) یـسیع ترـضح 
يور داریا ، بیع و  همه  نیا  نیب  ینعی  دراد »! يدیفـس  ياهنادـند  هچ  ُُهنانْـسَأ ؛ َّضَْیبَا  ام  : » دومرف ادـخ  ربماـیپ  يدـب ! يوب  هچ  هک  دـندرک 
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هب زج  ناشنابز  دندوب و  رگن  تبثم  دندیدیم ، ار  اهییابیز  اهنسح و  هشیمه  ناربمایپ  دـندراذگ . تسد  نآ  ياهنادـند  ییابیز  يدـیفس و 
. دشیمن زاب  یبوخ  ریخ و 

ندید دب  هب  ماهدولاین  هدید  هک  منمندیزرو  قشع  هب  مرهش  ةرهش  هک  منم 
، تسا هدوب  جوا  رد  یبحتـسم  ياههزور  يراد و  هدـنز  بش  تدابع و  رد  هکنیا  اب  تسا ، هتـشاد  يدـب  قـالخا  هک  مناـخ  نیا  ةراـبرد  اـما 

.« تسا شتآ  لها  وا  تسین ، نز  نیا  رد  يریخ  ِراّنلا ؛ ِلْهَا  ْنِم  َیِه  اهیف  َْریَخ  ال  : » دندومرف
یهایـس هب  لیدـبت  ار  همه  دراذـگیمن . یقاب  صخـش  رد  يدیفـس  نشور و  ۀـطقن  چـیه  هک  تسا  مومذـم  دـب و  یقالخادـب  ردـقنیا  ینعی 

لها دشاب ، تواخـس  اب  دشاب ، ریخ  لها  رفن  کی  تسا  نکمم  دهدیم . رارق  عاعـشلا  تحت  ار  ناسنا  ياهیبوخ  ۀـمه  یقالخادـب  دـنکیم .
. دنامیمن یقاب  شیارب  يزیچ  رتسکاخ  زج  دنازوسیم و  ار  وا  ياهیبوخ  ۀمه  یقالخادب  یلو  دشاب ، تدابع  اعد و  رکذ و 

ربق راشف  یقلخدب و 

هراشا

بجوم دشاب ، فیعـض  رگا  دربیم . ورف  مهنج  رعق  هب  ار  ناسنا  دشاب ، دـیدش  یقالخادـب  رگا  هتبلا  تسا . ربق  راشف  یقالخادـب  راثآ  زا  یکی 
. یمسج هن  تسا ، یحور  راشف  راشف  نیا  هتبلا  تسا . ربق  راشف 

ذاعم نب  دعس 

. تسا هدنهد  ناکت  رایسب  تسا ، هدوب  ادخ  ربمایپ  گرزب  باحصا  نارای و  زا  هک  ذاعم  نب  دعس  ناتساد 
زایتما ردقنیا  هک  تفای  ناوتیم  ار  یسک  رتمک  ادخ ، ربمایپ  نارای  باحـصا و  نایم  رد  دوب . ياهداعلا  قوف  رایـسب  تیـصخش  ذاعم  نب  دعس 

. دشاب هتشاد 
. دندروآ نامیا  همه  وا  موق  دروآ ، نامیا  ربمایپ  هب  یتقو  دوب . ربمایپ  نایماح  نارای و  زا  هنیدـم و  لها  گرزب  راصنا و  دیـس  ذاعم ، نب  دـعس 

. تسا حرطم  گرزب  دهاجم  کی  ناونع  هب  دحا  ردب و  گنج  رد 
دیهـش درک  ساسحا  مه  شدوخ  هک  دوب  يراـک  ردـقنآ  هبرـض  دـش . حورجم  دـش و  دراو  یتخـس  بیـسآ  وا  فتک  هب  قدـنخ  گـنج  رد 

وا ياـعد  دـش . مه  روـطنیمه  و  منیبـب . دوـخ  مشچ  هب  ار  هظیرق  ینب  دوـهی  تلذ  تفخ و  اـت  هدـب  تلهم  نم  هـب  ایادـخ ، تـفگ : دوـشیم .
هب نانآ  ۀمه  دندش ، تسدمه  ناناملسم  اب  گنج  يارب  هکم  نیکرشم  اب  دندوب و  هدرک  ینکش  نامیپ  هنیدم  نایدوهی  نوچ  دش . باجتـسم 

. دندیسر لتق 
ربمایپ ۀقالع  دروم  رایـسب  نوچ  دندرکیم ؛ يراتـسرپ  دعـس  زا  (ص ) ادخ ربمایپ  دوخ  دنداد . ياج  دجـسم  رد  دندروآ و  هنیدم  هب  ار  دـعس 

. دیسر تداهش  هب  دیدش  تحارج  رثا  رب  زور  هدزناپ  زا  دعب  دعس  دوب .

ذاعم نب  دعس  تیعقوم 

: دندومرف وا  هب  باطخ  دعس  تداهش  زا  سپ  ربمایپ  دوب . تخس  رایسب  ربمایپ  يارب  هثداح  نیا 
؛ یسُوم ِمْوَق  ِلْجِعَک  ِمالْسإلا  ِۀَْضَیب  ِیف  ُُهبْصَن  ُداُری  يّذلا  َلْجِْعلا  َْتفَفََکل  َتیَقب  َْول  َنیِرفاْکلا  ِقُولُح  ِیف  ًاجَـش  َْتنُک  ْدَقَلَف  ُدْعَـس  ای  ُهللا  َکَمِحَر 

نوچمه ياهلاسوگ ، ولج  يدـنامیم ، هدـنز  رگا  يدوب ، راـفک  يولگ  رد  یناوختـسا  وت  یتسار  هب  دـنک ! تمحر  ار  وت  دـنوادخ  دعـس ، يا 
. یتفرگیم دوش  بصن  هنیدم  رهش  رد  تسانب  هک  یسوم  موق  ۀلاسوگ 

قالخا www.Ghaemiyeh.comییابیز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 124زکرم  هحفص 41 

http://www.ghaemiyeh.com


تخـسرس و نیعفادم  زا  رگید  يوس  زا  تسا . هدوب  رافک  ربارب  رد  یمکحم  دس  ذاعم  نب  دعـس  هک  دیآیم  رب  نینچ  ادخ  ربمایپ  شیامرف  زا 
نالهاان تشاذگیمن  تفرگیم و  ار  تفالخ  بصغ  ولج  دوب ، هدنز  رگا  تسا . هتفریم  رامـش  هب  (ع ) نینمؤملاریما تیالو  گرزب  نایماح 

. دننک نیشنهناخ  ار  (ع ) نینمؤملاریما دننیشنب و  (ص ) مرکا ربمایپ  تفالخ  دنسم  رب 

يرماس ۀلاسوگ 

؛ ٍقَبَط ْنَع  ًاقَبَط  َُّنبَکْرََتل  : » تسا هدومرف  نآرق  رد  دـنوادخ  دـناهدومرف . ریبعت  يرماس  ۀـلاسوگ  بصن  هب  تفالخ  بصغ  زا  (ص ) ادـخ ربمایپ 
ره تسا : هدش  تیاور  نینچ  (ص ) ادـخ لوسر  لوق  زا  هفیرـش ، ۀـیآ  لیذ  رد  دـیوشیم ». لقتنم  رگید  لاح  هب  یلاح  زا  هتـسویپ  امـش  ۀـمه 

دتفایم . قافتا  مه  تما  نیا  رد  تسا ، هداتفا  قافتا  رگید  ياهتما  رد  هک  ياهثداح 
لمج گنج  داتسیا و  ادخ  ربمایپ  نیشناج  هیلع  هشیاع  مه  تما  نیا  رد  درک . مایق  یسوم  ترضح  نیشناج  هیلع  (ع ) یسوم ترضح  رـسمه 

اب مه  تما  نیا  رد  داد . ردـه  ار  یـسوم  ترـضح  ياهتمحز  دیـشک و  یتسرپهلاسوگ  هب  ار  مدرم  دوب و  يرماـس  تما  نآ  رد  دـش . اـپ  هب 
. تما نیا  ۀلاسوگ  هب  ریبعت  یلوا  زا  هدش و  يرماس  هب  ریبعت  یمود  زا  دندرک . داجیا  نید  رد  فارحنا  تفالخ  بصغ 

دوب هنیدم  گرزب  دیس و  دعس  نوچ  درکیم . يریگولج  فارحنا  نیا  زا  دوب ، هدنز  دعس  رگا  هک  تسا  بلطم  نیمه  هب  هراشا  ربمایپ  نخس 
هتفرگ تفالخ  بصغ  ولج  دـندشیم و  هارمه  وا  اب  هنیدـم  مدرم  درکیم و  تیامح  (ع ) نینمؤملاریما زا  ًاـعطق  و  دزیم . وا  ار  لوا  فرح  و 

. دیسریمن تداهش  هب  (س ) ارهز ترضح  دشیمن و  نیشنهناخ  لاس  جنپ  تسیب و  (ع ) نینمؤملاریما دشیم و 
. دسرب تداهش  هب  دعس  هک  دوب  نیا  رب  یهلا  تیشم  ریدقت و  یلو  تشاد ، يدنلب  تیعقوم  نینچ  ذاعم  نب  دعس 

دعس نفد  عییشت و  مسارم 

لرتنک الاب  زا  ربمایپ  ياهراک  ۀمه  دندرک . تکرش  دعس  عییـشت  رد  هنهرب  ياپ  اب  ابع و  نودب  ربمایپ  دوب . بیجع  رایـسب  دعـس  عییـشت  مسارم 
ربق هب  ات  ار  توبات  پچ  تمـس  یهاگ  دنتفرگیم و  ار  توبات  تسار  تمـس  یهاگ  ترـضح  تسا . تمـصع  شدوجو  ۀمه  تسا و  هدـش 

: دندومرف هاگنآ  دندرک . رپ  ار  نآ  ياههنزور  دندناشوپ و  ار  ربق  يور  دندراذگ و  ربق  رد  ار  دعس  ًاصخش  دندیسر .
ندـب دوشیم و  هنهک  ربق  هک  منادیم  نم  ُهَمَکْحَا ؛ ًـالَمَع  َلِـمَع  اذِا  ًادـْبَع  ُّبُِحی  َّلَـجَوَّزَع  َهللا  َّنِکلَو  ِْهَیِلا  یِلْبلا  ُلِـصَی  َو  یْلبَیَـس  ُهَّنَا  ُمَلْعَا  ّینِا 

. دراد تسود  دنکیم  يراک  مکحم  دهد ، ماجنا  يراک  هاگره  هک  ار  ياهدنب  لجوزع  دنوادخ  نکلو  دسوپیم ،
: تسا هدش  لقن  نینچ  (ص ) ادخ ربمایپ  زا  یتیاور  رد 

. ددزدب شدوخ  زامن  زا  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتدزد  ِِهتالَص ؛ ْنِم  ُقِرْسَی  يّذلا  ِساّنلا  ُقَرْسَا 
، دـننزیم راک  هت  رـس و  زا  هک  یناسک  داد . ماجنا  لماک  دـیاب  ار  يراکره  تسا . قراس  دراذـگیم ، مک  ای  دـنزیم ، شزاـمن  زا  هک  یـسک 

دیاـب دـیآیم ، رظن  هب  ياهداـتفا  اـپ  شیپ  راـک  هک  ربق  ندرک  تسرد  رد  یتح  میـشاب . نینچ  دـیاب  یگدـنز  روما  ماـمت  رد  دنتـسه . لوئـسم 
. داد ماجنا  راک  هنادهعتم 

ربق راشف 

، دوب هدش  شدیهش  دنزرف  بیصن  یگرزب  راختفا  نینچ  هک  دعس  ردام  دندناشوپ . مه  ار  ربق  يور  دندرک ، نفد  ار  ذاعم  نب  دعس  ادخ  ربمایپ 
تفگ :

! داب تیاراوگ  تشهب  دعس ، يا  َۀَّنَجلا ؛ ََکل  ًائینَه  ُدْعَس  ای 
زامن شدـنزرف  رب  دـندرک و  تکرـش  شدـنزرف  عییـشت  رد  ابع  شفک و  نودـب  ربمایپ  هک  تسین  یمک  راختفا  نوچ  تشاد ؛ قح  دعـس  ردام 
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تسا . باجتسم  ًامتح  ربمایپ  ياعد  دندرک و  نینچ  (ص ) ادخ ربمایپ  دننکیم و  ترفغم  تمحر و  بلط  تیم  يارب  زامن  رد  دندرازگ .
رس هب  تشهب  رد  ناحیر ، حور و  رد  نآلا  داب ! تیاراوگ  تشهب  دیوگب : هک  داد  ار  هزاجا  نیا  دعس  ردام  هب  دعـس ، مارتحا  عییـشت و  تمظع 

: دندومرف دندز و  دعس  ردام  قوذ  رد  ربمایپ  بجعت ، لامک  اب  اما  يربیم .
هب التبم  دعس  هک  نکن  تواضق  یعطق  مکحم و  نینچنیا  دعس ، ردام  يا  ٌۀَّمَـض ؛ ُْهَتباصَا  ْدَق  ًادْعَـس  َّنِاَف  ِکِّبَر  یلَع  یمِزَْجت  ْهَم ال  ٍدْعَـس  َُّما  ای 

. دش ربق  راشف 
تـشهب رد  دعـس  هک  ینادیم  اـجک  زا  يراد ! ربـخ  خزرب  ملاـع  زا  يراد و  بیغ  ملع  وـت  رگم  تسا ! یفرح  هچ  نیا  دعـس ، رداـم  يا  ینعی 

تسا . هدمآ  دعس  غارس  هب  ربق  باذع  هک  وگم  نخس  مکحم  صرق و  نینچ  تسا ؟
: دندومرف دعس  عییشت  تمظع  رد  ادخ  ربمایپ  دش ؟ التبم  ربق  راشف  هب  تمظع  اب  عییشت  نیا  اب  ناشخرد و  قباوس  همه  نیا  اب  دعس  ارچ 

یسأت اهنآ  هب  مه  نم  دندرک . تکرش  دعـس  عییـشت  رد  شفک  ابع و  نودب  ناگتـشرف  اِهب ؛ ُْتیَّسأَتَف  ٍءاذِح  َو ال  ٍءادِر  ِالب  َْتناَک  َۀَِکئالَملا  َّنِا 
. مدرک

: دندومرف دوب ؟ هچ  ار  نآ  پچ  تمس  یهاگ  دیتفرگیم و  ار  توبات  تسار  تمس  یهاگ  امش  هکنیا  تلع  دندیسرپ : باحصا 
مه نم  تفرگیم ، ار  توبات  ياج  ره  وا  دوب . لیئربج  تسد  رد  نم  تسد  ذُـخأَی ؛ ُْثیَح  ُذُـخآ  مالـسلا  هیلع  َلیئْربَج  ِدَـی  یف  يدَـی  َْتناـک 

. متفرگیم ار  اجنامه 
: دندومرف (ص ) ادخ ربمایپ  هک  يروط  هب  دوب ، روآتفگش  دعس  ةزانج  عییشت  زامن و  رد  ناگتشرف  روضح 

: لاق ْهیَلَع ؟ ْمُکَتالَـص  َّقَحَتْـسا  اِمب  ُلیئْربَج  ای  ُتلقف : ِْهیَلَع  َنوُّلَُـصی  ُلیئْربَج  مهِیف  َو  ٍکَلَم  َْفلَا  َنوُعِْـست  ِْهیَلَع  ِةالَّصِلل  ِۀَِکئالَملا  َنِم  یفاو  ْدََـقل 
هک هتـشرف  رازه  دون  دوب . ناگتـشرف  زا  ولمم  دعـس  ةزانج  رب  زامن  ًایئاج ؛ ًابِهاذ و  ًایِـشام و  ًابِکار و  َو  ًادِـعاق  َو  ًاِمئاق  ٌدَـحَا » هللا  َوُه  ُْلق   » ِۀـِئارِقب
هچ دـندناوخ  زامن  دعـس  رب  هتـشرف  همه  نیا  هکنیا  لیلد  مدیـسرپ : لیئربج  زا  دـندرازگ . زامن  دعـس  ةزانج  رب  دوب ، اهنآ  نایم  رد  لـیئربج 

هدایپ و هراوس و  هتـسشن و  هداتـسیا و  لاح  رد  هک  دوب  دحا » هللا  وه  لق   » ۀکرابم ةروس  تئارق  رطاخ  هب  دعـس  ماقم  نیا  تفگ : لیئربج  دوب ؟
. درکیم توالت  هراومه  نتشگرب  نتفر و  لاح  رد 

هتشرف رازه  دون  دنشاب . هتفر  یسک  عییشت  هب  هنهرب  ياپ  اب  ابع و  نودب  ربمایپ  هک  تسا  هدماین  ییاج  رد  تسا ! بیجع  یعییـشت  مسارم  نینچ 
لیئربج و تسد  رد  ربمایپ  تسد  دندرک . تکرش  دعس  عییشت  رد  ناگتـشرف  نیا  دوب . اهنآ  نایم  رد  لیئربج  هک  دزیم  جوم  دعـس  زامن  رد 

. تسا هداتفین  قافتا  یسک  يارب  یتیعقوم  نینچ  یعییشت و  نینچ  يزامن ، نینچ  دوب . دعس  توبات  ریز 

ربق راشف  هداوناخ و  اب  یقلخ  دب 

ار دعـس  دیداد  نامرف  امـش  هللا ، لوسر  ای  دندیـسرپ : (ص ) ادخ ربمایپ  زا  باحـصا  دـش . ربق  راشف  راچد  دعـس  فاصوا  نیا  ۀـمه  اب  ارچ  اما 
هک یتسار  هب  ٌۀَّمَـض ؛ ُْهَتباصَا  ًادْعَـس  ّنِا  : » دیدومرف هاگنآ  دیدیچ . ار  وا  ربق  دحل  دیدراذگ و  ربق  رد  ار  وا  دیدناوخ . زامن  وا  رب  دنداد . لسغ 

زابناج و دوب ، گرزب  دهاجم  دوب ، رافک  يولگ  رد  یناوختـسا  دوب ، تیالو  یماح  هک  يدعـس  دوب ؟ هچ  تلع  دش ». ربق  راشف  هب  التبم  دعس 
: دندومرف ربق  راشف  نیا  تلع  ةرابرد  ربمایپ  دوب . ادخ  هار  دیهش 

دوب . قالخادب  یمک  شاهداوناخ  اب  اًءوُس ؛ ِِهلْهَا  َعَم  ِهِْقلُخ  ِیف  ناک  ُهَّنِا 
ربمایپ رانک  رد  لیئربج  هارمه  هتشرف  رازه  دون  هک  تمظع  اب  عییـشت  نآ  اب  یگژیو ، همه  نیا  اب  ذاعم  نب  دعـس  مدیـسرپ : ناگرزب  زا  یکی  زا 

نوچ دندومرف : دش ؟ ربق  راشف  هب  التبم  ارچ  دوجو  نیا  اب  درک ، اعد  شیارب  دناوخ ، زامن  وا  رب  ربمایپ  هک  يدعـس  دـندرک . عییـشت  ار  وا  ادـخ 
تسا . تحاران  زونه  لد  نآ  هک  تسا  هتسکش  ار  ییاهلد  تسا . سانلاقح  یقالخادب 

ياههشوگ یلو  تشادن ، ربق  راشف  ًاعطق  دوب ، هدرک  رپ  ار  اههلاچ  دوب و  هداد  افـص  ار  ناشیاهلد  دوب و  هدیبلط  تیلالح  اهنآ  زا  دعـس  رگا 
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. تسا هدش  ربق  راشف  بجوم  يرکپ  نآ  تسا . هدوب  رکپ  هداوناخ  لد 
متـس كرـش و  اب  ار  دوخ  نامیا  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  َنودَـتْهُم ؛ ْمُه  َو  ُْنمـألا  ُمُه  َلـ َکـِئلُوا  ٍْملُِظب  ْمُهَناـمیإ  اوُسَْبلَی  َْملَو  اونَمآ  َنیذَّلا 

دناناگتفای . تیاده  اهنآ  تساهنآ و  ِنآ  زا  اهنت  ینمیا  دندولاین ،
مه یقالخادب  دوب . بظاوم  دیاب  یلیخ  تسا . ندرکن  ملظ  طرـش  نآ  تسا و  هدراذگ  طرـش  دشاب ، شخبتاجن  هک  ینامیا  يارب  دـنوادخ 
ربـق راـشف  بجوم  مه  دـنکیم و  عیاـض  ار  ناـسنا  بوخ  لاـمعا  مه  یقالخادـب  نارگید . قـح  رد  ملظ  مه  دوـخ و  هب  ملظ  مه  تسا . ملظ 

. دوشیم

هداوناخ اب  ترشاعم  رد  تبقارم 

هب متـسب و  رمک  دوب . انیبان  شرمع  رخآ  لاس  دنچ  دروآ . دایز  نادنزرف  میارب  دوب و  هیولع  نم  مناخ  دندومرفیم : هیوبیـس  هللا  تیآ  موحرم 
. مدوب مناخ  نیا  تمدخ  رد  تدم  نیا  رد  ادخ  رطاخ 

، ایادـخ هک  مدرکیم  اـعد  بترم  دوـمرفیم : ناـشیا  مینزن . شتآ  ار  نامیاهتمدـخ  هک  تسا  نیا  نآ  زا  رتمهم  یلو  تسا ، مـهم  تمدـخ 
رخآ یلو  دهدیم ، ریش  نم  هن  هک  يواگ  لثم  هک  دوب  بلطم  نیمه  نم  ۀغدغد  ۀمه  لاس ، دنچ  نیا  رد  مشاب ! هدریـش  نَم  ُهن  واگ  نم  دنکن 

یقالخادـب ای  يدـنت  وا  اب  ادابم  دوش . عیاض  مرجا  هک  منکن  يراک  مشابن . دـنکیم ، عیاض  ار  همه  دـنزیم و  ریـش  فرظ  هب  دـگل  کی  راک 
. مشاب ناشیا  تمدخ  رد  تدم  نیا  فرظ  هک  داد  قیفوت  مه  ادخ  منک .

میشاب . دوخ  قالخا  بقارم  میهدن . رده  یقالخادب  يدنت و  تیذا و  رازآ و  تنم و  اب  ار  نامدوخ  دنمشزرا  ياهراک  هک  دوب  بظاوم  دیاب 
! امرفب تیانع  هدیدنسپ  قالخا  ام  ۀمه  هب  ادنوادخ ،

مراهچ هسلج 

هراشا

دنلب تاجرد  هب  شقلخ  نسح  اب  هدنب  نامگیب  ِةَدابِْعلا ؛ ُفیعََـضل  ُهَّنِا  َو  ِلِزانَملا  َفَرَـش  َو  ِةَرِخآلا  ِتاجَرَد  َمیظَع  ِهِْقلُخ  ِنْسُِحب  ُُغْلبََیل  َْدبَْعلا  َّنِا 
. دشاب فیعض  تدابع  رد  دنچ  ره  دوشیم ، لیان  ترخآ  فیرش  لزانم  و 

لامعا نازیم  ینیگنس 

زا یخرب  دوشیم . يراذـگشزرا  هدیجنـس و  ناسنا  لامعا  فقوم  نآ  رد  تسا . تمایق  زور  رد  مهم  رایـسب  فقاوم  زا  یکی  لاـمعا  نازیم 
دوخ دوجو  رد  نازیم  تقیقح  رد  دـنکیم . رادهیام  ار  ناسنا  اهنآ  دوجو  دوش . نیگنـس  ناسنا  تانـسح  نازیم  هک  دوشیم  بجوم  اهزیچ 

دباییم . شیازفا  وا  يدوجو  شزرا  دنکیم و  ادیپ  لامک  دشر و  ناسنا  اهزیچ  نآ  دوجو  اب  ینعی  تسا . ناسنا 
ار ناسنا  تانـسح  نازیم  هک  تسا  يروما  زا  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  تاولـص  قلخ و  نسح  هعبرا ، تاحیبست  تیبلها ، : تیـالو  تبحم و 

: تسا هدش  تیاور  نینچ  (ص ) ادخ لوسر  زا  دنکیم . نیگنس 
زیچ جنپ  ُبِسَتْحَی ؛ َو  ُربْصَیَف  ٍِملْـسُِمل  یّفَوَُتی  حـلاّصلا  ُدـَلَولا  َو  ُربکَا  ُهللا  َو  هللا  ّاِلا  هلا  الَو  ُدْـمَحلا هللا  َو  ِهللا  ناحبُـس  ِنازیْملا  ِیف  َّنُهَلَْقثَا  ام  ٌسْمَخ 

حلاـص دـنزرف  و  ربـکا » هللا   » و هللا » ـالا  هلا  ـال   » و دـمحلا هللا »  » و هللا » ناحبـس  : » تسا دنمـشزرا  نیگنـس و  رایـسب  لاـمعا  نازیم  رد  هک  تسا 
. تسا هدراذگ  ادخ  باسح  هب  هدومن و  ربص  شگرم  رد  وا  هتفر و  ایند  زا  هک  یناملسم 

هداـهن ناـسنا  نازیم  رد  قلخ  نسح  زا  رترب  رتهب و  يزیچ  تماـیق  زور  رد  ِْقلُخلا ؛ ِنْسُح  ْنِم  ُلَْـضفَا  ِۀَـمایقلا  َمْوَی  ٍءيِْرما  ِنازیم  ِیف  ُعَضُوی  اـم 
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. دوشیمن
: تسا هدش  لقن  نینچ  زین  (ع ) رقاب دمحم  ماما  زا 

، دوشیم هدراذـگ  نازیم  رد  تمایق  زور  هک  يزیچ  نیرتنیگنـس  ِهتیبلـها ؛ ٍدَّمَُحم و  یلَع  ُةـالَّصلا  ِۀَـمایقلا  َمْوَی  ِنازیملا  ِیف  ُعَضُوی  اـم  ُلَْـقثَا 
. تسوا تیبلها  دمحم و  رب  تاولص 

قالخا دوبمک 

ار ناسنا  دشاب ، دایز  هچنانچ  و  دوشیم ، ناربج  ربق  راشف  اب  دشاب ، مک  رگا  دربیم . نیب  زا  ار  اهیبوخ  ۀـمه  هک  تسا  ياهدـیدپ  یقالخادـب 
. دنکیم یمنهج 

هب دـیاب  ار  قلخ  نسح  تسا . قالخا  تیمها  زا  یکاح  نیا  تسا ، دـب  بوخ و  قـالخا  هب  طونم  منهج  تشهب و  تاـیاور ، رد  مینیبیم  رگا 
ینمـشد ناـماما ، اـب  هک  یناـسک  تسا . رتبجاو  مه  جـح  تاـکز و  سمخ و  هزور و  زاـمن و  زا  هکلب  درک ، یقلت  بجاو  رما  کـی  ناونع 

. دندناوخیم هعمج  زامن  دنتفریم و  جح  دنتفرگیم ، هزور  دندوب . زامن  لها  همه  دندناسر ، تداهش  هب  ار  اهنآ  دندرک و 
ماجنا ار  اهراک  نیا  دنتـسناوتیم  ایآ  دوب ، اهنآ  رد  یقـالخا  تفـص  کـی  رگا  دوب . قـالخا  دوبمک  دـناشک ، تلاذر  نیا  هب  ار  ناـنآ  هچنآ 

؟ دنهدن بآ  دنتسناوتیم  ایآ  دنتشاد ، تواخس  رگا  دننزب ؟ تسد  یعیاجف  نینچ  هب  دنتـسناوتیم  ایآ  دنتـشاد ، تشذگ  محر و  رگا  دنهد ؟
. دندوب انگنت  رد  یقالخا  رظن  زا  اهنآ 

ماکحا ۀفسلف 

قالخا زا  دـنکیم و  رغـصا  هقف  هب  ریبعت  ماکحا  زا  یناشاک  ضیف  موحرم  تسا . بوخ  تافـص  قالخا و  ۀـمدقم  تاـبجاو  ماـکحا و  ماـمت 
رد (س ) ارهز ۀـمطاف  دروایب . عضاوت  بدا و  هک  تسا  نیا  يارب  شتلیـضف  طیارـش و  بادآ و  یگدرتسگ و  ۀـمه  اب  زامن  ربکا . هقف  هب  ریبعت 

دنیامرفیم : هیکدف  ۀبطخ 
ًاتیبـْثَت َمایّـصلا  َو  ِقْزِّرلا  ِیف  ًءاـمَن  َو  ِسْفَّنِلل  ًۀَـیِکَْزت  َةاـکَّزلا  َو  ِْربِْـکلا  َنِم  ْمَُکل  ًاـهیْزنَت  َةـالَّصلا  َو  ِكرِّشلا  َنِم  ْمَُـکل  ًاریهْطَت  َناـمیإلا  ُهللا  َلَـعَجَف 

، ربک زا  امش  نتساریپ  يارب  ار  زامن  و  كرش ، زا  امـش  بولق  ندش  كاپ  ریهطت و  يارب  ار  نامیا  دنوادخ  ِنیّدِلل ؛ ًادییـشَت  َّجَحلا  َو  ِصالْخِْاِلل 
. داد رارق  نید  نتشاد  اپرب  يارب  ار  جح  و  صالخا ، يرادیاپ  يارب  ار  هزور  و  قزر ، ندش  دایز  ناج و  یکاپ  يارب  ار  تاکز  و 

تسا . هدش  لقن  (ع ) نینمؤملاریما و  (ص ) ادخ لوسر  زا  زین  تیاور  نیا  ریظن 
ربص هزور  تسا . راگدرورپ  ربارب  رد  عوضخ  جوا  هدجـس  دروآیم و  راب  هب  عوضخ  عضاوت و  دـیادزیم و  ناسنا  زا  ار  توخن  ربکت و  زامن 

دنکیم . رهطم  كاپ و  يویند  تاقلعت  زا  ار  یمدآ  ناج  تاکز  دزاسیم . رادیاپ  ار  صالخا  دنکیم و  تیوقت  ام  رد  ار  هدارا  و 
يویند رهاظم  اهسابل و  دیاب  هکنیمه  تسا . ندمآ  نوریب  دوخ  زا  یگتـسکش و  دوخ  ناسنا و  یگدنز  رد  نید  ییاپرب  جح  مهم  ۀفـسلف  و 
هنهرب ياپ  اب  یعس  رد  ناسنا  هک  یماگنه  دوشیم . هتـسکش  اهصخـشت  اهنیعت و  درب ، رـس  هب  هلوح  گنل و  کی  اب  درک و  نوریب  نت  زا  ار 

دندومرف : (ع ) قداص ماما  دزیریم . ورف  وا  توخن  ربک و  دنکیم ؛ تکرح  نانکهلوره 
ره هک  ارچ  تسین ؛ یعـس  لحم  زا  رتبوبحم  یناکم  چـیه  دـنوادخ  دزن  ٍراّبَج ؛ ُّلُک  اهیف  ُّلَذـُی  ُهَّنَِال  یعْـسَملا  َنِم  ِهللا  َیِلا  ُّبَحَا  ٍۀَـعُْقب  ْنِم  اـم 

. دوشیم راوخ  نآ  رد  یشکندرگ 
دنکیم . ادیپ  هداتفا  لیلذ و  یسفن  دنکشیم و  مه  رد  ناسنا  یشکندرگ  ّربجت و  ینعی 

: تسا هدش  هراشا  نآ  هب  هیکدف  ۀبطخ  رد  هکنانچ  دهدیم . شیازفا  ناسنا  رد  ار  یهاوخریخ  تفص  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
. داد رارق  ناگمه  یهاوخریخ  تحلصم و  يارب  ار  فورعم  هب  رما  و  ِۀَّماْعِلل ؛ ًۀَحَلْصَم  ِفورعَملِاب  َْرمألا  َو 
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: دندومرف (ع ) رصع ماما  دنکیم . كاپ  لخب  تفص  زا  ار  ناسنا  دروآیم و  دوجو  هب  تواخس  یگدنهد و  تسد  تاکز  سمخ و 
. دیوش كاپ  امش  هکنیا  يارب  رگم  میریذپیمن ، ار  امش  لاوما  اما  اوُرَّهَطَِتل ؛ ّاِلا  اُهِلبْقَن  الَف  ْمُُکلاْومَا  اّمَا  َو 

: دندومرف (ع ) نینمؤملاریما درادن . چیه  درادن ، تواخس  هک  یسک 
. لخب یقالخادب و  دوشیمن : عمج  نمؤم  بلق  رد  هک  تسا  تلصخ  ود  ُلُْخْبلا ؛ َو  ِْقلُخلا  ُءوُس  ٍنِمُْؤم  ِْبلَق  یف  ِناعِمَتَْجت  ِناتَّلَخ ال 

. تسین نمؤم  دشاب ، تلصخ  ود  نیا  ياراد  هک  یسک  ینعی 

اهنیرتهب لابند  هب 

، لغش زا  داتسا ، زا  باتک ، زا  تسا . رسمه  نیرتهب  لابند  هب  دهاوخیم . ار  اهنآ  نیرتهب  قیفر  زا  تساهنیرتهب . لابند  هب  هشیمه  ًاتاذ  ناسنا 
. درکیمن درگ  بقع  ای  دزیمن ، اجرد  ردـقنیا  درکیم ، باختنا  ار  اهنیرتهب  مه  اـهشنیزگ  رد  رگا  تساـهنیرتهب . لاـبند  هب  نکـسم  زا 
هب هنرگ  میـشاب و  نآ  لاـبند  هب  دـیاب  تسا ، رتـهب  رادـقم  کـی  يزیچ  میدـید  رگا  مینکیم . هدنـسب  تسه  هچنآ  هب  هک  تسا  نیا  اـم  بـیع 

. میاهدرک ملظ  نامدوخ 
رهن همشچ و  يالاب  دنوریم ، ياهمشچ  ای  رهن  رس  رب  ندروخ  بآ  يارب  یتقو  میریگب . دای  نادنفـسوگ  زا  دیاب  یبالود : ياقآ  جاح  لوق  هب 

دنریگیم . یشیپ  رتالاب  بآ  هب  ندیسر  يارب  رگیدکی  زا  دننکیم و  باختنا  ار  تسا  رتلالز  شبآ  هک 
نسح ماما  تسیچ ؟ اهیبوخ  نیرتهب  هک  تساجنیا  لاؤس  مینیزگرب ، ار  نآ  نیرتهب  يزیچ  ره  زا  میشاب و  اهنیرتهب  لابند  هب  دیاب  هک  نونکا 

: دنهدیم خساپ  ار  شسرپ  نیا  ابیز  یثیدح  رد  (ع ) یبتجم
. تسابیز قلخ  اهییابیز  اهیبوخ و  نیرتابیز  نیرتهب و  دیدرتیب  ِنَسَحلا ؛ ُْقلُخلا  ِنَسَحلا  َنَسْحَا  َّنِا 

. میشاب ناراوگرزب  نآ  وریپ  دیاب  زین  ام  دندوب . نسح  قلخ  رهظم  مه  (س ) نیسح ماما  نسح و  ماما  دوخ 

تعاطا تدابع و 

دیاب میشاب . تیبلها : ورهلابند  مه  مینک و  شوگ  فرح  مه  میشاب . یتعاطا  یتیالو و  دیاب  هکلب  میـشاب ، یتدابع  سدقم و  کشخ  دیابن  ام 
مینک . یگدنز  تیبلها : تیالو  تبحم و  اب 

تدابع و دناهدومرف : ام  هب  دـنکیم . نوگنرـس  ار  ناسنا  هکلب  درادـن ، یـشزرا  تیبلها : قالخا  هریـس و  زا  يوریپ  تیالو و  نودـب  تدابع 
، تشادـن دایقنا  تعاطا و  نوچ  یلو  درک ، تدابع  لاـس  رازه  راـهچ  هک  دـیدید  تشادـن . تعاـطا  یلو  تشاد ، تداـبع  ناطیـش  تعاـطا .

هدـش تیاور  نینچ  (ع ) قداص ماما  زا  هرابنیا  رد  دـش . رورغم  شدوخ  تدابع  هب  دز . نیمز  هب  ار  وا  ینیبرترب ، دوخ  ربکت و  دـش . نوگنرس 
: تسا

ٌکَلَم اهَکُْدبْعَی  َمل  ًةَدابِع  َكُُدبْعَا  اَنَا  َو  َمَدآل  ِدوجّسلا  َنِم  ینُفُْعا  ِّبَر  ُسیلبِا  لاقَف  مالسلا : هیلع  لاق  اِهب . ُهللا  َیِصُع  ٍۀیصْعَم  ُلَّوَا  َوُه  ُرابِْکتْسإلا 
نیتسخن ندیزرو  ربکت  ُدـیُرت ؛ ُْثیَح  ْنِم  ُدـیُرا ال  ُْثیَح  ْنِم  یتدابِع  اّمنِا  َِکتَدابِع  یف  یل  َۀَـجاح  ُُهلالَج ال  َّلَج  َلاقَف  ٌلَسُْرم  ٌِّیبَن  َو ال  ٌبَّرَقُم 

،( داد نامرف  مدآ  رب  دجس  هب  ناگتـشرف  هب  دنوادخ  هک  هاگنآ  : ) دندومرف ترـضح  دش . تیـصعم  نآ  ۀلیـسو  هب  دنوادخ  هک  دوب  یتیـصعم 
ربمایپ برقم و  ۀتشرف  چیه  هک  درک  مهاوخ  تدابع  ياهنوگ  هب  نآ  ياج  هب  درادب . فاعم  مدآ  رب  هدجـس  زا  ارم  اراگدرورپ ! تفگ : سیلبا 

نم هک  دـشاب  ياهنوگ  هب  دـیاب  نم  تدابع  مرادـن . وت  تدابع  هب  يزاین  نم  دومرف : دـنوادخ  دـشاب . هدرکن  تداـبع  هنوگنآ  ار  وت  یلـسرم 
. یهاوخیم وت  هک  ياهنوگ  هب  هن  مهاوخیم ،

یتسرپسفن
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رد دیدیم . مدآ  زا  رترب  ار  دوخ  نوچ  تفرن ؛ ادخ  نامرف  راب  ریز  منکیم و  تدابع  وت  يارب  لاس  رازه  دنچ  هدجـس  ياج  هب  تفگ : سیلبا 
هچنآ میراذگاو . وا  هب  ار  راک  دیاب  دـمهفیم ، ام  زا  رتهب  یـسک  رگا  دوبیم . میلـست  شدوخ  زا  رتهب  ربارب  رد  دـیاب  دوبن . نینچ  هک  یتروص 

دشن . میلست  درکن و  عضاوت  دوخ  زا  رترب  ربارب  رد  هک  دوب  نیا  دز ، نیمز  ار  ناطیش 
لاس رازه  نیدنچ  مدآ ، رب  هدجس  ياج  هب  نم  تفگ : ادخ  هب  درکن . هدجس  ناطیش  اما  دندرک ، هدجس  همه  هکئالم  دوب . رترب  مدآ  ترضح 
نم هک  روـط  نآ  دـیاب  نم  تداـبع  ُدـیرت ؛ ُتیح  ْنِم  ـال  ُدـیُرا  ُْثیَح  ْنِم  یتَداـبِع  : » داد باوـج  وا  هب  اـبیز  هچ  دـنوادخ  دـنکیم و  تداـبع 

«. یهاوخیم وت  هک  روط  نآ  هن  دشاب ، مهاوخیم 
زامن رادـقم  نیا  ام  هک  تسا  شوخ  ناـشلد  دـنانینچ . مه  دارفا  یخرب  یتسه . تلد  شهاوخ  لاـبند  هب  یـشاب ، تسرپسفن  یهاوخیم  وت 

وت هب  نم  ار  هچنآ  دیوگیم : ادخ  دیاهدرک ! یضار  مه  ار  ادخ  ایآ  اما  میاهتفگ . رکذ  ردقنیا  میاهدناوخ . اروشاع  ترایز  میاهدناوخ . بش 
. ربب رتکد  هب  ار  وا  راذگب و  رانک  ار  اعد  رکذ و  تسا ، رامیب  امش  هچب  نآلا  هدب . شوگ  میوگیم ،

یسانشهفیظو

مه نم  دوب . هدیباوخ  رتسب  رد  رامیب و  مرـسمه  دومرفیم : لقن  ناشیا  لوق  زا  راصنا  داوج  دمحم  خیـش  هللا  تیآ  موحرم  نادرگاش  زا  یکی 
. هدب بآ  نم  هب  تفگ : ممناخ  هک  دوب  لاح  اعد و  جوا  رد  مدوب . هدرک  ادیپ  یبیجع  لاح  مدوب و  اعد  رکذ و  لوغشم 

تـسرپسفن تسرپلاح و  میـشاب  بظاوم  دیاب  ادخ ؟ ةدنب  ای  میلاح  ةدنب  تسیچ ؟ ام  ۀفیظو  مینیبب  دیاب  دوشیم . ناحتما  هاگنزب  رـس  ناسنا 
تداع يور  زا  اهنیا  هللا  ءاش  نا  دنناوخب . تعامج  هب  تقو و  لوا  زامن  هک  دـناهدرک  تداع  ینعی  دـناتسرپسفن . دارفا  يرایـسب  میـشابن .

. دهاوخیم هچ  ام  زا  ادخ  نآلا  مینیبب  دیاب  دشاب . ادخ  نامرف  ساسا  رب  هکلب  دشابن ،
یلو دـناوخب ، تقو  لوا  زامن  دـهاوخیم  وا  دربیمن . اذـغ  هب  تسد  سک  چـیه  دـیاین  اقآ  ات  دـناهدرک و  توعد  نامهیم  راطفا  يارب  یهاگ 

اذغ و ةرفس  رـس  ورب  لوا  دنرظتنم . رفن  دنچ  دیوگیم : وا  هب  دنوادخ  دنکیم . نوگنرـس  ار  وا  تسوا و  رـس  يالاب  مکـش  دنچ  ِهآ  دنادیمن 
. دنزب مه  هب  ادخ  يارب  ار  شمسر  تداع و  هک  تسا  یسک  تسرپادخ  تسین . یتسرپادخ  تسا ، یتسرپسفن  نیا  ناوخب . زامن  دعب 

هچ ادـخ  دـید  دـیاب  متفگ : دروخیم . مه  هب  لاح  مرـسمه ، هب  نداد  بآ  لابند  مورب  رگا  مدوب . ملاح  جوا  رد  دومرفیم : يراـصنا  موحرم 
. تسا یهلا  ناحتما  نیا  دهاوخیم .

هچب نیا  دوریم . زامن  رس  دنکیم و  اهر  ار  هچب  ردام ، مهاوخیم . اذغ  نم  دنزیم  داد  تسا . هدمآ  هنسرگ  هتسخ و  هسردم  زا  هچب  یهاگ 
. دروخیم ار  وا  ياهزامن 

مه هب  متداـع  مهدـب ، ماـجنا  دـهاوخیم  ادـخ  هک  يراـک  رگا  مییوـگب  هکنیا  هن  درک . لـمع  هفیظو  ساـسا  رب  تخانـش و  ار  هـفیظو  دـیاب 
اپ تشپ  ار  ادـخ  ناـمرف  مینکیم ، ار  ادـخ  تداـبع  میراد  هکنیا  لاـیخ  هب  میـشابن . تسرپسفن  تسرپتداـع و  میـشاب  بظاوم  دروخیم .

. مینزن

ناطیش ۀندرگ 

: تفگ ناطیـش  ار . تدوخ  فرح  اـی  ینکیم ، لوبق  ارم  فرح  وت  دومرف : وا  هب  ادـخ  دوب . یتـسرپ  سفن  دز ، نیمز  هب  ار  ناطیـش  هک  يزیچ 
نک . مدآ  هب  هدجس  کی  طقف  مهاوخیمن ، لاس  رازه  دنچ  تدابع  نم  منکیمن . لوبق  نم  تفگ : مه  ادخ  ار . مدوخ  فرح 

ۀمه مرادـن ، یفرح  نم  دوـمرف : دـنوادخ  ددرگرب . دـنک و  هبوـت  ناطیـش  هک  درک  تطاـسو  (ع ) حوـن ترـضح  هک  تـسا  هدـمآ  خـیرات  رد 
هدجـس مدآ  ترـضح  ربق  هب  دورب و  هک  تسا  نیا  وا  ۀـبوت  طـقف  َُهل ؛ َدُجْـسَیَف  َمَدآ  َْربَق  َِیتأَـی  ْنَا  ُهََتبَْوت  َّنَا  . » مریگیم ملق  ار  وا  لـبق  ياـهراک 

هب نم  اما  ًاتِّیَم ؛ َُهل  ُدُجْسَا  ًاّیَح  َُهل  ْدُجْسَا  َْمل  اَنَا  اّمَا  : » تفگ درک و  یلمأت  مه  ناطیش  تفگ . ناطیـش  هب  ار  بلطم  نیا  (ع ) حون ترـضح  دنک ».
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نیمه وا  هندرگ  ناطیش و  تب  تفرن . راب  ریز  منک »!؟ هدجـس  وا  هب  تسا  هدرم  هک  نونکا  مدرکن ، هدجـس  شدوخ  هب  دوب  هدنز  هک  یماگنه 
. تسا

یهلا قالخا  هب  قلخت 

توالت تسه ، بش  زامن  بوخ ، قالخا  رد  ینعی  تسا . بیجع  یلیخ  نسحلا » نسحا  . » تسه مه  اهیبوخ  همه  دـمآ ، بوخ  ِقالخا  رگا 
. تسه اهریخ  همه  اعد و  رکذ و  نآرق ،

ینعی ادـخ ، هب  برق  تفگ . تدابع  نآ  هب  ناوتب  ات  دـشاب  هللا  یلا  ۀـبرق  دـیاب  تدابع  ینعی  تسا . هللا  یلا  برقت  ام ، تادابع  تحـص  ساسا 
مه ام  تسا ، هدنـشخب  دنوادخ  میوش . کیدزن  دنوادخ  هب  تافـص  رظن  زا  ینعی  تسا . يونعم  برق  کی  برق  نیا  ادخ . هب  ندـش  کیدزن 

تافـص رهظم  دنوادخ  میـشاب . تواخـس  اب  مه  ام  تسا ، داوج  دنوادخ  مینک . تشذگ  مه  ام  تسا ، تشذـگ  لها  ادـخ  میـشاب . هدنـشخب 
قالخا هب  قلخت  تادابع ، ۀمه  دصقم  نیاربانب ، دـنک . ادـیپ  یلجت  ام  رد  ادـخ  تافـص  ینعی  برق  میـشاب . نینچنیا  مه  ام  تسا ، هدیدنـسپ 

. تسا یهلا 

یقالخاشوخ شاداپ 

: دندومرف (ع ) قداص ماما 
رادهدـنز بش  رادهزور و  ناـسنا  ۀـجرد  هب  ار  شبحاـص  قلخ  نسح  هک  یتـسار  هب  ِِمئاـقلا ؛ ِِمئاّـصلا  َۀَـجَرَد  ِِهبِحاـِصب  ُغـُْلبَی  ِقـْلُخلا  َنْسُح  َّنِا 

دناسریم .
نارادهزور و ۀـجرد  هبترم و  هب  اـت  دـینک  هداـیپ  دوـخ  رد  ار  بوـخ  تافـص  قـالخا و  دـینک . هتـسخ  تداـبع  رد  ار  ناـتدوخ  تسین  مزـال 

دریگیم هزور  زور  ره  دنکیم ، تدابع  حبص  ات  هک  دنهدیم  ار  یـسک  باوث  قالخاشوخ  مدآ  هب  دیـسرب . نارادهدنزبش  نارازگزامن و 
: دندومرف (ع ) قداص ماما  تسا . دربن  لوغشم  داهج  نادیم  رد  و 

دنوادخ یتسار  هب  ُحورَی ؛ ِْهیَلَع و  وُدْغَی  ِهللا  ِلیبس  یف  َدِهاجُملا  یطُعی  امَک  ِْقلُخلا  ِنْسُح  یلَع  ِباوَّثلا  َنِم  َْدبَْعلا  یطُْعَیل  یلاعت  َكَرابت و  َهللا  َّنِا 
. دنک داهج  ادخ  هار  رد  ماش  حبص و  ره  هک  تسا  یسک  باوث  دننام  دهدیم ، هدنب  هب  قلخ  نسح  رب  هک  ار  یباوث  یلاعت  كرابت و 

ناتلامعا ۀمان  رد  ار  تابحتـسم  مامت  باوث  عامتجا ، مدرم و  اب  وکین  ياهترـشاعم  اب  و  ناتـسود ، ردام ، ردپ ، هداوناخ ، اب  بوخ  دروخرب  اب 
. دنسیونیم

: تسا هدش  لقن  نینچ  (ص ) مرکا یبن  زا  رگید  تیاور  رد 
دنلب تاجرد  هب  شقلخ  نسح  اب  هدنب  نامگیب  ِةَدابِْعلا ؛ ُفیعََـضل  ُهَّنِا  َو  ِلِزانَملا  َفَرَـش  َو  ِةَرِخآلا  ِتاجَرَد  َمیظَع  ِهِْقلُخ  ِنْسُِحب  ُُغْلبََیل  َْدبَْعلا  َّنِا 

. دشاب فیعض  تدابع  رد  دنچ  ره  دوشیم ، لیان  ترخآ  فیرش  لزانم  و 
لها دایز  دنچ  ره  تسا . قالخاشوخ  هک  تسا  یـسک  يارب  ترخآ  تفارـش  اب  ياهلزنم  دنلب و  تاجرد  میاهدرک . مگ  ار  اعد  خاروس  ام 

. تسا تشذگ  اب  تبحم و  تفطالم و  لها  میالم ، مرن ، ضوع  رد  یلو  دراد ، مک  يرهاظ  ياهتدابع  تسین و  تابحتسم 

یقالخاشوخ تذل 

یگدـنز دـهاوخب  دـشاب و  هتـشادن  ترخآ  هب  مه  يداـقتعا  یـسک  رگا  ضرف  هب  تسا . ترخآ  تشهب  مه  اـیند و  تشهب  مه  قـلخ ، نسح 
زا هک  یماگنه  ناشفیرـش  رمع  ياهزور  نیرخآ  رد  (ع ) نینمؤملاریما تسا . قلخ  نسح  نآ  دـیلک  دـشاب ، شخب  تذـل  نیریـش و  شیاـیند 

: دندومرف ناشظعاوم  زا  یخرب  رد  دندوب ، رتسب  رد  مجلم  نبا  تبرض 
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. تسین قلخ  نسح  زا  رتذیذل  يزیچ  یگدنز  رد  ِقلُخلا ؛ ِنْسُح  ْنِم  ُّذلَا  َْشیَع  الَو 
لوپ و ددرگیم . یشوخ  لابند  هب  ًاتاذ  رشب  میـشاب . هتـشاد  بوخ  قالخا  دیاب  ترخآ ، رد  مه  میـشاب و  شوخ  ایند  رد  مه  میهاوخیم  رگا 
زا رتـالاب  یتذـل  دـندومرف : ماـما  دـشاب . تحار  دربـب ، تذـل  دـنک ، فـیک  دـهاوخیم  دـهاوخیم . شدوـخ  یـشوخ  يارب  ار  لزنم  ماـقم و 

. دناهدیشچ ار  نآ  معط  ناشدوخ  دننکیم . نایب  ار  اهتیعقاو  ام  ناماما  تسین . یقالخاشوخ 
تیمیمـص افـص و  حلـص و  نآ  رد  هک  ياهداوناخ  تسا ! شخب  تذل  ردـقچ  دـنراد ، تسود  ار  رگیدـمه  دـنانابرهم ، مه  اب  رفن  ود  یتقو 

ناسنا نایفارطا  ردقچ  تسین . یقالخاشوخ  زا  رتالاب  یتذل  چیه  تساراوگ . شخبمارآ و  ردقچ  تسا ، مکاح  تبحم  رهم و  تسا ، مکاح 
! دنکیم فیک  شدوخ  تفاطل  شمارآ و  زا  ردقچ  دنربیم ! تذل  وا  یقالخاشوخ  زا 

ابیز يوخ  قلخ و  ۀبذاج 

، قالخاشوخ کشزپ  کی  قالخاشوخ ، بساک  کی  قالخاشوخ ، ملعم  کی  قالخاشوخ ، یناحور  کـی  قـالخاشوخ ، ردـپ  کـی 
زا ردـقچ  دـنکیم . تسرد  دوخ  يارب  یماح  تسود و  ردـقچ  دـنکیم . بلج  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  ردـقچ  قـالخاشوخ ، يرادا  کـی 

. دنربیم تذل  وا  اب  ترشاعم 
لتقلا بجاو  دـنک ، تناها  (ع ) ماما هب  یـسک  رگا  یهقف  رظن  زا  درک . تناها  هب  عورـش  دیـسر و  (ع ) نسح ماـما  تمدـخ  هب  یماـش  درم  نآ 
دندرک مسبت  مالس و  دندمآ . وا  فرط  هب  (ع ) ماما دش ، مامت  وا  ياهتناها  یتقو  دندادن . ار  وا  خساپ  دندرک و  توکس  ترـضح  اما  تسا .

دندومرف : و 
ار وت  يوش ، دونـشخ  یهاوخیم  رگا  تسا . هدـش  هبتـشم  امـش  رب  رما  دـیاش  دـیتسه . بیرغ  رهـش  نیا  رد  امـش  منکیم  نامگ  درم ، ریپ  يا 

یهاوخیم رگا  مینکیم . ییامنهار  ار  وت  یهاوخیم ، ییاـمنهار  رگا  مینکیم . اـطع  وت  هب  ینک ، تساوخرد  يزیچ  رگا  مینکیم . دونـشخ 
، یجاتحم رگا  میهدیم . سابل  وت  هب  يرادن ، سابل  رگا  میهدیم . اذغ  وت  هب  ياهنسرگ ، رگا  مینکیم . لمح  ار  تراب  مینک ، لمح  ار  تراب 
ام يوس  هب  ار  تدوخ  ۀـلحار  داز و  رگا  مینکیم . هدروآ  رب  يراد ، یتجاح  رگا  میهدیم . اج  وت  هب  يرادـن  اج  رگا  مینکیم . زاینیب  ار  وت 

لام دایز و  ییوربآ  عیـسو و  یلحم  ام  نوچ  تسا ؛ رتهب  یـشاب  ام  نامهیم  يدرگرب  ترهـش  هب  یهاوخیم  هک  یناـمز  اـت  یهدـب و  تکرح 
. میراد رایسب 

يور رد  ادخ  ۀـفیلخ  وت  هک  مهدیم  تداهـش  تفگ : تسیرگ و  دـید ، ار  تبحم  رهم و  فطل و  تشذـگ و  همه  نیا  یتقو  یماش  درم  نآ 
تفگ : دعب  دهدب . رارق  اجک  رد  شتلاسر  هک  دنادیم  رتهب  دنوادخ  ینیمز و 

دیدوب ادخ  قلخ  نیرتضوغبم  نم  دزن  رد  تردپ  وت و  نیا  زا  شیپ  ََّیِلا ؛ ِهللا  ِْقلَخ  ُّبَحَا  َْتنَا  َنآلا  َو  ََّیِلا  ِهللا  ِْقلَخ  ُضَْغبَا  َكوبَا  َو  َْتنَا  َْتنُک 
. یتسه ادخ  قلخ  نیرتبوبحم  نم  دزن  وت  نآلا  و 

یکی دوب و  ترـضح  نامهیم  ددرگرب ، شدوخ  راید  هب  تساوخیم  هک  ینامز  ات  داد و  تکرح  ماـما  يوس  هب  ار  دوخ  هلحار  نآ  زا  سپ  و 
دش . تیبلها : ناتسود  زا 

سوفن يایحا 
کی زا  یقالخا ، تکرح  کـی  اـب  ماـما  تسین . روصت  لـباق  ماـما  ریغ  يارب  يدروخرب  نینچنیا  دـندوب . یهلا  قلُخ  رهظم  اـم  ناـماما  ًاـعقاو 

دشاب . تیبلها : يارب  غلبم  کی  ماش  رد  دناوتیم  شدوخ  نیا  دنتخاس . یعقاو  تسود  کی  تیبلها  نمشد 
تسا . هدرک  هدنز  ار  مدرم  ۀمه  ییوگ  هک  تسا  نانچ  دنک ، هدنز  ار  یناسنا  سک  ره  ًاعیمَج ؛ َساَّنلا  اَیْحَا  امَّنَاَکَف  اهایْحَا  ْنَم  َو 

یلیخ نیا  دوشیم . ایحا  سوفن  ردقچ  تسا . هدیباوخ  نآ  رد  ریخ  ردقچ  هک  دینیبیم  دشاب ، هتـشاد  ردـص  هعـس  لمحت و  یمک  رگا  ناسنا 
نم لد  رد  دارفا  نیرتبوبحم  نیرتزیزع و  نآلا  دیدوب و  امـش  مرظن  رد  دارفا  نیرتنمـشد  مدـمآ  هنیدـم  هب  یتقو  نم  تفگ : هک  تسا  مهم 
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. تسا بوخ  دروخرب  کی  هدیدنسپ و  قالخا  کی  ۀجیتن  نیا  دییامش .

نورد حالصا 

ۀیام نورد  رگا  دـیازفیب . شراتفر  قالخا و  ياهییابیز  اهیکین و  رب  زور  هب  زور  دزروب و  مامتها  یقـالخا  لـئاضف  بسک  رد  دـیاب  ناـسنا 
نارگید هک  مینک  رکف  نیا  هب  طـقف  میـشاب و  عناـق  نارگید  فیرعت  هب  دـیابن  اـم  دوشیم . تسرد  زیچ  همه  دوـش ، حالـصا  ناـسنا  یقـالخا 

دـشر هب  ار  وا  دشخبیم و  عفن  ناسنا  هب  نیا  تخیر . نوریب  ار  یقالخا  لئاذر  درک . حالـصا  ار  نورد  دیاب  دننکیم . تواضق  هچ  ام  ةرابرد 
. دنک رکف  اهتیعقاو  يور  دریگب و  رظن  رد  ار  تیعقاو  دیاب  ناسنا  نانآ . تواضق  مدرم و  فرح  هن  دناسریم ، لامک  و 

تیعقاو رادم  رب 

عون رد  (ع ) ماما مالک  بطاـخم  عمتـسم و  دـنراد . ییاـبیز  نانخـس  شنادرگاـش ، نیرتهتـسجرب  زا  یکی  ماـشه ، هب  باـطخ  (ع ) متفه ماـما 
دندومرف : (ص ) ادخ ربمایپ  دراد . تیلخدم  نآ  يدنلب  و  نانخس ،

نخـس نانآ  اب  مدرم  ياهلقع  ةزادـنا  هب  هک  میدـش  هداد  نامرف  ایبنا  هورگ  ام  ْمِِهلوُقُع ؛ ِرْدَـق  یلَع  َساّنلا  َمِّلَُکن  ْنَا  اـنِْرُما  ِءاـیبنَالا  َرِـشاعَم  اـّنِا 
. مییوگب

وت راک  كالم  دـنیامرفیم : ماـشه  هب  ناـیب  نیا  رد  (ع ) ماـما تسا . يدـنلب  مهف  ياراد  و  همئا : گرزب  باحـصا  زا  یکی  مکح  نب  ماـشه  و 
دشاب . اهتیعقاو 

َلاق َو  ٌةَُؤلُؤل  َكِدَـی  یف  َناک  َْولَو  ٌةَزْوَج  اهَّنَا  ُمَْلعَت  َْتنَا  َو  َکُعَْفنَی  َناک  ام  ٌةَُؤلُْؤل  َكِدَـی  ِیف  ُساّنلا  َلاق  َو  ٌةَزْوَج  َكِدَـی  ِیف  َناـک  َول  ُماـشِه  اـی 
ؤلؤل کی  وت  تسد  رد  دـنیوگب : مدرم  دـشاب و  ییودرگ  وت  تسد  رد  رگا  ماشه ، يا  ٌةُؤلُؤل ؛ اهَّنَا  ُمَْلعَت  َْتنَا  َو  َكَّرَـض  ام  ٌةَزْوَج  اهَّنإ  ساـّنلا 
مدرم دـشاب و  ؤلؤل  کی  وت  تسد  رد  رگا  و  تسا . ودرگ  کی  طقف  نآ  ینادیم  وت  هک  یتروص  رد  دـشخبیمن ، يدوس  وت  لاـح  هب  تسا ،

. درادن وت  لاح  هب  يررض  تسا ، ؤلؤل  کی  نآ  هک  ینادیم  تدوخ  وت  و  تسا ، ودرگ  کی  نآ  دنیوگب 
یگرزب هابتـشا  نیا  میریذپیم و  تیعقاو  کی  ناونع  هب  ار  نآ  دنیوگیم و  هچ  مدرم  مینیبب  میرظتنم  مینکیم ، هاگن  مدرم  نهد  هب  ام  ِرتشیب 

تسا .
امـش دنیوگب : مدرم  ۀمه  رگا  و  يوشیمن . مهفن  نآ  فرح  اب  یتسین ، مهفن  امـش  هک  یلاح  رد  یتسه ، مهفن  وت  دیوگب  امـش  هب  یـسک  رگا 

. دوشیمن ضوع  تایعقاو  مدرم  فرح  اب  موشیمن . ملاع  مدرم  فرح  اب  مشابن . ملاع  نم  یتسه و  ملاع 
ار تیعقاو  اهتمهت  نیا  یلو  دـندز ، ترـضح  نآ  هب  ار  اهتمهت  نیرتـالاب  تسا . نونجم  رحاـس و  باّذـک و  دـنتفگن  ادـخ  ربماـیپ  هب  رگم 

. دنکیمن درکن و  ضوع 

تیبلها بئاصم 

، تسا مهم  تیـصخش  یتقو  اههجنکـش . اهنادـنز ، اهتمهت ، تسا ؛ هدیـسر  تیب : لـها  هب  اـهنآ  نیرتتخـس  هکنیا  زج  تسین  یتبیـصم 
هکنیا هب  دـسر  هچ  تساهتناها ، نیرتگرزب  ناماما : یهلا و  نادرم  هب  یمارتحایب  تسا . گرزب  رایـسب  وا  هب  مه  تناـها  نیرتکـچوک 

. دننکب یتسه  ملاع  تیصخش  نیرتگرزب  هب  ار  اهتناها  نیرتگرزب 
رد (ع ) رقاب ماما  دوش . ناسآ  نانآ  نایعیـش  رب  بئاصم  هک  تسا  نیا  تسا ، هدـش  دراو  تیب : لها  رب  هک  ییاهتبیـصم  نیا  دـعب  کی  دـیاش 

دندومرف : هرابنیا 
هب رگا  ُّطَق ؛ ِِهْلثِِمب  اُوباُصی  َْمل  َِقئالَخلا  َّنِاَـف  (ص ) هللا ِلوُسَِرب  َکـَباصُم  ْرُکْذاَـف  َكِدـْلُو  ِیف  َْوا  َکـِلام  ِیف  َْوا  َکِـسْفَن  ِیف  ٍۀَبیـصُِمب  َْتبُِـصا  ْنِا 

قالخا www.Ghaemiyeh.comییابیز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 124زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


وا دـننامه  تاقولخم  زا  سکچـیه  اریز  روآ ؛ دای  ار  (ص ) ادـخ لوسر  تبیـصم  يدـش ، راتفرگ  تدـنزرف  ای  تلام  اـی  تناـج  رد  یتبیـصم 
. دیدن تبیصم 

دندومرف : مه  ربمایپ  یمارگ  دوجو  دوخ 
رب تبیصم  نآ  ات  دروآ  دای  هب  ارم  تبیصم  دش ، گرزب  شتبیصم  سکره  ِْهیَلَع ؛ ُنوُهَتَس  اهَّنِاَف  ِیب  ُهَتَبیـصُم  ْرُکْذَْیلَف  ٌۀَبیـصُم  ُهَْدنِع  ْتَمُظَع  ْنَم 

. دوش ناسآ  لهس و  وا 
تلاجخ دـیاب  ام  تسا . چـیه  دـش ، دراو  البرک  رد  شتیبلها  نیـسح و  ماما  و  (س ) ارهز ترـضح  هب  هک  یبئاـصم  ربارب  رد  بئاـصم  ۀـمه 

. میراد لکشم  ای  میاهدید ، تبیصم  مییوگب  هک  میشکب 

قلخ نسح  ۀبذاج 

تبحم بلج  قلخ  نسح  تسا . قلخ  نسح  دوشیم ، دراو  نارگید  بولق  رد  ناسنا  تبحم  دنکیم و  داجیا  تیبوبحم  هک  یلماوع  زا  یکی 
: دندومرف (ع ) نینمؤملاریما دنکیم .

تفلا سنا و  وا  اـب  نارگید  و  دـندایز . شناتـسود  تسوـکین ، شقـالخا  هک  یـسک  ِهـِب ؛ ُسوـُُفنلا  ِتِـسَنآ  َو  ُهوُّبِحَم  َُرثَـک  ُهـُْقلُخ  َنُـسَح  ْنَـم 
. دنریگیم

شبذج همه  قالخاشوخ ، یناحور  کی  دنوشیم . دایز  شیاهيرتشم  قالخاشوخ  بساک  کی  دـناقلخشوخ . ياهمدآ  لابند  هب  همه 
دنریگیم سنا  وا  اب  دنوشیم و  دایز  شناتسود  دشاب ، قالخاشوخ  هک  یسک  تسا . دابآ  دناوخیم ، زامن  نآ  رد  هک  يدجسم  دنوشیم .

. دننکیم شمارآ  ساسحا  و 

یگناگی تقافر و 

. دیشاب تسود  قیفر و  دوخ  نادنزرف  رسمه و  هداوناخ ، اب  هللا  ءاش  نا 
اب اهملعم  دنـشاب . تسود  ناـشیاههچب  اـب  اـهردام  ردـپ و  هک  دـندرکیم  شرافـس  رایـسب  دـنک ! تمحر  ار  ینیدـلاءاهب  هللا  تیآ  دـنوادخ 

دنناوـتیمن اـهمناخ  زا  يرایـسب  تـسا . زاـسراک  مـهم و  تقاـفر  رهوـش  نز و  کـی  يارب  زیچ  ره  زا  شیب  دنــشاب . تـسود  ناـشنادرگاش 
. تسا دب  رایسب  نیا  و  دنیوگب . ناشمناخ  هب  ار  ناشلد  فرح  دنناوتیمن  نایاقآ  زا  يرایسب  دنیوگب . ناشنارهوش  هب  ار  ناشیاههدقع 

ياعد رد  هک  دنوادخ  ياهمسا  زا  مسا  نیرخآ  تسیک ؟ رتقیفر  ادخ  زا  قیفر .» ای  : » تفگ تسیچ ؟ ادـخ  مظع  مسا  دندیـسرپ : یلد  لها  زا 
. تسا قیفش » ای  قیفر و  ای  ، » میناوخیم لولشم 

یقاب یگدنز  رد  یلکـشم  يدش ، قیفر  ادخ  قلخ  هداوناخ و  اب  رگا  دش . دهاوخ  لح  امـش  تالکـشم  ۀمه  يدـش ، قیفر  ادـخ  اب  رگا  ینعی 
. ندش هناگی  ینعی  تقافر  دیوشیم . هناگی  مه  اب  نوچ  دنام . دهاوخن 

یمرن تمیالم و 

نیا دراد . ناشتـسود  دوشیم . لیامتم  اهنآ  هب  ًاترطف  ناسنا  دـنریگیمن . تخـس  دـنانابرهم ، تفطالم و  اـب  دـنامیالم ، مرن و  هک  یناـسک 
: دندومرف (ع ) نینمؤملاریما تسا . هداد  رارق  ناسنا  داهن  رد  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ 

. تسا بجاو  وا  اب  یتسود  تبحم و  تسا ، میالم  مرن و  نتفگ  نخس  رد  هک  یسک  ُُهتَّبَُحم ؛ ْتَبَجَو  ُُهتَِملَک  َْتنال  ْنَم 
دیاش دتفایم . امـش  لد  رد  وا  تبحم  دیوشیم . بذج  وا  فرط  هب  ًارهق  دیدید ، میالم  مرن و  بساک  کی  میالم ، مرن و  یناحور  کی  رگا 

تسا . ناسنا  تایتاذ  زا  نیا  دنکیم . ادیپ  شیارگ  وا  هب  ًارهق  ناسنا  ینعی  دشاب . ینیوکت  يرهق و  بوجو  نیا 
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! دیامرفب تیانع  هنسح  قالخا  نامیا و  ام  ۀمه  هب  دنوادخ 

مجنپ هسلج 

هراشا

ِنْسُح َو  ِءاخَّسلِاب  ینیصُوی  یبَا  َلاَز  ام  َو  ًاّیِخَس  ّاِلا  ًاّیبن  ُهللا  َثََعب  ام  َو  َۀَّنَجلا  ُُهلِخُْدی  یّتَح  ُْهنَع  ُهللا  یَّلَخَتَی  ِهللا ال  ِفَنَک  ِیف  ِْقلُخلا  ُنَسَحلا  ُّیِخَّسلا 
دراو ار  وا  ات  دـنکیم  تیامح  وا  زا  هراومه  دـنوادخ  تسا . دـنوادخ  تیامح  رد  قالخاشوخ  تواخـس و  اـب  ناـسنا  یـضَم ؛ یّتَح  ِْقلُخلا 

ات دومرفیم  هیـصوت  قلخ  نسح  تواخـس و  هب  ارم  هراومه  مردپ  و  دوب . تواخـس  اب  هکنیا  زج  دشن ، ثوعبم  يربمایپ  چیه  و  دنک . تشهب 
. دومرف لاحترا  هکنیا 

اعد نیرترب 

نآرق توـالت  زا  رتـمک  ار  تاولـص  رکذ  دـندومرفیم : دنتـشاد . یـصاخ  تیاـنع  تاولـص  رکذ  هب  ینیدـلاءاهب  هللا  تیآ  ترـضح  موـحرم 
نآرق ثلث  هللا » وه  لـق   » تسا و نآرق  ةدـیکچ  دـمح  نوچ  میناوخیم . هللا » وه  لـق   » هس دـمح و  کـی  تاوما  يارب  ًـالومعم  اـم  منادیمن .

. تسا
. تسا تایاور  قباـطم  ناـشیا  شیاـمرف  نیا  منکیم . هیدـه  تاوما  يارب  تاولـص  هللا » وه  لـق   » دـمح و ياـج  هب  نم  دـندومرفیم : ناـشیا 
هک هدش  لقن  (ع ) اضر ماما  زا  نینچمه  تسا . نآرق  توالت  زا  رتمهم  ادخ ، نامرف  زا  تعاطا  و  ِْهیَلَع .» اّولَـص  : » تسا نآرق  روتـسد  تاولص 

: دندومرف
دمحم لآ  دمحم و  رب  تاولـص  اعد  نیرترب  َْتبَبْحَا ؛ امیف  َکِسْفَِنل  ُءاعُّدـلا  َُّمث  ِناوخِإلل  ُءاعُّدـلا  َُّمث  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُةالَّصلا  ِءاعُّدـلا  ُلَْضفَا 

. يراد تسود  هک  هچنآ  رد  دوخ ، يارب  اعد  هاگنآ  ینید و  ناردارب  يارب  اعد  نآ  سپ  تسا و 
، تشاد دوجو  ییاعد  نآ  زا  رتهب  رگا  دـناهدرک . یفرعم  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  تاولـص  ار  اعد  نیرتهب  نیرتتلیـضف و  اب  (ع ) اـضر ماـما 

: دندومرف زین  و  دندرکیم . یفرعم  ار  نآ  ترضح 
دنوادـخ نوچ  نآرق ؛ تئارق  زا  تسا  رترب  اعد  ْمُُکئاعُد ؛ َول ال  ّیبَر  ْمُِکب  اُؤَبْعَی  ام  ُْلق  َلاق : َّلجوَّزَع  َهللا  َّنَاـِل  ِنآرُْقلا  ِةَءارَق  ْنِم  ُلَْـضفَا  ُءاعُّدـلَا 

. تسین لئاق  یجرا  امش  يارب  راگدرورپ  دشابن ، امش  ياعد  رگا  وگب  : » دیامرفیم لجوزع 
. دیباییمن دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص  زا  رتدیفم  رترصتخم و  رت ، عماج  ییاعد  امش 

نامیا يرترب 

هدوب نیا  يارب  تسا . هدوب  قالخا  ياهيراوگرزب  مراکم و  جیورت  يارب  مالسا  ربمایپ  تثعب  ًالصا  تسا . روما  ۀمه  سأر  رد  بوخ  قالخا 
دربب . نایاپ  هب  دناسرب و  لامک  هب  رشب  رد  ار  یناسنا  هدوتس و  تافص  همیرک و  قالخا  هک 

ناسنا ینالف  مییوگب  میناوتیمن  ام  تسا . ریذـپان  ییادـج  نید  زا  قلخ  نسح  تسا . هتـساخرب  نید  ناج  قمع و  زا  هک  تسا  يزیچ  قالخا 
هب نیدـتم  ار  وا  ناوتیمن  درادـن ، قالخا  رگا  تسا . هابتـشا  فرح  کی  نیا  تسین . قالخاشوخ  ای  تسا ، قالخادـب  طقف  تسا ، ینیدـتم 

نـسح تسا ، هدش  هتخانـش  نامیا  يرترب  رایعم  ناونع  هب  هچنآ  تسین . بحتـسم  ياهتدابع  هزور و  زامن و  هب  نامیا  نید و  دروآ . باسح 
: دندومرف (ع ) نینمؤملاریما هکنانچ  تسا . قلخ 

. تسا رتلماک  شنامیا  تسا ، رتوکین  شقالخا  هکنآ  ًاقالخَا ؛ ْمُُکنَسْحَا  ًانامیِإ  ْمُُکلَمْکَا 
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تسا نید  نتم  رد  هکلب  درک ، ادج  نید  زا  ار  نآ  ناوتیمن  تسا و  دارفا  رد  نامیا  نازیم  تخانـش  هصخاش  نیرتمهم  قلخ  نسح  نیاربانب ،
: دندومرف (ع ) قداص ماما  تسا . بوخ  قالخا  جورم  نید  يریبعت  هب  و 

. تسا نید  زا  قلخ  نسح  ِنیّدلا ؛ َنِم  ِْقلُخلا  ُنْسُح 
دناهدرمش : نید  نیرترب  نیرتهب و  ار  قلخ  نسح  رتدنلب ، يریبعت  رد  (ع ) نینمؤملاریما و 

. تسا يرادنید  رتهب  یقالخاشوخ  ِنیّدلا ؛ ُلَْضفَا  ِْقلُخلا  ُنْسُح 

ادخ يایلوا  تعیبط 

هتـشرس نانآ  تعیبط  رد  قلخ  نسح  تواخـس و  ًالـصا  تسا . تواخـس  قلخ و  نسح  یهلا ، يایلوا  ناربماـیپ و  مهم  ياـهیگژیو  زا  یکی 
: دندومرف (ص ) ادخ ربمایپ  تسا . هدوب  نیمه  رد  نانآ  تلاسر  نانآ و  تیقفوم  زمر  تفرشیپ و  ساسا  نوچ  تسا . هدش 
. دشن هتشرس  قلخ  نسح  تواخس و  رب  زج  ییادخ ، یلو  چیه  تعیبط  ِْقلُخلا ؛ ِنْسُح  َو  ِءاخَّسلا  یَلَع  ّاِلا  ِهللا  ُِّیلَو  َِلبُج  ام 

: دندومرف (ع ) رفعج نب  یسوم  ترضح  نینچمه 
ِنْسُح َو  ِءاخَّسلِاب  ینیصُوی  یبَا  َلاَز  ام  َو  ًاّیِخَس  ّاِلا  ًاّیبن  ُهللا  َثََعب  ام  َو  َۀَّنَجلا  ُُهلِخُْدی  یّتَح  ُْهنَع  ُهللا  یَّلَخَتَی  ِهللا ال  ِفَنَک  ِیف  ِْقلُخلا  ُنَسَحلا  ُّیِخَّسلا 
دراو ار  وا  ات  دـنکیم  تیامح  وا  زا  هراومه  دـنوادخ  تسا . دـنوادخ  تیامح  رد  قالخاشوخ  تواخـس و  اـب  ناـسنا  یـضَم ؛ یّتَح  ِْقلُخلا 

ات دومرفیم  هیـصوت  قلخ  نسح  تواخـس و  هب  ارم  هراومه  مردپ  و  دوب . تواخـس  اب  هکنیا  زج  دشن ، ثوعبم  يربمایپ  چیه  و  دنک . تشهب 
. دومرف لاحترا  هکنیا 

لمع داسف 

. تسا نآ  هب  هتـسباو  ناسنا  لامعا  ۀمه  داسف  حالـص و  نوچ  تخادرپ . نآ  هب  درک و  هاگن  مهم  ۀلأسم  کی  ناونع  هب  قالخا  ۀلأسم  هب  دیاب 
: دندومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسا  ربمایپ  زا  هکنانچ 

شیوخ يایبنا  زا  یخرب  هب  لجوزع  دـنوادخ  َلَسَْعلا ؛ ُّلَخلا  ُدِـسُْفی  اـمَک  َلَـمَْعلا  ُدِـسُْفی  ُءیِّیَّسلا  ُْقلُخلا  ِِهئاـیْبنَا  ِضَْعب  یِلا  َّلَـجَوَّزَع  ُهللا  یَحْوَا 
. دنکیم دساف  ار  لمع  مه  دب  قالخا  دنکیم ، دساف  ار  لسع  هکرس  هک  روطنامه  هک  دومرف  یحو 

، دوش هتخیر  لسع  رد  هکرس  هچنانچ  دربیم و  نیب  زا  یلک  روط  هب  ار  نآ  ینیریـش  توالح و  هکرـس  دشاب ، ناسنا  ماک  رد  لسع  معط  رگا 
لامعا ینیریش  توالح و  هک  دوب  بقارم  دیاب  نیاربانب ، دوشیم . هتفرگ  نآ  زا  تسا ، هداد  رارق  نآ  رد  ار  افش  دنوادخ  هک  لسع  تیـصاخ 

. مینکن لیاز  ار  دوخ  بوخ  لامعا  شاداپ  میربن و  نیب  زا  یقالخادب  یشرت  اب  ار  دوخ  کین 

نیبم ماما 

: تیبلها تاـیاور  هب  هعجارم  دومن . تیبرت  نآ  ساـسا  رب  ار  دوخ  تخانـش و  ار  نآ  فیرعت  دودـح و  دـیاب  قلخ ، نسح  هب  یباـیتسد  يارب 
لئاسم نیرتزیر  زا  یتح  تسا . هدـمآ  زیچ  همه  اـم  تاـیاور  رد  تسا . هدرک  نشور  نییبت و  اـم  يارب  ار  قلخ  نسح  ياـیاوز  داـعبا و  ماـمت 

. تسا نینچنیا  نآرق  هک  روطنامه  تسا . هدشن  راذگورف 
. تسا تبث  راکشآ  یباتک  رد  هکنیا  زج  درادن ، دوجو  یکشخ  رتچیه و  و  ٍنیبُم ؛ ٍباتِک  ِیف  ّاِلا  ٍِسبای  الَو  ٍبْطَر  الَو 

هک تسا  نیا  تسوا . رد  زیچ  همه  تسا و  نآرق  رهظم  هک  تسا ، نیبم » ماما  «، » نیبم باتک   » زا دارم  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  زا  یخرب  رد 
: دندومرف ربنم  زارف  رب  (ع ) نینمؤملاریما

زا دیسرپب . نم  زا  دیهدب ، تسد  زا  ارم  هکنآ  زا  شیپ  َنیرِخآلا ؛ َو  َنیلَّوَالا  َْملِع  ِنارُقلا  ِیف  َّنِاَف  ِنآرُْقلا  ِنَع  ینولَس  ینودِقْفَت  ْنَا  َْلبَق  ینُولَس 
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. تسا نآرق  رد  نیرخآ  نیلوا و  ملع  هک  دیسرپب  نآرق  زا  نم 

یقالخاشوخ ساسا 

ِنْـسُح ُّدَح  ام  : » دندیـسرپ دشاب  قلخ  نسح  ياراد  ات  دشاب  ناسنا  رد  دیاب  هک  یتایـصوصخ  قلخ و  نسح  دودـح  ةرابرد  (ع ) قداص ماما  زا 
: دندومرف ترضح  تسیچ »؟ قلخ  نسح  ةزادنا  دح و  ِْقلُخلا ؛

هزیکاپ ار  تراتفگ  یشاب ، وخمرن  نتورف و  تسا : نیا  قلخ  نسح  ةزادنا  دح و  ٍنَسَح ؛ ٍرِشِبب  َكاخَا  یْقَلت  َکَمالَک و  ُبیُطت  َو  َکَِبناج  ُنیَلت 
. ینک دروخرب  ییورهداشگ  اب  دوخ  ینید  ناردارب  اب  و  یشاب ، نخسشوخ  ینادرگب و 

ناـسنا رگا  ییورهداـشگ . راـتفگ و  رد  یگزیکاــپ  راــتفر ، رد  تمیــالم  ینتورف و  یمرن ، تـسا : زیچ  هـس  رد  یقلخشوـخ  ساــسا  ینعی 
مسبتم و شاشب و  ییور  اب  دوب و  زیمآ  مارتحا  دنـسپ و  دروم  هزیکاپ و  شراتفگ  درک و  راـتفر  یمرن  تمیـالم و  اـب  ینعی  دوب ، راـتفرشوخ 
زا قـالخاشوخ  ناـسنا  کـی  ناونع  هب  ار  وا  ناوتیم  تسا و  هتفاـی  تسد  قلخ  نسح  دـح  هب  درک ، دروخرب  نارگید  اـب  هداـشگ  ياهرهچ 

. درمش رب  (ع ) قداص ماما  بتکم  هاگدید 
ییوخمرن

. تسا ییوخمرن  ینتورف و  یقالخاشوخ ، ۀناگ  هس  دودح  نیرتیساسا  نیرتمهم و 
و تسا . ناسنا  حور  نورد و  رد  هک  تسا  یملح  زا  هتـساخرب  ییوخمرن  دناجازمینابـصع . نشخ و  دنت و  هک  دنتـسه  یناسک  نآ  ربارب  رد 

تسناد . یقالخادب  رهاظم  زا  یکی  ییوخمرن و  دض  ناوتیم  ار  يدنت  بضغ و  مشخ و 
. تفرگ ارف  ار  نآ  راهم  ياههار  درک و  هزرابم  بضغ  اب  تسخن  دیاب  میهدب ، شرورپ  نامدوخ  رد  ار  ییوخمرن  ۀیحور  میناوتب  هکنیا  يارب 

اهيدب دیلک 

رد هک  یتایاور  دناشنیم . تلذـم  كاخ  هب  ار  وا  دـهدیم و  داب  هب  ار  ناسنا  داینب  دوشن ، راهم  رگا  هک  تسا  یقالخا  لئاذر  زا  یکی  بضغ 
: دندومرف (ع ) قداص ماما  تسا . هدنهد  ناکت  رایسب  تسا ، هدمآ  بضغ  تمذم 

. تسا يدب  رش و  ره  دیلک  بضغ  مشخ و  ٍّرَش ؛ ِّلُک  ُحاتْفِم  ُبَضَغلا 
تسد دنک و  بضغ  هظحل  کی  رد  تسا  نکمم  ناسنا  تسا . يدنت  رایسب  ثیدح  تساهيدب ! ۀمه  دیلک  هک  يزیچ  تسیچ ؟ رتدب  نیا  زا 

دشاب . نامیشپ  رمع  رخآ  ات  هک  دنزب  يراک  هب 
هنوگچ ًاعقاو  دوب . هدش  رک  شمناخ  هک  دوب  هدز  شمناخ  شوگ  هب  یلیـس  نانچ  بضغ  تلاح  رد  دوب و  هدـش  ریگرد  شمناخ  اب  رفن  کی 
تروص هب  رمع  رخآ  ات  دـناوتیم  ایآ  دـنک ، ناربج  ادـخ  هک  ضرف  هب  تسا . لکـشم  اهراک  زا  یـضعب  ناربج  درک . ناربج  ار  نیا  ناوتیم 

. دشکن تلاجخ  دنک و  هاگن  شمناخ 

منهج هاگترپ  بل  رب 

. دوب هتشاد  ياههجو  مه  لیکو  نآ  دوب . هدرک  تیاکش  مه  مناخ  هتشاد . لکشم  شمناخ  اب  یلیکو  هک  دش  هتفگ  رابخا  رد  شیپ  لاس  دنچ 
رد هنرگو  دشاب . راتفرشوخ  شدوخ  ةداوناخ  اب  ناسنا  هک  تسا  نآ  مهم  دنرمـش . هناخ  رد  یلو  دنرذوبا ، ناملـس و  نوریب  رد  دارفا  یخرب 
مک شیاهيرتشم  ای  دـننک ، شرانکرب  راک  زا  تسا  نکمم  دـنک ، یقالخادـب  رگا  دـنکیم . ار  اهيرتشم  سیئر و  ۀـظحالم  هناخ  زا  نوریب 

رـسمه و اب  هناخ ، ةدودحم  رد  تسا . مهم  ناتـسدریز  اب  تسا . مهم  تسین ، همهاو  سرت و  هک  ییاهاج  رد  تسین . رایعم  یلیخ  نوریب  دوش .
. تسا هراک  هچ  ناسنا  دوشیم  مولعم  فیعض ، ياهمدآ  اهنز ، ریپ  اهدرمریپ ، مولظم ، ربارب  رد  نادنزرف ،
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هک یتلک  اب  دـنکیم . هبلغ  وا  رب  بضغ  دوشیم و  ینابـصع  هظحل  کی  دوشیم . موکحم  هاگداد  رد  راضحا و  هاگداد  هب  لیکو  ياقآ  نیا 
. دشکیم ار  شدوخ  مناخ و  یضاق و  تسا ، هتشاد  هارمه 

ادخ ربمایپ  هک  تسا  نیا  دریگیم . یکانرطخ  تامیمـصت  دوشیم و  لیاز  شلقع  دش ، هریچ  ناسنا  رب  بضغ  رگا  تسا . بضغ  ۀجیتن  نیا 
دندومرف :

. دش منهج  رب  فرشم  هکنیا  زج  درکن ، بضغ  سک  چیه  َمَّنَهَج ؛ یلَع  یفْشَا  ّاِلا  ٌدَحَا  َبِضَغ  ام 
. دنک طوقس  منهج  هت  هب  تسا  نکمم  کچوک ، تکرح  کی  اب  تسا . منهج  هاگترپ  بل  تسا ، هدرک  بضغ  هک  یناسنا 

اههنیک رگایحا 

: دندومرف (ع ) نینمؤملاریما دنکیم . هدنز  ار  هدش  شومارف  دش و  هنهک  هنیرید و  ياههنیک  تساهيدب . ۀمه  أشنم  بضغ 
. دروآیم شوج  هب  ار  ناسنا  نورد  رد  ناهنپ  ياههنیک  بضغ  مشخ و  ِدْقِْحلا ؛ َنِماوَکُریُثی  ُبَضَْغلَا 

یفالت اجکی  ار  همه  دزاسیم و  روهلعـش  هرابکی  هب  ار  ناسنا  دـنکیم و  هدـنز  ار  هلاس  یـس  ياههنیک  اـهاوعد و  تالکـشم و  بضغ  کـی 
. دتسرفیم منهج  رعق  هب  ار  ناسنا  اسب  هچ  دنکیم و 

اهلد شتآ 

: دندومرف (ع ) نینمؤملاریما هکنانچ  دوشیم . هتخورفا  لد  رد  هک  تسا  یشتآ  بضغ  مشخ و 
. تساهلد شتآ  مشخ  ُبُولُْقلا ؛ ُران  ُبَضَْغلَا 

ناربج ياهنایز  دوشن ، راهم  رگا  هک  تسا  یـشتآ  دـنازوسیم . دوخ  شتآ  هب  مه  ار  نارگید  تسا و  شتآ  رد  شدوخ  نیگمـشخ  ناـسنا 
. دنکیم طقاس  یتسه  زا  ار  ناسنا  اسب  هچ  دروآیم و  راب  هب  يریذپان 

رد میتشاد و  یبوخ  یگدـنز  درکیم . راک  تشاد  مه  يزرواشک  غاب و  هک  يدـنمتورث  رتکد  کـی  لزنم  رد  نم  رهوش  تفگیم : یمناـخ 
مرهوش دـنزیم . ادـص  ار  مرهوش  رود  زا  رتـکد  یعقوم  کـی  دوب . مرهوش  تسد  ریز  مه  وا  ياهنیـشام  زا  یکی  میدوـب . شیاـسآ  هاـفر و 

نیا و  دـنزیم . رتکد  شوگ  هب  تسد  اـب  دوشیم و  ینابـصع  مه  نم  رهوش  یهدیمن ؟ باوج  ارچ  دـیوگیم : يدـنت  اـب  دوشیمن . هجوتم 
قالط مه  نم  میداتفا . یگراچیب  يرد و  هب  رد  تمحز و  هب  ام  ۀـمه  درکن و  ادـیپ  يرگید  لغـش  درک و  جارخا  ار  مرهوش  هک  دـش  ثعاـب 
مامت هلأسم  دوب ، هدرک  یهاوخرذـع  رگا  دوب . تینابـصع  کی  رطاخ  هب  اهیتخبدـب  نیا  ۀـمه  منکیم . يرگراک  اههناخ  رد  نـآلا  متفرگ و 

. دنک یشالتم  ار  هداوناخ  نیدنچ  تسا  نکمم  بضغ  کی  دوب . هدش 

بضغ شتآ  راهم 

ار ناسنا  دوخ  نماد  تسخن  هک  یـشتآ  شتآ ، ینعی  بضغ  دریگیم . ار  اج  همه  نوچ  تسا . دایز  مه  نآ  مک  شتآ ، تسا . شتآ  بضغ 
: دندومرف (ع ) رقاب ماما  دنکیم . تیارس  نارگید  هب  دعب  دریگیم و 

؛ ِهِیف ُناطیَّشلا  َلَخَد  َو  ُهُجادْوَا  ْتَخَفَْتنا  َو  ُهاْنیَع  ْتَّرَمْحا  َبِضَغ  اذِا  ْمُکَدَحَا  َّنِا  َو  َمَدآ  ِنبا  ِْبلَق  ِیف  ُدَقُوت  ِناطیَّشلا  َنِم  ٌةَرْمَج  َبَضَْغلا  اَذـه  َّنِا 
امـش زا  یـسک  نوـچ  و  دوشیمروهلعـش . هدازیمدآ  لد  رد  هک  تسا  یناطیـش  ياهرارـش  تسامـش ، دوـجو  رد  هـک  یمـشخ  بـضغ و  نـیا 

. دیآ رد  شدوجو  رد  ناطیش  دنک و  مرو  شندرگ  ياهگر  خرس و  شنامشچ  دوش ، نیگمشخ 
اب یلو  دوریم ، شیپ  هب  یبوخ  هب  راک  همه  یمرن  تمیالم و  اب  دـینک . شوماخ  راهم و  ار  بضغ  شتآ  اـت  دـینک  نیرمت  دـیناوتیم  هچ  ره 

. دسریمن ماجنا  هب  يراک  اوعد  گنج و 
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دهدیم و جرخ  هب  تلاهج  ناسنا  یهاگ  دوش . روهلعش  نارگید  بضغ  شتآ  ادابم  درک ، توکـس  دمآ و  هاتوک  دیاب  عقاوم  زا  يرایـسب  رد 
: دندومرف (ع ) نینمؤملاریما دوشیم . لح  تالکشم  دباوخیم و  اهاوعد  ۀمه  دشاب ، تکاس  لهاج  مدآ  رگا  دنزیم . شتآ  نیا  هب  نماد 

. دمآیمن دیدپ  یفالتخا  مدرم  نایم  دشیم ، تکاس  لهاج  ناسنا  رگا  ُساّنلا ؛ َفَلَتخا  ام  ُلِهاْجلا  َتَکَس  َول 
. دنکیم تسرد  تالکشم  دروآیم و  شوج  دوز  هک  تسا  لهاج  دنزیم . فرح  میالم  لقاع  مدآ 

يرابدرب ملح و 

داجیا یشنت  ات  دومن  راتفر  ارادم  تمیالم و  اب  دیاب  میوشیمن . ینامیـشپ  رـس و  درد  راچد  میهدب ، جرخ  هب  يرابدرب  ملح و  لئاسم  رد  رگا 
. دوشن

. مدمآ نوریب  هناخ  زا  یتحاران  تدش  زا  نم  میدرک . دادـیب  داد و  وگم و  وگب  ممناخ  اب  ياهلأسم  کی  رـس  ینامز  کی  تفگیم : رفن  کی 
برغم زا  لبق  یمک  ًالومعم  مه  ناشیا  متفر . دوب  ناملزنم  کیدزن  هک  ینیدـلاءاهب  هللا  تیآ  موحرم  ۀینیـسح  هب  دوب ، برغم  کـیدزن  نوچ 

: دندومرف دندرک و  نم  هب  قیمع  یهاگن  ینیدلاءاهب  هللا  تیآ  موحرم  متسشن . ناشیا  کیدزن  متفر  نم  دنتسشنیم . هینیسح  رد  دندمآیم و 
اب ارچ  دـندومرف : میاهدرک . اوعد  هناخ  رد  ممناخ  اـب  نم  تشادـن  ربخ  یـسک  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  دوشیمن . تسرد  راـک  اوعد  داد و  اـب 

تمناخ زا  يربیم و  هناخ  هب  يرخیم و  ياهیده  زامن  زا  دعب  دندومرف : مدـش . هدنمرـش  یلیخ  نم  تفگیم : يدرک !؟ ار  راک  نیا  تمناخ 
. ینکیم یهاوخرذع 

همه اب  قلخ  نسح 

: دیامرفیم نآرق  دینک . دروخرب  یبوخ  اب  مه  اهدب  اب  یتح  دناهدومرف : ام  هب  ام  نایاوشیپ 
. دییوگب نخس  ییابیز  یکین و  اب  مدرم  اب  ًانْسُح ؛ ِساّنِلل  اولُوق 

بوخ و دـیاب  تروص  ره  رد  ام  دروخرب  ام و  راتفگ  ام ، راتفر  دـب . هچ  بوخ و  هچ  رفاـک ، هچ  نمؤم و  هچ  دـیوگیم ، ار  مدرم  همه  نآرق 
: دیامرفیم هیفنح  دمحم  شدنزرف  هب  تیصو  رد  (ع ) نینمؤملاریما تسا . نآرق  نامرف  نیا  دشاب . وکین 

َنیذـّلا َنِم  ْنُکت  الَو  َنوُعِجار  ِْهَیِلا  ّانِا  َو  ّانِا هللا  اولاق  َو  َْکیَلَع  اْوََکب  َِّتم  اذِا  َو  َْکَیِلا  اوُّنَح  ْمُْهنَع  َتبِغ  اذِا  یّتَح  َکَُقلُخ  ِساّنلا  ِعیمج  َعَم  ْنِّسَح 
وت رادـید  هب  یتسه ، بیاغ  نانآ  زا  هکیماگنه  ات  نادرگ ، وکین  مدرم  ۀـمه  اـب  ار  دوخ  قـالخا  َنیملاـعلا ؛ ِّبَر  ُدْـمَحلَا ِهللا  ِِهتْوَم  َدـْنِع  ُلاـُقی 

مدرم اهنآ  ندرم  ماگنه  رد  هک  شابم  نانآ  زا  و  َنوُعِجار » ِْهَیِلا  ّانِا  َو  ّانِا ِهللا  : » دنیوگب دنیرگب و  وت  رب  یتفر ، ایند  زا  نوچ  و  دـندرگ . قاتـشم 
«. َنیملاعلا ِّبَر  ُدْمَحلَا ِهللا  : » دنیوگب

هک تسا  يریـسکا  قلخ  نسح  دوشیمن . تفای  نآ  رد  ریخ  زج  دراذـگیم و  ياج  رب  یبوخ  ياهدـمایپ  راثآ و  قلخ  نسح  تروص  ره  رد 
تسا هدش  هیصوت  وکین  راتفر  قلخ و  نسح  هب  همه  نیا  هک  تسا  نیا  دنیرفآیم . ریخ  تبحم و  دنکیم و  ریخست  ار  نمشد  تسود و  بلق 

: دندومرف (ع ) قداص ماما  تسا . هدشن  شرافس  قلخ  نسح  هب  زج  ناملسم  ریغ  ناملسم و  دب و  بوخ و  دارفا  اب  دروخرب  رد  و 
. شاب هتشاد  وا  اب  ییوکین  ابیز و  ِینیشنمه  يدش ، نیشنمه  يدوهی  کی  اب  رگا  یتح  ُهَتََسلاُجم ؛ ْنِسْحَاَف  ٌّيِدوهَی  کََسلاج  ْنِا  َو 

. تشاد دیابن  وکین  يراتفر  زج  ياهفیظو  دارفا  ۀمه  اب  لاح و  همه  رد  نیاربانب ،

دربن نادیم  رد  قالخا 

نادـیم رد  (ع ) نینمؤملاریما هک  تسا  هدـش  تیاور  دـینزب . نیمز  قالخا  اب  ار  وا  دـیناوتیم ، رگا  دـیتسه ، گنج  رد  مه  یبرح  رفاک  اب  رگا 
يا يریشمش ! بجع  تفگ : داتفا . ترضح  نآ  ریشمش  هب  كرـشم  نآ  مشچ  دربن  نیح  رد  دوب . دربن  لاح  رد  نیکرـشم  زا  يدرم  اب  گنج 
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باترپ كرـشم  نآ  يارب  شریـشمش  رازراک ، لاح  رد  گنج ، نادیم  طسو  رد  (ع ) نینمؤملاریما هدـب . نم  هب  ار  تریـشمش  بلاطوبا ، رـسپ 
تریشمش یتیعقوم  تقو و  نینچ  رد  بلاط ، یبا  رسپ  يا  تسا ! بیجع  یلیخ  تفگ : دوب ، هدش  هدز  تفگـش  رایـسب  هک  كرـشم  نآ  درک .

یشخبیم !؟ نم  هب  ار 
تـساوخرد لئاس و  هک  تسا  رود  هب  يراوگرزب  زا  يدرک و  زارد  نم  يوس  هب  تساوخرد  لاؤس و  تسد  وت  درم ، يا  دندومرف : ترـضح 

ياهمدــق تـسا ! نـید  لــها  شور  هریــس و  نـیا  تـفگ : تخادــنا و  نـیمز  يور  ار  شدوــخ  مـه  رفاــک  درم  نآ  مـینک . در  ار  هدــننک 
دش . ناملسم  دیسوب و  ار  (ع ) نینمؤملاریما

. تسا رتالاب  رایسب  مینک ، ینف  هبرض  نامراتفر  قالخا و  اب  ار  فرط  میهد و  ناشن  یقلخ  میناوتب  مه  گنج  نادیم  رد  رگا 
. داتـسرف شدوخ  لتاق  يارب  دـندوب ، هدروآ  ترـضح  نآ  يارب  هک  ار  يریـش  درک !؟ هچ  مجلم  نبا  شدوخ  لتاق  اب  ترـضح  هک  دـیاهدینش 

نیفص گنج  رد  هیواعم  درک ! هچ  نیفص  گنج  رد  هیواعم  اب  هک  دیاهدینش  داتـسرف . بآ  دوب ، هرـصاحم  رد  هک  نامثع  يارب  هک  دیاهدینش 
يور هب  ار  بآ  دـندومن و  حـتف  ار  لـحم  (ع ) نینمؤـملاریما نایهاپـس  نآ ، زا  سپ  دوـب ، هتـسب  (ع ) نینمؤـملاریما نایرکـشل  يور  هـب  ار  بآ 

. دندوشگ هیواعم  نایرکشل 
وگ تفگ و  ردـقچ  دعـس  رمع  اب  دـیدیدن  داد . بآ  ار  ناشیاهبسا  یتح  اهنآ ، ۀـمه  هدرک !؟ هچ  رح  رکـشل  اب  (ع ) نیـسح ماـما  دـیدیدن 

مامتا اهنآ  اب  تمیالم  یمرن و  اب  ردقچ  درک ! وگ  تفگ و  دعـس  رمع  نایرکـشل  اب  ردـقچ  داد . کلم  ةدـعو  داد ، لوپ  ةدـعو  وا  هب  درک !؟
هکلب دندرک . تحیصن  ار  نمـشد  رکـشل  یهاوخریخ  رـس  زا  دندناوخ و  هبطخ  راب  هدزناپ  اروشاع  زور  رد  طقف  شنارای  ماما و  درک ! تجح 

. دننک ادیپ  تاجن  اهنآ  زا  یخرب 

يزوریپ نیرتنیریش 

شیاـمرف نیا  تفرگ . ار  ناشرـش  وـلج  مک  تـسد  اـی  دـنادرگرب ، يراـتفرشوخ  اـب  مـه  ار  راـفک  یتـح  دـیاب  دراد  ناـکما  هـک  ییاـج  رد 
: دندومرف (ع ) یبتجم نسح  ماما  شراوگرزب  دنزرف  هب  تیصو  ناونع  هب  هک  تسا  (ع ) نینمؤملاریما

، دنکیم راتفر  تنوشخ  هب  وت  اب  هک  یـسک  اب  ِْنیرَفَّظلا ؛ یَلْحَا  ُهَّنِاَف  ِلْضَْفلِاب  َكِّوُدَع  یلَع  ْذُخَو  ََکل  َنیلَی  نَا  ُکِشُوی  ُهَّنِاَف  َکََظلاغ  ْنَم  ِلـ ِْنل 
ار نیرتنیریـش  يزوریپ ، ود  زا  هک  نک  راتفر  مرک  لضف و  اب  دوخ  نمـشد  اب  دش . دـهاوخ  مرن  وت  ربارب  رد  وا  يدوز  هب  هک  ریگ  شیپ  یمرن 

. ياهدیزگرب
رایسب و  تسا . رتاراوگ  رتنیریش و  وا  يارب  رایسب  يزوریپ  نیا  دش ، زوریپ  دوخ  نمشد  رب  تمیالم  یمرن و  تبحم و  ریـشمش  اب  یـسک  رگا 

. دیآیم تسد  هب  هبلغ  رهق و  اب  هک  تسا  يزوریپ  نآ  زا  رتشزرااب 
دوخ زا  تمیالم  یمرن و  يدنت ، تناها و  تنوشخ و  تظلغ و  ربارب  رد  ینعی  دریگ ، شیپ  ار  هویش  نیا  اهتموصخ  اهعازن و  رد  ناسنا  رگا 

بـضغ مشخ و  شتآ  هب  مه  دراذگ . دهاوخ  رثا  وا  رد  امـش  یمرن  تقیقح  رد  دوش . مرن  مه  شلباقم  فرط  هک  دوریم  دـیما  دـهد . ناشن 
دیاهدرک . درس  مه  ار  نارگید  شتآ  مه  دیاهدشن و  التبم 

بآ شتآ  يور  دیاب  تسا . يدنمشزرا  رایسب  راک  نیا ، و  دیاهتخاس . مارآ  مرن و  ناسنا  کی  ینابـصع ، نشخ و  ناسنا  کی  زا  تقیقح  رد 
مینزب . نماد  نآ  هب  میزاسب و  روهلعش  ار  نآ  هکنیا  هن  درک ، شوماخ  ار  نآ  تخیر و 

دریگب و ار  شتآ  کی  ولج  تسا  هتـسناوت  هکنیمه  تسا . یندشان  فصو  دربیم ، میالم  مرن و  ياهدروخرب  هنوگنیا  زا  ناسنا  هک  یتذـل 
. دنکیم شمارآ  يدنمتیاضر و  ساسحا  دوخ  نورد  رد  دنکن ، تیارس  رگید  ياهاج  هب  ات  دنک  شوماخ 

ییوخمرن ریثأت 
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یمرن و زا  دـننک ، نفد  نآ  رد  ار  وا  تسا  رارق  هک  ینیمز  یتـح  دراذـگیم . يرثا  ناشیگدـنز  داـعبا  ماـمت  رد  اـهناسنا  تمیـالم  یمرن و 
اهنآ دـندرب . اـهنکروگ  دزن  ار  وا  تـفر . اـیند  زا  يدرم  (ص ) ربماـیپ ناـمز  رد  دـندومرف : (ع ) قداـص ماـما  دوـشیم . رثأـتم  دارفا  یتـخس 

هب ار  نآ  ایوگ  دوشیمن . رگراک  نیمز  رد  گنلک  هللا ، لوسر  ای  هک  دندرب  تیاکـش  (ص ) ادخ لوسر  هب  دننکب . نیمز  زا  يزیچ  دنتـسناوتن 
. مینزیم تخس  گنس 

نیمز هب  هدرب و  نآ  رد  تسد  دندروآ ، ار  نآ  نوچ  دیروایب . یبآ  فرظ  دوب . قلخشوخ  هک  امـش  قیفر  هچ !؟ يارب  دندومرف : ادـخ  ربمغیپ 
تخیریم . اهنآ  يور  هک  دوب  یمرن  گیر  لثم  نیمز  ایوگ  دندنک . اهنکروگ  دینکب ! دندومرف : سپس  دندیشاپ ،

دوشیم و ترخآ  ایند و  رد  رما  تلوهـس  بجوم  قلخ  نسح  هک  دـننامهفب  دـنهاوخیم  شیوخ  بجعت  راـهظا  زا  (ص ) ادـخ لوسر  اـیوگ 
و تسا . ترخآ  اـیند و  رد  یتخـس  يراوشد و  بجوم  یقلخدـب  و  دزاـسیم . مرن  ار  نآ  دراذـگیم و  ریثأـت  مه  ناـسنا  ربق  نیمز  رب  یتـح 

. دریذپیم ریثأت  ناسنا  دوخ  تعیبط  زا  نیمز ، تمیالم  یتخس و 
(ع) یسیع ةریس 

ناشیا ةراـبرد  (ع ) نینمؤملاریما تخادرپیم . تحایـس  هب  تاـقوا  رتشیب  دوب . راّیـس  تشادـن . هناـخ  دـنزرف و  رـسمه و  (ع ) یـسیع ترـضح 
دنیامرفیم :

ُهُجارِس َو  َعوُجلا  ُهُمادإ  َناک  َو  َبِشَخلا  ُلُکأَی  َو  َنِشَخلا  ُسَْبلَی  َو  َرَجَحلا  ُدَّسَوَتَی  َناک  ْدَقَلَف  مالـسلا  هیَلَع  َمَیْرَم  ِْنب  یَـسیع  ِیف  ُْتُلق  َْتئِـش  ْنِا  َو 
ٌَدلَو الَو  ُُهِنتْفَت  ٌۀَـجْوَز  َُهل  ْنُکَت  َْمل  َو  ِِمئاهَْبِلل  ُضْرَْالا  ُِتْبُنت  ام  ُُهناحیَر  َو  ُُهتَهِکاف  َ و  اََهبِراغَم َو  ِضْرَالا  َقِراشَم  ِءاـتِّشلا  ِیف  ُُهلـالِظ  َو  َرَمَْقلا  ِلـیَّللِاب 

، منکیم وگزاب  تیارب  ار  (ع ) میرم نب  یـسیع  تشذگرـس  یهاوخب  رگا  و  ُهادَی ؛ ُهُمِداخ  َو  ُهالْجِر  ُُهتَّباد  ُهُّلِذـُی  ٌعَمَط  الَو  ُُهتِْفلَی  ٌلام  الَو  ُُهنُزْحَی 
، هام شیاـهبش  غارچ  یگنـسرگ ، شـشروخ  دروخیم ، کـشخ  ناـن  دیـشوپیم ، نشخ  ساـبل  دادیم ، رارق  شیوخ  شلاـب  ار  گنـس  وا 

رارق باـتفآ  يور  هـب  ور  قرـشم  بناـج  رد  اهرـصع  برغم و  بناـج  رد  اهحبـص  . ) دوـب باـتفآ  برغم  قرـشم و  ناتـسمز  رد  شنکــسم 
ار وا  هک  يدـنزرف  هن  دـبیرفب و  ار  يو  هک  تشاد  يرـسمه  هن  دـنایوریم . مئاـهب  يارب  نیمز  هک  دوب  یناـهایگ  شلگ  هوـیم و  تفرگیم ).
. دوب شیاهتسد  شمداخ  شیاهاپ و  شبکرم  دزاس . شراوخ  هک  یعمط  هن  و  دراد ، لوغشم  دوخ  هب  ار  وا  هک  یتورث  هن  دیامن و  نیگمغ 

اهزیچ نیرتدب 

نیا یتقو  کی  دـنتفگیم . يراوح  اهنآ  هب  هک  تشاد  باحـصا  هدـع  کی  طـقف  (ع ) یـسیع ترـضح  دوب . زیاـج  ناـمز  نآ  رد  تیناـبهر 
دندیسرپ : یسیع  ترضح  زا  نویراوح 

تسیچ ؟ اهزیچ  نیرتدب  نیرتتخس و  هک  زومایب  ام  هب  اهیبوخ ، ریخ و  راگزومآ  يا  ُّدَشَا ؛ ِءایْشألا  ُّيَا  انْمِّلَع  ِْریَخلا  َمِّلَعُم  ای 
ناـنآ خـساپ  رد  (ع ) یـسیع ترـضح  تسا . یبوخ  رایـسب  یـساسا و  یـشسرپ  نیا  تسیچ ؟ دوشیمن ، روصت  نآ  زا  رتدـب  هک  يزیچ  ینعی 

دومرف :
. تسا دنوادخ  بضغ  مشخ و  اهزیچ  نیرتدب  َّلَجَوَّزَع ؛ ِهللا  ُبَضَغ  ِءایْشألا  ُّدَشَا 

شتمحر درادـن ، هزادـنا  شملح  تـسا ، نـیمحرلا  مـحرا  هـک  يدـنوادخ  درک . روـصت  ناوـتیمن  ادــخ  بـضغ  مـشخ و  زا  رتدــب  يزیچ 
دشاب . اهزیچ  نیرتدب  دیاب  مه  شبضغ  تساهتنمیب ،

دنک اوسر  درذگب  دح  زا  هک  نوچدن  اهاراد کـ فط حـق بـا تـو مـ لـ
. مرادن يراک  وت  اب  رگید  نم  دیوگب : ناسنا  هب  ادخ  هک  تسین  نیا  زا  رتدب  يزیچ  دندومرفیم : هرـس ) سدـق   ) ینیدـلاءاهب هللا  تیآ  موحرم 

!؟ دوشیم هچ  دنک  بضغ  رگا  لاح  تسا . هدش  هدناوخ  ناسنا  نینچ  هحتاف  دتفیب . ادخ  رظن  زا  ینعی 
، ایادخ نّیلاّضلا ؛ الَو  مِهیَلَع  ِبوُضْغَملا  ِْریَغ  ْمِهیَلَع  َتْمَْعنَا  َنیذَّلا  َطارِص  َمیقَتْسُملا ، َطارِّصلا  اَنِدِْها  : » مییوگیم زامن  رد  هبترم  هد  يزور  ارچ 
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؟» ناهارمگ هار  هن  يدرک و  بضغ  نانآ  رب  هک  یناسک  هار  هن  يداد ، تمعن  اهنآ  هب  هک  یناسک  هار  نک ، تیاده  میقتسم  هار  هب  ارم 
نیا و  دـناهدش . عقاو  وت  بضغ  دروم  هک  یناسک  ینعی  مهیلع ،» بوضغم   » اما دـنوریم . ههاریب  هب  دـناهارمگ و  هک  یناسک  ینعی  نیلاض » »

. تسا رتدب  یلیخ 

ادخ مشخ  زا  ینمیا 

: دندیسرپ (ع ) یسیع ترضح  زا  نویراوح  زاب 
دنام ؟ ناما  رد  ادخ  بضغ  مشخ و  زا  ناوتیم  هنوگچ  هللا ؛ ُبَضَغ  یقَُّتی  َِمبَف 

: دومرف
. دینکن بضغ  هک  تسا  نیا  ادخ  بضغ  مشخ و  زا  ینمیا  اُوبَضْغَت ؛ ْنَِاب ال 

مـشخ وا  رب  دـنوادخ  اهنت  هن  دـش . دـهاوخ  ادـخ  مشخ  زا  ینمیا  بجوم  نیا  دریگن ، مشخ  نارگید  رب  دََرب و  ورف  ار  دوخ  مشخ  یـسک  رگا 
: دندومرف (ص ) ادخ لوسر  هکنانچ  دش . دهاوخ  عقاو  ادخ  بوبحم  هکلب  دریگیمن ،

لجوزع دـنوادخ  تبحم  دزروب ، يرابدرب  ملح و  دوش و  هدروآ  رد  بضغ  هب  هک  یـسک  َِملَحَف ؛ َبِضُْغا  ْنَم  یلَع  َّلَجَوَّزَع  ِهللا  ُۀَّبَحَم  ْتَبَجَو 
. تسا بجاو  وا  رب 

. دراد تسود  یلیخ  ار  مرن  میـالم و  میلح و  ياـهناسنا  دـنوادخ  نتفرگ . رارق  نینـسحم  نـیقتم و  فـیدر  رد  ینعی  ندـش ، ادـخ  بوـبحم 
. درادن روخ  در  تسا و  یمتح  ینعی  تبجو » »

كولس ریس و 

تسا نیا  يارب  كولس  ریس و  ۀمه  نوچ  تسا . يدربراک  يدیلک و  ثیدح  کی  دناكولس ، ریس و  لابند  هب  هک  یناسک  يارب  ثیدح  نیا 
ياهتضایر تسین  مزال  میدنب ، راک  هب  ار  ثیدح  نیا  رگا  میدرگ . دـنوادخ  رظن  فطل و  لومـشم  هدـش و  ادـخ  بوذـجم  بوبحم و  هک 

ياج هب  دننک . ادیپ  تسد  ماقم  نیا  هب  ات  دنتـسه  یناویح  كرت  هزور و  رکذ و  لوغـشم  لاس  داتفه  دارفا  یخرب  میـشاب . هتـشاد  اسرف  تقاط 
. نک لرتنک  ار  تدوخ  وشن و  ینابصع  اهراک  نیا 

نوچ دناهدرک . تفرسپ  دننک ، تفرـشیپ  يونعم  روما  رد  هکنیا  ياج  هب  و  دناهدش . تینابـصع  هب  التبم  یناویح ، كرت  رثا  رب  دارفا  یخرب 
رد ار  ناشدوخ  هچب  نز و  هدرکان  يادـخ  و  دـناهدروآ . رد  نارگید  رـس  ار  نآ  یفالت  دناهدیـشک ، تضایر  دـناهدروآ و  راشف  ناشدوخ  هب 

. دناهدرزآ دوخ  تیبصع  راشف 

یناویح كرت 

. تسین بوخ  مه  تشوـگ  ندروـخ  داـیز  هتبلا  دوـشیم . قالخادـب  ناـسنا  نوـچ  تسا . تعیرـش  فـالخ  ندروـخن ، تشوـگ  زور  لـهچ 
. دوشیم قالخادب  نوچ  تفگ ؛ ناذا  وا  شوگ  رد  دیاب  دروخن ، تشوگ  زور  لهچ  یسک  رگا  دندومرف :

ندروـخ زور  لـهچ  هک  یـسک  ِِهنُُذا ؛ ِیف  اونِّذِاَـف  ُهَسْفَن  َبَّذَـع  ْنَم  َو  ُهَسْفَن  َبَّذَـع  ُهُْقلُخ  َءاـس  ْنَم  َو  ُهُْقلُخ  َءاـس  ًاـمْوَی  َنیَعبْرَا  َمْحَّللا  َكََرت  ْنَم 
باذع رد  ار  دوخ  هک  یسک  دهدیم و  رارق  راشف  باذع و  رد  ار  دوخ  دش ، قالخادب  یسک  دوشیم و  قالخادب  تفگ ، كرت  ار  تشوگ 

. دییوگب ناذا  ششوگ  رد  دهدیم ، رارق  راشف  و 
، دنهدیم شحف  دننکیم ، تناها  وا  هب  هک  اجنآ  دید  دیاب  تسین . رنه  دنراذگب ، مارتحا  وا  هب  همه  دنک و  یگدنز  اهبوخ  اب  ناسنا  هکنیا 
يروخن و شوج  دنروایب و  بضغ  هب  ار  وت  نارگید  رگا  يوشیم . ادخ  بوبحم  يدـشن ، ینابـصع  دـنتفر و  رو  امـش  هب  رگا  دـنکیم ! هچ 
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. تسا رنه  نیا  يزروب ، ملح 

بضغ أشنم 

: دندیسرپ (ع ) یسیع ترضح  زا  نویراوح  زاب 
؟ تسیچ بضغ  مشخ و  أدبم  أشنم و  ِبَضَغلا ؛ ُءَْدب  ام 

دومرف :
. مدرم ندرمش  کچوک  یشکرس و  ربکت و  ساّنلا ؛ ُةَرِقْحَم  َو  ُرَّبجَّتلا  َو  ُْربِْکلا 

هب قح  رتالاب و  ار  دوخ  نوچ  ددرگیم . مهارف  ندرک  بضغ  يارب  هنیمز  و  درمـشیم ، کچوک  ار  نارگید  دـنادب ، ـالاب  ار  شوخ  مدآ  رگا 
. دـنکیمن بضغ  شدوخ  زا  رتالاب  ای  دوخ  لثم  هب  ًالومعم  ناسنا  دـهدیم . نتفرگمشخ  يرگـشاخرپ و  ةزاجا  شدوخ  هب  دـنادیم ، بناج 

. تسا نارگید  ریقحت  رورغ و  ربکت و  بضغ ، أشنم  نیاربانب ،

ایبنا قفا  رد 

: دندومرف (ص ) ادخ ربمایپ  دهدیم . رارق  ایبنا  قفا  رد  ار  وا  اسب  هچ  هک  دهدیم  جوا  ناسنا  هب  نانچنآ  ندیزرو  ملح 
دوش . ربمایپ  میلح  ناسنا  هک  تسا  کیدزن  قیقحت  هب  ًاِّیبَن ؛ َنوکَی  ْنَا  ُمیلَحلا  َداک  ْدَقَف 

مه دـناوتیم  ندـیزرو  ملح  اب  ناسنا  دربیم . رـس  هب  ناربمایپ  قفا  رد  تسا . ندـش  ربمایپ  فرـش  رد  میلح  ناـسنا  ینعی  ! تسا بیجع  یلیخ 
. تسا ندش  ربمایپ  فرش  رد  دوش ، ربمایپ  تسا  کیدزن  ینعی  داک » . » دوشیمن نیا  زا  رتهب  دوش . ناربمایپ  زارط 

مالغ ییانتعایب  ربارب  رد 

هنرگو تسا  مهم  رایـسب  اهبدایب  اب  هتـسیاش  راتفر  دوب . یبدایب  يرادقم  هک  دنتـشاد  یمالغ  هک  دـناهدرک  لقن  (ع ) ریما ترـضح  ةرابرد 
. درادن لکشم  بدااب  دارفا  اب  ناسنا 

شناگدنب هب  ار  یگدنب  هار  ات  درک  تسرد  ملاع  رد  ار  الوم  مالغ و  دنوادخ  ناگرزب ، زا  یکی  لوق  هب  دشاب . شیالوم  رایتخا  رد  دیاب  مالغ 
میـشاب و وا  نامرف  میلـست  دـنوادخ و  رایتخا  رد  مه  ام  تسه ، شدوخ  يالوم  رایتخا  رد  ًالماک  دـبع  مـالغ و  هک  روطناـمه  دـهدب . ناـشن 

. تسوا ام  رایتخا  بحاص  تسادخ و  لام  نامزیچ  همه  ناملام و  نامدوخ ، میهدن . ماجنا  يراک  وا  نذا  نودب 
. دشن هدینـش  یباوج  مالغ  زا  دش و  رارکت  ندز  ادص  نیا  راب  نیدنچ  دادـن . باوج  دـندز ، ادـص  ار  ناشمالغ  (ع ) نینمؤملاریما ینامز  کی 
. دشاب هتـشاد  هلأسم  دیاب  یلیخ  دـهدن ، باوج  دـنزب و  ادـص  ار  وا  شماما  الوم و  هک  یـسک  دوب . هداعلا  قوف  مه  ترـضح  يرابدرب  ربص و 

تسا . ملاع  لک  رادرایتخا  ماما 
امرخ دراد  تسا و  هدیـشک  زارد  هک  دـندید  دـنتفر . مـالغ  غارـس  هب  ندینـشن ، باوـج  ندز و  ادـص  راـب  نیدـنچ  زا  سپ  (ع ) نینمؤـملاریما

: تفگ يدادیمن ؟ باوج  ارچ  سپ  دندومرف : هلب . تفگ : مدزیم ؟ ادص  ار  وت  هک  يدینـش  دندیـسرپ : وا  زا  رطاخ  نانیمطا  يارب  دروخیم .
منک . ینابصع  ار  امش  متساوخیم 

. دندنخیم ياهشوگ و  رد  دنوریم  دعب  دندروایب . شوج  هب  ار  ناشدوخ  ردام  هک  دننکیم  راک  کچوک  ياههچب  زا  یـضعب  هک  دـیاهدید 
کیرحت ار  اهنیا  دـنوادخ  تسا . ناشدوخ  ترطف  يور  نیا  دـننکیم . فیک  دـعب  دنـشکیم و  هشقن  رداـم  ردـپ و  ندرک  ینابـصع  يارب 

. دهدب هرمن  ام  هب  ات  دنکیم 
ینعی ینک . ینابـصع  ارم  تسا  هتفگ  وـت  هب  هک  ار  یـسک  مروآیم  بضغ  هب  مه  نم  دـندومرف : تبحم  رهم و  لاـمک  اـب  مـه  ریما  ترـضح 
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. يروایب بضغ  هب  ار  تماما  هک  ياهدش  ناطیش  تسد  تلآ  وت  هدرک و  ذوفن  وت  رد  ناطیش 
. دـینک دـنلب  ار  ینیگنـس  راب  هک  تسین  نیا  تردـق  دوش . هدـیلام  كاخ  هب  ناطیـش  ینیب  ات  مدرک . دازآ  ادـخ  هار  رد  هار  وت  دـندومرف : دـعب 

. تسا تزع  تمظع و  تردق و  نیا  تسا . هللا  تردق  (ع ) نینمؤملاریما يرواین . شوج  هک  تسا  نیا  تردق 
: دندومرف (ع ) نینمؤملاریما

هک یلیلذ  رایـسب  هچ  و  تخاس ، لـیلذ  دـناشک و  تلذ  هب  ار  وا  وا ، دـب  قلُخ  هک  يزیزع  رایـسب  هچ  ُهُْقلُخ ؛ ُهَّزَعَا  ٍلـیلَذ  َو  ُهُْقلُخ  ُهَّلَذَا  ٍزیزَع  َّبُر 
. دیناشن تزع  هب  ار  وا  وا ، بوخ  قلُخ 

قالخادب میتی  ربمایپ و 

باحصا دندرکیم . هیرگ  ربمایپ  تفر ، ایند  زا  یتقو  دندرکیم . یتسرپرـس  تناضح و  ار  یقالخادب  میتی  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد 
ریگ قالخادـب  میتی  نیا  لـثم  رگید  دـندومرف : ترـضح  میروآیم . ناـتیارب  رگید  میتـی  کـی  درادـن . هیرگ  هکنیا  هللا ، لوسر  اـی  دـنتفگ :

دیآیمن .
ربص و ملح و  ترـضح  درکیم ، يریگ  هناهب  يزابجل و  يدنت و  وا  هچ  ره  دوب . شزرا  رپ  ادخ  ربمایپ  يارب  قالخادب  میتی  اب  يراتفرشوخ 

. دندادیم ناشن  دوخ  زا  تبحم  يراوگرزب و  تشذگ و  يرابدرب و 
. دنهدیم رارق  یهلا  شیامزآ  نادیم  رد  ار  ام  و  دنروآیم ، شوج  دنریگیم ، هناهب  ًالومعم  دنوریم . هار  ییادخ  ترطف  يور  اههچب 

نارگید زا  راظتنا 

تحاران اقآ  تسد  زا  هک  مناخ  دـنتخادنا . هرفـس  مرتحم . مه  نامهیم  دوب . نشخ  دـنت و  شمناخ  درک . توعد  ناـمهیم  یمیکح  دناهتـشون 
میکح دورب . ات  دیشوپ  سابل  تسا . یعـضو  هچ  نیا  هک  دش  تحاران  نامهیم  تخیر . مه  هب  ار  عاضوا  ۀمه  دیـشک و  ار  هرفـس  دمآ و  دوب ،
ینامز يروآیم  دای  هب  تفگ : میکح  ینکیم ؟ یگدنز  هناخ  نیا  رد  مناخ  نیا  اب  هنوگچ  تفگ : يوریم ؟ ارچ  تفگ : تفرگ . ار  وا  ولج 
سورخ کی  مه  ار  نم  مناخ  تخیر . مه  هب  ار  عاضوا  دیرپ و  هرفـس  رد  سورخ  کی  یتخادنا  هرفـس  یتقو  مدوب . امـش  نامهیم  نم  هک  ار 
تـسار تفگ : دـنکیمن . اـهراک  نیا  زا  هک  لـقاع  ناـسنا  تسا . هتخیر  مه  هـب  ار  هرفـس  هدـمآ و  سورخ  کـی  نـک  ضرف  نـک . باـسح 

. یمیکح هک  ًاقح  ییوگیم .
رظنم زا  ار  لهاج  مدآ  دینک . هاگن  ناشدوخ  رظنم  زا  ار  اههچب  دوشیم . مک  تالکـشم  دـنک ، هاگن  شدوخ  رظنم  زا  ار  سک  ره  ناسنا  رگا 
راتفر اب  دنهدب ، هرمن  ام  هب  دنهاوخیم  تسا . یهلا  ناحتما  اهنیا  ۀمه  دیـشاب . هتـشاد  راظتنا  وا  زا  شدوخ  ةزادنا  هب  دـینک . باسح  شدوخ 

دییازفیب . دوخ  یقالخا  تمارک  شزرا و  رب  دینیبیم ، نارگید  زا  هک  یتامیالمان  ربارب  رد  لمحت  ربص و  اب  هتسیاش و 
! دیامرفب تمارک  شوخ  قالخا  ییوخمرن و  ملح و  ام  ۀمه  هب  دنوادخ 

مشش هسلج 

هراشا

یمـشخ ۀعرج  زا  دشاب  رتینتـشاد  تسود  هک  مدیـشونن  ياهعرج  چیه  اهَبِحاص ؛ اِهب  ِیفاُکا  ٍْظیَغ ال  ِۀَعْرُج  ْنِم  َّیِلا  ُّبَحَا  ًۀَعْرُج  ُتْعَّرََجت  ام 
. مهدن رفیک  نادب  ار  فرط  هک 

نسح قلخ  رهظم 
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تقیقح رد  دنربمایپ . هب  لصتم  یهلا  يایبنا  ناماما و  ۀمه  و  تسوکین . يوخ  قلخ و  رهظم  اهیبوخ و  ۀـمه  أشنم  أدـبم و  (ص ) ادـخ ربمایپ 
. دنربمایپ دوجو  لیفط  ملاع  ياهبوخ  ۀمه 

ار یتسه  ۀلـسلس  رـس  تادوجوم و  فرـشا  يوب  گنر و  دنکیم و  کیدزن  نسح  قلخ  رهظم  اهیبوخ و  أدبم  هب  ار  ناسنا  هک  ییاهزیچ  زا 
. تسا تاولص  رکذ  رب  تموادم  دشخبیم ، ناسنا  هب 

ير ـ بب ـی  تدا ـ عس ا  ــ ـا ت منب ـی  تدارایرپ یمدآ و  دناقشع  یتسه  لیفط 
: دندومرف رذوبا  ناملس و  هب  (ع ) نینمؤملاریما تسا . همئا : ربمایپ و  يوخ  قلُخ و  رهظم  ملاع  لک  تسا و  ربمایپ  دوجو  عاعش  دوجو ، ۀمه 

ام رخآ  تسا ، دـمحم  لوا  میتسه . یکی  ام  ۀـمه  انَْنَیب ؛ اوقَّرَفَت  الف  ٌدَّمَُحم  انُّلُک  َو  ٌدَّمَُحم  انُطَـسْوَا  َو  ٌدّـمُحم  انُرِخآ  َو  ٌدَّمَُحم  اُنلَّوَا  ٌدِـحاو  اـنُّلُک 
. دیزادنین ییادج  ام  نیب  نیاربانب ، میدمحم . ام  ۀمه  تسا و  دمحم  ۀنایم  تسا ، دمحم 

مه (ع ) رقاب ماما  ینعی  طسو ، موصعم  و  تسا . دمحم  شمان  موصعم  نیلوا  ینعی  دیوگب : یـسک  دوب  نکمم  دوبن ، دمحم » انُّلُک   » ۀـملک رگا 
کی زا  دمحم و  همه  هک  دـنامهفیم  دـمحم » انُّلُک   » ۀـلمج اب  یلو  تسا . دـمحم  مه  (ع ) نامز ماما  ینعی  موصعم ، نیرخآ  و  تسا . دـمحم 

. دنرون
: تیبلها دوجو  لیفط 

دوجو لیفط  همه  تشهب ، ناگتشرف و  نیمز و  نامـسآ و  هام و  دیـشروخ و  تسا . تیبلها : دوجو  تکرب  هب  تسا ، دوجو  ملاع  رد  هچ  ره 
. دناتیبلها

دیـشروخ و (س ، ) همطاف رون  زا  ار  نیمز  نامـسآ و  (ع ، ) نینمؤملاریما رون  زا  ار  ناگتـشرف  دنوادخ  دـناهدش . قلخ  ربمایپ  رون  زا  تیبلها :
دیرفآ . (ع ) نیسح ماما  رون  زا  ار  روح  تشهب و  و  (ع ) یبتجم ماما  رون  زا  ار  هام 

لآ دمحم و  اب  طابترا  لاصتا و  و  دنربمایپ . دوجو  تکرب  زا  همه  روح  تشهب و  هام و  دیشروخ و  نیمز و  نامسآ و  ناگتـشرف و  نیاربانب ،
رایعم قلخ  نسح  تسا ، هدمآ  تایاور  رد  هچنانچ  و  دنرثؤم . رایـسب  ام  يوخ  قلخ و  يافـص  رد  دنتـسه ، یهلا  قالخا  هب  قلختم  هک  دمحم 

. تسا ناسنا  لامک  دشر و 

نامیا رایعم 

، دننکیم روصت  مدرم  هچنآ  فالخ  رب  تسا . قلخ  نسح  بوخ و  تافـص  دهدیم ، شزرا  ار  نآ  دشخبیم و  لامک  ناسنا  نامیا  هب  هچنآ 
. تسا تناید  رایعم  ناسنا  يوکین  تافص  هکلب  تسین ، تناید  نامیا و  رایعم  تابحتسم  ماجنا  هزور و  زامن و  تادابع و 

: دندومرف (ص ) ادخ ربمایپ 
ِءادَا َو  ِثیدَـحلا  ِقْدِـص  یِلا  اوُرُْظنا  ِلـیَّللِاب  ْمِِهتَنَْطنَط  َو  ِفوْرعَملا  ِةَْرثَک  َو  ِةاـکَّزلا  َو  ِّجَـحلا  ِةَْرثَـک  َو  ْمِهِمْوَص  َو  ْمِِهتالَـص  ِةَْرثَـک  یِلا  اوُرُْظنَتـال 

تناما يادا  ییوگتـسار و  هب  دینکن . هاگن  دارفا  ۀنابـش  ۀمزمز  تاریخ و  یناوارف  تاکز و  جح و  یناوارف  هزور و  زامن و  یناوارف  هب  ِۀَنامَالا ؛
. دیرگنب نانآ 

: تسا هدش  لقن  نینچ  (ع ) قداص ماما  زا  رگید  یتیاور  رد 
ِءادأ َو  ِِهثیدَـح  ِقْدِـص  یِلا  اوُرْظنا  ْنِکلِو  َِکلذـِل  َشَحْوَتـسا  ُهَکََرت  ْوَلَف  ُهَداتعا  ٌءْیَـش  َِکلذ  َّنإَف  ِهِدوُجُـس  َو  ِلُجَّرلا  ِعوکُر  ِلوُط  یِلا  اوُرُْظنَتـال 

هب نکل  دـنتفایم . تشحو  هب  دـننک ، كرت  ار  نآ  رگا  دـناهدرک . تداـع  نآ  هب  اریز  دـیرگنن ؛ صاخـشا  دوجـس  عوـکر و  لوـط  هب  ِِهتَناـمَا ؛
. دیرگنب دارفا  تناما  يادا  ییوگتسار و 

دارفا نامیا  لامک  دـشر و  كالم  دـناوتیمن  اهنیا  دوش . دارفا  ةدجـس  عوکر و  ندوب  ینـالوط  هزور و  زاـمن و  ۀـتفیرف  دـیابن  ناـسنا  ینعی 
. درب یپ  نانآ  نامیا  هب  تخانش و  دیاب  ار  دارفا  تناما ، يادا  ییوگتسار و  قدص و  هب  هکلب  دشاب ،
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ییوگتسار و يابیز  تلصخ  ود  هکلب  تسین ، هدجـس  عوکر و  لوط  اهناسنا  يرترب  لیلد  تسین . دایز  تدابع  هزور و  زامن و  نامیا ، رایعم 
رما نیا  هب  یهلا  ریغ  تاظحالم  ای  تداع و  يور  زا  دارفا  اـسب  هچ  دـنادب . هزور  زاـمن و  ار  راـیعم  هک  میرادـن  یتیاور  اـم  تسا . يرادـتناما 

. دهدیم رادشه  دنکیم و  خیبوت  ار  نارازگزامن  زا  یخرب  دنوادخ  هکلب  تسین ، كالم  دایز  ندناوخ  زامن  اهنت  هن  دننکیم . تردابم 
دوخ زامن  رد  هک  نانآ  نارازگزامن ، رب  ياو  سپ  َنوُعاْملا ؛ َنوعَنْمَی  َو  َنوُءاُری  ْمُه  َنیذَّلا  َنوُهاس  مِِهتالَـص  ْنَع  ْمُه  َنیذـّلا  َنیّلَـصُْمِلل  ٌلـیَوَف 

دننکیم . عنم  یگدنز  يرورض  لیاسو  زا  ار  نارگید  دننکیم و  ایر  هک  یناسک  نامه  دننکیم . يراگنالهس 
. دشاب یبیرف  مدرم  ایر و  يور  زا  هکلب  دـشابن ، صلاخ  شزامن  هک  یـسک  دـشاب ؛ یمنهج  تسا  نکمم  مه  ناوخزامن  تایآ ، نیا  ساسا  رب 

زامن هدجـس و  عوکر و  لوط  تیبلها : تایاور و  نآرق و  رایعم  شطیارـش . اب  اـما  تسا ، بوخ  رایـسب  داـیز  زاـمن  تداـبع و  داـیز و  رکذ 
. تسا تناما  يادا  ثیدح و  قدص  هکلب  تسین ،

ربمایپ هب  مدرم  نیرتکیدزن 

قـلخ و نسح  تماـیق ، زور  رد  ار  دوـخ  هب  یکیدزن  برقت و  نازیم  (ص ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ  هک  تسا  مهم  ردـقنآ  قـلخ  نسح  ۀـلأسم 
. تسا هدوب  رتکـیدزن  ربماـیپ  هب  يوخ  قلخ و  رظن  زا  اـیند  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  تماـیق  رد  ربماـیپ  هب  برقت  دـنادیم و  قـالخا  ییاـبیز 

: دندومرف
شقالخا تسا  یـسک  تمایق ، زور  رد  نم  هاگیاج  هب  امـش  نیرتکیدزن  دـیدرتیب  ًاـقالْخَا ؛ ْمُُکنَـسْحَا  ِۀَـمایقلا  َمْوَی  ًاـِسلْجَم  یّنِم  ْمَُکبَْرقَا  َّنِا 

. دشاب رتوکین 
ربمایپ نینزان  دوجو  ینعی  ناسنا ، نیرتلماک  هب  برق  رایعم  دشاب . رتقالخاشوخ  دیاب  دشاب ، رتکیدزن  ادخ  ربمایپ  هب  دـهاوخیم  سک  ره 

. تسا یقالخاشوخ  متاخ ،
: دندومرف رگید  یتیاور  رد  و 

. دشاب رتوکین  شقالخا  هک  یسک  نامیا ، رظن  زا  امش  نیرترب  ًاقالْخَا ؛ ْمُُکنَسْحَا  ًانامیا  ْمُُکلَْضفَا 
: دندومرف زین  (ع ) نینمؤملاریما

. تسا رتلماک  شنامیا  تسا ، رتوکین  شقلخ  هکنآ  ًاقالخَا ؛ ْمُُکنَسْحَا  ًانامِیا  ْمُُکلَمْکَا 
نامز ماما  ربمایپ و  ادخ و  هب  تسا و  رتهب  همه  زا  تسا ، رتقالخاشوخ  سک  ره  تسا . يرترب  لماکت و  نامیا و  دشر  رایعم  بوخ  قالخا 

. دناسرب بوخ  قالخا  هب  ار  ام  هک  یتروص  رد  یلو  تسا ، بوخ  رایسب  زامن  اعد و  رکذ و  تسا . رتکیدزن  ملاع  ياهبوخ  و 

یتاذ تافص 

رگید یخرب  و  دنرادن . تینابصع  يدنت و  دنامارآ . رابدرب و  میلح و  ًاتاذ  یـضعب  ًالثم  تسا . یکیتنژ  یتاذ و  دارفا  یخرب  رد  بوخ  تافص 
دنتسه . یشوج  جازمدنت و  ًاتاذ 

یتاذ تافـص  تایحور و  ایآ  دنزاسب ؟ رابدرب  میلح و  ناسنا  کی  دوخ  زا  دـننک و  حالـصا  ار  دوخ  دـنناوتیم  دـناجازمدنت  هک  یناسک  ایآ 
هب ای  دوشب . میلح  ناسنا  کی  ندـیزرو  ملح  رد  تسراـمم  نیرمت و  رثا  رب  جازمینابـصع  ناـسنا  کـی  تسا  نکمم  هلب ، تسا ؟ رییغت  لـباق 

: دناهتفگ هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب  دـهدب . تسد  زا  ار  دوخ  ملح  تفـص  دروایب و  شوج  هبترم  کی  میلح  ناسنا  کی  تسا  نکمم  سکع 
هانپ ادخ  هب  دیاب  دروآیم . رد  اجکی  ار  همه  یفالت  دنک ، بضغ  رگا  نوچ  دیشاب ». رذح  رب  میلح  ناسنا  مشخ  زا  ِمیلَحلا ؛ ِبَضَغ  ْنِم  اوقَِّتا  »

دنک . ظفح  ار  ناسنا  ملح  دیاب  دنوادخ  درب .
دیاب هکلب  تسین ، مدوخ  تسد  متـسه و  ینابـصع  ًاتاذ  نم  هک  دنک  نیقلت  شدوخ  هب  دـیابن  هاگچـیه  ینابـصع  جازمدـنت و  ناسنا  نیاربانب ،
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. ماهدرب ثرا  هب  مه  نم  دناهتشاد ، ساوسو  ًالثم  مردام  ردپ و  دیوگب  دیابن  ای  دنک . حالصا  ار  شدوخ 
، دنک حالـصا  دناوتیمن  ار  دب  تایحور  هک  دنک  رکف  یـسک  رگا  دزادـنیب . رود  دـیاب  ار  نآ  تسا . يدـب  ثرا  تسا ، هدرب  ثرا  هب  مه  رگا 

هتسیاش تافص  دننک و  بوخ  ار  اهدب  هک  دناهدمآ  ایبنا  ًالصا  نوچ  دناهدمآ . دوخیب  ینامـسآ  بتک  یهلا و  يایبنا  هک  تسا  نیا  شیانعم 
. دننک تسیاشان  راجنهان و  ياهتلصخ  نیزگیاج  ار 

رد نم  تسا ، ینابـصع  مجازم  نم  هکنیا  تسا . دب  ءوس  نیقلت  دوش . میلح  مرن و  ناسنا  کی  دـناوتیم  نشخ ، دـنت و  ناسنا  کی  نیاربانب ،
. تسین یهجوم  لیلد  متسه ، نینچنیا  ًاتاذ  ماهدش و  گرزب  هداوناخ  نالف 

حالصا يارب  شالت 

تافص ياراد  ًاتاذ  هک  یناسک  زا  هتبلا  دننک ، اوران  ياهتلصخ  نیزگیاج  ار  کین  تافص  دننکیم  یعس  تدهاجم  شالت و  اب  هک  یناسک 
: دندومرف (ع ) قداص ماما  دنرتتلیضف . اب  رترب و  دناکین ،

اطع شتاقولخم  هب  لـجوزع  يادـخ  هک  تسا  یـششخب  يوخ ، قلخ و  ٌۀَِّین ؛ ُْهنِم  َو  ٌۀّیجَـس  ُْهنِمَف  ُهَْقلَخ  َّلَـجَوَّزَع  ُهللا  اَـهُحَنْمَی  ٌۀَـحینَم  َْقلُخلا  َّنِا 
دوشیم و ادیپ  نیرمت  باستکا و  میمصت و  اب  ینعی  . ) تسا تین  رگید  یخرب  تسا و  يرطف  يزیرغ و  يوخ  قلخ و  نآ  زا  یخرب  دنکیم .

(. ددرگیم يوناث  ترطف  هزیرغ و 
دندومرف : ترضح  تسا . رترب  کیمادک  مدیسرپ : (ع ) ماما زا  دیوگیم : يوار 

هدش هتـشرس  نآرب  دراد ، هزیرغ  هکنآ  امُُهلَْـضفَا ؛ َوُهَف  ًارُّبَصَت  ِۀَعاّطلا  یَلَع  ُِربْصَی  ِۀَّیِّنلا  ُبِحاص  َو  ُهَْریَغ  ُعیطتْـسَیال  ٌلُوبُجَم  َوُه  ِۀَّیجَّسلا  ُبِحاص 
. تسا رتهب  نیا  سپ  درادیم ، او  تعاط  رب  ربص  هب  ار  دوخ  یتخس  هب  دراد ، تین  هکنآ  دهد و  ماجنا  دناوتیمن  نآ  زا  ریغ  تسا و 
شاهداوناخ زا  ار  بوخ  تافص  هک  یسک  زا  تسا  رتتلیضف  اب  رترب و  دنکیم ، حالصا  ار  شدوخ  دشکیم و  تمحز  هک  یـسک  نیاربانب ،

. تسا هدروآ  تسد  هب  ار  نآ  تمحز  تفایرد و  نودب  هدرب و  ثرا  هب 
نودب ار  اهراذنا  ینامـسآ و  بتک  رـشب و  نایداه  ناربمایپ و  ندمآ  تقیقح  رد  تسین ، نکمم  اهتلـصخ  نداد  رییغت  دیوگیم  هک  یـسک 

. مزال مه  تسا و  نکمم  مه  کین ، تافص  هب  ندش  هتـسارآ  يارب  شالت  یناسفن و  ياوران  ياهتلـصخ  حالـصا  نیاربانب ، دنادیم . هدیاف 
: دندومرف هکنانچ  تسا ؛ نیمه  مالسا  یمارگ  ربمایپ  تثعب  زا  فده  ًالصا 

لامک هب  رـشب  رد  ار  یناسنا  هدوتـس و  تافـص  همیرک و  قالخا  هک  مدـش  هتخیگنارب  ور  نآ  زا  اهنت  نم  ِقالْخَالا ؛ َمِراکَم  َمِّمَتُِال  ُْتثُِعب  اـمَّنِا 
. مروآ نایاپ  هب  مناسر و 

. تسا هدش  هدرمش  رب  (ص ) مالسا یمارگ  ربمایپ  فده  نیرتمهم  یعامتجا ، يدرف و  ياهراتفر  حالصا  یقالخا و  ياهتمارک  جیورت 

ییورهداشگ ییوگهزیکاپ و  ییوخمرن ،

قلخ نسح  هب  مینک ، ارجا  هدایپ و  نامدوخ  رد  ار  اهنآ  رگا  هک  دـناهدرک  رکذ  ار  يدودـح  ام  ناـیاوشیپ  کـین ، قـالخا  هب  یباـیتسد  يارب 
: دندیسرپ (ع ) قداص ماما  زا  دروآیم . رد  قالخاشوخ  ياهناسنا  رامش  رد  ار  ام  میوشیم و  لیان 

؟ تسیچ قلخ  نسح  ةزادنا  دح و  ِْقلُخلا ؛ ِنْسُح  ُّدَحام 
: دندومرف ترضح  میوش ؟ فصتم  قلخ  نسح  تفص  هب  ات  مینک  هچ 

كاـپ و تنخـس  یـشاب ، وخمرن  نتورف و  هک  تسا  نیا  قـلخ  نسح  ةزادـنا  ٍنَسَح ؛ ٍرـِشِبب  َكاـخَا  یقََلت  َو  َکَـمالک  ُبیُطت  َو  َکَِـبناج  ُنیََلت 
. يوش ور  هب  ور  تاینید  ناردارب  اب  هداشگ  زاب و  يور  اب  دشاب و  هزیکاپ 

لئاضف ۀمه  درمش و  قالخاشوخ  ار  وا  ناوتیم  دوش ، عمج  یـسک  رد  رگا  هک  تسا  یگژیو  هس  ییورهداشگ  ییوگهزیکاپ و  ییوخمرن ،
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. درمش رب  وا  يارب  دناهدومن ، رکذ  قالخاشوخ  ناسنا  کی  يارب  تایاور  رد  هک  یتاجرد  و 
ار نآ  ناوتیم  تسا و  قلخ  نسح  ياههیاپ  رصانع و  زا  رصنع  نیرتیلصا  نیرتمهم و  دیاش  هک  تسا  ییوخمرن  یقلخشوخ  دح  نیتسخن 
درواین و شوج  تاـمیالمان  اـهيراوگان و  رد  ناـسنا  هک  تساـنعم  نادـب  ییوخمرن  درمـش . رب  قلخ  نسح  یلـصا  روتوم  هکرحم و  يورین 

. دشاب شوماخ  شبضغ  روتوم 

يرابدرب ملح و  ياهتنا 

ياهناسنا هتسجرب  تافـص  زا  يرابدرب  ملح و  دوشن . جراخ  ییوخمرن  يداع و  تلاح  زا  دنک  شالت  دیاب  ناسنا  تسا ، نکمم  هک  اجنآ  ات 
نآ فصو  رد  هریبک  ۀـعماج  ترایز  رد  دـنافصتم . تلـصخ  نیا  هب  دناهدیـسر ، نآ  تیاهن  هب  نامیا  جرادـم  رد  هک  همئا : تسا . نامیا  اـب 

: میناوخیم نینچ  ناگرزب 
. دنايرابدرب ملح و  تیاهن  اهنآ  و  ِْملِْحلا ؛ یهَتنُم  َو 

ینمشد (ص ) ادخ ربمایپ  اب  رایسب  هنیدم  رد  يدوهی  نآ  هک  دیاهدینـش  دراد . دوجو  هداوناخ  نیا  رد  درک ، روصت  ناوتیم  هک  یملح  تیاهن 
. دنتفرگ ار  وا  غارـس  تسین . يدوهی  نآ  زا  يربخ  رگید  تسا  زور  دنچ  دندید  (ص ) ادـخ ربمایپ  دومرفیم . لمحت  ترـضح  نآ  درکیم و 
. دوش كاله  رتدوز  دنک  ادخ  هللادمحلا ، میتفگیم : میدوب  ام  رگا  دوش . دنلب  اج  زا  دـناوتیمن  تسا و  هداتفا  هناخرد  هدـش و  رامیب  دـنتفگ :

ربمایپ دید  درک ، زاب  ار  شیاهمشچ  دـنتفر . شتدایع  هب  میورب . شتدایع  هب  دـندومرف : تسا . زیزع  تسا . نیملاعلل  ۀـمحر  ادـخ  ربمایپ  یلو 
. دش ناملسم  تفگ و  نیتداهش  هدش ، بلقنم  دناهدمآ . وا  تدایع  هب  ادخ 

نینمؤملاریما لهاجت 

: دنتسج لثمت  رعش  نیا  هب  ترضح  درکیم . ینابزدب  ترضح  نآ  هب  تبسن  یتسپ  میئل و  مدآ  کی  تفریم . هچوک  رد  (ع ) نینمؤملاریما
ینینْعَی  ُْتُلق ال  َۀَّمَث  ُْتیضَمَفینُّبُسَی  میئَّللا  یَلَع  ُُّرمَا  ْدََقل  َو 

. متسین نم  شدوصقم  متفگ  متشذگ و  اجنآ  زا  نم  اما  دادیم ، شحف  نم  هب  هک  مدرک  رذگ  یتسپ  میئل و  ناسنا  هب 
نم اب  دـندومرف : دـندرکن و  وا  ینابزدـب  هب  یهجوت  انتعا و  یلو  دـهدیم ، شحف  وا  هب  دراد  دنتـسنادیم  ترـضح  هک  تسا  یتلاح  رد  نیا 

. دندومرف لهاجت  هک  تسا  ترضح  نآ  يراوگرزب  ملح و  زا  همه  نیا  تسین .
مدرم بیع  رگا  ناسنا  ًالثم  تسا . بوخ  لهج  اهاج  زا  یضعب  یلو  تسین ، یبوخ  زیچ  ًاتاذ  لهج  دندومرفیم : ینیدلاءاهب  هللا  تیآ  موحرم 

تافـص زا  یکی  دـناهدرک ، ناـسنا  قـح  رد  نارگید  هک  ییاهيدـب  ندرک  شوـمارف  دـنکیم . یگدـنز  رتتـحار  تـسا و  بوـخ  دـنیبن  ار 
. تسا شخب  دوس  دیفم و  يدراوم  نینچ  رد  یشومارف  لهج و  تسا . بوخ  رایسب  هدیدنسپ و 

یشوپمشچ لفاغت و 

: دنیامرفیم (ع ) نینمؤملاریما
. تسا نامیرک  لاوحا  لامعا و  نیرتدنمتفارش  نیرتهب و  زا  یکی  یشوپمشچ  لفاغت و  ُمَْلعَی ؛ اّمَع  ُُهتَْلفَغ  ِمیرَکلا  لامعَا  ِفَرْشَا  ْنِم 

رـسمه و ياهبیع  میرک  ناسنا  دنکیم . یـشوپمشچ  تسوا ، دض  رب  دنیبیم و  هک  ییاهزیچ  یـضعب  زا  تمارکاب  راوگرزب و  ناسنا  ینعی 
ای درک ، فاحجا  وا  قح  رد  یسک  رگا  دروآیمن . دوخ  يور  هب  دنکیم و  شومارف  ار  نانآ  ياهيدب  و  دنیبیمن . ار  شناتسود  نادنزرف و 

یلیخ تسا . هدرک  تیذا  ار  وا  هک  راـگنا  هـن  راـگنا  دـنکیم . وـحم  شنهذ  زا  درامـشیم و  کـچوک  ار  نآ  تـسا ، هدـناسر  وا  هـب  يرازآ 
. تسا روآدشر  هدیدنسپ و  رایسب  تلصخ  کی  نیا  و  دروآیمن . ور  هب  درذگیم و  نآ  زا  هناراوگرزب 
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لباق ریغ  زیچان و  ار  نآ  مینک  یعـس  تسا ، گرزب  مه  رگا  مینکن . گرزب  نامدوخ  يارب  ار  يزیچ  دوخیب  مینک . مک  ار  اهتیـساسح  دیاب 
. مینک دروخرب  تمیالم  یمرن و  اب  دارفا  لئاسم و  اب  دیاین . الاب  ام  بضغ  مشخ و  رپمآ  میشاب  بظاوم  دیاب  میرامشب . انتعا 

مشخ نمیرها 

. دـهدیم رارق  ناربمایپ  قفا  رد  ار  يو  هک  دراد  مهـس  ناسنا  لامک  دـشر و  رد  ردـقنآ  نداد ، جرخ  هب  تمیالم  شمرن و  ندـیزرو و  ملح 

. تسا لادـتعا  دـح  زا  ندـش  جراخ  مشخ  تساهيدـب . مامت  أـشنم  بضغ  مشخ و  نآ  ربارب  رد  تسادـخ . بوبحم  راـبدرب  میلح و  ناـسنا 
دنزیم و تمهت  دهدیم ، شحف  دنکیم ، تناها  دـنزیم . یتسیاشان  لمع  ره  هب  تسد  دوشیم ، نیگمـشخ  دروآیم و  شوج  هک  یـسک 

. دوشیم لتق  حرج و  بکترم  ًانایحا 
هب هک  دوشیم ، هتفرگ  اهداسف  زا  يرایسب  ولج  دراپسن ، مشخ  نمیرها  تسد  هب  ار  دوخ  دنک و  لرتنک  ار  شبضغ  مشخ و  دناوتب  ناسنا  رگا 

: تسا هتفگ  ۀنعللا ـ  هیلع  ناطیش ـ  (ص ) ادخ لوسر  ةدومرف 
نیرتهب نآ  ۀلیسو  هب  تسا و  نم  دیص  تلآ  دنمک و  بضغ  مشخ و  اهَقیرَط ؛ َو  ِۀَّنَجلا  ِنَع  ِْقلَخلا  َرایِخ  ُّدُسَأ  ِِهب  َو  يدایصِم  َو  یقَهَر  ُبَضَغلا 

. مریگیم زاب  نآ  هار  تشهب و  زا  ار  قلخ 

دش لرتنک  هک  یمشخ 

تحیصن هظعوم و  ارم  هک  درک  تساوخ  رد  ترضح  نآ  زا  دیسر و  (ص ) ادخ ربمایپ  رـضحم  هب  یـصخش  هک  هدش  لقن  (ع ) قداص ماما  زا 
: دندومرف عماج  هاتوک و  ياهلمج  رد  ترضح  دینک .

. نکن بضغ  رب و  ْبَضْغَت ؛ ْبَهِْذا و ال 
يوس هب  درک و  یظفاحادـخ  ربمایپ  زا  دوشن . ینابـصع  هک  تفرگ  میمـصت  و  منکیم . هدنـسب  ربمایپ  شیاـمرف  نیمه  هب  تفگ : صخـش  نآ 

ام زا  رفن  کی  رگید  ۀلیبق  دنتفگ : تسا ؟ هدش  هچ  تفگ : دنتسه . يریگرد  ةدامآ  حلسم و  همه  تسا و  جنـشتم  عاضوا  دید  تفر . شاهلیبق 
مینک . یفالت  دیاب  ام  دناهتشک و  ار 

بـضغ هاگچیه  ْبَضْغَت ؛ ال  : » دندومرف هک  داتفا  ربمایپ  ۀـظعوم  دای  هب  ناهگان  دـش . يریگرد  يایهم  دـش و  نیگمـشخ  تحاران و  ادـتبا  رد 
شدوخ ۀلیبق  دینک . رظن  فرص  مه  امـش  میآیمن . یکی  نم  تفگ : تخادنا و  نیمز  رب  ار  هحلـسا  درک و  لرتنک  ار  شدوخ  بضغ  نکن .»

لام زا  نم  دـندادن ، هید  رگا  و  تسا . مامت  هلأـسم  دـنداد ، هید  اـهنآ  رگا  دراد . تسود  ار  تشذـگ  وفع و  دـنوادخ  تفگ : درک و  مرن  ار 
دندرک . حلص  مه  اب  هلیبق  ود  دیناباوخ و  ار  هلئاق  دننک و  یهاوخرذع  هک  تساوخ  مه  رگید  ۀلیبق  زا  و  مهدیم . مدوخ 

هکنانچ دـشاب . امرفمکح  يزیر  نوخ  گنج و  هلیبق  ود  نیا  نیب  يداـیز  ياـهلاس  دوب  نکمم  درکیمن ، شوماـخ  ار  شبـضغ  شتآ  رگا 
يردارب حلـص و  دش و  شوماخ  هلیبق  ود  نیب  گنج  شتآ  مالـسا  تکرب  هب  دندیگنجیم و  مه  اب  هنیدـم  رد  لاس  ياهلاس  جرزخ  سوا و 

. دش رارقرب 
وا ْمُهَْنَیب ؛ َفَّلَا  َهللا  َّنِکل  َو  ْمِِهبُوُلق  َنَیب  َْتفَّلَا  اـم  ًاـعیمَج  ِضْرـألا  ِیف  اـم  َْتقَْفنَا  َْول  ْمِِهبُوُلق  َْنَیب  َفَّلَا  َو  َنینمؤُملاـِب  َو  ِهِرْـصَِنب  َكَدَّیَا  يذَّلا  َوُـه 

تـسا نیمز  يور  ار  هچنآ  مامت  رگا  داد . تفلا  مه  اب  ار  اهنآ  ياهلد  درک و  تیوقت  نانمؤم  دوخ و  يرای  اب  ار  وت  هک  تسا  یـسک  نامه 
درک . داجیا  فلا  اهنآ  نایم  رد  دنوادخ  یلو  یتسناوتیمن ، یهد ، تفلا  نانآ  ياهلد  نایم  هک  يدرکیم  فرص 

. دنک کیدزن  مه  هب  ار  اهلد  دناوتیم  ادخ  درک . رارقرب  تفلا  دوب ، اوعد  گنج و  ناشنیب  هک  هلیبق  ود  نیا  نیب  ربمایپ ، تکرب  هب  دنوادخ 

هتخورفارب ياهلعش 
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: دندومرف (ع ) نینمؤملاریما دشکیم . شتآ  هب  ار  نارگید  دنازوسیم و  ار  ناسنا  دوخ  مه  هک  تسا  ینورد  شتآ  کی  بضغ 
هلعش نآ  درب ، ورف  ار  نآ  هک  یسک  تسا . هتخورفارب  ياهلعش  مشخ  اِهب ؛ قِرُْحم  َلَّوَا  َناک  ُهَقَلْطَا  نَم  َو  اهأفْطَا  َهَمَظَک  ْنَم  ٌةِدقُوم  ٌران  ُبَضَغلا 

. دزوسیم نآ  رد  هک  تسا  یسک  نیتسخن  وا  دوخ  دنک ، اهر  ار  نآ  هک  یسک  تسا و  هدرک  شوماخ  ار 
بـضغ درک . شوماخ  ار  نآ  يروف  دـیاب  تسا . دایز  مه  نآ  مک  دـنکیم . تیارـس  فارطا  هب  دوز  تسا ؛ يراـجفنا  شتآ  بضغ  مشخ و 

کی هک  داتفا  قافتا  نیا  رطاخ  هب  لوا  یناهج  گنج  تسا . هدوب  نیمه  ملاع  ياهگنج  رتشیب  أشنم  تساهترارـش . اهيدـب و  ۀـمه  أـشنم 
نیدـنچ دـنداتفا و  مه  ناج  هب  همه  دـندرک و  يرادـبناج  مه  رگید  ياهروشک  دـش . زاغآ  یـشکرکشل  دـش و  هتـشک  تکلمم  کی  زا  رفن 

دندش . نامناخیب  وضع و  عطق  هتشک و  رفن  نویلیم 
رگا دننکیم . هاگن  مدرم  نهد  هب  دناساسح . مدرم  فرح  هب  دارفا  یضعب  میروآیمن . شوج  يدوز  نیا  هب  مینک ، مک  ار  اهتیساسح  رگا 

دزیگنارب ار  ناسنا  مشخ  تسا  نکمم  هک  اهزیچ  زا  يرایـسب  هب  دیاب  دوشیم . هتفرگ  اهمشخ  ولج  دوش ، هدز  دوخیب  ياهتیـساسح  ۀـشیر 
. دش انتعایب 

دمحم لآ  مظاک 

هب تشاد ، تسد  رد  غاد  ياذغ  فرظ  هک  (ع ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح  نامالغ  زا  یکی  هک  تسا  هدـش  تیاور  دـندوب . ملح  رهظم  همئا :
دندش . تحاران  ترضح  تخیر . ترضح  نآ  تروص  رس و  يور  غاد  ياذغ  فرظ  هلجع  رثا  رب  دمآ و  ترضح  نآ  يوس 

ْدَق : » دـندومرف ترـضح  دـنربیم .» ورف  ار  دوخ  مشخ  و  َْظیَغلا ؛ َنیمِظاْکلا  َو  : » دـناوخ تسا  يوقت  لها  فصو  رد  هک  ار  هیآ  نیا  مالغ  نآ 
؛ ُتوَفَع ْدَق  : » دندومرف ترـضح  دنرذگیم ». رد  مدرم  ياهاطخ  زاو  ِساّنلا ؛ ِنَع  َنیفاْعلا  َو  : » داد همادا  مالغ  مدرب ». ورف  ار  ممـشخ  ُتْمِظَک ؛

ِهْجَِول ٌّرَح  َْتنَا  : » دندومرف ترـضح  دراد ». تسود  ار  ناراکوکین  ادـخ  و  َنینِـسْحُملا ؛ ُّبُِحی  ُهللا  َو  : » دـناوخ ار  هیآ  همادا  مالغ  متـشذگرد ».
مدیشخب . وت  هب  مه  ار  مکلم  نالف  و  يدازآ ». ادخ  هار  رد  وت  ِهللا ؛

رتگنشق نکب و  مه  وفع  مشخ ، ندرب  ورف  زا  دعب  دیامرفیم : ادخ  دنک . صاصق  دهاوخب  یلو  درب ، ورف  ار  دوخ  مشخ  یـسک  تسا  نکمم 
یهدب . مه  هیده  وا  هب  هک  تسا  نیا  نآ  زا 

ءاسَا ْنَم  یِلا  ْنِسْحَا  يدرم  رگاازج  دشاب  لهس  يدب  ار  يدب 

اههعرج نیرتبوبحم 

: دندومرفیم هراومه  (ع ) نیسحلا نب  یلع  هک  تسا  هدش  لقن  نینچ  (ع ) قداص ماما  زا 
یمـشخ ۀعرج  زا  دشاب  رتینتـشاد  تسود  هک  مدیـشونن  ياهعرج  چیه  اهَبِحاص ؛ اِهب  ِیفاُکا  ٍْظیَغ ال  ِۀَعْرُج  ْنِم  َّیِلا  ُّبَحَا  ًۀَعْرُج  ُتْعَّرََجت  ام 

. مهدن رفیک  نادب  ار  فرط  هک 
نیرتذیذل نیرتنیریش و  مدرب . تذل  نآ  زا  اههعرج  ۀمه  زا  شیب  مدیشون و  هکدوب  یمشخ  ۀعرج  شنیرتذیذل  اهیندیـشون  نایم  رد  ینعی 

. مدرب ورف  هک  تسا  یبضغ  مشخ و  ۀعرج  نم  يارب  اههعرج 
ناـشن ار  شدوخ  مدآ  ییاـهاج  نینچ  رد  تسا . رتـالاب  تداـبع  اـعد و  نآرق و  تئارق  زاـمن و  اـهنویلیم  زا  نیا  تسا . رنه  مشخ  ندرب  ورف 

. نک ناسحا  تشذگ و  ربب ، ورف  ار  دوخ  مشخ  دومرف : هک  دنوادخ  تساوخ  ای  دنکیم و  عولط  وا  ِنم »  » ای دهدیم ؛

تیاضر زا  هدنکآ  یبلق 

: دندومرف (ص ) مالسا یمارگ  لوسر  تسا . هدومرف  هریخذ  یگرزب  شاداپ  دنربیم ، ورف  ار  دوخ  مشخ  هک  یناسک  يارب  دنوادخ 
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تـساوخیم رگا  هکنآ  اـب  درب ، ورف  ار  دوخ  مشخ  هک  یـسک  ُهاـضِر ؛ ِۀَـمایِقلا  َمْوَی  ُهَْبلَق  ُهللا  َأَـلَم  ُهاـْضمَا  ُهَیـضُْمی  ْنَا  َءاـش  َولَو  ُهَْظیَغ  َمَظَک  ْنَم 
دنکیم . شدوخ  تیاضر  زا  هدنکآ  ار  شبلق  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دریگب ، ماقتنا  دنک و  یلمع  ار  مشخ  نآ  تسناوتیم 

. درادن ار  يراک  ماجنا  ناوت  نوچ  تسین ؛ مهم  نادنچ  نیا  دنرادن ، يراک  تردق  یلو  دنوش ، نیگمشخ  یسک  زا  تسا  نکمم  دارفا  یخرب 
زور رد  دنوادخ  دهدن . ماجنا  يراک  شدوخ  مشخ  قباطم  دنک و  يرادنتشیوخ  یلو  دشاب ، هتشاد  دروخرب  ناوت  ناسنا  هک  تسا  نیا  مهم 

يدنلب رایسب  ماقم  ماقم ، نیا  و  ًۀَّیِضْرَم .» ًۀَیِضار  َکِّبَر  یِلا  یعِجْرا  ُۀَّنئَمْطُملا  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَا  ای  . » دناسریم اضر  ماقم  هب  ار  یـسک  نینچ  تمایق 
: تسا هدمآ  نینچ  (ع ) قداص ماما  زا  رگید  یتیاور  رد  اضر . ماقم  تسا ؛ نیمه  برق  ۀجرد  العا  تسا .

دوخ مشخ  دناوتیم  هکنیا  اب  دزروب و  ملح  هک  یـسک  هب  دنوادخ  ٍدیهَـش ؛ َرْجَأ  ُهللا  ُهاطْعَا  ُْهنَع  َُملَح  َو  ِهِذاْفنِإ  �یلَع  ٌرِداق  َوُه  َو  ًاظیَغ  َمَظَک  ْنَم 
. دومرف دهاوخ  تیانع  دیهش  رجا  دروخ ، ورف  ار  نآ  درب ، راک  هب  ار 

ناشلاسدرخ گرم  رد  قداص  ماما 

تحاران هنوگنیا  هچ  يارب  مدرک  ضرع  دناتحاران . ناشیا  هک  مدید  مدیسر . (ع ) قداص ماما  كرابم  رـضحم  هب  دیوگیم : يروث  نایفس 
زا يزینک  مدید  مدمآ  دورن . الاب  نابدرن  نیا  زا  یـسک  میدوب  هتفگ  هناخ  لها  هب  دوب . هناخ  رد  ماب ، تشپ  يارب  ینابدرن  دـندومرف : دـیتسه ؟
زا ملاسدرخ  دـنزرف  دـیزرل و  دـش و  ریحتم  داتفا  نم  هک  شهاگن  دوریم . الاب  نابدرن  نیا  زا  هتفرگ و  لغب  ار  ملاسدرخ  دـنزرف  هناخ ، لـها 

لوه دیـسرت و  نم  زا  زینک  ارچ  هک  متحاران  هکلب  تسین ، مدـنزرف  نداد  تسد  زا  رطاخ  هب  نم  یتحاران  داد . ناج  داتفا و  نیمز  رب  وا  تسد 
تفرگ . ار  وا 

. دشاب یضاران  ام  زا  ادخ  هک  مینک  يراک  هک  تسا  نآ  رتگرزب  تبیصم  یلو  تسا ، یگرزب  تبیصم  دنچ  ره  دنزرف  نداد  تسد  زا  ینعی 
لاح نیا  اب  دزرلب . دسرتب و  دیاب  زینک  نیا  ارچ  هک  تسا  نیا  زا  نم  یتحاران  دندومرف : تسا . رتالاب  یتبیـصم  ره  زا  ادـخ  نامرف  زا  یچیپرس 

. شابن نارگن  تسین و  وت  رب  یکاب  مدرک . دازآ  ادخ  هار  رد  ار  وت  دندومرف : زینک  نآ  هب  ترضح 

سفن رثأت 

ار دوخ  یمک  دیاب  دنوشیم ، نیگمـشخ  ینابـصع و  نارگید  دروخرب  نخـس و  زا  هک  یناسک  دیوگیم : دراد . یگنـشق  فرح  هللادبع  الم 
راذـگب دوشیم ، تحاران  هراما  سفن  رگا  ناـسنا . لد  اـی  دوشیم ، تحاراـن  ناـسنا  سفن  اـیآ  دـنوشیم . ینابـصع  ارچ  هک  دـننک  یـسراو 
يایلوا نامیا و  لها  هار  سفن  تلذ  دوش . هتـسکش  دیاب  دوش . بوکرـس  دـیاب  دـشاب . راوخ  لیلذ و  دـیاب  هشیمه  هراما  سفن  دوش . تحاران 

. دنیوگب راذگب  دروخیم ، رب  ناسنا  سفن  هب  و  لهاج ! مهفن ! دـنیوگیم : ناسنا  هب  رگا  دراد . شزرا  دوش ، بوکرـس  سفن  رگا  تسادـخ .
. تسا نانمؤم  ۀشوت  داز و  سفن ، ندش  بولغم  تسادخ . يایلوا  ۀیامرس  تعاضب و  هراما  سفن  تلذ 

لد و نوچ  تسا . تسردان  يرادـنپ  نیا  دوشیم ، نیگمـشخ  هدرزآ و  نارگید  دروخرب  زا  ناسنا  حور  لد و  هک  دـینکیم  نامگ  رگا  اـما 
عمج امـش  رطاخ  دریذپیمن . ریثأت  نارگید  فرح  زا  دراد و  درجت  نوچ  تسا ، تحار  تهج  نیا  زا  تسین . ریذـپ  ریثأت  ناسنا  حور  بلق و 

. دشاب
، دیوگب ازسان  شحف و  راوید  هب  باطخ  یسک  رگا  نوچ  تسا . نشور  مه  نآ  لیلد  تسا . ناسنا  سفن  هب  طوبرم  بضغ  مشخ و  نیاربانب ،

روطنامه تسا . هدروخرب  امش  تینم  هب  يراد . سفن  نوچ  دروخیم ؛ رب  امش  هب  دیوگب ، امـش  هب  باطخ  رگا  اما  دیوشیمن . تحاران  امش 
. دیوشیم نیگمـشخ  تحاران و  دـننزب ، یفرح  امـش  ةرابرد  رگا  اما  دـیوشیمن ، تحاران  امـش  دـننزیم ، فرح  یـسک  رـس  تشپ  رگا  هک 

. تسکش ار  سفن  درک و  ظیغ  مظک  دیاب  نیاربانب ،

قالخا www.Ghaemiyeh.comییابیز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 124زکرم  هحفص 68 

http://www.ghaemiyeh.com


مشخ ندرب  ورف  تذل 

. تسا تضایر  نیرمت و  دنمزاین  هلحرم  نیا  تسا . مشخ  ندرب  ورف  يرابدرب و  ملح و  ابیز ، قالخا  یقلخشوخ و  دح  نیرتمهم  نیتسخن و 
ندرب ورف  زا  دـیآیم و  رد  ناسنا  هیوناث  تعیبط  تداع و  هکلم و  تروص  هب  دوشیم و  ناسآ  مک  مک  یلو  تسا ، لکـشم  یلیخ  راک  زاغآ 

دندومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  (ع ) قداص ماما  زا  دربیم . تذل  بضغ  مشخ و 
. روخب يدومن  دروخرب  نآ  اب  هک  ار  يزیچ  نیلوا  دش ، حبص  نوچ  هک  درک  یحو  شناربمایپ  زا  یکی  هب  دنوادخ 

مروخب و ار  نآ  هک  تسا  هداد  نامرف  نم  هب  مراگدرورپ  تفگ : داتـسیا . دش و  ور  هب  ور  یگرزب  هایـس  هوک  اب  داتفا  هار  هب  هک  ماگنه  حـبص 
ار نآ  ات  تفر  نآ  يوس  هب  ور  نیا  زا  دـهدیمن . نامرف  مرادـن  ییاـناوت  هک  يزیچ  هب  ارم  مراـگدرورپ  تفگ : دوخ  اـب  سپـس  دـنام . ریحتم 
هک دـید  دروـخ و  تفاـی و  ياهمقل  ار  نآ  دیـسر ، نآ  هـب  یتـقو  دـشیم . رتکـچوک  هوـک  نآ  دـشیم ، کـیدزن  نآ  هـب  هـچ  ره  دروـخب .

تسا . هدروخ  لاح  هب  ات  هک  دوب  يزیچ  نیرتاراوگ 
وا هب  هن ، تفگ : دوب ؟ هچ  يارب  نیا  ینادیم  ایآ  يداد ، ماـجنا  يدوب  رومأـم  نادـب  هک  ار  هچنآ  وت  دوشیم : هتفگ  وا  هب  هک  دـید  باوخ  رد 

: دش هتفگ 
ُُهبَـضَغ َنَکَـس  َو  ُهَرْدَـق  َفَرَع  َو  ُهَسْفَن  َظِفَح  اذِاَـف  ِبَضَْغلا  ِمَظِع  نِم  ُهَرْدَـق  َلِـهَج  َو  ُهَسْفَن  َرَی  َْمل  َبِضَغ  اذِا  َدـْبَْعلا  َّنِا  ُبَضَْغلا ، َوُهَف  ُلَـبَجلا  اَّمَا 
بـضغ تدـش  زا  دـنیبیمن و  ار  شدوخ  دـنک ، بضغ  ياهدـنب  یتقو  دوب . بضغ  هوک  نآ  اما  اهَْتلَکَا ؛ یتَّلا  ِۀَـبِّیَّطلا  ِۀَـمْقُّللاَک  ُُهتَِبقاـع  َْتناـک 

ۀمقل بضغ  نآ  ماجنارـس  دـنک ، شکورف  وا  مشخ  دـنادب و  ار  دوخ  شزرا  دـنک و  ظـفح  ار  شدوخ  هک  یتـقو  دـنادیمن . ار  دوـخ  شزرا 
. يروخیم ار  نآ  هک  دوشیم  ییاراوگ 

(ع) اضر ماما  تدالو  تبسانم  هب 

نید تقیقح 

تیـالو نـالعا  ةراـبرد  دـننک . غـیلبت  ار  تیـالو  اـت  دـناهدمآ  هـمه  توـبن ، دــیحوت و  تـسا . تیـالو  نـید  لـصا  تـقیقح و  نـید ، ۀــمه 
: دیوگیم نخس  راوتسا  مکحم و  نینچنیا  شربمایپ  هب  باطخ  دنوادخ  هک  تسا  (ع ) نینمؤملاریما

هدـش لزان  وت  رب  تراگدرورپ  يوس  زا  هچنآ  ربمایپ ! يا  ُهََتلاـسِر ؛ َْتغََّلب  اـمَف  ْلَـعْفَت  َْمل  ْنِا  َو  َکِّبَر  ْنِم  َکـَْیلإ  َلِْزنُا  اـم  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَـهُّیأ  اـی 
. ياهدادن ماجنا  ار  وا  تلاسر  ینکن ، نینچ  رگا  و  ناسرب . مدرم  هب  ًالماک  تسا ،

. دناملاع روحم  تقیقح  رد  و  دناتکاله . تاجن و  تواقش و  تداعس و  نازیم  تیبلها :
، دـمآ امـش  يوس  هب  سک  ره  دـیامدرم ؛ ناحتما  هاگرد  تیبلها ، امـش  َکَلَه ؛ ْمُِکتأَی  َْمل  ْنَم  َو  اـَجن  ْمُکاـتأ  ْنَم  ُساـّنلا  ِِهب  یلَْتبُملا  ُباـبلا  َو 

. دیسر تکاله  هب  دش ، رود  امش  هاگرد  زا  هک  سک  نآ  تفای و  دبا  تاجن 

تشهب لها  زا  ياهداوناخ 

ندید هب  همه  دوب . ناسارخ  رد  مه  ناشیا  دندمآناسارخ ، هب  (ع ) اضر ماما  هک  یماگنه  تسا . (ع ) داجـس ماما  ناگداون  زا  هللادیبع  نب  یلع 
نآ رما  عقاو  تفگ : يوریمن ؟ ماما  ندید  هب  ارچ  دندیسرپ : دماین . دوب  ترضح  نآ  هدازومع  یمـشاه و  هکنیا  اب  ناشیا  یلو  دندمآ ، ماما 

ترـضح نآ  تمظع  یگرزب و  تبیه و  یلو  مورب ، ناـشیا  رادـید  هب  هک  ملیاـمتم  رایـسب  مراد و  تسود  رایـسب  ار  ترـضح  نم  هک  تـسا 
یصوصخ تاقالم  هب  رگا  هکنیا  رگید  و  موش . فرشم  ترـضح  نآ  یـسدق  ناتـسآ  هب  مهدیمن  هزاجا  دوخ  هب  هک  هتفرگ  ارم  لد  ردقنآ 

اب رایـسب  دوشیم  مولعم  تساجنآ . ملد  یلو  مریگب ، ار  ترـضح  نآ  تقو  هک  دیآیم  مغیرد  نم  دنراذگب و  تقو  میارب  دیاب  مورب ، ناشیا 
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. تسا هدوب  بدؤم  تفرعم و 
تدایع هب  درک و  هدافتسا  تصرف  نیا  زا  مه  هللا  دیبع  نب  یلع  دنتفریم . ترضح  نآ  تدایع  هب  مدرم  دندش و  رامیب  یمک  (ع ) متـشه ماما 

هللا دیبع  نب  یلع  دندرک . مارتحا  میرکت و  رایسب  ار  وا  دندش و  دنسرخ  رایسب  هللا  دیبع  نب  یلع  ندید  زا  (ع ) ماما دش . بایفرش  ترضح  نآ 
دش . نامداش  رایسب  (ع ) ماما میرکت  زا  مه 

لاحـشوخ یلیخ  ماما  رادید  زا  دوب . هدیباوخ  رتسب  رد  دندمآ . وا  تدایع  هب  (ع ) متـشه ماما  دـندش . رامیب  هللا  دـیبع  نب  یلع  یتدـم  زا  سپ 
تلاجخ درکیم . هاگن  ار  ترـضح  نآ  هدرپ  تشپ  زا  دوب ، دنمهقالع  (ع ) متـشه ماما  هب  رایـسب  هک  هللا  دیبع  نب  یلع  رـسمه  هملـس ، ما  دش .

دسرب . ماما  روضح  هب  دیشکیم 
؛ ِِهب ُحَّسَمَتَت  َو  هَلَّبَقَت  ًاسلاج  هیف  نسحلاوبَا  َناک  يذَّلا  ِعِضْوَملا  یَلَع  ْتَّبَْکنِا  . » دمآ نوریب  هدرپ  تشپ  زا  دنتفر  دندرک و  یظفاحادخ  ماما  یتقو 

دوخ تروص  رـس و  هب  دیـشکیم و  تسد  دیـسوبیم و  ار  اـجنآ  تخادـنا و  دـندوب  هتـسشن  اـجنآ  رد  ترـضح  هک  یناـکم  هب  ار  شدوـخ 
. تخیریم قوش  کشا  درکیم و  يزاب  قشع  (ع ) اضر ماما  ترضح  مودق  ياج  اب  و  دیلامیم .

دندومرف : ترضح  دندرک . نینچ  هداوناخ  نیا  هک  درب  ربخ  (ع ) متشه ماما  يارب  یصخش 
. دنتسه تشهب  لها  شنادنزرف  شرسمه و  هللا و  دیبع  نب  یلع  یتسار  هب  ِۀَّنَجلا ؛ ِلْهَا  ْنِم  ُهَْدلُو  َو  ُهَتأَْرما  َو  ِهللا  ِدیَبُع  َْنب  یَلَع  َّنِا 

: دندومرف دعب 
نیا تفرعم  دنوادخ  هاگره   8 همطاف یلع و  نادنزرف  ًانیقی  ِساّنلاَک ؛ اونوکی  َْمل  َرمَالا  اذه  ُهللا  مُهَفَّرَع  اذا  مالـسلا  اهیَلَع  َۀَمِطاف  َو  ٍّیلَع  َدـَلَو  َّنِا 

. دنتسین مدرم  دننامه  دنک ، تیانع   8 همطاف یلع و  نادنزرف  هب  ار ) تیبلها : تیالو  ینعی   ) ار رما 
. دنراد ياهژیو  هاگیاج  تسادج و  مدرم  ۀیقب  اب  ناشباسح  دنشاب ، تیالو  اب  هاگره  ینعی 

نایفارطا اب  تقافر 

نانآ اب  ناگناگیب  دننامه  دنریگیمن . سنا  ناشنادنزرف  اب  اهردپ  زا  یـضعب  دریگب . سنا  شدوخ  ياقفر  نادرگاش و  اههچب و  اب  دیاب  ناسنا 
دننکیم . دروخرب 

ۀبنج دیاب  يدـنزرف ، ردـپ و  ۀـبنج  زا  ریغ  ینعی  دنـشاب . قیفر  ناشدوخ  ياههچب  اب  دـیاب  اهردـپ  دـندومرفیم : ینیدـلاءاهب  هللا  تیآ  موحرم 
اب دشاب . مکاح  ناشنیب  تقافر  دیاب  يرهوش ، نز و  ۀبنج  هوالع  رهوش  نز و  دنونـشب . ار  رگیدمه  لد  ِدرد  ینعی  دشاب . نانآ  رد  مه  تقافر 

. دننک زاب  رگیدکی  يارب  ار  لد  ةدقع  دنشاب . هتشاد  هنامیمص  يوگ  تفگ و  مه 
. تسا دب  یلیخ  نیا  دنراذگیمن و  لحم  ام  هب  ًالـصا  مینزب . فرح  هملک  کی  نامرهوش  اب  میرادن  تئرج  ام  دـنیوگیم : اهمناخ  زا  یخرب 

. تسا يدب  زیچ  ربکت  ینیبرترب و  دوخ  دننکیمن . باسح  مدآ  ار  اهنآ  ًالصا  ای  نییاپ . ار  اهنآ  دناهتفرگ و  الاب  یلیخ  ار  ناشدوخ 

نایفارطا اب  تفلا  سنا و 

: دیوگیم نینچ  ترضح  نآ  ةرابرد  (ع ) متشه ماما  مداخ  رسای  تسا . هدوب  (ع ) متشه ماما  یگشیمه  ةویش  ناتسدریز  نایفارطا و  اب  سنا 
َسَلَج اذِا  مالـسلا  هیلع  َناک  َو  ْمُهُِـسنُْؤی  َو  ْمِِهب  ُسَنأَی  َو  ُْمثِّدَُحیَف  َریبَْکلا  َو  َریغَّصلا  ُهَْدنِع  ْمُهَّلُک  ُهَمَـشَح  َعَمَج  الَخ  اذِا  مالـسلا  هیلع  اضِّرلا  َناک 

اهنت هاگره  هک  دوب  نینچ  (ع ) اضر ماما  یگشیمه  ةریس  ِِهتَِدئام ؛ یَلَع  ُهَدَْعقَا  ّاِلا  َماّجَحلا  َو  َِسئاّسلا  یّتَح  ًاریبَک  الَو  ًاریغَص  ُعَدَیال  ِةِدئاْملا  یَلَع 
نانآ اب  تخادرپیم . وگ  تفگ و  هب  نانآ  اب  درکیم و  عمج  دوخ  دزن  ار  گرزب  کچوک و  مشح و  مدـخ و  زا  دوخ ، نایفارطا  دـندشیم ،

زا دناوخیم و  ارف  ار  همه  هراومه  تسشنیم ، اذغ  ةرفـس  رـس  رب  هاگره  ترـضح  نآ  درکیم . رارقرب  سنا  زین  نانآ  نیب  تفرگیم و  سنا 
هب ار  همه  دندرکیم ، تماجح  هک  ار  یناسک  دنتخادرپیم و  تاناویح  رامیت  هب  هک  ار  یناسک  یتح  درکیمن . راذگورف  گرزب  کچوک و 
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. دروخیم اذغ  نانآ  اب  دناشنیم و  هرفس  رس 
. دندوب لوغـشم  یعامتجا  ياهراک  هرظانم و  ثحب و  سرد و  دیدزاب و  دـید و  هب  دـندوب ، ناسارخ  رد  هک  یماگنه  (ع ) اضر ماما  ترـضح 
هک یـسک  روخآریم و  یتح  مالغ و  زینک و  زا  معا  هناخ  لها  نایفارطا و  ۀـمه  دـندمآیم ، هناخ  هب  دـندشیم و  غراف  روما  زا  هک  یماـگنه 

نانآ اب  دندرکیم و  عمج  ار  همه  درکیم ، یناملـس  ای  تماجح  یـسک  یتح  درکیم و  کشخ  رت و  ار  تاناویح  درکیم و  هرادا  ار  هلیوط 
: مییوگیم ترضح  نآ  هب  مالس  رد  هک  تسا  نیا  دندرکیم . وگ  تفگ و  دنتفرگیم و  سنا 

. يریگیم سنا  مدرم  اب  هک  یماما  يا  وت  رب  مالس  ِسوُفُّنلا ؛ سینَا  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلا 
هب تسناوتیمن  دوـب ، هدرک  سح  ار  ماـما  تبیه  زا  هرذ  کـی  هک  هللا  دـیبع  نب  یلع  تسا . تبحم  رهم و  تفأر و  تمحر و  رهظم  (ع ) ماـما

سنا ناشیا  اب  دنناوتب  دارفا  نیرتمک  هک  دندروآیم  نییاپ  دندادیم و  لزنت  ار  ناشدوخ  ردقنآ  ترضح  نآ  یلو  دیایب . ترضح  نآ  ندید 
. دندروآیم نییاپ  ار  ناشدوخ  ردقنیا  ماما  دنک . يزاب  ياهچب  اب  ماقم  الاو  گرزب و  تیصخش  کی  هکنیا  لثم  دنریگب .

يوه زا  هدیهر  زج  غلاب  تسیکادخ  تسم  زج  دنالافطا  قلخ 
. دناچیه ادخ  يایلوا  لباقم  رد  قلخ 

مالس میشاب . قیفر  میریگب و  سنا  اههچب  رسمه و  اب  مک  تسد  مینک . رود  نامدوخ  زا  ار  ربکت  رورغ و  مینک و  ادتقا  (ع ) متشه ماما  هب  دیاب 
. دوش یطاق  دیاب  لد  دشابن . یلاخ  کشخ و 

هنیدم رد  ناشهداوناخ  نوچ  دندادیم ؛ نانآ  هب  ناشدوخ  ياذغ  زا  دندروآیم و  هرفـس  رـس  ار  دـندوب  هناخ  رد  هک  یناسک  ۀـمه  ترـضح 
اذغ یتحار  هب  اهنآ  ات  منیشنب ، دیریگب  ار  میاهلغب  ریز  دندومرف : دناهدروخن . اذغ  اهنیا  دندید  دندمآ  دندش ، مومـسم  یتقو  یتح  دندوب .

. دنروخب اذغ  تحار  لایخ  اب  هک  دنداد  ناشن  یلاح  دنتسشن و  ترضح  دنروخب .

اضر ماما  اب  هجرد  مه 

: دندومرف لبعد  هب 
تراـیز سوط  رد  تبرغ ، رد  ارم  سک  ره  شاـب ! هاـگآ  َُهل ؛ ًاروفغَم  ِۀَـمایِقلا  َمْوَی  یتَجَرَد  ِیف  یَعَم  َناـک  ٍسوُِطب  یتـَبْرُغ  یف  ینَراز  ْنَمَف  ـالَا 

. تسا هدیزرمآ  شناهانگ  تسا و  هجردمه  تشهب  رد  نم  اب  دنک ،
! تسا یبیجع  ثیدح 

! دیامرفب تمارک  هنسح  قالخا  لماک و  تیالو  نامیا و  ام  همه  هب  دنوادخ 

متفه هسلج 

مشخ ندربورف 

دوخ مشخ  تمایق  رد  دنوادخ  درب ، ورف  مدرم  ةرابرد  ار  دوخ  مشخ  هک  یسک  ِۀَمایقلا ؛ َمْوَی  ُهَبَـضَغ  ُْهنَع  ُهللا  َّفَک  ِساّنلا  ِنَع  ُهَبَـضَغ  َّفَک  ْنَم 
. دنادرگب وا  زا  ار 

هانگ زا  ریهطت 

: تسا هدمآ  (ص ) ادخ ربمایپ  زا  یتیاور  رد 
. دنامیمن یقاب  شناهانگ  زا  ياهرذ  دتسرفب ، تاولص  نم  رب  هبترم  کی  یسک  ًةَّرَذ ؛ ِِهبُونُذ  ْنِم  َْقبَی  َْمل  ًةَّرَم  َّیَلَع  یّلَص  ْنَم 
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ساسا رب  دـیوگیم ، هچنآ  تسا . یمتح  راوتـسا و  مکحم و  شنخـس  تسا . یحو  قطنم  ربماـیپ  قطنم  دـنکیم . كاـپ  ار  ناـهانگ  تاولص 
و دوشیم . كاـپ  دوش ، لـصتم  اـیرد  هب  هک  ياهرطق  شتیبلـها . ربماـیپ و  هب  لاـصتا  تسا ؛ لاـصتا  تاولـص  تسا . ینیقی  تسا و  تقیقح 

. دروآیم لاصتا  تقیقح  صالخا و  يور  زا  تاولص 

تیفاع زا  يرد 

: تسا هدمآ  يرگید  تیاور  رد 
. دیاشگیم وا  يور  هب  تیفاع  زا  يرد  دنوادخ  دتسرفب ، تاولص  نم  رب  راب  کی  هک  یسک  ِۀَِیفاعلا ؛ َنِم  ًاباب  ِهیَلَع  ُهللا  َحَتَف  ًةَّرَم  َّیَلَع  یّلَص  ْنَم 

تیفاع . دندومرف : میهاوخب ؟ هچ  دنوادخ  زا  میدرک ، كرد  ار  ردق  بش  رگا  دندیسرپ : ادخ  ربمایپ  زا  تسا . یگرزب  رایسب  تمعن  تیفاع 
رد میتیفاع . دنمزاین  همه  دنرب . رس  هب  تینما  تحص و  رد  همه  منایفارطا ، حور و  مسج و  ینعی  ترخآ . ایند و  نید و  تمالس  ینعی  تیفاع 

مییوگیم : نینچ  یهاتوک  عماج و  ياعد 
ایند و رد  تافاعم  یتمالـس و  تیفاع و  شـشخب ، وفع و  وت  زا  ادـنوادخ ! ِةَرِخآلا ؛ َو  اینُّدـلا  ِیف  َةافاعُملا  َو  َۀَِـیفاْعلا  َو  َْوفَْعلا  َُکلأْسَا  ّینِا  َّمُهّللَا 

. منکیم تساوخرد  ترخآ 
زا زین  نارگید  میـشاب و  ناما  رد  نارگید  رـش  زا  ام  هکنیا  ینعی  تافاعم  و  اهشزغل . اهيرامیب و  اهالب ، زا  تمالـس  تینما و  ینعی  تیفاـع 

تسا . یمهم  عماج و  رایسب  ياعد  نیا  و  دنشاب . ناما  رد  ام  رش 
تینما تمالـس و  تحـص و  زمر  ینعی  دـش . دـهاوخ  هدوشگ  وا  يور  هب  تیفاع  ياهرد  زا  يرد  دتـسرفب ، تاولـص  هبترم  کـی  هک  یـسک 

تسا . دمحم  لآ  دمحم و  اب  طابترا  يورخا ، يویند و 
. دینکن شومارف  ار  فیرش  رکذ  نیا  ددرگ ، مدهنم  ناتناهانگ  دوش و  هدوشگ  امش  يور  هب  تیفاع  ياهرد  دیهاوخیم  رگا  نیاربانب ،

قلخ نسح  ثلثم 

تسا . هدرمش  گرزب  ار  نآ  دنوادخ  تقیقح  رد  تسادخ . ربمایپ  گرزب  تیمها و  اب  رایسب  ياههریس  زا  یکی  قلخ  نسح 
! يراد ياهتسجرب  میظع و  قالخا  وت  یتسارب  و  ٍمیظَع ؛ ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِا  َو 

هکنیا يارب  هصخشم  هس  ترضح  تسیچ ؟ یقالخاشوخ  ةزادنا  دح و  میـشاب ، قالخاشوخ  میهاوخیم  ام  دندیـسرپ : (ع ) قداص ماما  زا 
: دندومرف نایب  دشاب ، قالخاشوخ  ناسنا 

هزیکاپ و تمالک  یـشاب ، میالم  مرن و  هک  تسا  نیا  قلخ  نسح  ةزادنا  دـح و  ٍنَسَح ؛ ٍرـِشِبب  َكاخَا  یْقَلت  َو  َکَمالَک  ُبیُطت  َو  َکَِبناج  ُنیَلت 
. ینک تاقالم  باداش  ياهرهچ  زاب و  يور  اب  دوخ  ینامیا  ناردارب  اب  دشاب و  اراوگ 

هب طوبرم  قلخ ، نسح  ثلثم  زا  علـض  کی  دـندومرف . نایب  وکین  قالخا  يارب  دـح  هس  عماج  ابیز و  رایـسب  شیامرف  نیا  رد  (ع ) قداص ماما 
. تسا یمدآ  يور  هرهچ و  هب  طوبرم  موس  علض  وا و  نخس  نابز و  هب  طوبرم  رگید  علض  تسا . ناسنا  نورد 

قلخ نسح  ۀیامریمخ 

نورد رگا  تسا . یمدآ  نورد  هب  طوبرم  نوچ  تسا ؛ قلخ  نسح  دـح  نیرتیـساسا  تمیـالم  یمرن و  ینعی  قـلخ ، نسح  روـحم  نیتـسخن 
«. تسوا رد  هک  دوارط  نورب  نامه  هزوک  زا  . » دراذگیم رثا  مه  وا  ةرهچ  نابز و  رد  ًاتعیبط  دوب ، میالم  مرن و  مارآ ، ناسنا 

: دیامرفیم شربمایپ  هب  دنوادخ  دراد . هراشا  تقیقح  نیا  هب  مه  میرک  نآرق  تسا . ناسنا  نورد  نامجرت  هرهچ ، نابز و  تقیقح  رد 
. یسانشیم نانخس  زرط  زا  ار  نانآ  و  ِلوَْقلا ؛ ِنْح  َلـ ِیف  ْمُهَّنَفِْرعََتلَو 
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: دیامرفیم رگید  ییاج  رد  و 
. یسانشیم ناشاههرهچ  زا  ار  اهنآ  ْمُهامیِسب ؛ ْمُُهفِْرعَت 

. تسناد قلخ  نسح  ناکرا  نیرتمهم  زا  یکی  ار  نآ  ناوتیم  تساهیبوخ و  ۀمه  ۀشیر  هیامریمخ و  تمیالم  یمرن و  نیاربانب ،

نامیا راهم 

: دننکیم یفرعم  هنوگنیا  ار  نامیا  لها  (ع ) قداص ماما 
راهم هک  يرن  رتش  دننامه  دنامرن ، ناسآ و  نامیا  لها  َخانَتسا ؛ ٍةَرْخَـص  یلَع  َخینُا  ْنِا  َو  َداقنا  َدیق  اذا  ِِفنَألا  ِلَمَجلاَک  َنُونَِّیل  نونِّیَه  َنونِمْؤُملا 

. دباوخب دنناباوخب ، ياهرخص  رب  رگا  دتفا و  هار  هب  دنشکب ، ار  وا  نوچ  دراد ، ینیب  رد 
هب مه  دـنریگیم و  ناـسآ  ناـشدوخ  هب  مه  ریگناـسآ . ینعی  ْنِّیَه » . » تسا يریگناـسآ  تیاور  نیا  رد  ناـمیا  اـب  ناـسنا  یگژیو  نیتسخن 

تسین . نمؤم  ناسنا  هتسیاش  نتخادنا  فلکت  تمحز و  هب  ار  دوخ  يریگتخس و  نارگید .
مرن و مار و  رایـسب  ار  وا  نامیا  راهم  یلو  تسا ، تخـسرس  مواقم و  تردقرپ ، رایـسب  نمؤم  دـنچ  ره  هک  تسا  نیا  ابیز  هیبشت  نیا  رد  هتکن 

. تسا هدومن  ناسآ 

يریگناسآ

رد ياپ  زا  ار  وا  فلکت  نتفرگ و  تخـس  دورب ، ترفاسم  هب  دهاوخیم  رگا  دهدب ، ینامهیم  دـهاوخیم  رگا  تسا ، فلکت  لها  هک  یـسک 
ناسنا رگا  تسا . یتقیقح  کی  نیا  و  دریگب . ناسآ  وت  رب  راگزور  ات  ریگب  ناسآ  مدرم  لوق  هب  دریگیم . وا  زا  ار  یگدنز  تذل  دروآیم و 

: ظفاح لوق  هب  تسوا . دوخ  دنیبیم ، یتخس  هک  یسک  نیتسخن  دریگب ، تخس 
عبط يور  زک  اهراک  دوخ  رب  ریگ  ناسآ  تفگ  شورف  یم  زار  تشاد  دـیاشن  ناهنپ  امـش  زو  شوه  زیت  ینادراک  ناهنپ  تفگ  نم  اـب  شود 
نآ اب  نتفگ  نخـس  هب  عورـش  بارطـضا  اب  دیـسر و  (ص ) مرکا ربمایپ  رـضحم  هب  يدرم  شوک  تخـس  ناـمدرم  رب  ناـهج  دریگیم  تخس 

یگدنز رد  هاگچیه  دـینک  یعـس  دـیاب  یبرطـضم !؟ ردـقنیا  ارچ  ریگب . » ناسآ  تدوخ  رب  َْکیَلَع ؛ ْنِّوَه  : » دـندومرف ربمایپ  درک . ترـضح 
. میرامشب ناسآ  کچوک و  هشیمه  ار  روما  میریگن . تخس 

تمیالم شمرن و 

: دنیامرفیم (ص ) ادخ ربمایپ  فاصوا  رامش  رد  (ع ) نینمؤملاریما
. دوب وخمرن  ریگناسآ و  تشاد و  هداشگ  ياهرهچ  هشیمه  ِِبناجلا ؛ َنَِّیل  ِْقلُخلا  َلْهَس  ِرِْشْبلا  َِمئاد  َناک 

. دومن یسأت  نآ  هب  دیاب  هک  تسادخ  ربمایپ  یقالخا  ياهیگژیو  زا  ندوب ، میالم  مرن و  ندوبن و  ریگتخس  ییورهداشگ و 
: دنیامرفیم دنرامشیم و  رب  نمؤم  تافص  زا  ار  دروخرب  رد  شمرن  تمیالم و  زین  و 

. تسا شمرن  اب  مأوت  شدروخرب  میالم و  شقالخا  نمؤم ...  ِۀَکیرَْعلا ؛ ُنَِّیل  ِۀَقیلَخلا  ُلْهَس  ُنِمْؤُملَا ... 
. دنشاب تحار  وا  اب  نارگیدمه  دشاب و  تحار  نارگید  دوخ و  اب  مه  رگید  ریبعت  هب  دریگب و  ناسآ  نارگید  دوخ و  هب  دیاب  ناسنا 

راـچد ددرگب و  یتـحار  هب  ناـم  یگدـنز  خرچ  میهاوـخیم  رگا  تسا . یگدـنز  روـتوم  ملاـس  تکرح  ۀـمزال  ندوـب ، ناـسآ  یمرن و  نـیا 
. میشاب ناسآ  مرن و  دیاب  میوشن ، تالکشم  زادناتسد و 

هب ددرگیمن و  یتخس  تمیالمان و  شوختسد  اهنآ  تکرب  هب  یکیناکیم  ياهروتوم  هک  تسا  ینغور  بآ و  دننامه  یناسآ ، یمرن و  نیا 
. دهدیم همادا  دوخ  تکرح  هب  یتحار 
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، بآ روطنیمه  دریگیم . ار  یگدـییاس  يولج  نغور  نیا  و  ددرگیم . هدـییاس  تکرح  رثا  رد  نوچ  دزوسیم ؛ روـتوم  دـشابن  نغور  رگا 
. دتفین راک  زا  ترارح  راشف  رد  ات  دنکیم  کنخ  ار  روتوم 

مرن و دنازوسن . روتوم  درواین و  شوج  ات  دشاب  نغور  بآ و  شنورد  دیاب  مه  نمؤم  دوشیم . لرتنک  نغور  بآ و  اب  ایند  ياهشتآ  ۀـمه 
شتآ هب  ار  همه  دوشن ، راهم  رگا  بضغ  دـنکن . هبلغ  ام  رب  ات  درک  لرتنک  ار  بضغ  دـیاب  تسا . نغور  بآ و  نیمه  ۀـلزنم  هب  ندوب ، میالم 

. دشکیم شتآ  هب  مه  ار  نایفارطا  درک ، ناروف  یتقو  تسا . شتآ  شدوخ  نوچ  دشکیم ؛
بـضغ نطاب  تقیقح و  هک  مینادب  رگا  میهدیم . تیمها  رتشیب  نآ  لرتنک  هب  مینادـب ، ار  بضغ  هاکناج  كانرطخ و  رایـسب  بقاوع  ام  رگا 

. میزیرگیم نآ  زا  تسا ، ینازوس  شتآ 

تبیغ نطاب 

: دیامرفیم تبیغ  ةرابرد  ًالثم  تسا . هدوشگ  ام  يارب  ار  یقالخا  لئاذر  زا  یخرب  نطاب  نآرق 
امش زا  یسک  ایآ  دنکن . تبیغ  يرگید  زا  امش  زا  کی  چیه  و  ُهوُمتْهِرَکَف ؛ ًاْتیَم  ِهیخَا  َمْح  َلـ َلُکأَی  ْنَا  ْمُکُدَحَا  ُّبُِحیَا  ًاضَْعب  ْمُکُضَْعب  ْبَتْغَی  الَو 

. دیراد تهارک  رما  نیا  زا  امش  ۀمه  نیقی  هب  دروخب ؟ ار  دوخ  ةدرم  ردارب  تشوگ  هک  دراد  تسود 
. دوـشیم دـب  ناـملاح  روـخب ، دـنیوگب  دـنهدب و  اـم  هب  دـننک و  هکت  هـکت  دـنروایب و  ار  شندـب  دـشاب و  هـتفر  اـیند  زا  اـم  ینید  ردارب  رگا 

شدنچ رما  کی  نیا  ًالصا  دیآیم . ناتدب  دیراد و  تهارک  نآ  ندروخ  زا  امـش  تسا : هدومرف  مه  ادخ  دوخ  مینکیم . رارف  میراذگیم و 
. تسا نیا  تبیغ  نطاب  تسا . يروآ 

زا دـناوتیمن  هدرم  ناسنا  کی  هک  روطنامه  نوچ  تسا ؟ هدرک  هیبشت  ینید  ردارب  ةدرم  تشوگ  ندروخ  هب  ار  ندرک  تبیغ  دـنوادخ  ارچ 
. دنک عافد  دوخ  زا  دناوتیمن  مینکیم ، ار  وا  تبیغ  ام  هدرکان  يادخ  تسا و  بیاغ  هک  مه  یسک  دنک ، عافد  شدوخ 

دراو صقن  تسا ، هدرم  هک  ینید  ردارب  کی  ندب  تشوگ  ندروخ  تسا . هدرک  هیبشت  سوسحم  رما  کی  هب  ار  يونعم  لمع  کی  دـنوادخ 
. تسوا يوربآ  تیصخش و  وا و  هب  ندرک  دراو  صقن  مه  نمؤم  ناسنا  تبیغ  تسا . نآ  هب  ندرک 

زجع ۀناشن  نیا  دزاس و  دراو  وا  هب  یـصقن  دهاوخیم  لاح  ره  هب  ای  دنکیم ، تبیغ  شیاههدقع  ندرکیلاخ  ای  يربهرهب  يارب  هدننک  تبیغ 
: دندومرف (ع ) نینمؤملاریما هکنانچ  تسوا .

. تسا زجاع  یگدنامرد  تیاهن  ندرک  تبیغ  ِزِجاْعلا ؛ ُدْهُج  ُۀَبیِغلَا 
. تسا نازیرگ  نآ  زا  هشیمه  ددرگیمن و  نآ  درگ  هاگچیه  دنک ، ادیپ  تفرعم  یقالخا  لیاذر  هانگ و  نطاب  هب  ناسنا  رگا 

بضغ یبیرخت  راثآ 

دنوادخ زا  ار  ناسنا  دهدیم و  داب  رب  ار  ترخآ  ایند و  نید و  و  دراذگیم . ياج  رب  ناسنا  مسج  حور و  رد  یبیرخت  دب  رایسب  راثآ  بضغ 
. دنکیم رود  تیبلها : و 

. دنکیم دساف  ار  نامیا  بضغ  دزاسیم ، دساف  ار  لسع  هکرس  هک  روطنامه  َلَسَعلا ؛ ُّلَخلا  ُدِسُْفی  امَک  َنامیالا  دِسُْفی  ُبَضَغلا 
هـشیر هب  هشیت  یقـالخا  لـئاذر  زا  یخرب  تسا . روطنیمه  مه  تداـسح  دـنازوسیم . ار  هشیر  هکلب  دربیم ، نیب  زا  ار  اـهباوث  دـیوگیمن 

. دنکیم رب  ار  یمدآ  نید  ناینب  دنزیم و 

ناطیش دونج 

. دـهدیم انف  داب  رب  ار  ناسنا  نامیا  دـنکیم و  ذوفن  اـهناسنا  رد  قیرط  نیا  زا  ناطیـش  و  تسا . ناطیـش  گرزب  ياهرکـشل  زا  یکی  بضغ 
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: دنیامرفیم ینادمه  ثراح  هب  (ع ) یلع نینمؤملاریما 
. تسا سیلبا  نایرکشل  زا  هک  شاب  رذح  رب  بضغ  مشخ و  زا  سیلبا ؛ ِدُونُج  ْنِم  ٌمیظَع  ٌْدنُج  ُهَّنِاَف  َبَضَغلا  ِرَذْحاَو 

، هلیـسو نیا  هب  ناطیـش  تسا . یمدآ  سفن  رد  ناطیـش  گرزب  نارازگراک  زا  یکی  تقیقح  رد  تسا و  ناسنا  رد  نیطایـش  ذوفن  هار  بضغ 
تردـق و  دـنکیم . مطالتم  ار  هشیدـنا  رکف و  دزیریم . مه  هب  ار  باصعا  ناور و  متـسیس  هیحور و  دـنکیم ، دـساف  ار  ناسنا  نامیا  نید و 

. تسا ریذپان  ناربج  هک  دنزیم  يراک  هب  تسد  یهاگ  لاح  نامه  رد  و  دریگیم . ناسنا  زا  ار  حیحص  يریگ  میمصت 

لادتعا زا  جورخ 

. تسین هنالقاع  شتامیمصت  درادن و  لادتعا  تسا و  جراخ  يداع  تلاح  زا  ینابـصع  مدآ  نوچ  دز ؛ تسد  يراک  هب  دیابن  بضغ  لاح  رد 
وا بضغ  تسا  نکمم  تسین . ور  هبور  تسا ، هدـش  وا  تینابـصع  بجوم  تسا و  هدروآ  شوج  هب  ار  وا  هک  یـصخش  اب  اهنت  نآ  رب  هوالع 

هراشا هتکن  نیا  هب  ابیز  هچ  (ع ) نینمؤملاریما درادـن . دوجو  یتکازن  بدا و  تلاح  نآ  رد  دریگب . دـشاب  وا  فارطا  رد  هک  ار  سک  ره  نماد 
دناهدومرف :

. تسین یبدا  بضغ  مشخ و  ماگنه  رد  ٍبَضَغ ؛ َعَم  ََبدَا  ال 
ای دروخیم ، هک  یبآ  كدـنا  اب  دـناوتیم  دـشاب . شبـضغ  ندرک  شوماخ  فرـص  دـیاب  وا  مغ  مه و  مامت  تسا ، هدرک  بضغ  هک  یناسنا 
رد دوش . تحار  شناور  باـصعا و  رکف و  اـت  دـنک  تولخ  ياهشوگرد  دـناوتیم  یتح  دزاـس . مارآ  ار  دوخ  دـهدیم ، هک  یتیعـضو  رییغت 

(ع) نینمؤملاریما درواین . شوج  هب  ار  اـم  ناطیـش  میـشاب  بظاوم  دـیاب  تسا . تراـسخ  هکلب  تسین ، تداـبع  تداـبع ، یتح  بضغ  تلاـح 
: دندومرف

. دزاسیم راکشآ  ار  شبیاعم  دنکیم و  كاله  ار  شبحاص  بضغ  مشخ و  ُهَِبیاعَم ؛ يدُبی  َو  ُهَبِحاص  يدُری  ُبَضَغلا 
بویع اهتدـم  دوشیم . رهاظ  شبیاعم  ۀـمه  دـش ، جراخ  يداع  تلاـح  زا  یتقو  ناـسنا  تسا . ناـسنا  ییاوسر  ۀـیام  بضغ  مشخ و  ینعی 

. دنکیم اوسر  ار  شدوخ  تینابصع  کی  اب  یلو  تسا ، هدرک  ناهنپ  نارگید  زا  ار  شدوخ 

دنوادخ رازآ 

. دهدیم رارق  شیوخ  رازآ  دروم  ار  ادخ  ناگدنب  دوخ  بضغ  مشخ و  اب  نوچ  تسا ؛ مورحم  دنوادخ  تمحر  زا  نیگمشخ ، ناسنا 
: دندومرف (ص ) ادخ ربمایپ 

هک یـسک  ِناـقْرُفلا ؛ َو  ِروـبَّزلا  َو  ِلـیْجنِالا  َو  ِةاروَّتلا  ِیف  ٌنوـْعلَم  َوُـهَف  َهللا  َيذآ  ْنَم  َو  َهللا  َيذآ  ْدَـقَف  یناذآ  ْنَم  َو  یناذآ  ْدَـقَف  ًاـنِمُؤم  يذآ  ْنَم 
و تاروـت »  » رد درازاـیب ، ار  دـنوادخ  هک  یـسک  تسا و  هدرزآ  ار  دـنوادخ  درازاـیب ، رم  هک  یـسک  تسا و  هدرزآ  ارم  درازاـیب ، ار  ینمؤـم 

. تسا هدش  تنعل  وا  رب  ناقرف »  » و روبز »  » و لیجنا » »
: تسا هدمآ  رگید  ییاج  رد  و 

. داب وا  رب  مدرم  ۀمه  ناگتشرف و  ادخ و  تنعل  َنیعَمجَا ؛ ِساّنلا  َو  ِۀَِکئالَملا  َو  ِهللا  ُۀَنَْعل  ِْهیَلَعَف 
. تسا هدرک  تیذا  ارم  درازایب ، ار  (س ) ارهز ترضح  سک  ره  دندومرف : (ص ) ادخ ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  يددعتم  ثیداحا  رد 

. تسا هدرزآ  ارم  درازایب ، ار  وا  هچنآ  تسا ، نم  زا  ياهراپ  همطاف  اهیِذُؤی ؛ ام  ینیذُوی  یّنِم  ٌۀَعِْضب  ُۀَمِطاف 
کی هب  نوچ  تسا . هدرزآ  ارم  درازاـیب ، ار  ینمؤم  سک  ره  تسا : هدومرف  هداد و  هعـسوت  ار  ادـخ  ربماـیپ  ندرزآ  ثحب  نیـشیپ  تیاور  اـما 

(س) ارهز ترـضح  نآ  قادـصم  نیرتلماک  نیرترب و  دنتـسه و  اهنآ  عاعـش  ناشناتـسود  تسا . تیبلها : ربمایپ و  عاعـش  ملاع  ۀـمه  انعم 
. تسا
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قلخ ادخ و  دنویپ 

: انالوم لوق  هب  دینیبن ، ار  صخش  امش  تسا . ملاع  ۀمه  نیرفن  نعل و  دروم  درازایب ، ار  ینمؤم  هک  یسک  تسا . دنت  رایسب  ثیدح  نیا 
دزب تروص  رب  درک و  هللا  دصقدز  هار  تروص  هک  ار  سک  اسب  يا 

مه ندرک  رورـسم  تسین . ادـج  شقلخ  زا  ادـخ  ياهدرزآ . ار  ادـخ  ربماـیپ و  ناـمز و  ماـما  تقیقح  رد  يدرزآ ، ار  ینمؤم  رگا  امـش  ینعی 
: دندومرف (ع ) قداص ماما  هچنانچ  تسا . هدرک  رورسم  ار  ادخ  دنک ، رورسم  ار  ینمؤم  سک  رگا  تسا . روطنیمه 

. تسا هدرک  دراو  ادخ  رب  ار  يداش  رورس و  نیا  دنک ، داش  ار  ینمؤم  هک  سک  ِهللا ؛ یَلَع  ُهَلَخَدَا  ْدَقَف  ًارورُس  ٍنِمُؤم  یلَع  َلَخْدَا  ْنَم 
دندومرف : رگید  ییاج  رد  و 

هدرک داش  ار  (ص ) ادخ لوسر  دنک ، داش  ار  ینمؤم  سک  ره  هلآ ؛ هیلع و  هللا  یلص  هللا  ِلوُسَر  یلَع  َلَخْدَا  ْدَقَف  ًارورُس  ٍنِمُؤم  یلَع  َلَخْدَا  ْنَم 
. تسا

لد رگا  دینیبب . تقیقح  کی  ار  همه  دینیبن ، ار  صخـش  امـش  تسا . لصتم  اهالاب  نآ  هب  خـن  رـس  نیا  تسا . لصتم  مه  هب  هلـسلس  نیا  ینعی 
دندومرف : ادخ  ربمایپ  دیاهدرک . تبحم  تیبلها : ادخ و  ربمایپ و  هب  دینک ، داش  ار  یسک 

. تسا هدرک  مارکا  ار  یلاعت  دنوادخ  تقیقح  رد  دنک ، مارکا  ار  شنمؤم  ردارب  هک  یسک  یلاعت ؛ َهللا  َمَرَکَا  ْدَقَف  ِنِمؤُملا  ُهاخَا  َمَرْکَا  ْنَم 
. دینکن کش  تسادخ . هب  تبحم  مارکا و  نمؤم ، هب  تبحم  مارکا و 

. دسریمن یسک  هب  میالم ، مرن و  میلح و  ناسنا  رازآ  تسا . بضغ  نارگید  تیذا  رازآ و  أشنم 

سَنَا نابز  زا  ربمایپ  قالخا 

نب سنَا  ردام  دـندروآ . ترـضح  نآ  يارب  ياهیدـه  هنیدـم  مدرم  زا  کی  ره  دـندومرف ، ترجه  هنیدـم  هب  (ص ) ادـخ ربماـیپ  هک  یماـگنه 
یناوجون نامز  نآ  رد  هک  ار  سنا  شدنزرف  منک . امـش  میدقت  مرادن  ياهیده  نم  تفگ : دربب . هیده  ربمایپ  يارب  هک  تشادن  يزیچ  کلام 

. دندومرف لوبق  مه  ربمایپ  دراذگ . ترضح  نآ  دزن  يراذگ  تمدخ  يارب  هیده ، ناونع  هب  دوب ،
. تسا بلاـج  رایـسب  هک  تسا  هدرک  لـقن  ربماـیپ  راـتفر  قـالخا و  هریـس و  زا  يداـیز  ثیداـحا  دوب . ربماـیپ  تمدـخ  رد  لاـس  هد  سنا  نیا 

راک ای  مدوب ، هداد  ماجنا  مدادیم و  ماجنا  دیابن  هک  يراک  يارب  ارم  هاگچیه  و  درکن . يدنت  نم  اب  هاگچیه  ربمایپ  تدم ، نیا  رد  دیوگیم :
درکن . هذخاؤم  خیبوت و  مدوب ، هدرک  كرت  ار  نآ  مدادیم و  ماجنا  دیاب  هک 

ییاج ترـضح  مدرک . هیهت  یماش  بش  کی  مدرکیم . هیهت  ماش  ترـضح  نآ  يارب  یهاگ  متفگـش . رد  ربماـیپ  قـالخا  زا  نم  دـیوگیم :
: مدیـسرپ نایفارطا  زا  دندروآ . فیرـشت  ربمایپ  مدروخ . مدوخ  ار  ربمایپ  ماش  دنروخیم . ماش  مدرک  رکف  دندمآ . لزنم  هب  رید  دندوب و  هتفر 
دندرک و سح  ار  هلأسم  نیا  ربمایپ  منک ؟ هچ  روایب ، ارم  ماش  دنیوگب  ترـضح  رگا  متفگ : مدوخ  شیپ  هن . دـنتفگ : دـناهدروخ ؟ ماش  ربمایپ 

. دندرواین ناشدوخ  يور  هب  هاگچیه  دندیباوخ و  هنسرگ  بش  نآ 

تخیر هک  یشآ 

نآ زینک  یتقو  داتسرف . ترضح  نآ  يارب  درک و  تسرد  یشآ  ربمایپ  نارـسمه  زا  یکی  تسا . هدوب  بیجع  هداعلا  قوف  ربمایپ  يوخ  قلخ و 
تسرد شآ  يرگید  دومرفیم و  لیم  ام  ياذغ  زا  دیاب  ربمایپ  زورما  هک  دش  تحاران  ربمایپ  رگید  رـسمه  تشاذگ ، ربمایپ  دزن  ار  اذغ  مناخ 

. تخیر نیمز  يور  ار  شآ  ور ، نیا  زا  تسا . هدرک 
زا ار  دوب  هدشن  هدولآ  دوب و  زیمت  هک  دش  هتخیر  ياذغ  زا  يرادقم  درذگن ، دب  دوب  هدرک  تسرد  شآ  هک  یمناخ  هب  هکنیا  يارب  ترضح 
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لیم اذـغ  نیا  زا  ربماـیپ  وگب  نکن و  لـقن  وا  يارب  ار  راوگاـن  ربـخ  نیا  دـندومرف : مناـخ  نآ  زینک  هب  دـندروخ و  هدرک و  عـمج  نیمز  يور 
. دندرک

دارفا دقن 

دارفا یتح  دندروآیمن . دوخ  يور  هب  ار  اهيدب  دندناشوپیم . ار  اهبیع  دوشن . داجیا  یـسک  رد  یترودک  هک  دندوب  بظاوم  ادـخ  ربمایپ 
ار صخش  نآ  مسا  اهنت  هن  دننک ، یهن  ار  راک  نآ  دنتساوخیم  درکیم و  ییاطخ  راک  یـسک  رگا  دندرکیمن . دقن  یـصخش  تروص  هب  ار 

صخـش نآ  هک  دوش  هجوتم  دنک و  قیبطت  رظن  دروم  درف  هب  ار  نآ  یـسک  ادابم  دندرکیمن . هراشا  مه  هیانک  تروص  هب  هکلب  دندروآیمن ،
. تسیک

نیا دیمهفیم  فرط  دوخ  طقف  هک  يروط  هب  دننکیم »؟ نینچ  یهورگ  هک  تسا  هدش  هچ  ٍماوقَا ؛...  ُلاب  ام  : » دـندومرفیم نآ  زا  یهن  يارب 
دهد . ماجنا  دیابن  ار  راک 

. دیدرگیم حالصا  نامروما  ۀمه  دشیم ، ام  بیصن  نآ  زا  ياهرذ  رگا  دوب . هنوگنیا  ربمایپ  تمحر  تمیالم و  تفاطل و  یمرن و 

ربمایپ يابع  زا  یخن 

ترضح دیشک . ار  نآ  ربمایپ و  سابل  هب  تخادنا  تسد  دمآ و  ربمایپ  کیدزن  يزینک  دندوب . هتـسشن  باحـصا  اب  ربمایپ  هک  تسا  هدش  لقن 
، دندش تبحص  لوغشم  دنتـسشن و  هرابود  ترـضح  تفر . تشاذگ و  زینک  نآ  دندش ، دنلب  یتقو  دراد . يراک  مناخ  نیا  هک  دندرک  سح 

دش . رارکت  هنوگنیمه  مه  موس  راب  تفر . مه  زینک  نآ  دندش و  دنلب  ترضح  دیشک . ار  ربمایپ  يابع  دمآ و  زینک  نآ  زاب 
سابل زا  خـن  کی  ورب  دـندوب  هتفگ  نم  هب  تفگ : يدرک ؟ ربمایپ  اـب  دوب  يدروخرب  هچ  نیا  هک  دـنتفر  وا  غارـس  هب  باحـصا  مراـهچ  ۀـبترم 
ربمایپ منکب . یخن  ات  ربمایپ  سابل  هب  متخادـنا  تسد  مدـمآ و  خـن  ندـنک  تین  هب  نم  دـنک . ادـیپ  افـش  میدـنبب و  نامرامیب  هب  ات  روایب  ربمایپ 

ور نیا  زا  منکب . ناتـسابل  زا  یخن  مهاوخیم  میوگب  هک  مدیـشکیم  تلاـجخ  نم  دـندشیم و  دـنلب  مراد و  يراـک  نم  دـندرکیم  ناـمگ 
منکب . یخن  مدش  قفوم  مراهچ  ۀبترم  هکنیا  ات  متفریم .

! دندوب تفطالم  اب  میالم و  ردقنیا  ربمایپ 

بضغ راهم  ياههار 

هراشا

. دراد طابترا  بضغ  تیبصع و  اب  اهیتحاران  رتشیب  دزیریم . مه  هب  ار  همه  تسام . حور  مسج و  ناـمیا و  نید و  نمـشد  بضغ ، مشخ و 
. میتفین ناطیش  ماد  هب  ات  مینک  راهم  ار  دوخ  بضغ  هنوگچ 

لسوت اعد و 

. دنک راهم  ار  ناسنا  سفن  دیاب  دنوادخ  تسا . لسوت  اعد و  بضغ ، ندرک  راهم  ياههار  نیرتمهم  نیرتهب و  زا  یکی 
(. وا تیاده  يرای و  قیفوت و  و   ) ادخ نامرف  هب  زج  دروایب ، نامیا  دناوتیمن  سک  چیه  ِهللا ؛ ِنْذِِاب  ّاِلا  َنِمُؤت  ْنَا  ٍسْفَِنل  َناک  ام  َو 

رد دوشیم . لیلذ  تکاس و  میالم و  مرن و  مار و  ردـقنیا  هک  دـنیوگیم  هچ  ام  سفن  شوگ  رد  یهاـگ  منادیمن  دـیوگیم : هللادـبع  ـالم 
یفاک دوشیم ، هتفرگ  ناسنا  سفن  زا  دـنوادخ  تیانع  فطل و  هک  مه  تاـقوا  یـضعب  و  دـهدیمن . ناـشن  یلمعلاسکع  تاـمیالمان  ربارب 
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. دنکیم بجعت  شدوخ  راک  زا  مه  شدوخ  دعب  دزیریم . مه  هب  ار  همه  هداتفا ، اپ  شیپ  ياهزیچ  يارب  دننزب . وا  هب  رگنلت  کی  تسا 
: وگب نینچ  بضغ  ماگنه  رد  دندومرف : (ع ) قداص ماما  هک  تسا  نیا 

ياـههنتف زا  شخبب و  ار  مهاـنگ  ربب و  ار  ملد  مشخ  ادـنوادخ ، ْنَتِفلا ؛ تاّلَـضَم  ْنِم  ینْرِجَا  َو  یْبنَذ  یل  رِفْغاَو  یبـْلَق  َظـْیَغ  یّنَع  ْبَهْذا  َّمُهّللا 
! راد مناما  رد  هدننک  هارمگ 

زا بضغ  ربارب  رد  دـیاب  نیارباـنب ، دـناشکیم . ههاریب  هب  دریگیم و  ناـسنا  زا  ار  لـقع  هک  تسا  ییاـههنتف  زا  بضغ  هک  دوـشیم  موـلعم 
. دش هریچ  نآ  رب  تفرگ و  کمک  دنوادخ 

دنوادخ هب  ندرب  هانپ 

رد دـنارتسگیم و  ام  يارب  ار  بضغ  مشخ و  ماد  ناطیـش  یتقو  تسا . دـنوادخ  هب  ندرب  هاـنپ  بضغ ، ندـناشن  ورف  ياـههار  زا  رگید  یکی 
هدـنهانپ دـنوادخ  هب  ناطیـش  رـش  زا  هک  تسا  نیا  هراچ  دوش ، راوس  شیوخ  دارم  رب  دـنک و  التبم  بضغ  هب  ار  ام  ات  تسا  هتـسشن  ام  نیمک 

: تسا هداد  نامرف  نیمه  هب  نآرق  رد  راب  ود  دنوادخ  و  میوش .
ياونـش وا  هک  اریز  َرب ؛ هانپ  ادخ  هب  دـسر ، وت  هب  ياهسوسو  ناطیـش  زا  رگا  و  ٌمیلَع ؛ ٌعیمَـس  ُهَّنِا  ِهللاِاب  ْذِعَتْـساَف  ٌغَْزن  ِناْطیَّشلا  َنِم  َکَّنَغَْزنَی  اِّما  َو 

. تساناد
«. ِمیجَّرلا ِناطیَّشلا  َنِم  ِهللاِاب  ُذوُعَا  : » تفگ دیاب  دروآ ، موجه  ناسنا  هب  مشخ  هاگره  نیاربانب ،

ادخ تسا . هدشن  شرمع  رد  هک  دوشیم  ینابصع  يروط  دعب  موشیمن . ینابـصع  رگید  نم  دیوگیم : یهاگ  دربب . هانپ  ادخ  هب  دیاب  ناسنا 
؟ مینک رارکت  هبترم  تسیود  ار  ُنیعَتْـسَن » َكاِّیا  َو  ُُدبْعَن  َكاِّیا   » دیاب نامز  ماما  زامن  رد  ارچ  یناوتیمن . نم  کمک  نودب  دیوگب  دهاوخیم 

اهنت هک  دور  ورف  ناسنا  ناـج  سفن و  رد  هک  تسا  نیا  يارب  نیا  مینکیمن . رارکت  ار  نیملاـعلا » بر  دـمحلا هللا   » ًـالثم ار  يرگید  ۀـیآ  ارچ 
. تفرگ کمک  وا  زا  ناوتیم  روما  ۀمه  رد  هک  تسادخ 

. منک شراهم  منزب و  ماجل  ار  سفن  نیا  ات  نک  مکمک  ایادخ ، دیوگب : دراپسب و  ادخ  هب  ار  شدوخ  ناج ، میمص  زا  دیاب  ناسنا 

دنوادخ دای 

دتفیب ادخ  دای  هب  بضغ  ماگنه  رد  ناسنا  رگا  تسا . بضغ  مشخ و  ۀنماد  زا  نتفر  نوریب  راهم و  مهم  ياههار  زا  یکی  زین  ادـخ  دای  رکذ و 
رب دوـخ  مشخ  زا  تسد  دزادـنایم ، ناطیـش  ماد  هب  دـنکیم و  نیگمـشخ  ار  دـنوادخ  ناـسنا  بضغ  مشخ و  هنوـگچ  هـک  دوـش  رکذـتم  و 

دربیم . ورف  ار  نآ  ادخ  رطاخ  هب  درادیم و 
بـضغ زا  تسد  ادـخ  رطاـخ  هب  وا  هک  هنوگناـمه  و  تشاد . دـهاوخ  زیزع  ار  وا  درک و  دـهاوخ  هژیو  هجوت  یناـسنا  نینچنیا  هب  دـنوادخ 

: دندومرف (ع ) قداص ماما  هکنانچ  درادیم . زاب  وا  زا  ار  دوخ  بضغ  تمایق  زور  رد  دنوادخ  تشادرب ، شدوخ 
دوخ مشخ  تمایق  رد  دنوادخ  درب ، ورف  مدرم  ةرابرد  ار  دوخ  مشخ  هک  یسک  ِۀَمایقلا ؛ َمْوَی  ُهَبَـضَغ  ُْهنَع  ُهللا  َّفَک  ِساّنلا  ِنَع  ُهَبَـضَغ  َّفَک  ْنَم 

. دنادرگب وا  زا  ار 
: تسا هدش  لقن  (ع ) قداص ماما  زا  هکنانچ  دنیشنب . ورف  ناتبضغ  ات  دیروآ  دایب  ار  دنوادخ  بضغ ، ماگنه  رد  دناهدومرف : ورنیا  زا 

دنزرف يا  تسا : هتـشون  تاروت  رد  ُقْحمَا ؛ ْنَمیف  َکَقَْحمَا  الَف  یبَضَغ  َدـْنِع  َكْرُکْذَا  ُبَضْغَت  َنیح  ینرُکْذا  َمَدآ  َْنبا  اَی  ًابوتکَم  ةاروَّتلا  ِیف  َّنِا 
. منکن تدوبان  منکیم ، ناشدوبان  هک  اهنآ  اب  مروآ و  دای  هب  ممشخ  ماگنه  ار  وت  ات  روآ  دای  هب  ارم  یتفرگ ، مشخ  هاگره  مدآ ،

دوخ ندرمش  کچوک 
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زا میاهدـنامرد . ریقف و  ام  مینادـب  دـیاب  تسا . راذـگ  ریثأت  رایـسب  سفن  راهم  رد  نامدوخ  فعـض  یکچوک و  دـنوادخ و  تمظع  رد  رکفت 
میدنب . سَفَن  کی  هب  میرادن . يزیچ  نامدوخ 

: دندومرف نامیا  لها  تافص  رامش  رد  (ع ) نینمؤملاریما
. تسا رتراوخ  زیچ  ره  زا  وا  سفن  رتهداـشگ و  زیچ  ره  زا  شاهنیـس  نمؤم  َۀَْـعفَّرلا ؛ ُهرَکَی  ًاـسْفَن  ٍءیَـش  ُّلَذَا  َو  ًارْدَـص  ٍءیَـش  ُعَسْوَا  ُنِمؤُملا ... 

. درادیمن شوخ  ار  نتسج  يرترب 
ناگرزب ربارب  رد  هک  روطنامه  مینکیمن ، دادیب  داد و  بضغ و  ادـخ  ناگدـنب  ربارب  رد  میرامـشب ، لیلذ  کچوک و  ار  نامدوخ  سفن  رگا 

. مینکیم عمج  ار  نامدوخ 
أـشنم ِبَضَغلا ؛ ُءْدـَب  ام  و  : » دندیـسرپ ناشیا  زا  (ع ) یـسیع ترـضح  نویراوح  تسا . یهاوخدوخ  تیناـنا و  رورغ و  ربکت و  بضغ ، ۀـشیر 

.« مدرم ندرمش  کچوک  یشکرس و  ینیب و  رترب  دوخ  ربکت و  ِساّنلا ؛ ُةَرِقْحَم  َو  ُرُّبَجَّتلا  َو  ُْربِْکلَا  : » دومرف تسیچ »؟ بضغ 
نارگید زا  رتالاب  رترب و  ار  شدوخ  ناسنا  یتقو  دـنکیمن . بضغ  رگید  دـنیبیم ، زیچان  وا  ناگدـنب  ادـخ و  ربارب  رد  ار  شدوخ  هک  یـسک 

يدرک و نینچنیا  ارچ  هک  دنکیم  يدنت  دزادنایم ، هار  دادیب  داد و  دهدیم ، نامرف  دنادب ، رترب  شنادنزرف  رسمه و  زا  ار  شدوخ  دنیبب ،
؟ يدرکن نینچنیا 

. دشاب شاینیبرترب  دوخ  یهاوخدوخ و  بظاوم  دنکشب و  ار  شرورغ  دنیبب و  کچوک  ار  شدوخ  دیاب  یمدآ 
مه رانک  رد  دـندوب . نادـمه  رد  يوق  ناولهپ  ود  هتـشذگ  ياهنامز  رد  دـندومرفیم : دـنزیم و  یبوخ  لاثم  یبـالود  ياـقآ  جاـح  موحرم 

، منانچ نینچ و  نم  هک  دندرکیم  وگم  وگب  رگیدمه  اب  دنتفریم  هک  روطنیمه  هدایپ . یکی  دوب و  غالا  رب  راوس  یکی  دـندرکیم . تکرح 
مرادرب . راگزور  هحفص  زا  ار  وت  مناوتیم  هک  مدنمتردق  ردقنآ  نم 

؟ ییوگیم هچ  تفگ : وا  هب  درواـیب . ار  يرگید  لـخد  اـت  دـش  هداـیپ  دوب ، غـالا  رب  راوس  هک  یناولهپ  هکنیا  اـت  دـیماجنا  لوط  هب  اوعد  نیا 
اب مدوب ، هدایپ  نم  يدوب و  غـالا  راوس  وت  تقو  نآ  تفگ : دوب ؟ هچ  یتفریم  راـجنلک  نم  اـب  تقو  همه  نیا  سپ  تفگ : چـیه . داد : باوج 

. میرادن ییاوعد  میتسه و  هدایپ  ود  ره  نآلا  دش . نامیاوعد  مه 
یعازن دنیبن ، رگید  زا  رتالاب  ار  شدوخ  یکی  دنـشاب و  هدایپ  ود  ره  رگا  هدایپ . يرگید  تسا و  راوس  یکی  هک  تسا  نیا  اهاوعد  ۀـمه  أشنم 

. تسین
ات دنادب ، زیچان  قلخ  ادـخ و  ربارب  رد  ار  شدوخ  دـنک . رود  شدوخ  زا  ار  يروحم  دوخ  ینیب و  رترب  دوخ  دـنیبن ، رتالاب  ار  دوخ  دـیاب  ناسنا 

. دهدن دوخ  هب  نارگید  هب  تبسن  يرگشاخرپ  تأرج 

اهتیساسح ندرک  مک 

مشخ و تابجوم  ات  درک  يرود  دـیاب  تسا ، ساسح  نآ  هب  ناـسنا  هک  ییاـهزیچ  زا  درک . مک  ار  اهتیـساسح  دـیاب  بضغ  زا  يرود  يارب 
. دورب دیابن  دنکیم ، عولط  شبضغ  مشخ و  دوش  ور  هب  ور  سک  نالف  اب  ای  دورب  اج  نالف  رد  دنادیم  رگا  ددرگن . مهارف  بضغ 

تیعضو رییغت 

رد تسا و  لوـمعم  مدرم  ناـیم  رد  هک  بآ  ندروـخ  یتـح  تسا . بـضغ  مـشخ و  ندرک  شکورف  ياـههار  زا  یکی  نداد  تیعـضو  رییغت 
دنکیم . کمک  دولآمشخ  ناسنا  ندش  مارآ  هب  تسا ، هدمآ  مه  تایاور 

: تسا هدش  تیاور  نینچ  (ع ) قداص ماما  زا 
ٍمِحَر يذ  یلَع  َبِضَغ  ٍلُجَر  امُّیَا  َو  ْمُقَْیلَف  ًاِسلاج  ْنِا  َو  ِناْطیَّشلا  ُسْجِر  ُْهنَع  ُبَهْذَیَـس  ُهَّنِاَف  ْسِلْجَْیلَف  ٌِمئاـق  وه  َو  ٍمْوَق  یلَع  َبِضَغ  ٍلُـجَر  اـمُّیاَف 
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نیا هک  دنیـشنب  تسا ، هداتـسیا  رگا  درک ، بضغ  یهورگ  رب  سک  ره  ْتَنَکَـس ؛ َمِحَّرلا  ِتَّسَم  اذَا  َمِحَّرلا  َّنِاَـف  ُهُّسَمَْیلَو  ُْهنِم  ْنُدَْـیلَو  ِْهَیِلا  ْمُقَْیلَف 
هب درک ، بضغ  دوخ  ناشیوخ  مِحَر و  رب  سک  ره  و  دتـسیاب . تسا ، هتـسشن  رگا  و  دزاسیم . رود  وا  زا  ار  ناطیـش  يدـیلپ  تیعـضو ، رییغت 

. ددرگ مارآ  دنک ، سم  ار  دوخ  محر  رگا  هک  دنک  سم  ار  وا  دوش و  کیدزن  وا  هب  دورب ، وا  يوس 

ناکم رییغت 

یهاگ ناطیش  تسا . ناطیـش  ياهدومنهر  اههیـصوت و  زا  یکی  دوخ  نیا  و  تسا . بضغ  ماد  زا  ییاهر  ياههار  زا  رگید  یکی  ناکم  رییغت 
: دیوگیم (ع ) یسوم ترضح  هب  دوخ  ياهتحیصن  نض  رد  دراد . مه  ییاهتحیصن 

ار وت  هنرگو  هد  رییغت  ار  دوخ  ناکم  دش ، هریچ  وت  رب  مشخ  هک  یماگنه  ِۀَْـنتِْفلا ؛ ِیف  َُکْتیَْقلَا  ّاِلا  َو  َکَناکَم  ْرِّیَغَف  ُبَضَْغلا  َْکیَلَع  �یلْوَتْـسا  اَذِا 
. مزادنایم هنتف  رد 

نتفرگ وضو 

: دناهدومرف نایب  بضغ  مشخ و  ندناشن  ورف  يارب  يرگید  راکهار  یتیاور  رد  (ص ) ادخ ربمایپ 
تسا ناطیـش  زا  بضغ  مشخ و  ْأَّضَوَتَْیلَف ؛ ْمُکُدَحَا  َبِضَغ  اذِاَف  ُءاْملا  َراّنلا  ُئِفُطی  اّمنِا  َو  ِراّنلا  َنِم  َِقلُخ  ناطیَّشلا  َّنَا  َو  ِناطیَّشلا  َنِم  َبضَغلا  َّنِا 
وـضو ًامتح  دـش ، نیگمـشخ  امـش  زا  یـسک  هاگره  نیاربانب ، دـنکیم . شوماخ  ار  شتآ  بآ  طقف  و  تسا . هدـش  قلخ  شتآ  زا  ناطیـش  و 

. دریگب

نیگمشخ ربارب  رد  توکس 

دنک و توکس  ناسنا  هک  تسا  نیا  تخاس ، مارآ  ار  وا  درب و  راک  هب  تسا ، نیگمشخ  هک  یسک  ربارب  رد  ناوتیم  هک  ییاهدرگش  زا  یکی 
دنک . یلاخ  ار  شایتحاران  دراذگب 

دادح ياقآ  رضحم  رد  ام  دومرفیم : ناگرزب  زا  یکی  دوب . برع  ریاشع  زا  ناشیا  مناخ  دوب . یهلا  يایلوا  زا  دادح  مشاه  دیس  جاح  موحرم 
ام ربارب  رد  و  يدرک ؟ نانچ  نینچ و  ارچ  تفگ : يرگـشاخرپ  تینابـصع و  يدـنت و  اب  دـمآ و  ناشیا  مناخ  میدـید  ناهگان  میدوب . هتـسشن 

دیهدیم هزاجا  میتفگ : درکیم . مسبت  مه  ناشیا  دمآ . شتروص  يور  شاهمامع  هک  دز  دادـح  ياقآ  موحرم  رـس  رب  تشم  کی  اهنامهیم 
هب تفگ  هک  مه  ییاهزیچ  ینعی  تسا . هدشن  نامزیچ  مه  ام  دوریم . نآلا  دش . کبس  درک . یلاخ  ار  شیاههدقع  هن . دومرف : مینک ؟ شبدا 

. مینکیم تسرد  مه  ار  نامهمامع  تسا . هدروخن  ام 

شالت نیرمت و 

ینابـصع هک  یناسنا  مینک . لرتنک  راهم و  ار  نآ  یتحار  هب  میناوتب  ات  مینک  شالت  دیاب  درک . نیرمت  بضغ  مشخ و  ندناشن  ورف  يارب  دـیاب 
هزراـبم شایجازم  دـنت  بضغ و  اـب  هک  یـسک  تسا . یطلغ  فرح  نیا  موـشیمن . تسرد  رگید  نم  دـیوگن  هاگچـیه  تسا ، جازم  دـنت  و 

رد رگا  درک . هزرابم  یناطیـش  تلـصخ  نیا  اب  نامز  رورم  هب  دیاب  تسا . رتدنمـشزرا  تسا ، یمرن  شاهیجـس  هک  یـسک  هب  تبـسن  دنکیم ،
ملح و مک  مک  درک ، نیرمت  هک  راب  دنچ  دزاس . فرطرب  ار  نآ  مک  مک  دوش و  هبترم  هس  ات  دنک  یعس  دوشیم ، ینابـصع  هبترم  راهچ  زور 

. دش دهاوخ  رتشیب  شايرابدرب 

ملح ماقم  جرا و  تخانش 
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تخانش دراد و  بضغ  مشخ و  ندناشن  ورف  ندیزرو و  ملح  هک  يدنلب  رایـسب  راثآ  هب  رظن  يرابدرب و  ملح و  شزرا  تلیـضف و  رد  هعلاطم 
بـضغ راهم  يارب  مهم  رایـسب  لماوع  زا  دـناوتیم  دوخ  تسا ، هدومرف  نایب  راـبدرب  میلح و  ياـهناسنا  يارب  دـنوادخ  هک  یگرزب  شاداـپ 

: دندومرف (ص ) ادخ ربمایپ  هک  تسا  دنمشزرا  ردقنآ  يرابدرب  ملح و  دشاب .
. دوش ربمایپ  میلح  ناسنا  هک  تسا  کیدزن  یتسار  هب  ًاِّیبَن ؛ َنوکَی  ْنَا  ُمیلَحلا  َداک  دَقَف 

بوبحم و دزروب ، ملح  شدوخ  بضغ  ربارب  رد  دناوتب  هک  یـسک  دراد ! ماقم  جرا و  ملح  ردقنیا  تسا . ناربمایپ  قفا  رد  میلح  ناسنا  ینعی 
: دندومرف (ص ) ادخ لوسر  دش . دهاوخ  (ع ) نامز ماما  رظن  دروم 

. تسا بجاو  دزروب ، ملح  وا  دوش و  هدروآ  مشخ  هب  هک  یسک  رب  دنوادخ  تبحم  َِملَحَف ؛ َبِضُْغا  ْنَم  یلَع  ِهللا  ُۀَّبَحَم  ْتَبَجَو 
یمرن تمیالم و  اـب  دـیزروب و  ملح  هک  تسا  نیا  شهار  دـیریگ ، رارق  (ع ) ناـمز ماـما  رظن  دروم  دـیوش و  ادـخ  بوبحم  دـیهاوخیم  رگا 

. دیربب شیپ  هب  ار  اهراک 
! دیامرف تمارک  هنسح  قالخا  ملح و  ام  ۀمه  هب  لاعتم  يادخ  میراودیما 

دوخ ندرک  همیرج 

يدرجورب هللا  تیآ  موحرم  هک  دنکیم  لقن  يدرجورب ، هللا  تیآ  موحرم  نادرگاش  زا  يراسناوخ ، یئافص  یفطصم  دیـس  هللا  تیآ  موحرم 
لاکشا سرد  رس  یقلپاچ ، یلع  خیـش  مان  هب  ناشیا  نادرگاش  زا  یکی  زور  کی  دندادیم . هقف  جراخ  سرد  یلعقـشع  دجـسم  رد  اهرـصع 

دش و مامت  سرد  دش . تکاس  یقلپاچ  یلع  خیـش  دندش و  دنت  يردـق  يدرجورب  هللا  تیآ  موحرم  دومن . يراشفاپ  دوخ  لاکـشا  رب  درک و 
دندش . قرفتم  همه 

موحرم مداخ  مدید  مدرک . زاب  ار  رد  دننزیم . رد  مدید  مدناوخ . ار  برغم  زامن  لزنم  رد  بش  لوا  دـندومرفیم : یئافـص  هللا  تیآ  موحرم 
هعلاـطم دنتـسناوتن  هک  يدـح  هب  دـناتحاران ، دنتـشگرب  سرد  زا  هک  یتقو  زا  يدرجورب  هللا  تیآ  دـیوگیم : هدـمآ و  يدرجورب  هللا  تیآ 

میورب . یقلپاچ  اقآ  لزنم  هب  امش  اب  ات  دناتسرف  ار  هدنب  دنناوخب . زامن  ای  دننک ،
بلقنم و یلیخ  ناشیا  میدیـسر . يدرجورب  هللا  تیآ  موحرم  تمدخ  هب  مداخ  اب  مدـناوخ و  ار  اشع  زامن  هدـنب  دـندومرف : یئافـص  هللا  تیآ 

هدنب میبلطب . تیلالح  میورب و  دـنتفگ  دـندوب . ناربج  ددـص  رد  ور  نیا  زا  دـناهدرک . يدـنت  دوخ  رگاش  اب  يردـق  ارچ  هک  دـندوب  تحاران 
راک هچ  دـندومرف : دـنوریمن . لزنم  هب  برغم  زا  تعاس  ود  دودـح  ات  دنتـسه و  يدجـسم  تعامج  ماـما  یقلپاـچ  ياـقآ  هک  مدرک  ضرع 

تحار يردق  درادن و  یعنام  دندومرف : میبلطیم . تیلالح  میوریم و  ناشیا  لزنم  هب  تولخ  رد  حبـص ، زامن  زا  دـعب  مدرک : ضرع  مینک ؟
دندش .

. دنتـسه هدنب  رظتنم  نوریب  هکـشرد  راوس  يدرجورب  هللا  تیآ  موحرم  مدید  مدمآ . نوریب  لزنم  زا  حبـص  زامن  زا  سپ  هدمآ و  لزنم  هب  هدنب 
هک دنسوبب  ار  ناشیا  تسد  ات  دندش  مخ  یهاوخرذع  يارب  يدرجورب  هللا  تیآ  موحرم  میتفر . یقلپاچ  یلع  خیش  ياقآ  لزنم  هب  هدش  راوس 

یلکـشم دـینکب  يراک  ره  دـیتسه و  ام  رورـس  امـش  درک  ضرع  ناشیا  دـندرک . یهاوخرذـع  مه  يدرجورب  هللا  تیآ  تشاذـگن و  ناـشیا 
متسه . یضار  تسین .

هزور لاـسکی  دـنوش ، ینابـصع  سرد  رد  نیا  زا  دـعب  رگا  هک  دـندرک  رذـن  يدرجورب  هللا  تیآ  موحرم  عوضوم  نیا  زا  دـعب  هک  دـش  لـقن 
موحرم دوب و  نارود  نآ  عجرم  اهنت  هک  یـسک  تسا . هظحالم  لباق  بلطم  نیا  مق  مرگ  ياوه  ینـس و  طئارـش  نتفرگ  رظن  رد  اـب  دـنریگب .

يدنت يردق  رطاخ  هب  هک  تسا  لئاق  تیمها  قالخا  يارب  ردق  نیا  دندشیم . رـضاح  ناشیا  سرد  رد  یناگیاپلگ  تجهب و  هللا  تیآ  ماما و 
دیاب ناشیا  داب ! داش  درم  گرزب  نیا  حور  ناشیا . يارب  دـننکیم . هنیزه  ردـقنیا  يریگـشیپ ، ناربج و  يارب  و  دـنوشیم ! تحاران  روطنیا 

تدایـس و اب  قلطم  عجرم  تساهینکـش . دوخ  یقالخا و  تاـمارک  نیمه  یعقاو  تاـمارک  هدـنب  رظن  هب  دـشاب . هوسا  وگلا و  اـم  ۀـمه  يارب 
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، رتالاب بش  زامن  تدابع و  نارازه  زا  اهراک  نیا  هدـنب  رظن  هب  دـسوبب . یهاوخرذـع  ناونعب  ار  شدرگاـش  تسد  دوش و  مخ  لـماک  ییاـقآ 
. دشابیم حیحص  تدابع  لصاح  هجیتن و  هکلب 

هدعقیذ هام  ۀبنشکی  زامن 

. تسا یفاک  دوش ، هدناوخ  زامن  نیا  هام  نیا  هبنشکی  ياهزور  زا  یکی  رگا  تسا . يدنمشزرا  مهم و  رایسب  زامن  هدعقیذ ، هام  ۀبنـشکی  زامن 
نیا مه  یکی  تسا ، هدش  يراشفاپ  رایسب  نآ  يور  هک  یتابحتسم  زا  دنهدیم . تیمها  رایـسب  زامن  نیا  هب  كولـس  نافرع و  گرزب  ياملع 
کی دـیحوت ، ةروس  هبترم  هس  دـمح و  تعکر  ره  رد  تعکر ، ود  اتود  تسا . هدـمآ  نانجلا » حـیتافم   » رد نآ  ندـناوخ  ۀـقیرط  تسا . زامن 

ال  » هبترم کی  نآ  زا  سپ  و  مینکیم . رافغتسا  هبترم  داتفه  زامن  مالس  زا  دعب  و  دوشیم . هدناوخ  قلف  ةروس  هبترم  کی  سان و  ةروس  هبترم 
ُهَّنِاَف ال ِتانِمؤُملا  َو  َنینمؤُملا  ِعیمَج  َبونُذ  َو  یبونُذ  ْرِفِْغا  ُراّفَغ  ای  ُزیزَع  ای  : » یهاتوک ياعد  سپـس  و  ِمیظَعلا » ِِّیلَعلا  ِهللااـِب  اـِّلا  َةَُّوق  ـال  َو  َلْوَح 

«. َْتنَا ّاِلا  َبونُّذلا  ُرِفْغَی 
نیا كولـس ، ریـس و  ناگرزب  زا  رگید  يرایـسب  يراهب و  دـمحم  خیـش  هللا  تیآ  موحرم  يزیربت و  یکلم  اـقآ  داوج  ازریم  هللا  تیآ  موحرم 

. دندومرفیم هیصوت  ناشنادرگاش  هب  ار  زامن 

سانلاقح يادا 

يادخ هک  تسا  نیا  زامن  نیا  صاوخ  زا  یکی  تسا . تیمها  لباق  رایسب  دناهدرمـش ، رب  زامن  نیا  يارب  (ص ) ادخ ربمایپ  هک  یـصاوخ  ۀمه 
. دنکیم یضار  وا  زا  ار  ناسنا  ياهراکبلط  امصخ و  تمایق  زور  لاعتم 

، قیفر لیماف ، اههیاسمه ، رـسمه ، دالوا ، ردام ، ردپ ، دنراد ؛ قح  ام  ندرگ  هب  همه  میتسه . قلخ  نویدم  همه  نیموصعم : زج  هب  میدـقتعم  ام 
. دنتسین مک  مه  اهنآ  هک  میشاب . هدرک  افج  اهنآ  قح  رد  تسا  نکمم  هک  یناسک  هژیو  هب  درگاش . داتسا ،

تقلخ و ماظن  رد  هک  ملاع  تادوجوم  مامت  مراکهدـب . نویدـم و  نیمز  نامـسآ و  لـها  هب  نم  دـندومرفیم : یبـالود  ياـقآ  جاـح  موحرم 
هک ملاع  تادوجوم  ۀمه  دراد و  مهس  تسیز  طیحم  ظفح  رد  هک  ياهرشح  دهدیم ، نژیـسکا  اضف  هب  هک  یتخرد  گرب  دنرثؤم ، شنیرفآ 

رگا مراکهدب . ملاع  ۀمه  هب  انعم  کی  هب  و  منویدم . کلف » دیـشروخ و  هم و  داب و  ربا و   » هب منویدم . همه  هب  دنراد ، شقن  نم  یگدـنز  رد 
كاله وت  تلادع  یِکلْهُم ؛ َُکلْدَع  َو  : » میناوخیم هفرع  ياعد  رد  میراتفرگ . همه  دنک ، راتفر  شلدع  هب  دهدب و  ریگ  ام  هب  دـهاوخب  ادـخ 

«. تسا نم  ةدننک 
دوشیم ثعاب  زامن  نیا  ندناوخ  تسا . زامن  نیمه  سانلاقح  يادا  ياههار  زا  یکی  تسا . سانلاقح  فقوم  تمایق  ياهفقوم  نیرتغولش 

. دنک یضار  ار  ام  ياهراکبلط  دنوادخ  هک 

نامیا ظفح 

لابرغ دارفا  تسا . لکـشم  رایـسب  نامزلارخآ  رد  ناـمیا  ظـفح  دوریم . اـیند  زا  ناـمیا  اـب  ناـسنا ، هک  تسا  نیا  زاـمن  نیا  رگید  تیـصاخ 
نید و دریگیم ، رارق  نارحب  کی  رد  یتقو  یلو  تسا ، مکحم  شنامیا  نید و  دـنکیم  ناـمگ  ناـسنا  تسا . رایـسب  اـهشزیر  دـنوشیم و 

دهدیم . تسد  زا  ار  شنامیا 
ردـپ و هک  دوشیم  بجوم  دوش . نشور  ینارون و  خزرب  ملاع  رد  شهاگیاج  دورب و  ایند  زا  نامیا  اب  ناـسنا  هک  دوشیم  بجوم  زاـمن  نیا 

. دهدب ناج  یناسآ  هب  ناسنا  هکدوشیم  بجوم  دنشاب . یضار  وا  زا  ناسنا  ردام 

قالخا www.Ghaemiyeh.comییابیز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 124زکرم  هحفص 82 

http://www.ghaemiyeh.com


تزع اب  گرم 

. تسا تیمها  اـب  رایـسب  دوـشن ، ـالتبم  تـلذ  يراوـخ و  تـفخ و  هـب  شرمع  رخآ  رد  ناـسنا  هـکنیا  تـسا . یگرزب  تـمعن  ندرم  تـسرد 
: دنکیم تساوخرد  نینچ  دنوادخ  زا  ییابیز  ياعد  رد  (ع ) نینمؤملاریما

زا اهبنارگ  تمعن  نیتسخن  ادنوادخ ! يدنِع ؛ َکِمَِعن  ِعئادَو  ْنِم  اهُعَِجتَْرت  ٍۀَـعیدَو  َلَّوَا  َو  یِمئارَک  ْنِم  اهُعِزَْتنَت  ٍۀَـمیرَک  َلَّوَا  یـسْفَن  ْلَعْجا  َّمُهّللا 
تمعن یناتسیم ، زاب  نم  زا  اهتمعن  ۀمه  نایم  زا  هک  یتناما  هعیدو و  نیتسخن  هد و  رارق  مناج  يریگیم ، نم  زا  هک  ار  شیوخ  ياهتمعن 

. هد رارق  ار  مناج 
هکنیا زا  لـبق  دارفا  زا  یخرب  نوـچ  يریگیم . نم  زا  هکدـشاب  يزیچ  نـیلوا  مناـج  يربـب ، اـیند  نـیا  زا  ارم  یهاوـخیم  رگا  ایادـخ ، ینعی 

. دنوشیم وضعلا  صقان  جلف و  روک و  دوشیم ، هتفرگ  ناشیاضعا  دوش ، هتفرگ  ناشناج 
. دندشن لکش  دب  ای  دندرکن ، ادیپ  وضع  صقن  یلو  دندروخ ، يراک  ياههبرض  دندرک و  تکرش  یتخـس  ياهگنج  رد  (ع ) ریما ترـضح 

تسا . یتمعن  کی  نیا 
رمع رخآ  رد  دـتفیب ، راک  زا  وا  هظفاح  دوش ، هتفرگ  ناسنا  زا  ناسنا  مشچ  هکنیا  تسا . یگرزب  تمعن  کی  دریمب ، تزع  اـب  ناـسنا  هکنیا 
یلیخ دـنراذگب ، هاگـشیاسآ  رد  ار  وا  ای  دـننک و  کشخ  رت و  ار  وا  نارگید  دـشاب  روبجم  درب و  رـس  هب  تلذ  تمحز و  اـب  دوش ، ریگنیمز 

. تسا تخس 
. يریگیم نم  زا  هک  دشاب  يزیچ  لوا  مناج  يربب ، ایند  زا  ارم  یهاوخیم  رگا  هک  دنکیم  تساوخرد  ادخ  زا  (ع ) نینمؤملاریما اذل 

. دـنکیم ارادـم  وا  اب  نداد  ناج  تقو  رد  توملا  کلم  و  دـهدیم . ناج  یناـسآ  هب  ناـسنا  هک  تسا  نیا  زاـمن  نیا  ياهتیـصاخ  زا  یکی 
تعـسو وا  هب  درک و  دهاوخ  شنادنزرف  هیرذ و  ردام و  ردپ و  وا و  لاح  لماش  ار  دوخ  شزرمآ  ترفغم و  دریذپیم و  ار  شاهبوت  دنوادخ 

. دهدیم قزر 

متشه هسلج 

هراشا

نیمز يور  هک  دنایناسک  نامحر  يادخ  ناگدنب  و  ًامالَس ؛ اولاق  َنولِهاجلا  ْمُهَبَطاخ  اذِا  َو  ًانْوَه  ِضْرَالا  یَلَع  َنوشْمَی  َنیذَّلا  ِنمحَّرلا  ُدابِع  َو 
. دنهدیم خساپ  تمیالم  هب  دنهد ، رارق  باطخ  فرط  ار  ناشیا  نانادان  نوچ  دنرادیم و  رب  ماگ  یمرن  هب 

رادید ماگنه 

ماما دننکیم . هحفاصم  نآ  زا  سپ  مالـس و  ادتبا  دننکیم ، رادید  مه  اب  نمؤم  ود  هک  یماگنه  تسا . رادید  عقوم  تاولـص  تاقوا  زا  یکی 
: دندومرف (ع ) قداص

هک یصخش  يارب  ییوگدمآ ، شوخ  مالس و  تیحت و  لیمکت  َۀَقَناعُملا ؛ ِِرفاسُملا  یلَع  ِمیلسَّتلا  ِمامَت  َو  َۀَحَفاصُملا  ِمیقُمِلل  ِۀَّیحَّتلا  ِمامَت  ْنِم  ّنِا 
نتفرگ و شوغآ  رد  هقناعم و  تسا ، هدمآ  رفس  زا  هک  یسک  ةرابرد  مالس  لیمکت  و  تسوا ، اب  نداد  تسد  هحفاصم و  تسا ، هتفرن  رفس  هب 

. تسا نتخادنا  رگیدمه  ندرگ  هب  تسد 
: دندومرف (ع ) رقاب ماما  تسا . مالسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  دنمشزرا  رایسب  ياهتنس  زا  هحفاصم 

نمؤم ود  نوچ  ِرَجَّشلا ؛ َنِم  ُقَرَْولا  ُطَقاسَتَی  امَک  ُبونُّذـلا  اَمُْهنَع  ْتَطَقاسَت  َو  ِهِهجَِوب  امهیَلَع  َّلجوَّزَع  ُهللا  َلَْبقَا  احَفاصَتَف  اـیَقَتلا  اذِا  َنینِمؤُملا  َّنِا 
. دزیرب تخرد  گرب  نوچ  ناشناهانگ  دروآ و  ور  اهنآ  هب  لجوزع  يادخ  دننک ، هحفاصم  دنسرب و  رگیدکی  هب 
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دنکیم رتکیدزن  مه  هب  ار  اهلد  هک  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  مان  هحفاصم  زا  دـعب  هک  یماگنه  تسا . ناـهانگ  ةدـننکكاپ  هحفاـصم  دوخ 
لوسر تسا . هدش  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص  هب  هیصوت  هحفاصم  زا  دعب  ور  نیا  زا  دیازفایم . یگدننکكاپ  نیا  تردق  رب  دوش ، هدرب 

دندومرف : مالسا  یمارگ 
، دنوش ادج  مه  زا  هکنآ  زا  شیپ  دنتـسرفب ، تاولـص  نم  رب  دننک و  هحفاصم  مه  اب  دنـشاب و  رگیدـکی  تسود  ادـخ  يارب  هک  هدـنب  ود  ره 

. دزرمآیم ار  ود  ره  ةدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  یلاعتقح 

اهیبوخ ۀمشچرس 

: دناهدومرف حیرصت  تقیقح  نیا  هب  ابیز  هچ  (ع ) نینمؤملاریما تساهیبوخ . ۀمه  أشنم  همشچرس و  یقالخاشوخ 
تسا . ییوکین  ره  ساسا  ییوخکین  ٍِّرب ؛ ِّلُک  ُسأَر  ِْقلُخلا  ُنسُح 

شیامرف نیا  زا  هکنانچ  تسا . يراگتسر  مهم  ياهدیلک  زا  یکی  نیا  و  دش . لسوتم  یقالخاشوخ  هب  دیاب  اهیکین  ۀمه  هب  یبایتسد  يارب 
ندرب راک  هب  تساهیبوخ . ۀـمه  هب  نتفای  تسد  يارب  یطابترا  لپ  کی  وکین ، راـتفر  بوخ و  قـالخا  دـیآیم ، تسد  هب  (ع ) نینمؤملاریما

. دهدیم ناسنا  یگدنز  هب  یهلا  گنر  نوؤش ، ۀمه  رد  قلخ  نسح 
ارف ار  اـهیبوخ  ۀـمه  دوخ ، اـب  قلخ  نسح  هداوناـخ و  اـب  قلخ  نسح  هعماـج ، مدرم و  اـب  قلخ  نسح  یهلا ، ياـیلوا  ادـخ و  اـب  قـلخ  نسح 

. دریگیم

لفاغت لمحت و 

. دنکیم لح  ار  تالکشم  ۀمه  دزاسیم و  لیان  اهیبوخ  ۀمه  هب  ار  ناسنا  دیاشگیم و  ناسنا  يور  هب  ار  یگرزب  باب  ثیدح  کی  یهاگ 
شتآ يور  هب  یبآ  لثم  هک  مدروخرب  یثیدح  هب  دوب . هتخیر  مه  هب  ار  مناور  حور و  هک  متـشاد  یمهم  تالکـشم  نم  تفگیم : یـصخش 

: دوب (ع ) نینمؤملاریما ياشگهر  شیامرف  نم  شخبییاهر  درک . اوادم  ارم  ياهدرد  ۀمه  دوب و 
. تسا یشوپمشچ  لفاغت و  وا  رگید  مین  تسا و  لمحت  لقاع  زا  یمین  نامگیب  ٌُلفاغَت ؛ ُهُفِْصن  َو  ٌلاِمتْحا  ُهُفِْصن  َِلقاعلا  َّنِا 

ندز يربخیب  هب  ار  دوخ  لفاغت و  نآ  رگید  شخب  تساهیـشوخان و  ربارب  رد  ربص  لـمحت و  نآ  شخب  کـی  دراد ؛ شخب  ود  لـقاع  مدآ 
. تسا

دیاب ار  یگدنز  ياهيراوگان  بئاصم و  هنالهاج و  ياهفرح  درک . لمحت  دـیاب  درک ، لمحت  يرابدرب  اب  ناوتیم  هک  ار  اهزیچ  زا  یخرب 
تبسن و  تسا . هدیدن  هدینشن و  يزیچ  ًالصا  ایوگ  تشذگ . نآ  زا  لفاغت  اب  دیاب  مه  ار  اهزیچ  زا  یخرب  دراذگ . رـس  تشپ  لمحت  ربص و  اب 

درادن . یهاگآ  هنوگچیه  نآ  هب 
دندومرف : (ص ) ربمایپ فاصوا  رامش  رد  (ع ) یبتجم نسح  ماما 

. دروآیمن دوخ  يور  هب  دزیم و  تلفغ  هب  ار  دوخ  هراومه  تشادیمن ، تسود  هچنآ  ربارب  رد  یهَتْشَی ؛ اّمَع ال  ُلَفاغَتَی 
، ینکیم نارگید  هب  هک  یبوخ  یکی  َکِّقَح ؛ ِیف  ِْریَْغلا  َةَءاِسا  َو  ِْریَْغلا  ِّقَح  ِیف  َکَناسِْحا  نک : شومارف  ار  زیچ  ود  : » دـیوگیم میکح  ناـمقل 

همه هک  یـشکب  ناشخر  هب  يراذگب و  تنم  نانآ  رب  ادابم  يدرک ، یکین  نارگید  قح  رد  رگا  دـناهدرک ». وت  قح  رد  هک  ار  يدـب  مه  یکی 
. ياهدرک لطاب  ار 

هناراوگرزب راتفر 

نارگید دنـسپان  راـتفر  نتفرگ  هدـیدان  لـفاغت و  لـها  راوگرزب  ياـهناسنا  تسا . هناراوـگرزب  ياـهراتفر  گرزب و  ياهتلـصخ  زا  لـفاغت 
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: دندومرف (ع ) نینمؤملاریما دنتسه .
. دنادیم هک  تسا  يزیچ  نتفرگهدیدان  لفاغت و  نامیرک ، راتفر  نیرتفیرش  نیرتهب و  زا  یکی  ُمَْلعَی ؛ اّمَع  ُهتَْلفَغ  ِمیرْکلا  ِلامْعَا  ِفَرْشَا  ْنِم 

راتفر زا  هدرپ  راوگرزب ، میرک و  ناسنا  نوچ  تسا . هنامیرک  يراتفر  نارگید ، ياهیتشز  زا  ندرک  دومناو  ربخیب  ار  دوخ  ندیشوپمشچ و 
. دهدیم ناشن  لفاغ  ار  دوخ  نارگید  ياهیتشز  زا  يرایسب  زا  دردیمن و  نارگید  دب 

. ددنسپیم هنوگنیا  دنوادخ  دیرواین . دوخ  يور  هب  ًالصا  دینک . شومارف  درک ، ار  امش  تبیغ  ای  دز ، تمهت  داد ، شحف  امش  هب  یـسک  رگا 
. دننکیم راتفر  روطنیمه  امش  قح  رد  مه  نارگید  دیدرک ، نینچ  رگا 

: ظفاح لوق  هب 
میشاب شوخ  میشک و  تمالم  مینک و  افو 

ندیجنر تسا  يرفاک  ام  تقیرط  رد  هک 
. نکن ادیپ  شجنر  ًالصا  ناجنرن ، جنرن و 

نآ دناهدرک ، يدب  امش  قح  رد  ًانایحا  رگا  دیرواین . دوخ  يور  هب  ًالصا  دراد ، یلکشم  ای  یبیع و  امـش  رهوش  رگا  دراد . یبیع  تمناخ  رگا 
. درادن دح  هک  دیراد  لکشم  ردقنآ  نامدوخ  مه  ام  دینک . شومارف  دیریگب و  هدینشن  هدیدن و  ار 

ماهدناشفا تسد  قافآ  همه  زکماهدنامرد  دوخ  درد  اب  نانچ  نم 

یلوغشم دوخ 

دوخ و بویع  لوغـشم  دیاب  دزادرپب . نارگید  بویع  هب  هک  درادـن  ار  نآ  تصرف  رگید  دزادرپب ، شدوخ  بویع  تالکـشم و  هب  ناسنا  رگا 
: دندومرف (ع ) نینمؤملاریما دشاب . نآ  حالصا 

بویع هب  هجوت  زا  ار  وا  دوخ ، بیع  هب  لاغتـشا  هک  یـسک  لاح  هب  اـشوخ  مدرم ! يا  ِساـّنلا ؛ ِبُویُع  ْنَع  ُُهْبیَع  ُهَلَغَـش  ْنَِمل  یبوُط  ُساـّنلا  اـهُّیَا 
. دراد زاب  نارگید 

هک میـشاب  مرگرـس  نامدوخ  رازاب  هب  ردقنیا  دنراد . لکـشم  مه  نارگید  دنکیم  شومارف  هک  تسا  لوغـشم  يزاسدوخ  هب  ردـقنیا  ینعی 
. مینک شومارف  ار  مدرم  يدب  یبوخ و 

لهج ةدرپ 

هدیبات و اهنآ  هب  یهلا  رون  هک  دناهدیسر  ياهبترم  هب  تضایر  رثا  رب  هک  یناسک  یتح  تسا . بوخ  رایـسب  عقاوم  یـضعب  رد  لهج  تلفغ و 
: دندومرف (ع ) یلع تسا . روآ  تلالم  رایسب  ناشیارب  یگدنز  دنوشیم و  هجاوم  لکشم  اب  دننیبیم ، اهنآ  ینطاب  ياهتروص  هب  ار  دارفا 

. درکیمن نفد  ار  یسک  یسک  دیدشیم ، هاگآ  رگیدکی  بیع  رب  دشیم و  هتشادرب  اهراک  يور  زا  هدرپ  رگا  ُمْتنَفادَت ؛ ام  ُْمتْفَشاکَت  َْول 
یسک دنک . نفد  نفک و  ار  وا  تسا  رضاح  یـسک  ایآ  دنک ؟ هزانج  عییـشت  ار  وا  تسا  رـضاح  یـسک  ایآ  دشاب ، هدرم  ياهدنرد  گرگ  رگا 

رگیدکی دوش و  رهاظ  دارفا  نطاب  دور و  رانک  اههدرپ  رگا  دریگب . نفد  نفک و  عییشت و  مسارم  گرگ  لاغش و  گس و  يارب  تسین  رـضاح 
. دنک نفد  ار  یسک  دوشیمن  رضاح  یسک  دننیبب ، هابور  گرگ و  گس و  لکش  هب  ار 

يور زا  هک  دنتسه  مه  يدارفا  اما  دننیبن . ات  دزادنیب  هدرپ  هک  دنتساوخیم  ادخ  زا  دشیم ، زاب  ناشیخزرب  مشچ  هک  مه  ناگرزب  زا  یـضعب 
!؟ دراد ياهدیاف  تالکشم  رسدرد و  زج  ایآ  تسا !؟ تمارک  دارفا  نطاب  ندید  ایآ  دننیبب . ار  همه  ات  دورب  رانک  اههدرپ  دنهاوخیم  یمهفان 
هک ییادـخ  يا  ینعی  . دـندوب َحـیبَْقلا » َرَتَس  َو  َلیمَجلا  َرَهْظَا  ْنَم  ای   » رهظم دـندوب . ادـخ  رارـسا  مرحم  دـندیدیم ، یهلا  يایلوا  ناـماما و  رگا 

! یناشوپیم ار  اهیتشز  راکشآ و  ار  اهییابیز 
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نیا لابند  هب  دیابن  میتسه ، تیفرظ  مک  هک  ام  لاثما  اما  تسادج . نارگید  زا  ناشباسح  اهنآ  دندرکیمن . راب  يرثا  چـیه  ناشدوخ  دـید  رب 
. ریگب هتسنادن  هدیدن و  ار ، هتسناد  هدید و  دنیوگیم : ًالصا  میشاب . روما 

بضغ زا  يریگشیپ 

شروخ کتک  دـش ، نهپ  مرن و  شاهدـند  ماوع  حالطـصا  هب  دوش و  بوخ  شلمحت  ناسنا  یتقو  ٌُلفاغَت .» ُهُفِْـصن  َو  ٌلاـِمتْحا  ُهُفِْـصن  ُلـِقاعلا  »
. دننزب ار  وا  هک  دنراکیب  رگم  دیاین ، شدرد  رگا  دننزیم . ار  وا  دیآیم ، شدرد  هک  یسک  درادن . رثا  وا  رب  کتک  رگید  دوشیم . بوخ 

هک ییاهزیچ  ةرابرد  تسا . لفاغت  نامه  نیا  دهدن . ریگ  مدرم  يدب  هب  دوش . شوهیب  سحیب و  اهيراوگان ، تالکـشم و  رد  دـیاب  ناسنا 
. تسا بضغ  زا  يریگـشیپ  ۀلیـسو  دوخ  نیا  دنزب . تلفغ  ینادان و  هب  ار  شدوخ  تسا  بوخ  دنادب ، دـیابن  دـمهفب و  ار  اهنآ  دـیابن  ناسنا 

تسا . يدب  رش و  ره  دیلک  دندومرف : هک  یبضغ 
فرح یـسک  رگا  دـنک . يریگولج  نآ  زا  دـناوتیم  ناسنا  اهلادـج . اهندادریگ ، اهوگم ، وگب  تسام ؛ دوخ  رد  بضغ  تامدـقم  یهاـگ 

ار عوضوم  مینک  یعـس  میوشن . دراو  نآ  رد  دـشکیم ، کـیراب  ياـهاج  هب  راـک  اـهوگ  تفگ و  رد  رگا  میریگن . دوخ  هب  دز ، اـم  هب  يدـب 
مینک . فرحنم  ار  ثحب  ضوع و 

هدـش باسح  وا  ترـشاعم  هن  تسا ، تدابع  وا  تدابع  هن  رگید  دـش ، جراخ  يداع  تلاـح  زا  ناـسنا  دروآ و  شوج  بضغ  روتوم  هاـگره 
دیاب نیاربانب ، دراد . گنج  رـس  همه  اب  دـیوگیم . دـب  مه  ربمایپ  ادـخ و  هب  هک  دـسریم  يدـح  هب  یهاـگ  تسین . لاـمرن  زیچ  چـیه  تسا .

. دناشن ورف  ار  نآ  ًاروف  دمآ  دیدپ  مه  رگا  تشادرب و  نایم  زا  ار  بضغ  ياههنیمز 
. مشکیم تلاجخ  مدوخ  هفایق  زا  منیبیم و  هنییآ  رد  ار  مدوخ  هنییآ و  ولج  موریم  موشیم ، دنت  تقو  ره  تفگیم : یکی 

تفرعم لها  يوزرآ 

ملاـع هب  دـننیبن و  ار  ادـخ  ریغ  هک  تسا  نیا  تفرعم  لـها  يوزرآ  دوشیم . تسرد  زیچ  همه  دوـش ، مارآ  ناـسنا  نورد  حور و  بلق و  رگا 
هدومرف دوب . نایفارطا  راشف  لمحت  رثا  رب  همه  دـش ، فشکنم  شیارب  دـیحوت  زا  هک  يدـنلب  یناعم  دادـح  ياقآ  موحرم  دـنبای . تسد  درجت 

هب اهراشف  مامت  مدید  مدرک . سح  ار  درجت  تلاح  و  مندب . سفن و  یکی  محور و  یکی  مدش ؛ ات  ود  هک  مدـید  اهراشف  نیا  لمحت  رد  دوب :
. دوشیم دراو  نم  سفن 

هک یمادام  ات  دنیوگب  دب  شحف و  نآ  هب  رگا  دیآیمن . ناتدرد  امش  دننزب ، نآ  هب  ریت  رازه  رگا  دیدرک . نازیوآ  ار  ناتدوخ  سابل  رگا  امش 
. دیوشیمن تحاران  دیرادن ، یگتسبلد  قلعت و  نآ  هب 

لد نآ  زا  رگا  یلو  دـیوشیم . تحاران  امـش  دـنیوگب ، نآ  هب  هچ  ره  دیـشاب ، هتـسبلد  نآ  هب  رگا  تسا . سابل  نیمه  لـثم  مه  ناـسنا  سفن 
اهنییعت و سفن و  دوش . لـیلذ  سفن  دـیراذگب  تسا . نیکلاـس  ۀیامرـس  سفن  تلذ  دـیوشیمن . تحاراـن  دـنیوگب ، نآ  هب  هچ  ره  دـیدنک ،

یتقو یلو  دیآیم . نامدرد  ام  دشاب ، هتشاد  راک  اهنآ  هب  یـسک  رگا  تسا . رـس  درد  بابـسا  میاهدرک ، تسرد  نامدوخ  يارب  هک  ینیوانع 
. دیآیمن نامدرد  میدیرب ، اهنیعت  نیا  زا 

. درک لمحت  ار  یگدنز  ياهراشف  هک  دش  زاب  اج  نیمه  زا  دادح  موحرم  ةرگ  میتسین . تانیعت  ریـسا  میوش ، دیحوت  تقیقح و  رد  بوذ  رگا 
. داد خر  شیارب  يدیحوت  یناحور و  يونعم و  تلاح  و 

حور نوچ  دندادیم . راشف  ار  وا  سفق  هک  دنیبیم  دیآیم ، نوریب  یتقو  دیایب . نوریب  دـنک و  زاب  ار  سفق  رد  ات  دـنهدیم  شراشف  ردـقنآ 
. دوشیمن تحاران  تسین و  رثأت  ریثأت و  لباق 
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اهراک رد  یگتسخ 

میدیمهفیمن عقوم  نآ  دیوشیم ؟ مه  هتسخ  ایآ  دندومرفیم : دعب  دیراد ؟ هسلج  ایآ  دندیـسرپیم : ام  زا  یهاگ  یبالود  ياقآ  جاح  موحرم 
. دنسرپیم ار  لاؤس  نیا  ارچ  هک 

دشاب و هتـشاد  درجت  ناسنا  رگا  یلو  دوشیم . هتـسخ  ناسنا  دنک ، تلاخد  ناسنا  ياهراک  رد  دشاب و  یطاق  ناسنا  سفن  رگا  میدیمهف  دعب 
رس حور  نوچ  درادن . یگتسخ  ادخ  يارب  راک  تقیقح  رد  درادن . انعم  شیارب  یگتـسخ  دشابن ، یناسفن  روما  سفن و  هب  هتـسبلد  هتـسباو و 

تسا . سفن  هب  طوبرم  یگتسخ  درادن . انعم  یگتسخ  تسوا و  هارمه  یهلا  ینابر و  يورین  تسا و  طاشناب  لاح و 
لوپ رگا  میدیـسرن ، دصقم  هب  رگا  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دنـشاب ، مدرم  تسایر و  ترهـش و  لوپ و  دصقم  دشابن و  ادخ  يارب  راک  رگا 
راشف ام  رب  یگتسخ  دوشیم و  نایامن  ام  رد  هودنا  نزح و  دندرکن ، مارتحا  ام  هب  دنتفرگن و  ناملیوحت  رگا  دماین ، تسایر  ترهـش و  دماین ،

. دروآیم

سفن هب  یهجوتیب 

: دندومرف (ع ) نینمؤملاریما درادن . هار  نآ  رد  یگتسخ  تسا ، صالخا  يور  زا  دراد و  یهلا  گنر  هغبص و  هک  يزیچ 
تسا . ناسنا  ییاهر  ۀیام  صالخا  ُصالَخلا ؛ ُنوکَی  ِصالخِْالِاب 

نوریب سوه  يوه و  سفن و  سفق  زا  ناسنا  یتقو  دندنبیم . رب  خر  سوه  يوه و  ناطیـش و  درک ، خوسر  ناسنا  ياهراک  رد  صالخا  رگا 
یـضار ددص  رد  دوشیمن و  تحاران  دنیوگیم ، ناسنا  سفن  هب  هچ  ره  درادن . نآ  هب  یهجوت  رگید  دـیرب ، نآ  زا  ار  شدوخ  قلعت  دـمآ و 

تسین . نآ  تاعارم  نتشاد و  هگن 
ینیدـلاءاهب هللا  تیآ  موحرم  دـنکیمن . ییانتعا  ینـالف ، رب  گرم  ینـالف ، رب  دورد  دـنیوگب  همه  رگا  دـش ، جراـخ  تاـقلعت  زا  ناـسنا  رگا 

هرجنپ زا  ار  شرـس  مه  سردم  موحرم  سردم ! رب  گرم  دنتفگیم : دندوب و  هدش  عمج  سلجم  ِرد  مدرم  ناخاضر ، نامز  رد  دندومرفیم :
، دش اهنیا  ریـسا  رگا  دشابن . تالایخ  ماهوا و  ریـسا  دـیاب  ناسنا  دـیآیمن . گرم  هک  گرم  نتفگ  اب  مدوخ ! رب  دورد  تفگ : درک و  نوریب 

. تسا راتفرگ 

راتفگ رد  یمرن 

شمارآ ناسنا  هب  راتفگ  راتفر و  رد  تمیـالم  میوشن . دـنت  میـشاب  بظاوم  دـیاب  تسا . یقلخشوخ  دودـح  زا  یکی  تمیـالم  ییوخ و  مرن 
. دنکیم لرتنک  ار  ناسنا  تاکرح  دشخبیم و 

يوب دشاب ، يریگرد  نآ  رد  هک  یلادج  دـناشنب . یـسرک  هب  ار  شدوخ  فرح  دـهاوخیم  سک  ره  نوچ  دزیریم . مه  هب  ار  ناسنا  لادـج 
. مینکن یطاق  اههرظانم  رد  دوب  بظاوم  دیاب  دهدیم . سفن 

. تشاد هجوت  راـتفگ  شمارآ  هب  دـیاب  نورد ، شمارآ  زا  سپ  تسا . قلخ  نسح  رگید  دـح  زیمآ ، مارتحا  هزیکاـپ و  راـتفگ  كاـپ و  مـالک 
. تسا قلخ  نسح  ياههناشن  زا  تسا ، دارفا  دنیاشوخ  هک  هدیدنسپ  میالم و  راتفگ 

لهاج توکس 

: دندومرف (ع ) داوج ماما  دیوگن . يزیچ  دنک و  توکس  تسا  رتهب  دشاب ، هتشاد  هزیکاپ  ابیز و  یمالک  دناوتیمن  رگا  ناسنا 
. دنرادن فالتخا  مه  اب  مدرم  دشاب ، تکاس  نادان  رگا  ُساّنلا ؛ َفَلَتْخا  اَم  ُلِهاْجلا  َتَکَس  َْول 
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ناسنا دـنکیم . اپ  هب  هنتف  طوبرمان  ياهفرح  اب  هک  تسا  لـهاج  نیا  دـننزب . فرح  هنوگچ  دـننادیم  هدـیمهف  لـقاع و  ملاـع ، ياـهناسنا 
سوه يوه و  ساسا  رب  هکلب  تسین ، لقعت  يور  زا  هدیجنـس و  شنتفگ  نخـس  نوچ  دـباوخیم ؛ اهفالتخا  دوش ، تکاـس  اـج  ره  لـهاج 

دندومرف : (ع ) نینمؤملاریما دیوگیم . نخس  هدیجنس  هک  لقاع  ناسنا  فالخ  هب  تسا .
. توکس نادان  باوج  تسا و  توق  لقاع  نخس  ٌتوکُس ؛ ِلِهاجلا  ُباوَج  َو  ٌتُوق  ِِلقاعلا  ُمالَک 

. دشخبیم الج  ار  ناسنا  بلق  دنکیم و  عابشا  ار  ناسنا  حور  دشخبیم و  ورین  ناسنا  هب  تسا و  ناسنا  ناج  ياذغ  لقاع  ناسنا  مالک  ینعی 
. مینکیم یفرح  رپ  هک  ام  سکع  هب  دوب . ینالوط  توکس  مالسا  ربمایپ  ياههریس  زا  یکی  تسا . رتهب  دنزب  فرح  رتمک  هچ  ره  ناسنا  ًالصا 

مدآ ترضح  ییوگمک 

. دوب نادناخ  گرزب  دز . مه  هب  يدایز  نادنزرف  دش . هدـنار  نوریب  شدوخ  هاگیاج  زا  (ع ) مدآ ترـضح  یتقو  هک  تسا  هدـمآ  ثیدـح  رد 
هب يدایز  يادص  رس و  دندرکیم و  وگ  تفگ و  ثحب و  مه  اب  دندشیم و  عمج  مدآ  ترـضح  رود  اههجیتن  هون و  اههچب و  تسـشنیم و 
زا یـضعب  دزیم . فرح  مک  رایـسب  دوب . ادـخ  رکذ  لوغـشم  درکیم و  اشامت  طـقف  دوب . تکاـس  (ع ) مدآ ترـضح  یلو  دـنتخادنایم . هار 

دومرف : دیتکاس ؟ هشیمه  دینزیمن و  فرح  امش  ارچ  دنتفگ : اههچب 
هک تسا  نیا  تقیقح  مدـنزرف ! يا  يراوَج ؛ یِلا  ُعِجَْرت  َکَمالَک  ِْلْلقَا  َلاق  َو  َّیِلا  َدِـهَع  ِهِراوَج  ْنِم  ینَجَرْخَا  اّـم  َلـ هلـالَج  ّلَـج  َهللا  َّنِا  َّیَُنب  اـی 

. يدرگ زاب  نم  راوج  هب  ات  وگب  نخس  مک  دومرف : درک و  دهع  نم  اب  دنار ، نوریب  شدوخ  راوج  زا  ارم  هبترمگرزب  دنوادخ  یتقو 
دنتسشنیم و اههناش  يور  دنتفریم . الاب  مدآ  ترضح  هلک  رس و  زا  اههجیتن  هون و  دوب . يوق  لکیه و  تشرد  الاب و  دنلب  (ع ) مدآ ترضح 

ارچ دنتفگ : رتگرزب  ياههچب  يدایرف . داد و  هن  يرـشت و  هن  یبیهن ، هن  دوب . هتـسشن  تکاس  نانچمه  وا  یلو  دـندنکیم . ار  وا  ياهوم  هاگ 
تـشهب زا  مدرک و  یهابتـشا  کی  نم  دومرف : دننکیم . يراک  غولـش  یلیخ  دیهدیمن ؟ ناشن  یلمعلاسکع  دـییوگیمن و  يزیچ  اهنآ  هب 

، میدروخ مدنگ  راب  کی  منکن ، اطخ  اپ  زا  تسد  متفرگ  میمصت  مورب . دیاب  اجک  منادیمن  منک ، هابتشا  زاب  اجنیا  رد  رگا  مدش . هدنار  نوریب 
. تسا سب  نامه  میداتفا . ایند  نادنز  هب 

دنوادخ لایع 

رگا تسین . یعقوت  یگچب  زج  هچب  زا  دناهچب و  اهنآ  دنک . راتفر  تفطالم  تمیالم و  اب  اههچب  اب  ناسنا  ات  دشاب  دـیاب  یهلا  فطل  نامیا و 
ار ناملد  مینکشب ، ار  یـسک  لد  رگا  مینک . يراتفردب  نامرـسمه  هچب و  اب  میوش و  زاتهکی  هک  تسین  روط  نیا  دنراد ، بحاص  همه  مینادب 

. دروخیم دنک ، اطخ  اپ  زا  تسد  سک  ره  تسا . رایسب  تسد  يالاب  تسد ، دننکیم . نامغاد  دننکشیم .
زا لقن  هب  یسدق  ثیدح  کی  رد  دنراد . بحاص  ادخ  ياههدنب  دش . ینادنز  یهام  مکش  رد  درک ، نیرفن  دوز  رادقم  کی  سنوی  ترضح 

دومرف : دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  (ع ) قداص ماما 
یناـسک نم  دزن  اـهنآ  نیرتبوبحم  و  دـنانم . راوخیزور  لاـیع و  قلخ  ْمِهِِجئاوَح ؛ ِیف  ْمُهاعْـسَا  َو  ْمِِهب  ْمُهُفَْطلَا  َِّیِلا  ْمُهُّبَحَأَـف  یلاـیِع  ُقلَخلا 

. دنرتاشوک ناشیاهتجاح  ندروآرب  رد  رتنابرهم و  نانآ  اب  هک  دنتسه 
لکشم رایسب  یباتفآ ، هن  تسا و  ییاوه  هن  هک  ییاج  دش . راتفرگ  یهام  مکـش  رد  دوجو  نیا  اب  دوب . ادخ  ةدنیامن  ربمایپ و  سنوی  ترـضح 

: دش دنلب  كانتشحو  ياهتملظ  نآ  رد  سنوی  ترضح  ۀلان  يادص  دنکیم . قد  ناسنا  ایرد  رعق  یکیرات  رد  تسا .
. مدوب ناراکمتس  زا  نم  یهزنم ! كاپ  وت  تسین ، يدوبعم  وت  زج  ایادخ ، َنیملاظلا ؛ َنِم  ُْتنُک  ّینِا  َکَناحبُس  َْتنَا  ّاِلا  هِلا  ال 

. میتشادیم شهگن  یهام  مکش  رد  تمایق  ات  درکیمن ، ار  راک  نیا  سنوی  ترضح  رگا  دومرف : دنوادخ 
، دنتسه ادخ  ةدنیامن  اههچب  دنزب . رشت  اههچب  هب  درکیمن  تئرج  (ع ) مدآ ترـضح  دنکب . دهاوخب  يراک  ره  سک  ره  هک  تسین  روط  نیا 

قالخا www.Ghaemiyeh.comییابیز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 124زکرم  هحفص 88 

http://www.ghaemiyeh.com


. دشاب بقارم  یلیخ  دیاب  ناسنا  دنهدیم . ییادخ  يوب 

ییوگهدیجنس

كاپ دشاب و  هشیدنا  رس  زا  هدیجنـس و  شیاهفرح  ینعی  دنزب . هزیکاپ  بیط و  فرح  دنزیم ، فرح  مه  رگا  دنزب . فرح  مک  دیاب  ناسنا 
: دنیامرفیم (ع ) نینمؤملاریما هزیکاپ . و 

. وا نابز  تشپ  قمحا  بلق  تسا و  بلق  تشپ  لقاع  نابز  ِِهناِسل ؛ َءارَو  ِقَمْحَالا  ُْبلَق  َو  ِِهْبلَق  َءارَو  ِِلقاعلا  ُناِسل 
ناسنا یلو  دنکیم . يراج  نابز  رب  دوب ، اجهب  هدیدنـسپ و  رگا  دجنـسیم . ار  نخـس  ادتبا  هکلب  تسین ، اهر  هلی و  شنابز  لقاع  ناسنا  ینعی 

. دنکیم يراج  شنابز  رب  دجنسب ، ار  نخس  دشیدنیب و  هکنیا  زا  شیپ  قمحا 
هدیجنـس دیاب  اهفرح  تسا . رـس  درد  بابـسا  اجیب  هدرکن و  رکف  ياهفرح  تسا . زیگناهنتف  اهفرح  زا  یـضعب  یهاگ  هک  تسا  نیا  و 

. دراد یتکربرپ  راثآ  هک  مالک » بیط   » يانعم تسا  نیا  مینزب . فرح  بوخ  مه  مینزب و  بوخ  فرح  مه  دشاب .
. دییوگ راوتسا  ینخس  دیراد و  اورپ  ادخ  زا  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  ًادیدَس ؛ ًالوَق  اُولُوق  َو  هللا  اوُقَّتا  اونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای 

. تسا يراکزیهرپ  يوقت و  زراب  قیداصم  زا  هدیجنـس  دیدس و  راتفگ  دشاب . هدش  هدیجنـس  نآ  بناوج  ۀمه  ینعی  مکحم ، راوتـسا و  نخس 
. تسا راوتسا  هدش و  باسح  شنخس  یقتم  ناسنا 

مهارف دنوادخ  ترفغم  تابجوم  دوش و  حـلاص  لامعا  هک  دوشیم  بجوم  دـشاب ، راوتـسا  مکحم و  بوخ و  هدیجنـس و  ناسنا  راتفگ  رگا 
: دیامرفیم نایب  ار  راوتسا  مکحم و  راتفگ  دمایپ  هلصافالب  هیآ ، نیا  زا  دعب  دنوادخ  هکنانچ  ددرگ .

. دزرمایب ار  ناتناهانگ  دنک و  حالصا  ار  امش  ياهيراک  دنوادخ  ات  ْمَُکبونُذ ؛ ْمَُکل  ْرِفْغَی  َو  ْمَُکلامْعَا  ْمَُکل  ِْحلُْصی 

هدیرفآ نیرتتشز  نیرتابیز و 

دنوادـخ ةدـیرفآ  نـیرتتشز  نیرتاـبیز و  ار  نآ  دـناهتخادرپ و  نـتفگ  نخـس  مـالک و  نییبـت  هـب  اـبیز  رایـسب  نخـس  رد  (ع ) نینمؤـملاریما
يور زا  رگا  تـسا و  نیرتاـبیز  دور ، راـک  هـب  اـجهب  دـشاب و  ریبدـت  يور  زا  رگا  هـک  تـسا  ساـسح  نـتفگ  نخـس  ردـقنآ  دناهدرمـشرب .

دوب . دهاوخ  نیرتتشز  دشاب ، اجهبان  يریبدتیب و 
یهایـسور ۀیام  دناوتیم  دشخبب و  تیثیح  وربآ و  ناسنا  هب  دـناوتیم  تسا . نآ  ییابیز  یتشز و  ةدـننک  نییعت  نآ ، تیفیک  نخـس و  لحم 

. تـشاد دـهاوخ  شقن  نخـس  يدـنمجرا  رد  هـک  تـسا  یلماوـع  زا  یکی  زین  ییوگهدیجنــس  نخــس و  نـتفرگ  راـیتخا  رد  ددرگ . ناـسنا 
: دنیامرفیم (ع ) نینمؤملاریما

ِیف َمـالَْکلا  نَا  ْمَلْعا  َو  ُهوُجُْولا  ِتَّدَوْسا  ِمـالَْکلِاب  َو  ُهوُجُْولا  ِتَّضَْیبا  ِمـالَْکلِاب  ُْهنِم  حـبقا  ـالَو  مـالکلا  َنِم  َنَسْحَا  ًاْئیَـش  َّلَـجَوَّزَع  ُهللا  َقَلَخ  اـم  َو 
َو َرَقَع  ُهَْتیَّلَخ  َْتنَا  ْنِاَف  ٌروُقَع  ٌْبلَک  َناسِّللا  َّنِاَف  َکَبَهَذ  ُنُزَْخت  امَک  َکَناِسل  ْنَزْخاَف  ِِهقاثَو  ِیف  َتْرِـص  ِِهب  َتْمَّلَکَت  اذِاَف  ِِهب  ْمَّلَکَتَت  َْملاـم  َکـِقاثَو 
؛ ِساّنلا ِّمَذ  َو  ّلَجوّزع  هللا  َنِم  ٍْتقَم  یلَع  ّاِلا  ِهِرْهَد  ْنِم  ُْصلْخَی  َْمل  َُّمث  ٍۀَحیضَف  َو  ٍۀَمیرک  ِّلُک  یِلا  ُهَداق  ُهَراذِع  َبَّیَس  ْنَم  ًۀَمِْعن  ْتَبَلَـس  ٍۀَِملَک  َّبُر 
ات هک  نادب  دوشیم . هایس  اهيور  نخـس  اب  ددرگیم و  دیفـس  اهيور  نخـس  اب  تسا . هدیرفاین  مالک  زا  رتتشز  رتابیز و  لجوزع ، يادخ 

، رادهگن ار  دوخ  نابز  یتسه . نآ  ریـسا  یتفگ ، ار  دوخ  نخـس  هک  یماگنه  اما  تسا ، وت  رایتخا  رد  مالک  مامز  ياهتفگن ، نخـس  هک  ینامز 
. دهدیم رازآ  ار  نارگید  یتشاذـگ ، دازآ  ار  نآ  رگا  هک  تسا  هدـنزگ  یگـس  نابز ، اریز  يرادیم ؛ هاگن  ار  دوخ  لوپ  الط و  هک  نانچمه 

هاگنآ دـناشکیم . تحیـضف  يدـب و  هنوگره  هب  ار  وا  نابز  دراذـگ ، دازآ  ار  نابز  مامز  سکره  دریگیم . ار  یتمعن  هک  ياهملک  اـسب  هچ 
. تسا هتشاداو  دوخ  شنزرس  هب  ار  مدرم  هدروآ و  مشخ  هب  ار  لجوزع  يادخ  هک  دریمیم  یلاحرد 
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راتفر راتفگ و  ۀطبار 

(ع) قداص ماما  هکنانچ  دوشیم ؛ هزیکاـپ  مه  لـمع  دـشاب ، هزیکاـپ  راـتفگ  رگا  دـنراد . یگتـسب  طوبرم و  ًـالماک  لـمع  اـب  ناـسنا  راـتفگ 
: دندومرف

. تسا هزیکاپ  كاپ و  شلمع  دشاب ، وگتسار  تسار و  شنابز  هک  یسک  ُُهلَمَع ؛ یکَز  ُُهناِسل  َقَدَص  ْنَم 
هب راچان  هک  دهدیمن  ماجنا  مه  یفالخ  لمع  دوش ، رداص  وا  زا  غورد  باوصان و  فرح  ادابم  هک  تسا  شیوخ  نانخس  بقارم  هک  یـسک 

. تسوا راتفر  رگنایب  ناسنا  نانخس  زا  يرایسب  نوچ  دوش . ییوگغورد 

نیشنلد ابیز و  ياهتاجانم 

مینیبیم مینک ، یـسررب  ار  اهاعد  رگا  شدوخ . يادـخ  اـب  مه  دـیوگب ، نخـس  اـبیز  بوخ و  هعماـج  هداوناـخ و  اـب  مه  دـناوتب  دـیاب  ناـسنا 
هک ار  یناسک  مه  دنتفگیم و  نخس  ادخ  اب  نیـشنلد  ابیز و  ناشدوخ  مه  همئا : تسا ! نیـشنلد  ابیز و  ردقچ  دنوادخ  اب  همئا : ياهتاجانم 

: دندومرف (ع ) رقاب ماما  دندوتسیم . دندرکیم  زاین  زار و  ادخ  اب  هنوگنیا 
هب َُهل ؛ ُهللا  رَفَغَف  َْتنَا  َِکلذ  ُلْهَاَف  یل  ْرِفْغَت  ْنِا  َو  اَنَا  َِکلذ  ُلْهَاَف  یْنبِّذَُـعت  ْنِا  َّمُهّللا  َلاق  امِِهباعَد  ِنیَتَِملَِکل  ِۀَـیَدابلا  ِلْهَا  ْنِم  ٍلُـجَِرل  ُهللا  َرَفَغ  ْدََـقل 

، ینک باذـع  ارم  رگا  ادـنوادخ ! دوب : نینچ  هملک  ود  نآ  دـیزرمآ . دوشخب و  اعد  هملک  ود  رطاخ  هب  ار  نیـشنهیداب  يدرم  دـنوادخ  قیقحت 
. دیشخب ار  وا  دنوادخ  و  یششخب ، لها  وت  یشخبب  ارم  رگا  و  مباذع . راوازس  نم  نوچ  تسین ؛ یفرح 

میلست هکنیا  رطاخ  هب  مه  ادخ  ياهدرک . فطل  نم  قح  رد  یشخبب  رگا  اما  مأوت . میلست  نیاربانب ، مرـصقم . نوچ  مباذع  قحتـسم  نم  ینعی 
راوتـسا و و  دـیدس » لوق   » نآرق ةدومرف  هب  هدیدنـسپ و  ابیز و  نخـس  کی  دـینیبب  درک . کچ  کچ  دـیابن  مه  ادـخ  اب  دیـشخب . ار  وا  دـش ،

. دوب هداد  هدعو  نآرق  رد  دنوادخ  هک  هنوگنامه  دش . ترفغم  بجوم  هدیجنس ،

مالک تعفر 

. دوشیم هدیزرمآ  شناهانگ  مه  دوشیم و  حالصا  وا  لامعا  مه  دنزب ، فرح  بوخ  ادخ  قلخ  ادخ و  اب  ناسنا  رگا 
. دشخبیم تعفر  نآ  هب  هتسیاش  راک  دوریم و  الاب  وا  يوس  هب  هزیکاپ  نانخس  ُهُعَفْرَی ؛ ُِحلاّصلا  ُلَمَْعلا  َو  ُبِّیَّطلا  ُِملَْکلا  ُدَعْصَی  ِْهَیلَا 

قداص ماما  تسا . (ع ) تیبلها تیالو  مه  یکی  تسا ، هدـمآ  هیآ  نیا  رد  هک  ّبیط » ملک   » قیداصم زا  تسا ، هدـمآ  تایاور  رد  هچنآ  ربانب 
دندومرف : دندرک و  هراشا  ناشکرابم  ۀنیس  هب  تسا و  بیط » ملک  : » تیبلها ام  تیالو  دندومرف : هیآ  نیا  ةرابرد 

. دربیمن الاب  وا  زا  ار  یلمع  چیه  دنوادخ  دریذپن ، ار  ام  تیالو  هک  یسک  نیاربانب ، ًالَمَع ؛ َُهل  ُهللا  ِعَفْرَی  َْمل  انَّلَوَتَی  َْمل  ْنَمَف 

نمحرلا دابع 

ابیز هچ  نمحرلادابع  فصو  رد  دنوادخ  دـیوگب . اجهب  هزیکاپ و  یمالک  دـیاب  سک  ره  ربارب  رد  ناسنا  هزیکاپ . مالک  ره  ینعی  بیط » ملک  »
: تسا هدومرف 

نیمز يور  هک  دنایناسک  نامحر  يادخ  ناگدنب  و  ًامالَس ؛ اولاق  َنولِهاجلا  ْمُهَبَطاخ  اذِا  َو  ًانْوَه  ِضْرَالا  یَلَع  َنوشْمَی  َنیذَّلا  ِنمحَّرلا  ُدابِع  َو 
دنهدیم . خساپ  تمیالم  هب  دنهد ، رارق  باطخ  فرط  ار  ناشیا  نانادان  نوچ  دنرادیمرب و  ماگ  یمرن  هب 

تکرح مرن  ناور و  دـنراذگیم . رانک  ار  اهتینم  نیوانع و  اههفایق ، دـنریگیمن . هفاـیق  دنتـسه . یهلا  تمحر  رهظم  ادـخ  بوخ  ناگدـنب 
دننکیم .
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؟ دیریگیم هفایق  ایآ  دیوریم ؟ هار  هنوگچ  دیورب ، ییوشتـسد  هب  دیهاوخیم  یتقو  دندومرفیم : نوه »  » يانعم حیرـشت  رد  دـیتاسا  زا  یکی 
. دیورب هار  روطنیمه  مه  نارگید  ربارب  رد  ریخ .

ياهناسنا هک  یماگنه  تسا . لهاج  ياهناسنا  اب  ندرک  دروخرب  هنوگچ  دیامرفیم ، نایب  ناگدـنب  نیا  فصو  رد  هک  يرگیدـمهم  ۀـتکن 
دیاب ینآرق ، ةزومآ  نیاربانب ، مینک ؟ دروخرب  نآ  اب  دیاب  هنوگچ  دنیوگیم ، نخـس  هنالهاج  دـنهدیم و  رارق  بطاخم  ار  ام  مهفان  لهاج و 

. تشذگ نانآ  رانک  زا  تمالس  یمرن و  اب 
يرود نانآ  زا  یظفاحادـخ ، ِمالـس  اب  ینعی  دـنکیم . تمیالم  یمرن و  تمالـس و  هب  توعد  هکلب  وش ، ریگرد  لـهاج  اـب  دـیوگیمن  نآرق 

. تشاد هنالهاج  يدروخرب  دیابن  لهاج  اب  ینعی  دـیوش . در  نانآ  رانک  زا  یتمالـس  اب  هک  دـییوگب  نخـس  نانچ  اهنآ  اب  هکنیا  ای  دـینیزگ .
: دندومرف (ع ) رقاب ماما  میاهدرک . لمع  هنالهاج  مه  ام  میشاب ، وگخساپ  لهاج  دننامه  رگا 

. يوشیم وا  دننامه  هک  نکن  هنالهاج  دروخرب  لهاج  اب  ُُهْلثِم ؛ َنوکَتَف  ِلِهاْجلا  یَلَع  ْلَهَْجت  ال 
، دیدرک يدنت  مه  امـش  وا  يدنت  ربارب  رد  رگا  دیتسه . لهاج  مه  امـش  دیداد ، شحف  وا  هب  مه  امـش  داد ، شحف  امـش  هب  لهاج  ناسنا  رگا 
رد شرـش  زا  داد و  خساپ  وا  هب  زیمآ  تبحم  میالم و  یمالک  اب  ای  توکـس  اب  دیاب  دش . در  تمالـس  هب  دـیاب  لهاج  رانک  زا  دـیتسه . لهاج 

. دنام ناما 

لامعا نیرتهب 

ربمایپ هک  تسا  هدنهد  دشر  يدـح  هب  لمع  نیا  تسا . یگدـنز  رد  یلاعت  دـشر و  تیقفوم و  لماوع  زا  یکی  هزیکاپ ، راتفگ  مالک و  بیط 
. دناهدرمش رب  لامعا  نیرتهب  زا  ار  نآ  مرکا 

: دندومرف ترضح  تسا ؟ نیرترب  نیرتهب و  لمع  مادک  دیسرپ : ترضح  نآ  زا  تفرگ و  ار  ادخ  ربمایپ  بکرم  راسفا  هنهد  يدرم 
. مالک نتخاس  هزیکاپ  ماعط و  ندناروخ  ِمالَْکلا ؛ ُبایِطا  َو  ِماعَّطلا  ُماعِْطا 

! يازفیب ام  مالک  ییابیز  قلخ و  نسح  تفرعم و  رب  ادنوادخ ،

مهن هسلج 

هراشا

؛ یهَتْشَی اّمَع ال  ُلَفاغَتَی  ٍحاّدَم  الَو  ٍجاّزَم  الَو  ٍباّیَع  الَو  ٍشاّحَف  الَو  ٍباّخَص  الَو  ٍظیلَغ  الَو  ٍّظَِفب  َْسَیل  ِِبناجلا  َنَِّیل  ُِقلُخلا  َلْهَس  ِرِْشبلا  َِمئاد  َناک 
هن دوبن . وجبیع  نابز و  دب  نک و  دایرف  داد و  نشخ و  ریگتخس و  دوب ، دروخرب  شوخ  وخمرن و  میالم ، ورشوخ و  هتـسویپ  (ص ) ادخ ربمایپ 

يور هب  دزیم و  تلفغ  هب  ار  دوخ  تشادیمن ، تسود  هک  هچنآ  ربارب  رد  تفگیم . ار  یـسک  ياـنث  دـمح و  هن  درکیم و  یخوـش ، داـیز 
. دروآیمن دوخ 

باجتسم ياعد 

دمحم و رب  ار  دوخ  تاکرب  دورد و  هک  میهاوخیم  ادخ  زا  نوچ  تساعد ؛ مه  میناوخیم و  ار  ادـخ  نآ  رد  نوچ  تسا ؛ رکذ  مه  تاولص 
: دندومرف (ع ) قداص ماما  دراد . دوجو  دنوادخ  کیبل  نآ  رد  ینعی  تسا ، باجتسم  ياهاعد  زا  اعد  نیا  و  دنک . لزان  دمحم  لآ 

َلَبْقَِیل ُهللا  ِنُکَی  َْمل  َو  ٌۀـَلُوبْقَم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِّیبَّنلا  یَلَع  َةالَّصلا  َّنِاَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِّیبَّنلا  یَلَع  ِةـالَّصلِاب  ْأَدـْبَْیلَف  ْمُکُدَـحَا  اـعَد  اذِا 
ربمایپ رب  تاولـص  هک  ارچ  دـنک ؛ زاغآ  (ص ) ربمایپ رب  تاولـص  اب  ار  شیاعد  دـیاب  دـنکیم ، اعد  امـش  زا  یـسک  هاگره  ًاضَْعب ؛ َّدُرَی  َو  ًاـضَْعب 
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. دریذپن ار  رگید  یشخب  دریذپب و  ار  اعد  زا  یشخب  دنوادخ  هک  تسین  هنوگنیا  دریگیم و  رارق  دنوادخ  شریذپ  دروم  هک  تسا  ییاعد 
. تسا هتسب  ناربمایپ  یتح  همه ، يارب  هار  دوشیمن . باجتسم  تاولص  نودب  اعد  تایاور ، زا  یخرب  ساسا  رب  ًالصا 

نارحب زا  ییاهر  هار 

تـسب نب  هب  مینک ؟ هچ  هک  ناشربمایپ  شیپ  دـندمآیم  دـندشیم ، ینارحب  راـچد  هتـشذگ  ياـهتما  هاـگره  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد 
دـیتسرفب و دورد  شنادـناخ  نامزلارخآ و  ربمایپ  هب  هک  تسا  نیا  نارحب  زا  ییاـهر  اـعد و  تباـجا  هار  دومرفیم : ربماـیپ  نآ  و  میاهدروخ .

. دیهد رارق  دنوادخ  هاگرد  ۀطساو  ار  نانآ  دیهدب و  مسق  نانآ  هب  ار  دنوادخ 

ربمایپ ییوخمرن 

رد دـنوادخ  هک  تسادـخ  ربمایپ  مهم  رایـسب  ياههریـس  زا  یکی  ییوخدـنت  تنوشخ و  زا  ندـیزگيرود  اهدروخرب و  رد  تمیالم  یمرن و 
: تسا هدومرف  حیرصت  نآ  هب  زین  نآرق 

، يدش رهمرپ  وخمرن و  نانآ  اب  یهلا ، تمحر  تکرب  هب  سپ  َِکلْوَح ؛ ْنِم  اوُّضَْفنَال  ِْبلَْقلا  َظیلَغ  ًاّظَف  َْتنُک  َْول  َو  ْمَُهل  َْتِنل  ِهللا  َنِم  ٍۀَمْحَر  اِمبَف 
. دندشیم هدنکارپ  وت  نوماریپ  زا  ًاعطق  يدوب ، لدتخس  وخدنت و  رگا  و 

ار مالسا  دندیورگ و  ادخ  ربمایپ  هب  يرایـسب  ینامز ، كدنا  رد  هک  درک  مرن  ار  بولق  نانچ  ادخ ، ربمایپ  تفطالم  ییوخمرن و  ةریـس  نیمه 
. دنتفریذپ

: دنیامرفیم ناشنانیشنمه  اب  ربمایپ  ةریس  ةرابرد  (ع ) نسح ماما  دزیم . جوم  ادخ  ربمایپ  تالاح  اهراتفر و  ۀمه  رد  ییوخمرن  تمیالم و 
؛ یهَتْشَی اّمَع ال  ُلَفاغَتَی  ٍحاّدَم  الَو  ٍجاّزَم  الَو  ٍباّیَع  الَو  ٍشاّحَف  الَو  ٍباّخَص  الَو  ٍظیلَغ  الَو  ٍّظَِفب  َْسَیل  ِِبناجلا  َنَِّیل  ُِقلُخلا  َلْهَس  ِرِْشبلا  َِمئاد  َناک 

. دوبن وجبیع  نابز و  دب  نک و  دایرف  داد و  نشخ و  ریگتخس و  دوب ، دروخرب  شوخ  وخمرن و  میالم ، ورشوخ و  هتسویپ  (ص ) ادخ ربمایپ 
يور هب  دزیم و  تلفغ  هب  ار  دوخ  تشادیمن ، تسود  هک  هچنآ  ربارب  رد  تفگیم . ار  یـسک  يانث  دـمح و  هن  درکیم و  یخوش ، دایز  هن 

. دروآیمن دوخ 
: دنیامرفیم نایب  نینچ  مرکم  یبن  نآ  فاصوا  رامش  رد  زین  (ع ) نینمؤملاریما

. دوب وخمرن  رایسب  گرزب و  رایسب  شقالخا  تشاد ، فیطل  یشنیرفآ  تقلخ و  ِِبناْجلا ؛ َنَِّیل  ُِقلُخلا  َمیظَع  ِْقلَخلا  َفیَطل  َناک 
لهـس . » دوب مرن  اهدروخرب  ۀـمه  رد  نادـنزرف و  هداوناخ و  قیفر ، هیاسمه ، اب  تبحاصمرد  دوب ، هتخاس  وخمرن  ناسنا  کی  وا  زا  میظع  قلخ 

. تفرگیم ناسآ  ار  اهراک  دوبن . ریگتخس  دوب و  قلخلا »

تسد نامه  زا 

کی نیا  دنریگیم . ناسآ  لهس و  امش  رب  دیریگب ، ناسآ  لهـس و  رگا  دننکیم . راتفر  هنوگنامه  وا  اب  دنک ، راتفر  ناسنا  يروط  ره  ناسنا 
: دندومرف (ع ) قداص ماما  تسا . تقیقح 

زا هک  شاب . یهاوخیم  هنوگره  مدآ ، دنزرف  يا  تسا : هتـشون  تاروت  رد  ُناُدت ؛ ُنیدـَت  امَک  َْتئِـش  َْفیَک  ْنُک  َمَدآ  ُْنبا  ِةاروَّتلا  ِیف  ٌبُوتْکَم 
. يریگیم سپ  زاب  تسد  نامه  زا  یهدیم ، هک  تسد  نامه 

. دننکیم یباسحدب  امش  اب  ینک ، یباسحدب  رگا  دنریگیم . ناسآ  امش  رب  يریگب ، ناسآ  رگا  دنهدیم . ریگ  امش  هب  یهدب ، ریگ  رگا  ینعی 
. تسا یهلا  ياهتمکح  يایرد  زا  یتمکح  نیا  و  دننکیم . داش  ار  تلد  ینک ، داش  ار  یلد  رگا  دننکشیم . ار  تلد  ینکشب ، ار  یلد  رگا 

سک ره  دید و  دهاوخ  ار  نآ  دـنک ، یکین  ياهرذ  نزومه  سک  ره  سپ  ُهَرَی ؛ ًاّرَـش  ٍةَّرَذ  َلاقثِم  ْلَمْعَی  ْنَم  َو  ُهَرَی  ًاریَخ  ٍةَّرَذ  َلاقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف 
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. دید دهاوخ  ار  نآ  دنک ، يدب  ياهرذ  نزومه 
هنوگ نیمه  زین  محرت  ینابرهم و  تمیالم و  دروآیم . تنوشخ  تنوشخ  دـننکیم . راتفر  هنوگنامه  وت  اب  ینک ، راتفر  نارگید  اب  هنوگره 

. تسا یعضو  رثا  همه  اهنیا  تسا .
: دنیامرفیم (ع ) یبتجم نسح  ماما  هب  ناشتیصو  رد  (ع ) نینمؤملاریما

. دوش مرن  تربارب  رد  زین  وا  يدوز  هب  هک  دشاب  نک . یمرن  دنکیم ، یتشرد  وت  اب  هک  یسک  اب  ََکل ؛ َنیلَی  ْنَا  َکَشُوی  ُهَّنِاَف  َکََظلاغ  ْنَِمل  ِْنل 
هب هک  ییاهمناخ  ای  دـنهدیم ، ریگ  اههچب  هداوناخ و  هب  هک  یناسک  داد . ریگ  دـیابن  دـندوب . میالم  مرن و  قلخلا و  لهـس  (ص ) ادـخ ربماـیپ 

. دوب رادهنیس  تشاد ، ردص  هعس  دیاب  داتفا . دنهاوخ  ریگ  يزور  کی  ناشدوخ  دنهدیم ، ریگ  ناشنارهوش 

رکنم ریکن و 

ار همه  نک . شلو  تفگیم : تسا ، هدرک  تبیغ  امش  رس  تشپ  ینالف  دنتفگیم : وا  هب  رگا  تفرگیم . لهس  یعامتجا  لئاسم  رد  رفن  کی 
تسا و تشهب  ناـحیر و  ْحَور و  رد  دـید  دـید . ار  شباوخ  یقیفر  کـی  تفر . اـیند  زا  هکنیا  اـت  دوب . نیا  شراعـش  نک . شلو  تفگیم :

شلو تفگ : رکنم  هب  ریکن  دش ، عورـش  تالاؤس  دـندراذگ و  ربق  رد  ارم  یتقو  تفگ : ربخ ؟ هچ  دیـسرپ : وا  زا  دراد . یبوخ  رایـسب  هاگیاج 
نک . شلو  تفگیم : ایند  رد  رمع  کی  نوچ  نک .

مه رکنم  ریکن و  دنشاب ، نداد  ریگ  ارچ و  نوچ و  لها  ام  تاکلم  رگا  تسا . ناسنا  یناسفن  تاکلم  نامه  رکنم  ریکن و  ۀتشرف  یهاگ  ًالصا 
: میناوخیم نینچ  بجر  هام  ياعد  رد  دوشیم . نامه 

! امنب نم  مشچ  هب  ار  تراشب  ۀتشرف  نک و  عفد  نم  زا  ار  رکنم  ریکن و  ادنوادخ ، ًاریَشب ؛ َو  ًارِّشَبُم  ینیَعِرَا  َو  ًاریکَن  َو  ًارْکنُم  یّنَع  ْأَرْدا  َو 
. تسین یهودنا  نزحرگید و  دنهدب ، ناسنا  هب  ار  تشهب  تراشب  ناگتشرف  یتقو  دوریم . اهیشوخان  ۀمه  دمآ ، تراشب  یتقو 

باسح تخـس  نانآ  زا  دیـشاب و  ریگتخـس  ناتنایفارطا  هداوناخ و  اـب  اداـبم  دـنریگیم . ناـسآ  مه  رکنم  ریکن و  تفرگ ، ناـسآ  ناـسنا  رگا 
. دنریگب ناسآ  امش  اب  ات  دیریگب ، ناسآ  دننکیم . روطنیمه  مه  امش  اب  هک  دیشکب 

روط چیه  دنیوگیم : دنـسوبیم و  ار  رگیدمه  دنیآیم ، رد  راک  زا  قیفر  دننیبیم و  ار  رگیدمه  یتقو  دـننزب ، مه  هب  نیـشام  اب  رفن  ود  رگا 
. دوریم اهیشوخان  مهاوخیمن و  مه  تراسخ  نزن ، مه  ار  شفرح  تسین .

دنوادخ اب  یگناگی 

. دیآیم يداش  رورس و  دوریم و  نامهودنا  مغ و  میوشیم . انتعا  یب  يرادایند  یبلطایند و  ایند و  هب  میدش ، انشآ  ادخ  هاگتسد  اب  رگا 
رَهْظَا  » دنوادخ دنک . هذخاؤم  ار  وا  دشکب و  وا  خر  هب  ار  هانگ  ادخ  درادـن  ناکما  دوش ، هناگی  ادـخ  اب  یـسک  رگا  دـش . هناگی  ادـخ  اب  دـیاب 

. دناشوپیم ار  اهیتشز  دنکیم و  راکشآ  ار  اهییابیز  تسا . حیبَقلا » رَتَس  لیمَجلا و 
: تسا هدش  تیاور  نینچ  حیبَقلا » رَتَس  لیمَجلا و  رَهْظَا  ْنَم  ای   » لیوأت رد  (ع ) قداص ماما  زا 

َو َنوُّلَُـصیَف  ُۀَِـکئالَملا  ُهاَرت  َکلذ  َدـْنِعَف  ِِهْلِعف  َْلثِم  ُُهلاثِم  َلَعَف  امِهِوَْحن  َو  ِدوُجُّسلا  َو  ِعوُکُّرلِاب  َلَغَتْـشا  اَذِاَف  ِشْرَْعلا  ِیف  ٌلاثِم  َُهل  َو  ّاِلا  ٍنِمُؤم  ْنِم  ام 
؛» حیبَقلا رَتَس  لیمَجلا و  رَهْظَا  ْنَم  ای   » ُلیوَأت اذهَف  اْهیَلَع  ُۀَِـکئالَملا  َِعلَّطَت  اّلَِئل  ِِهلاثِم  یَلَع  ُهللا  یَخْرَا  ِِهتیـصْعَِمب  ُدـْبَْعلا  َلَغَتْـشا  اَذِا  َو  َُهل  َنورِفْغَتْـسَی 
نآ هب  زین  لاثم  نآ  دوش ، لوغشم  اهنیا  ریظن  هدجس و  عوکر و  هب  نمؤم  نآ  هاگره  دراد . دوجو  یهبـشت  لاثم و  شرع  رد  ینمؤم  ره  يارب 
هب هدنب  نآ  هک  یماگنه  و  دننکیم . رافغتسا  اعد و  وا  يارب  دننکیم و  هدهاشم  ار  لاثم  نآ  ناگتشرف  ماگنه  نیا  رد  دوشیم . لوغـشم  راک 

تقیقح تسا  نیا  و  دندرگن . هاگآ  وا  هانگ  تیصعم و  زا  ناگتشرف  ات  دشکیم  ياهدرپ  لاثم  نآ  رب  دنوادخ  دوش ، لوغشم  یتیصعم  هانگ و 
«. حیبَقلا رَتَس  لیمَجلا و  رَهْظَا  نم  ای   » زا دوصقم  و 
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ییامنابیز یشوپاطخ و 

. دوشیم هدایپ  مه  وا  رد  فاصوا  نیا  دوشیم ، هناگی  ادـخ  اـب  هک  یـسک  تسا . شوپاـطخ  اـمنابیز و  هکلب  دـنکیمن ، يرد  هدرپ  دـنوادخ 
ْذِخاُؤی َْمل  . » دـنکیمن هراـپ  ار  اـههدرپ  دـشکیمن و  خر  هب  ار  نارگید  ناـهانگ  حـیبَقلا .» رَتَـس  لـیمَجلا و  رَهْظَا  ْنَم   » دوشیم شدوـخ  ینعی 

دردیمن ». هدرپ  دنکیمن و  هذخاؤم  لامعا  ۀمان  هب  ِْرتِّسلا ؛ ِِکتْهَی  َْمل  َو  ِةَریرَجلِاب 
ناسنا هک  دننکیم  وفر  گنـشق  ردقنآ  اهرگوفر  زا  یخرب  دمهفیمن . یـسک  هک  دنکیم  وفر  يروط  ینعی  تسا ، حْفَّصلا » میرَک   » دنوادخ
شوفع ردقنآ  تسا . هدرکن  یهانگ  ًالـصا  ایوگ  دـنکیم . نینچ  شناگدـنب  اب  دـنوادخ  تسا . هدوب  هراپ  بارخ و  سابل  ياجک  دـنادیمن 

یتسه . يدوخوت  دیوگیم  مدش . یکی  امش  اب  ینعی  دنکیم . مه  هحفاصم  امش  اب  هک  تسابیز  گنشق و 
يور هب  ای  دنک ، هاگن  ای  دسرپب ، ام  ناهانگ  زا  ادخ  تسا  لاحم  هک  روطنامه  میوشیم . حـْفَّصلا » میرَک   » مه ام  میدـش ، هناگی  ادـخ  اب  رگا 

: دندومرف (ص ) مالسا مرکم  یبن  هکنانچ  میوشیم . نینچنیا  نارگید  ةرابرد  مه  ام  دروآ ، ام  دوخ 
. دناسریمن نایز  ار  وا  هانگ  تشاد ، تسود  ار  ياهدنب  ادخ  یتقو  ٌْبنَذ ؛ ُهُّرُضَی  َْمل  ًاْدبَع  ُهللا  َّبَحَا  اذِا 

ار شنمؤـم  ردارب  ناـهانگ  مه  نمؤـم  ناـسنا  تسا . یتـسود  ِقـح  نیا ، دـناشوپیم . ار  شاهدـنب  هاـنگ  دـنوادخ  تسا . یگناـگی  راـثآ  نیا 
. دنکیمن راهظا  دناشوپیم و 

ناهانگ ششوپ 

: دندومرف (ع ) رقاب ماما 
. دناشوپب نمؤم  رب  ار  هریبک  هانگ  داتفه  هک  تسا  بجاو  نمؤم  رب  ًةریبَک ؛ َنیْعبَس  ِهیَلَع  َُرتْسَی  ْنَا  ِنِمؤُملا  یَلَع  ِنِمؤُْمِلل  ُبِجَی 

دیاب ینعی  تسین . زیاج  وا  ةدرپ  ندیرد  دناشوپب . دیاب  دشاب ، هچره  دشاب ، هتـشاد  هریبک  هانگ  داتفه  دنچ  ره  ینعی  تسا . لاثم  باب  زا  داتفه 
شدوخ دـندرک و  حرطم  ار  یهانگ  نمؤم  ردارب  ةراـبرد  يداـیز  دارفا  رگا  یتح  تسا . هدرکن  یهاـنگ  اـیوگ  دریگب . هدـیدان  ار  شناـهانگ 

: دسرپیم (ع ) رفعج نب  یسوم  ماما  زا  هراب  نیا  رد  يوار  دومن . قیدصت  ار  وا  دیاب  درک ، راکنا 
راـکنا شدوخ  مدرک ، لاؤس  وا  زا  منادیم . دنـسپان  وا  يارب  ار  نآ  هک  ماهدینـش  يزیچ  دوخ  ینید  ناردارب  زا  یکی  ةراـبرد  موـش ، تیادـف 

: دندومرف ترضح  دندرک . لقن  نم  يارب  ار  نآ  مراد ، نانیمطا  نانآهب  هک  یناسک  زا  یهورگ  یلو  دومن ،
ِِهب ُُهنیشَت  ًائیَش  ِْهیَلَع  َّنَعیُذت  الَو  ْمُْهبِّذَک  َو  ُْهقِّدَصَف  ًالْوَق  ََکل  َلاق  َو  ًۀَماسَق  َنوسْمَخ  َكَْدنِع  َدِهَش  ْنِا  َو  َکیخَا  ْنَع  َكَرََـصب  َو  َکَعْمَـس  ْبِّذَک 

اینُّدـلا و ِیف  ٌمیلَا  ٌباذَـع  ْمَُهل  اوـُنمآ  َنیذَّلا  ِیف  ُۀَـشِحافلا  َعیـشَت  ْنَا  َنوُّبُِحی  َنیذَّلا   » َّلـجَوَّزَع ُهللا  َلاـق  َنیذَّلا  َنِم  َنوُـکَتَف  ُهـَتَءُورَم  ِهـِب  ُمِدـْهَت  و 
وا دندرک و  دای  مسق  دنداد و  تداهـش  وت  دزن  رفن  هاجنپ  هچنانچ  نک و  بیذـکت  تاینید  ردارب  هب  تبـسن  ار  دوخ  مشچ  شوگ و  ِةَرِخآلا ؛»

همطل يو  تیصخش  هب  تسوا و  بیع  یگتـسکشرس و  ثعاب  هک  ار  يزیچ  وا  ةرابرد  و  ریذپن . نانآ  زا  لوبق و  وا  زا  تفگ ، نانآ  فالخ  رب 
نایم رد  تشز  راک  دـنراد  تسود  هک  یناسک  : » تسا هدومرف  ناـنآ  ةراـبرد  دـنوادخ  هکدوب  یهاوخ  یناـسک  زا  هک  نکم  عیاـش  دـنزیم ،

.« تشاد دنهاوخ  كاندرد  یباذع  ترخآ  ایند و  رد  دبای ، جاور  نانمؤم 
رگیدـکی هب  تبـسن  مه  شناگدـنب  دراد  تسود  دـناشوپیم ، ار  اـهیتشز  دـنکیم و  رهاـظ  ار  اـهییابیز  شدوخ  هک  روطناـمه  دـنوادخ 

. دنشاب نینچنیا 

راتفر باتزاب 

هدیجنـس دـیاب  مینک . راهظا  ار  نارگید  هانگ  هک  دـناهدادن  هزاجا  ام  هب  تشاد . تقد  رایـسب  دارفا  ةراـبرد  رظن  راـهظا  اـهتواضق و  رد  دـیاب 
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ناملیوحت ار  نامه  مینزب ، هدیجنـس  هزیکاپ و  گنـشق و  بوخ و  فرح  رگا  مینیبیم . ار  نآ  دروخزاـب  مینک ، لـمع  روج  ره  تفگ . نخس 
. ییوگ دوخ  هب  ینک و  دوخ  هب  ییوگ ، هچ  ره  ینک و  هچ  ره  دنهدیم .

زور کی  دـنتفگیمن . يزیچ  مه  اهتیعر  درکیم . یناـبز  دـب  دادیم و  شحف  بترم  شدوخ  ياـهتیعر  هب  هک  دوب  یباـبرا  دـنیوگ : یم 
باوج هتسهآ  ام  یهدیم ، شحف  دنلب  امش  تفگ : هن . تفگ : دراد ؟ دنلب  هتسهآ و  شحف  ایآ  بابرا ، بانج  تفگ : وا  هب  اهتیعر  زا  یکی 

. یهدیم تدوخ  هب  یهدیم ، شحف  هچ  ره  سپ  میهدیم .
هک دنک  ساسحا  دناوتیم  ار  نیا  ناسنا  دوخ  دینکیم . ورف  دوخ  هب  دینکیم ، ورف  مه  يراخ  ره  دـینزیم و  دوخ  رـس  هب  دـینزیم  یلگ  ره 

ناـمه اـم  نادـنزرف  دروآیم . تنوشخ  تنوشخ ، و  دروآیم ، تمیـالم  یمرن و  تمیـالم ، یمرن و  دروآیم . بوخ  فرح  بوـخ ، فرح 
. دناهتفرگ ارف  دناهدید و  ام  زا  هک  دننکیم  ار  يراتفر 

راتفگ رد  شمرن 

نیا و  تسا . مالک  رد  ییابیز  راتفگ و  رد  شمرن  تسا ، هدـش  هدرمـش  قلخ  نسح  ياهروحم  زا  هک  هدیدنـسپ  بوخ و  ياـهراتفر  زا  یکی 
: دندومرف (ع ) قداص ماما  تسا . نایتشهب  فاصوا  زا  یکی 

، هداشگ ياهرهچ  تسا : هناشن  راهچ  تشهب  لها  يارب  ٌۀیطْعُم ؛ ٌدَـی  َو  ٌمیحَر  ٌْبلَق  َو  ٌفیطل  ٌناِسل  َو  ٌطِسَْبنُم  ٌهجَو  ٍتامالَع  َُعبْرَا  ِۀَّنَجلا  ِلْهَِال  َّنِا 
. هدنهد یتسد  نابرهم و  یلد  فیطل ، ایوگ و  ینابز 

. هدرک رکف  هدیجنس و  هتخپ ، فرح  دز ، بوخ  فرح  مه  دز و  فرح  بوخ  مه  دیاب 
؛» ٌِرقاب اَنَا  : » دندومرف ترـضح  دیتسه . واگ  امـش  ینعی  هللااب ) ذوعن  ( ؛» ٌرََقب َْتنَا  : » تفگ (ع ) رقاب ماما  هب  یمرـش  یب  لامک  اب  ینارـصن  رفن  کی 
.« تسوا رنه  هفرح و  نیا  اُهتَفرِح ؛ َكاذ  : » دـندومرف ترـضح  يزپشآ ». نز  رـسپ  وت  ِۀَـخابَّطلا ؛ ُْنبا  َْتنَا  : » تفگ ممولع . ةدنفاکـش  نم  ینعی 

ترـضح ردام  هب  یتقو  یتسه ». ناـبز  دـب  هرهچ و  هایـس  نز  رـسپ  وت  ِۀَّیذَْـبلا ؛ ِۀَّیِْجنَّزلا  ِءادْوَّسلا  ُنبا  َْتنَا  : » تفگ تسین . گـنن  يزپشآ  ینعی 
ار وا  دـنوادخ  ییوگیم ، تسار  وت  رگا  ََکل ؛ ُهللا  َرَفَغ  َْتبَذَـک  َْتنُک  ْنِا  َو  اـَهل  ُهللا  َرَفَغ  َْتقَدَـص  َْتنُک  ْنِا  : » دـندومرف ترـضح  دز . تمهت 

.« دشخبب ار  وت  دنوادخ  ییوگیم ، غورد  رگا  دشخبب و 
مرن و مالک  ماما و  دروخرب  نیا  زا  یحیسم  درم  نیا  و  دنتفگ . خساپ  هدیجنس  یمالک  میالم و  مرن و  نابز  اب  ار  وا  ياهتناها  ۀمه  ترضح 

دش . ناملسم  بلقنم و  ناشیابیز 
يابیز مالک  راتفر و  بوذجم  ار  وا  دنکیم و  بلقنم  ار  یحیسم  کی  تناها ، زا  یلاخ  هزیکاپ و  فیطل و  نخـس  کی  ابیز و  دروخرب  کی 

. دنکیم (ع ) ماما
؟ میدشیمن ریگرد  وا  اب  ایآ  میدرکیمن ؟ تناها  وا  هب  دوب ، هدرک  تناها  هک  هزادـنا  نامه  هب  مک  تسد  ایآ  میدرکیم !؟ هچ  میدوب  ام  رگا 
بیط و مالک  تسا  نیا  دیدرگ . ماما  بوذجم  مه  دینـش ، ار  شیاهتناها  خساپ  مه  دنداد ! ار  وا  خـساپ  باذـج  ابیز و  ردـقچ  (ع ) ماما اما 

! هزیکاپ

تیمیمص نابز 

يدب تسین . ناسکی  يدب  اب  یکین  و  ٌمیمَح ؛ ٌِّیلَو  ُهَّنَاَک  ٌةَوادَع  ُهَْنَیب  َو  َکَْنَیب  يذَّلا  اذِاَف  ُنَسْحَا  َیِه  یتَّلِاب  ْعَفْدا  ُۀَئِّیَّسلا  الَو  ُۀَنَسَحلا  يوَتْـسَت  الَو 
. ددرگیم لدکی  مرگ و  یتسود  ییوگ  تسا ، ینمشد  وا  نایم  وت و  نایم  هک  یسک  هاگنآ  نک . عفد  تسا  رتهب  دوخ  هچنآ  هب  ار 

کی هب  وا  ینمـشد  دنداد و  ابیز  یخـساپ  ار  یحیـسم  نآ  تناها  تسا . هفیرـش  ۀـیآ  نیا  قیداصم  زا  یکی  (ع ) رقاب ماما  يابیز  دروخرب  نیا 
. دش لیدبت  رادیاپ  قیمع و  یتسود 
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باذج و راتفگ  مرن و  نابز  اب  رگا  دوش ! ناملسم  ناملسمان  کی  دنک و  توعد  ادخ  هب  بوخ ، راتفگ  اب  ناسنا  هک  دوشیم  هچ  رتهب  نیا  زا 
مرگ یمیمص و  تسود  کی  دناهتـساخرب ، ینمـشد  رـس  زا  ام  اب  هک  یناسک  زا  یتح  میوش ، ورهبور  دارفا  اب  نسحا  راتفگ  اب  نآرق  ریبعت  هب 

. تسا هدوب  نیمه  همئا : ناربمایپ و  هار  دیآیم . دیدپ 

ینابز دب  خساپ  رد  اعد 

هب یـشحف  تشز و  فرح  ره  دزیم . فرح  امـش  ةرابرد  امـش  ياهومع  رـسپ  زا  یکی  درک : ضرع  دـمآ و  (ع ) قداص ماما  تمدـخ  يدرم 
. دـندش لخاد  دـنتفرگ و  وضو  ترـضح  مزاسب . وضو  ات  روایب  یبآ  دومرف : شزینک  هب  (ع ) قداص ماما  تفگ . امـش  دروم  رد  دـمآ ، شنابز 

: دندومرف دعب  هدناوخ ، زامن  تعکر  ود  (ع ) ماما دننکیم . نیرفن  وا  هیلع  متفگ : دوخ  اب  دیوگیم : يوار 
نم زا  وت  متـشذگ و  مقح  زا  نم  اراگدرورپ ، ُهِْسیاقَت ؛ ـالَو  یب  ُهْذِـخاُؤت  ـالَو  یل  ُْهبَهَف  ُمَرْکَا  َو  یّنِم  ُدَوْجَا  َْتنَا  َو  ُُهْتبَهَو  ْدَـق  یّقَح  َوُه  ِّبَر  اـی 

. رذگ رد  شهانگ  زا  نکن و  هذخاؤم  شخبب و  نم  هب  ار  وا  يرتراوگرزب . رتهدنشخب و 
مدش . تفگش  رد  نایرج  نیا  زا  نم  هک  يدح  هب  داد ، همادا  شیوخ  ياعد  هب  درک و  هیرگ  ماما  سپس  دیوگیم : يوار 

نامه نیا  و  تسا . یهلا  يوخ  قلخ و  زا  هتفرگ  تأشن  شیوخ ، يومع  رـسپ  تشز  راـتفر  ربارب  رد  (ع ) قداـص ماـما  ياـبیز  لـمعلا  سکع 
بلط دنوادخ  زا  وا  يارب  هکلب  دادن ، خساپ  يدـب  هب  ار  وا  ینابزدـب  اهنت  هن  (ع ) ماما تسا . هدومن  توعد  نآ  هب  ار  ام  نآرق  هک  تسا  يزیچ 

. تسین هتخاس  راوگرزب  گرزب و  حور  کی  زا  زج  نیا  دندرک و  ترفغم  ششخب و 

رازاب رد  رتشا  کلام 

. دندوب دنمهرهب  هیحور  نیا  زا  زین  نانآ  بتکم  نادرگاش  هکلب  دندرکیم ، دروخرب  هناراوگرزب  نینچنیا  همئا : اهنت  هن 
هب يزیچ  تناها  ندرک و  هرخسم  باب  زا  رازاب  دارفا  زا  یصخش  درکیم . روبع  رازاب  رد  هداس  سابل  اب  هک  دیاهدینش  ار  رتشا  کلام  ناتساد 
ایآ وت ! رب  ياو  تفگ : هدننک  تناها  صخش  نآ  هب  یـسک  نیب  نیا  رد  داد . همادا  دوخ  هار  هب  درکن و  یهجوت  کلام  درک . باترپ  وا  يوس 

دوب . (ع ) نانمؤمریما یباحص  رتشا ، کلام  وا  هراچیب ، يا  تفگ : هن . تفگ : يدرک ؟ تناها  یسک  هچ  هب  يدیمهف 
دید تفر . کـلام  لاـبند  هب  یهاوخرذـع  يارب  دـیزرل و  دوخ  هب  تسا ، هدومن  تناـها  یگرزب  تیـصخش  هچ  هب  دـش  هجوتم  یتقو  درف  نآ 

درک . ندیسوب  هب  عورش  داتفا و  کلام  ياهاپ  يور  دش ، مامت  هک  شزامن  تسا . زامن  لوغشم  هدش و  دجسم  دراو  کلام 
َسأـَب ـال  : » دومرف کـلام  مهاوـخیم . ترذـعم  ماهدرک  هک  يراـک  زا  تفگ : تسا ؟ يراـک  هچ  نیا  دوـمرف : درک و  درم  نآ  هب  ور  کـلام 

وفع و بلط  وت  يارب  دنوادخ  زا  هکنیا  زج  مدماین ، دجـسم  هب  دـنگوس  ادـخ  هب  تسین ، يزیچ  ََکل ؛ َّنَرِفْغَتْـسَِأل  ّاِلا  ُْتلَخَد  ام  ِهللا  َوَف  َْکیَلَع 
. منک ششخب 

داجس ماما  خساپ 

تفگ و ترـضح  نآ  هب  يدـنت  نانخـس  داتـسیا و  ترـضح  نآ  ربارب  رد  (ع ) داجـس ماـما  ناـشیوخ  زا  يدرم  هـک  تـسا  هدـمآ  تـیاور  رد 
ار هچنآ  دومرف : دوخ  نانیشنمه  هب  (ع ) ماما تفر ، ترضح  نآ  شیپ  زا  درم  نآ  یتقو  دندادن . درم  نآ  هب  یخساپ  ترـضح  داد . شمانـشد 

امش هارمه  هب  دنتفگ : نارـضاح  دیونـشب . وا  هب  ارم  خساپ  میورب و  وا  دزن  ات  دییایب  نم  هارمه  مراد  تسود  نونکا  دیدینـش . تفگ ، درم  نیا 
. مییوگب وا  هب  مه  ام  ییوگب و  ار  وا  خساپ  مه  وت  میراد  تسود  ام  مییآیم .

: دومرفیم توالت  ار  هیآ  نیا  و  داتفا . هار  هب  دیشوپ و  نیلعن  ترضح  نآ 
دنوادـخ دـنرذگب و  مدرم  زا  دـنروخ و  ورف  ار  دوـخ  مشخ  هک  ناـنآ  و  َنینِـسحُملا ؛ ُّبُِحی  ُهللا  َو  ِساـّنلا  ِنَـع  َنیفاـْعلا  َو  َظـْیَْغلا  َنیمِظاـْکلاَو 
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. دراد تسود  ار  ناراکوکین 
. تفگ دهاوخن  يزیچ  وا  هب  هک  میدیمهف  هیآ  نیا  توالت  زا  ام  دیوگیم : يوار 

هک یلاح  رد  درم  نآ  تسا . نیـسحلا  نب  یلع  دییوگب  وا  هب  دندومرف : دندز و  ادص  ار  وا  دندیـسر . درم  نآ  ۀناخ  رد  هب  ات  دندمآ  ترـضح 
دومرف : وا  هب  (ع ) ماما اما  دناهدمآ . هدز  رس  وا  زا  هچنآ  یفالت  يارب  ترضح  هک  تشادن  کش  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  دوب ، ترارش  ةدامآ 

، ردارب يا  ََکل ؛ ُهللا  رَفَغَف  َِّیف  َْسَیل  ام  َْتُلق  َْتنُک  ْنِا  َو  ُْهنِم  َهللا  ُرِفْغَتْسَاَف  َِّیف  ام  َْتُلق  َْتنُک  ْنِاَف  َْتُلق  َو  َْتلُقَف  ًاِفنآ  َّیَلَع  َْتفَقَو  ْدَق  َکَّنِا  یخَا  ای 
زا نونکا  مه  تسه ، نم  رد  یتفگ  هچنآ  رگا  سپ  یتفگ . نم  هب  یتساوخ  هچنآ  يدـمآ و  نم  دزن  هب  نیا ، زا  شیپ  ینامز  كدـنا  وت  انامه 

. دزرمایب ار  وت  ادخ  سپ  تسین ، نم  رد  یتفگ  نم  هب  هک  يزیچ  رگا  و  مهاوخیم . شزرمآ  اهزیچ  نآ  يارب  دنوادخ 
نم متفگ و  وت  هب  دوبن  وت  رد  هک  يزیچ  نم  يرآ  تفگ : دیـسوب و  ار  ترـضح  نآ  ناگدید  نایم  دید ، نینچ  هکدرم  نآ  دـیوگیم : يوار 

. مرتراوازس متفگ ، هچنآ  هب 

تشهب ناتسآ  رب  هسوب 

یهار میلست  یگدنمرش و  زا  ریغ  دینکب ؟ دیناوتیم  راک  هچ  امـش  مسوبب ، مریگب و  شوغآ  رد  ار  امـش  نم  دیهدب و  شحف  نم  هب  امـش  رگا 
تسا . يوق  رایسب  تبحم  ریشمش  دیتسه . نم  ةدروخ  نیمز  امش  دیرادن .

. دتفیب هیرگ  ات  سوبب  ردقنآ  ار  تردام  ياپ  دندومرفیم : یبالود  ياقآ  جاح  سوبب . ار  شیاپ  ورب  تسا ، تحاران  امش  تسد  زا  ردام  رگا 
. تسا گنشق  یلیخ  نیا  و  دوشیم . زاب  نامسآ  ياهرد  داتفا ، هیرگ  یتقو 

. مسوبب ار  نیعلاروح  یناشیپ  تشهب و  رد  هک  ماهدروخ  دـنگوس  نم  ادـخ ! لوسر  يا  دیـسرپ : دیـسر و  (ص ) ادـخ ربمایپ  رـضحم  هب  يدرم 
(ص) ربمایپ منک ؟ هچ  دنـشاب  هدرم  مردام  ردـپ و  رگا  دیـسرپ : سوبب ». ار  ردـپ  یناشیپ  ردام و  ياـپ  : » دـندومرف ترـضح  منک ؟ هچ  نونکا 

دندومرف : نوچ  سوبب ». ار  اهنآ  ربق  : » دومرف
. تسا ناردام  ياپ  ریز  تشهب  ِتاهَّمُالا ؛ ِمادقَا  َتَْحت  ُۀَّنَجلا 

. تسین یتلیضف  نینچ  نادرم  يارب  هتشاد و  نایب  ناردام  سانشهفیظو  تبحم و  رپ  ياهمدق  ریز  ار  تشهب  (ص ) ادخ ربمایپ 

قح ربارب  رد  عضاوت 

تاقیفوت تیقفوم و  لماع  دوب ، هدرک  ادیپ  تسد  يرایـسب  ياهتیقفوم  هب  هک  ناگرزب  زا  یکی  دوب . عضاوتم  قح  دنوادخ و  ربارب  رد  دـیاب 
هک روطنیمه  ناشیا  دیاهدیسر . تاقیفوت  تاماقم و  نیا  هب  اجک  زا  دندیسرپ : ناشیا  زا  یتقو  دوب . هدرک  نایب  قح  ربارب  رد  میلـست  ار ، یهلا 
ادخ قح و  ربارب  رد  نم  تفگ : درک و  دـگل  ار  نآ  شدوخ  ياپ  اب  دـعب  تخادـنا و  نیمز  يور  ار  دوخ  ناهد  بآ  دزیم ، مدـق  نابایخ  رد 
ۀمه دش . زاب  نم  يور  هب  اهرد  مامت  هک  دوب  اجنیمه  زا  و  ماهدرک . هل  اپ  ریز  ار  متیدوخ  ینعی  ماهدرک . دگل  ار  مدوخ  ناهد ، بآ  نیا  لثم 

، دوش در  نم »  » رانک زا  هک  یـسک  دـیآیم . رب  ماقتنا  یفالت و  ددـص  رد  دوشیم و  تحاران  دروخیم و  رب  وا  هب  تسا . نم »  » نیا زا  عناوم ،
. دنک کمک  دیاب  ادخ  دوشیم . تحار 

ناسنا لامج 

زا رپ  ابیز و  فیطل ، راتفگ  دـشخبیم ، ابیز  الاو و  یتیـصخش  ناسنا  هب  هچنآ  تسا . هتفهن  وا  نابز  رد  ناسنا  ییاـبیز  دـعب  کـی  تقیقح  رد 
زا تسا . هدرک  ینتشادتسود  ابیز و  شقلخ  دنوادخ و  دزن  ار  نانآ  ناشنانخس  تفاطل  راتفگ و  بدا  هک  یناسک  دنرایـسب  هچ  تسوا . رهم 

دندومرف : (ص ) ادخ ربمایپ  هک  درک  وجوتسج  راتفگ  نابز و  رد  ار  ییابیز  ناوتیم  ورنیا 
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. تسوا نابز  رد  ناسنا  ییابیز  لامج و  ِناسِّللا ؛ ِیف  ُلامَجلَا 

همه اب  ییوگابیز 

هدـیافیب و هزره و  نانخـس  زا  نابز  لرتنک  نتفگ و  نخـس  ابیز  (ع ) قداص ماما  تسا . تبحم  بذـج  ياههار  زا  یکی  نتفگ  نخـس  بوخ 
: دنیامرفیم نینچنیا  ناشناعیش  هب  باطخ  دننادیم و  راختفا  تنیز و  ۀیام  ار  ییوگتشز  زا  زیهرپ 

هورگ يا  ِلْوَقلا ؛ ِحـیبَق  ِلوُضُفلا و  ِنَع  اهوُّفُک  َو  ْمُکَتَنِْـسلَا  اوُظَفِْحا  ًانْـسُح  ِساّنِلل  اولُوق  ًاْنیَـش  انیَلَع  اونوُکَت  الَو  ًاـنیَز  اـَنل  اونوُک  ِۀَعیّـشلا  َرِـشاعَم 
. دیراد زاب  ییوگدب  ییوگهدایز و  زا  ار  دوخ  نابز  دییوگب . نخس  ییابیز  هب  مدرم  اب  دیشابن . ام  گنن  راع و  ۀیام  دیشاب و  ام  تنیز  هعیش ،

، اهناسنا ۀمه  اب  هک  تسا  نیا  ادخ  نامرف  دشاب . ناملسم  ای  نمؤم و  رفن  کی  امـش  فرط  هک  درادن  صاصتخا  نیا  هب  نتفگ  نخـس  بوخ 
: تفگ نخس  ابیز  دیاب  ناملسم ، ریغ  ناملسم و 

. دییوگب نخس  ییابیز  هب  شوخ و  نابز  اب  مدرم  ۀمه  اب  و  ًانْسُح ؛ ِساّنِلل  اُولُوق  َو 
اب یتح  نک . تبحـص  گنـشق  تسه ، مه  هیواعم  امـش  فرط  رگا  ناملـسم . ریغ  ناملـسم و  نمؤم ، ریغ  نمؤم و  مدرم ؛ ۀمه  ینعی  سانلل » »

دینزب . فرح  گنشق  مه  اهدب 
: دناهدومرف نینچ  هیآ  نیا  ریسفت  رد  (ع ) قداص ماما 

نوُِفلاخُملا اَّمَأ  َو  ُهَرِْـشب  َو  ُهَهْجَو  ْمُهل  ُطُْسبَیَف  َنونِمْؤُملا  اَّمَا  فلاخم . ای  دـشاب ، نامیا  لها  تفگ ؛ نخـس  ییابیز  هب  دـیاب  مدرم  ۀـمه  اـب  ینعی 
اب ناسنا  نانمؤم ؛ اب  اما  َنینِمْؤُملا ؛ ِِهناوْخِإ  ْنَع  َو  ِهِسْفَن  ْنَع  ْمُهَروُرُش  ُّفُکَی  َِکلذ  ْنِم  ْسَْأیَی  ْنِإَف  ِنامیِإلا ، َیلِإ  ْمِِهباِذتْجِال  ِةارادُملِاب  ْمُهُمِّلَُکیَف 

ارادم و لامک  اب  تقیقح  قح و  يوس  هب  نانآ  بذـج  بلج و  روظنم  هب  نافلاخم  اب  اما  و  دوش . ورهبور  شاشب  یتروص  هداشگ و  ياهرهچ 
ناردارب دوخ و  زا  ار  نانآ  تمحازم  رـش و  هک  دراد  ار  هجیتن  نیا  مک  تسد  دـش ، دـیماان  ناـنآ  بذـج  زا  رگا  و  دـیوگیم . نخـس  شمرن 

. تسا هتشاد  زاب  نمؤم 

هدیجنس نخس 

. تسا هتخیر  شیاهنادند  ۀمه  هک  دید  باوخ  یناطلس  دنیوگیم : دوشیم . ناسنا  تاجن  بجوم  نتفگ ، نخـس  هدیجنـس  بوخ و  یهاگ 
دوخ ماوقا  دالوا و  ردام و  ردپ و  غاد  امش  تسا . يدب  رایـسب  باوخ  نیا  تفگ : نانآ  زا  یکی  تسیچ ؟ نآ  ریبعت  هک  درک  عمج  ار  نیّربعم 
ریبعت یسک  دیاب  دینک . ینادنز  ار  وا  يدز . دب  لاف  تفگ : ناطلس  تبیصم ! يور  تبیصم  تسا . ناگتسب  زا  هیانک  نادند  نوچ  دینیبیم ؛ ار 

دنک . بوخ 
روتسد ناطلس  تسا . رتینالوط  ناتماوقا  مامت  زا  امش  رمع  تسا . شخبدیما  بوخ و  رایسب  باوخ ، نیا  تفگ : دوب . اجنآ  یلقاع  ربعم  کی 

. دوب توافتم  بلطم  نایب  یلو  دوب ، یکی  عقاو  رد  ریبعت  ود  ره  دنهدب . هزیاج  وا  هب  داد 
هک تسا  نیا  نآ  موهفم  انعم و  دشاب ! تمغ  نیرخآ  هللا  ءاش  نا  دـنیوگیم : هدـید  غاد  کی  تیلـست  يارب  هک  تسا  لومعم  مدرم  نایم  رد 

تیانع رجا  ربص و  امـش  هب  ادخ  تفگ : دـیاب  تسین . یبوخ  فرح  نیا  و  ینیبن . ار  یـسک  غاد  رگید  ات  يریمب  همه  زا  رتدوز  وت  هللا  ءاش  نا 
. دنک

! دیامرف تیانع  لماک  تیقفوم  نامیا و  ام  ۀمه  هب  دنوادخ 

مهد هسلج 

هراشا
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مرخ و ةرهچ  ِهللا ؛ َنِم  ٌدـُْعب  َو  ِْتقَْمِلل  ٌۀَبَـسکَم  ِرِْـشْبلا  ُءوُس  َو  ِهْجَْولا  ُسوـُبَع  َو  ِهللا  َنِم  ٌۀـَبُْرق  َو  ِۀَّبَحَْمِلل  ٌۀَبَـسْکَم  ِهْجَوـْلا  ُۀَـقالَط  َو  ُنَسَحلا  ُرِْـشبلا 
. تسادخ زا  يرود  مدرم و  ینمشد  ۀیام  یگتفرگ ، ییورشرت و  و  تسادخ . هب  یکیدزن  یتسود و  بلج  ۀیام  راسخر ، یگداشگ 

دنوادخ مالس  تاولص و 

. دنکیم لزان  نآ  ةدنیوگ  هب  ار  دوخ  تمحر  تاولص و  دورد و  دنوادخ  هک  تسا  نیا  وا  لآ  دمحم و  رب  تاولص  مهم  راثآ  زا  یکی 
: دندومرف دندیسرپ . ار  تلع  ترضح  نآ  زا  دندروآ . اجهب  رکش  ةدجس  (ص ) ادخ ربمایپ  دندید  عقوم  کی 

ارم لیئربج  َِکلِذل ؛ ُتْدَجَسَف  ِْهیَلَع  ُتْمَّلَس  َْکیَلَع  َمَّلَس  ْنَم  َو  ِْهیَلَع  ُْتیَّلَص  َْکیَلَع  یّلَص  ْنَم  ُلوُقَی  َّلَجَوَّزَع  َهللا  َّنِا  َلاق  ینرَّشَبَف  لیئَْربَج  ینَیَِقل 
تاولص وا  رب  نم  دتـسرفب ، تاولـص  وت  رب  هک  یـسک  دیامرفیم : لجوزع  يادخ  هک  یتسار  هب  تفگ : داد و  تراشب  نم  هب  درک و  تاقالم 

. مدرک هدجس  نم  رطاخ  نیمه  هب  منکیم . مالس  وا  هب  نم  دنک ، مالس  وت  هب  هک  یسک  و  متسرفیم .
: درک ضرع  ادخ  ربمایپ  هب  لیئربج  هک  تسا  هدمآ  رگید  یتیاور  رد  و 

تاولص وا  رب  هبترم  هد  نآ  رطاخ  هب  دنوادخ  دتسرفب ، تاولص  وت  رب  هبترم  کی  هک  یسک  ًارْـشَع ؛ ِْهیَلَع  اِهب  ُهللا  یَّلَـص  ًةَّرَم  َْکیَلَع  یَّلَـص  ْنَم 
. دتسرفیم

قلخ نسح  ساسا 

فیاظو زا  یکی  ناونع  هب  یقالخاشوخ  هب  دیاب  تسا . ناهانگ  نیرتدب  زا  یقالخادب  و  نامیا ، نید و  ناکرا  نیرتمهم  زا  یکی  قلخ  نسح 
. میرگنب یگدنز  رد  ینید  مهم  رایسب 

مدرم اب  ترـشاعم  رد  دـیاب  تسا . تمیالم  ییوخمرن و  اهنآ  نیتسخن  دـندومرف : نایب  قلخ  نسح  يارب  ساسا  نکر و  هس  (ع ) قداص ماـما 
. مینک شوماخ  ار  اهشتآ  میشاب و  مرن  بآ  لثم 

. تسا هنابدا  یب  هدیجنسان و  طبریب ، نانخس  زا  زیهرپ  راتفگ و  ییابیز  قلخ ، نسح  مود  نکر 
قالخا فالخ  رب  هدیشک  مهرد  سوبع ، ياهرهچ  اب  دروخرب  میشاب . ورهداشگ  دیاب  نارگید  اب  دروخرب  رد  تسا . ییورشوخ  موس ، لصا  و 

. تسابیز هدیدنسپ و 

ییورهداشگ

: دنیامرفیم نینچ  مالسا  یمارگ  ربمایپ  لئاضف  بقانم و  رد  (ع ) نینمؤملاریما
. دوب مدرم  نیرتورهداشگ  نیرتباداش و  ربمایپ  ًاهْجَو ؛ ْمُهَقَلْطَا  َو  ًارِْشب  ْمُهَنَسْحَا  َناک 

: تسا هدمآ  ربمایپ  یمارگ  نآ  فصو  رد  زین  و 
. دوب مدرم  نیرتور  هدنخ  ًامُّسَبَت ؛ ِساّنلا  َرَثْکَا  َناک 

نوزحم مه  يدراوم  رد  هتبلا  دندومنیم . دروخرب  دارفا  اب  باداش  هداشگ و  ياهرهچ  اب  هشیمه  دندوب و  مسبتم  اهترشاعم  اهتاقالم و  رد 
نآ تداهـش  ربخ  لیئربج  هک  (ع ) نیـسح ماـما  دـلوت  ماـگنه  ًـالثم  تسا . دودـحم  نآ  دراوم  هک  دـندرکیم  هیرگ  مه  یهاـگ  دـندشیم و 

لزان نآ  فاـصوا  منهج و  باذـع و  تاـیآ  هک  مه  یهاـگ  دنتـسیرگ . دـندش و  نوزحم  رایـسب  ربماـیپ  درک ، ضرع  ربماـیپ  هب  ار  ترـضح 
. دیسریمن ربمایپ  ياپ  هب  یسک  ییورهداشگ  مسبت و  رد  دندوب . باداش  ورهداشگ و  هراومه  دراوم  نیا  ریغ  رد  دندشیم . نوزحم  دشیم ،

هیـصوت هدیدنــسپ  ياهتلــصخ  نـیا  هـب  ار  نارگیدـمه  دـندوب و  ادـخ  ربماـیپ  دـننامه  ییورهداـشگ  قـالخا و  فاـصوا و  رد  مـه  هـمئا :
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دندومرفیم .
دندومرف : دوخ  يایاصو  نمض  رد  دوب ، هدرک  هیصوت  تساوخرد  ترضح  نآ  زا  هک  یصخش  هب  (ع ) رقاب ماما 

. وش ورهبور  هداشگ  ییور  اب  دوخ  ینامیا  ناردارب  اب  ٍطِسَْبنُم ؛ ٍهْجَِوب  َكاخَا  ِْقلَا 

نمؤم یباداش 

. دراد ناهنپ  لد  رد  ار  دوخ  هودنا  نزح و  دـیاب  دراد ، یتحاران  مه  رگا  تسین . نمؤم  ناسنا  ةدـنبیز  مخا ، اب  هارمه  هتفرگ و  مهرد و  ةرهچ 
مه ار  یکی  ناـمیا ، لـها  فاـصوا  رامــش  رد  (ع ) نینمؤـملاریما ترــضح  هکناـنچ  دـشاب . هتــشادن  وا  ةرهچ  رد  يزورب  روـهظ و  چـیه  و 

. دناهدرمش رب  ییورهداشگ 
. تسا ناهنپ  لد  رد  شهودنا  نزح و  ادیوه و  شاهرهچ  رد  شایباداش  رشب و  نمؤم  ِِهْبلَق ؛ ِیف  ُُهنْزُح  َو  ِهِهْجَو  ِیف  ُهُرِْشب  ُنِمْؤُملا 

مسبت طاشن و  یباداش ، هرهچ ، رد  دیراد و  هگن  لد  رد  دیاب  تسا ، هداد  خر  امش  يارب  يراوگان  دماشیپ  ای  دیراد ، يراتفرگ  لکـشم و  رگا 
. دیهد هئارا  مدرم  هب 

. تحاراـن ناتناتـسود  دـنوشیم و  لاحـشوخ  داـش و  ناتنانمـشد  دـنزیم ، جوـم  ناـترهچ  رد  هصغ  مغ و  تسا و  مهرد  امـش  ةرهچ  یتـقو 
. دیراد ناهنپ  ناتناکیدزن  ردام و  ردپ و  رسمه و  هداوناخ و  ناتسود و  زا  ار  دوخ  هودنا  یتحاران و  دیناوتیم  هچ  ره  نیاربانب ،

هگن لد  هنیـس و  رد  ار  دوخ  هودنا  دناوتیم  رتهب  دـشاب ، رتشیب  شردـص  حرـش  رتخارف و  شاهنیـس  رتگرزب و  ناسنا  يدوجو  فرظ  هچره 
. دراد

يربخ شوخ 

دنک لقن  ار  بوخ  ياهربخ  دناوتب  هچ  ره  ناسنا  دشاب . راوگان  ربخ  کی  لقن  اب  رگا  یتح  درک ، مهارف  ار  نارگید  هودنا  مغ و  بابسا  دیابن 
(ص) مالـسا یمارگ  ربمایپ  زا  یتیاور  رد  دهدن . رارق  نارگید  هودنا  لماع  ار  دوخ  ینعی  تسا . بوخ  دنک  زیهرپ  راوگان  ياهربخ  لقن  زا  و 

: تسا هدمآ  نینچ 
. دب ربخ  دب ، ناسنا  دروآیم و  حلاص  ربخ  حلاص ، ناسنا  ِءوُّسلا ؛ ِرَبَخلاب  ُءیجَی  ِءوُّسلا  ُلُجَّرلا  َو  ِِحلاّصلا  ِرَبَخلِاب  ُءیجَی  ُِحلاّصلا  ُلُجَّرلا 

تلـصخ دارفا  یخرب  دـشاب . ربخ  شوخ  هشیمه  دـیاب  ناـسنا  تسا . تیعقاو  کـی  دیـشاب ، ربـخ  شوخ  دـنیوگیم  رگیدـمه  هب  مدرم  هکنیا 
شوخ رگید  یخرب  یلو  دنهدیم . ربخ  نآ  نیا و  هب  يروف  دهدیم ، خر  یسک  يارب  یتبیـصم  راوگان و  قافتا  هاگره  دنراد . يدنیاشوخان 

ياهیگژیو زا  تسا و  یبوخ  تفـص  نیا  دنناسریم و  نارگید  هب  دنونـشیم ، ياهدننک  لاحـشوخ  ربخ  يداش و  نشج و  تقوره  دنربخ .
. تسا راگتسر  حلاص و  ياهناسنا  نامیا و  لها 

دمآ دروایب . ربخ  هزمح  ترضح  تیعضو  زا  ات  دنداتسرف  ار  رفن  کی  ربمایپ  دندیسر . تداهـش  هب  دحا  گنج  رد  (ع ) هزمح ترـضح  یتقو 
. مربیمن ربخ  نم  تفگ : تسا . یشارخلد  ۀنحص  دناهدرک و  هکتهکت  هلثم و  ار  هزمح  ترضح  هک  دید  هکرعم  رد 

ترـضح راوگاـن  تیعـضو  یتقو  دـندمآ . (ع ) نینمؤملاریما دنداتـسرف . ار  (ع ) ریما ترـضح  دـماین . صخـش  نآ  دـندید  (ص ) مرکا ربماـیپ 
سک موشیمن . ترـضح  نآ  هودـنا  نزح و  بجوم  مربیمن و  ادـخ  ربمایپ  يارب  راوگاـن  ربخ  نم  دـندومرف : دـندرک ، دـهاشم  ار  (ع ) هزمح

. دورب رگید 

تیحالص تیلوئسم و 

نیمز راک  دیاب  رفن  کی  هرخالاب  دنیوگیم : یـضعب  میورب !؟ ام  ارچ  دنورب ، نارگید  راذگب  تسا ، بجاو  نتفر  منهج  رگا  تفگیم : یکی 
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!؟ میهد ماجنا  ارچ  میرادن ، ار  نآ  ماجنا  ناوت  ام  رگا  یلو  دوخ ، ياج  هب  نیا  دهد . ماجنا  ار  هدنام 
دنکیم هسوسو  ناطیش  یهاگ  هتبلا  دوش . نآ  دراو  دریذپب و  دیابن  درادن ، ار  یتیلوئـسم  راک و  ماجنا  يارب  تیلها  تیحالـص و  ناسنا  یتقو 

ناونع هب  ارنآ  شریذپ  دنکیم و  تسرد  ام  يارب  یفرع  یعرـش و  هیجوت  نارازه  دـنامیم و  نیمز  يور  راک  دـیهدن ، ماجنا  امـش  رگا  هک 
. دوب ناطیش  ياههسوسو  بظاوم  دیاب  دزادنایم . ام  ندرگ  هب  یعرش  تیلوئسم  کی 

هک صوصخ  هب  دنک . لوبق  دیابن  دروخیم ، نیمز  هب  ریـسم  نیا  رد  دنادیم  درادـن و  ار  تواضق  ماجنا  تیحالـص  ناوت و  یـسک  رگا  ًالثم 
دیدـهت ار  وا  تسا  نکمم  یهاگ  و  تسا . ور  هبور  زابهقح  رادربهـالک و  رورـش ، ياـهناسنا  اـب  یهاـگ  هک  تسا  يروط  تواـضق  بصنم 

هب ار  يأر  دنهاوخیم  ریوزت  روز و  رز و  اب  هصالخ  دنربیم . شیپ  هوشر  اب  ار  ناشدوخ  راک  دنیآیم و  شیپ  هوشر  ۀـبرح  اب  یهاگ  دـننک ،
. دیآیم نانآ  ددم  هب  زین  وا  تاهیجوت  اههسوسو و  ناطیش و  نیب  نیا  رد  و  دننک . هرداصم  ناشدوخ  عفن 

عازن زا  زیهرپ 

زا هک  يرامآ  زا  ناوتیم  زین  ار  نیا  و  دشکیمن . مکاحم  هاگداد و  هب  ناشراک  رـس و  هک  تسا  يروط  ناشراتفر  ًالومعم  حلاص  ياهناسنا 
دروآ . تسد  هب  ار  ناتسرهش  نآ  ندوب  حالص  لها  نازیم  دیمهف و  دوشیم  هداد  اهناتسرهش  زا  یخرب  ياهيرتسگداد  اههاگداد و 

رد هک  دزی  لثم  اهناتسرهش  زا  رگید  یخرب  رد  تسا و  هدش  هتـشابنا  مه  يور  هب  فالتخا  فالخ و  ياههدنورپ  اهناتـسرهش  زا  یخرب  رد 
. تسا نانآ  یبوخ  حالص و  ۀناشن  نیا  و  تساههاگداد . نیرتتولخ  ناشیاهاگداد  دنتسه ، راک  طایتحا  فالتخا  اوعد و 

رد رگا  دـنک . عفر  ار  فالتخا  عازن و  شدوخ  قح  رد  هحماسم  تشذـگ و  اب  ای  دوش ، فالتخا  عازن و  اوعد و  دراو  دـیابن  لوا  زا  ای  ناـسنا 
دننادرگرب . وا  هب  ار  وا  قح  ات  دراد  دوجو  یترخآ  تمایق و  دسرب ، شدوخ  قح  هب  دناوتیمن  مه  ایند 

طایتحا مه  وا  دادیم . مانـشد  درکیم و  ییوگدب  یلیخ  وا  هب  اجنآ  رد  شداتـسا  دوب . هتفر  زیربت  هب  یئاّنب  يارب  يدزی  رفن  کی  دـنیوگیم :
. دوش اوعد  دیسرتیم  دادیمن . ار  شباوج  درکیم و 

زا ماـب و  تشپ  هب  مورب  مهاوـخیم  تسا . هداد  شحف  یلیخ  نم  هب  نم  ياـّنب  داتـسا  تفگ : شرداـم  هب  تشگزاـب . دزی  هـب  یلیطعت  ماـیا  رد 
. هتخوس ردپ  یتفگ  نم  هب  زور  نالف  هدش ، نالف  نالف  يا  تفگ : درک و  زیربت  هب  ور  ماب و  تشپ  يور  تفر  مهدـب . ار  وا  باوج  اج  نیمه 

ییاهشحف نیا  اب  نییاپ . ایب  الاب  زا  دز : ادص  نییاپ  نیا  زا  شردام  هبترم  کی  نداد . باوج  هب  درک  عورـش  و  یتسه ... تدوخ  هتخوس  ردپ 
. دتفیب هار  نوخ  يوج  مسرتیم  یهدیم  هک 

اههنتف ماد  زا  ییاهر 

(ع) نینمؤملاریما زا  ییابیز  ثیدـح  رد  تساجهب . بوخ و  رایـسب  اههنتف  رد  صوصخ  هب  اهاج  زا  یخرب  رد  يراک  طاـیتحا  تروص ، ره  هب 
: تسا هدمآ  نینچ 

، دنوش راوس  هک  دراد  یتشپ  هن  شاب ، لاس  نس و  مک  رتش  نوچمه  اههنتف  رد  َبَلُْحیَف ؛ ٌعْرَـص  الَو  َبَکُْریَف  ٌرْهَظال  ِنُوبَّللا  ِْنباَک  ِۀَْنتِْفلا  ِیف  ْنُک 
. دنشودب هک  یناتسپ  هن  و 

. يوشن هنتف  راتفرگ  ات  ینزب  دیاب  يراد  ناوت  رد  ياهلیح  ره  تسا ، يدنب  حانج  یگتسدود و  اوعد و  هنتف و  هک  ییاج 
فیلکت تسا  نکمم  دنوش . دنمهرهب  نآ  وترپ  رد  ناشدوخ  ات  دنهدب  ام  هب  میرادن  ار  نآ  تیحالـص  ام  هک  ییاهبصنم  دنهاوخیم  یهاگ 

دناناهاوخ . دارفا  زا  يرایسب  تسا ، ییافک  بجاو  نتفر  منهج  رگا  مییوگب : اهنآ  هب  دیاب  دننک . تسرد  ام  يارب  مه  یعرش 
يویند يدام و  دـصاقم  هب  نارگید  هکنیا  يارب  میوشن و  نارگید  تسد  تلآ  هدرکان  يادـخ  هک  میـشاب  دوخ  فارطا  بظاوم  دـیاب  یلیخ 

. میرواین رد  منهج  زا  رس  دنسرب ، ناشدوخ 
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. دننامیمن هدننار  نودب  نارفاسم  دنیشنب ، سوبوتا  نامرف  تشپ  دیابن  درادن ، ار  یگدننار  تیحالص  یسک  رگا 

رادید بادآ 

سوبع و ياهرهچ  اب  هن  مینک ، دروخرب  مدرم  اب  زاب  ياهرهچ  هداشگ و  ییور  اب  هک  تسا  نیا  قلخ  نسح  دودـح  زا  دـح  کی  روحم و  کی 
: دنیامرفیم ینامیا  ناردارب  ناتسود و  رادید  بادآ  نایب  رد  (ع ) نینمؤملاریما هتفرگ . مهرد و 

رادـید دوخ  ناردارب  اـب  نوچ  َبَهَذ ؛ ْدَـق  رازْوَـالا  ْنِم  ْمُْکیَلَع  اـم  اوـُقَّرفَتَت و  َرِْـشْبلا  َو  َۀَـشاشَبلا  ُمَُهل  اوُرِهْظَا  َو  اوُحَفاـصَتَف  ْمُکَناوـخإ  ُْمْتیَِقل  اذِا 
، تسامـش شود  رب  هانگ  راب  هچنآ  دیوش ، ادج  رگیدکی  زا  نوچ  ات  دـینک  ییوردـنخ  ییورـشوخ و  راهظا  دـیهدب و  تسد  مه  اب  دـیدرک ،

. دشاب هدش  هتشادرب 
هب شاـشب  شوخ و  ةرهچ  دـینکیم و  هحفاـصم  ینید  ناردارب  اـب  تسا . هدـیباوخ  تکرب  ردـقچ  یهلا  یقـالخا و  دروخرب  کـی  رد  دـینیبب 

لابکبـس دوشیم و  هتـشادرب  امـش  شود  يور  زا  همه  دـنکیم ، مخ  ار  ناـسنا  تشپ  هک  ناـهانگ  نیگنـس  راـب  دـیهدیم ، ناـشن  رگیدـکی 
دیوشیم .

هب شتامحز  دزیریم و  ورف  دوب ، هدرک  امـش  راب  هک  ار  یناهانگ  مامت  نوچ  دوشیم ؛ تحاران  یقالخا  ياهدروخرب  نیا  زا  ناطیـش  ردـقچ 
. دنکیم ار  رافغتسا  راک  تناتسود  ناردارب و  اب  ییورشوخ  کی  دنخبل ، کی  بوخ ، دروخرب  کی  دوریم . رده 

تبحم ماد 

نادنخ هداشگ و  ياهرهچ  دنتسه و  ورـشوخ  هک  یناسک  تسا . تبحم  داجیا  مهم  رایـسب  لماوع  زا  یکی  دوخ  ندوب ، شاشب  ییورـشوخ و 
تبحم طابترا  کی  هاگآدوخان  دـیوش ، هجاوم  ورـشوخ  شاشب و  یناسنا  اـب  رگا  دـنراکیم . نارگید  لد  رد  ار  دوخ  تبحم  لاـهن  دـنراد ،

تسا . هتخادنا  امش  ندرگ  هب  ار  شدوخ  تبحم  نامسیر  ایوگ  دینکیم . ساسحا  وا  دوخ و  نیب  يزیمآ 
ياهرهچ دیاب  دیوش . نارگید  بوبحم  دیهاوخیم  رگا  دیـشاب . مدرم  دوخ و  ناتـسود  دوخ ، ةداوناخ  تبحم  هقالع و  دروم  دیهاوخیم  رگا 

: دنیامرفیم (ع ) نینمؤملاریما هک  تسا  نیمه  دیهد . هیده  ناتناتسود  هب  نادنخ  یبل  شاشب و 
. تسا تبحم  دیص  روت  ندوب ، شاشب  يورشوخ و  ِةَّدَوَملا ؛ َُۀلابِح  ُۀَشاشَبلا 

. دوشیم راتفرگ  دارفا  ییورشوخ  ماد  رد  ناسنا  لد  دنکیم و  دیص  ار  اهلد  ییورشوخ  ینعی 
: دندومرف رگید  ییاج  رد  و 

. تسا یتسود  تبحم و  ماد  ییورهداشگ  ُةَّدَوَملا ؛ ُّخَف  ُۀَشاشَبلَا 
. دنکیم مکحم  ادخ  قلخ  ادخ و  ناسنا و  نیب  ار  تبحم  دنویپ  ییورشوخ  تشاشب و  نیاربانب ،

زیمآ تدابع  ياهطابترا 

تدابع و تسا ، نآ  رد  قالخا  هفطاع و  تبحم و  تفرعم و  زا  ياهیام  هک  ییاـهراتفر  زا  يرایـسب  تیبلـها : بتکم  مالـسا و  گـنهرف  رد 
: دندومرف ادخ  ربمایپ  تسا . هدش  هدرمش  هنسح 

تروص هب  رظن  تسا : تدابع  زیچ  هس  هب  ندرک  هاگن  ِرْحَْبلا ؛ ِیف  َو  ِفَحْـصُملا  یف  َو  ِْنیَدـِلاَولا  ِهْجَو  ِیف  ُرَظَّنلا  ٌةَدابِع : َءایـشَا  ِۀـَثالَث  یف  ُرَظَّنلا 
. ایرد رد  رظن  ادخ و  باتک  فحصم و  هب  هاگن  ردام و  ردپ و 

، تسادخ يارب  نانآ  اب  یتسود  هک  ینامیا  ردارب  هب  هاگن  تیبلها ،: هب  هاگن  (ع ، ) یلع تروص  هب  هاگن  هبعک ، هب  هاگن  تیبلها : تایاور  رد 
يادخ هب  ناسنا  برق  بجوم  هک  تسا  هدش  هدرمـش  رب  وکین  يرما  هنـسح و  دنزرف  ندیـسوب  زین  و  تسا . هدـش  نایب  تدابع  ناونع  هب  همه 

قالخا www.Ghaemiyeh.comییابیز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 124زکرم  هحفص 102 

http://www.ghaemiyeh.com


دندومرف : (ع ) رقاب ماما  تسا . هدش  هدرمش  هنسح  ناونع  هب  هک  نمؤم  ردارب  ةرهچ  رد  مسبت  تسا  هلمج  نآ  زا  تسا و  ناحبس 
. تسا هنسح  شنمؤم  ردارب  يور  هب  صخش  دنخبل  ٌهَنَسَح ؛ ِهیخَا  ِهْجَو  ِیف  ِلُجَّرلا  َمُّسَبَت 

یهلا يایلوا  دنوادخ و  اب  ییورهداشگ 

ناسنا تسا . دـنوادخ  دوخ  یهلا و  يایلوا  هب  طوبرم  نآ  زا  یمهم  شخب  هکلب  تسین ، ادـخ  قلخ  اب  هجاوم  هب  طوبرم  طـقف  یقـالخاشوخ 
. دشاب طاشناب  ورهداشگ و  مه  شناتسود  ادخ و  يارب  رد  دیاب 

یتقو هک  دیاین  يزور  هللا  ءاش  نا  دناتحاران . وا  يایلوا  زا  دنراد . ادـخ  زا  تیاکـش  هیالگ و  رازه  ناشلد  رد  دـنرکپ . ادـخ  زا  دارفا  یخرب 
یگرزب رایسب  مرج  نیا  میورب . نانآ  تاقالم  هب  يدونشخان  يور  زا  هدیـشک و  مهرد  يور  اب  مینکیم ، ترایز  ار  تیبلها : نینمؤملاریما و 
تداعس یهز  دوریم . تیبلها : تاقالم  هب  نادنخ  بل  شوخ و  يور  اب  هک  یـسک  فالخ  هب  تسا . ناسنا  تواقـش  زا  ییاههناشن  تسا و 

نداد . ناج  تقو  رد  صوصخ  هب  تسا .
: دشاب نینچ  ناملاح  نابز  نامز  نآ  رد  هللا  ءاش  نا 

مشاب وت  يوزرآ  رد  مریمب  هک  سفن  نآ  رد 
مشاب وت  يوک  كاخ  هک  ناج  مهد  دیما  نادب 

ناوضر یقاس  تسد  مشونن ز  تشهب  یم 
مشاب وت  يور  تسم  هک  تجاح  هچ  هداب  هب  ارم 

. تسا هدش  ینف  صقن  راچد  امیپاوه  هک  دننکیم  مالعا  دورب . دهشم  هب  ات  دوب  هدش  امیپاوه  راوس  عقوم  کی  يرایتخب  هللادبع  خیش  موحرم 

. منکیم تاقالم  ار  (ع ) نینمؤملاریما نآلا  هک  دوب  لاحـشوخ  ناشیا  یلو  دوب . هدش  دب  ناشلاح  دندوب و  تحاران  امیپاوه  لخاد  دارفا  ۀـمه 
زا هرابنیا  رد  دنکیم . ترایز  ار  تیبلها : ندرم  عقوم  ناسنا  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  نوچ  منکیم . ترایز  ار  (ع ) اضر ماما  دوخ  نآلا 

: تسا هدش  تیاور  نینچ  (ع ) قداص ماما 
مهیلع هللا  تاولـص  ُنیَـسُحلا  َو  ُنَسَحلا  َو  َنینِمْؤُملاُرْیمَا  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ُلوُسَر  ُهُرُـضَْحت  َو  ّاِلا  اِنئادـْعَِأل  ٌضِْغبُم  اَنل  ٍلاُوم  ُتوُمَی  اـم 

ایند زا  دشاب و  هتشاد  لد  هب  ار  ام  نانمـشد  ۀنیک  دشاب و  ام  تسود  سک  ره  ُهُؤوُسَی ؛ ُْثیَِحب  ْمُهارَی  اَنل  ٍلاُوم  َْریَغ  َناک  ْنِا  َو  ُهَنوُرِّشَُبی  َو  ُهَنْوَرَیَف 
هدـهاشم ار  وا  دـنوشیم و  رـضاح  وا  دزن  رد  نیـسح : ماـما  نسح و  ماـما  نینمؤملاریما و  و  (ص ) ادـخ لوـسر  گرم ، ماـگنه  ًاـعطق  دورب ،

. دنکیم هدهاشم  یتحاران  اب  ار  نانآ  دشابن ، ام  ناتسود  زا  رگا  و  دنهدیم . تراشب  وا  هب  دننکیم و 
. دنک دروخرب  تیبلها : اب  شوخ  يور  اب  ناسنا  هک  تسا  مهم  تاقالم  عون 

هنالداع میسقت 

ادـخ و اب  دـنراد ، هصغ  مغ و  یتحاران و  هیرگ و  هچ  ره  تسا . هنالداعان  ناشمیـسقت  دارفا  یخرب  دـندومرفیم : یبالود  ياقآ  جاح  موحرم 
لاحرس تقو  ره  دنوشیم . لسوتم  نانآ  هب  دنوریم و  تیبلها : غارس  هب  دناتحاران ، راتفرگ و  تقو  ره  ینعی  دننکیم . میـسقت  تیبلها :

تسین . هنالداع  میسقت  نیا  و  دننزیم . پگ  ناشیاقفر  اب  دنوریم  دناطاشناب ، روفیک و  و 
ماما اب  دیورب و  نارکمج  مرح و  یطاشناب  لاحرس و  تقو  ره  ینک ! قشع  ادخ  اب  یشوخ  يروفیک و  تلاح  رد  مه  عقوم  کی  دوشیم  هچ 

. میربب نانآ  يارب  ار  نامیاهيرکپ  میزیرب و  اهنآ  لد  رس  ار  نامیاههصغ  مغ و  طقف  هک  دشابن  روط  نیا  دینک . لاح  (ع ) نامز
زا ملد  نم  تفگ : میدـنام ، دهـشم  رد  هک  زور  دـنچ  دوب . رفـسمه  ام  اب  رفن  کی  میتشاد ، سدـقم  دهـشم  هب  هک  يرفـس  رد  دـندومرف : یم 

. تسا هدشن  هدروآرب  متجاح  مرح ، متفر  هچره  مراد ، یتجاح  ماهدمآ ، هک  تسا  زور  راهچ  هس  تسا . نوخ  (ع ) اضر ماما  تسد 
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يراـتفرگ و تقو  ره  نوـچ  تسین . تسرد  تراـک  نیا  یتـسه . فاـصنایب  ًاـعقاو  متفگ : مدرک و  وا  هب  يدـنت  هاـگن  کـی  نـم  دـندومرف :
هللا قلخ  اب  يوریم و  یطاشناب ، نادـنخ و  لاحرـس و  تقو  ره  یلو  ییآیم . (ع ) اضر ماـما  تمدـخ  يراد ، تیاکـش  هدـقع و  یتحاراـن و 

ینیشنیم .
ناشدوخ هچب  نز و  يارب  ناشیاهیتحاران  یگتـسخ و  دـننکیم . میـسقت  ناـشیاقفر  اـب  ار  ناشیاهیـشوخ  فیک و  هک  دارفا  زا  یخرب  لـثم 

تسا . یتشز  رایسب  راک  یفاصنا و  یب  ًاعقاو  نیا  دنروآیم .
، دننکیم ار  ناشیاهفیک  دندنخیم و  دنیوگیم و  دننیشنیم ، ناتـسود  ردام و  رهاوخ و  اب  یهاگ  روطنیمه ، مه  اهمناخ  دنکیمن ، قرف 
، لیماف اب  ادخ ، قلخ  اب  میشاب ، طاشناب  ورشوخ و  همه  اب  دیاب  دننکیم . دروخرب  یگتفرگ  یتحاران و  اب  دسریم ، رهوش  هب  تبون  تقو  یلو 

. هداوناخ اب  ناتسود ، اب 
نادنخ و بل  اب  ادخ  يایلوا  اب  دیاب  ناسنا  دـش . زاب  شتروص  و  تسا . یتسرد  فرح  دـید  درک و  یلمأت  متفگ ، ار  نیا  یتقو  دـندومرف : یم 

هآ . کشا و  یتحاران و  هدیشکمهرد و  ةرهچ  اب  هن  دنک ، تاقالم  ییورهداشگ 
هب هرطق  نیا  دیاب  دوش . یکی  (ع ) اضر ماما  و  (ع ) نامز ماما  لد  اب  شلد  دیاب  مدآ  تسا . لح  تالکـشم  ۀمه  دش ، یطاق  ناسنا  یتقو  ًالـصا 

ناونع هب  امـش  دـش . هناگی  دـیاب  مینزب . ار  فرط  بیج  میهاوخب  هکنیا  رگم  درک ، تاـقالم  یـسک  اـب  ناوتیمن  مخا  اـب  دوش . لـصو  اـیرد 
. ياهدش ور  هب  ور  نانآ  اب  دنتسه ، اضر  رورس و  ریخ و  أشنم  اهنآ  هکنیا 

اضر ماقم 

زا يدرک ، تاقالم  ار  اضر  ماما  گنـشق  مه  تقو  ره  ياهدرک . تاقالم  ار  اضر  ماما  يدش ، یـضار  ادخ  زا  گنـشق  تقو  ره  دندومرفیم :
: تسا هدمآ  نینچ  ترضح  نآتاولص  رد  تساجنآ . (ع ) اضر ماما  نوچ  يوشیم ، یضار  ادخ 

ار وا  هکنآ  تسرف ، دورد  یسوم  نب  یلع  رب  ادنوادخ ، کِْقلَخ ؛ ْنِم  َْتئِش  ْنَم  ِِهب  َتیَّضَر  َو  ُهَْتیَضَتْرا  يذَّلا  یـسُوم  ِْنب  ِّیلَع  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا 
. يدینادرگ یضار  وا  ۀلیسو  هب  یتساوخ  ار  تناگدیرفآ  زا  سک  ره  يداد و  رارق  دوخ  ةدیدنسپ  بوبحم و 

(ع) اضر ماما  اـب  یتقو  دـنکیم . یـضار  وا  ۀلیـسو  هب  مه  ار  شقلخ  تساـضر و  ماـقم  رد  (ع ) اـضر ماـما  ياـج  ینعی  تسا ! یگنـشق  ربیعت 
. تسا هدوب  اـجهب  تسرد و  ادـخ  ياههدادـن  یمهفیم  دوریم . اهتیاکـش  اـههیالگ و  دوشیم . یـضار  ادـخ  زا  تبلق  ینکیم ، تاـقالم 

. روطنیمه مه  شیاههداد 

زامن رد  طاشن 

تحاران و هتفرگ و  هن  دـشاب ، شوخرـس  طاشناب و  دـیاب  دتـسیایم ، زامن  هب  یتقو  ناسنا  تسادـخ . اـب  یتسود  ماد  ییورـشوخ ، تشاـشب و 
دناوخ . زامن  یباداش  اب  دیاب  ومخا .

نآ رد  ناسنا  هک  يزامن  دشاب . موش  تیادـف  مورب و  تنابرق  منوج و  نآ  رد  هک  يزامن  منوج ؛ ینعی  زامن  دـمحا ، ییالبرک  موحرم  لوق  هب 
تسا . توافتم  یلیخ  تسا ، یگتفرگ  یگتسخ و  تهارک و  يور  زا  هک  يزامن  اب  دنکیم ، لاح  ادخ  اب 

. میشاب قلخشوخ  تالسوت  اهترایز و  اهاعد ، اهتدابع ، رد  هللا  ءاش  نا 

ادخ ياههداد 

نوچ میتسین . هجوتم  میتسه و  تمعن  رد  قرغ  هک  تسا  هداد  اـم  هب  ردـقنآ  دـنوادخ  میـشاب . تبحم  اـب  قـالخاشوخ و  دـیاب  مه  ادـخ  اـب 
! یهدیمن ارچ  هک  مینکیم  تیاکش  ام  یلو  تسا ، هداد  ام  هب  دنوادخ  میهاوخب ، هکنیا  زا  لبق  مینکیم . تیاکش  هیالگ و  میمهفیمن 

قالخا www.Ghaemiyeh.comییابیز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 124زکرم  هحفص 104 

http://www.ghaemiyeh.com


! نآ قاقحتسا  زا  شیپ  تمعن ، ره  هب  ةدننک  زاغآ  يا  اِهقاقِْحتْسا ؛ َْلبَق  ِمَعِّنلِاب  ًءِدَْتبُم  ای 
هرادا ار  وت  ات  درک  جیـسب  ار  همه  ردام و  ردپ و  يدمآ ، ایند  هب  هک  یتقو  داد . ار  تقزر  اذـغ و  نابرهم  يادـخ  يدوب ، ردام  محر  رد  یتقو 

رگم دـنک ! شومارف  نآلا  درکن ، تشومارف  يدوب ، ناوتان  فیعـض و  یتقو  دـنکیم ! تشومارف  ادـخ  ایآ  ياهدـش  گرزب  هک  نونکا  دـننک .
تسا . رتمک  ردام  ردپ و  کی  زا  ادخ 

تاناکما لیاسو و  سابل و  وا  يارب  دنوشیم و  جیسب  دنوش ، رادهون  دنهاوخیم  تسا و  هدش  هلماح  ناشرتخد  دنمهفیم  یتقو  ردام  ردپ و 
هدرک قلخ  ار  هچب  نیا  ردام و  ردپ و  هک  ییادخ  یلو  دنتـسه ، هچب  نیا  رکف  هب  همه  ناشیوخ ، ردام و  ردپ و  دننکیم . هیهت  يزاببابـسا  و 

!؟ تسین ام  رکف  هب  تسا ، نیقزارلا » ریخ   » هک ییادخ  ایآ  تسین . هچب  نیا  رکف  هب  تسا ،
هتشاد تیاکـش  هیالگ و  ادخ  زا  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  میهدب ، تبـسن  نامدوخ  هب  ار  صقاون  رگا  مینیبیمن . ار  اهتحلـصم  اهتمکح و  ام 

. میشاب

ایلوا ادخ و  مرک  ةرفس 

ادخ هب  ار  نامدوخ  هشیمه  میراذگب و  رانک  ار  يراکبلط  رگا  میـشابن . راکبلط  میورب . ناماما : ادخ و  شیپ  شاشب  ياهرهچ  دنخبل و  اب  دیاب 
مک دـنهدیم و  هفاـضا  دـننکیمن . یهاـتوک  ياهرذ  هک  دنتـسه  یمّیق  اـهنآ  دوشیم . تسرد  اـهراک  ۀـمه  مینادـب ، راکهدـب  تیبلـها : و 

!؟ دنک اهر  ار  شیاهدنب  ای  دراذگب ، یسک  ِمک  ادخ  تسا  نکمم  ایآ  دنراذگیمن .
ةرفس مینزیم . سپ  ام  تسا ، هدامآ  بآ  دنهدیمن . بآ  وا  هب  تسین ، هنشت  هک  یـسک  تسیچ »!؟ هناخبحاص  ریـصقت  دوب ، لهاک  ادگ  رگ  »

. مینکیم یتسس  ام  تسا ، هدرتسگ  اهنآ  مرک 
هب یسک  رگا  درکیمن . اهر  مه  ربمایپ  درکیمن ، اهر  ار  دوخ  تسد  وا  ات  دادیم ، تسد  درکیم و  هحفاصم  یـسک  اب  رگا  (ص ) ادخ ربمایپ 

اطع و زا  اهنآ  مینکیم . عطق  هک  میتسه  ام  نیا  دننکیمن ، عطق  اهنآ  ینعی  دشیمن . دنلب  مه  ربمایپ  دشیمن ، دنلب  ات  دمآیم ، ربمایپ  رادید 
رس نارگید  هکنیا  زا  دنکیم . فیک  دزادنایم ، رفس  یتقو  یخس  میرک و  مدآ  دنربیم . مه  تذل  هکلب  دنوشیمن ، هتسخ  اهنت  هن  شـشخب 

: دندومرف (ع ) نینمؤملاریما دربیم . تذل  ندروخ  زا  طقف  هک  میئل  فالخ  هب  دربیم . تذل  دناهتسشن ، وا  ةرفس 
. ندروخ رد  نامیئل  تذل  تسا و  ندناروخ  رد  نامیرک  تذل  ِماعَّطلا ؛ ِیف  ِمائِّللا  ُةََّذل  َو  ِماعْطِالا  ِیف  ِمارِْکلا  ُةََّذل 

. میوشیم جاتحم  هک  میهدن  تسد  زا  ار  تیبلها : ادخ و  ۀناخ  رد  ییادگ  میشاب  بظاوم 

ادخ هب  برق 

ندوبسوبع و دربیمن . ورف  مهرد  هرهچ  هاگچـیه ، تسا ، ندوب  شاشب  ییورهداشگ و  رد  يورخا  يویند و  تاکرب  هچ  دـنادب  ناـسنا  رگا 
ماما دـنکیم . رود  مه  ادـخ  زا  ار  وا  هک  ددرگیم ، ینمـشد  هینک و  ۀـیام  دزادـنایم و  مدرم  مشچزا  ار  ناسنا  اهنت  هن  نتـشاد  مه  رد  هرهچ 

: دندومرف (ع ) رقاب
مرخ و ةرهچ  ِهللا ؛ َنِم  ٌدـُْعب  َو  ِْتقَْمِلل  ٌۀَبَـسکَم  ِرِْـشْبلا  ُءوُس  َو  ِهْجَْولا  ُسوـُبَع  َو  ِهللا  َنِم  ٌۀـَبُْرق  َو  ِۀَّبَحَْمِلل  ٌۀَبَـسْکَم  ِهْجَوـْلا  ُۀَـقالَط  َو  ُنَسَحلا  ُرِْـشبلا 

. تسادخ زا  يرود  مدرم و  ینمشد  ۀیام  یگتفرگ ، ییورشرت و  و  تسادخ . هب  یکیدزن  یتسود و  بلج  ۀیام  راسخر ، یگداشگ 
اب باداش و  ةرهچ  کی  اب  دناوتیم  دشاب ، یهلا  هاگرد  بوبحم  دهاوخیم  یسک  رگا  دشاب ، مدرم  ياهلد  بوبحم  دهاوخیم  یـسک  رگا 

!؟ دراد دوجو  قلاخ  قلخ و  تبحم  بسک  يارب  یهار  نیا  زا  رتابیز  رت و  ناسآ  ایآ  دبای . تسد  گرزب  هیامرس  نیا  هب  دنخبل ، کی 

هیده نیرتابیز 
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عامتجا و هب  ناتهداوناخ ، هب  ناتنایفارطا ، هب  طاشناب  ياهرهچ  هداشگ و  تروص  هکلب  دینک ، جرخ  لوپ  دهاوخیمن  میراد ! یبتکم  هچ  دینیبب 
لوپ تسین  مزال  درادن . يراک  امـش  ناج  لام و  اب  تسا . تواخـس  نیرتسرتسد  نیرتتحار و  نیا  و  دیهدب . هیده  (ع ) تیبلها ادخ و  هب 

ياهیده نیرتگنشق  نیا  و  ابیز . رایـسب  یمالک  ریغ  ۀطبار  کی  نادنخ . بل  کی  مرخ و  ةرهچ  کی  طقف  دیهدب . ناج  تسین  مزال  دیهدب ،
: دندومرف دوخ  ماوقا  ناگتسب و  هب  (ص ) ادخ ربمایپ  دینکیم . دوخ  لباقم  فرط  راثن  هک  تسا 

اب دیناوتیمن  امـش  بلطملادـبع ، نارـسپ  يا  ِرِْـشْبلا ؛ ِنْسُح  َو  ِهْجَْولا  ِۀَـقالَِطب  ْمُهْوَْقلاَف  ْمُِکلاْومَِاب  َساّنلا  اوُعَـسَت  َْنل  ْمُکَّنِا  ِِبلَّطُملا  ِدـْبَع  یَنب  ای 
. دینک دروخرب  نانآاب  شوخ  ییور  زاب و  ياهرهچ  اب  نیاربانب ، دیهدب ، شیاشگ  مدرم  ۀمه  هب  دوخ  لاوما 

ابیز یطابترا 

هب تسا . طابترا  نیمه  رادـم  رب  رگیدـکی  زا  رفن  ود  تفایرد  و  دـنزیم . مقر  ار  طابترا  کی  هک  تسا  يزیچ  نیتسخن  شاـشب  زاـب و  ةرهچ 
اهطابترا تسا و  هرهچ  یگداشگ  ییورـشوخ و  نیمه  دنهد ، هئارا  رگیدکی  هب  دنناوتیم  رفن  ود  هک  یتبثم  يژرنا  نیتسخن  اهيزورما  لوق 

تداعـس لامک و  يوس  هب  هعماج  دـشاب ، تبحم  رهم و  طباور ، يانب  ریز  رگا  و  دوشیم . هداهن  انب  ساسا  نیمه  رب  مه  دـعب  ياهتفایرد  و 
. دوشیم ناور 

اههنیک ندودز 

نیا زا  ابیز  هچ  (ع ) نینمؤملاریما و  تساههنیک . ندودز  اهیهاتوک و  ناربج  نارگید و  لد  رد  ذوفن  ياـههار  نیرتهب  زا  یکی  ییورهداـشگ 
: دناهتشادرب هدرپ  تقیقح 

ُۀَـشاشَْبلا َو  ْمِِهتَْبیَغ  ِیف  ُدُّقَفَّتلا  َو  مِِهئاِقل  َدـْنِع  ِرِْـشْبلا  ُنْسُح  ْمِِهئادـْعَا  ِبُوُلق  ْنَع  َنْغِّضلا  ِِهب  اْوَفَن  َو  ْمِِهئاّدِوَأ  َبُوُلق  ُساّنلا  ِِهب  َُفلأَی  ام  َنَسْحَا  َّنِا 
يور زا  و  دروخرب ؛ ماـگنه  رد  ییورهداـشگ  نانمـشد ، لد  زا  هنیک  ندودز  ناتـسود و  لد  رد  ذوفن  يارب  هار  نیرتهب  ْمِهِروضُح ؛ َدـْنِع  ْمِِهب 

. تسا ناشروضح  ماگنه  هب  یباداش  طاشن و  و  تبیغ ؛ ماگنه  رد  ندش  نایوج  نانآ  لاح  زا  تبحم  رهم و 
تـسد زا  ار  نارگید  ًانایحا  میاهدش و  نانآ  یتحاران  بجوم  میاهدرک و  یفاجحا  نارگید  ای  هداوناخ و  ناتـسود ، قح  رد  یگدـنز  رد  رگا 

. دومن فرطرب  ار  اهيروخلد  اهیتحاران و  ناوتیم  دقفت  ییورشوخ و  یباداش ، طاشناب و  میاهدرک ، روخلد  نامدوخ 

هدازآ ره  تلصخ 

. دننادیم هدازآ  ناسنا  ره  شور  ار  ییورشوخ  (ع ) نینمؤملاریما
. تسا هدازآ  ناسنا  ره  تلصخ  وکین ، ییورهداشگ  یگتفکش و  ٍّرُح ؛ ِّلُک  ُۀَمیش  ِرِْشبلا  ُنْسُح 

نوچ دنکیم . ششخب  قلخ  ۀمه  هب  دوخ ، يوکین  تلـصخ  نیا  اب  ناسنا  تقیقح  رد  تسا . طاشن  ییورهداشگ و  یگدازآ ، مزاول  زا  یکی 
. دزاسیم هدازآ  ناسنا  کی  وا  زا  هک  تسا  تیصوصخ  نیا  و  تسا . يونعم  ياطع  کی  ییورشوخ  دوخ 

بجاو تشهب 

قوس تشهب  يوس  هب  ار  ناسنا  دراد و  تسود  دـنوادخ  هک  تسا  یفاصوا  زا  قیالخ  ۀـمه  اب  هکلب  مدرم ، اب  ییورهداشگ  بوخ و  دروخرب 
زا قیالخ  ۀمه  ینعی  دنتسه . دنمهرهب  نآ  زا  تادامج  یتح  ناهایگ و  تاناویح و  هکلب  دربیم ، تذل  ییورشوخ  زا  ناسنا  اهنت  هن  دهدیم .

. ددرگیم یتشهب  دوشیم و  هداد  قوس  اهییابیز  يوس  هب  ناسنا  تلصخ ، نیمه  ببس  هب  دنوشیم و  دنمهرهب  ناسنا  طاشن  ییورهداشگ و 
: تسا هدش  تیاور  نینچ  (ع ) قداص ماما  زا 
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ره هک  تسا  زیچ  هس  ِهِسْفَن ؛ ْنِم  ُفاصنإلا  َِملاعلا و  ِعیمجب  ُرِْـشبلا  َو  ٍراـْتقِإ  ْنِم  ُقاـفنإلا  َۀَّنَجلا  َُهل  ُهللا  َبَجْوَا  َّنُْهنِم  ٍةَدِـحاِوب  َهللا  یَتَا  ْنَم  ٌثـالث 
ملاع ۀمه  اب  ییورـشوخ  یتسدگنت ، لاح  رد  قافنا  دنادرگ : بجاو  وا  رب  ار  تشهب  دنوادخ  دهد ، ماجنا  ادـخ  يارب  ار  اهنآ  زا  یکی  سک 

. ندرک تواضق  قح  هب  نداد و  جرخ  هب  تلادع  فاصنا و  دوخ  زا  یتسه و  و 
رب يدییأت  رهُم  ییورهداشگ  رگا  صاخ  يدراوم  رد  هتبلا  دومن . دروخرب  نانآ  اب  زاب  يور  اب  دوب و  ورهداشگ  قیالخ  ۀـمه  اب  دـیاب  نیاربانب ،

تسا رازیب  يرب و  يدنـسپان  لمع  کی  زا  هک  دهد  ناشن  دوخ  ةرهچ  اب  دیاب  ناسنا  يدراوم  رد  ًالثم  تسین . زیاج  دشاب ، فالخ  لمع  کی 
. تسانثتسا دراوم  نیا  تسا . رکنم  زا  یهن  بتارم  زا  هبترم  کی  نیا  و 

يراگتسر ۀناشن 

دندومرف : (ع ) نینمؤملاریما هکنانچ  تسناد . يراگتسر  زا  ياهناشن  تشهب و  هب  دورو  يارب  يدیون  ناوتیم  ار  ییورشوخ 
. تسا يراگتسر  تاجن و  ياههناشن  مئالع و  زا  ییورهداشگ  ِةاجَّنلا ؛ ِِمئالَع  ْنِم  ِرِْشبلا  ُنْسُح 

ار تقیقح  نیا  (ص ) ادخ لوسر  تسا . یهلا  تمحر  دروم  ورشوخ  ناسنا  دنکیم و  یهلا  تمحر  بلج  هک  تسا  يروما  زا  ییورهداشگ 
دناهدومرف : نایب  هنوگنیا 

! دهد رارق  شیوخ  تمحر  دروم  ار  ورهداشگ  ریگناسآ و  صخش  ره  دنوادخ  ٌِقلَط ؛ ٍلْهَس  َّلُک  هللا  َمِحَر 

اطع نیتسخن 

نیرتهب دیامن و  دروخرب  نانآ  اب  ییورـشوخ  اب  هک  تسا  نیا  دشاب ، هتـشاد  نارگید  هب  تبـسن  دناوتیم  ناسنا  هک  یـششخب  اطع و  نیتسخن 
ددنبیم . شقن  ناسنا  بل  يور  هک  تسا  یمسبت  تشاشب و  دنکیم ، تفایرد  ناسنا  زا  لباقم  فرط  هک  يزیچ 

ور یسک  ییورهداشگ  تشاشب و  اب  ناسنا  یتقو  نوچ  دریگیمن . هرهب  يدام  ششخب  زا  دوشیم ، دنمهرهب  ییورشوخ  زا  هک  ردقنآ  ناسنا 
زا مه  تسا و  شـشخب  نیرتجرخ  مک  نیرتناسآ و  نیا  و  دریگیم . رطاخ  طاسبنا  طاـشن و  وا  زا  دوشیم و  داـش  شحور  دوشیم ، ور  هب 

: دنیامرفیم (ع ) نینمؤملاریما هک  تسور  نیا 
. تسا تواخس  نیرتناسآ  ششخب و  اطع و  نیتسخن  ییورهتفکش  ِءاخَّسلا ؛ ُلَهْسَا  ِءاطَعلا و  ُلَّوَا  ِرِْشْبلا  ُنْسُح 

تسا و رـسیم  رودـقم و  نآ  ماجنا  همه  يارب  هک  تسا  یتواخـس  تسا و  لباقم  فرط  زا  یناحور  يونعم و  تفاـیرد  نیتسخن  ییورـشوخ 
. درادن یجرخ  تمحز و  چیه 

، راک طیحم  رد  هناخ ، رد  دشاب . يراج  يراس و  یگدنز  لحارم  داعبا  مامت  رد  راومه  دیاب  هکلب  اهرادید ، رد  اهنت  هن  طاشن  ییورهداشگ و 
. تسا مزال  هتسیاش و  هدیدنسپ و  اج  همه  هشیمه و  اهترفاسم ، رد  اهترشاعم ، رد  هسردم ، رد 

هدوب دـنخبل  مسبت و  اب  مأوت  ناشراتفگ  نتفگ ، نخـس  ماـگنه  رد  یتح  ترـضح  نآ  تسا . مالـسا  گرزب  ربماـیپ  ياههریـس  زا  یکی  نیا  و 
: دیوگیم ادردوبا  تسا .

نخس هاگره  هک  دوب  نینچنیا  (ص ) ادخ لوسر  یگشیمه  ةویش  ِِهثیدح ؛ ِیف  َمَّسَبَت  ٍثیدَِحب  َثَّدَح  اذا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ُلوسَر  َناک 
تشاد . بل  رب  دنخبل  مسبت و  نخس  نیح  رد  تفگیم ،

! امرفب تیانع  ۀمه  هب  نادنخ  یبل  هداشگ و  ياهرهچ  داش ، یلد  ادنوادخ !

اه تسرهف 

تایآ تسرهف 
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181 ِمیجَّرلا ِناطیَّشلا  َنِم  ِهللاِاب  ُذوُعَا 
12(س) َنیملاعلا ِّبَر  ُدْمَحلَا ِهللا 

ُهُعَفْرَی 21(س) ُِحلاّصلا  ُلَمَْعلا  َو  ُبِّیَّطلا  ُِملَْکلا  ُدَعْصَی  ِْهَیلَا 
ٍمیحَج 52 یَفل  َراّجُفلا  َّنِا  َو  ٍمیعَن  یَفل  َراْربَألا  َّنِا 

ًامیظَع 51 ًاْمِثا  يرَْتفا  ِدَقَف  هللاِاب  ْكِرُْشی  ْنَم  َو  ُءاشَی  ْنَِمل  َِکلذ  َنوُدام  ُرِفْغَی  َو  ِِهب  َكَرُْشی  ْنَا  ُرِفْغَی  َهللا ال  َّنِا 
ًامیلسَت 45 اوُمِّلَس  َو  هیَلَع  اّولَص  اونمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  ِّیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُصی  ُهَتِکئالَم  َو  َهللا  َّنِا 

12(س) َنوُعِجار ِْهَیِلا  ّانِا  َو  ّانِا ِهللا 
س)2 و 46  ) و 16 و 2(ص ) ٍمیظَع ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِا 

12(ص) نّیلاّضلا الَو  مِهیَلَع  ِبوُضْغَملا  ِْریَغ  ْمِهیَلَع  َتْمَْعنَا  َنیذَّلا  َطارِص  َمیقَتْسُملا ، َطارِّصلا  اَنِدِْها 
182 ُنیعَتْسَن َكاِّیا  َو  ُُدبْعَن  َكاِّیا 

َقَْطنَا يّذلا  ُهللا  انَقَْطنَا  اولاق  ُْمتْدِهَش  َِمل  ْمِهِدُولُِجل  اولاق  َو  َنولَمْعَی  اوناک  اِمب  ْمُهُدُولُج  َو  ْمُهُراْصبَا  َو  ْمُهُعْمَـس  مهیَلَع  َدِهَـش  اهوُءاج  ام  اذِا  �یّتَح 
ع)6  ) ٍءْیَش َّلُک 

182 َنیملاعلا ِّبَر  ُدْمَحلَا هللا 
نودَتْهُم 8(ص) ْمُه  َو  ُْنمألا  ُمُه  َلـ َِکئلُوا  ٍْملُِظب  ْمُهَنامیإ  اوُسَْبلَی  َْملَو  اونَمآ  َنیذَّلا 

و 218 و 45 و 5(ع ) َِکلْوَح 1(ع ) ْنِم  اوُّضَْفنَال  ِْبلَْقلا  َظیلَغ  ًاّظَف  َْتنُک  َْولَو  ْمَُهل  َْتِنل  هللا  َنِم  ٍۀَمْحَر  اِمبَف 
ُهَرَی 21(ص) ًاّرَش  ٍةَّرَذ  َلاقثِم  ْلَمْعَی  ْنَم  َو  ُهَرَی  ًاریَخ  ٍةَّرَذ  َلاقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف 

َنوُعاْملا 140 َنوعَنْمَی  َو  َنوُءاُری  ْمُه  َنیذَّلا  َنوُهاس  مِِهتالَص  ْنَع  ْمُه  َنیّذلا  َنیّلَصُْمِلل  ٌلیَوَف 
(س)2 ٌلیلَق اینُّدلا  ُعاتَم  ُْلق 

ًانْسُح 12(س) ِساّنِلل  اولُوق 
َنیملاظلا 208 َنِم  ُْتنُک  ّینِا  َکَناحبُس  َْتنَا  ّاِلا  هِلا  ال 

84 ٍقَبَط ْنَع  ًاقَبَط  َُّنبَکْرََتل 
151 َْظیَغلا َنیمِظاْکلا  َو 

152 َنینِسْحُملا ُّبُِحی  ُهللا  َو 
ْرَْهنَت 5(س) الَف  َِلئاّسلا  اّمَا  َو 

ٌمیلَع 181 ٌعیمَس  ُهَّنِا  هللاِاب  ْذِعَتْساَف  ٌغَْزن  ِناْطیَّشلا  َنِم  َکَّنَغَْزنَی  اِّما  َو 
ع)5  ) ْمُهَحیبْسَت نوهَقفَتال  ْنِکل  َو  ِهِدْمَِحب  ُحِّبَُسی  ّاِلا  ٍءْیَش  ْنِم  ْنِا  َو 

ًامالَس 1(ص)5 و 214 اولاق  َنولِهاجلا  ْمُهَبَطاخ  اذِا  َو  ًانْوَه  ِضْرَالا  یَلَع  َنوشْمَی  َنیذَّلا  ِنمحَّرلا  ُدابِع  َو 
ًانْسُح 2(س)4 ِساّنِلل  اُولُوق  َو 

هللا 180 ِنْذِِاب  ّاِلا  َنِمُؤت  ْنَا  ٍسْفَِنل  َناک  ام  َو 
ًاعیمَج 105 َساَّنلا  اَیْحَا  امَّنَاَکَف  اهایْحَا  ْنَم  َو 

151 ِساّنلا ِنَع  َنیفاْعلاَو 
َنینِسحُملا 2(س)0 ُّبُِحی  ُهللا  َو  ِساّنلا  ِنَع  َنیفاْعلا  َو  َْظیَْغلا  َنیمِظاْکلاَو 

ٌمیمَح 22(ع) ٌِّیلَو  ُهَّنَاَک  ٌةَوادَع  ُهَْنَیب  َو  َکَْنَیب  يذَّلا  اذِاَف  ُنَسْحَا  َیِه  یتَّلِاب  ْعَفْدا  ُۀَئِّیَّسلا  الَو  ُۀَنَسَحلا  يوَتْسَت  الَو 
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ٍنیبُم 116 ٍباتِک  ِیف  ّاِلا  ٍِسبای  الَو  ٍبْطَر  الَو 
ص) () ع  ) َنوبِسکَی اوناک  اِمب  ْمُهانْذَخَاَف  اُوبَّذَک  ْنِکلَو  ِضْرَالا  َو  ِءامَّسلا  َنِم  ٍتاکََرب  مْهیَلَع  انْحَتََفل  اْوَقَّتاَو  اونَمآ  يرُقلا  َلْهَا  َّنَا  َْولَو 

ْمُهَْنَیب 150 َفَّلَا  َهللا  َّنِکل  َو  ْمِِهبُوُلق  َنَیب  َْتفَّلَا  ام  ًاعیمَج  ِضْرألا  ِیف  ام  َْتقَْفنَا  َْول  ْمِِهبُوُلق  َْنَیب  َفَّلَا  َو  َنینمؤُملِاب  َو  ِهِرْصَِنب  َكَدَّیَا  يذَّلا  َوُه 
15(س) ًۀَّیِضْرَم ًۀَیِضار  َکِّبَر  یِلا  یعِجْرا  ُۀَّنئَمْطُملا  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَا  ای 

ًادیدَس 210 ًالوَق  اُولُوق  َو  هللا  اوُقَّتا  اونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای 
ُهََتلاسِر 15(ع) َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِا  َو  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلإ  َلِْزنُا  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیأ  ای 

ْمَُکبونُذ 210 ْمَُکل  ْرِفْغَی  َو  ْمَُکلامْعَا  ْمَُکل  ِْحلُْصی 
ع)5   ) اَهل یحْوَا  َّکَبَر  َّنَِاب  اهَرابْخَا  ُثِّدُِحت  ٍِذئَمْوَی 

اهاعد تایاور و  تس  رهف 

َِۀبْوَّتلاب 4(ص) ِءیِّیَّسلا  ِْقلُخلا  ِبِحاِصل  ُهللا  َیبَا 
ِمیلَحلا 142 ِبَضَغ  ْنِم  اوقَِّتا 

ص)2  ) ِهتیبلها ٍدَّمَُحم و  یلَع  ُةالَّصلا  ِۀَمایقلا  َمْوَی  ِنازیملا  ِیف  ُعَضُوی  ام  ُلَْقثَا 
َکِّقَح 1(ص)8 ِیف  ِْریَْغلا  َةَءاِسا  َو  ِْریَْغلا  ِّقَح  ِیف  َکَناسِْحا 

یبیدَْأت 26 َنَسْحَأ  َو  ّیبَر  یَنبَّدَا 
ٌْبنَذ 22(س) ُهُّرُضَی  َْمل  ًاْدبَع  ُهللا  َّبَحَا  اذِا 

ِۀَْنتِْفلا 186 ِیف  َُکْتیَْقلَا  ّاِلا  َو  َکَناکَم  ْرِّیَغَف  ُبَضَْغلا  َْکیَلَع  �یلْوَتْسا  اَذِا 
ریبَک 40 ٌداسَف  َو  ِضْرَالا  ِیف  ٌۀَنَتَف  ْنُکَت  اُولَعْفَت  ّاِلا  ُهوُجِّوَزَف  ُهَنید  َو  ُهَْقلُخ  َنْوَضَْرت  ْنَم  ْمُکَءاج  اذِا 

َلَبْقَِیل ُهللا  ِنُکَی  َْمل  َو  ٌۀـَلُوبْقَم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِّیبَّنلا  یَلَع  َةالَّصلا  َّنِاَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِّیبَّنلا  یَلَع  ِةـالَّصلِاب  ْأَدـْبَْیلَف  ْمُکُدَـحَا  اـعَد  اذِا 
ًاضَْعب 21(ع) َّدُرَی  َو  ًاضَْعب 

َبَهَذ 244 ْدَق  رازْوَالا  ْنِم  ْمُْکیَلَع  ام  اُوقَّرفَتَت و  َرِْشْبلا  َو  َۀَشاشَبلا  ُمَُهل  اوُرِهْظَا  َو  اوُحَفاصَتَف  ْمُکَناوخإ  ُْمْتیَِقل  اذِا 
اِهتاکََرب 80 ُضْرألا  ِتَعَنَم  ُةاکَّزلا  ِتَِعنُم  اذِا 

ْبَضْغَت 14(ص) ْبَهِْذا و ال 
ٌکَلَم اهَکُْدبْعَی  َمل  ًةَدابِع  َكُُدبْعَا  اَنَا  َو  َمَدآل  ِدوجّسلا  َنِم  ینُفُْعا  ِّبَر  ُسیلبِا  لاقَف  مالسلا : هیلع  لاق  اِهب . ُهللا  َیِصُع  ٍۀیصْعَم  ُلَّوَا  َوُه  ُرابِْکتْسإلا 

ع) () ص  ) ُدیُرت ُْثیَح  ْنِم  ُدیُرا ال  ُْثیَح  ْنِم  یتدابِع  اّمنِا  َِکتَدابِع  یف  یل  َۀَجاح  ُُهلالَج ال  َّلَج  َلاقَف  ٌلَسُْرم  ٌِّیبَن  َو ال  ٌبَّرَقُم 
ِِهتالَص 86 ْنِم  ُقِرْسَی  يّذلا  ِساّنلا  ُقَرْسَا 

س)0  ) ًاْقلُخ ْمُُکنَسْحَا  یب  ْمُکُهَبْشَا 
َّلَجَوَّزَع 12(ص) هللا  ُبَضَغ  ِءایْشألا  ُّدَشَا 

ِمالَْکلا 215 ُبایِطا  َو  ِماعَّطلا  ُماعِْطا 
حیبَقلا 221و 222 رَتَس  لیمَجلا و  رَهْظَا 

َْتبَبْحَا 112 امیف  َکِسْفَِنل  ُءاعُّدلا  َُّمث  ِناوخِإلل  ُءاعُّدلا  َُّمث  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُةالَّصلا  ِءاعُّدلا  ُلَْضفَا 
َقَلَخ اّم  َلـ َو  ءاخَّسلا  َو  ِْقلُخلا  ِنْسُِحب  ُهاّوَقَف  ینِّوَق  َّمُهّللا  َلاق  َنامیالا  یلاعت  ُهللا  َقَلَخ  اّم  َلـ َو  ِءاخَّسلا  َو  ِْقلُخلا  ُنسُح  نازیْملا  ِیف  ُنَزوی  ام  ُلَْـضفَا 
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س)6  ) ِْقلُخلا ِءوُس  َو  ِلُْخْبلِاب  ُهاّوَقَف  ینِّوَق  َّمُهّللا  َلاق  َْرفُْکلا  ُهللا 
ًاقالْخَا 141 ْمُُکنَسْحَا  ًانامیا  ْمُُکلَْضفَا 

و 141 ًاقالخَا 11(س ) ْمُُکنَسْحَا  ًانامِیا  ْمُُکلَمْکَا 
َُهل 162 ًاروفغَم  ِۀَمایِقلا  َمْوَی  یتَجَرَد  ِیف  یَعَم  َناک  ٍسوُِطب  یَتبْرُغ  یف  ینَراز  ْنَمَف  الَا 

س)5   ) و ِْقلُخلا 1(ع ) ُنْسُح  ُمالسِْالَا 
ُةَّدَوَملا 245 ُّخَف  ُۀَشاشَبلَا 

ْمُُکئاعُد 112 َول ال  ّیبَر  ْمُِکب  اُؤَبْعَی  ام  ُْلق  َلاق : َّلجوَّزَع  َهللا  َّنَِال  ِنآرُْقلا  ِةَءارَق  ْنِم  ُلَْضفَا  ُءاعُّدلَا 
ُبُولُْقلا 120 ُران  ُبَضَْغلَا 

ِدْقِْحلا 11(ص) َنِماوَکُریُثی  ُبَضَْغلَا 
ِزِجاْعلا 1(ع)2 ُدْهُج  ُۀَبیِغلَا 

ص) () ٍطِسَْبنُم 2(س ٍهْجَِوب  َكاخَا  ِْقلَا 
ِساّنلا 184 ُةَرِقْحَم  َو  ُرُّبَجَّتلا  َو  ُْربِْکلَا 

یسْفَن 25 یف  َيانِغ  ْلَعْجا  َّمُهّللَا 
ِةَرِخآلا 165 َو  اینُّدلا  ِیف  َةافاعُملا  َو  َۀَِیفاْعلا  َو  َْوفَْعلا  َُکلأْسَا  ّینِا  َّمُهّللَا 

کِْقلَخ 250 ْنِم  َْتئِش  ْنَم  ِِهب  َتیَّضَر  َو  ُهَْتیَضَتْرا  يذَّلا  یسُوم  ِْنب  ِّیلَع  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا 
س)8  ) یسْفَن َّحُش  یِنق  َّمُهّللَا 

ِۀَکیرَْعلا 16(ص) ُنَِّیل  ِۀَقیلَخلا  ُلْهَس  ُنِمْؤُملَا ... 
ُُهبَـضَغ َنَکَـس  َو  ُهَرْدَـق  َفَرَع  َو  ُهَسْفَن  َظِفَح  اذِاَـف  ِبَضَْغلا  ِمَظِع  نِم  ُهَرْدَـق  َلِـهَج  َو  ُهَسْفَن  َرَی  َْمل  َبِضَغ  اذِا  َدـْبَْعلا  َّنِا  ُبَضَْغلا ، َوُهَف  ُلَـبَجلا  اَّمَا 

اهَْتلَکَا 156 یتَّلا  ِۀَبِّیَّطلا  ِۀَمْقُّللاَک  ُُهتَِبقاع  َْتناک 
ْمُهَروُرُش ُّفُکَی  َِکلذ  ْنِم  ْسَْأیَی  ْنِإَف  ِنامیِإلا ، َیلِإ  ْمِِهباِذتْجِال  ِةارادُملِاب  ْمُهُمِّلَُکیَف  نوُِفلاخُملا  اَّمَأ  َو  ُهَرِْـشب  َو  ُهَهْجَو  ْمُهل  ُطُْسبَیَف  َنونِمْؤُملا  اَّمَا 

َنینِمْؤُملا 2(س)4 ِِهناوْخِإ  ْنَع  َو  ِهِسْفَن  ْنَع 
ًاتِّیَم 100 َُهل  ُدُجْسَا  ًاّیَح  َُهل  ْدُجْسَا  َْمل  اَنَا  اّمَا 

ص)6  ) ِنَسَحلا ُْقلُخلا  ِنَسَحلا  َنَسْحَا  َّنِا 
ُۀَـشاشَْبلا َو  ْمِِهتَْبیَغ  ِیف  ُدُّقَفَّتلا  َو  مِِهئاِقل  َدـْنِع  ِرِْـشْبلا  ُنْسُح  ْمِِهئادـْعَا  ِبُوُلق  ْنَع  َنْغِّضلا  ِِهب  اْوَفَن  َو  ْمِِهئاّدِوَأ  َبُوُلق  ُساّنلا  ِِهب  َُفلأَی  ام  َنَسْحَا  َّنِا 

ْمِهِروضُح 255 َْدنِع  ْمِِهب 
ُّطَق 10(ع) ِِهْلثِِمب  اُوباُصی  َْمل  َِقئالَخلا  َّنِاَف  (ص ) هللا ِلوُسَِرب  ََکباصُم  ْرُکْذاَف  َكِْدلُو  ِیف  َْوا  َِکلام  ِیف  َْوا  َکِسْفَن  ِیف  ٍۀَبیصُِمب  َْتبُِصا  ْنِا 

ًاقالْخَا 141 ْمُُکنَسْحَا  ِۀَمایقلا  َمْوَی  ًاِسلْجَم  یّنِم  ْمَُکبَْرقَا  َّنِا 
ٌۀَِّین 14(س) ُْهنِم  َو  ٌۀّیجَس  ُْهنِمَف  ُهَْقلَخ  َّلَجَوَّزَع  ُهللا  اَهُحَنْمَی  ٌۀَحینَم  َْقلُخلا  َّنِا 

َّیَلَع َّرَم  ُلوُقَتَف  اَهلْوَح  یتَّلا  ِعاِقبلا  یَلَع  ِۀَعُْقبلا  َْکِلت  ُرِخَتْفَتَف  اهیَلَع  یشْمَی  َْوا  اْهیَلَع  یّلَُصیَف  ِضْرَْالا  ِعاِقب  ْنِم  ِۀَعَُقْبلِاب  ُّرُمََیل  اِنتَعیـش  ْنِم  َلُجَّرلا  َّنِا 
ع)5 ( ) ص  ) ٍدَّمَُحم ِلآ  ِۀَعیش  ْنِم  ٌلُجَر 

ع) () ٌُلفاغَت 1(ص ُهُفِْصن  َو  ٌلاِمتْحا  ُهُفِْصن  َِلقاعلا  َّنِا 
ص)1 و 102  ) ِةَدابِْعلا ُفیعََضل  ُهَّنِا  َو  ِلِزانَملا  َفَرَش  َو  ِةَرِخآلا  ِتاجَرَد  َمیظَع  ِهِْقلُخ  ِنْسُِحب  ُُغْلبََیل  َْدبَْعلا  َّنِا 

ْأَّضَوَتَْیلَف 186 ْمُکُدَحَا  َبِضَغ  اذِاَف  ُءاْملا  َراّنلا  ُئِفُطی  اّمنِا  َو  ِراّنلا  َنِم  َِقلُخ  ناطیَّشلا  َّنَا  َو  ِناطیَّشلا  َنِم  َبضَغلا  َّنِا 

قالخا www.Ghaemiyeh.comییابیز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 124زکرم  هحفص 110 

http://www.ghaemiyeh.com


ُحورَی 101 ِْهیَلَع و  وُدْغَی  هللا  ِلیبس  یف  َدِهاجُملا  یطُعی  امَک  ِْقلُخلا  ِنْسُح  یلَع  ِباوَّثلا  َنِم  َْدبَْعلا  یطُْعَیل  یلاعت  َكَرابت و  َهللا  َّنِا 
هَِدلَِول 22 ِهِّبُح  ِةَّدِِشل  َْدبَْعلا  ُمَحْرََیل  َهللا  َّنِا 

ِرَجَّشلا 1(ص)6 َنِم  ُقَرَْولا  ُطَقاسَتَی  امَک  ُبونُّذلا  اَمُْهنَع  ْتَطَقاسَت  َو  ِهِهجَِوب  امهیَلَع  َّلجوَّزَع  ُهللا  َلَْبقَا  احَفاصَتَف  ایَقَتلا  اذِا  َنینِمؤُملا  َّنِا 
اِهب 8(ع) ُْتیَّسأَتَف  ٍءاذِح  َو ال  ٍءادِر  ِالب  َْتناَک  َۀَِکئالَملا  َّنِا 

َُهل 100 َدُجْسَیَف  َمَدآ  َْربَق  َِیتأَی  ْنَا  ُهََتبَْوت  َّنَا 
ِِمئاقلا 101 ِِمئاّصلا  َۀَجَرَد  ِِهبِحاِصب  ُُغْلبَی  ِْقلُخلا  َنْسُح  َّنِا 

ٌۀَّمَض 88 ُْهَتباصَا  ًادْعَس  ّنِا 
ِۀَّنَجلا 15(ص) ِلْهَا  ْنِم  ُهَْدلُو  َو  ُهَتأَْرما  َو  هللا  ِدیَبُع  َْنب  یَلَع  َّنِا 

ِراّنلا 80 ِلْهَا  ْنِم  َیِه  اهیف  َْریَخال  َلاقف  اهناِسِلب  اهَناریج  يذُْؤت  ِْقلُخلا  ُۀَئِّیَس  َیِه  َو  َلیَّللا  ُموُقَت  َو  َراهَّنلا  ُموُصَت  َۀَنالُف  َّنِا 
ُقْحمَا 18(س) ْنَمیف  َکَقَْحمَا  الَف  یبَضَغ  َْدنِع  َكْرُکْذَا  ُبَضْغَت  َنیح  ینرُکْذا  َمَدآ  َْنبا  اَی  ًابوتکَم  ةاروَّتلا  ِیف  َّنِا 

ََکل 226 ُهللا  َرَفَغ  َْتبَذَک  َْتنُک  ْنِا  َو  اَهل  ُهللا  َرَفَغ  َْتقَدَص  َْتنُک  ْنِا 
ٌۀیطْعُم 226 ٌدَی  َو  ٌمیحَر  ٌْبلَق  َو  ٌفیطل  ٌناِسل  َو  ٌطِسَْبنُم  ٌهجَو  ٍتامالَع  َُعبْرَا  ِۀَّنَجلا  ِلْهَِال  َّنِا 

ۀَقَناعُملا 1(ص)5 ِِرفاسُملا  یلَع  ِمیلسَّتلا  ِمامَت  َو  َۀَحَفاصُملا  ِمیقُمِلل  ِۀَّیحَّتلا  ِمامَت  ْنِم  ّنِا 
ِساّنلاَک 15(ص) اونوکی  َْمل  َرمَالا  اذه  ُهللا  مُهَفَّرَع  اذا  مالسلا  اهیَلَع  َۀَمِطاف  َو  ٍّیلَع  ََدلَو  َّنِا 

ِهِیف ُناطیَّشلا  َلَخَد  َو  ُهُجادْوَا  ْتَخَفَْتنا  َو  ُهاْنیَع  ْتَّرَمْحا  َبِضَغ  اذِا  ْمُکَدَـحَا  َّنِا  َو  َمَدآ  ِنبا  ِْبلَق  ِیف  ُدَـقُوت  ِناطیَّشلا  َنِم  ٌةَرْمَج  َبَضَْغلا  اَذـه  َّنِا 
121

هیف ُفِشْکَی  َو  ِتاوَعَّدلا  هیف  ُبیجَتْـسَی  َو  ِتاجرَّدـلا  هیف  ُعَفْرَی  َو  ِتائِّیَّسلا  هیف  وُحَْمیَو  ِتانَـسَحلا  ِهیف  ُهللا  ُفَعاُضی  ِماّیَالا  ُدِّیَـس  ِۀـعُمُجلا  َمْوَی  َّنِا 
ِماظِْعلا 6(ص) َِجئاوَحلا  ِهیف  یضْقَی  ِتابُرُْکلا و 

ْمِِهلوُقُع 106 ِرْدَق  یلَع  َساّنلا  َمِّلَُکن  ْنَا  انِْرُما  ِءایبنَالا  َرِشاعَم  ّانِا 
ِهللا 152 ِهْجَِول  ٌّرَح  َْتنَا 

ٍّیبَِنب 2(ص) َتَْسل  َکَّنَا  ّاِلا  يرَا  ام  يَرت  َو  ُعَمْسَا  ام  ُعَمْسَت  َکَّنِا 
ِِهب 15(ص) ُحَّسَمَتَت  َو  هَلَّبَقَت  ًاسلاج  هیف  نسحلاوبَا  َناک  يذَّلا  ِعِضْوَملا  یَلَع  ْتَّبَْکنِا 

و 144 س ) () س  ) و قالْخَْالا 16و1(ص ) َمِراکَم  َمِّمَتُِال  ُْتثُِعب  امَّنِا 
ْمُْکَیِلا 65 ُّدَُرت  ْمُُکلامْعَا  َیِه  اّمنِا 

اًءوُس 8(ص) ِِهلْهَا  َعَم  ِهِْقلُخ  ِیف  ناک  ُهَّنِا 
ُهَمَکْحَا 85 ًالَمَع  َلِمَع  اذِا  ًاْدبَع  ُّبُِحی  َّلَجَوَّزَع  َهللا  َّنِکلَو  ِْهَیِلا  یِلْبلا  ُلِصَی  َو  یْلبَیَس  ُهَّنَا  ُمَلْعَا  ّینِا 

َلَسَْعلا 115 ُّلَخلا  ُدِسُْفی  امَک  َلَمَْعلا  ُدِسُْفی  ُءیِّیَّسلا  ُْقلُخلا  ِِهئایْبنَا  ِضَْعب  یِلا  َّلَجَوَّزَع  ُهللا  یَحْوَا 
س)5  ) ِهِْقلُخ ُنْسُح  ِۀَمایِقلا  َمْوَی  ِْدبَْعلا  ِنازیم  یف  ُعَضُوی  ام  ُلَّوَا 

س)8  ) َنوِحْلفُملا ُمُه  َِکئلوُاَف  ِهِسْفَن  َّحُش  َقُوی  ْنَم  َو  ُلوُقَی : َهللا  َّنِا  ِسْفَّنلا  ِّحُش  ْنِم  ُّدَشَا  ٍءْیَش  ُّيَا 
ِساّنلا 200 ِبُویُع  ْنَع  ُُهْبیَع  ُهَلَغَش  ْنَِمل  یبوُط  ُساّنلا  اهُّیَا 

ُصالَخلا 204 ُنوکَی  ِصالخِْالِاب 
اُوبَضْغَت 1(س)0 ْنَِاب ال 

ِةَّدَوَملا 245 َُۀلابِح  ُۀَشاشَبلا 
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ِهللا 2(س)6 َنِم  ٌدُْعب  َو  ِْتقَْمِلل  ٌۀَبَسکَم  ِرِْشْبلا  ُءوُس  َو  ِهْجَْولا  ُسُوبَع  َو  ِهللا  َنِم  ٌَۀبُْرق  َو  ِۀَّبَحَْمِلل  ٌۀَبَسْکَم  ِهْجَْولا  ُۀَقالَط  َو  ُنَسَحلا  ُرِْشبلا 
هللا 25(س) َنِم  ٌدُْعب  َو  ِْتقَْمِلل  ٌۀَبَسکَم  ِرِْشْبلا  ُءوُس  َو  ِهْجَْولا  ُسُوبَع  َو  هللا  َنِم  ٌَۀبُْرق  َو  ِۀَّبَحَْمِلل  ٌۀَبَسْکَم  ِهْجَْولا  ُۀَقالَط  َو  ُنَسَحلا  ُرِْشبلا 

ٍِبلاط 21 یبَا  ِْنب  ِِّیلَِعل  ِۀَیالِْولا  َو  َِکتَُّوُبِنب  ِرارقِْالا  یلَع  َو  ُهللا  اَِّلا  هِلا  ْنَا ال  ِةَداهَش  یلَع  اْنثُِعب 
ٌهَنَسَح 246 ِهیخَا  ِهْجَو  ِیف  ِلُجَّرلا  َمُّسَبَت 

ْمُهامیِسب 16(ع) ْمُُهفِْرعَت 
ٍنَسَح 116 و 145 و 166  ٍرِشِبب  َكاخَا  یقََلت  َو  َکَمالک  ُبیُطت  َو  َکَِبناج  ُنیََلت 

ِهِسْفَن 25(ع) ْنِم  ُفاصنإلا  َِملاعلا و  ِعیمجب  ُرِْشبلا  َو  ٍراْتقِإ  ْنِم  ُقافنإلا  َۀَّنَجلا  َُهل  ُهللا  َبَجْوَا  َّنُْهنِم  ٍةَدِحاِوب  َهللا  یَتَا  ْنَم  ٌثالث 
ِتاهَّمُالا 2(س)2 ِمادقَا  َتَْحت  ُۀَّنَجلا 

ِءاخَّسلا 258 ُلَهْسَا  ِءاطَعلا و  ُلَّوَا  ِرِْشْبلا  ُنْسُح 
ٍّرُح 256 ِّلُک  ُۀَمیش  ِرِْشبلا  ُنْسُح 

ِةاجَّنلا 25(ع) ِِمئالَع  ْنِم  ِرِْشبلا  ُنْسُح 
ِنیّدلا 114 ُلَْضفَا  ِْقلُخلا  ُنْسُح 

ع) () ٍِّرب 1(ص ِّلُک  ُسأَر  ِْقلُخلا  ُنسُح 
ِْقلُخلا ُءوُس  َو  ِۀَّنَجلا  َیِلا  ُهُّرُجَی  ُْریَخلا  َو  ِْریَخلا  َیِلا  ُهُّرُجَی  ُکَلَملا  َو  ِکَـلَملا  ِدَِـیب  ُماـمِّزلا  َو  ِِهبِحاـص  ِْفنَا  یف  هللا  ِۀَـمْحَر  ْنِم  ٌماـمِز  ِْقلُخلا  ُنسُح 

ِراّنلا 56 َیِلا  ُهُّرُجَی  ُّرَّشلا  َو  ِّرَّشلا  َیِلا  ُهُّرُجَی  ُناْطیَّشلا  َو  ِناْطیَّشلا  ِدَِیب  ُمامِّزلا  َو  ِِهبِحاص  ِْفنَا  ِیف  هللا  ِباذَع  ْنِم  ٌمامِز 
ِنیّدلا 11(س) َنِم  ِْقلُخلا  ُنْسُح 

َنیذـّلا َنِم  ْنُکت  الَو  َنوُعِجار  ِْهَیِلا  ّانِا  َو  ّانِا هللا  اولاق  َو  َْکیَلَع  اْوََکب  َِّتم  اذِا  َو  َْکَیِلا  اوُّنَح  ْمُْهنَع  َتبِغ  اذِا  یّتَح  َکَُقلُخ  ِساّنلا  ِعیمج  َعَم  ْنِّسَح 
َنیملاعلا 12(س) ِّبَر  ُدْمَحلَا ِهللا  ِِهتْوَم  َْدنِع  ُلاُقی 

نیبَّرَقُملا 22 ُتائِّیَس  ِراربَالا  ُتانَسَح 
ص)5  ) ُلُْخْبلا َو  ِْقلُخلا  ُءوُس  ٍنِمُْؤم  ِْبلَق  یف  ِناعِمَتَْجت  ِناتَّلَخ ال 

ع)0  ) َلَسَْعلا 68 و ُّلَخلا  ُدِسُْفی  امَک  َلَمَْعلا  ُدِسُْفی  ِْقلُخلا  ُؤُس  َو  ِنازیْملا  ِیف  ٍءْیَش  ُلَْقثَا  َو  ِنیّدلا  ِیف  ٍءْیَش  ُفَْطلَا  ُنَسَحلا  ُُقلُخلا 
ْمِهِِجئاوَح 208 ِیف  ْمُهاعْسَا  َو  ْمِِهب  ْمُهُفَْطلَا  َِّیِلا  ْمُهُّبَحَأَف  یلایِع  ُقلَخلا 

ص)2  ) ُبِسَتْحَی َو  ُربْصَیَف  ٍِملْسُِمل  یّفَوَُتی  حلاّصلا  َُدلَولا  َو  ُربکَا  ُهللا  َو  هللا  ّاِلا  هلا  الَو  ُدْمَحلا هللا  َو  هللا  ناحبُس  ِنازیْملا  ِیف  َّنُهَلَْقثَا  ام  ٌسْمَخ 
ُهُْقلُخ 1(س)5 ُهَّزَعَا  ٍلیلَذ  َو  ُهُْقلُخ  ُهَّلَذَا  ٍزیزَع  َّبُر 

ِءوُّسلا 240 ِرَبَخلاب  ُءیجَی  ِءوُّسلا  ُلُجَّرلا  َو  ِِحلاّصلا  ِرَبَخلِاب  ُءیجَی  ُِحلاّصلا  ُلُجَّرلا 
ٌِقلَط 258 ٍلْهَس  َّلُک  هللا  َمِحَر 

یسُوم ِمْوَق  ِلْجِعَک  ِمالْسإلا  ِۀَْضَیب  ِیف  ُُهبْـصَن  ُداُری  يّذلا  َلْجِْعلا  َْتفَفََکل  َتیَقب  َْول  َنیِرفاْکلا  ِقُولُح  ِیف  ًاجَـش  َْتنُک  ْدَقَلَف  ُدْعَـس  ای  ُهللا  َکَمِحَر 
8(س)

ِنْسُح َو  ِءاخَّسلِاب  ینیصُوی  یبَا  َلاَز  ام  َو  ًاّیِخَس  ّاِلا  ًاّیبن  ُهللا  َثََعب  ام  َو  َۀَّنَجلا  ُُهلِخُْدی  یّتَح  ُْهنَع  ُهللا  یَّلَخَتَی  هللا ال  ِفَنَک  ِیف  ِْقلُخلا  ُنَسَحلا  ُّیِخَّسلا 
یضَم 111 و 114 یّتَح  ِْقلُخلا 

ِسوُفُّنلا 161 سینَا  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلا 
َنیرِخآلا 116 َو  َنیلَّوَالا  َْملِع  ِنارُقلا  ِیف  َّنِاَف  ِنآرُْقلا  ِنَع  ینولَس  ینودِقْفَت  ْنَا  َْلبَق  ینُولَس 

ُْمْتثُِعب 21 اذام  یلَع  ُدَّمَُحم  ای  ْمُْهلَس 
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ُرَفُْغی 48 ٌْبنَذ ال  ِْقلُخلا  ُءوُس 
ِتانَسَحلا 50 ُةَْرثَک  اهَعَم  ُعَْفنَی  ٌۀَئِّیَس ال  ِْقلُخلا  ُءوُس 

ًاعوُج 54 َتام  َْولَو  ًاْئیَش  َساّنلا  ُلَأْسَی  ْنَم ال  اُنتَعیش 
امُُهلَْضفَا 14(س) َوُهَف  ًارُّبَصَت  ِۀَعاّطلا  یَلَع  ُِربْصَی  ِۀَّیِّنلا  ُبِحاص  َو  ُهَْریَغ  ُعیطتْسَیال  ٌلُوبُجَم  َوُه  ِۀَّیجَّسلا  ُبِحاص 

ٌُلفاغَت 201 ُهُفِْصن  َو  ٌلاِمتْحا  ُهُفِْصن  ُِلقاعلا 
ص)8  ) ُدیرت ُتیح  ْنِم  ُدیُرا ال  ُْثیَح  ْنِم  یتَدابِع 

ُهاصْوَا اّمِم  َرَثْکَا  ِهِدَْعب  ْنِم  ِۀَِّمئَْألا  َو  ٍِّیلَع  ِۀَیالَِوب  (ص ) َّیبَّنلا ُهللا  یَـصْوَا  ْدَـق  َو  ّاِلا  ٍةَّرَم  ْنِم  ام  ًةَّرَم  َنیرـشِع  َو  ًۀـَئاِم  ِءامَّسلا  َیِلا  (ص ) یبَّنلِاب َجِرُع 
ِِضئارَْفلِاب 21

ََۀلاحَمال 4(ع) ِراّنلا  ِیف  ِْقلُخلا  َءیِّیَس  َّنِاَف  ِْقلُخلا  َءُوُس  َو  ْمُکاّیا  َو  ََۀلاحَمال  ِۀَّنَجلا  ِیف  ِْقلُخلا  َنَسَح  َّنِاَف  ِْقلُخلا  ِنْسُِحب  ْمُْکیَلَع 
ص) () س  ) ِهِْقلُخ ُنْسُح  ِنِمْؤُملا  ِۀَفیحَص  ُناونِع 

اهَقیرَط 148 َو  ِۀَّنَجلا  ِنَع  ِْقلَخلا  َرایِخ  ُّدُسَأ  ِِهب  َو  يدایصِم  َو  یقَهَر  ُبَضَغلا 
ٍّرَش 118 ِّلُک  ُحاتْفِم  ُبَضَغلا 

اِهب 150 قِرُْحم  َلَّوَا  َناک  ُهَقَلْطَا  نَم  َو  اهأفْطَا  َهَمَظَک  ْنَم  ٌةِدقُوم  ٌران  ُبَضَغلا 
ُهَِبیاعَم 1(ع)4 يدُبی  َو  ُهَبِحاص  يدُری  ُبَضَغلا 

َلَسَعلا 1(ع)2 ُّلَخلا  ُدِسُْفی  امَک  َنامیالا  دِسُْفی  ُبَضَغلا 
اهیِذُؤی 1(ع)5 ام  ینیذُوی  یّنِم  ٌۀَعِْضب  ُۀَمِطاف 

َداِقتسا 28 َدیق  ام  ُثیَح  ِفولَالا  ِلَمَجلاَک  َنِمْؤُملا  َّنِاَف 
ٍمِحَر يذ  یلَع  َبِضَغ  ٍلُجَر  امُّیَا  َو  ْمُقَْیلَف  ًاِسلاج  ْنِا  َو  ِناْطیَّشلا  ُسْجِر  ُْهنَع  ُبَهْذَیَـس  ُهَّنِاَف  ْسِلْجَْیلَف  ٌِمئاـق  وه  َو  ٍمْوَق  یلَع  َبِضَغ  ٍلُـجَر  اـمُّیاَف 

ْتَنَکَس 185 َمِحَّرلا  ِتَّسَم  اذَا  َمِحَّرلا  َّنِاَف  ُهُّسَمَْیلَو  ُْهنِم  ْنُدَْیلَو  ِْهَیِلا  ْمُقَْیلَف 
هللا 1(س)0 ُبَضَغ  یقَُّتی  َِمبَف 

ًاتیبـْثَت َمایّـصلا  َو  ِقْزِّرلا  ِیف  ًءاـمَن  َو  ِسْفَّنِلل  ًۀَـیِکَْزت  َةاـکَّزلا  َو  ِْربِْـکلا  َنِم  ْمَُکل  ًاـهیْزنَت  َةـالَّصلا  َو  ِكرِّشلا  َنِم  ْمَُـکل  ًاریهْطَت  َناـمیإلا  ُهللا  َلَـعَجَف 
س) () ص  ) ِنیّدِلل ًادییشَت  َّجَحلا  َو  ِصالْخِْاِلل 

نیعَمجَا 1(ع)5 ِساّنلا  َو  ِۀَِکئالَملا  َو  هللا  ُۀَنَْعل  ِْهیَلَعَف 
و 188 س ) () ًاِّیبَن 1(س َنوکَی  ْنَا  ُمیلَحلا  َداک  دَقَف 

ًالَمَع 21(س) َُهل  ُهللا  ِعَفْرَی  َْمل  انَّلَوَتَی  َْمل  ْنَمَف 
ِقازْرَالا 41 ُزُونُک  ِقالْخَألا  ِۀَعِس  ِیف 

ع)1  ) ِساّنِلل ٌءافِش  هیف 
ًاهْجَو 2(س)8 ْمُهَقَلْطَا  َو  ًارِْشب  ْمُهَنَسْحَا  َناک 

ًامُّسَبَت 2(س)8 ِساّنلا  َرَثْکَا  َناک 
َسَلَج اذِا  مالـسلا  هیلع  َناک  َو  ْمُهُِـسنُْؤی  َو  ْمِِهب  ُسَنأَی  َو  ُْمثِّدَُحیَف  َریبَْکلا  َو  َریغَّصلا  ُهَْدنِع  ْمُهَّلُک  ُهَمَـشَح  َعَمَج  الَخ  اذِا  مالـسلا  هیلع  اضِّرلا  َناک 

ِِهتَِدئام 160 یَلَع  ُهَدَْعقَا  ّاِلا  َماّجَحلا  َو  َِسئاّسلا  یّتَح  ًاریبَک  الَو  ًاریغَص  ُعَدَیال  ِةِدئاْملا  یَلَع 
ِِبناجلا 16(ص) َنَِّیل  ِْقلُخلا  َلْهَس  ِرِْشْبلا  َِمئاد  َناک 

یهَتْشَی اّمَع ال  ُلَفاغَتَی  ٍحاّدَم  الَو  ٍجاّزَم  الَو  ٍباّیَع  الَو  ٍشاّحَف  الَو  ٍباّخَص  الَو  ٍظیلَغ  الَو  ٍّظَِفب  َْسَیل  ِِبناجلا  َنَِّیل  ُِقلُخلا  َلْهَس  ِرِْـشبلا  َِمئاد  َناک 
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216 و 218
ِِهثیدح 25(ص) ِیف  َمَّسَبَت  ٍثیدَِحب  َثَّدَح  اذا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  ُلوسَر  َناک 

ِِبناْجلا 218 َنَِّیل  ُِقلُخلا  َمیظَع  ِْقلَخلا  َفیَطل  َناک 
ذُخأَی 8(ع) ُْثیَح  ُذُخآ  مالسلا  هیلع  َلیئْربَج  ِدَی  یف  يدَی  َْتناک 

ساّنلا 1(س)2 ُةَرِقْحَم  َو  ُرَّبجَّتلا  َو  ُْربِْکلا 
ِِهب ُُهنیشَت  ًائیَش  ِْهیَلَع  َّنَعیُذت  الَو  ْمُْهبِّذَک  َو  ُْهقِّدَصَف  ًالْوَق  ََکل  َلاق  َو  ًۀَماسَق  َنوسْمَخ  َكَْدنِع  َدِهَش  ْنِا  َو  َکیخَا  ْنَع  َكَرََـصب  َو  َکَعْمَـس  ْبِّذَک 

« ِةَرِخآلا اینُّدلا و  ِیف  ٌمیلَا  ٌباذَع  ْمَُهل  اُونمآ  َنیذَّلا  ِیف  ُۀَشِحافلا  َعیشَت  ْنَا  َنوُّبُِحی  َنیذَّلا   » َّلجَوَّزَع ُهللا  َلاق  َنیذَّلا  َنِم  َنوُکَتَف  ُهَتَءُورَم  ِِهب  ُمِدْهَت  و 
224

توکُس 206 ِلِهاجلا  ُباوَج  َو  ٌتُوق  ِِلقاعلا  ُمالَک 
ع) () انَْنَیب 1(س اوقَّرَفَت  الف  ٌدَّمَُحم  انُّلُک  َو  ٌدَّمَُحم  انُطَسْوَا  َو  ٌدّمُحم  انُرِخآ  َو  ٌدَّمَُحم  اُنلَّوَا  ٌدِحاو  انُّلُک 

َبَلُْحیَف 24(س) ٌعْرَص  الَو  َبَکُْریَف  ٌرْهَظال  ِنُوبَّللا  ِْنباَک  ِۀَْنتِْفلا  ِیف  ْنُک 
ََّیِلا 104 هللا  ِْقلَخ  ُّبَحَا  َْتنَا  َنآلا  َو  ََّیِلا  هللا  ِْقلَخ  ُضَْغبَا  َكوبَا  َو  َْتنَا  َْتنُک 

س) () ٍبَضَغ 1(ع َعَم  ََبدَا  ال 
ََکل 22(ص) َّنَرِفْغَتْسَِأل  ّاِلا  ُْتلَخَد  ام  ِهللا  َوَف  َْکیَلَع  َسَأب  ال 

ُُهْلثِم 215 َنوکَتَف  ِلِهاْجلا  یَلَع  ْلَهَْجت  ال 
ِمیظَعلا 1(ص)1 ِِّیلَعلا  ِهللاِاب  ّاِلا  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  ال 

ِراّنلا 81 ِلْهَا  ْنِم  َیِه  اهیف  َْریَخ  ال 
َنورَمُْؤی 24 ام  َنُولَعْفَی  َو  ْمُهَرَمَا  ام  َهللا  َنوُصْعَی  ال 

ِءادأ َو  ِِهثیدَـح  ِقْدِـص  یِلا  اوُرْظنا  ْنِکلِو  َِکلذـِل  َشَحْوَتـسا  ُهَکََرت  ْوَلَف  ُهَداتعا  ٌءْیَـش  َِکلذ  َّنإَف  ِهِدوُجُـس  َو  ِلُجَّرلا  ِعوکُر  ِلوُط  یِلا  اوُرُْظنَتـال 
ص) () ِِهتَنامَا 1(س

ِۀَنامَالا ِءادَا  َو  ِثیدَحلا  ِقْدِص  یِلا  اوُرُْظنا  ِلیَّللِاب  ْمِِهتَنَْطنَط  َو  ِفوْرعَملا  ِةَْرثَک  َو  ِةاکَّزلا  َو  ِّجَحلا  ِةَْرثَک  َو  ْمِهِمْوَص  َو  ْمِِهتالَص  ِةَْرثَک  یِلا  اوُرُْظنَتال 
ص) () 1(س

ُْهنِم 4(ص) ُمَظْعَا  ٍْبنَذ  ِیف  َعَقَو  ٍْبنَذ  ْنِم  َبات  ُهَّنَِال 
ِماعَّطلا 25(س) ِیف  ِمائِّللا  ُةََّذل  َو  ِماعْطِالا  ِیف  ِمارِْکلا  ُةََّذل 

ِِهناِسل 20(ص) َءارَو  ِقَمْحَالا  ُْبلَق  َو  ِِهْبلَق  َءارَو  ِِلقاعلا  ُناِسل 
َُهل 212 ُهللا  رَفَغَف  َْتنَا  َِکلذ  ُلْهَاَف  یل  ْرِفْغَت  ْنِا  َو  اَنَا  َِکلذ  ُلْهَاَف  یْنبِّذَُعت  ْنِا  َّمُهّللا  َلاق  امِِهباعَد  ِنیَتَِملَِکل  ِۀَیَدابلا  ِلْهَا  ْنِم  ٍلُجَِرل  ُهللا  َرَفَغ  ْدََقل 

: لاق ْهیَلَع ؟ ْمُکَتالَـص  َّقَحَتْـسا  اِمب  ُلیئْربَج  ای  ُتلقف : ِْهیَلَع  َنوُّلَُـصی  ُلیئْربَج  مهِیف  َو  ٍکَلَم  َْفلَا  َنوُعِْـست  ِْهیَلَع  ِةالَّصِلل  ِۀَِکئالَملا  َنِم  یفاو  ْدََـقل 
ًایئاج 8(ع) ًابِهاذ و  ًایِشام و  ًابِکار و  َو  ًادِعاق  َو  ًاِمئاق  ٌدَحَا » هللا  َوُه  ُْلق   » ِِۀئارِقب

َِکلِذل 2(س)6 ُتْدَجَسَف  ِْهیَلَع  ُتْمَّلَس  َْکیَلَع  َمَّلَس  ْنَم  َو  ِْهیَلَع  ُْتیَّلَص  َْکیَلَع  یّلَص  ْنَم  ُلوُقَی  َّلَجَوَّزَع  َهللا  َّنِا  َلاق  ینرَّشَبَف  لیئَْربَج  ینَیَِقل 
ِْرتِّسلا 22(س) ِِکتْهَی  َْمل  َو  ِةَریرَجلِاب  ْذِخاُؤی  َْمل 

ََکل 220 َنیلَی  ْنَا  َکَشُوی  ُهَّنِاَف  َکََظلاغ  ْنَِمل  ِْنل 
ِْنیرَفَّظلا 125 یَلْحَا  ُهَّنِاَف  ِلْضَْفلِاب  َكِّوُدَع  یلَع  ْذُخَو  ََکل  َنیلَی  نَا  ُکِشُوی  ُهَّنِاَف  َکََظلاغ  ْنَم  ِلـ ِْنل 

ُمْتنَفادَت 200 ام  ُْمتْفَشاکَت  َْول 
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ُساّنلا 121 و 206 َفَلَتْخا  اَم  ُلِهاْجلا  َتَکَس  َْول 
ًادَحَا 5(ص) ٌدَحَا  ُْملَی  َْمل  َْقلَخلا  اَذه  یلاعَت  َو  َكَرابَت  ُهللا  َقَلَخ  َْفیَک  ُساّنلا  َِملَع  َْول 

ًادَحَا 5(س) ٌدَحَا  َّدَر  ام  ِۀَّیِطَعلا  ِیف  ام  یطْعُملا  ُمَْلعَی  َْولَو  ًادَحَا  ٌدَحَا  َلَأَس  ام  َِۀلَأْسَملا  ِیف  ام  ُِلئاّسلا  ُمَْلعَی  َْول 
س) () يدنِع 1(ص َکِمَِعن  ِعئادَو  ْنِم  اهُعَِجتَْرت  ٍۀَعیدَو  َلَّوَا  َو  یِمئارَک  ْنِم  اهُعِزَْتنَت  ٍۀَمیرَک  َلَّوَا  یسْفَن  ْلَعْجا  َّمُهّللا 

ْنَتِفلا 180 تاّلَضَم  ْنِم  ینْرِجَا  َو  یْبنَذ  یل  رِفْغاَو  یْبلَق  َْظیَغ  یّنَع  ْبَهْذا  َّمُهّللا 
َۀَْعفَّرلا 18(س) ُهرَکَی  ًاسْفَن  ٍءیَش  ُّلَذَا  َو  ًارْدَص  ٍءیَش  ُعَسْوَا  ُنِمؤُملا ... 

ص) () ِِهْبلَق 2(س ِیف  ُُهنْزُح  َو  ِهِهْجَو  ِیف  ُهُرِْشب  ُنِمْؤُملا 
َخانَتسا 16(ع) ٍةَرْخَص  یلَع  َخینُا  ْنِا  َو  َداقنا  َدیق  اذا  ِِفنَألا  ِلَمَجلاَک  َنُونَِّیل  نونِّیَه  َنونِمْؤُملا 

ُُهنانْسَأ 81 َّضَْیبَا  ام 
ٍماوقَا 1(ع)8 ُلاب  ام 

ِبَضَغلا 1(س)2 ُءَْدب  ام 
و 152 ع ) () اهَبِحاص 1(س اِهب  ِیفاُکا  ٍْظیَغ ال  ِۀَعْرُج  ْنِم  َّیِلا  ُّبَحَا  ًۀَعْرُج  ُتْعَّرََجت  ام 

ِْقلُخلا 114 ِنْسُح  َو  ِءاخَّسلا  یَلَع  ّاِلا  هللا  ُِّیلَو  َِلبُج  ام 
ِْقلُخلا 116 ِنْسُح  ُّدَح  ام 

ُدِّیَس اَنَا  َو  ِرَشَْبلا  ُدِّیَس  ُمَدآ  َو  ِۀَِکئالَملا  ُدِّیَـس  ُلیفارِْـسا  َو  ِروُهُّشلا  ُدِّیَـس  ُناضَمَر  َو  ِماّیَألا  ُدُّیَـس  ُۀَعُمُجلا  َو  ًادّیَـس ...  َُهل  َلَعَج  ّاِلا  ًائیَـش  ُهللا  َقَلَخ  ام 
ءایصْوَالا 68 ُدِّیَس  ٌِیلَع  َو  ِءایْبنَْألا 

َمَّنَهَج 11(ص) یلَع  یفْشَا  ّاِلا  ٌدَحَا  َبِضَغ  ام 
ص)4  ) ٍراّبَج ُّلُک  اهیف  ُّلَُذی  ُهَّنَِال  یعْسَملا  َنِم  هللا  َیِلا  ُّبَحَا  ٍۀَعُْقب  ْنِم  ام 

س)6  ) ٍنَسَح ٍُقلُخ  ْنِم  ِنازیملا  ِیف  ُلَْقثَا  ٍءیَش  ْنِم  ام 
ع)0  ) ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم و  یلَع  ِةالَّصلا  َنِم  ََّیِلا  ُّبَحَا  ِۀَعُمُجلا  َمْوَی  ِِهب  هللا  ُدَبُْعی  ٍءیَش  ْنِم  ام 

ِهلآ 6(ص) َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِةولَّصلا  َنِم  ِۀَعُمُجلا  َمْوَی  ُلَْضفَا  ٍلَمَع  ْنِم  ام 
َو َنوُّلَُـصیَف  ُۀَِـکئالَملا  ُهاَرت  َکلذ  َدـْنِعَف  ِِهْلِعف  َْلثِم  ُُهلاثِم  َلَعَف  امِهِوَْحن  َو  ِدوُجُّسلا  َو  ِعوُکُّرلِاب  َلَغَتْـشا  اَذِاَف  ِشْرَْعلا  ِیف  ٌلاثِم  َُهل  َو  ّاِلا  ٍنِمُؤم  ْنِم  ام 
ای حیبَقلا » رَتَس  لیمَجلا و  رَهْظَا  ْنَم  ای   » ُلیوَأت اذهَف  اْهیَلَع  ُۀَِکئالَملا  َِعلَّطَت  اّلَِئل  ِِهلاثِم  یَلَع  ُهللا  یَخْرَا  ِِهتیـصْعَِمب  ُْدبَْعلا  َلَغَتْـشا  اَذِا  َو  َُهل  َنورِفْغَتْـسَی 

222 حیبَقلا .» رَتَس  لیمَجلا و  رَهْظَا  نم 
مهیلع هللا  تاولـص  ُنیَـسُحلا  َو  ُنَسَحلا  َو  َنینِمْؤُملاُرْیمَا  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  ُلوُسَر  ُهُرُـضَْحت  َو  ّاِلا  اِنئادـْعَِأل  ٌضِْغبُم  اَنل  ٍلاُوم  ُتوُمَی  اـم 

ُهُؤوُسَی 248 ُْثیَِحب  ْمُهارَی  اَنل  ٍلاُوم  َْریَغ  َناک  ْنِا  َو  ُهَنوُرِّشَُبی  َو  ُهَنْوَرَیَف 
ص)2  ) ِْقلُخلا ِنْسُح  ْنِم  ُلَْضفَا  ِۀَمایقلا  َمْوَی  ٍءيِْرما  ِنازیم  ِیف  ُعَضُوی  ام 

ِْقلُخلا 145 ِنْسُح  ُّدَحام 
س) () ِلْوَقلا 2(س ِحیبَق  ِلوُضُفلا و  ِنَع  اهوُّفُک  َو  ْمُکَتَنِْسلَا  اوُظَفِْحا  ًانْسُح  ِساّنِلل  اولُوق  ًاْنیَش  انیَلَع  اونوُکَت  الَو  ًانیَز  اَنل  اونوُک  ِۀَعیّشلا  َرِشاعَم 

ُناُدت 21(ص) ُنیدَت  امَک  َْتئِش  َْفیَک  ْنُک  َمَدآ  ُْنبا  ِةاروَّتلا  ِیف  ٌبُوتْکَم 
ٍتاّرَم 66 َرْشَع  َرومْعَملا  هللا  َْتَیب  َو  َۀَکَم  َمَدَه  امَّنَاَکَف  ٍّقَح  ِریَغب  ًانمُؤم  يذآ  ْنَم 

هللا 6(ع) يذآ  ْدَقَف  یناذآ  ْنَم  َو  یناذآ  ْدَقَف  ًانِمُؤم  يذآ  نَم 
ِناقْرُفلا 1(ع)4 َو  ِروبَّزلا  َو  ِلیْجنِالا  َو  ِةاروَّتلا  ِیف  ٌنوْعلَم  َوُهَف  َهللا  َيذآ  ْنَم  َو  َهللا  َيذآ  ْدَقَف  یناذآ  ْنَم  َو  یناذآ  ْدَقَف  ًانِمُؤم  يذآ  ْنَم 
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َلَتَق َو  َسَّدَقُملا  َْتیَْبلا  َو  َۀَبَعَْکلا  َمَدَه  ْنَمَک  َناک  َو  هللا  ِۀَمْحَر  ْنِم  ٌسیآ  ِهیَْنیَع  َْنَیب  ًابوتکَم  ِۀَـمایْقلا  َمْوَی  َءاج  ٍۀَِـملَک  ِرْطَِـشب  َْولَو  ًانِمُؤم  يذآ  ْنَم 
ِۀَِکئالَملا 6(ع) َنِم  ٍفالآ  َةَرَشَع 

هلآ 1(ع)6 هیلع و  هللا  یلص  هللا  ِلوُسَر  یلَع  َلَخْدَا  ْدَقَف  ًارورُس  ٍنِمُؤم  یلَع  َلَخْدَا  ْنَم 
هللا 1(ع)6 یَلَع  ُهَلَخَدَا  ْدَقَف  ًارورُس  ٍنِمُؤم  یلَع  َلَخْدَا  ْنَم 

ْمُِکب 15 َهَّجََوت  ُهَدَصَق  ْنَم  َو  ْمُْکنَع  َِلبَق  ُهَدَّحَو  ْنَم  َو  ْمُِکب  َءََدب  َهللا  َدارَا  ْنَم 
ص) () و 1(ص ُمَْلعَی 14(ع ) اّمَع  ُُهتَْلفَغ  ِمیرَکلا  لامعَا  ِفَرْشَا  ْنِم 

یلاعت 1(ع)6 َهللا  َمَرَکَا  ْدَقَف  ِنِمؤُملا  ُهاخَا  َمَرْکَا  ْنَم 
ِِهنُُذا 1(س)1 ِیف  اونِّذِاَف  ُهَسْفَن  َبَّذَع  ْنَم  َو  ُهَسْفَن  َبَّذَع  ُهُْقلُخ  َءاس  ْنَم  َو  ُهُْقلُخ  َءاس  ًامْوَی  َنیَعبْرَا  َمْحَّللا  َكََرت  ْنَم 

ِِهب 108 ُسوُُفنلا  ِتِسَنآ  َو  ُهوُّبِحَم  َُرثَک  ُهُْقلُخ  َنُسَح  ْنَم 
ع)2  ) هَسُفَن َبَّذَع  ُهُُقلُخ  َءاس  ْنَم 

ُُهلَمَع 212 یکَز  ُُهناِسل  َقَدَص  ْنَم 
ِۀَِیفاعلا 165 َنِم  ًاباب  ِهیَلَع  ُهللا  َحَتَف  ًةَّرَم  َّیَلَع  یّلَص  ْنَم 

ًةَّرَذ 164 ِِهبُونُذ  ْنِم  َْقبَی  َْمل  ًةَّرَم  َّیَلَع  یّلَص  ْنَم 
ع) () ًارْشَع 2(س ِْهیَلَع  اِهب  ُهللا  یَّلَص  ًةَّرَم  َْکیَلَع  یَّلَص  ْنَم 

ِْهیَلَع 108 ُنوُهَتَس  اهَّنِاَف  ِیب  ُهَتَبیصُم  ْرُکْذَْیلَف  ٌۀَبیصُم  ُهَْدنِع  ْتَمُظَع  ْنَم 
ُهَبَکْرَی 5(ص) یّتَح  ْتُمَی  َْمل  ٍءْیَِشب  ًانِمُْؤم  َرَّیَع  ْنَم 

« هللا ِالا  هِلا  ال   » َلاق ْنَم  َو  ِۀَّنَجلا  ِیف  ًةَرَجَـش  اِهب  َهل  ُهللا  َسَرَغ  هللاُدْـمَحلَا »  » َلاـق ْنَم  َو  ِۀَّنَجلا  ِیف  ًةرَجَـش  اِـهب  َهل  ُهللا  َسَرَغ  هللا »  َناحبُـس   » َلاـق ْنَم 
ع)2  ) ربکا هللا  هللا  الا  هلا  هللادمحلا ال  هللا  ناحبس  ِۀَّنَجلا  ِیف  ًةَرَجَش  َُهل  ُهللا  َسَرَغ  ربکا » ُهللا   » َلاق ْنَم  َو  ِۀَّنَجلا  ِیف  ًةَرَجَش  اِهب  َُهل  ُهللا  َسَرَغ 

اُنبَحْصَی 46 الَف  ِراوِجلا  َو  ِْقلُخلا  َءیِّیَس  َناک  ْنَم 
ٍدیهَش 154 َرْجَأ  ُهللا  ُهاطْعَا  ُْهنَع  َُملَح  َو  ِهِذاْفنِإ  �یلَع  ٌرِداق  َوُه  َو  ًاظیَغ  َمَظَک  ْنَم 

ُهاضِر 15(س) ِۀَمایِقلا  َمْوَی  ُهَْبلَق  ُهللا  َأَلَم  ُهاْضمَا  ُهَیضُْمی  ْنَا  َءاش  َولَو  ُهَْظیَغ  َمَظَک  ْنَم 
ِۀَمایقلا 164 و 182 َمْوَی  ُهَبَضَغ  ُْهنَع  ُهللا  َّفَک  ِساّنلا  ِنَع  ُهَبَضَغ  َّفَک  ْنَم 

ُُهتَّبَُحم 110 ْتَبَجَو  ُُهتَِملَک  َْتنال  ْنَم 
س)2  ) اهِکْرَِتب ّاِلا  ُهَْدنِع  ام  ُلانَی  الَو  اهیف  ّاِلا  یصُْعی  ُهَّنَا ال  هللا  َیلَع  اینُّدلا  ِناوَه  ْنِم 

ِرْحَْبلا 246 ِیف  َو  ِفَحْصُملا  یف  َو  ِْنیَِدلاَولا  ِهْجَو  ِیف  ُرَظَّنلا  ٌةَدابِع : َءایشَا  ِۀَثالَث  یف  ُرَظَّنلا 
ًاریَشب 221 َو  ًارِّشَبُم  ینیَعِرَا  َو  ًاریکَن  َو  ًارْکنُم  یّنَع  ْأَرْدا  َو 

ص)4  ) ِۀَّماْعِلل ًۀَحَلْصَم  ِفورعَملِاب  َْرمألا  َو 
َکَلَه 158 ْمُِکتأَی  َْمل  ْنَم  َو  اَجن  ْمُکاتأ  ْنَم  ُساّنلا  ِِهب  یلَْتبُملا  ُبابلا  َو 

مالسلا 40 هیلع  ٍبلاط  یبَا  ِْنب  ِّیلَع  ُّبُح  ِنِمْؤُملا  ِۀَفیحَص  ُناونِع  ُلوُقَی : هلا  هیلع و  هللا  یلص  هللا  َلوسَر  ُْتعِمَس  وه  ّاِلا  َهِلا  يذَّلا ال  هللا  َو 
ص)5  ) اوُرَّهَطَِتل ّاِلا  اُهِلبْقَن  الَف  ْمُُکلاْومَا  اّمَا  َو 

ُهَتََسلاُجم 124 ْنِسْحَاَف  ٌّيِدوهَی  کََسلاج  ْنِا  َو 
ُهُجارِس َو  َعوُجلا  ُهُمادإ  َناک  َو  َبِشَخلا  ُلُکأَی  َو  َنِشَخلا  ُسَْبلَی  َو  َرَجَحلا  ُدَّسَوَتَی  َناک  ْدَقَلَف  مالـسلا  هیَلَع  َمَیْرَم  ِْنب  یَـسیع  ِیف  ُْتُلق  َْتئِـش  ْنِا  َو 

ٌَدلَو الَو  ُُهِنتْفَت  ٌۀَـجْوَز  َُهل  ْنُکَت  َْمل  َو  ِِمئاهَْبِلل  ُضْرَْالا  ُِتْبُنت  ام  ُُهناحیَر  َو  ُُهتَهِکاف  َ و  اََهبِراغَم َو  ِضْرَالا  َقِراشَم  ِءاـتِّشلا  ِیف  ُُهلـالِظ  َو  َرَمَْقلا  ِلـیَّللِاب 
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ُهادَی 128 ُهُمِداخ  َو  ُهالْجِر  ُُهتَّباد  ُهُّلُِذی  ٌعَمَط  الَو  ُُهتِْفلَی  ٌلام  الَو  ُُهنُزْحَی 
ٍمیظَع 166 ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِا  َو 

ینینْعَی 146 ُْتُلق ال  َۀَّمَث  ُْتیضَمَف  ینُّبُسَی  میئَّللا  یَلَع  ُُّرمَا  ْدََقل  َو 
ِِهب 2(ع) ِءادتقالِاب  ینُُرمأَی  َو  ًاْملِع  ِِهقالْخَا  ْنِم  ٍموَی  ِّلُک  یف  یل  ُعَفْرَی  ِهُِّما  ََرثَا  لیصَفلا  َعابِّتا  ُهُِعبَّتَا  ُْتنُک  ْدََقل  َو 

ِبَضَغلا 184 ُءَْدب  ام  و 
ِیف َمـالَْکلا  نَا  ْمَلْعا  َو  ُهوُجُْولا  ِتَّدَوْسا  ِمـالَْکلِاب  َو  ُهوُجُْولا  ِتَّضَْیبا  ِمـالَْکلِاب  ُْهنِم  حـبقا  ـالَو  مـالکلا  َنِم  َنَسْحَا  ًاْئیَـش  َّلَـجَوَّزَع  ُهللا  َقَلَخ  اـم  َو 

َو َرَقَع  ُهَْتیَّلَخ  َْتنَا  ْنِاَف  ٌروُقَع  ٌْبلَک  َناسِّللا  َّنِاَف  َکَبَهَذ  ُنُزَْخت  امَک  َکَناِسل  ْنَزْخاَف  ِِهقاثَو  ِیف  َتْرِـص  ِِهب  َتْمَّلَکَت  اذِاَف  ِِهب  ْمَّلَکَتَت  َْملاـم  َکـِقاثَو 
ِساّنلا ِّمَذ  َو  ّلَجوّزع  هللا  َنِم  ٍْتقَم  یلَع  ّاِلا  ِهِرْهَد  ْنِم  ُْصلْخَی  َْمل  َُّمث  ٍۀَحیضَف  َو  ٍۀَمیرک  ِّلُک  یِلا  ُهَداق  ُهَراذِع  َبَّیَـس  ْنَم  ًۀَمِْعن  ْتَبَلَـس  ٍۀَِملَک  َّبُر 

211
ِْملِْحلا 146 یهَتنُم  َو 

س) () سیلبا 1(ع ِدُونُج  ْنِم  ٌمیظَع  ٌْدنُج  ُهَّنِاَف  َبَضَغلا  ِرَذْحاَو 
َِملَحَف 1(س)0 و 18(ص) َبِضُْغا  ْنَم  یلَع  َّلَجَوَّزَع  هللا  ُۀَّبَحَم  ْتَبَجَو 

ِهینُمِْقُلی َُّمث  َءْیَّشلا  ُغَضْمَی  َناک  َو  ُهَفْرَع  ینُّمُِـشی  َو  ُهَدَسَج  ینُّسُِمی  َو  ِهِشاِرف  یف  ینُُفنْکَی  َو  ِهِرْدَـص  یِلا  ینُّمُـضَی  ٌدـَلَو  اَنَا  َو  ِهِرْجَح  یف  ینَعَـضَو 
2(ع)

یِکلْهُم 1(ص)2 َُکلْدَعَو 
ِقلُخلا 102 ِنْسُح  ْنِم  ُّذلَا  َْشیَع  الَو 

ُهوُمتْهِرَکَف 1(ع)1 ًاْتیَم  ِهیخَا  َمْح  َلـ َلُکأَی  ْنَا  ْمُکُدَحَا  ُّبُِحیَا  ًاضَْعب  ْمُکُضَْعب  ْبَتْغَی  الَو 
ِلوَْقلا 16(ع) ِنْح  َلـ ِیف  ْمُهَّنَفِْرعََتلَو 

َو ُهَْلَیل  َِملاْعلا  ِقالْخَا  َنِساحَم  َو  ِمِراکملا  َقیرَط  ِِهب  ُُکلْـسَی  ِِهتِکئالَم  ْنِم  ٍکَـلَم  َمَظْعَا  ًاـمیطَف  ْنُدـَل  ْنِم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِِهب  ُهللا  َنَرَق  ْدََـقلَو 
ُهَراهَن 26

اولِْطُبت َو ال  َلوسَّرلا  اوعیطَا  َو  َهللا  اوُعیطَا  اونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  ُلوُقَی : َّلَجَوّزَع  َهللا  َّنِا  َِکلذ  َو  اـهُوقِرُْحتَف  ًاـنارین  اـْهیَلَع  اُولِـسُْرت  ْنَا  ْمُکاـِّیا  ْنِکلَو 
س) () ع  ) ْمَُکلامْعَا

س)8  ) ِمیعَّنلا ِتاّنَج  یِلا  ُهُؤاخَس  َو  ِهِْقلُخ  ُنْسُح  ُهَّرَج  نَّمِم  اذه 
َْکیَلَع 16(ص) ْنِّوَه 

ْمَلَف اْهنَع  َضَرْعَا  َُّمث  اهَقَلَخ  اینُّدـلا  َنِم  یلاعَت  هللا  َیِلا  ُضَْغبَا  ٍءیَـش  ْنِم  ام  َو  هللا  ُهْجَو  ِِهب  َیُِغْتبا  اَم  ّاِلا  اهیف  ام  ٌنوُْعلَم  َو  ٌۀـَنوُْعلَم  اینُّدـلا  رَذاـبَا ، اـی 
س)2  ) ٌۀَعاّسلا َموقَت  یّتَح  اهَیلإ  ُرُْظنَی  الَو  اْهَیِلا  ْرُْظنَی 

ََکل 2(س)0 ُهللا  رَفَغَف  َِّیف  َْسَیل  ام  َْتُلق  َْتنُک  ْنِا  َو  ُْهنِم  َهللا  ُرِفْغَتْسَاَف  َِّیف  ام  َْتُلق  َْتنُک  ْنِاَف  َْتُلق  َو  َْتلُقَف  ًاِفنآ  َّیَلَع  َْتفَقَو  ْدَق  َکَّنِا  یخَا  ای 
ٌۀَّمَض 8(ع) ُْهَتباصَا  ْدَق  ًادْعَس  َّنِاَف  ِکِّبَر  یلَع  یمِزَْجت  ْهَم ال  ٍدْعَس  َُّما  ای 

يراوَج 20(ع) یِلا  ُعِجَْرت  َکَمالَک  ِْلْلقَا  َلاق  َو  َّیِلا  َدِهَع  ِهِراوَج  ْنِم  ینَجَرْخَا  اّم  َلـ هلالَج  ّلَج  َهللا  َّنِا  َّیَُنب  ای 
ِرِْشْبلا 254 ِنْسُح  َو  ِهْجَْولا  ِۀَقالَِطب  ْمُهْوَْقلاَف  ْمُِکلاْومَِاب  َساّنلا  اوُعَسَت  َْنل  ْمُکَّنِا  ِِبلَّطُملا  ِْدبَع  یَنب  ای 

ُهِْسیاقَت 228 الَو  یب  ُهْذِخاُؤت  الَو  یل  ُْهبَهَف  ُمَرْکَا  َو  یّنِم  ُدَوْجَا  َْتنَا  َو  ُُهْتبَهَو  ْدَق  یّقَح  َوُه  ِّبَر  ای 
س)4  ) ُنیّدلا ام  هللا ، َلوسَر  ای 

َۀَّنَجلا 86 ََکل  ًائینَه  ُدْعَس  ای 
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َْتنَا 1(ص)1 ّاِلا  َبونُّذلا  ُرِفْغَی  ُهَّنِاَف ال  ِتانِمؤُملا  َو  َنینمؤُملا  ِعیمَج  َبونُذ  َو  یبونُذ  ْرِفِْغا  ُراّفَغ  ای  ُزیزَع  ای 
اِهقاقِْحتْسا 251 َْلبَق  ِمَعِّنلِاب  ًءِدَْتبُم  ای 

َکیبَا 4(س) ِلام  َو ال  َِکلام  ْنِم  ِیل  ُلِمَْحت  َکَّنِاَف ال  َكَْدنِع  يذَّلا  ِهللا  ِلام  ْنِم  ِنیذه  َّيریَعب  ْلَمِْحا  ُدَّمَُحم  ای 
ع) () س  ) ِهِمْوَق ِیف  ٌّیِخَس  ِْقلُخلا  ُنَسَح  ُهَّنِاَف  ُْهُلتْقَت  ال  ُلوقَی : َو  َمالَّسلا  َُکئِْرُقی  َکَّبَر  َّنِا  دَّمَُحم  ای 

ُّدَشَا 12(ص) ِءایْشألا  ُّيَا  انْمِّلَع  ِْریَخلا  َمِّلَعُم  ای 
َحیبَْقلا 201 َرَتَس  َو  َلیمَجلا  َرَهْظَا  ْنَم  ای 

َلاق َو  ٌةَُؤلُؤل  َكِدَـی  یف  َناک  َْولَو  ٌةَزْوَج  اهَّنَا  ُمَْلعَت  َْتنَا  َو  َکُعَْفنَی  َناک  ام  ٌةَُؤلُْؤل  َكِدَـی  ِیف  ُساّنلا  َلاق  َو  ٌةَزْوَج  َكِدَـی  ِیف  َناـک  َول  ُماـشِه  اـی 
ٌةُؤلُؤل 106 اهَّنَا  ُمَْلعَت  َْتنَا  َو  َكَّرَض  ام  ٌةَزْوَج  اهَّنإ  ساّنلا 

َکِمالَک 54و 55 نِم  ینْدَِزت  يوال ال  َْنباَی 
یهَتْشَی 1(ص)8 اّمَع ال  ُلَفاغَتَی 

ًةریبَک 22(س) َنیْعبَس  ِهیَلَع  َُرتْسَی  ْنَا  ِنِمؤُملا  یَلَع  ِنِمؤُْمِلل  ُبِجَی 

عبانم تسرهف 

نآرق -1
1425 ق. لوا ، پاچ  توریب ، یملعا ، نسح ، نب  دمحم  یلماع ، رح  خیش  تازجعملا /  صوصنلاب و  يدهلا  تابثا  -2

ق. 140(س ) لوا ، پاچ  دهشم ، یضترم ، رشن  یسربط ، یلع  نب  دمحا  جاجللا /  لها  یلع  جاجتحالا  (- (س
ق. 141(س ) لوا ، پاچ  مق ، دیفملا ، خیشلا  ۀیفلال  یملاعلا  رمتؤملا  دمحم ، نب  دمحم  دیفم ، صاصتخالا /  -4

1412 ق. لوا ، پاچ  مق ، یضرلا ، فیرشلا  یملید ، دمحم  نب  نسح  باوصلا /  یلا  بولقلا  داشرا  -5
ق. 141(س ) لوا ، پاچ  مق ، دیفم ، خیش  ةرگنک  دمحم ، نب  دمحم  دیفم ، دابعلا /  یلع  هللا  ججح  ۀفرعم  یف  داشرالا  -6

1408 ق. لوا ، پاچ  مق ، تیبلا ،: لآ  ۀسسؤم  دمحم ، نب  نسح  یملید ، نینمؤملا /  تافص  یف  نیدلا  مالعا  (- (ع
ع)6 ش. () 1(س لوا ، پاچ  مق ، یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  سوواط ، نبا  یسوم ، نب  یلع  ۀنسحلا /  لامعالاب  لابقالا  -8

ع)6 ش. () 1(س مشش ، پاچ  نارهت ، یچباتک ، هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  قودصلل /  یلامالا  (- (ص
1414 ق. لوا ، پاچ  مق ، ۀفاقثلاراد ، یسوط ، نسحلا  نب  دمحم  یسوطلل /  یلامالا  -10

، مود پاچ  توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  یـسلجم ، یقت  دمحم  نبرقاب  دمحم  راهطالا /  ۀـمئالا  رابخا  رردـل  ۀـعماجلا  راونالاراحب  -11
ق. 140(س )

ع)4 ش. () 1(س لوا ، پاچ  مق ، هثعب ، ۀسسؤم  ینارحب ، نامیلس  نب  مشاه  دیس  نآرقلا /  ریسفت  یف  ناهربلا  -12
پاچ فجن ، ۀیردیحلا ، ۀبتکملا  مساقلا ، یبا  نب  دمحم  رفعج  یبا  نیدلا  دامع  یلمآ ، يربط  یضترملا /  ۀعیشل  یفطصملا  تراشب  (- 1(س

ق. 1(س)8(س ) مود ،
1404 ق. مود ، پاچ  مق ، یفجنلا ، یشعرملا  هللا  ۀیآ  ۀبتکم  نسح ، نب  دمحم  رافص ، دمحم / : لآ  لئاضف  یف  تاجردلا  رئاصب  -14

1418 ق. لوا ، پاچ  توریب ، تاعوبطملل ، یملعالا  ۀسسؤم  یلماع ، یلع  نب  میهاربا  نیصحلا /  عردلا  نیمالا و  دلبلا  -15
ق. 140(ص ) لوا ، پاچ  مق ، یمالسالا ، رشنلا  ۀسسؤم  ةرهاطلا /  ةرتعلا  لئاضف  یف  ةرهاظلا  تایآلا  لیوأت  -16

1(س)6(س) 1404 ق ـ  مود ، پاچ  مق ، نیـسردم ، ۀـعماج  ینارح ، هبعـش  نب  یلع  نب  نسح  (ص / ) لوسرلا لآ  نع  لوقعلا  فحت  (- 1(ع
ش.
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1(س)66 ش. لوا ، پاچ  مق ، تاغیلبت ، رتفد  يدمآ ، یمیمت  دمحم  نب  دحاولادبع  ملکلاررد /  مکحلاررغ و  فینصت  -18
ص)1 م. () 1(ص 1412 ق ـ  توریب ، تاعوبطملل ، یملعالا  ۀسسؤم  یناشاک ، ضیف  نسحم  یفاصلا /  ریسفت  (- 1(ص

1(س)80 ق. لوا ، پاچ  نارهت ، ۀیلمعلا ، ۀعبطملا  یشایع ، دوعسم  نب  دمحم  یشایعلا /  ریسفت  -20
1404 ق. موس ، پاچ  مق ، باتکلاراد ، یمق ، میهاربا  نب  یلع  یمقلا /  ریسفت  -21

، لوا پاچ  مق ، (ع ،) يدـهملا مامالا  ۀـسردم  مهدزای ، ماـما  (ع ،) یلع نب  نسح  (ع / ) يرکـسعلا نسحلا  ماـمالا  یلا  بوسنملا  ریـسفتلا  -22
ق. 140(ص )

. توریب رکفلاراد ، لیعامسا ، يوسورب ، یقح  نایبلا /  حور  ریسفت  (- 2(س
داـشرا گـنهرف و  ترازو  تاراـشتنا  پاـچ و  ناـمزاس  يدهـشم ، یمق  اـضر  دـمحم  نب  دـمحم  بئارغلا /  رحب  قئاقدـلازنک و  ریـسفت  -24

1(س)68 ش. لوا ، پاچ  نارهت ، یمالسا ،
1415 ق. مراهچ ، پاچ  مق ، نایلیعامسا ، يزیوحلا ، یسورعلا  ۀعمج  نب  یلع  دبع  نیلقثلا /  رون  ریسفت  -25

. موس پاچ  مق ، يرواد ، رمع ، نب  لضفم  لضفملا /  دیحوت  -26
ص)8 ق. () 1(س لوا ، پاچ  مق ، نیسردم ، ۀعماج  هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  قودصلل /  دیحوتلا  (- 2(ع

1406 ق. مور ، پاچ  مق ، رشنلل ، یضرلا  فیرشلاراد  هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  لامعالا /  باقع  لامعالا و  باوث  -28
1(س)86 ش. لوا ، پاچ  نارهت ، زبس ، گنهرف  تاراشتنا  نیسح ، اقآ  يدرجورب ، ۀعیشلا /  ثیداحا  عماج  (- 2(ص

. لوا پاچ  فجن ، ۀیردیح ، ۀعبطم  يریعش ، دمحم  نبدمحم  رابخالا /  عماج  (س)0-
. مق نایلیعامسا ، یتاعوبطم  ۀسسؤم  یقارن ، يدهم  دمحم  الم  تاداعسلا /  عماج  (س)1-

ق. ص ) () ع () 1(س نارهت ، يوفطصم ، یشورفباتک  یناکدرالا ، فیرشلا  رقاب  دمحم  دهاوشلا /  عماج  (س)2-
. لوا پاچ  نارهت ، ۀثیدحلا ، يونینلا  ۀبتکم  ثعشا ، نب  دمحم  نب  دمحم  تایثعشالا / )  ) تایرفعجلا (- س () (س

1(س)80 ش. موس ، پاچ  نارهت ، ناقهد ، تاراشتنا  نسح ، نب  دمحم  یلماع ، رح  خیش  ۀیسدقلا /  ثیداحالا  یف  ۀینسلا  رهاوجلا  (س)4-
ع)8 ش. () 1(س لوا ، پاچ  مق ، همالع ، تاراشتنا  يدراهتشا ، يدمحم  دمحم  یندینش /  ياهتیاکح  (س)5-

1(س)82 ش. لوا ، پاچ  مق ، رثوک ، میسن  هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  لاصخلا /  (س)6-
1(س)86 ش. مشش ، پاچ  مق ، ملق ، ءامس  داشخر ، نیسح  دمحم  ییابطابط /  همالع  رضحم  رد  (- ع () (س

ق. 140(ع ) لوا ، پاچ  مق ، (ع ،) يدهم ماما  ۀسردم  تاراشتنا  هللا ، ۀبه  نب  دیعس  يدنوار ، نیدلا  بطق  تاوعدلا /  (س)8-
1(س)58 ش. نارهت ، نادیواج ، تاراشتنا  يزاریش ، يوجنا  مساقلاوبا  دیس  مامتها  هب  يزاریش /  ظفاح  هجاوخ  ناوید  (- ص () (س

ع)5 ش. () 1(س لوا ، پاچ  مق ، یضر ، تاراشتنا  دمحا ، نب  دمحم  يروباشین ، لاتف  نیظعتملا /  ةریصب  نیظعاولا و  ۀضور  -40
ق. 142(س ) مق ، نیمالا ، ۀبتکم  لیئربج ، نب  ناذاش  لضفلاوبا  یمق ، ناذاش  نبا  (ع / ) نینمؤملاریما لئاضف  یف  ۀضورلا  -41

ـ  ق 142(ع ) لوا ، پاچ  توریب ، یبرعلا ، خـیراتلا  ۀسـسؤم  يرئازج ، هللادـبع  نب  هللا  تمعن  راهطالا /  ۀـمئالا  بقانم  یف  راربالا  ضایر  -42
2006 م.

پاچ مق ، یمالـسا ، تاراشتنا  رتفد  دمحا ، نب  ناخ  یلع  دیـس  یندم ، ریبک  نیدجاسلا /  دیـس  ۀفیحـص  حرـش  یف  نیکلاسلا  ضایر  (- 4(س
ق. 140(ص ) لوا ،

1402 ق. مود ، پاچ  مق ، ۀیملعلا ، ۀعبطملا  دیعس ، نب  نیسح  يزاوها ، یفوک  دهزلا /  -44
1414 ق. لوا ، پاچ  ةوسالاراد ، یمق ، سابع  خیش  راثآلا /  مکحلا و  ۀنیدم  راحبلا و  ۀنیفس  -45

پاچ نارهت ، نارهت ، هاگـشناد  يراسناوخ ، لامج  اقآ  نیـسح ، نب  دـمحم  ملکلا /  ررد  مکحلاررغ و  رب  يراسناوخ  لاـمج  اـقآ  حرـش  -46
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1(س)66 ش. مراهچ ،
، لوا پاچ  مق ، یفجنلا ، یـشعرملا  هللا  ۀیآ  ۀبتکم  دیدحلا ،) یبا  نبا   ) هللا ۀبه  نب  دیمحلادبع  دیدحلا /  یبا  نبال  ۀغالبلا  جـهن  حرـش  (- 4(ع

1404 ق.
ع)8 ش. () 1(س مجنپ ، پاچ  نارهت ، تاقیم ، یناکدرا ، ینیسحلا  دمحم  نب  دمحا  تاولص /  لئاضف  حرش و  -48

1411 ق. لوا ، پاچ  نارهت ، ۀیمالسالا ، ۀفاقثلا  ءایحا  عمجم  هللادبع ، نب  هللا  دیبع  یناکسح ، لیضفتلا /  دعاوقل  لیزنتلا  دهاوش  (- 4(ص
1406 ق. لوا ، پاچ  دهشم ، (ع ،) اضر ماما  یناهج  هرگنک  (ع ،) متشه ماما  یسوم ، نب  یلع  (ع / ) اضرلا مامالا  ۀفیحص  -50

ق. ع ) () 14(ص لوا ، پاچ  یمالسالا ، بتکلاراد  دمحم ، نب  دمحا  یلح ، دهف  نبا  یعاسلا /  حاجن  یعادلا و  ةدع  -51
ـ  ق  1410 لوا ، پاـچ  توریب ، هر ،)  ) ینیمخلا ماـمالا  ءـالکو  بـتکم  يدزیلا ، ییاـبطابطلا  مظاــک  دــمحم  دیــسلا  یقثوـلا /  ةورعلا  -52

ص)0 م. () 1(ص
1(س)85 ش. لوا ، پاچ  مق ، يرواد ، یلع ، نب  دمحم  هیوباب ، نبا  عیارشلا /  للع  (- 5(س

ع) () 14(ص لوا ، پاچ  مق ، نیـسردملا ، ۀـعامج  نسح ، نب  ییحی  قیرطب ، نبا  راربالا /  ماما  بقانم  یف  رابخالا  حاحـص  نویع  ةدـمع  -54
ق.

، لوا پاچ  مق ، رـشنللا ، ءادهـشلا  دیـس  راد  نیدـلا ، نیز  نب  دـمحم  روهمج ، یبا  نبا  ۀـینیدلا /  ثیداحالا  یف  ۀـیزیزعلا  یلاـئللا  یلاوع  -55
1405 ق.

ع)8 ق. () 1(س لوا ، پاچ  نارهت ، ناهج ، رشن  یلع ، نب  دمحم  هیوباب ، نبا  (ع / ) اضرلا رابخا  نویع  -56
ع)6 ش. () 1(س لوا ، پاچ  مق ، ثیدحلاراد ، یطساو ، یثیل  دمحم  نب  یلع  ظعاوملا /  مکحلا و  نویع  (- 5(ع

1410 ق. مود ، پاچ  مق ، یمالسالا ، باتکلاراد  يدمآ ، یمیمت  دمحم  نب  دحاولادبع  ملکلاررد /  مکحلاررغ و  -58
يدعاس . رقاب  دمحم  هتس /  حاحص  زا  لقن  هب  نت  جنپ  لئاضف  (- 5(ص

1406 ق. لوا ، پاچ  دهشم ، تیبلا ،: لآ  ۀسسؤم  (ع ،) متشه ماما  یسوم ، نب  یلع  هب  بوسنم  (ع / ) اضر مامالل  بوسنم  هقفلا  -60
ق. 141(س ) لوا ، پاچ  مق ، تیبلا ،: لآ  ۀسسؤم  رفعج ، نب  هللا  دبع  يریمح ، دانسالا /  برق  -61

ق. 140(ع ) مراهچ ، پاچ  نارهت ، ۀیمالسالا ، بتکلاراد  ینیلک ، قاحسا  نب  بوقعی  نب  دمحم  یفاکلا /  -62
ش. ع ) () ع () 1(س مود ، پاچ  نارهت ، هیمالسا ، تاراشتنا  يراوزبس ، لیعامسا  الم  جاح  سیلبا /  باتک  (- 6(س

1(س)81ق. لوا ، پاچ  زیربت ، مشاهینب ، یلبرا ، یسیع  نب  یلع  ۀمئالا /  ۀفرعم  یف  ۀمغلا  فشک  -64
1411 ق. لوا ، پاچ  نارهت ، داشرا ، ترازو  رهطم ، نب  فسوی  نب  نسح  یلح ، همالع  (ع / ) نینمؤملاریما لئاضف  یف  نیقیلا  فشک  -65

ص)5 ق. () 1(س مود ، پاچ  نارهت ، هیمالسا ، هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  ۀمعنلا /  مامت  نیدلا و  لامک  -66
1404 ق. مق ، (ع ،) يدهملا مامالا  ۀسسؤم  يزاوها ، یفوک  دیعس  نب  نیسح  نمؤملا /  (- 6(ع

س) () ع () 1(س نارهت ، عولط ، رـشن  نوسلکین ، نیلادلونیر  مامتها  شـشوک و  هب  يولوم ،)  ) یخلب دمحم  نیدلا  لالج  يونعم /  يونثم  -68
ش.

1410 ق. لوا ، پاچ  مق ، هیقف ، ۀبتکم  یسیع ، نب  دوعسم  سارف ، یبا  نب  مارو  مارو /  ۀعومجم  (- 6(ص
ع)1 ق . () 1(س مود ، پاچ  مق ، ۀیمالسالا ، بتکلاراد  یقرب ، دلاخ  نب  دمحم  نب  دمحا  نساحملا /  (ع)0-

ق. 141(ع ) مراهچ ، پاچ  مق ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  یناشاک ، ضیف  نسحم  الم  ءاضیبلا /  ۀجحملا  (ع)1-
ق . 140(س ) مجنپ ، پاچ  مق ، مایخلا ، ۀعبطم  یناقماملا ، هللادبع  خیش  داشرلا /  ةآرم  (ع)2-

، مود پاـچ  نارهت ، ۀیمالـسالا ، بتکلاراد  یـسلجم ، یقت  دـمحم  نب  رقاـب  دـمحم  لوسرلا /  لآ  راـبخالا  حرـش  یف  لوقعلا  ةآرم  (- س () (ع
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